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Company Profile

ชื่ อบริษัท
ที่ทำกำร

ทุนจดทะเบียน

บริ ษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2571/1 ซอฟท์แวร์ รีสอร์ ท ถนนรำมคำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240
www.prosofthrmi.com
sale@prosoft.co.th
0-2739-5900
0-2739-5910
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลำ 08:30 น. - 17:45 น.
0237
4 กันยำยน พ.ศ. 2538
15,500,000 บำท

ผู ้ถือหุ้นหลัก

คณะผู้บริ หำรและพนักงำน บริ ษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด 100%

จำนวนพนักงำน

250 คน

ธุรกิจ

พัฒนำและจำหน่ำยซอฟท์แวร์ ประเภท Enterprise Software

เว็บไซต์
อีเมล์
โทรศัพท์
แฟกซ์
วัน เวลำ ทำกำร
เลขที่ซอฟท์แวร์เฮ้ำส์
ก่อตัง้
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General Specification
รู ปแบบ Graphics ที่สวยงำมน่ำใช้ ง่ำยต่อกำรใช้ งำน
สำมำรถปรับเปลี่ยนรู ปแบบ (Skin) ของหน้ ำจอตำมควำมต้ องกำรของ
ผู้ใช้ งำนได้
สำมำรถกำหนดรู ปแบบภำษี ที่ใช้ ได้ ทงั ้ พ.ศ. และ ค.ศ.
รองรับกำรทำงำน 2 ภำษำ ทังภำษำไทย
้
และภำษำอังกฤษ
รองรับกำรบันทึกข้ อมูลได้ มำกกว่ำ 1 สำขำในฐำนข้ อมูลเดียวกัน
โปรแกรมแยกเป็ นระบบอย่ำงชัดเจน และมี Flow กำรทำงำนเพื่อให้ ง่ำยต่อ
กำรใช้ งำน
สำมำรถกำหนดสิ ทธิ์ กำรใช้ งำนเพื่ อรั กษำควำมปลอดภัย ของ
ข้ อมูล
กำหนดสิทธิ์กำรใช้ งำน (Security) ในกำรเข้ ำถึงข้ อมูลแยกตำมคอลัมน์ได้
รองรับกำร Search Engine ที่ง่ำยและรวดเร็ วต่อกำรค้ นหำทุกหน้ ำจอ
สำมำรถกำหนด Field ต่ำง ๆ ที่สำคัญในกำรเรี ยกดูข้อมูลได้
รู ปแบบกำรค้ นหำสำมำรถค้ นหำได้ หลำกหลำยรู ปแบบ เช่น กำรค้ นหำตำมตัวอักษร, กำรค้ นหำตำมคอลัมน์
หน้ ำต่ำงค้ นหำสำมำรถซ่อนคอลัมน์ที่ไม่ต้องกำรได้ และสำมำรถโยกย้ ำยคอลัมน์เองได้
สำมำรถแก้ ไข ปรับเปลี่ยนแบบฟอร์ ม และรำยงำน ตำมควำมต้ องกำรได้
สำมำรถ Export ข้ อมูลให้ อยู่ในรู ปแบบของ Excel, Text, HTML ซึง่ จะได้ รูปแบบที่สวยงำมนำไปใช้ ตอ่ ได้ ทนั ที
มีข้อควำมเตือนเพื่อควำมแน่ใจในกำรจัดเก็บ หรื อ ลบเอกสำร เพื่อป้องกันควำมผิดพลำด
สำมำรถเรี ยกดูรำยงำนตำมช่วงวันที่ หรื อ ตำมกลุม่ พนักงำนที่ต้องกำรได้ ทังรำยงำนแบบแจกแจง
้
และสรุ ป
มี Dashboard แสดงผลเป็ นรู ปแบบกรำฟ เพื่อให้ งำนต่อกำรวิเครำะห์ และกำรนำเสนอข้ อมูลให้ กบั ฝ่ ำยบริ หำร
กำรพิมพ์รำยงำน แบบฟอร์ มต่ำง ๆ สำมำรถส่งจำกโปรแกรมได้ ทนั ที ทังรู้ ปแบบ E-mail หรื อ รู ปแบบ Fax. เพื่อลด
ขันตอนในกำรท
้
ำงำน และลดต้ นทุนกำรดำเนินงำน
ทุกหน้ ำจอมี Tab Administration ในกำรแสดงประวัติของข้ อมูลว่ำ User คนใดเป็ นผู้บนั ทึก บันทึกเมื่อวันที่เท่ำใด
และ User คนใดแก้ ไขเมื่อวันที่เท่ำใด
ทุกหน้ ำจอสำมำรถ Note รำยละเอียดเพิ่มเติมได้ หลำกหลำย และสำมำรถสร้ ำงเป็ นกลุม่ ของข้ อมูลได้
ทุกหน้ ำจอสำมำรถ Attach File เอกสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อใช้ ในกำรเรี ยกดูเอกสำรสำคัญต่ำง ๆ ได้ ทนั ที จำกที่
เดียวกัน ทำให้ สำมำรถค้ นหำเอกสำรต่ำง ๆ ได้ อย่ำงรวดเร็ ว
สำมำรถ Drill Down เลขที่เอกสำรเข้ ำไปดูเอกสำรต้ นทำง เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ Approve ได้
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Key Benefit
Analytics & Dashboard
มีรำยงำนหลำกหลำยรู ปแบบ และรองรับกำร Export ข้ อมูลได้
รำยงำนวิเครำะห์ สำมำรถแสดงข้ อมูลสถิติต่ำงๆ รำยงำนแบบ Graph แสดงข้ อมูลได้ ถูกต้ อง แม่นยำ และ
สวยงำม
สำมำรถแก้ ไข/ปรับปรุ ง รู ปแบบรำยงำนได้ เอง

