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" If you can’t measure, you can’t manage
สิ่งใดที่วัดไมได ยอมบริหารไมได "

วิสย
ั ทัศน
พันธกิจ
วัตถุประสงค
KPI ระดับองคกร
KPI ระดับฝายงาน
KPI ระดับตำแหนง

Performance Management ระบบวัดผลการปฏิบัติตาม
วิธีการ BalanceScorecard ซึ่งเปนเครื่องมือทางการบริหาร
เพื่อใชถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจและนโยบายขององคกรเปนแผน
กลยุทธที่สามารถนำไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม การติดตามงาน
และตัดสินใจเชิงกลยุทธโดยใชระบบขอมูลสารสนเทศที่ปอนกลับ
ทั้งระบบเพื่อที่จะใหสวนงานตางๆ สามารถปฏิบัติงานเชิง
กลยุทธโดยมุงเปาหมายเดียวกัน
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การบริหารผลงานใหมป
ี ระสิทธิภาพ จำเปนตองเปนกระบวนการทีต
่ อ
 เนือ
่ งและถายทอดเชือ
่ มโยงเปาหมายขององคกรสูเ ปาหมาย
ของบุคคลใหสอดคลองกันอยางเหมาะสม โดยเชือ
่ มโยงผลงาน และสมรรถนะของพนักงานในการประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านแตละ
ชวงเวลาและควรนำผลไปใชในการพัฒนาผลงาน พัฒนาความรู ความสามารถและทักษะของบุคลากรกรทำความเขาใจกับผูใ ต
บังคับบัญชาถึงความจำเปนและความสำคัญของการหารือผลงาน ควรกำหนดเปนนโยบายของบริษท
ั ฯทีท
่ ก
ุ หนวยงานตองปฏิบต
ั ิ
นอกจากนัน
้ ควรพัฒนาทักษะการสือ
่ สารและการปอนกลับขอมูล (Feedback) ของผูบ
 งั คับบัญชากับผูใ ตบงั คับบัญชา รวมทัง้
ทักษะการสอนงานและการติดตามผลงาน

SYSTEM FEATURE

Champ

PLANNING

เพือ
่ ใหผลผลิตและผลลัพธของงานทีไ่ ดสอดคลองและสงผลตอเปาหมายและความสำเร็จ
ขององคกรอยางแทจริง ดังนัน
้ จึงตองทำการถายทอดเปาหมายการปฏิบต
ั งิ านขององคกร
ลงมาตามลำดับชัน
้
สามารถกำหนดเปาหมายในระดับองคกร
สามารถเชือ
่ มโยงมิตก
ิ ารวัดทัง้ 4 ดานตามรูปแบบ Balance Scorecard
สามารถการกระจายเปาหมายองคกร สูห
 นวยงาน
สามารถการกระจายเปาหมายหนวยงาน สูต
 ำแหนงงาน
สามารถการกระจายเปาหมายหนวยงาน สูพ
 นักงานรายบุคคล
สามารถกระจายเปาหมายตามแตละชวงเวลาได
กำหนดขอมูลองคกรและพนักงานตามแผนผังขององคกรได
นำเขาขอมูลพนักงานหรือองคกรจากระบบอืน
่ โดยสามารถรองรับไฟลไดหลายชนิด
นำเขาขอมูล KPI ได
สามารถกำหนดการนำเขาขอมูลโดยอัตโนมัติ
สงออกขอมูล ไดหลายรูปแบบ
รองรับไดหลายบริษท
ั

MONITORING & REVIEWING

การติดตามผลการปฏิบต
ั งิ านตลอดรอบการประเมิน ซึง่ ไดจากการวัดและบันทึกความ
สำเร็จของตัวชีว้ ด
ั กิจกรรมตาง โดยผูบ
 งั คับบัญชา ซึง่ จะสรางความสัมพันธและ
บรรยากาศทีด
่ ใี นการทำงานและสรางความเขาใจในการทำงานรวมกันตลอดเวลา
สามารถบันทึกผลการปฏิบต
ั งิ านไดโดยตรง
สามารถกำหนดสิทธิในการบันทึกขอมูลได
มีการแจงเตือนเมือ
่ ถึงเวลาตองบันทึกขอมูล
สามารถนำเขาผลการปฏิบต
ั งิ านจากระบบงานอืน
่ ๆ เพือ
่ ลดการทำงานทีซ่ าํ้ ซอน
และรองรับขอมูลไดหลายรูปแบบ และหลายแหลงขอมูล

PERFORMANCE APPRAISAL

การประเมินผลการปฏิบต
ั งิ าน เพือ
่ ใหทงั้ ผูบ
 งั คับบัญชาและผูใ ตบงั คับบัญชาทราบวาผลการ
ปฏิบต
ั งิ านเปนอยางไร อยูใ นระดับใด เพือ
่ ใชเปนขอมูลสำคัญประกอบการพิจารณา
ดานตางๆ
กำหนดรอบการประเมินได
สามารถประเมินรวมกันกับสมรรถนะ และ พฤติกรรม
กำหนดนํา้ หนักในการประเมินแยกตามตำแหนงงาน หรือระดับของพนักงานตาม
หนวยงานตางๆ ได
กำหนดระดับเกรดของคะแนนทีไ่ ด
Workflow Process สามารถกำหนดกระบวนการทำงานใหตอ
 เนือ
่ งและยืดหยุน
 ตาม
ลักษณะของแผนผังองคกร โดยการระบุขน
ั้ ตอนการตรวจสอบหรืออนุมต
ั ไิ ด

DASHBOARD & NOTIFICATION

การแสดงผลการปฏิบต
ั ใิ นรูปแบบของหนาสรุปรวม และระบบการแจงเตือนทันทีทน
ั ใด
เมือ
่ ตรวจสอบพบวาคาผลการปฏิบต
ั งิ านทีว่ ด
ั ได ไมเปนไปตามแผนทีก
่ ำหนด
แสดงในรูปแบบกราฟ
จัดสงรายงานอัตโนมัตต
ิ ามเวลาทีก
่ ำหนด
กำหนดจุดการแจงเตือน
กำหนดรูปแบบขอความการแจงเตือน

SYSTEM MANAGEMENT & SECURITY
กำหนดสิทธิการเขาใชงานระบบไดทงั้ ในระบบของขอมูล และหนาจอการทำงานตางๆ
รองรับสองภาษา
บันทึก Log การเขาใชงาน และ การทำงานตางๆ พรอมทัง้ รายงานนำขอมูล
Log ออกรายงาน
มี Password Policy เมือ
่ กำหนดคาและควบคุมการตัง้ คารหัสผานของผูใ ชงาน
เชือ
่ มโยงกับ Active Directory ขององคกร

092-879-6442 (ฝายขาย)
thararat.k@pilabstudio.com

