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Company Profile  

 

 

 
 

ช่ือบริษัท   บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จ ำกดั 

ที่ท ำกำร   2571/1 ซอฟท์แวร์รีสอร์ท ถนนรำมค ำแหง แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

เว็บไซต์    www.prosofthrmi.com 

อีเมล์    sale@prosoft.co.th 

โทรศัพท์   0-2739-5900 

แฟกซ์    0-2739-5910 

วัน เวลำ ท ำกำร  วนัจนัทร์ - วนัศกุร์ เวลำ 08:30 น. - 17:45 น.  

เลขที่ซอฟท์แวร์เฮ้ำส์  0237 

ก่อตัง้    4 กนัยำยน พ.ศ. 2538 

ทุนจดทะเบียน   15,500,000 บำท 

ผู้ถือหุ้นหลัก   คณะผู้บริหำรและพนกังำน บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จ ำกดั 100% 

จ ำนวนพนักงำน  250 คน 

ธุรกิจ พฒันำและจ ำหนำ่ยซอฟท์แวร์ประเภท Enterprise  Software 
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General Specification 
 รูปแบบ Graphics ท่ีสวยงำมน่ำใช้ ง่ำยตอ่กำรใช้งำน  
 สำมำรถปรับเปลี่ยนรูปแบบ (Skin) ของหน้ำจอตำมควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้งำนได้ 

 สำมำรถก ำหนดรูปแบบภำษีท่ีใช้ได้ทัง้ พ.ศ. และ ค.ศ. 
 รองรับกำรท ำงำน 2 ภำษำ ทัง้ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 
 รองรับกำรบนัทกึข้อมลูได้มำกกวำ่ 1 สำขำในฐำนข้อมลูเดียวกนั 
 โปรแกรมแยกเป็นระบบอย่ำงชดัเจน และมี Flow กำรท ำงำนเพ่ือให้ง่ำยตอ่
กำรใช้งำน 

 สำมำรถก ำหนดสิทธ์ิกำรใช้งำนเพ่ือรักษำควำมปลอดภัยของ
ข้อมลู 

 ก ำหนดสิทธ์ิกำรใช้งำน (Security) ในกำรเข้ำถงึข้อมลูแยกตำมคอลมัน์ได้ 
 รองรับกำร Search Engine ท่ีง่ำยและรวดเร็วตอ่กำรค้นหำทกุหน้ำจอ 
 สำมำรถก ำหนด Field ตำ่ง ๆ ท่ีส ำคญัในกำรเรียกดขู้อมลูได้ 
 รูปแบบกำรค้นหำสำมำรถค้นหำได้หลำกหลำยรูปแบบ เช่น กำรค้นหำตำมตวัอกัษร, กำรค้นหำตำมคอลมัน์ 
 หน้ำตำ่งค้นหำสำมำรถซอ่นคอลมัน์ท่ีไมต้่องกำรได้ และสำมำรถโยกย้ำยคอลมัน์เองได้ 
 สำมำรถแก้ไข ปรับเปลี่ยนแบบฟอร์ม และรำยงำน ตำมควำมต้องกำรได้ 
 สำมำรถ Export ข้อมลูให้อยู่ในรูปแบบของ Excel, Text, HTML ซึง่จะได้รูปแบบท่ีสวยงำมน ำไปใช้ตอ่ได้ทนัที 
 มีข้อควำมเตือนเพ่ือควำมแน่ใจในกำรจดัเก็บ หรือ ลบเอกสำร เพ่ือป้องกนัควำมผิดพลำด 
 สำมำรถเรียกดรูำยงำนตำมช่วงวนัท่ี หรือ ตำมกลุม่พนกังำนท่ีต้องกำรได้ ทัง้รำยงำนแบบแจกแจง และสรุป 
 มี Dashboard แสดงผลเป็นรูปแบบกรำฟ เพ่ือให้งำนตอ่กำรวิเครำะห์ และกำรน ำเสนอข้อมลูให้กบัฝ่ำยบริหำร 
 กำรพิมพ์รำยงำน แบบฟอร์มตำ่ง ๆ สำมำรถสง่จำกโปรแกรมได้ทนัที ทัง้รูปแบบ E-mail หรือ รูปแบบ Fax. เพ่ือลด
ขัน้ตอนในกำรท ำงำน และลดต้นทนุกำรด ำเนินงำน 

 ทกุหน้ำจอมี Tab Administration ในกำรแสดงประวตัิของข้อมลูวำ่ User คนใดเป็นผู้บนัทกึ บนัทึกเม่ือวนัท่ีเท่ำใด 
และ User คนใดแก้ไขเม่ือวนัท่ีเท่ำใด 

 ทกุหน้ำจอสำมำรถ  Note รำยละเอียดเพ่ิมเติมได้หลำกหลำย และสำมำรถสร้ำงเป็นกลุม่ของข้อมลูได้ 
 ทกุหน้ำจอสำมำรถ Attach File เอกสำรต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือใช้ในกำรเรียกดเูอกสำรส ำคญัต่ำง ๆ ได้ทนัทีจำกท่ี
เดียวกนั ท ำให้สำมำรถค้นหำเอกสำรตำ่ง ๆ ได้อย่ำงรวดเร็ว 

 สำมำรถ Drill Down เลขท่ีเอกสำรเข้ำไปดเูอกสำรต้นทำง เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ Approve ได้ 
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Key Benefit 
Analytics & Dashboard 

 มีรำยงำนหลำกหลำยรูปแบบ และรองรับกำร Export ข้อมลูได้ 
 รำยงำนวิเครำะห์สำมำรถแสดงข้อมูลสถิติต่ำงๆ รำยงำนแบบ Graph แสดงข้อมูลได้ถูกต้อง แม่นย ำ และ
สวยงำม 

 สำมำรถแก้ไข/ปรับปรุง รูปแบบรำยงำนได้เอง  
 

Automation Process 
 ลดระยะเวลำกำรท ำงำน ระบบจะเข้ำไปช่วยด ำเนินกำรให้อตัโนมตั ิ
 สำมำรถโอนย้ำย ข้อมลูกำรลงเวลำจำก Part ท่ีตัง้ไว้ได้โดยอตัโนมตัิ 
 สำมำรถโอนย้ำย ข้อมลูกำรลงเวลำจำก SQL ได้โดยอตัโนมตัิ 
 หลงัจำกบนัทกึข้อมลูพนกังำนเสร็จเรียบร้อย สำมำรถให้ระบบ Create User& Password ให้อตัโนมตัิได้ 
 สำมำรถโอนย้ำยข้อมลูผู้สมคัรเข้ำแฟ้มประวตัิข้อมลูพนกังำนให้อตัโนมตัิ โดยไมต้่องเสียเวลำบนัทกึซ ำ้  
 ระบบจะสง่ Email ให้กบัผู้อนมุตัิทนัทีท่ีมีกำรบนัทกึขออนมุตัิและอนมุตัิเอกสำรแล้ว    

 

Employee Self Service 
 ช่วยให้พนกังำนบริหำรข้อมลูด้วยตนเอง ช่วยลดปริมำณงำนของ HR 
 พนกังำนสำมำรถตรวจสอบประวตัิของตนเอง เช่น กำรขำด ลำ มำสำย  
 กำรท ำงำนสะดวกสบำย สำมำรถท ำงำนได้ทกุท่ีผ่ำน web Browser 
 สำมำรถดแูละปริน้ส์ข้อมลู E-Pay slip ของพนกังำนเองได้ 

 

Email & Alerts 
 มีระบบ Alerts แจ้งเตือน ในทกุกระบวนกำรท ำงำนเพ่ือป้องกนัควำมผิดพลำด 
 สำมำรถก ำหนด Template Email ได้หลำกหลำยและช่วยลดเวลำกำรท ำงำน  
 สำมำรถก ำหนดกำรแจ้งเตือนลว่งหน้ำได้ เช่น วนัหมดอำยขุองบตัรประชำชน, วนัหมดอำยใุบอนญุำตท ำงำน 
 มีระบบ Alerts แจ้งเตือน ในกรณีท่ีมีเอกสำรค้ำงรอกำรอนมุตัิให้กบัหวัหน้ำงำนได้ 

 

Work Flow 
 สำมำรถก ำหนดล ำดบัขัน้กำรอนมุตัิได้สงูสดุ 5 ล ำดบัขัน้ 
 มีหน้ำจออนมุตัิกำรร้องขอเป็นศนูย์กลำงในกำรอนมุตัิเอกสำรแตล่ะประเภท 
 รำยงำนแบบ Graph แสดงข้อมลูได้อย่ำงถกูต้อง แมน่ย ำ และสวยงำม 
 สำมำรถแสดงสถำนะ กำรอนมุตัิของแตล่ะล ำดบัขัน้กำรอนมุตัิให้ผู้ ร้องของทรำบ 

 



 

4 
 

Organization 
 สำมำรถจดัโครงสร้ำงและแสดงแผนผงัของบริษัทได้ 
 สำมำรถก ำหนดรหสัสำขำ รหสัฝ่ำย รหสัแผนก รหสัต ำแหน่งของพนกังำนได้ไมจ่ ำกดั 
 รองรับกำรก ำหนดกลุม่พนกังำนเพ่ือช่วยในกำรจดัโครงสร้ำงหน่วยงำนของบริษัท 
 สำมำรถบนัทกึคณุสมบตัิของแตล่ะต ำแหน่งงำน (Job Description) ได้อย่ำงละเอียด 
 สำมำรถก ำหนดล ำดบัขัน้กำรลงโทษพนกังำนท่ีท ำควำมผิดได้ และในกำรลงโทษสำมำรถก ำหนดเง่ือนไขกำร     
ท ำผิดเป็นจ ำนวนครัง้ และเลื่อนล ำดบัขัน้ลงโทษขัน้ตอ่ไปให้อตัโนมตัิ 

 สำมำรถระบขุ้อก ำหนดตำ่งๆ ของแตล่ะองค์กรตำมนโยบำยบริษัท เช่น จ ำนวนวนัท ำงำนตอ่เดือน, จ ำนวนชัว่โมง
ท ำงำนตอ่วนั, มำตรฐำนจ ำนวนวนัทดลองงำน, หรือ วิธีกำรค ำนวณภำษี 

 สำมำรถเลือกกำรตดัรอบกำร ขำด ลำ มำสำย โดยสำมำรถเลือกได้ตำมปีงบประมำณของบริษัทได้ 
 สำมำรถระบกุำรปัดเศษท่ีเกินมำในรูปแบบทัง้เงินและเวลำได้อีกทัง้ยงัสำมำรถระบกุำรปัดเศษในหวัข้อตำ่งๆท่ี
ระบบก ำหนดให้ 

 สำมำรถระบเุง่ือนไขกำรขอลำ  ตำมนโยบำยของบริษัทได้ 
 ในกำรออกรำยงำน สำมำรถระบใุห้แสดง โลโก้ , ช่ือUser ออกรำยงำน และวนัท่ีท่ีออกรำยงำนได้ 
 สำมำรถโอนข้อมลูเร่ิมต้น ( คำ่ Setup ) จำก Excel เข้ำสูร่ะบบได้ ตำม Format ท่ีระบบต้องกำร 

 

Personnel 
 สำมำรถบนัทกึออกบตัรให้กบัพนกังำนได้ครำวละจ ำนวนมำก และก ำหนดรูปแบบของหมำยเลขบตัรได้เอง 
 สำมำรถบนัทกึจ่ำยบตัรพนกังำน, บนัทกึรับคืนบตัรพนกังำน และบนัทกึยกเลิกบตัรพนกังำนแบบกลุม่ได้อย่ำง
รวดเร็ว  

 สำมำรถเก็บประวัติของพนักงำนได้โดยละเอียด เช่น สถำนะภำพส่วนตัว, ประวัติกำรศึกษำ, ประสบกำรณ์         
กำรท ำงำน, ข้อมูลทำงครอบครัว, ข้อมูลด้ำนสุขภำพ, ควำมสำมำรถ, ข้อมูลรำยได้/รำยหัก, ค่ำลดหย่อน, 
ประกนัสงัคม/สะสมกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ, ท่ีอยู่อำศยั, และข้อมลูอื่น ๆ 

 สำมำรถบนัทึกประวตัิกำรประเมินทดลองงำนของพนกังำนแต่ละคนได้ และหำกบนัทึกข้อมลูพนกังำนใหม่ระบบ
ท ำกำร Auto Post ข้อมลูเข้ำสูก่ำรทดลองงำนให้อตัโนมตัิ  ซึง่ช่วยลดเวลำกำรท ำงำนของ User 

 กำรประเมินผลกำรทดลองงำน สำมำรถท ำได้หลำยครัง้จนกว่ำพนกังำนจะผ่ำนกำรทดลองงำน และภำยหลงักำร
อนุมัติผ่ำนทดลองงำนระบบจะท ำกำร Auto Post รำยกำรเข้ำสู่กำรปรับต ำแหน่งและเงินเดือนให้ หรือหำก
ประเมินผลกำรทดลองงำนแล้วไม่ผ่ำนกำรทดลองงำน  ระบบจะท ำกำร Auto Post รำยกำรเข้ำสู่กำรพ้นสภำพ
ควำมเป็นพนกังำนตอ่ไป 

 สำมำรถดูรำยงำนพนักงำนท่ีอยู่ระหว่ำงทดลองงำน หรือยังไม่ผ่ำนกำรทดลองงำน รวมทัง้พนักงำนท่ีผ่ำนกำร
ทดลองงำนก่อนวนัครบก ำหนดทดลองงำนได้ตำมต้องกำร 
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 สำมำรถออกแบบหนงัสือสญัญำจ้ำงงำน และหนงัสือสญัญำกำรค ำ้ประกนัได้เองมำกกวำ่ 1 รูปแบบ 
 รองรับกำรค ำ้ประกนักบัพนกังำนได้ 2 รูปแบบ คือ แบบวงเงิน และ แบบบคุคล 
 สำมำรถบันทึกเพ่ือเก็บประวัติผลงำนดีเด่นของพนักงำน ระบุรำงวัล และผลงำนท่ีพนักงำนได้รับ  เพ่ือ ใช้
ประกอบกำรประเมินผลงำนของพนกังำนได้  

 สำมำรถบนัทกึประวตัิกำรลงโทษพนกังำน โดยระบบุทลงโทษได้เองตำมต้องกำร ซึง่แตล่ะบทลงโทษสำมำรถ
ก ำหนดให้มีผลตดัคำ่จ้ำง หรือปรับลดต ำแหน่งของพนกังำนได้ ซึง่โปรแกรมสำมำรถปรับให้โดยอตัโนมตัิ  

 สำมำรถบนัทกึกำรพ้นสภำพควำมเป็นพนกังำนได้ โดยก ำหนดได้วำ่จะให้โปรแกรมค ำนวณรำยได้งวดสดุท้ำย
หรือไม ่หรือต้องกำรให้โปรแกรมจ่ำยเงินได้ท่ียงัค้ำงจ่ำยให้ในงวดถดัไป  

 สำมำรถปรับต ำแหน่งและเงินเดือนให้พนกังำนได้ทัง้แบบรำยบคุคล หรือแบบกลุ่ม ช่วยให้ User ท ำงำนได้สะดวก
รวดเร็ว นอกจำกนีก้ำรปรับเงินเดือนสำมำรถเลือกเป็นจ ำนวนเงิน หรือ ร้อยละ (%) ได้ 

 สำมำรถตรวจสอบประวตัิกำรขำด ลำ มำสำย หรือกำรถูกลงโทษเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำปรับต ำแหน่งและ
เงินเดือนได้ 

 สำมำรถบนัทึกสำเหตกุำรพ้นสภำพกำรเป็นพนกังำนได้เอง  เช่น กำรลำออก, กำรเลิกจ้ำง, เสียชีวิต, เกษียณอำยุ
กำรท ำงำน เป็นต้น 

 สำมำรถก ำหนดกำรค ำนวณรำยได้งวดแรกให้พนกังำนได้วำ่จะจ่ำยตำมเศษวนัท่ีเหลือ หรือ จ่ำยตำมฐำนเงินเดือน
พนกังำน 

 สำมำรถก ำหนดกำรจ่ำยเงินได้ 2 แบบ คือ จ่ำยเป็นเงินสด หรือ จ่ำยผ่ำนธนำคำร  กรณีท่ีเป็นกำรจ่ำยผ่ำนธนำคำร
สำมำรถระบุธนำคำรส ำหรับจ่ำยเงินให้พนกังำนได้มำกกวำ่ 1 ธนำคำร และก ำหนดได้วำ่แตล่ะธนำคำรจะแบ่งจ่ำย
ก่ีเปอร์เซน็ต์ 

 สำมำรถเปลี่ยนรูปแบบงวดกำรจ่ำยแบบกลุม่ได้ ท ำให้ง่ำยตอ่กำรท ำงำนของ User 
 สำมำรถ Import รูปภำพพนกังำนแบบเด่ียวและกลุม่ได้ 
 สำมำรถ Import บกัทกึข้อมลูพนกังำนจำก Excel เข้ำสูร่ะบบได้ 
 สำมำรถ Import บนัทกึปรับต ำแหน่งและเงินเดือนจำก Excel เข้ำสูโ่ปรแกรมได้ 
 สำมำรถก ำหนดรูปแบบสญัญำจ้ำงงำน ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำได้ 
 มีปฎิทินแสดงวนัครบรอบวนัส ำคญัตำ่งๆ ดงู่ำย และข้อมลูครบถ้วนสำมำรถน ำไปใช้งำนด้ำนอื่นๆได้ 
 สำมำรถบนัทกึโอนย้ำยสำขำ ให้กบัพนกังำนได้ในกรณีท่ีบริษัทมีหลำยสำขำ 
 สำมำรถกรองช่ือพนกังำนตำมหน่วยงำนท่ีเลือกได้ และสำมำรถเลือกกรองพนกังำนท่ีไมม่ีหน่วยงำนและพนกังำน
ลำออกได้ด้วย จงึท ำให้สำมำรถช่วยกำรหำช่ือพนกังำนของ User ท่ีจะคีย์ข้อมลูได้ง่ำยและสะดวกมำกขึน้ 