Automation Process
ลดระยะเวลำกำรทำงำน ระบบจะเข้ ำไปช่วยดำเนินกำรให้ อตั โนมัติ
สำมำรถโอนย้ ำย ข้ อมูลกำรลงเวลำจำก Part ที่ตงไว้
ั ้ ได้ โดยอัตโนมัติ
สำมำรถโอนย้ ำย ข้ อมูลกำรลงเวลำจำก SQL ได้ โดยอัตโนมัติ
หลังจำกบันทึกข้ อมูลพนักงำนเสร็ จเรี ยบร้ อย สำมำรถให้ ระบบ Create User& Password ให้ อตั โนมัติได้
สำมำรถโอนย้ ำยข้ อมูลผู้สมัครเข้ ำแฟ้มประวัติข้อมูลพนักงำนให้ อตั โนมัติ โดยไม่ต้องเสียเวลำบันทึกซ ้ำ
ระบบจะส่ง Email ให้ กบั ผู้อนุมตั ิทนั ทีที่มีกำรบันทึกขออนุมตั ิและอนุมตั ิเอกสำรแล้ ว

Employee Self Service
ช่วยให้ พนักงำนบริ หำรข้ อมูลด้ วยตนเอง ช่วยลดปริ มำณงำนของ HR
พนักงำนสำมำรถตรวจสอบประวัติของตนเอง เช่น กำรขำด ลำ มำสำย
กำรทำงำนสะดวกสบำย สำมำรถทำงำนได้ ทกุ ที่ผ่ำน web Browser
สำมำรถดูและปริ น้ ส์ข้อมูล E-Pay slip ของพนักงำนเองได้

Email & Alerts
มีระบบ Alerts แจ้ งเตือน ในทุกกระบวนกำรทำงำนเพื่อป้องกันควำมผิดพลำด
สำมำรถกำหนด Template Email ได้ หลำกหลำยและช่วยลดเวลำกำรทำงำน
สำมำรถกำหนดกำรแจ้ งเตือนล่วงหน้ ำได้ เช่น วันหมดอำยุของบัตรประชำชน, วันหมดอำยุใบอนุญำตทำงำน
มีระบบ Alerts แจ้ งเตือน ในกรณีที่มีเอกสำรค้ ำงรอกำรอนุมตั ิให้ กบั หัวหน้ ำงำนได้

