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คู่มือการใช้งาน NN KPI(Admin) 

 

โดย 

 

www.dashboardweb.com 

 

 

KPI (key Performance Indicators Intelligence) คือ เครื[ องมือที[ ใช้วัดผลการดําเนินงานหรือประเมินผลการดําเนินงานในด้านต่างๆ 

ขององค์กร ซึ[ งสามารถแสดงผลของการวัดหรือการประเมินในรูปข้อมูลเชิงประมาณเพื[ อสะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ

องค์กรหรือหน่วยงานภายในองค์กร และใช้เทคโนโลยี Big Data, Data Warehouse มาประยุกต์ใช้งานกับการประเมินเพื[ อให้ได้ข้อมูลตามจริงที[

หลากหลาย รวดเร็ว ดึงขัอมูลแบบอัตโนมัติ เพื[ อนําข้อมูลมาวิเคาะห์อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพแสดงออกมาเป็นกราฟเพื[ อความง่ายในการ

ประเมินและตัดสินใจ ช่วยลดต้นทุนบริหารจัดการด้านการเงิน, ด้านเวลา, ด้านบุคลากรในการประเมินแต่ละครั�ง. 
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วิธีการเข้าใช้งาน 
สมัครใช้งาน 

username จะเป็นชื[ อในการเข้าใช้งาน โดยพิมพ์ url ดังนี� http://kpi.dashboardweb.com/noonuy 

 

 

กรอก username, password เพื[ อลงชื[ อเข้าใช้งาน 

แสดงเวลาที[ สามารถใช้งานได้จากตัวอย่างใช้งานได้ 30 วัน 

 

อธิบายโครงสร้างโปรแกรม 

คลิ� กตรงเครื[ องหมาย  เพื[ อเข้าไปที[ ระบบadmin Control Panel , เปลี[ ยนภาษา (ได้ 2 ภาษาคือไทย อังกฤษ) และ Logout (ออกจากระบบ) 

 

เมื[ อเลือกเป็นภาษาอังกฤษ 
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เมื[ อเลือกเป็นภาษาไทย 
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 KPI System 

 

 

เมนูหลัก 

• เกณฑ์การประเมิน (Threshold) 

• งวดการประเมิน (Appraisal Period) 

• แผนก (Department) 

• ตําแหน่ง (Position) 

• พนักงาน (Employee) 

• ตัวชี�วัด (KPI) 

• มอบหมายตัวชี�วัด (Assignment) 

• ประเมิน (Evaluate) 

• อนุมัติการประเมิน (Approve Kpi Result) 

• แดชบอร์ด (Kpi Dashboard) 
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1. เกณฑ์การประเมิน 

เพื[ อกําหนดสีและชื[ อของเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เพิ[ มเกณฑ์การประเมิน 	

 

ชืQ อเกณฑ์การประเมิน : ยกตัวอย่างเช่น ต้องแก้ไข,พอใช้, ดี ตามลําดับ (ให้กรอก 3 ค่าเท่านั�น) 

จาก% : คิดเป็นเปอร์เซ็นเป็นค่าเริ[ มต้นของเกณฑ์การประเมิน 

ถึง% : คิดเป็นเปอร์เซ็นเป็นสุดท้ายของเกณฑ์การประเมิน 

หมายเหตุ ระบบจะเอาค่าเริ[ มต้นของเกณฑ์การประเมินท้ายสุดนํามาเป็นเปอร์เซ็นเป้าหมายของการประเมินทั�งหมดจากตัวอย่างจะเอา 80% มา

เป็นเป้าสําหรับการประเมิน 

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล (ไม่ต้องกรอกเปอร์เซ็นต์) 

ชืQ อเกณฑ์การประเมิน จาก% ถึง% 

ต้องแก้ไข 0 49 

ดี 50 79 

ดีมาก 80 100 
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สี : กําหนดสีเกณฑ์การประเมินโดยสีตรงนี�จะไปแสดงในหน้า Dashboard ด้วย 

 

2. งวดการประเมิน 

เพื[ อกําหนดงวดการประเมินผลการปฏิบัติงานว่าใน 1 ปีจะประเมินผลกี[ ครั�ง และแต่ละครั�งจะเริ[ มและสิ�นสุดที[ วันใด 
วิธีการกรอก 