Payroll 
 สำมำรถก ำหนดประเภทรำยได้-รำยหกั ได้ไม่จ ำกดัตำมควำมต้องกำร และสำมำรถเลือกวิธีกำรค ำนวณได้ 2 แบบ

คือ แบบคงท่ี และแบบก ำหนดเอง 
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 สำมำรถก ำหนดได้ว่ำ รำยได้-รำยหกั ตวัใดต้องกำรให้มีกำรค ำนวณประกนัสงัคม, ค ำนวณภำษี, ค ำนวณกองทุน
ส ำรองเลีย้งชีพ 

 สำมำรถก ำหนดรูปแบบงวดกำรจ่ำยได้มำกกวำ่ 1 งวด/เดือน  
 สำมำรถก ำหนดวนัท่ีจ่ำยได้ และก ำหนดได้วำ่ต้องกำรเลือกจ่ำยก่อน หรือหลงัวนัหยดุ  
 โปรแกรมจะก ำหนดค่ำใช้จ่ำยเงินได้ท่ีได้รับยกเว้นภำษี และค่ำลดหย่อนตำมกฎหมำยปัจจุบันมำให้  ซึ่ง User
สำมำรถเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อมลูได้กรณีท่ีกฎหมำยมีกำรเปลี่ยนแปลง  

 สำมำรถ Post ข้อมลูที่เก่ียวข้องกบับญัชี โดย Post สูร่ะบบ GL ในโปรแกรมบญัชีของโปรซอฟท์ ได้ 
 สำมำรถเลือกกำรค ำนวณของพนกังำนได้ทัง้ แบบ หกั ณ ท่ีจ่ำย, นำยจ้ำงออกให้ครัง้เดียว, นำยจ้ำงออกให้ตลอด
หรือ แบบไมค่ิดภำษี 

 สำมำรถบนัทกึรำยจ่ำยกำรท ำงำนลว่งเวลำ  เพ่ือค ำนวณคำ่ลว่งเวลำได้ 
 สำมำรถเลือกก ำหนดรำยได้เป็นแบบประจ ำ ส ำหรับรำยได้ท่ีต้องจ่ำยให้พนักงำนทุกงวด โดยก ำหนดเพียงครัง้
เดียว เช่น คำ่ครองชีพ, คำ่ต ำแหน่ง, คำ่เช่ำบ้ำน เป็นต้น 

 สำมำรถบนัทกึกำรจ่ำยรำยได้ – รำยหกั และจ่ำย OT เป็นกลุม่ได้เพ่ือควำมรวดเร็วในกำรท ำงำน 
 สำมำรถก ำหนดให้โปรแกรมค ำนวณรำยได้ประจ ำให้อตัโนมตัิได้ทกุเดือน หรือยกเลิกเดือนใดก็ได้ 
 สำมำรถก ำหนดวิธีกำรปัดเศษเงิน กำรปัดเศษเวลำ และจ ำนวนจดุทศนิยมได้ตำมต้องกำร 
 สำมำรถก ำหนดกำรค ำนวณภำษี, ประกนัสงัคม, กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ ในแตล่ะงวดได้ 
 สำมำรถก ำหนดงวดกำรค ำนวณเงินได้  เงินหกัพิเศษ แยกจำกงวดค ำนวณเงินเดือนได้ 
 สำมำรถตรวจสอบผลกำรค ำนวณในแตล่ะงวดได้ทนัที  ซึง่จะแสดงรำยละเอียดกำรค ำนวณแตล่ะขัน้ตอนให้ทรำบ 
 สำมำรถเลือกก ำหนดกำรค ำนวณภำษีได้ 2 แบบ คือ แบบคงท่ี และแบบปรับเองตำมเดือน 
 สำมำรถจดัเก็บ/บนัทกึข้อมลูกำรจ่ำยเงินพนกังำนลงแผ่นดิสก์สง่ธนำคำรได้ 
 สำมำรถจดัเก็บ/บนัทกึข้อมลูเงินสมทบประกนัสงัคมของพนกังำนลงแผ่นดิสก์ สง่ส ำนกังำนประกนัสงัคมได้ 
 สำมำรถจดัเก็บ/บนัทกึข้อมลู ภงด 1, ภงด 1ก  ,ภงด.91 ลงแผ่นดิสก์ สง่สรรพำกร หรือ ย่ืนผ่ำน Internet ได้ 
 สำมำรถจดัเก็บ/บนัทกึข้อมลูเงินกองทนุส ำรองเลีย้งชีพลงแผ่นดิสก์ได้ 
 สำมำรถพิมพ์ Pay Slip, หนงัสือรับรองเงินเดือน, หนงัสือรับรองกำรผ่ำนงำน จำกโปรแกรมได้ 
 กรณีงวดกำรจ่ำยมำกกว่ำเดือนละ 1 ครัง้ สำมำรถเลือกหักประกันสังคมได้ 3 แบบ คือ รวมงวดแรก, รวมงวด
สดุท้ำย, หกัทกุงวด 

 สำมำรถก ำหนดโครงสร้ำงรำยได้ท่ีแตกต่ำงกันให้กับพนักงำนแต่ละหน่วยงำน หรือตำมประเภทพนักงำน เช่น 
โครงสร้ำงรำยได้ส ำหรับผู้บริหำร, โครงสร้ำงรำยได้ส ำหรับพนกังำนประจ ำ เป็นต้น 

 สำมำรถเลือกงวดท่ีจะประมวลผลคำ่ตอบแทนได้ และสำมำรถเลือกพนกังำนท่ีจะท ำกำรประมวลผลรำยคน หรือ
เป็นกลุม่ได้ 

 สำมำรถก ำหนดปิดงวด เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้มีกำรแก้ไข รำยได้ – รำยหกั ท่ีประมวลผลแล้วได้ 
 สำมำรถ Import / Export ข้อมลูบนัทกึจ่ำยจำก Excel หรือ Text file เข้ำสูร่ะบบได้ 
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Time Attendance 
 รองรับกำรก ำหนดกะงำนได้ไม่จ ำกัด และระบุข้อก ำหนดเวลำท ำงำนของกะงำนนั น้ๆ ได้  เช่น  ก ำหนดเวลำ
อนญุำตสำยสงูสดุ, เวลำท่ีอนญุำตเลิกงำนก่อนสงูสดุ ข้อก ำหนดกำรหกัคำ่จ้ำงกรณีท่ีพนกังำนเข้ำสำย   

 สำมำรถบนัทกึพนกังำนยกเว้นกำรรูดบตัร และบนัทกึกำรออกบตัรแทนได้ 
 สำมำรถใช้กบัเคร่ืองสแกนนิว้และเคร่ืองรูดบตัรได้ ทกุรุ่น ทกุย่ีห้อ 
 สำมำรถก ำหนดกำรค ำนวณคำ่กะได้ไมจ่ ำกดั 
 สำมำรถปรับปรุงเวลำกำรท ำงำนของพนกังำนแต่ละคนได้ เช่น แลกกะ, แลกวนัหยุด, เปลี่ยนกะ, เปลี่ยนวนัหยุด, 
ปรับเวลำกำรเข้ำท ำงำน, บนัทกึเวลำท่ีลืมรูดบตัร 

 สำมำรถ Import Time จำกเคร่ืองรูดบัตรมำประมวลผลเพ่ือเก็บเป็นฐำนข้อมูล และประมวลผลเข้ำสู่ ระบบ
เงินเดือน เพ่ือค ำนวณ OT, ค ำนวณคำ่แรงรำยวนั ได้ 

 สำมำรถวำงแผนกำรท ำงำนของพนกังำนได้ลว่งหน้ำ  
 สำมำรถก ำหนดตำรำงกำรท ำงำนของพนกังำนแบบเป็นรำยบคุคล หรือแบบกลุม่ ได้ 
 สำมำรถก ำหนดปฏิทินวนัท ำงำน, วนัหยดุ, วนัหยดุประจ ำปีได้ตำมนโยบำยบริษัท 
 สำมำรถแก้ไขเวลำกำรเข้ำ-ออกกำรท ำงำนท่ีผิดพลำดแบบ Manual ได้ 
 สำมำรถค ำนวณคำ่อำหำร คำ่เบีย้ขยนั  และคำ่อื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูกำรลงเวลำได้ 
 สำมำรถแสดงรำยงำนท่ีแสดงพนกังำนท่ีมีประวตัิกำรท ำงำนดี ท่ีไมเ่คยขำด ลำ มำสำย หรือกลบัก่อนเวลำ 
 สำมำรถค ำนวณจ ำนวนชัว่โมงกำรท ำงำนลว่งเวลำตำมอตัรำต่ำงๆ ได้โดยอตัโนมตัิ  โดยระบบจะท ำกำรตรวจสอบ
จำกเวลำกำรท ำงำนจริงของพนกังำนและเวลำท่ีได้ก ำหนดให้กบัพนกังำนแตล่ะคน 

 สำมำรถเรียกดขู้อมูลกำรลงเวลำเข้ำ – ออก ท่ีท ำกำรโอนมำจำกเคร่ืองรูดบัตรได้ว่ำข้อมูลท่ีได้ท ำกำรโอนมำจำก
เคร่ืองรูดบตัรนัน้เป็นของใครบ้ำง และอยู่ในช่วงเวลำใด 

 สำมำรถปรับจ ำนวนวนัลำพกัร้อนตำมอำยงุำนได้โดยอตัโนมตัิ  
 สำมำรถตรวจสอบวนัลำทัง้หมด, วนัลำท่ีได้ใช้ไป และวนัลำคงเหลือของกำรลำแตล่ะประเภทได้ 
 สำมำรถก ำหนดกะงำนของกะงำนปกติและกะงำน OT แยกออกจำกกนัได้ 
 สำมำรถก ำหนดกะงำนแบบปฏิทินของแต่ละคนได้ เพ่ือให้สำมำรถประมวลผลแยกมองตำมวนัหยุดของปฏิทิน
ตำรำงกำรท ำงำนของพนกังำนแตล่ะคน 

 สำมำรถประมวลผลเวลำกะงำนปกติท่ีมีทัง้ OT ก่อนเข้ำงำน, OT ระหวำ่งงำน และ OT หลงัเลิกงำนได้ 
 สำมำรถประมวลผลเวลำกะงำน OT  วนัหยดุนขตัฤกษ์ (เตม็วนั) ซึง่มีทัง้ OT ก่อนเข้ำงำน และหลงัเลิกงำนได้ 
 สำมำรถบนัทกึยกเว้นกำรรูดบตัรได้ในกรณีท่ีพนกังำนออกไปปฏิบตัิงำนนอกสถำนท่ี 
 สำมำรถ Import ตำรำงกำรท ำงำนจำก Excel เข้ำสูร่ะบบได้ 
 สำมำรถ Import ข้อมลูลงเวลำกำรท ำงำน จำก SQL เข้ำสู้ ระบบได้โดยตรงหรือ สำมำรถก ำหนด Part ขึน้มำแล้ว
ให้ระบบไปดงึข้อมลูมำแบบ อตัโนมตัิ ตำมเวลำท่ีเลือกได้ 
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 ระบบปรับปรุงเวลำกำรท ำงำนของพนกังำน แบ่งแยกสถำนะเป็นสีต่ำงๆ ให้ชัดเจน ให้ง่ำยต่อกำรดแูละเข้ำใจได้
ง่ำยย่ิงขึน้ 

 สำมำรถ Import ตำรำงกำรท ำงำนจำก Excel เข้ำสูโ่ปรแกรมได้ท ำให้ User ท ำงำนได้ง่ำยขึน้ 
 

Training 
 สำมำรถสร้ำงหลกัสตูรกำรอบรมได้ตำมนโยบำยแตล่ะองค์กร  และสำมำรถก ำหนดระยะเวลำกำรอบรมได้ทัง้ แบบ 
ปี, เดือน, วนั หรือ แบบชัว่โมง 

 สำมำรถก ำหนดคุณสมบัติของผู้ เข้ำอบรมแต่ละหลักสูตรไว้ และระบบจะ Default เป็นค่ำเร่ิมต้นให้อัตโนมัติ     
เพ่ือไมต้่องป้อนข้อมลูคณุสมบตัิของผู้ เข้ำอบรมใหมท่กุครัง้ท่ีเปิดอบรมหลกัสตูรนัน้ๆ อีก 

 สำมำรถจดักลุม่ของหลกัสตูรเป็นหมวดหมูไ่ด้ เพ่ือควำมสะดวกในกำรเรียกดรูำยงำน 
 สำมำรถก ำหนดได้วำ่กำรอบรมแตล่ะหลกัสตูรจะต้องผ่ำนหลกัสตูรใดมำบ้ำง 
 สำมำรถก ำหนดประเภทกำรอบรบได้วำ่เป็นแบบ Lab, Workshop, หรืออ่ืน ๆ โดยก ำหนดหวัข้อประเภทได้เองตำม
ควำมต้องกำร 

 สำมำรถแสดงรำยงำนรำยละเอียดหวัข้ออบรมท่ีใช้อบรมได้ 
 สำมำรถเก็บรำยละเอียดข้อมลูบคุคลทัว่ไปได้ทัง้ภำยนอก และภำยใน 
 สำมำรถเก็บข้อมลูของวิทยำกรได้อย่ำงละเอียด เพ่ือสะดวกในกำรเรียกดรูำยงำนประวตัิ 
 สำมำรถก ำหนดรำยละเอียดของผู้จดัอบรมได้ ซึง่ก ำหนดได้ทัง้ในรูปแบบบคุคลธรรมดำ และแบบองค์กร 
 สำมำรถใสรู่ปภำพ เพ่ือแสดงลกัษณะรูปพรรณสณัฐำนของผู้จดัอบรม และใส่แผนท่ี เพ่ือแสดงท่ีตัง้ขององค์กรท่ีจดั
อบรมได้ 

 สำมำรถแสดงรำยละเอียดของประสบกำรณ์กำรจดักำรอบรมท่ีผ่ำนมำของผู้จดัอบรมได้ 
 สำมำรถเก็บข้อมลูของสถำนท่ีท่ีใช้อบรมได้อย่ำงละเอียด 
 สำมำรถแสดงรูปภำพของสถำนท่ีอบรม และห้องอบรมได้หลำยมมุมอง 
 สำมำรถแสดงรำยงำนสถำนท่ีและห้องท่ีใช้อบรมได้ 
 สำมำรถทรำบควำมต้องกำรของพนกังำนวำ่ต้องกำรอบรมหลกัสตูรใดบ้ำง โดยผ่ำนเมนสู ำรวจของระบบ 
 สำมำรถแสดงรำยงำนรำยละเอียดพนกังำนท่ีส ำรวจ และยงัไมส่ ำรวจของแตล่ะเอกสำรได้ 
 สำมำรถก ำหนดหลกัสตูรท่ีจ ำเป็นต้องท ำกำรอบรมทัง้หมดของแตล่ะต ำแหน่งงำนนัน้ๆ ได้อย่ำงถกูต้อง 
 สำมำรถแสดงรำยงำนหลกัสตูรท่ีจ ำเป็นได้  
 สำมำรถจดัท ำแผนอบรมประจ ำปีในแตล่ะช่วงเวลำได้วำ่จะอบรมอะไรบ้ำง 
 เม่ือก ำหนดแผนอบรมประจ ำปีแล้ว สำมำรถ Generate แผนอบรมท่ีอนมุตัินัน้ไปบนัทกึกำรอบรมได้ 
 สำมำรถแสดงยอดงบประมำณคำ่ใช้จ่ำยแตล่ะกำรอบรมในแผนอบรมประจ ำปีได้ 
 สำมำรถแสดงรำยงำนรำยละเอียดแผนอบรมตลอดทัง้ปีได้ 
 สำมำรถขออนมุตัิกำรอบรมภำยนอกและภำยใน ได้ทัง้แบบปกติและเร่งดว่นได้ 
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 ผู้ เข้ำอบรมสำมำรถดูข้อมูลกำรอบรมได้อย่ำงละเอียดจำกหน้ำต่ำงเดียวกนั เช่น  หัวข้ออบรม, หลกัสูตร, บุคคล
ทัว่ไป, วิทยำกร,  สถำนท่ีอบรม, ผู้จดัอบรม 

 สำมำรถก ำหนดประเภทกำรอบรมภำยนอกและภำยใน ได้หลำกหลำย เช่น กำรฝึกอบรม, กำรสัมมนำ, กำร
ประชมุ, กำรดงูำน เป็นต้น 

 สำมำรถตัง้ยอดงบประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรอบรมภำยนอกและภำยใน  เพ่ือบันทึกไว้ส ำหรับกำร
ตดัสินใจในกำรจดัอบรมตอ่ไปในอนำคตได้ 

 สำมำรถเก็บประวตัิ และสถำนะกำรอบรมภำยนอกหรือภำยใน ของพนกังำนในแตล่ะหลกัสตูรได้  
 ในส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมกรณีท่ีพนักงำนจะต้องออกเอง สำมำรถ Post ไปยังหน้ำจอบันทึกจ่ำยเพ่ือ
ประมวลผลเข้ำเป็นรำยกำรหกัของพนกังำนคนนัน้ ๆ ได้ 

 สำมำรถแสดงรำยช่ือผู้ เข้ำอบรมภำยนอก หรือภำยในได้ 
 สำมำรถขอเบิกเงิน เพ่ือน ำไปใช้ในแตล่ะกำรอบรมได้ 
 สำมำรถก ำหนดวนัท่ีครบก ำหนดในกำรขอเบิกเงินอบรม เพ่ือจะคืนเงินท่ีขอเบิกให้กบัระบบได้ 
 สำมำรถแสดงรำยงำนบนัทกึขอเบิกเงินอบรมได้อย่ำงถกูต้อง 
 สำมำรถเลือกสถำนที่ และห้องอบรมผ่ำนระบบได้ทนัที 
 เม่ือมีกำรอนมุตัิจองห้องอบรมแล้ว สำมำรถน ำห้องอบรมท่ีจองไว้แล้วน ำมำบนัทกึขออนมุตัิอบรมได้ 
 ระบบจะเตือนให้ทรำบทนัที หำกมีกำรจองท่ีซ ำ้ซ้อน เช่น จองห้องอบรมเดียวกนั, เลือกช่วงเวลำเดียวกนั หรือ เวลำ
ท่ีคำบเก่ียวกนั  