Work Flow
สำมำรถกำหนดลำดับขันกำรอนุ
้
มตั ิได้ สงู สุด 5 ลำดับขัน้
มีหน้ ำจออนุมตั ิกำรร้ องขอเป็ นศูนย์กลำงในกำรอนุมตั ิเอกสำรแต่ละประเภท
รำยงำนแบบ Graph แสดงข้ อมูลได้ อย่ำงถูกต้ อง แม่นยำ และสวยงำม
สำมำรถแสดงสถำนะ กำรอนุมตั ิของแต่ละลำดับขันกำรอนุ
้
มตั ิให้ ผ้ รู ้ องของทรำบ
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Organization
สำมำรถจัดโครงสร้ ำงและแสดงแผนผังของบริ ษัทได้
สำมำรถกำหนดรหัสสำขำ รหัสฝ่ ำย รหัสแผนก รหัสตำแหน่งของพนักงำนได้ ไม่จำกัด
รองรับกำรกำหนดกลุม่ พนักงำนเพื่อช่วยในกำรจัดโครงสร้ ำงหน่วยงำนของบริ ษัท
สำมำรถบันทึกคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงำน (Job Description) ได้ อย่ำงละเอียด
สำมำรถกำหนดลำดับขันกำรลงโทษพนั
้
กงำนที่ทำควำมผิดได้ และในกำรลงโทษสำมำรถกำหนดเงื่อนไขกำร
ทำผิดเป็ นจำนวนครัง้ และเลื่อนลำดับขันลงโทษขั
้
นต่
้ อไปให้ อตั โนมัติ
สำมำรถระบุข้อกำหนดต่ำงๆ ของแต่ละองค์กรตำมนโยบำยบริ ษัท เช่น จำนวนวันทำงำนต่อเดือน, จำนวนชัว่ โมง
ทำงำนต่อวัน, มำตรฐำนจำนวนวันทดลองงำน, หรื อ วิธีกำรคำนวณภำษี
สำมำรถเลือกกำรตัดรอบกำร ขำด ลำ มำสำย โดยสำมำรถเลือกได้ ตำมปี งบประมำณของบริ ษัทได้
สำมำรถระบุกำรปั ดเศษที่เกินมำในรู ปแบบทังเงิ
้ นและเวลำได้ อีกทังยั
้ งสำมำรถระบุกำรปั ดเศษในหัวข้ อต่ำงๆที่
ระบบกำหนดให้
สำมำรถระบุเงื่อนไขกำรขอลำ ตำมนโยบำยของบริ ษัทได้
ในกำรออกรำยงำน สำมำรถระบุให้ แสดง โลโก้ , ชื่อUser ออกรำยงำน และวันที่ที่ออกรำยงำนได้
สำมำรถโอนข้ อมูลเริ่ มต้ น ( ค่ำ Setup ) จำก Excel เข้ ำสูร่ ะบบได้ ตำม Format ที่ระบบต้ องกำร