• คลิ� กเลือกปีที[ ต้องการประเมิน 

 

 

•    เลือกปีที[ ต้องการประเมินและกดปุ่มเพิ[ มงวดการประเมิน 

 

• ชืQ องวดการประเมิน กรอกงวดการประเมินเช่น ครั�งที[  1,ครั�งที[  2 ครั�งที[  � หรือ ไตรมาสที[  1,ไตรมาสที[  2,ไตรมาสที[  3,ไตรมาสที[  4 เป็นต้น 

• จาก ช่วงเวลาของการประเมินเริ[ มต้นของงวดการประเมิน 

• ถึง ช่วงเวลาของการประเมินสิ�นสุดของงวดการประเมิน 
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3. แผนกหรือฝ่าย 

เพื[ อกําหนดมุมมองหรือกลุ่มของตัวชี�วัดที[ ต้องการวัดผลการปฏิบัติงาน 

 

 

กด  เพื[ อเพิ[ มแผนก 

	

 

• รหัสแผนก กรอกรหัสแผนกเป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเช่น ACC001,M002 เป้นต้น จําเป็นต้องกรอก 

• ชื[ อแผนก กรอกชื[ อแผนก จําเป็นต้องกรอก 

• รายละเอียดเพิ[ มเติม 
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4. ตําแหน่ง (กําหนดระดับการประเมิน) 

เพื[ อกําหนดว่าพนักงานคนใดเป็นระดับ อยู่ใน Role ใดเพื[ อใช้เป็นข้อมูลในกําหนดสิทธิ� ในการปรับผลการปฏิบัติงาน 

 

 

กดปุ่ม  เพื[ อเพิ[ มระดับการประเมินโดยมี 3 ระดับ 

 

• ชื[ อตําแหน่ง กรอกชื[ อตําแหน่งจะสัมพันธ์กับสิทธิ� ในการใช้งานซึ[ งมี � ระดับดังนั�นควรกรอกดังนี� ผู้บริหาร, หัวหน้า, และพนักงาน 

• สิทธิ� การจัดการ มี 3 ระดับคือ Level1, Level2, Level3 อธิบายแต่ละดับดังนี� 

1. Level1 สําหรับผู้บริการ มีสิทธิ� ในการ Approved ผลการประเมิน 

2. Level2 สําหรับหัวหน้าแผนก เป็นผู้ประเมินลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชา 

3. Level3 สําหรับพนักงานทั[ วไป หรือ ผู้ถูกระเมิน 

• ตามจริงจะมีอีกระดับหนึ[ งคือ Admin จะได้รับสิทธิ� ตอนที[ สมัครเข้าใช้งาน มีสิทธิ� เห็นข้อมูลทั�งหมดและมีหน้าที[ ในการ set up ค่าเริ[ มต้น

เช่น เมนูเกณฑ์การประเมิน,เมนูงวดการประเมิน,เมนูแผนก,เมนูตําแหน่ง,เมนูพนักงาน,เมนูตัวชี�วัดและมอบหมายตัวชี�วัด 
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5. พนักงาน 

เพิ[ ม, ลบ, แก้ไขข้อมูลพนักงาน มี 3 พารามิเตอร์ คือ แผนก, ตําแหน่ง , สถานะ เพื[ อค้นหา 

 

 

กดปุ่ม เพื[ อเพิ[ มพนักงาน 
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6. ตัวชี�วัด (KPI) 

กําหนดตัวชี�วัดเพื[ อนําไปวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

 

 

การเพิ[ มตัวชี�วัด เลือกแผนกจากนั�นกด เพิ[ มตัวชี�วัด 

 

 

• รหัสตัวชี]วัด กรอกรหัสเป็นตัวเลขหรือภาษาอังกฤษ เช่น KPI001 เป็นต้น 

• แผนก ถ้าเราเลือกไว้ตั�งแต่ทีแรกจะแสดงค่าเริ[ มต้นให้ดังภาพ 

• ยิQ งมากยิQ งดี คือประเภทของตัวชี�วัดว่าเป็นประเภทใดโดยมี1ประเภทคือ ยิ[ งมากยิ[ งดีติ� ก Y ยิ[ งน้อยยิ[ งดีติ� ก N  

ตัวอย่างตัวชี]วัด 
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ยิQ งมากยิQ งดี = “ยอดขาย” ยอดขายยิ[ งมากยิ[ งได้คะแนนเยอะ 