 สำมำรถแสดงรำยงำนรำยละเอียดจองห้องอบรมได้ 
 สำมำรถบนัทกึขอลงทะเบียนในทกุหลกัสตูรผ่ำนระบบได้ 
 สำมำรถสง่ E-mail จำกระบบ เพ่ือแจ้งยืนยนักำรเข้ำร่วมอบรมของพนกังำน หรือ บคุคลทัว่ไปท่ีผ่ำนกำรอนมุตัิและ
ไมอ่นมุตัิได้ 

 สำมำรถลงทะเบียนเลือกโซนท่ีนัง่ได้ทัง้แบบเดี่ยว และแบบกลุม่ 
 สำมำรถบนัทกึจ่ำยคำ่ลงทะเบียนผ่ำนระบบได้ทัง้แบบจ่ำยทัง้หมด หรือ บำงสว่น 
 สำมำรถบนัทกึภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำยในกำรจ่ำยคำ่ลงทะเบียนผ่ำนระบบได้ 
 สำมำรถแสดงจ ำนวนเงินค้ำงจ่ำยของแตล่ะกำรลงทะเบียนได้อย่ำงถกูต้อง 
 สำมำรถท ำกำรเปรียบเทียบคำ่ใช้จ่ำยจริงในกำรอบรม กบัเงินท่ีขอเบิกเงิน ครัง้นัน้ ๆ วำ่ตำ่งกนัมำกน้อยเท่ำไหร่ 
 สำมำรถ Post เงินไปท่ีบนัทกึเบิกได้  กรณีท่ีคำ่ใช้จ่ำยกบัเงินท่ีขอเบิกไมเ่ท่ำกนั 
 สำมำรถแสดงรำยงำนบนัทกึคำ่ใช้จ่ำยจริงได้อย่ำงถกูต้อง 
 เม่ือลงทะเบียนไปแล้ว สำมำรถบนัทกึถอนกำรลงทะเบียนได้ตำมต้องกำร 
 หำกมีกำรถอนลงทะเบียน สำมำรถแสดงรำยละเอียดคำ่ใช้จ่ำยในสว่นท่ีต้องคืนผู้ลงทะเบียนอบรมได้ 
 สำมำรถถอนลงทะเบียนทัง้พนกังำนและบคุคลทัว่ไป ได้ในเอกสำรกำรถอนเดียวกนั 
 สำมำรถแสดงรำยงำนละเอียดบนัทกึถอนลงทะเบียนได้  
 สำมำรถก ำหนดหวัข้อประเมิน เพ่ือน ำไปรวมเป็นรูปแบบประเมินของกำรอบรมได้ 
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 สำมำรถแยกเป็นกลุ่มหัวข้อประเมินได้ เช่น ประเมินวิทยำกร, ประเมินหลักสูตร, ประเมินผู้ เข้ำอบรม, ประเมิน
สถำนท่ี  เพ่ือควำมสะดวกในกำรจดัเก็บข้อมลู 

 สำมำรถก ำหนดได้วำ่รูปแบบกำรประเมินท่ีสร้ำงขึน้ใช้ในกำรประเมินอะไร เช่น ประเมินพืน้ฐำนควำมรู้ผู้ เข้ำรับกำร
อบรม, ประเมินวิทยำกร, ประเมินสถำนท่ีอบรม  

 สำมำรถประเมินควำมรู้ของผู้ เข้ำรับกำรอบรม ได้ตัง้แต ่ก่อนอบรม, ระหวำ่งอบรม และหลงัอบรม  
 สำมำรถประเมินผลกำรอบรบได้หลำยรูปแบบ เช่น แบบระดบั, แบบคะแนน, แบบร้อยละ ซึง่สำมำรถใช้ประเมินได้
ทัง้ ผู้ เข้ำร่วมอบรม, วิทยำกร, หวัข้ออบรม, สถำนท่ี  ซึง่ระบบจะสรุปผลกำรประเมินให้โดยอตัโนมตัิ  

 สำมำรถประเมินแผนอบรมประจ ำปีได้ 
 สำมำรถแสดงรำยงำนรำยละเอียดรูปแบบประเมินได้ 
 สำมำรถดูผลกำรอบรมของผู้ เข้ำอบรมแต่ละคน, ผลประโยชน์ท่ีได้รับ, อุปสรรคต่ำง ๆ ท่ีส่งผลต่อกำรอบรม, 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในกำรอบรม เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรจดัอบรมในครัง้ตอ่ไปได้ 

 สำมำรถจดัเก็บและตรวจสอบข้อมลูประวตัิกำรรับรำยงำนผลกำรอบรมได้ 
 สำมำรถ Print รำยงำนผลกำรอบรมได้ 
 สำมำรถติดตำมผลกำรอบรมในแต่ละครัง้ได้  พร้อมทัง้ทรำบวันติดตำมผลครัง้ต่อไป เพ่ือติดตำมผลได้อย่ำง
ตอ่เน่ือง 

 สำมำรถระบสุถำนะของผู้ถกูติดตำมผลกำรอบรมได้ 
 สำมำรถแสดงปฏิทินกำรจองห้องอบรมได้ในรูปแบบ รำยวนั, รำยสปัดำห์, รำยเดือน  
 สำมำรถเลือกรำยกำรเพ่ือเข้ำไปดรูำยละเอียดของกำรจองห้องอบรมผ่ำนหน้ำจอปฏิทินได้ 
 สำมำรถเลือกดกูำรจองห้องอบรม โดยแยกตำม สถำนะกำรจอง, สถำนท่ี, ห้องอบรม ผ่ำนหน้ำจอปฏิทินได้ 
 สำมำรถแสดงปฏิทินอบรมได้ในรูปแบบ รำยวนั, รำยสปัดำห์, รำยเดือน 
 สำมำรถเลือกดปูฏิทินอบรม โดยแยกตำมสถำนะอบรมได้ 
 สำมำรถชีแ้จงรำยละเอียดกำรอบรมในปฏิทินได้ว่ำเป็นกำรอบรมภำยนอก ,ภำยนอก  หรือเป็นกำรอบรมแบบ
ธรรมดำ, แบบเร่งดว่น 

 

Recruitment System 
 สำมำรถร้องขออตัรำก ำลงัคนของแตล่ะต ำแหน่งผ่ำนระบบ โดยแยกตำมหน่วยงำน, ต ำแหน่งงำนได้ 

 มี Alert หรือ E-mail แจ้งเตือนไปยงัผู้ ท่ีมีสิทธ์ิอนมุติัเข้ำมำท ำกำรอนมุติับนัทกึร้องขออตัรำก ำลงัคนได้ 
 มี Alert หรือ E-mail แจ้งเตือนไปยงัผู้ ท่ีท ำกำรบนัทกึร้องขอ แสดงถงึผลกำรอนมุตัิ หรือ ไมอ่นมุตัิได้ 
 สำมำรถเก็บข้อมลูผู้สมคัรได้อย่ำงละเอียด เช่น ข้อมลูส่วนตวั, ควำมสำมำรถพิเศษ, ข้อมลูกำรฝึกอบรม, ประวตัิ
กำรศกึษำ ฯลฯ 

 สำมำรถเก็บประวตัิผู้สมคัรงำนได้ไมจ่ ำกดั  ซึง่ผู้สมคัรสำมำรถบนัทกึประวตัิและต ำแหน่งท่ีสมคัรได้ด้วยตวัเอง 
 ผู้สมคัรสำมำรถแนบ File ท่ีเก่ียวกบัเอกสำรตำ่งๆ เช่น Resume เอกสำรรำชกำรทหำร รูปภำพ ฯลฯ ได้ 



 

11 
 

 กำรสมัครงำนโปรแกรมรองรับกับพนักงำนในบริษัท และบุคคลภำยนอก โดยสำมำรถเลือกต ำแหน่ง และระบุ
เงินเดือนท่ีต้องกำรได้ 

 สำมำรถคดักรองผู้สมคัรท่ีมีคณุสมบตัิตำมท่ีต้องกำรผ่ำนระบบได้ 
 สำมำรถเรียกดูรำยงำนท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรคัดเลือกพนักงำน เช่น รำยงำนตำมต ำแหน่งท่ีสมัคร, ระดับ
กำรศกึษำ, สำขำวิชำ, เกรด, อำยงุำน, สถำบนักำรศกึษำ เป็นต้น 

 สำมำรถเรียกดูรำยงำนสรุปประจ ำเดือนหรือตำมช่วงเวลำ ว่ำแต่ละต ำแหน่งมีผู้ สมัครก่ีคน สำขำอะไรบ้ำง 
ต ำแหน่งอะไรที่สมคัรมำกท่ีสดุ 

 สำมำรถสร้ำงข้อสอบเพ่ือใช้ทดสอบผู้สมคัรงำน / พนกังำน ได้หลำยรูปแบบ เช่น ปรนยั, อตันยั, รูปภำพ เป็นต้น 
 สำมำรถจดัรูปแบบข้อสอบได้หลำกหลำย และในกำรใช้สอบสำมำรถเลือกรูปแบบท่ีต้องกำรได้ 
 สำมำรถสร้ำงชดุข้อสอบและเกณฑ์ให้คะแนน พร้อมทัง้ก ำหนดจ ำนวนข้อสอบ, เวลำท่ีใช้ในกำรท ำข้อสอบ,คะแนน
เตม็, คะแนนมำตรฐำน ได้ 

 สำมำรถออกแบบข้อสอบ และเกณฑ์กำรให้คะแนน ท่ีเหมำะสมได้ตำมต้องกำร 
 กำรใช้ชดุข้อสอบสำมำรถใช้วิธี Random ข้อสอบ หรือเป็นกำร Manual สร้ำงชดุข้อสอบเองได้ 
 สำมำรถแสดงค ำชีแ้จง หรือแจ้งข้อก ำหนดตำ่ง ๆ ก่อนท ำข้อสอบได้ 
 สำมำรถก ำหนดได้วำ่ข้อสอบชดุใดจบัเวลำ หรือไมจ่บัเวลำในขณะท ำกำรสอบได้ 
 สำมำรถก ำหนดให้ระบบตรวจข้อสอบได้เองอตัโนมตัิ 
 สำมำรถท ำข้อสอบผ่ำนโปรแกรม หรือพิมพ์เป็นเอกสำร เพ่ือใช้ในกำรท ำกำรสอบได้ 
 สำมำรถแสดงรำยงำนชดุข้อสอบตำมต ำแหน่งท่ีเลือก, แยกตำมหมวดหมู ่หรือแสดงชดุข้อสอบทัง้หมดได้ 
 สำมำรถวดัควำมรู้ผู้สมคัรผ่ำนกำรท ำข้อสอบ ซึง่รองรับได้ทัง้กำรสอบท่ีเฉลยทนัทีหลงัท ำข้อสอบเสร็จ / หมดเวลำ 
หรือ ดงึข้อสอบท่ีบนัทกึไว้มำตรวจเองภำยหลงัได้ 

 สำมำรถแสดงรำยงำนผลกำรสอบได้อย่ำงละเอียด, แสดงรำยงำนคะแนนของข้อสอบแตล่ะชดุได้ 
 สำมำรถแสดงผลกำรสอบได้ทัง้รูปแบบเปอร์เซน็ต์ และรูปแบบกรำฟ 
 สำมำรถดงึช่ือของผู้ท ำข้อสอบมำตรวจสอบและสรุปจ ำนวนได้ 
 สำมำรถแสดงสรุปผลคะแนนทนัทีเม่ือกรอกบนัทกึข้อมลูกำรท ำข้อสอบเสร็จ 
 สำมำรถสง่ E-mail แจ้งผลสอบไปถงึผู้ ท่ีได้ก ำหนดไว้โดยอตัโนมตัิทนัทีหลงัสอบเสร็จ 
 สำมำรถส่ง E-mail แจ้งผลสอบแก่ผู้ เข้ำสอบพร้อมทัง้ Post ข้อมลูไปยงัหน้ำจอบนัทกึส ำรองรำยช่ือ กรณีมีผลสอบ
ไม่ผ่ำน เพ่ือเป็นข้อมูลเรียกใช้กรณีต้องกำรพนักงำนเร่งด่วนท ำให้สำมำรถเรียกสัมภำษณ์ได้เลยโดยไม่ต้อง
เสียเวลำในกระบวนกำรรับสมคัรพนกังำนใหม่ 

 สำมำรถแจ้ง E-mail จำกระบบถงึผู้สมคัรท่ีจะเรียกสมัภำษณ์ และผู้สมคัรท่ีผ่ำนกำรคดัเลือกได้ 
 สำมำรถเลือกดหูวัข้อกำรสมัภำษณ์แบบหมวดหมู ่หรือแบบต ำแหน่งงำน ตำมควำมต้องกำรได้ 
 หวัข้อกำรสมัภำษณ์เดียวกนัสำมำรถก ำหนดระดบัของคะแนนของผู้ เข้ำสอบแตล่ะต ำแหน่งงำนได้ 
 สำมำรถสร้ำง หรือดงึรำยช่ือผู้สมัภำษณ์จำกหน่วยงำนอื่นเพ่ือก ำหนดล ำดบัขัน้กำรสมัภำษณ์ และสำมำรถเลือก
ได้มำกกวำ่ 1 คน  
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 สำมำรถก ำหนดให้ผู้สมัภำษณ์ สมัภำษณ์เฉพำะต ำแหน่ง หรือทกุต ำแหน่ง ได้ 
 สำมำรถจดัท ำตำรำงนดัสมัภำษณ์ได้ พร้อมทัง้แสดงตำรำงกำรนดัสมัภำษณ์ในรูปแบบปฏิทินได้ 
 กำรจดัตำรำงกำรนดัสมัภำษณ์สำมำรถเลือกห้องในกำรสมัภำษณ์ได้  
 สำมำรถสง่ E-mail จำกระบบเพ่ือแจ้งผู้สมัภำษณ์ และผู้ เข้ำสมัภำษณ์ถงึรำยละเอียดกำรนดัสมัภำษณ์ได้ 
 สำมำรถสง่ E-mail จำกระบบเพ่ือแจ้งเตือนผู้ เก่ียวข้องเม่ือมีกำรยกเลิกกำรสมัภำษณ์ได้ 
 ผู้สมัภำษณ์สำมำรถเพ่ิมเติมเหตผุลกำรสมัภำษณ์วำ่ผ่ำนหรือไมใ่ห้ผ่ำน ท่ีนอกเหนือจำกกำรวดัด้วยคะแนน 
 สำมำรถประมวลผลคะแนนสมัภำษณ์เพ่ือตดัสินวำ่ผ่ำนหรือไมผ่่ำนกำรสมัภำษณ์ได้ 
 สำมำรถ Import ข้อมลูรำยช่ือผู้สมคัรท่ีเข้ำข่ำย Black List จำก External เช่น Text File ,Excel File ได้ 
 มีระบบกำรส ำรองรำยช่ือโดยอตัโนมตัิ เพ่ือดงึข้อมลูผู้ ท่ีถกูส ำรองรำยช่ือไว้ให้มำท ำข้อสอบ/สมัภำษณ์รอบสองได้ 
 สำมำรถติดตำมสถำนะของผู้สมคัรแตล่ะคนได้วำ่อยู่ในสถำนะใด เช่น สถำนะท ำข้อสอบ, สอบสมัภำษณ์ เป็นต้น 
 สำมำรถ Track ดเูอกสำรของผู้สมคัรในแตล่ะขัน้ตอนได้ตัง้แตส่มคัรจนถงึเป็นพนกังำน 
 สำมำรถตรวจสอบควำมผิดได้จำกหน้ำจอบนัทกึลงโทษได้ 
 สำมำรถเรียกดรูำยช่ือผู้ ท่ีเข้ำข่ำย  Black List เช่น ผู้สมคัรท่ีมปีระวตัิกำรกระท ำผิดทำงวินยัในระหวำ่งกำรท ำงำน,   
ผู้ ท่ีเคยต้องโทษทำงอำญำมำก่อน 

 หลงัจำกบนัทกึผลกำรสมัภำษณ์แล้วสำมำรถให้ระบบไปท ำกำร Create User & password อีกทัง้ยงัสำมำรถโอน
ข้อมลูผู้สมคัรท่ีอยู่ในใบสมคัรเข้ำสูร่ะบบ Personnel ได้ 
 

Welfare 

 สำมำรถก ำหนดประเภทสวสัดิกำรให้เป็นหมวดหมู ่เพ่ือให้สอดคลองกบักำรก ำหนดงบประมำณของแตล่ะประเภท
สวสัดิกำร 

 เม่ือก ำหนดประเภทสวสัดิกำรแล้ว ท ำให้องค์กรสำมำรถประเมินงบประมำณได้วำ่แตล่ะประเภทสวสัดิกำรได้       
มีกำรจดัสรรงบประมำณไปจ ำนวนเท่ำใดได้บ้ำง 