Personnel
สำมำรถบันทึกออกบัตรให้ กบั พนักงำนได้ ครำวละจำนวนมำก และกำหนดรูปแบบของหมำยเลขบัตรได้ เอง
สำมำรถบันทึกจ่ำยบัตรพนักงำน, บันทึกรับคืนบัตรพนักงำน และบันทึกยกเลิกบัตรพนักงำนแบบกลุม่ ได้ อย่ำง
รวดเร็ ว
สำมำรถเก็ บ ประวัติของพนัก งำนได้ โดยละเอีย ด เช่ น สถำนะภำพส่วนตัว, ประวัติ กำรศึก ษำ, ประสบกำรณ์
กำรท ำงำน, ข้ อ มูล ทำงครอบครั ว , ข้ อ มูล ด้ ำนสุข ภำพ, ควำมสำมำรถ, ข้ อ มูล รำยได้ /รำยหัก , ค่ ำลดหย่ อน,
ประกันสังคม/สะสมกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ, ที่อยู่อำศัย, และข้ อมูลอื่น ๆ
สำมำรถบันทึกประวัติกำรประเมินทดลองงำนของพนักงำนแต่ละคนได้ และหำกบันทึกข้ อมูลพนักงำนใหม่ระบบ
ทำกำร Auto Post ข้ อมูลเข้ ำสูก่ ำรทดลองงำนให้ อตั โนมัติ ซึง่ ช่วยลดเวลำกำรทำงำนของ User
กำรประเมินผลกำรทดลองงำน สำมำรถทำได้ หลำยครัง้ จนกว่ำพนักงำนจะผ่ำนกำรทดลองงำน และภำยหลังกำร
อนุมัติ ผ่ ำนทดลองงำนระบบจะท ำกำร Auto Post รำยกำรเข้ ำสู่ก ำรปรั บ ต ำแหน่ งและเงิ น เดือ นให้ หรื อหำก
ประเมินผลกำรทดลองงำนแล้ วไม่ผ่ำนกำรทดลองงำน ระบบจะทำกำร Auto Post รำยกำรเข้ ำสู่กำรพ้ นสภำพ
ควำมเป็ นพนักงำนต่อไป
สำมำรถดูรำยงำนพนักงำนที่ อยู่ระหว่ำงทดลองงำน หรื อยังไม่ผ่ำนกำรทดลองงำน รวมทัง้ พนักงำนที่ ผ่ำนกำร
ทดลองงำนก่อนวันครบกำหนดทดลองงำนได้ ตำมต้ องกำร
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สำมำรถออกแบบหนังสือสัญญำจ้ ำงงำน และหนังสือสัญญำกำรค ้ำประกันได้ เองมำกกว่ำ 1 รู ปแบบ
รองรับกำรค ้ำประกันกับพนักงำนได้ 2 รู ปแบบ คือ แบบวงเงิน และ แบบบุคคล
สำมำรถบั น ทึ ก เพื่ อ เก็ บ ประวัติ ผ ลงำนดี เด่ น ของพนัก งำน ระบุ ร ำงวัล และผลงำนที่ พ นัก งำนได้ รั บ เพื่ อ ใช้
ประกอบกำรประเมินผลงำนของพนักงำนได้
สำมำรถบันทึกประวัติกำรลงโทษพนักงำน โดยระบุบทลงโทษได้ เองตำมต้ องกำร ซึง่ แต่ละบทลงโทษสำมำรถ
กำหนดให้ มีผลตัดค่ำจ้ ำง หรื อปรับลดตำแหน่งของพนักงำนได้ ซึง่ โปรแกรมสำมำรถปรับให้ โดยอัตโนมัติ