ยิQ งน้อยยิQ งดี = “อัตราส่วนของหนี�เสีย” อันตราส่วนของหนี�เสียไม่เกิน 3% ของยอดขาย ดังนั�นยิ[ งเปอร์เซ็นต์น้อยเท่าไหร่ยิ[ งได้คะแนนเยอะ 

ตัวอย่างตัวชีวัดฝ่ายบัญชี 

ชืQ อตัวชี]วัด รายละเอียดตัวชี]วัด ยิQ งมากยิQ งดี 

ความถูกต้องของบิล มากกว่า 98% ของจํานวนบิล
ทั�งหมด 

Y 

 

กดปุ่ม เพื[ อแปลงผลการปฎิบัติงานเป็นคะแนน 

 

คือเป็นการแปลงผลการปฏิบัติงานเป็นคะแนน (Baseline)  
เนื[ องจากข้อมูลผลการปฏิบัติงานที[ วัดมีหลายรูปแบบ เช่น เปอร์เซ็นต์, จํานวนครั�ง, จํานวนคน เป็นต้น จึงจําเป็นต้องมีการแปลงข้อมูลดังกล่าวให้
อยู่ในรูปแบบเดียวกันโดยให้เป็นคะแนน  
 

 
หมายเหตุ 98 คือเป้าหมายทีตั�งไว้ 

 

ชืQ อตัวชี]วัด รายละเอียดตัวชี]วัด ยิQ งมากยิQ งดี 

จํานวนของการส่งบิลไม่ทันเวลา น้อยกว่า 3% ของจํานวนบิล
ทั�งหมด 

N 
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กดปุ่ม เพื[ อแปลงผลการปฏิบัติงานเป็นคะแนน (Baseline) 

 

หมายเหตุ 3% คือเป้าหมายทีตั�งไว้ 

ชืQ อตัวชี]วัด รายละเอียดตัวชี]วัด ยิQ งมากยิQ งดี 

ภาระหนี�ค้างชําระ ไม่เกิน 80% ของยอดขาย N 

 

 

กดปุ่ม เพื[ อแปลงผลการปฎิบัติงานเป็นคะแนน (Baseline) 

 

ชืQ อตัวชี]วัด รายละเอียดตัวชี]วัด ยิQ งมากยิQ งดี 

อัตราส่วนของหนี�เสีย ไม่เกิน 5% ของยอดขายทั�งหมด N 

 

กดปุ่ม เพื[ อแปลงผลการปฎิบัติงานเป็นคะแนน(Baseline) 
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หมายเหตุ 5% คือเป้าหมายทีตั�งไว้ 

ชืQ อตัวชี]วัด รายละเอียดตัวชี]วัด ยิQ งมากยิQ งดี 

จํานวนรายการบัญชีที[ มีการแก้ไข 
หลังปิดบัญชี 

ไม่เกิน 3% ของรายการบัญชี
ทั�งหมด 

N 

 

กดปุ่ม เพื[ อแปลงผลการปฎิบัติงานเป็นคะแนน (Baseline) 

 

หมายเหตุ 3% คือเป้าหมายทีตั�งไว้ 

7. เพิ[ ม KPI Baseline Setup 

เนื[ องจากข้อมูลผลการปฏิบัติงานที[ วัดมีหลายรูปแบบ เช่น เปอร์เซ็นต์, จํานวนครั�ง, จํานวนคน เป็นต้น จึงจําเป็นต้องมีการแปลงข้อมูลดังกล่าวให้

อยู่ในรูปแบบเดียวกันโดยให้เป็นคะแนน 



	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

	

15	www.dashboardweb.com 
  nongnuyit      Tel : -.--0012323    Email : nn.it@hotmail.com 

 

 

คลิ� กที[ ปุ่ม  (Baseline) 

เมื[ อเพิ[ มตัวชี�วัดเรียบร้อยแล้วจากนั�นขั�นตอนต่อไปคือเพิ[ ม Baseline (แปลงผลการปฏิบัติงานเป็นคะแนน) ส่วนนี�จะเป็นขั�นตอนที[ สําคัญโดยจะเป็น

ข้อสรุปจากฝ่ายบริหารในการวางแผน 

 

ตัวอย่างการกรอกตัวชี�วัด 

 

 