 สำมำรถเพ่ิมรำยละเอียดของสวสัดิกำรให้พนกังำนทัง้บริษัท หรือบำงกลุม่ ตำมเง่ือนไขท่ีสำมำรถก ำหนดเองได้ 
 สำมำรถระบรุหสัรำยได้ – รำยหกั ของแตล่ะสวสัดิกำรได้ 
 สำมำรถระบเุป็นสวสัดิกำร  แบบหกั(จำกเงินเดือนหรือรำยได้รวม) หรือไมห่กั(ให้เปลำ่)ได้ 
 สำมำรถระบเุป็นสวสัดิกำรแบบรับช ำระคืน หรือไมรั่บช ำระคืนได้ 
 สำมำรถระบเุป็นสวสัดิกำรท่ีต้องมีกำรสมคัรสมำชิกหรือ ไมส่มคัรสมำชิกได้ 
 สำมำรถสมคัรสมำชิกโดยเลือกระดบัของสมำชิกท่ีต้องกำรได้ 
 สำมำรถระบไุด้วำ่สวสัดิกำรใด จดัให้กบัพนกังำนกลุม่ใด 
 สำมำรถก ำหนดเง่ือนไขในกำรให้สวสัดิกำรได้ 
 สำมำรถก ำหนดสวสัดิกำรที่เก่ียวข้องกบัค่ำรักษำพยำบำลที่จดัสรรให้พนกังำนและสมำชิกในครอบครัว ระบุได้ทัง้
คำ่รักษำพยำบำลตอ่ครัง้ หรือตอ่ปี แยกประเภทได้ทัง้ผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอก เป็นต้น 
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 สำมำรถแสดงรำยช่ือพนกังำนท่ีมีสิทธิได้รับสวสัดิกำรตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดได้ 
 สำมำรถก ำหนดอตัรำดอกเบีย้ได้ หลำยรูปแบบไมว่ำ่จะอตัรำดอกเบีย้แบบคงท่ี แบบลดต้นลดดอก(ตอ่ปี)  
และแบบขัน้บนัได ท่ีสำมำรถระบชุ่วงเวลำของจ ำนวนงวดได้อย่ำงอิสระ 

 สำมำรถแสดงรำยงำนรำยช่ือพนกังำนท่ีได้รับสวสัดิกำรตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด 
 สำมำรถแสดงรำยงำนสวสัดิกำรและรำยละเอียดของสวสัดิกำรแตล่ะประเภท 
 สำมำรถก ำหนดรำยกำรทรัพย์สินให้ผกูกบัสวสัดิกำรท่ีจะได้รับจำกกำรถือครองทรัพย์สินดงักลำ่วได้ 
 สินทรัพย์เดียวกนั ส ำหรับพนกังำนแตล่ะคน สำมำรถได้สวสัดิกำรมำกกวำ่ 1 สวสัดิกำรท่ีแตกตำ่งกนัได้ 
 สำมำรถบนัทกึถือครองทรัพย์สินให้กบัพนกังำนทีละหลำยรำยกำรใน 1 เลขท่ีเอกสำร  
 สำมำรถแสดงข้อมลูประวตัิกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองทรัพย์สินของพนกังำนแตล่ะคนได้ 
 สำมำรถแสดงรำยกำรสวสัดิกำรท่ีได้รับจำกกำรถือครองรำยกำรทรัพย์สินดงักลำ่วได้ 
 สำมำรถบนัทกึคืนทรัพย์สินโดยแสดงรำยกำรทรัพย์สินท่ีถือครองปัจจบุนัทกุรำยกำรได้ 
 สำมำรถระบสุำเหตกุำรคืนพร้อมค ำอธิบำยทัง้ของเลขที่เอกสำรและรำยตวัทรัพย์สินได้ 
 สำมำรถเรียกดปูระวตัิกำรถือครองทรัพย์สินได้ทัง้ท่ีถือครองปัจจบุนัและรำยกำรทรัพย์สินท่ีคืน 
 สำมำรถบนัทกึค ำร้องขอรับสวสัดิกำรประเภทตำ่ง ๆ ได้ ตำมท่ีก ำหนดไว้ท่ีก ำหนดสวสัดิกำร เช่น คำ่กำรศกึษำบตุร 

, คำ่รักษำพยำบำล เป็นต้น 
 สำมำรถก ำหนดประเภทของกำรสญูเสียอวยัวะและค ำอธิบำยได้ ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดของแตล่ะบริษัท 
 สำมำรถแสดงรำยงำนรำยช่ือพนกังำนท่ีได้รับสวสัดิกำรเงินทดแทนแยกตำมประเภทกำรสญูเสียอวยัวะได้ 
 สำมำรถรองรับกำรรับเงิน - ช ำระเงินแบบเงินสด และ ผ่ำนธนำคำรได้ 
 สำมำรถระบเุง่ือนไขในกำรรับเงิน – ช ำระเงิน ได้ทัง้แบบเป็นก้อน (ครัง้เดียว), เป็นงวด และเป็นเปอร์เซน็ต์ 
 สำมำรถแสดงรำยละเอียดงวดท่ีต้องช ำระและวนัท่ีครบก ำหนดรับเงิน – ช ำระเงินได้ 
 สำมำรถค ำนวณจ ำนวนรับเงิน – ช ำระเงินของแตล่ะงวดตำมท่ีก ำหนดให้เป็นงวดหรือเป็นเปอร์เซน็ต์ได้ 
 สำมำรถก ำหนดจ ำนวนงวดท่ีต้องกำรรับเงิน – รับช ำระเงินได้ 
 สำมำรถค ำนวณรวมเงินดอกเบีย้จำกอตัรำดอกเบีย้ท่ีระบไุด้ 
 สำมำรถแสดงรำยงำนกำรค ำร้องขอสวสัดิกำรแยกตำมสวสัดิกำร 
 สำมำรถบนัทกึจ่ำยสวสัดิกำรท่ีได้รับกำรอนมุตัิได้ โดยกำรจ่ำยเป็นเงินสด 
 สำมำรถแสดงท่ีมำได้วำ่เป็นเงินสดจ่ำยเอง หรือ เงินโอนจ่ำยผ่ำนโปรแกรม 
 สำมำรถแสดงประวตัิกำรจ่ำยเงิน –  รับช ำระเงินได้ 
 สำมำรถแสดงรำยงำนกำรจ่ำยสวสัดิกำรด้วยเงินสดแยกตำมสวสัดิกำร 
 สำมำรถแสดงรำยงำนสรุปยอดคงเหลือค้ำงจ่ำย และยอดจ่ำยจริงของแตล่ะสวสัดิกำรส ำหรับพนกังำนแตล่ะคนได้ 
 สำมำรถบนัทกึรับช ำระเงินได้หลำยเอกสำรพร้อมกนัของพนกังำนแตล่ะคน 
 สำมำรถแสดงรำยละเอียดเพ่ิมเติมกำรรับช ำระของแตล่ะเอกสำรได้ เช่น คำ่ธรรมเนียม เป็นต้น 
 สำมำรถแสดงรำยงำนประวตัิกำรรับช ำระคืนด้วยเงินสดแยกตำมสวสัดิกำร 
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 สำมำรถแสดงรำยงำนประวตัิกำรรับช ำระคืน แยกตำมท่ีมำของกำรช ำระคืน เช่น เงินโอนเข้ำบัญชี เงินโอนเข้ำ
บญัชีโดยหกัจำกระบบเงินเดือน เป็นต้น 

 สำมำรถแสดงรำยงำนสรุปยอดคงเหลือจำกรับช ำระเงิน ของแตล่ะสวสัดิกำรของพนกังำนแตล่ะคน 
 สำมำรถตรวจสอบสวสัดิกำรท่ีได้รับของพนกังำนแตล่ะคนได้ 
 สำมำรถตรวจสอบสวสัดิกำรท่ีเป็นรำยได้ค้ำงรับ และรำยจ่ำยค้ำงจ่ำยท่ีเกิดขึน้ได้ 
 สำมำรถแสดงรำยละเอียดเพ่ิมเติมของแตล่ะรำยกำรเอกสำรท่ีเป็นรำยได้ค้ำงรับและรำยจ่ำยค้ำงจ่ำยได้ 
 สำมำรถแสดงรำยงำนสวสัดิกำรท่ีพนกังำนแตล่ะคนได้รับ 
 สำมำรถแสดงรำยงำนรำยได้ค้ำงรับ และรำยจ่ำยค้ำงจ่ำยของพนกังำนแตล่ะคน 
 สำมำรถยกเลิกสวสัดิกำรของพนกังำนเป็นรำยบคุคล และรำยกลุม่ได้ 
 สำมำรถก ำหนดเง่ือนไข หรือเหตุกำรณ์ท่ีท ำให้ถูกยกเลิกสวสัดิกำรโดยอตัโนมตัิได้ โดยไม่ต้องมำบันทึกยกเลิก
สวสัดิกำรรำยบคุคลอีก 

 สำมำรถก ำหนดสถำนะพนกังำนท่ีมีผลกบัเง่ือนไข หรือเหตกุำรณ์ท่ีท ำให้ถกูยกเลิกสวสัดิกำรได้ 
 สำมำรถก ำหนดระยะเวลำกำรยกเลิกสวสัดิกำรตำมเง่ือนไขหรือเหตกุำรณ์ท่ีก ำหนดได้ 
 สำมำรถยกเลิกสวสัดิกำรอย่ำงถำวร หรือก ำหนดวนัเร่ิมต้น – สิน้สดุกำรยกเลิกสวสัดิกำรได้ 
 สำมำรถคืนสวสัดิกำรท่ียกเลิกไว้ได้อย่ำงอตัโนมตัิเมื่อครบก ำหนด 
 สำมำรถเรียกดปูระวตัิกำรถกูยกเลิกสวสัดิกำรของพนกังำนแตล่ะคนได้ 
 สำมำรถให้พนกังำนเลือกสมคัรสมำชิกสวสัดิกำรท่ีต้องกำรได้ 
 สำมำรถให้พนักงำนเลือกประเภทของสมำชิกท่ีจะสมคัรได้ เช่น สมำชิกทั่วไป กรรมกำร เหรัญญิก หรือ นำยก
สมำคม เป็นต้น 

 สำมำรถก ำหนดประเภทสมำชิกของสมำชิกได้ โดยผู้ ใช้สำมำรถเพ่ิมเติมหรือก ำหนดประเภทสมำชิกได้เองจำกท่ี
ระบบก ำหนดให้ (User – Enumeration) 

 สำมำรถเลือกระดับของสมำชิกท่ีต้องกำรสมัครได้ (ระดับสมำชิกจะก ำหนดตำมท่ีระบุไว้ในก ำหนดสวัสดิกำร
ตำมแตล่ะสวสัดิกำร) 

 สำมำรถแสดงรำยงำนรำยช่ือพนกังำนท่ีเป็นสมำชิกในแตล่ะสวสัดิกำร 
 สำมำรถแสดงรำยงำนรำยช่ือพนกังำนตำมสถำนะสมำชิก 
 สำมำรถแสดงรำยงำนรำยช่ือพนกังำนตำมระดบัสมำชิกในแตล่ะสวสัดิกำร 
 สำมำรถรองรับกำร Post รำยกำรเอกสำรท่ีมำจำกระบบอื่น ๆ ท่ีไม่ใช่กำรบันทึกจ่ำย – ช ำระคืนด้วยเงินสด เช่น    
หกัจำกเงินเดือน และเงินโอนจำกธนำคำร เป็นต้น  

 สำมำรถแสดงท่ีมำของเอกสำรท่ี Post เข้ำสูร่ะบบเงินเดือนได้ 
 สำมำรถสร้ำงเลขท่ีเอกสำรให้กับรำยกำรท่ีจะ Post อัตโนมัติ โดยเลขท่ีเอกสำรจะ Run ต่อจำกเลขท่ีเอกสำร
ปัจจบุนัท่ีหน้ำจอบนัทกึจ่ำย – บนัทกึช ำระคืน 

 สำมำรถรองรับกำรประมวลผลเข้ำสูร่ะบบเงินเดือนได้ทนัที 
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 สำมำรถเลือกประเภทของกำรประมวลผลเข้ำสู่ระบบเงินเดือนว่ำเป็นกำรจ่ำยเงิน หรือกำรรับช ำระเงินคืน หรือ
เลือกทัง้สองรำยกำรได้ 

 สำมำรถประมวลผลเข้ำสูร่ะบบเงินเดือน โดยระบงุวดกำรจ่ำยตำมรูปแบบงวดกำรจ่ำยของบริษัทได้ 
 สำมำรถระบชุ่วงเวลำท่ีต้องกำรประมวลผลเข้ำสูร่ะบบเงินเดือนในแตล่ะงวดกำรจ่ำยได้ 
 สำมำรถเลือกรำยกำรของเอกสำรท่ีต้องกำรประมวลผลเข้ำสูร่ะบบเงินเดือนทัง้เอกสำรกำรจ่ำยและรับช ำระคืนได้ 
 สำมำรถประมวลผลเข้ำสูร่ะบบเงินเดือนได้มำกกว่ำ 1 รูปแบบงวดกำรจ่ำยในครัง้เดียวของแต่ละเดือนได้ (Group 

Process) 
 สำมำรถเลือกเดือนท่ีต้องกำรประมวลผล และครัง้ท่ีจ่ำยประจ ำเดือน โดยจะแสดงรำยละเอียดของงวดกำรจ่ำยใน
แตล่ะงวดได้ 

 สำมำรถแสดงรำยกำรทัง้เอกสำรกำรจ่ำยและรับช ำระคืนของกำรประมวลผลแบบ Group Process ได้ 
 สำมำรถยกเลิกกำรประมวลผลเข้ำสูร่ะบบเงินเดือน ระหวำ่งท่ีกำรประมวลผลยงัไมค่รบได้  
 สำมำรถแสดงรำยกำรท่ีประมวลผลส ำเร็จ, ไม่ส ำเร็จ หรือทัง้หมด โดยแยกเป็นกำรจ่ำยเงิน และกำรช ำระเงินได้ 
(Group Process) 

 สำมำรถแสดงรำยงำนรำยกำรเอกสำรท่ีประมวลเข้ำสู่ระบบเงินเดือนส ำเร็จและไม่ส ำเร็จ แยกประเภทเป็น          
กำรจ่ำยเงิน และกำรช ำระเงิน 

 สำมำรถแสดงรำยกำรเอกสำรท่ีครบก ำหนดจ่ำย, ช ำระคืนสวสัดิกำร และเอกสำรค้ำงช ำระในรูปแบบปฏิทินได้ 
 สำมำรถแสดงข้อมูลสรุปรำยกำรจ่ำย, ช ำระคืนสวสัดิกำร และเอกสำรค้ำงช ำระ ในแต่ละเดือนแล้วแจกแจงเป็น
รำยวนั แยกเป็นรำยพนกังำนและรวมพนกังำนทัง้หมด ตำมรูปแบบกำรเข้ำถงึหน้ำจอได้ 

 สำมำรถเลือกช่วงข้อมลูที่ต้องกำรให้แสดงผลในปฏิทินได้ 
 สำมำรถแจ้งเตือน User ถึงรำยกำรเอกสำรค้ำงช ำระได้ทุกวนั  หำกรำยกำรเอกสำรดังกล่ำวยังไม่ถูกท ำบันทึก     
ช ำระคืน 

 สำมำรถดรูำยละเอียดรำยกำรจ่ำย, ช ำระคืนสวสัดิกำร และเอกสำรค้ำงช ำระ ในแตล่ะรำยกำรเอกสำรได้  โดยกำร 
Double Click รำยกำรเอกสำรท่ีต้องกำร ซึง่จะเปิดหน้ำจอ “บนัทกึค ำร้อง” ของรำยกำรเอกสำรดงักลำ่ว 

 ในหน้ำจอ “รำยละเอียด” สำมำรถเลือกช่วงข้อมูลท่ีต้องกำรให้แสดงผลเป็นวนัท่ีปัจจุบันหรือทัง้หมด และเลือก
ประเภทเอกสำรท่ีต้องกำรให้แสดงผลตำมช่วงข้อมลูได้ 

 สำมำรถก ำหนดเง่ือนไขของสวสัดิกำรแตล่ะตวัได้วำ่เป็นแบบมีเง่ือนไข หรือไมม่ีเง่ือนไข 
 สำมำรถก ำหนดกำรให้สวสัดิกำรตำมหน่วยงำน ต ำแหน่งงำน อำยงุำนได้ 
 สำมำรถก ำหนดเง่ือนไขสวสัดิกำรท่ีเก่ียวข้องกับค่ำรักษำพยำบำลท่ีจดัสรรให้พนกังำน และสมำชิกในครอบครัว 
ระบไุด้ทัง้คำ่รักษำพยำบำลตอ่ครัง้ หรือตอ่ปี แยกประเภทได้ทัง้ผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอก เป็นต้น 

 สำมำรถก ำหนดเง่ือนไขสวสัดิกำรเก่ียวกับกำรกู้ ยืม รวมถึงกำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้ได้ หลำยรูปแบบไม่ว่ำจะ
อตัรำดอกเบีย้แบบคงท่ี แบบลดต้นลดดอก(ต่อปี) และแบบขัน้บันได ท่ีสำมำรถระบุช่วงเวลำของจ ำนวนงวดได้
อย่ำงอิสระ 

 สำมำรถก ำหนดเง่ือนไขสวสัดิกำรท่ีเก่ียวข้องกบัคำ่กำรศกึษำของบตุรได้ 
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 สำมำรถก ำหนดเง่ือนไขสวสัดิกำรท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุได้ เช่น กองทนุเก่ียวกบักำรฌำปนกิจ เป็นต้น 
 

Lone Management 
 สำมำรถก ำหนดรูปแบบเงินกู้  และเง่ือนไขรูปแบบเงินกู้ ได้  
 สำมำรถก ำหนดวนัท่ีเร่ิมต้น - วนัท่ีสิน้สดุ ของ รูปแบบเงินกู้ ได้  
 สำมำรถก ำหนดรูปแบบเงินกู้กบัประเภทพนกังำน รำยชัว่โมง รำยเหมำ รำยวนั รำยเดือน  
 สำมำรถก ำหนด เง่ือนไขอื่นๆ เพ่ิมเติม ได้แก่ ช ำระคืนเงินกู้  ผำ่นทดลองงำน ประมวลผล Payroll ตรวจสอบ    