สำมำรถบันทึกกำรพ้ นสภำพควำมเป็ นพนักงำนได้ โดยกำหนดได้ วำ่ จะให้ โปรแกรมคำนวณรำยได้ งวดสุดท้ ำย
หรื อไม่ หรื อต้ องกำรให้ โปรแกรมจ่ำยเงินได้ ที่ยงั ค้ ำงจ่ำยให้ ในงวดถัดไป
สำมำรถปรับตำแหน่งและเงินเดือนให้ พนักงำนได้ ทงแบบรำยบุ
ั้
คคล หรื อแบบกลุ่ม ช่วยให้ User ทำงำนได้ สะดวก
รวดเร็ ว นอกจำกนี ้กำรปรับเงินเดือนสำมำรถเลือกเป็ นจำนวนเงิน หรื อ ร้ อยละ (%) ได้
สำมำรถตรวจสอบประวัติกำรขำด ลำ มำสำย หรื อกำรถูกลงโทษเพื่ อประกอบกำรพิ จำรณำปรั บตำแหน่งและ
เงินเดือนได้
สำมำรถบันทึกสำเหตุกำรพ้ นสภำพกำรเป็ นพนักงำนได้ เอง เช่น กำรลำออก, กำรเลิกจ้ ำง, เสียชีวิต, เกษี ยณอำยุ
กำรทำงำน เป็ นต้ น
สำมำรถกำหนดกำรคำนวณรำยได้ งวดแรกให้ พนักงำนได้ วำ่ จะจ่ำยตำมเศษวันที่เหลือ หรื อ จ่ำยตำมฐำนเงินเดือน
พนักงำน
สำมำรถกำหนดกำรจ่ำยเงินได้ 2 แบบ คือ จ่ำยเป็ นเงินสด หรื อ จ่ำยผ่ำนธนำคำร กรณีที่เป็ นกำรจ่ำยผ่ำนธนำคำร
สำมำรถระบุธนำคำรสำหรับจ่ำยเงินให้ พนักงำนได้ มำกกว่ำ 1 ธนำคำร และกำหนดได้ วำ่ แต่ละธนำคำรจะแบ่งจ่ำย
กี่เปอร์ เซ็นต์
สำมำรถเปลี่ยนรู ปแบบงวดกำรจ่ำยแบบกลุม่ ได้ ทำให้ ง่ำยต่อกำรทำงำนของ User
สำมำรถ Import รู ปภำพพนักงำนแบบเดี่ยวและกลุม่ ได้
สำมำรถ Import บักทึกข้ อมูลพนักงำนจำก Excel เข้ ำสูร่ ะบบได้
สำมำรถ Import บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือนจำก Excel เข้ ำสูโ่ ปรแกรมได้
สำมำรถกำหนดรู ปแบบสัญญำจ้ ำงงำน ให้ ตรงตำมควำมต้ องกำรของลูกค้ ำได้
มีปฎิทินแสดงวันครบรอบวันสำคัญต่ำงๆ ดูง่ำย และข้ อมูลครบถ้ วนสำมำรถนำไปใช้ งำนด้ ำนอื่นๆได้
สำมำรถบันทึกโอนย้ ำยสำขำ ให้ กบั พนักงำนได้ ในกรณีที่บริ ษัทมีหลำยสำขำ
สำมำรถกรองชื่อพนักงำนตำมหน่วยงำนที่เลือกได้ และสำมำรถเลือกกรองพนักงำนที่ไม่มีหน่วยงำนและพนักงำน
ลำออกได้ ด้วย จึงทำให้ สำมำรถช่วยกำรหำชื่อพนักงำนของ User ที่จะคีย์ข้อมูลได้ ง่ำยและสะดวกมำกขึ ้น