กดปุ่ม เพื[ อเพิ[ มช่วงคะแนน 
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เริ[ ม ช่วงข้อมูลดิบเริ[ มต้น 

ถึง ช่วงข้อมูลดิบสิ�นสุด 

คะแนน คะแนนสูงสุดไม่เกิน 5 คะแนน 

ข้อเสนอแนะ กรอกข้อเสนอแนะกรณีที[ ทํางานได้ไม่ตรงเป้าเพื[ อได้นําไปปรับปรุงตัวเองต่อไป 

ตัวอย่างของการกรอก Baseline 

ตัวชี�วัด : ความถูกต้องของบิล (มากกว่า 0.% ของจํานวนบิลทั�งหมด, ยิ[ งมากยิ[ งดี) 

ลําดับ เริQ ม ถึง คะแนน ข้อเสนอแนะ 

1 0.00 79.00 0.00 ต้องปรับปรุงให้หัวหน้า
ตรวจอีกรอบก่อนวางบิล 

2  80.00 
 

85.00  .00  

3  86.00 
 

89.00 1.00  

4 90.00 94.00 �.00  

5 95.00 97.00 ¡.00  

6 98.00 100.00 3.00  

 

8. มอบหมายตัวชี�วัด 

เพื[ อทําการมอบหมายตัวชี�วัดที[ ต้องการวัดผลการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน ตรงนี�จะเป็นการ มอบหมายตัวชี�วัดค่าเริ[ มต้นโดยมอบหมายในระดับ

ตําแหน่งซึ[ งก็คือพนักงานที[ อยู่ภายใต้ตําแหน่งนั�นๆ 
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เลือกพารามิเตอร์ที[ ต้องการมอบหมายตัวชี�วัดดังนี� ปี,ช่วงการประเมิน, แผนก,ตําแหน่ง เมื[ อเลือกได้แล้วต่อไปกดปุ่มเพิ[ มการมอบหมายตัวชี�วัด 

กดปุ่ม  เพื[ อมอบหมายตัวชี�วัดตามพารามิเตอร์ที[ เลือกไว้ด้านบน 

 

ตัวชี�วัดจะแสดงออกมาเฉพาะแผนกที[ เลือกไว้ตอนกดค้นหา 

ตัวชี�วัด : เลือกตัวชี�วัด 

นํ�าหนัก : นํ�าหนักตัวชี�วัด ตรงนี�ขึ�นอยู่กลับนโยบายของแต่ละองค์กรว่าจะให้ความสําคัญกับตัวชี�วัดตัวไหนมากกว่ากัน และการมอบหมายตัวชี�วัด

จะต้องมีนํ�าหนักครบ  -- การมอบหมายตัวชี�วัดถึงจะสมบูรณ์ ถ้าไม่ครบจะทําให้โปรแกรมทํางานไม่ถูกต้อง และถ้ากรอกนํ�าหนักไม่ครบ  -- จะ

ไม่สามารถยืนยันการมอบหมายตัวชี�วัดได้ดังภาพด้านล่าง 
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เมื[ อนํ�าหนักครบ 100% จะได้ดังภาพด้านล่าง 

 

สักเกตตรงตัวหนังสือสีแดงจะแจ้งว่า “ยังไม่ยืนยัน KPI”  

กดปุ่ม  เพื[ อยืนยันการมอบหมาย KPIเมื[ อยืนยันเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งข้อความเป็นสีเขียวว่า “ยืนยัน KPI เรียบร้อยแล้ว” ดังภาพ

ด้านล่าง 

 

ถ้ายืนยันการหมอบหมายตัวชี�วัดเสร็จแล้วจะไม่สามารถลบ แก้ไข หรือ กดเพิ[ มตัวชี�วัดได้เนื[ องจากจะทําโปรแกรมคํานวนผิดพลาดได้ 
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อธิบายข้อมูลในตาราง 

เป้า : เป้าข้อมูลดิบที[ ยังไม่ได้แปลงเป็นคะแนน 

เป้าคะแนน : เป้าคะแนนปกติจะเท่ากับ 3 

ปุ่ม แก้ไข ลบ สามารถจัดการได้กรณียังไม่ยืนยันการมอบหมายตัวชี�วัด 

 

9. ประเมิน  

เพื[ อทําการกรอกผลการปฏิบัติงานราย KPI ให้กับพนักงาน  

 