Black List  
 สำมำรถก ำหนดวิธีกำรค ำนวณดอกเบีย้ได้ 2 รูปแบบ คือ แบบก ำหนดเอง แบบมีวิธีกำรค ำนวณ  
 สำมำรถก ำหนดได้วำ่ จะคิดดอกเบีย้ แบบไมท่บต้น  
 สำมำรถก ำหนดรูปแบบเงินกู้  และเง่ือนไขรูปแบบเงินกู้ ได้  
 สำมำรถก ำหนดวนัท่ีเร่ิมต้น - วนัท่ีสิน้สดุ ของ รูปแบบเงินกู้ ได้  
 สำมำรถก ำหนดได้วำ่จะให้รูปแบบเงินกู้กบัประเภทพนกังำน รำยชัว่โมง รำยเหมำ รำยวนั รำยเดือน  
 สำมำรถก ำหนด เง่ือนไขอื่นๆเพ่ิมเติม ได้แก่ ช ำระคืนเงินกู้ผ่ำนทดลองงำน ประมวลผล Payroll ตรวจสอบ      

Black List  
 สำมำรถก ำหนดวิธีกำรค ำนวณดอกเบีย้ได้ 2 รูปแบบ คือ แบบก ำหนดเอง แบบมีวิธีกำรค ำนวณ  
 สำมำรถก ำหนดได้วำ่ จะคิดดอกเบีย้ แบบไมท่บต้น   
 กรณีมีกำร คิดดอกเบีย้ แบบทบต้น สำมำรถก ำหนดได้วำ่จะให้ทบต้นทกุก่ีปี ก่ีเดือนได้  
 สำมำรถเลือกได้วำ่จะคิดอตัรำดอกเบีย้แบบคงท่ี หรือ อตัรำดอกเบีย้แบบขัน้บนัได 
 สำมำรถคิดดอกเบีย้ แบบไมท่บต้น คิดดอกเบีย้ตอ่ปี อตัรำดอกเบีย้แบบคงท่ี ได้  
 สำมำรถคิดดอกเบีย้ แบบไมท่บต้น คิดดอกเบีย้ตอ่ปี อตัรำดอกเบีย้แบบขัน้บนัได ได้  
 สำมำรถคิดดอกเบีย้ แบบไมท่บต้น คิดดอกเบีย้ตอ่เดือน อตัรำดอกเบีย้แบบคงท่ีได้  
 สำมำรถคิดดอกเบีย้ แบบไมท่บต้น คิดดอกเบีย้ตอ่เดือน อตัรำดอกเบีย้แบบขัน้บนัได ได้  
 สำมำรถคิดดอกเบีย้ แบบทบต้น คิดดอกเบีย้ตอ่ปี อตัรำดอกเบีย้แบบคงท่ี ได้  
 สำมำรถคิดดอกเบีย้ แบบทบต้น คิดดอกเบีย้ตอ่ปี อตัรำดอกเบีย้แบบขัน้บนัได ได้  
 สำมำรถคิดดอกเบีย้ แบบทบต้น คิดดอกเบีย้ตอ่เดือน อตัรำดอกเบีย้แบบคงท่ี ได้  
 สำมำรถคิดดอกเบีย้ แบบทบต้น คิดดอกเบีย้ตอ่เดือน อตัรำดอกเบีย้แบบขัน้บนัได ได้  
 สำมำรถคิดดอกเบีย้ แบบไมท่บต้น คิดดอกเบีย้ลดต้นลดดอก(แบบตอ่ปี) อตัรำดอกเบีย้แบบคงท่ี ได้  
 สำมำรถคิดดอกเบีย้ แบบไมท่บต้น คิดดอกเบีย้ลดต้นลดดอก(แบบตอ่ปี) อตัรำดอกเบีย้แบบขัน้บนัได ได้  
 สำมำรถก ำหนดกำรยกเว้นดอกเบีย้เป็นจ ำนวนเดือนได้ เช่น ยกเว้นดอกเบีย้ 3 เดือน เป็นต้น 
 สำมำรถปรับ เพ่ิม/ลด อตัรำดอกเบีย้ได้  
 สำมำรถก ำหนด วงเงินกู้ให้แตล่ะหน่วยงำนได้ 
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 สำมำรถก ำหนดอตัรำดอกเบีย้แบบคงท่ี หรือ อตัรำดอกเบีย้แบบขัน้บนัไดให้แตล่ะ หน่วยงำนได้ เป็นต้น 
 แตล่ะหน่วยงำนสำมำรถก ำหนดเง่ือนไขอำยงุำน กำรให้วงเงินกู้  หรือ อตัรำดอกเบีย้ได้  
 สำมำรถก ำหนดอตัรำดอกเบีย้แบบขัน้บนัได แบบเป็นเดือนหรือเป็นปีได้ 
 กำรก ำหนดเงินกู้แบบมีเง่ือนไขเพ่ิมให้สำมำรถเลือกกลุม่ พนกังำน (ท่ีผกูอยู่กบัพนกังำน) ได้ เพ่ือให้สำมำรถระบุ
เง่ือนไขกลุม่พนกังำนได้ 

 สำมำรถระบลุกัษณะในกำรรับเงิน – ช ำระเงิน ได้ทัง้แบบ รับเตม็จ ำนวน, เป็นงวด(ตำมท่ีก ำหนด) ,เป็นเปอร์เซน็ต์
(จนครบ) และ เป็นจ ำนวนเงิน ได้  

 สำมำรถแสดงรำยละเอียดงวดท่ีต้องช ำระและวนัท่ีครบก ำหนดรับเงิน – ช ำระเงินได้  
 สำมำรถค ำนวณจ ำนวนรับเงิน – ช ำระเงินของแตล่ะงวดตำมท่ีก ำหนด ตำมลกัษณะกำรรับเงิน – ช ำระเงินกู้  ได้ 
 สำมำรถค ำนวณรวมเงินดอกเบีย้จำกอตัรำดอกเบีย้ท่ีระบไุด้  
 สำมำรถก ำหนดระยะเวลำกู้  แบบ ปี เดือนได้  
 สำมำรถก ำหนดวนัท่ีเร่ิมต้น รับ-ช ำระสวสัดิกำรเงินกู้ ได้  
 สวสัดิกำรเงินกู้ ท่ีร้องขอ จะแสดงตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดรูปแบบเงินกู้ ไว้  
 สำมำรถระบจุ ำนวนเงินท่ีจะขอกู้ ได้แตไ่มเ่กินจ ำนวนวงเงินท่ีสวสัดิกำรเงินกู้ ท่ีก ำหนดไว้  
 สำมำรถแสดงได้วำ่ สวสัดิกำรท่ีขอกู้นัน้ ใช้วิธีกำรค ำนวณดอกเบีย้แบบไหน 
 สำมำรถก ำหนดรูปแบบกำรรับเงินกู้  โดยสำมำรถก ำหนดวนัท่ีครบก ำหนด โดยไมต้่อง Fix ตำมรูปแบบงวดกำรจ่ำย 
ให้สำมำรถ Gen งวดกำรจ่ำย ตำมระยะเวลำกู้  หรือตำมรูปแบบกำรรับสวสัดิกำร จบในเอกสำรเดียว ถ้ำเอกสำร
ค ำร้องเงินกู้นัน้มีกำรรับสวสัดิกำรข้ำมปีด้วย จะท ำกำร Gen วนัท่ีครบก ำหนด โดยจ ำลองวนัท่ีครบก ำหนดตำมงวด
กำรจ่ำยของปีนีข้้ำมไปปีหน้ำให้อตัโนมตัิ และสำมำรถก ำหนดวนัท่ีครบก ำหนด ทกุๆวนัท่ี…ของเดือน หรือทกุวนัท่ี
สดุท้ำยของเดือน 

 สำมำรถแสดงรำยละเอียดงวดกำรรับเงินกู้ เช่น งวดท่ี วนัท่ีครบก ำหนด จ ำนวนเงิน คงเหลือ  
 สำมำรถก ำหนดรูปแบบกำรช ำระเงินกู้  โดยสำมำรถก ำหนดวนัท่ีครบก ำหนด โดยไมต้่อง Fix ตำมรูปแบบงวดกำร
จ่ำย ให้สำมำรถ Gen งวดกำรจ่ำย ตำมระยะเวลำกู้  หรือตำมรูปแบบกำรช ำระสวสัดิกำร จบในเอกสำรเดียว ถ้ำ
เอกสำรค ำร้องเงินกู้นัน้มีกำรช ำระสวสัดิกำรข้ำมปีด้วย จะท ำกำร Gen วนัท่ีครบก ำหนด โดยจ ำลองวนัท่ีครบ
ก ำหนดตำมงวดกำรจ่ำยของปีนีข้้ำมไปปีหน้ำให้อตัโนมตัิ และสำมำรถก ำหนดวนัท่ีครบก ำหนด ทกุๆวนัท่ี…ของ
เดือน หรือ ทกุวนัท่ีสดุท้ำยของเดือน 

 สำมำรถแสดงรำยละเอียดงวดกำรช ำระเงินกู้  เช่น งวดท่ี วนัท่ีครบก ำหนด เงินต้นท่ีต้องช ำระดอกเบีย้ท่ีต้องช ำระ 
เงินต้นคงเหลือ เป็นต้น 

 กรณีท่ีมีค ำร้องเงินกู้มีวิธีกำรค ำนวณดอกเบีย้แบบใด สำมำรถคลิก Link เพ่ือดรูำยละเอียดเง่ือนไขดงักลำ่วได้  
 สำมำรถคิดดอกเบีย้ แบบไมท่บต้น คิดดอกเบีย้ตอ่ปี อตัรำดอกเบีย้แบบคงท่ี ได้  
 สำมำรถค ำนวณดอกเบีย้ แบบไมท่บต้น คิดดอกเบีย้ตอ่ปี อตัรำดอกเบีย้แบบขัน้บนัได ได้  
 สำมำรถค ำนวณดอกเบีย้ แบบไมท่บต้น คิดดอกเบีย้ตอ่เดือน อตัรำดอกเบีย้แบบคงท่ี ได้  
 สำมำรถค ำนวณดอกเบีย้ แบบไมท่บต้น คิดดอกเบีย้ตอ่เดือน อตัรำดอกเบีย้แบบขัน้บนัได ได้  
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 สำมำรถค ำนวณดอกเบีย้ แบบไมท่บต้น คิดดอกเบีย้ลดต้นลดดอก(แบบตอ่ปี) อตัรำดอกเบีย้แบบคงท่ี ได้  
 สำมำรถค ำนวณดอกเบีย้ แบบไมท่บต้น คิดดอกเบีย้ลดต้นลดดอก(แบบตอ่ปี)อตัรำดอกเบีย้แบบขัน้บนัได ได้  
 สำมำรถค ำนวณกรณีมีกำรก ำหนดกำรยกเว้นดอกเบีย้ได้  
 กรณี คิดดอกเบีย้แบบลดต้นลดดอก รำยละเอียดกำรช ำระ จะแสดงอตัรำดอกเบีย้ท่ีใช้คิดในแตล่ะงวดได้ 
 กรณี เลือกสวสัดิกำร ท่ีมีวิธีกำรค ำนวณดอกเบีย้ แบบก ำหนดไว้จะเปิดให้คีย์จ ำนวนดอกเบีย้เองได้  
 สำมำรถบนัทกึจ่ำยเงินกู้ ท่ีได้รับกำรอนมุตัิได้ โดยรองรับรูปแบบกำรจ่ำยทัง้แบบ เงินสด และ ผ่ำนระบบ Payroll  
 สำมำรถแสดงยอดค้ำงจ่ำยของงวดก่อนหน้ำได้ กรณีท่ีเดือนก่อนหน้ำจ่ำยเงินกู้ น้อยกวำ่จ ำนวนเงินท่ีต้องจ่ำยจริง  
 สำมำรถแสดงยอดจ่ำยเกินของงวดก่อนหน้ำได้ กรณีท่ีเดือนก่อนหน้ำจ่ำยเงินกู้มำกกวำ่จ ำนวนเงินท่ีต้องจ่ำยจริง  
 สำมำรถแสดงยอดจ่ำยทัง้หมดในงวดนัน้ๆได้  
 สำมำรถระบยุอดจ่ำยจริงในงวดนีไ้ด้ โดยสำมำรถระบจุ ำนวนเงินได้น้อยกวำ่หรือเท่ำกบัจ ำนวนเงินคงเหลือจ่ำย 
ทัง้หมด (Adjust ยอดจ่ำยได้) 

 สำมำรถรองรับกรณีจ่ำยเงินกู้แบบโปะเงินได้  
 สำมำรถแสดงยอดค้ำงจ่ำยยกไปรวมงวดถดัไปได้ กรณีท่ีมีกำรระบยุอดจ่ำยจริงในงวดนีน้้อยกวำ่ยอดจ่ำยต่องวด
ของงวดปัจจบุนั  

 สำมำรถระบยุอดจ่ำยเกินยกไปตดังวดถดัไปได้ กรณีท่ีมีกำรระบยุอดจ่ำยจริงในงวดนีม้ำกกวำ่ยอดจ่ำยต่องวดของ 
งวดปัจจบุนั  

 สำมำรถบนัทกึช ำระเงินกู้ได้ทัง้รูปแบบกำรจ่ำยผ่ำนระบบ Payroll และ เงินสด  
 สำมำรถระบปุระเภทเอกสำรได้ วำ่ Post เข้ำระบบเงินเดือน หรือ ไม ่Post เข้ำระบบเงินเดือน(เงินสด)  
 สำมำรถบนัทกึรับช ำระเงินได้หลำยเอกสำรพร้อมกนัของพนกังำนแตล่ะคน  
 สำมำรถระบยุอดช ำระจริงในงวดนีไ้ด้ โดยสำมำรถระบจุ ำนวนเงินได้น้อยกวำ่หรือเท่ำกบัจ ำนวนเงินคงเหลือจ่ำย 
ทัง้หมด (Adjust ยอดช ำระได้) 

 สำมำรถรองรับกรณีช ำระเงินกู้แบบโปะเงินได้ 
 สำมำรถแสดงยอดค้ำงช ำระยกไปรวมงวดถดัไปได้ กรณีท่ีมกีำรระบยุอดช ำระจริงในงวดนีน้้อยกวำ่ยอดช ำระรวม 
ทัง้สิน้ของงวดปัจจบุนั  

 สำมำรถแสดงยอดค้ำงช ำระเกินยกไปตดังวดถดัไปได้ กรณีท่ีมีกำรระบยุอดช ำระจริงในงวดนีม้ำกกวำ่ยอดช ำระ
รวมทัง้สิน้ของงวดปัจจบุนั 

 สำมำรถระบคุำ่ปรับได้ กรณีท่ีช ำระเกินวนัท่ีครบก ำหนด  
 สำมำรถประมวลผลกำรจ่ำย-ช ำระเงินกู้ เข้ำระบบเงินเดือนได้ทัง้รูปแบบกำรจ่ำยผ่ำนธนำคำร และ เงินสด ตำมกำร
เลือก option กำร Post เอกสำรที่หน้ำจอบนัทกึจ่ำยหรือช ำระเงินกู้   

 สำมำรถสร้ำง(Generate) เลขท่ีเอกสำรบนัทกึจ่ำยให้กบัรำยกำรที่จะPost อตัโนมตัิ โดยเลขท่ีเอกสำรจะ 
Generate ตอ่เน่ืองจำกเลขที่เอกสำรปัจจบุนัของหน้ำจอบนัทกึจ่ำยท่ี Payroll ได้  
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 สำมำรถ Post เอกสำรกำรจ่ำย-ช ำระเข้ำ Payroll ซ ำ้ได้โดยระบบจะมีกำรแจ้งสรุปรำยละเอียดของรำยกำรเอกสำร
บนัทกึจ่ำยท่ีจะมี กำรบนัทกึซ ำ้ออกมำบนหน้ำจอเพ่ือให้ผู้ ใช้สำมำรถเลือกต้องบนัทกึซ ำ้หรือไม่ ต้องกำรบนัทกึซ ำ้
เอกสำรบนัทกึจ่ำยใบนัน้ๆได้ 

 สำมำรถคลิกเลขท่ีเอกสำรบนัทกึจ่ำยหรือช ำระเพ่ือตรวจสอบรำยละเอียดของเอกสำรบนัทกึจ่ำยหรือช ำระก่อนท ำ 
กำร Post ซ ำ้  

 สำมำรถเลือกรำยกำรของเอกสำรท่ีต้องกำรประมวลผลเข้ำสู ่ระบบเงินเดือนทัง้เอกสำรกำรจ่ำยและรับช ำระคนื 
ได้สำมำรถยกเลิกเงินกู้ของ พนกังำนเป็นรำยบคุคลได้  

 สำมำรถยกเลิกเงินกู้แบบถำวรหรือเลือกช่วงวนัท่ีเร่ิมต้นถงึวนัท่ีสิน้สดุกำรยกเลิกเงินกู้ (ยกเลิกชัว่ครำว)ได้  
 สำมำรถก ำหนดเง่ือนไขกำรยกเลิกเงินกู้  (ท่ีหน้ำจอก ำหนดรูปแบบเงินกู้ ) ส ำหรับกำรยกเลิกเงินกู้ โดยอตัโนมตัิได้  

Approve Center 
 สำมำรถก ำหนดได้วำ่จะให้ User  คนใดมองเห็นข้อมลูพนกังำนคนใดได้บ้ำงหรือกลุม่พนกังำนใดได้บ้ำง 
 สำมำรถก ำหนดสิทธิกำรเข้ำถงึข้อมลูเป็นกลุม่ได้ หรือเป็นระดบัได้ 
 พนักงำนสำมำรถบันทึกกำรขออนุมตัิลำได้จำกโปรแกรม จำกนัน้โปรแกรมจะท ำกำรแจ้งเตือน (Alert) ไปยังผู้ ท่ี
เก่ียวข้องในกำรพิจำรณำอนมุตัิได้ทนัที  

 สำมำรถบันทึกขอท ำงำนล่วงเวลำแบบวนัต่อวนัหรือตำมช่วงวนัเวลำท่ีก ำหนด เพ่ือควำมรวดเร็วในกำรท ำงำน
สำมำรถบนัทกึแบบเป็นกลุม่, ตำมสำขำ, ฝ่ำย หรือแผนกได้ 