Payroll
สำมำรถกำหนดประเภทรำยได้ -รำยหัก ได้ ไม่จำกัดตำมควำมต้ องกำร และสำมำรถเลือกวิธีกำรคำนวณได้ 2 แบบ
คือ แบบคงที่ และแบบกำหนดเอง
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สำมำรถกำหนดได้ ว่ำ รำยได้ -รำยหัก ตัวใดต้ องกำรให้ มีกำรคำนวณประกันสังคม, คำนวณภำษี , คำนวณกองทุน
สำรองเลี ้ยงชีพ
สำมำรถกำหนดรู ปแบบงวดกำรจ่ำยได้ มำกกว่ำ 1 งวด/เดือน
สำมำรถกำหนดวันที่จ่ำยได้ และกำหนดได้ วำ่ ต้ องกำรเลือกจ่ำยก่อน หรื อหลังวันหยุด
โปรแกรมจะกำหนดค่ำใช้ จ่ำยเงินได้ ที่ได้ รับยกเว้ นภำษี และค่ำลดหย่อนตำมกฎหมำยปั จจุบันมำให้ ซึ่ง User
สำมำรถเปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขข้ อมูลได้ กรณีที่กฎหมำยมีกำรเปลี่ยนแปลง
สำมำรถ Post ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับบัญชี โดย Post สูร่ ะบบ GL ในโปรแกรมบัญชีของโปรซอฟท์ ได้
สำมำรถเลือกกำรคำนวณของพนักงำนได้ ทงั ้ แบบ หัก ณ ที่จ่ำย, นำยจ้ ำงออกให้ ครัง้ เดียว, นำยจ้ ำงออกให้ ตลอด
หรื อ แบบไม่คิดภำษี
สำมำรถบันทึกรำยจ่ำยกำรทำงำนล่วงเวลำ เพื่อคำนวณค่ำล่วงเวลำได้
สำมำรถเลือกกำหนดรำยได้ เป็ นแบบประจำ สำหรั บรำยได้ ที่ต้องจ่ำยให้ พนักงำนทุกงวด โดยกำหนดเพียงครั ง้
เดียว เช่น ค่ำครองชีพ, ค่ำตำแหน่ง, ค่ำเช่ำบ้ ำน เป็ นต้ น
สำมำรถบันทึกกำรจ่ำยรำยได้ – รำยหัก และจ่ำย OT เป็ นกลุม่ ได้ เพื่อควำมรวดเร็ วในกำรทำงำน
สำมำรถกำหนดให้ โปรแกรมคำนวณรำยได้ ประจำให้ อตั โนมัติได้ ทกุ เดือน หรื อยกเลิกเดือนใดก็ได้
สำมำรถกำหนดวิธีกำรปั ดเศษเงิน กำรปั ดเศษเวลำ และจำนวนจุดทศนิยมได้ ตำมต้ องกำร
สำมำรถกำหนดกำรคำนวณภำษี , ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ ในแต่ละงวดได้
สำมำรถกำหนดงวดกำรคำนวณเงินได้ เงินหักพิเศษ แยกจำกงวดคำนวณเงินเดือนได้
สำมำรถตรวจสอบผลกำรคำนวณในแต่ละงวดได้ ทนั ที ซึง่ จะแสดงรำยละเอียดกำรคำนวณแต่ละขันตอนให้
้
ทรำบ
สำมำรถเลือกกำหนดกำรคำนวณภำษี ได้ 2 แบบ คือ แบบคงที่ และแบบปรับเองตำมเดือน
สำมำรถจัดเก็บ/บันทึกข้ อมูลกำรจ่ำยเงินพนักงำนลงแผ่นดิสก์สง่ ธนำคำรได้
สำมำรถจัดเก็บ/บันทึกข้ อมูลเงินสมทบประกันสังคมของพนักงำนลงแผ่นดิสก์ ส่งสำนักงำนประกันสังคมได้
สำมำรถจัดเก็บ/บันทึกข้ อมูล ภงด 1, ภงด 1ก ,ภงด.91 ลงแผ่นดิสก์ ส่งสรรพำกร หรื อ ยื่นผ่ำน Internet ได้
สำมำรถจัดเก็บ/บันทึกข้ อมูลเงินกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพลงแผ่นดิสก์ได้
สำมำรถพิมพ์ Pay Slip, หนังสือรับรองเงินเดือน, หนังสือรับรองกำรผ่ำนงำน จำกโปรแกรมได้
กรณี งวดกำรจ่ำยมำกกว่ำเดือนละ 1 ครั ง้ สำมำรถเลือกหักประกันสังคมได้ 3 แบบ คือ รวมงวดแรก, รวมงวด
สุดท้ ำย, หักทุกงวด
สำมำรถกำหนดโครงสร้ ำงรำยได้ ที่แตกต่ำงกันให้ กับพนักงำนแต่ละหน่วยงำน หรื อตำมประเภทพนักงำน เช่น
โครงสร้ ำงรำยได้ สำหรับผู้บริ หำร, โครงสร้ ำงรำยได้ สำหรับพนักงำนประจำ เป็ นต้ น
สำมำรถเลือกงวดที่จะประมวลผลค่ำตอบแทนได้ และสำมำรถเลือกพนักงำนที่จะทำกำรประมวลผลรำยคน หรื อ
เป็ นกลุม่ ได้
สำมำรถกำหนดปิ ดงวด เพื่อป้องกันไม่ให้ มีกำรแก้ ไข รำยได้ – รำยหัก ที่ประมวลผลแล้ วได้