เลือกพารามิเตอร์เพื[ อทําการประเมินพนักงานรายตัวชี�วัด 

คลิ� กปุ่ม  KPI Result 

 

ถ้าการประเมินยังไม่สมบรูณ์จะขึ�นข้อความว่า “ยังไม่ยืนยันการประเมิน” 

ถ้าประเมินสมบรูณ์จะขึ�นข้อความว่า “ยืนยันการประเมินเรียบร้อย” 
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แสดงตัวชี�วัดที[ ได้รับมอบหมาย 

จากนั�นคลิ� กปุ่มประเมิน  

 

แสดงข้อมูล Baseline ที[ เราได้กรอกไปก่อนหน้านั�นแสดงออกมา เพื[ อเป็นข้อมูลสําหรับกรอกผลการประเมิน 

กรอกผลการประเมินตามความจริงทุกตัวชี�วัด 

 

เมื[ อกดบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพจะมีการเปลี[ ยนแปลงแต่ระบบยังแจ้งว่า ยังไม่ยืนยันการประเมิน เนื[ องจากยังไม่กด Finish 
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จากนั�นกดปุ่ม Finnish เป็นการเสร็จการประเมิน 
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ข้อมูลการประเมินในส่วนนี�จะถูกส่งไปให้กับผู้บริหารเพื[ อทําการ Approve เป็นขั�นตอนต่อไป 

ช่วงนี�สามารถแก้ไขผลการประเมินได้จนกว่าผู้บริหารจะ Approve แต่ถ้าผู้บริหารกด Approve ไปแล้วถือว่าเสร็จสิ�นกระบวนการประเมิน

อย่างสมบูรณ์จะไม่สามารถแก้ไขได้ 

หน้าจอเมื[ อหัวหน้าประเมินพนักงานเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

10. อนุมัติผลการประเมิน 

ปรับคะแนนผลการปฏิบัติการ เพื[ อให้ผู้บริหารหรือผู้จัดการสามารถปรับคะแนนผลการปฏิบัติการในแต่ละงวดให้พนักงานได้ 
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ปุ่ม Approve  เป็นการยืนยันผลการประเมินโดยผู้บริหาร 

 

ปุ่ม Edit ผู้บริหารสามารถแก้ไขคะแนนได้ เช่น เพิ[ ม หรือ ลบคะแนน จิตพิสัยพร้อมระบุเหตุผลการเพิ[ มหรือลบ 

 

 

 

เมื[ อย้อนดูเมนูการประเมินจะเห็นว่าปุ่มการประเมินเปลี[ ยนเป็น Approved  
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11. Dashboard 

 

เป็นการแสดงผลในภาพรวมขององค์กร โดยแยกการแสดงได้ดังนี� คือ 

• ภาพรวมขององค์กร 

• ภาพรวมของแต่ละแผนก 

• ภาพรวมของรอการประเมิน 

• ภาพรวมของแต่ละตัวชี�วัด 

โดยสามารถเลือกดูข้อมูลตามต้องการโดยเลือกดูข้อมูลได้ดังนี� 

• รายปี 

• รายแผนก 

• รายรอบการประเมิน 
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คลิ� กที[ แผนกหรือฝ่ายจะเข้าไปดูผลการประเมินระดับบุคคลตามแผนก 

 

จากตัวอย่างคลิ� กที[ ฝ่ายบัญชี ก็จะแสดงข้อมูลผลการประเมินของพนักงานฝ่ายบัญชัทั�งหมดดังภาพ 

 

 

ภาพรวมประสิทธิภาพขององค์กร 

เลือกพารามิเตอร์ 
ภาพรวมประสิทธิภาพแต่ละแผนก 

และสามรถคลิ� กเข้าไปดู

ประสิทธิภาพรายบุคคลได้ 

 

ภาพรวมประสิทธิภาพแต่ละรอบการ

ประเมิน 

ประสิทธิภาพรายบุคคล 

 

ประสิทธิภาพเทียบเป้า 

ประสิทธิภาพเทียบThresold 

Download PDF 
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คลิ� ก Drilldown เพื[ อดูรายละเอียด 

ประสิทธิภาพรายบุคคล 
ประสิทธิภาพตามรอบประเมิน 

ประสิทธิภาพรายตัวชี�วัด 