 สำมำรถก ำหนดได้วำ่ให้ User แตล่ะคนอยู่ตำมกลุม่ท่ีเก่ียวข้องกบักำรก ำหนดสิทธ์ิท่ีได้ก ำหนดไว้  
 สำมำรถก ำหนดสิทธ์ิ User ท่ี Login เข้ำโปรแกรม ได้วำ่จะให้มีสิทธ์ิอนมุติัพนกังำนคนใด และท่ีหน้ำจอใด 
 สำมำรถก ำหนดล ำดบัขัน้กำรอนมุตัิในแตล่ะหน้ำจอได้ โดยสำมำรถก ำหนดได้สงูสดุถงึ 5 ล ำดบัขัน้ 
 ในกรณีก ำหนดกำรอนมุตัิเป็นล ำดบัขัน้ สำมำรถตรวจสอบติดตำมสถำนะของเอกสำรได้ว่ำอยู่ในขัน้ตอนรออนมุตัิ
จำกผู้บริหำรท่ำนใด 

 ผู้มีสิทธิอนมุตัิ สำมำรถทรำบเอกสำรท่ีต้องอนมุตัิ โดยโปรแกรมจะท ำกำร Alert เตือนเมื่อเข้ำสูโ่ปรแกรม 
 สำมำรถพิจำรณำอนมุตัิเอกสำรตำ่ง ๆ ท่ีมีกำรร้องขอได้ท่ีหน้ำจอนีห้น้ำจอเดียว เพ่ือควำมสะดวกในกำรใช้งำน 
 สำมำรถก ำหนดผู้อนมุติัแทนได้ ในกรณีท่ีผู้อนมุติัไมอ่ยู่หรือไมส่ำมำรถอนมุติัเอกสำรได้ ซึง่ผู้อนมุติัแทนจะมีสทิธ์ิ
กำรอนมุตัิเทียบเท่ำกบัผู้อนมุตัิท่ีตนแทนตำมช่วงเวลำท่ีก ำหนดกำรอนมุตัิแทนไว้ 

 สำมำรถบนัทกึขออนมุตัิท ำงำนลว่งเวลำแบบกลุม่หรือแบบรำยบคุคลได้เพ่ือควำมสะดวกในกำรบนัทกึขอท ำงำน
ลว่งเวลำ 

 เม่ือมีกำรอนมุตัิเอกสำรบนัทกึขอเปลี่ยนกะงำน/ขอแลกกะงำน หรือ บนัทกึขอแก้ไข/ปรับปรุงเวลำ ระบบจะ Post 
เอกสำรไป Time Attendance ให้อตัโนมตัิ 

 โปรแกรมจะมีข้อควำมแจ้งเตือนให้อตัโนมตัิหำกพนกังำนลำเกินจ ำนวนวนัลำท่ีบริษัทก ำหนดไว้ 
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Alert Management 

Prosoft HRMI มีระบบกำรแจ้งเตือน (Alert) ข้อมูลต่ำงๆ ท่ีส ำคัญ ท ำให้ฝ่ำยบุคคล และผู้ บริหำรได้ทรำบข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องกบัพนกังำนได้อย่ำงรวดเร็ว ทนัตอ่เหตกุำรณ์ และลดขัน้ตอนกำรท ำงำน 

กำร Alert สำมำรถ Alert ได้ 2 รูปแบบ คือ เมื่อ Login เข้ำสูร่ะบบ Prosoft HRMI และในรูปแบบ E-mail  
 สำมำรถตัง้คำ่กำร Alert ก ำหนดให้เตือนเมื่อถงึวนัครบรอบ หรือ เตือนก่อนถงึวนัครบรอบได้ เช่น 

 วนัครบรอบวนัเกิดพนกังำน      วนัครบรอบวนัเกษียณอำยุพนกังำน 
 วนัครบรอบทดลองงำน     วนัหมดอำยใุบอนญุำต (แรงงำนตำ่งด้ำว)  

 สำมำรถก ำหนดได้วำ่ต้องกำรให้ Alert และ E-mail ไปท่ีบคุคลใดบ้ำง เช่น ผู้จดักำรฝ่ำยบคุคล, ผู้จดักำร, ผู้บริหำร 
หรือ บคุคลอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

 โปรแกรมจะแจ้งเตือนอตัโนมตัิในรูปแบบ Alert และ E-mail ให้ผู้ มีสิทธ์ิ Approve ทรำบสถำนะเอกสำรท่ีรอ 
Approve เม่ือมีพนกังำนบนัทกึขออนมุตัิไว้  ตำมเมนตูำ่ง ๆ เช่น 

  บนัทกึขออนมุตัิลำ      บนัทกึพ้นสภำพควำมเป็นพนกังำน 
  บนัทกึขออนมุตัิแก้ไข/ปรับปรุงเวลำ    บนัทกึขอยกเว้นกำรรูดบตัรชัว่ครำว 
  บนัทกึขออนมุตัิแลกกะงำน     บนัทกึแผนกำรอบรมประจ ำปี  
  บนัทกึขออนมุตัิเปลี่ยนกะงำน    บนัทกึขออนมุตัิอบรมภำยนอก   
  บนัทกึขออนมุตัิท ำงำนลว่งเวลำ    บนัทกึขออนมุตัิอบรมภำยใน   
  บนัทกึขออนมุตัิท ำงำนลว่งเวลำแบบกลุม่   บนัทกึขออนมุตัิเบิกเงินอบรม 
  บนัทกึพนกังำนทดลองงำน     บนัทกึขออนมุตัิจองห้องอบรม 
  บนัทกึสญัญำจ้ำงงำน     บนัทกึขออนมุตัิลงทะเบียน  
  บนัทกึผลงำนดีเดน่      บนัทกึถอนลงทะเบียน    
  บนัทกึกำรลงโทษ       บนัทกึค ำร้องสวสัดิกำร      
  บนัทกึปรับต ำแหน่งและเงินเดือน     บนัทกึขออนมุตัิอตัรำก ำลงัคน 

 โปรแกรมจะแจ้งเตือนอตัโนมตัิในรูปแบบ E-mail ให้ผู้สมคัรงำนทรำบผลกำรตรวจข้อสอบ, ปฏิทินนดัสอบ 
 โปรแกรมจะแจ้งเตือนอตัโนมตัิในรูปแบบ E-mail ให้ผู้สมคัรงำนและผู้สมัภำษณ์ ทรำบปฏิทินนดัสมัภำษณ์  

Dashboard 
 สถิติกำรลำแยกตำมหน่วยงำน   เพ่ือให้ทรำบถงึสถิติกำรลำของแตล่ะหน่วยงำนหรือทัง้องค์กร 
 สถิติกำรลำแยกตำมประเภทกำรลำ   เพ่ือให้ทรำบถึงสถิติกำรลำแต่ละประเภท เช่น ลำป่วย, ลำกิจ, ลำพักร้อน 

ของแตล่ะหน่วยงำนหรือทัง้องค์กร 

 อตัรำก ำลงัคนแยกตำมหน่วยงำน   เพ่ือให้ทรำบถึงอตัรำก ำลงัคนท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัของแตล่ะหน่วยงำนและน ำไป

วิเครำะห์ตอ่ได้วำ่จะต้อง Recruit เข้ำมำเพ่ิมหรือไม ่
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 อตัรำก ำลงัคนเปรียบเทียบอตัรำก ำลงัคนมำตรฐำน   เพ่ือให้ทรำบถึงอตัรำก ำลงัท่ีมีอยู่ในปัจจุบันว่ำเพียงพอกับ

อตัรำก ำลงัคนมำตรฐำนขององค์กรหรือไม ่เพ่ือน ำไปวิเครำะห์วำ่จะต้อง Recruit เข้ำมำเพ่ิมหรือไม ่

 อตัรำควำมเคลื่อนไหวก ำลงัคน   เพ่ือให้ทรำบถึงควำมเคลื่อนไหวของอตัรำก ำลงัคนว่ำมีกำรโยกย้ำยหน่วยงำน, 

ลำออก หรือมีพนกังำนเข้ำมำใหม ่ 

 ข้อมลูเปรียบเทียบสถิติกำรขำด ลำ สำย แตล่ะหน่วยงำน   เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นวำ่ในแตล่ะหน่วยงำนหรือแตล่ะ

เดือนนัน้มีสถิติกำรขำด, กำรลำ , กำรมำสำย แตกตำ่งกนัอย่ำงไร 

 ข้อมูลเปรียบเทียบ Cost แต่ละหน่วยงำน   เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นว่ำแต่ละหน่วยงำนมี Cost มำกหรือน้อย

เพียงใด ซึ่งสำมำรถดูได้ทัง้ท่ีเป็นหน่วยงำน และทัง้องค์กร พร้อมทัง้ดูรำยละเอียดได้ว่ำมีกำรสูญเสีย Cost จำก

รำยกำรไหนไปบ้ำง 

 ข้อมลูอตัรำกำรปรับเงินเดือนแตล่ะหน่วยงำน   เพ่ือให้ทรำบถงึอตัรำกำรปรับเงินเดือนของแตล่ะหน่วยงำนวำ่มีกำร

ปรับในขัน้ต ่ำ, ขัน้สงู, และโดยเฉลี่ยแล้วเป็นเท่ำไหร่ 

 สถิติกำรอบรมแยกตำมหน่วยงำน   เพ่ือแสดงให้เห็นวำ่ในแตล่ะหน่วยงำนนัน้มีสถิติจ ำนวนผู้ผ่ำนกำรอบรมมำแล้ว

ก่ีคน และคิดเป็นก่ีเปอร์เซน็ต์ของจ ำนวนพนกังำนทัง้หมด และของแตล่ะหลกัสตูรท่ีเปิดอบรมหรือ สมัมนำ 

 ข้อมลูเปรียบเทียบค่ำใช้จ่ำยกำรฝึกอบรมแต่ละหน่วยงำน   เพ่ือแสดงกำรเปรียบเทียบค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมของ

แตล่ะหน่วยงำน และแตล่ะหลกัสตูร 

 สถิติจ ำนวนผู้ เข้ำอบรมแต่ละหลกัสูตรหรือแต่ละหน่วยงำน    เพ่ือให้ทรำบถึงสถิติจ ำนวนผู้ เข้ำรับกำรอบรมแต่ละ

หลกัสตูร และแตล่ะหน่วยงำนเพ่ือน ำมำวิเครำะห์ตอ่วำ่ควรจะเปิดกำรอบรมหลกัสตูรไหนเพ่ิมเติมหรือไม่ 

 สถิติกำรเบิก – จ่ำยค่ำอบรมในแต่ละหน่วยงำน   เพ่ือแสดงให้ทรำบถึงสถิติกำรเบิกค่ำอบรมของแต่ละหน่วยงำน

วำ่มียอดกำรเบิก – จ่ำย มำกหรือน้อยเพียงใด  เพ่ือน ำไปวิเครำะห์ตอ่วำ่ควรจะให้เบิก-จ่ำยในครัง้ตอ่ไปหรือไม่ 

 อัตรำก ำลังคนเปรียบเทียบอัตรำก ำลังคนมำตรฐำนแต่ละกะงำน   เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นว่ำอัตรำก ำลังคน

มำตรฐำนของแต่ละกะงำนมีมำกหรือน้อยเพียงใด เพ่ือท่ีจะใช้ในกำรวิเครำะห์ว่ำควรจะมีกำร Recruit เพ่ิมเติม

หรือไม ่

 ข้อมูลเปรียบเทียบกำรจ่ำย – ช ำระสวสัดิกำรแต่ละหน่วยงำน   เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นว่ำแต่ละหน่วยงำนนัน้มี

ยอดกำรจ่ำย – ช ำระ สวสัดิกำรมำกน้อยเพียงใด  เพ่ือน ำไปวิเครำะห์ต่อว่ำจะมีกำรจ่ำยสวสัดิกำรในครัง้ต่อไป

หรือไม ่

 สถิติกำรเบิก – คืนสินทรัพย์แตล่ะหน่วยงำน   เพ่ือให้ทรำบถงึสถิติกำรเบิก – กำรคืน สินทรัพย์ท่ีแตล่ะหน่วยงำนได้

ท ำกำรเบิก – คืน เพ่ือจะได้น ำไปตรวจสอบได้วำ่ขณะนีม้ีสินทรัพย์ถกูเบิก – คืน ไปแล้วก่ีรำยกำร 

 สถิติสวสัดิกำรท่ีมีกำรร้องขอแต่ละรูปแบบ   เพ่ือให้ทรำบถึงสถิติกำรร้องขอสวสัดิกำรของแต่ละรูปแบบว่ำมีกำร

ร้องขอแตล่ะรูปแบบมำกหรือน้อยเพียงใด 
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 ข้อมลูเปรียบเทียบกำรจ่ำย – ค้ำงจ่ำยสวสัดิกำร ของแต่ละหน่วยงำน เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นว่ำมียอดกำรจ่ำย – 

ค้ำงจ่ำยสวสัดิกำรของแต่ละหน่วยงำนนัน้มีมำกหรือน้อยเพียงใดเพ่ือจะได้น ำไปวิเครำะห์ในกำรจ่ำยสวสัดิกำรใน

ครัง้ตอ่ไป 

 ข้อมลูเปรียบเทียบกำรช ำระ – ค้ำงช ำระสวสัดิกำรของแต่ละหน่วยงำน   เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นวำ่มียอดกำรช ำระ 

– ค้ำงช ำระสวสัดิกำรของแตล่ะหน่วยงำนมำกหรือน้อยเพียงใด และสำมำรถน ำข้อมลูไปวิเครำะห์เพ่ือปรับเพ่ิมหรือ

ลด รำยกำรสวสัดิกำรท่ีเกินเป้ำจำกกำรก ำหนดไว้ได้ 

 ข้อมลูเปรียบเทียบกำรถือครองสินทรัพย์ของแตล่ะหน่วยงำน   เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นว่ำแตล่ะหน่วยงำนมีกำรถือ

ครองทรัพย์สินอะไรบ้ำงและเป็นจ ำนวนมำกหรือน้อยเพียงใด  

 

Management Information (MIS Report) 
 รำยงำนวิเครำะห์สถิติ กำรขำด ลำ มำสำย ส ำหรับวิเครำะห์ดูข้อมูล กำรขำด ลำ มำสำย ของแต่ละหน่วยงำน          
กำรวิเครำะห์ข้อมลู แบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ 

 แบบสถิติ  เป็นรำยงำนท่ีใช้ส ำหรับดวิูเครำะห์สถิติ กำรขำด ลำ มำสำย ของแต่ละหน่วยงำน วำ่หน่วยงำน
ใดท่ีมีสถิติ กำรขำด ลำ มำสำย มำกท่ีสุด เพ่ือน ำข้อมูลไปพิจำรณำประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของ
พนกังำนในแตล่ะหน่วยงำนนัน้ เพ่ือปรับปรุงกำรท ำงำนของพนกังำนให้ดีขึน้ 

 แบบเปรียบเทียบ 12 เดือน และเปรียบเทียบทุกไตรมำส เป็นรำยงำนท่ีใช้ส ำหรับดวิูเครำะห์สถิติ กำรขำด
ลำ มำสำย เปรียบเทียบในแต่ละเดือนและแต่ละไตรมำส ว่ำหน่วยงำนใดมี กำรขำด ลำ มำสำย เพ่ิมขึน้
หรือลดลงอย่ำงไรบ้ำง 

 แบบเปรียบเทียบรำยปี  เป็นรำยงำนท่ีใช้ส ำหรับดวิูเครำะห์สถิติ กำรขำด ลำ มำสำย เปรียบเทียบรำยปี 
ย้อนหลงัได้สงูสดุ 5 ปี ซึง่สำมำรถเลือกปีท่ีต้องกำรดเูปรียบเทียบได้  

 แบบเปรียบเทียบรำยไตรมำส เป็นรำยงำนท่ีใช้ส ำหรับดวิูเครำะห์สถิติกำรขำด ลำ มำสำย เปรียบเทียบ
ระหวำ่งไตรมำส 2 ไตรมำส ซึง่สำมำรถเลือกไตรมำสของปีท่ีต้องกำรดเูปรียบเทียบ และสำมำรถดอูตัรำ
เปรียบเทียบกำรเพ่ิมขึน้หรือลดลงของ 2 ไตรมำสได้ 

 รำยงำนวิเครำะห์ข้อมูล Cost ส ำหรับวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยของแต่ละหน่วยงำน  กำรวิเครำะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น        
4 แบบ คือ 

 แบบสถิติ เป็นรำยงำนท่ีใช้ส ำหรับวิเครำะห์สถิติค่ำใช้จ่ำยของแต่ละหน่วยงำน ว่ำหน่วยงำนใดท่ีมีสถิติ
คำ่ใช้จ่ำยมำกท่ีสดุ เพ่ือน ำข้อมลูไปพิจำรณำในกำรลดต้นทนุ หรือวำงแผนคำ่ใช้จ่ำยภำยในองค์กรตอ่ไป 

 แบบเปรียบเทียบ 12 เดือน และเปรียบเทียบทุกไตรมำส เป็นรำยงำนท่ีใช้ส ำหรับวิเครำะห์สถิติคำ่ใช้จ่ำย
เปรียบเทียบในแตล่ะเดือนและแตล่ะไตรมำส วำ่หน่วยงำนใดมีคำ่ใช้จ่ำยเพ่ิมมำกขึน้หรือลดลง 
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 แบบเปรียบเทียบรำยปี  เป็นรำยงำนท่ีใช้ส ำหรับวิเครำะห์สถิติค่ำใช้จ่ำยเปรียบเทียบรำยปี หรือย้อนหลงั
ได้สงูสดุ 5 ปี ซึง่สำมำรถเลือกปีท่ีต้องกำรดเูปรียบเทียบได้  