สำมำรถ Import / Export ข้ อมูลบันทึกจ่ำยจำก Excel หรื อ Text file เข้ ำสูร่ ะบบได้
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Time Attendance
รองรั บ กำรกำหนดกะงำนได้ ไม่จำกัด และระบุข้อก ำหนดเวลำท ำงำนของกะงำนนั น้ ๆ ได้ เช่ น กำหนดเวลำ
อนุญำตสำยสูงสุด, เวลำที่อนุญำตเลิกงำนก่อนสูงสุด ข้ อกำหนดกำรหักค่ำจ้ ำงกรณีที่พนักงำนเข้ ำสำย
สำมำรถบันทึกพนักงำนยกเว้ นกำรรู ดบัตร และบันทึกกำรออกบัตรแทนได้
สำมำรถใช้ กบั เครื่ องสแกนนิ ้วและเครื่ องรู ดบัตรได้ ทุกรุ่ น ทุกยี่ห้อ
สำมำรถกำหนดกำรคำนวณค่ำกะได้ ไม่จำกัด
สำมำรถปรับปรุ งเวลำกำรทำงำนของพนักงำนแต่ละคนได้ เช่น แลกกะ, แลกวันหยุด, เปลี่ยนกะ, เปลี่ยนวันหยุด,
ปรับเวลำกำรเข้ ำทำงำน, บันทึกเวลำที่ลืมรู ดบัตร
สำมำรถ Import Time จำกเครื่ องรู ด บัต รมำประมวลผลเพื่ อ เก็ บ เป็ น ฐำนข้ อ มูล และประมวลผลเข้ ำสู่ ระบบ
เงินเดือน เพื่อคำนวณ OT, คำนวณค่ำแรงรำยวัน ได้
สำมำรถวำงแผนกำรทำงำนของพนักงำนได้ ลว่ งหน้ ำ
สำมำรถกำหนดตำรำงกำรทำงำนของพนักงำนแบบเป็ นรำยบุคคล หรื อแบบกลุม่ ได้
สำมำรถกำหนดปฏิทินวันทำงำน, วันหยุด, วันหยุดประจำปี ได้ ตำมนโยบำยบริ ษัท
สำมำรถแก้ ไขเวลำกำรเข้ ำ-ออกกำรทำงำนที่ผิดพลำดแบบ Manual ได้
สำมำรถคำนวณค่ำอำหำร ค่ำเบี ้ยขยัน และค่ำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลกำรลงเวลำได้
สำมำรถแสดงรำยงำนที่แสดงพนักงำนที่มีประวัติกำรทำงำนดี ที่ไม่เคยขำด ลำ มำสำย หรื อกลับก่อนเวลำ
สำมำรถคำนวณจำนวนชัว่ โมงกำรทำงำนล่วงเวลำตำมอัตรำต่ำงๆ ได้ โดยอัตโนมัติ โดยระบบจะทำกำรตรวจสอบ
จำกเวลำกำรทำงำนจริ งของพนักงำนและเวลำที่ได้ กำหนดให้ กบั พนักงำนแต่ละคน
สำมำรถเรี ยกดูข้อมูลกำรลงเวลำเข้ ำ – ออก ที่ทำกำรโอนมำจำกเครื่ องรู ดบัตรได้ ว่ำข้ อมูลที่ได้ ทำกำรโอนมำจำก
เครื่ องรู ดบัตรนันเป็
้ นของใครบ้ ำง และอยู่ในช่วงเวลำใด
สำมำรถปรับจำนวนวันลำพักร้ อนตำมอำยุงำนได้ โดยอัตโนมัติ
สำมำรถตรวจสอบวันลำทังหมด,
้
วันลำที่ได้ ใช้ ไป และวันลำคงเหลือของกำรลำแต่ละประเภทได้
สำมำรถกำหนดกะงำนของกะงำนปกติและกะงำน OT แยกออกจำกกันได้
สำมำรถกำหนดกะงำนแบบปฏิ ทินของแต่ละคนได้ เพื่อให้ สำมำรถประมวลผลแยกมองตำมวันหยุดของปฏิทิน
ตำรำงกำรทำงำนของพนักงำนแต่ละคน
สำมำรถประมวลผลเวลำกะงำนปกติที่มีทงั ้ OT ก่อนเข้ ำงำน, OT ระหว่ำงงำน และ OT หลังเลิกงำนได้
สำมำรถประมวลผลเวลำกะงำน OT วันหยุดนขัตฤกษ์ (เต็มวัน) ซึง่ มีทงั ้ OT ก่อนเข้ ำงำน และหลังเลิกงำนได้
สำมำรถบันทึกยกเว้ นกำรรู ดบัตรได้ ในกรณีที่พนักงำนออกไปปฏิบตั ิงำนนอกสถำนที่
สำมำรถ Import ตำรำงกำรทำงำนจำก Excel เข้ ำสูร่ ะบบได้
สำมำรถ Import ข้ อมูลลงเวลำกำรทำงำน จำก SQL เข้ ำสู้ระบบได้ โดยตรงหรื อ สำมำรถกำหนด Part ขึ ้นมำแล้ ว
ให้ ระบบไปดึงข้ อมูลมำแบบ อัตโนมัติ ตำมเวลำที่เลือกได้
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ระบบปรับปรุ งเวลำกำรทำงำนของพนักงำน แบ่งแยกสถำนะเป็ นสีต่ำงๆ ให้ ชัดเจน ให้ ง่ำยต่อกำรดูและเข้ ำใจได้
ง่ำยยิ่งขึ ้น
สำมำรถ Import ตำรำงกำรทำงำนจำก Excel เข้ ำสูโ่ ปรแกรมได้ ทำให้ User ทำงำนได้ ง่ำยขึ ้น