 แบบเปรียบเทียบรำยไตรมำส  เป็นรำยงำนท่ีใช้ส ำหรับวิเครำะห์สถิติค่ำใช้จ่ำยเปรียบเทียบ ระหว่ำงไตร
มำส 2 ไตรมำส ซึง่สำมำรถเลือกไตรมำสของปีท่ีต้องกำรดเูปรียบเทียบ และสำมำรถดอูตัรำ เปรียบเทียบ
กำรเพ่ิมขึน้หรือลดลงของแตล่ะไตรมำสได้ 

  
 รำยงำนวิเครำะห์สถิติกำรเข้ำอบรม จะแบ่งเป็นวิเครำะห์แยกตำมหน่วยงำน และวิเครำะห์แยกตำมหลกัสูตร ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 

 แบบแจกแจง  เป็นรำยงำนท่ีใช้ส ำหรับวิเครำะห์รำยละเอียดแจกแจงลงลกึถงึระดบัแยกเป็นหน่วยงำนว่ำ 
แตล่ะหน่วยงำนมีสถิติกำรเข้ำอบรมหลกัสตูรอะไรบ้ำง เป็นจ ำนวนเท่ำใด เพ่ือน ำข้อมลูไปวิเครำะห์ในกำร
จดัอบรมให้แก่พนกังำนในครัง้ตอ่ไป 

 แบบสรุป เป็นรำยงำนท่ีใช้ส ำหรับวิเครำะห์ดขู้อมลูสรุปรวมกำรเข้ำอบรมของแต่ละหน่วยงำน หรือแต่ละ
หลกัสตูรวำ่มีสถิติกำรเข้ำอบรมเป็นจ ำนวนเท่ำใด เพ่ือน ำข้อมลูไปวิเครำะห์ในกำรจดัอบรมครัง้ตอ่ไป 

 รำยงำนวิเครำะห์สถิติผู้สอบ ผ่ำน- ไมผ่่ำนกำรฝึกอบรม แบ่งกำรวิเครำะห์ออกเป็น 2 แบบ แยกได้ดงันีค้ือ 
 แยกตำมหน่วยงำน เป็นรำยงำนท่ีใช้ส ำหรับวิเครำะห์สถิติผู้สอบในแต่ละหน่วยงำน ว่ำแต่ละหน่วยงำน

พนกังำนท่ีเข้ำอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลกัสตูรมำกเพียงใด เพ่ือน ำไปปรับปรุงควำมรู้ของพนกังำน
ให้มำกย่ิงขึน้ 

 แยกตำมหลักสูตร เป็นรำยงำนท่ีใช้ส ำหรับวิเครำะห์สถิติผู้ สอบในแต่ละหลักสูตร ว่ำแต่ละหลกัสูตรมี   
กำรสอนเป็นอย่ำงไร กรณีมีผู้สอบไมผ่่ำนมำก ต้องปรับปรุงหลกัสตูรกำรสอนหรือไมอ่ย่ำงไร 

 รำยงำนวิเครำะห์เปรียบเทียบคำ่ใช้จ่ำยกำรฝึกอบรม จะแบ่งเป็น กำรวิเครำะห์แยกตำมหน่วยงำน และวิเครำะห์
แยกตำมหลกัสตูร 

 แยกตำมหน่วยงำน เป็นรำยงำนท่ีใช้ส ำหรับวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยในกำรขอฝึกอบรมรวมในแต่ละครัง้               
ซึง่ค่ำใช้จ่ำยท่ีน ำมำวิเครำะห์นัน้ จะเป็นค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้เมื่อเวลำมีกำรขออบรมภำยในหรือภำยนอก 
เช่น ค่ำใช้จ่ำยของผู้ จัดงำน, ค่ำใช้จ่ำยของพนักงำน เวลำไปอบรมภำยใน - ภำยนอก ซึ่งรำยงำนจะ
วิเครำะห์คำ่ใช้จ่ำยเปรียบเทียบของแตล่ะหน่วยงำนวำ่เป็นอย่ำงไร 

 แยกตำมหลักสูตร เป็นรำยงำนท่ีใช้ส ำหรับวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยในกำรขอฝึกอบรมรวมในแต่ละครัง้                
ซึง่ค่ำใช้จ่ำยท่ีน ำมำวิเครำะห์นัน้ จะเป็นค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้เมื่อเวลำมีกำรขออบรมภำยในหรือภำยนอก 
เช่น ค่ำใช้จ่ำยของผู้ จัดงำน, ค่ำใช้จ่ำยของพนักงำน เวลำไปอบรมภำยใน - ภำยนอก ซึ่งรำยงำนจะ
วิเครำะห์คำ่ใช้จ่ำยเปรียบเทียบของแตล่ะหลกัสตูรวำ่เป็นอย่ำงไร 
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 รำยงำนวิเครำะห์ข้อมลูกำรเบิก – จ่ำย ค่ำอบรม ส ำหรับวิเครำะห์ข้อมลู กำรขอเบิกค่ำอบรมของแต่ละหน่วยงำน      
ซึง่แบ่งกำรวิเครำะห์ออกเป็น 3 แบบ คือ 

 แบบเปรียบเทียบ 12 เดือน และเปรียบเทียบทุกไตรมำส  เป็นรำยงำนท่ีใช้ส ำหรับดูวิเครำะห์สถิติกำร      
ขอเบิกค่ำอบรมเปรียบเทียบในแต่ละเดือนและแต่ละไตรมำส ว่ำหน่วยงำนใดมีกำรขอเบิกค่ำอบรม
เพ่ิมขึน้หรือลดลง เพ่ือเป็นข้อมลูในกำรขอเปิดอบรมให้หน่วยงำนนัน้ๆ ตอ่ไป 

 แบบเปรียบเทียบรำยปี  เป็นรำยงำนท่ีใช้ส ำหรับดวิูเครำะห์สถิติกำรขอเบิกค่ำอบรมของแต่ละหน่วยงำน
เปรียบเทียบรำยปี ย้อนหลงัได้สงูสดุ 5 ปี ซึง่สำมำรถเลือกปีท่ีต้องกำรดเูปรียบเทียบได้  

 แบบเปรียบเทียบรำยไตรมำส เป็นรำยงำนท่ีใช้ส ำหรับดูวิเครำะห์สถิติกำรขอเบิกค่ำอบรมของแต่ละ
หน่วยงำนเปรียบเทียบระหว่ำงไตรมำส ซึ่งสำมำรถเลือกไตรมำสของปีท่ีต้องกำรดูเปรียบเทียบ  และ
สำมำรถดอูตัรำเปรียบเทียบกำรเพ่ิมขึน้หรือลดลงของแตล่ะไตรมำสได้ 

 
 รำยงำนวิเครำะห์กำรจ่ำย - ค้ำงจ่ำยสวัสดิกำร จะแบ่งกำรวิเครำะห์ออกเป็น วิเครำะห์แยกตำมหน่วยงำน ,
วิเครำะห์แยกตำมสวสัดิกำร และจะแบ่งย่อยออกเป็นวิเครำะห์สถิติแยกตำมยอดกำรจ่ำย หรือค้ำงจ่ำย ดงันี ้

 แยกตำมหน่วยงำน – เรียงตำมยอดกำรจ่ำยมำกท่ีสดุ เป็นรำยงำนท่ีใช้ส ำหรับดูวิเครำะห์สถิติยอดกำร-     
จ่ำยคำ่สวสัดิกำรให้แก่หน่วยงำนใดมำกท่ีสดุ เพ่ือใช้เป็นข้อมลูประกอบ ในกำรตดัสินใจให้สวสัดิกำรเพ่ิม 
หรือ ลด หรือ ชะลอกำรจ่ำยสวสัดิกำรนัน้ๆไว้ก่อน 

 แยกตำมหน่วยงำน – เรียงตำมยอดกำรค้ำงจ่ำยมำกท่ีสุด เป็นรำยงำนใช้ส ำหรับดูวิเครำะห์สถิติยอด     
กำรค้ำงจ่ำยสวสัดิกำรของแต่ละหน่วยงำน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรเปรียบเทียบยอดเงินค้ำงจ่ำย
สวสัดิกำรกับยอดเงินบัญชีในบริษัทว่ำสมดุลพอท่ีจะจ่ำยเงินสวสัดิกำรให้แก่พนักงำนท่ียังค้ำงจ่ำยอยู่
ทัง้หมดได้หรือไม่ 

 แยกตำมสวสัดิกำร – เรียงตำมยอดกำรจ่ำยมำกท่ีสุด เป็นรำยงำนท่ีใช้ส ำหรับดูวิเครำะห์สถิติยอดกำร
จ่ำย ค่ำสวสัดิกำร ว่ำสวสัดิกำรใดมียอดกำรจ่ำยมำกท่ีสดุ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในกำรตดัสินใจให้
สวสัดิกำรเพ่ิมหรือลด หรือชะลอกำรจ่ำยสวสัดิกำรนัน้ๆ ไว้ก่อน 

 แยกตำมสวสัดิกำร – เรียงตำมยอดกำรค้ำงจ่ำยมำกท่ีสุด เป็นรำยงำนท่ีใช้ส ำหรับดูวิเครำะห์สถิติยอด     
กำรค้ำงจ่ำยสวสัดิกำรของแต่ละหน่วยงำน เพ่ือใช้เป็นข้อมลูประกอบในกำรเปรียบเทียบยอดเงินค้ำงจ่ำย
สวสัดิกำรกับยอดเงินบัญชีในบริษัทว่ำสมดุลพอท่ีจะจ่ำยเงินสวสัดิกำรให้แก่พนักงำนท่ียังค้ำงจ่ำยอยู่
ทัง้หมดได้หรือไม่ 

 แยกตำมสวสัดิกำร – เรียงตำมกำรจ่ำยและค้ำงจ่ำย เป็นรำยงำนท่ีใช้ส ำหรับเปรียบเทียบว่ำสวสัดิกำร     
ตวัใด มีกำรจ่ำยและค้ำงจ่ำยอยู่เท่ำใด  
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 รำยงำนวิเครำะห์กำรช ำระ – ค้ำงช ำระ สวสัดิกำร จะแบ่งกำรวิเครำะห์ออกเป็น วิเครำะห์แยกตำมหน่วยงำน และ
วิเครำะห์แยกตำมสวสัดิกำร และจะแบ่งย่อยออกเป็นวิเครำะห์สถิติตำมยอดกำรช ำระ หรือค้ำงช ำระดงันี ้

 แยกตำมหน่วยงำน – เรียงตำมยอดกำรช ำระมำกท่ีสุด เป็นรำยงำนใช้ส ำหรับดูวิเครำะห์สถิติยอด         
กำรช ำระค่ำสวสัดิกำรให้แก่หน่วยงำนใดมำกท่ีสดุ เพ่ือใช้เป็นข้อมลูประกอบในกำรตดัสินใจให้สวสัดิกำร
เพ่ิมหรือลด หรือชะลอกำรช ำระสวสัดิกำรนัน้ๆ ไว้ก่อน 

 แยกตำมหน่วยงำน – เรียงตำมยอดกำรค้ำงช ำระมำกท่ีสุด เป็นรำยงำนใช้ส ำหรับดูวิเครำะห์สถิติยอด    
กำรค้ำงช ำระสวสัดิกำรของแต่ละหน่วยงำน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในกำรเปรียบเทียบยอดเงินค้ำง
ช ำระสวสัดิกำรกบัยอดเงินบญัชีในบริษัทว่ำสมดลุพอท่ีจะช ำระเงินสวสัดิกำรให้แก่พนกังำนท่ียงัค้ำงช ำระ
อยู่ทัง้หมดได้หรือไม่ 

 แยกตำมสวัสดิกำร – เรียงตำมยอดกำรช ำระมำกท่ีสุด เป็นรำยงำนท่ีใช้ส ำหรับดูวิเครำะห์สถิติยอด          
กำรช ำระค่ำสวัสดิกำร ว่ำสวัสดิกำรใดมียอดกำรช ำระมำกท่ีสุด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบใน              
กำรตดัสินใจให้สวสัดิกำรเพ่ิม หรือ ลด หรือ ชะลอ กำรช ำระสวสัดิกำรนัน้ๆไว้ก่อน 

 แยกตำมสวสัดิกำร – เรียงตำมยอดกำรค้ำงช ำระมำกท่ีสดุ เป็นรำยงำนท่ีใช้ส ำหรับดวิูเครำะห์สถิติยอด     
กำรค้ำงช ำระสวัสดิกำรของแต่ละหน่วยงำน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในกำรเปรียบเทียบยอดเงิน      
ค้ำงช ำระสวสัดิกำรกบัยอดเงินบญัชีในบริษัท ว่ำสมดลุพอท่ีจะช ำระเงินสวสัดิกำรให้แก่พนกังำนท่ียงัค้ำง
ช ำระอยู่ทัง้หมดได้หรือไม่ 

 แยกตำมสวสัดิกำร – เรียงตำมกำรช ำระและค้ำงช ำระ เป็นรำยงำนท่ีใช้ส ำหรับเปรียบเทียบว่ำสวสัดิกำร 
ใดมีกำรช ำระ และค้ำงช ำระอยู่เท่ำใด  

 รำยงำนวิเครำะห์อตัรำกำรเคลื่อนไหวก ำลงัคน เป็นรำยงำนท่ีใช้ส ำหรับวิเครำะห์ดูกำรเคลื่อนไหวของพนักงำน     
ในแต่ละหน่วยงำน ซึ่งข้อมูลท่ีน ำมำวิเครำะห์ ได้แก่ เข้ำงำนใหม่, โอนย้ำยหน่วยงำน, ลำออก , สำเหตุท่ีลำออก   
เพ่ือน ำมำปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กรให้มีประสิทธิภำพดีย่ิงขึน้ ซึง่แบ่งได้ 4 แบบคือ 

 แบบสถิติ เป็นรำยงำนท่ีใช้ส ำหรับดวิูเครำะห์สถิติกำรเข้ำงำนใหม,่ โอนย้ำยหน่วยงำน, ลำออก ของแตล่ะ
หน่วยงำน ว่ำหน่วยงำนใดท่ีมีสถิติมำกท่ีสุด เพ่ือน ำข้อมูลไปพิจำรณำในกำรปรับปรุงโครงสร้ำงภำยใน
องค์กร 

 แบบเปรียบเทียบ 12 เดือน และเปรียบเทียบทุกไตรมำส เป็นรำยงำนท่ีใช้ส ำหรับดูวิเครำะห์สถิติกำร -       
เข้ำงำนใหม่, โอนย้ำยหน่วยงำน, ลำออก ของแต่ละหน่วยงำน เปรียบเทียบในแต่ละเดือน และแต่ละไตร
มำส วำ่หน่วยงำนใดมีกำรเคลื่อนไหวก ำลงัคนเพ่ิมขึน้ หรือลดลง ด้วยสำเหตใุด 

 แบบเปรียบเทียบรำยปี เป็นรำยงำนท่ีใช้ส ำหรับดูวิเครำะห์สถิติกำรเข้ำงำนใหม่, โอนย้ำยหน่วยงำน, 
ลำออก ของแตล่ะหน่วยงำน เปรียบเทียบแบบรำยปีและสำมำรถย้อนหลงัได้สงูสดุ 5 ปี สำมำรถเลือกปีท่ี
ต้องกำรดเูปรียบเทียบได้  
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 แบบเปรียบเทียบรำยไตรมำส เป็นรำยงำนท่ีใช้ส ำหรับดวิูเครำะห์สถิติกำรเข้ำงำนใหม,่ โอนย้ำยหน่วยงำน
, ลำออกเปรียบเทียบระหว่ำงไตรมำส ซึง่สำมำรถเลือกไตรมำสของปีท่ีต้องกำรดเูปรียบเทียบ ซึง่สำมำรถ
ดอูตัรำเปรียบเทียบกำรเพ่ิมขึน้หรือลดลงของแตล่ะไตรมำสได้ 

 รำยงำนวิเครำะห์ข้อมลู Productivity เป็นรำยงำนท่ีใช้ส ำหรับวิเครำะห์ดปูระสิทธิภำพในกำรท ำงำนของพนกังำน   
แตล่ะหน่วยงำน ซึง่จะแบ่งออกได้ดงันีค้ือ 

 แยกตำมหน่วยงำน เป็นรำยงำนท่ีใช้ส ำหรับวิเครำะห์ดปูระสิทธิภำพในกำรท ำงำนของพนกังำนแยกเป็น
แตล่ะหน่วยงำน วำ่หน่วยงำนใดมีประสิทธิภำพในกำรท ำงำนแตกตำ่งกนัอย่ำงไร เพ่ือน ำไปเป็นข้อมลู ใน
กำรปรับปรุงประสิทธิภำพของพนกังำน 

 แบบเปรียบเทียบสถิติ Productivity มำกท่ีสุด เป็นรำยงำนท่ีใช้ส ำหรับวิเครำะห์ดูประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำนของพนกังำน โดยเรียงล ำดบัจำกหน่วยงำนท่ีมี Productivity มำกท่ีสดุไปหำน้อยท่ีสุด เพ่ือน ำไป
เป็นข้อมลูในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของพนกังำน 

 แบบเปรียบเทียบ 12 เดือน และเปรียบเทียบทุกไตรมำส เป็นรำยงำนท่ีใช้ส ำหรับดูวิเครำะห์สถิติ 
Productivity แต่ละหน่วยงำน เปรียบเทียบในแต่ละเดือนและแต่ละไตรมำส ว่ำหน่วยงำนใดมี 
Productivity เพ่ิมขึน้ หรือลดลง เพ่ือวิเครำะห์หำสำเหตุในกำรท่ีจะน ำมำปรับปรุงประสิทธิภำพของ
พนกังำนตอ่ไป 

 แบบเปรียบเทียบรำยปี  เป็นรำยงำนท่ีใช้ส ำหรับดูวิเครำะห์สถิติ  Productivity แต่ละหน่วยงำน
เปรียบเทียบรำยปี ย้อนหลงัได้สงูสดุ 5 ปี ซึง่สำมำรถเลือกปีท่ีต้องกำรดเูปรียบเทียบได้  

 แบบเปรียบเทียบรำยไตรมำส เป็นรำยงำนท่ีใช้ส ำหรับดวิูเครำะห์สถิติ Productivity เปรียบเทียบระหวำ่ง
ไตรมำส ซึ่งสำมำรถเลือกไตรมำสของปีท่ีต้องกำรดูเปรียบเทียบ ซึ่งสำมำรถดูอัตรำเปรียบเทียบกำร
เพ่ิมขึน้ หรือลดลงของแตล่ะไตรมำสได้ 

 รำยงำนวิเครำะห์เปรียบเทียบกำรเบิก - คืนทรัพย์สินแยกตำมหน่วยงำน เป็นรำยงำนท่ีใช้ส ำหรับวิเครำะห์ดอูตัรำ    
กำรเบิก กำรคืน และกำรถือครองทรัพย์สินของพนกังำนแตล่ะหน่วยงำน วำ่มีจ ำนวนเป็นเท่ำใด 

 รำยงำนวิเครำะห์ข้อมูลอตัรำกำรปรับเงินเดือนแยกตำมหน่วยงำน เป็นรำยงำนวิเครำะห์ท่ีใช้ส ำหรับดูอตัรำกำร
ปรับว่ำในแต่ละหน่วยงำนหรือต ำแหน่งงำน มีอตัรำกำรปรับต่อปีมำกน้อยเพียงใด ทัง้จ ำนวนครัง้ในกำรปรับและ
จ ำนวนเงินในกำรปรับ เพ่ือน ำมำเป็นข้อมลูในกำรวิเครำะห์กำรปรับเงินเดือนพนกังำนในปีถดัไป 

 รำยงำนวิเครำะห์เปรียบเทียบโครงสร้ำงอตัรำเงินเดือนแต่ละต ำแหน่งงำน เป็นรำยงำนวิเครำะห์ท่ีใช้ส ำหรับดอูตัรำ
เงินเดือนของแต่ละต ำแหน่งงำน เพ่ือดูว่ำแต่ละต ำแหน่งงำนมีอัตรำเงินเดือน ท่ีเพ่ิมขึน้แบบก้ำวกระโดดมำกไป
หรือไม ่เพ่ือพิจำรณำปรับเพ่ิม หรือปรับลดตำมโครงสร้ำงท่ีควรจะเป็น 
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 รำยงำนวิเครำะห์โครงสร้ำงบุคคลำกรภำยในองค์กร  เป็นรำยงำนวิเครำะห์ท่ีใช้ส ำหรับวิเครำะห์ดขู้อมลูพนักงำน 
เช่น อำยุ, กำรศึกษำ ฯลฯ เพ่ือให้องค์กรมีบุคคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญในทุกด้ำน และวิเครำะห์พนักงำนท่ีจะ
เกษียณอำย ุเพ่ือองค์กรจะได้ท ำกำรสรรหำพนกังำนมำด ำรงต ำแหน่งงำนแทน 

Employee Self Service (ESS) 
 สำมำรถใช้ Log In เข้ำโดยใช้รหสัผ่ำนของ HRMI ไมต้่องก ำหนดใหมใ่ห้ยุ่งยำก ผ่ำนเครือข่ำยออนไลน์  

(Web Browser) ด้วย รูปแบบหน้ำท่ีเข้ำใจง่ำย 
 สำมำรถเปลี่ยนรหสัผ่ำนได้เม่ือ Log In เข้ำมำในระบบแล้ว 
 ระบบมีข้อควำมแจ้งเตือนอตัโนมตัิเมื่อเกิดควำมผิดพลำดในกำรใสร่หสัผ่ำน 
 กรณีท่ีพนกังำนลืมรหสัผ่ำน สำมำรถ Click ท่ีปุ่ ม Forget Password แล้วจะมีแบบฟอร์ม รำยละเอียดร้องขอ
รหสัผ่ำนให้ 

 กรณีท่ีมีสำขำมำกกวำ่หนึง่สำขำ สำมำรถเลือกได้วำ่ต้องกำร Log In เข้ำใช้งำนสำขำใด 
 สำมำรถบนัทกึค ำร้องขอตำ่งๆ เช่น ขอท ำงำนลว่งเวลำ, ขออนมุตัิลำ, อนมุตัิกำรร้องขอ, พร้อมสง่ E-mail ถงึผู้มี
สิทธ์ิอนมุติัทนัที 

 ผู้บริหำรสำมำรถพิจำรณำ อนมุตัิ เอกสำรกำรร้องขอประเภทตำ่งๆ ของพนกังำนได้อย่ำงรวดเร็วเพรำะระบบ
จะแจ้ง 

 เตือนอตัโนมตัิในรูปแบบ Alert และ E-mail แจ้งผลกำรอนมุตัิเอกสำรแตล่ะขัน้ให้ทรำบ 
 รองรับกำรค้นหำท่ีง่ำย และรวดเร็วตอ่กำรค้นหำทกุหน้ำจอ 
 สำมำรถเรียกดเูอกสำรกำรลำของตนเอง, ข้อมลูของพนกังำนท่ีอยู่ภำยใต้สงักดั และพนกังำนท่ี 
 ก ำหนดสิทธ์ิให้มองเห็นข้อมลูได้ ทัง้รูปแบบกรำฟแสดงข้อมลูกำรลำ, ตำรำงกะงำน, ปฏิทิน 
 วนัหยดุของบริษัท และ Productivity ของพนกังำน ซึง่รวมอยู่ในหน้ำจอเดียวกนั 
 สำมำรถเรียกด,ู แก้ไข, เพ่ิม ข้อมลูสว่นตวั เช่น ข้อมลูสว่นตวัทัว่ไป, ท่ีอยู่, ข้อมลูครอบครัว/กำรศกึษำ/
ประสบกำรณ์ท ำงำน, ข้อมลูสขุภำพ 

 สำมำรถดสูรุปจ ำนวนวนัท่ีท ำงำน, จ ำนวนวนัหยดุ, จ ำนวนวนัหยดุประจ ำปี ของแตล่ะเดือนทัง้ปีได้ 
 สำมำรถตรวจสอบกำรสรุป กะงำนประจ ำเดือน , กำรแลกกะเปลี่ยนกะประจ ำเดือนได้ 
 สำมำรถตรวจสอบเวลำเข้ำงำน - ออกงำน สำย หรือ ออกก่อน ในแตล่ะวนัได้ 
 สำมำรถแสดง Graph Productivity ได้ 3 แบบ 

 Graph Productivity ของพนกังำน 

 Graph Productivity ของหน่วยงำนของพนกังำน 

 Graph Productivity ของหน่วยงำนของพนกังำนเทียบกบัหนว่ยงำนอื่น 
 ข้อมลูโครงสร้ำงพนกังำน สำมำรถเลือกด ูChart ได้ทัง้แบบแนวนอน, แนวตัง้, แบบ List 
 สำมำรถดขู้อมลูโครงสร้ำงองค์กรได้ 3 แบบ ได้แก ่

 โครงสร้ำงขององค์กร 
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 โครงสร้ำงของต ำแหน่งงำน 

 โครงสร้ำงของพนกังำน (แสดงรูปพนกังำน) 
 สำมำรถแสดงปฏิทินสว่นตวัของพนกังำนแตล่ะคนได้ เช่น ปฏิทินตำรำงกำรท ำงำน 
 สำมำรถเรียกด ูและก ำหนดวนัหยดุบริษัท, ก ำหนดกำรกิจกรรมตำ่งๆ ได้จำกหน้ำจอปฏิทินวนัหยดุ 
 ระบบสำมำรถก ำหนดก ำหนดสิทธ์ิท ำงำน ข้อมลูตำมพนกังำนแตล่ะคนที่ Log In เข้ำใช้งำนโปรแกรม ทัง้นีเ้พ่ือ
ควำมปลอดภยัของข้อมลู 

 สำมำรถบนัทกึเอกสำรกำรร้องขออบรมภำยนอก ทัง้แบบรำยบคุคล หรือมำกกวำ่ 1 คนได้ 
 สำมำรถเรียกด,ู แก้ไข, เพ่ิม ข้อมลูสว่นตวัของตนเองได้ หรือ ข้อมลูของพนกังำนท่ีอยู่ภำยใต้สงักดั และพนกังำนท่ี
ถกูก ำหนดสิทธ์ิให้มองเห็นข้อมลูได้  เช่น ข้อมลูรำยละเอียดทัว่ไป, ข้อมลูสถำนภำพสว่นตวั, ข้อมลูสงักดัหน่วยงำน
, ข้อมลูสญัญำกำรจ้ำงงำน, ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำ, ควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ไป 

 สำมำรถดรูำยงำนควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำ และควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ไปได้ 
 สำมำรถเพ่ิมท่ีอยู่อำศยัได้ตำมควำมเป็นจริง ซึง่อำจมำกกว่ำ 1 ท่ีอยู่อำศยัได้ 
 สำมำรถเพ่ิม หรือ เปลี่ยน แผนท่ีของท่ีอยู่อำศยัได้ โดยท่ีภำพต้องเป็นภำพท่ีมีตระกลูไฟล์เป็น ไฟล์ภำพ  

(*.jpg, *.jpeg,*.gif, *.swf) และขนำดไฟล์รูปภำพไมเ่กิน 100 KB 
 สำมำรถเรียกด,ู แก้ไข, เพ่ิม ข้อมลูที่อยู่อำศยัของพนกังำนท่ีอยู่ภำยใต้สงักดั และพนกังำนท่ีถกูก ำหนดสิทธ์ให้
มองเห็นได้ 

 สำมำรถเรียกดขู้อมลูสขุภำพท่ีได้บนัทกึจำกหน้ำจอข้อมลูสขุภำพ และข้อมลูที่ได้จำกกำร Post ข้อมลูจำกหน้ำจอ
บนัทกึอนมุตัิกำรร้องขอได้ 

 สำมำรถค้นหำข้อมลูสขุภำพได้จำก Look For ได้ 
 สำมำรถดงึข้อมลูจำกใบรับรองแพทย์ขึน้มำบนัทกึข้อมลูแทนกำรพิมพ์ผ่ำนหน้ำจอข้อมลูสขุภำพได้ 
 สำมำรถเรียกด,ู แก้ไข, เพ่ิม ข้อมลูของพนกังำนท่ีอยู่ใต้สงักดั และพนกังำนท่ีก ำหนดสิทธ์ิให้มองเห็นได้ 
 สำมำรถเรียกด,ู แก้ไข, เพ่ิม ข้อมลูกำรศกึษำ และประสบกำรณ์ท ำงำนของพนกังำนท่ีอยู่ภำยใต้สงักดั และ
พนกังำนท่ีก ำหนดสทิธ์ิให้มองเห็นได้ 

 สำมำรถแสดงข้อมลู(Column) ท่ีไมม่ีผลกระทบตอ่กำรแสดงข้อมลูเงินเดือนหรือสำระส ำคญัขององค์กร 
 สำมำรถเรียกดขู้อมลูผลงำนดีเดน่ และข้อมลูกำรท ำควำมผิด/ลงโทษ ของพนกังำนท่ีอยู่ภำยใต้สงักดั และพนกังำน
ท่ีก ำหนดสิทธ์ิให้มองเห็นได้ 

 สำมำรถเลือกได้วำ่สมำชิกภำยในครอบครัวท่ีเพ่ิมขึน้นัน้จะก ำหนดให้เป็นบคุคลท่ีสำมำรถติดตอ่ในกรณีฉกุเฉิน
หรือไม?่ 

 สำมำรถเรียกด,ู แก้ไข, เพ่ิม ข้อมลูสมำชิกภำยในครอบครัวและผู้ ท่ีติดตอ่ในกรณีฉกุเฉินของพนกังำนท่ีอยู่ภำยใต้
สงักดัและพนกังำนท่ีก ำหนดสทิธ์ิให้มองเห็นได้ใช้งำนสำมำรถแก้ไข, เปลี่ยนแปลงรหสัผ่ำนของตนเองได้ 

 สำมำรถตรวจสอบควำมถกูต้องของบคุคลนัน้ก่อนท่ีจะยอมให้มีกำรเปลี่ยนรหสัผ่ำน โดยจะมีสว่นท่ีให้ยืนยนั
รหสัผ่ำนเดิมก่อนท่ีจะให้มีกำรเปลี่ยนรหสัผ่ำนใหม ่
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 สำมำรถตรวจสอบรหสัผ่ำนท่ีเปลี่ยนใหมว่ำ่มีกำรซ ำ้กบัรหสัผำ่นท่ีมีอยู่แล้วหรือไม่? 
 ในกรณีท่ีมีกำรซ ำ้ของ รหสัผ่ำนหรือยืนยนัรหสัผ่ำนผิดพลำดจะมีข้อควำม แจ้งเตือน 
 สำมำรถเรียกดขู้อมลู สำย/ออกก่อน/ขำดงำน , ข้อมลูกำรลำ,ข้อมลูจ ำนวนวนัมำท ำงำนได้ของตนเอง ข้อมลูของ
พนกังำนท่ีอยู่ภำยใต้สงักดั และพนกังำนท่ีก ำหนดสิทธ์ิให้มองเห็นข้อมลูได้ 

 สำมำรถดขู้อมลูกำรลำของปีปัจจบุนั จ ำนวนวนัท่ีอนญุำตลำ, จ ำนวนวนัลำสะสม และคงเหลือของตนเอง รวมถงึ
ข้อมลูของพนกังำนท่ีอยู่ภำยใต้สงักดั และพนกังำนท่ีก ำหนดสทิธ์ิให้มองเห็นข้อมลูได้ 

 สำมำรถเรียกดรูำยละเอียดข้อมลูกำรลำของตนเอง ข้อมลูของพนกังำนท่ีอยู่ภำยใต้สงักดั และพนกังำนท่ีก ำหนด
สิทธ์ิให้มองเห็นข้อมลูได้ทัง้ข้อมลูปัจจบุนั และย้อนหลงั 

 สำมำรถเลือกช่วงข้อมลูที่ต้องกำรเรียดดกูะงำนในกำรลำของพนกังำนได้ 
 สำมำรถตรวจสอบสิทธ์ิกำรลำและวนัลำคงเหลือ พร้อมประวตัิกำรลำงำนได้  
 สำมำรถตรวจสอบจ ำนวนวนัลำได้ในกรณีท่ีพนกังำนบนัทกึขออนมุตัิเกินจำกท่ีก ำหนด 
 สำมำรถเข้ำระบบเพ่ือท ำกำรอนมุตัิเอกสำรท่ีพนกังำนร้องขอมำได้ 
 กรณีท่ีอนมุตัิ หรือไมอ่นมุตัิเอกสำรท่ีบนัทกึร้องขอไปแล้ว สำมำรถเข้ำระบบเพ่ือยกเลิกเอกสำรได้ 
 ถ้ำเอกสำรนัน้ๆ มีกำรก ำหนดล ำดบัขัน้กำรอนมุตัิไว้ เอกสำรจะแสดง Flow ล ำดบัขัน้ของผู้อนมุตัิให้ทรำบวำ่มีก่ีขัน้ 
ใครเป็นคนอนมุตั ิเม่ือมีกำรอนุมตัิเอกสำรโปรแกรมจะท ำกำรสง่แจ้ง E-Mail กำรอนมุตัิ ตำมท่ีมีกำรก ำหนดล ำดบั
กำรอนมุตัิ และเลือก Option กำรสง่ Mail ไว้ 

 สำมำรถขอท ำงำนลว่งเวลำได้ ไมว่ำ่จะเป็นกำรขอ OT ก่อนเข้ำงำน ระหวำ่งงำน หรือหลงัเลกิงำนทัง้ของตนเอง 
และพนกังำนท่ีอยู่ภำยใต้สงักดั และพนกังำนท่ีก ำหนดสทิธ์ิให้มองเห็นข้อมลูได้ 

 สำมำรถบนัทกึขออนมุตัิอบรมภำยนอกได้ 
 สำมำรถเรียกดขู้อมลูของรำยละเอียดทัว่ไป, รำยช่ือผู้ เข้ำอบรม, สถำนท่ีอบรม, ตำรำงกำรอบรม,ข้อมลู

ของผู้จดั ของกำรอบรม Course นัน้ได้ 
 สำมำรถเรียกดขู้อมลูรำยละเอียดอ่ืนๆ เช่น คณุสมบตัิผู้ เข้ำอบรม, วิธีกำรสมคัร, ข้อจ ำกดั, ผลท่ีได้รับ 
 สำมำรถเรียกดขู้อมลูรำยละเอียดคำ่ใช้จ่ำยของกำรอบรม Course นัน้ได้ 
 สำมำรถเรียกดปูฏิทินตำรำงกำรท ำงำนของตนเอง ข้อมลูของพนกังำนท่ีอยู่ภำยใต้สงักดั และพนกังำนท่ีก ำหนด
สิทธ์ิให้มองเห็นข้อมลูได้  

 สำมำรถดกูะงำนท่ี Set ไว้ในแตล่ะวนั และยงัดไูด้วำ่ ณ เดือนนัน้ๆ วำ่มีกำร ขอลำ หรือ มีกำรขอท ำ OT หรือ มีกำร
แลกกะ หรือ มีกำรเปลี่ยนกะ อะไรบ้ำง? 

 สำมำรถดสูรุปกะงำนประจ ำเดือน สรุปกำรเปลี่ยนกะงำนประจ ำเดือน สรุปกำรแลกกะงำนประจ ำเดือนได้. 
 มีระบบ E-pay slip ไว้ให้พนกังำนใช้ตรวจสอบ เงินเดือน ภำษี ประกนัสงัคม หรือรำยรับ รำยจ่ำย ตำ่งๆในแตล่ะ
งวดหรือแตล่ะเดือนได้ ภำยใต้สิทธ์ิกำรเข้ำถงึ ท ำให้ฝ่ำยบคุคลไมต้่องเสียเวลำพิมพ์ใบสลิป จำกพนกังำน 
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