Training
สำมำรถสร้ ำงหลักสูตรกำรอบรมได้ ตำมนโยบำยแต่ละองค์กร และสำมำรถกำหนดระยะเวลำกำรอบรมได้ ทงั ้ แบบ
ปี , เดือน, วัน หรื อ แบบชัว่ โมง
สำมำรถก ำหนดคุณ สมบัติของผู้เข้ ำอบรมแต่ล ะหลัก สูตรไว้ และระบบจะ Default เป็ น ค่ำเริ่ มต้ น ให้ อัต โนมัติ
เพื่อไม่ต้องป้อนข้ อมูลคุณสมบัติของผู้เข้ ำอบรมใหม่ทกุ ครัง้ ที่เปิ ดอบรมหลักสูตรนันๆ
้ อีก
สำมำรถจัดกลุม่ ของหลักสูตรเป็ นหมวดหมูไ่ ด้ เพื่อควำมสะดวกในกำรเรี ยกดูรำยงำน
สำมำรถกำหนดได้ วำ่ กำรอบรมแต่ละหลักสูตรจะต้ องผ่ำนหลักสูตรใดมำบ้ ำง
สำมำรถกำหนดประเภทกำรอบรบได้ วำ่ เป็ นแบบ Lab, Workshop, หรื ออื่น ๆ โดยกำหนดหัวข้ อประเภทได้ เองตำม
ควำมต้ องกำร
สำมำรถแสดงรำยงำนรำยละเอียดหัวข้ ออบรมที่ใช้ อบรมได้
สำมำรถเก็บรำยละเอียดข้ อมูลบุคคลทัว่ ไปได้ ทงภำยนอก
ั้
และภำยใน
สำมำรถเก็บข้ อมูลของวิทยำกรได้ อย่ำงละเอียด เพื่อสะดวกในกำรเรี ยกดูรำยงำนประวัติ
สำมำรถกำหนดรำยละเอียดของผู้จดั อบรมได้ ซึง่ กำหนดได้ ทงในรู
ั ้ ปแบบบุคคลธรรมดำ และแบบองค์กร
สำมำรถใส่รูปภำพ เพื่อแสดงลักษณะรู ปพรรณสัณฐำนของผู้จดั อบรม และใส่แผนที่ เพื่อแสดงที่ตงขององค์
ั้
กรที่จดั
อบรมได้
สำมำรถแสดงรำยละเอียดของประสบกำรณ์กำรจัดกำรอบรมที่ผ่ำนมำของผู้จดั อบรมได้
สำมำรถเก็บข้ อมูลของสถำนที่ที่ใช้ อบรมได้ อย่ำงละเอียด
สำมำรถแสดงรู ปภำพของสถำนที่อบรม และห้ องอบรมได้ หลำยมุมมอง
สำมำรถแสดงรำยงำนสถำนที่และห้ องที่ใช้ อบรมได้
สำมำรถทรำบควำมต้ องกำรของพนักงำนว่ำต้ องกำรอบรมหลักสูตรใดบ้ ำง โดยผ่ำนเมนูสำรวจของระบบ
สำมำรถแสดงรำยงำนรำยละเอียดพนักงำนที่สำรวจ และยังไม่สำรวจของแต่ละเอกสำรได้
สำมำรถกำหนดหลักสูตรที่จำเป็ นต้ องทำกำรอบรมทังหมดของแต่
้
ละตำแหน่งงำนนันๆ
้ ได้ อย่ำงถูกต้ อง
สำมำรถแสดงรำยงำนหลักสูตรที่จำเป็ นได้
สำมำรถจัดทำแผนอบรมประจำปี ในแต่ละช่วงเวลำได้ วำ่ จะอบรมอะไรบ้ ำง
เมื่อกำหนดแผนอบรมประจำปี แล้ ว สำมำรถ Generate แผนอบรมที่อนุมตั ินนไปบั
ั ้ นทึกกำรอบรมได้
สำมำรถแสดงยอดงบประมำณค่ำใช้ จ่ำยแต่ละกำรอบรมในแผนอบรมประจำปี ได้
สำมำรถแสดงรำยงำนรำยละเอียดแผนอบรมตลอดทังปี
้ ได้
สำมำรถขออนุมตั ิกำรอบรมภำยนอกและภำยใน ได้ ทงแบบปกติ
ั้
และเร่ งด่วนได้
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ผู้เข้ ำอบรมสำมำรถดูข้อมูลกำรอบรมได้ อย่ำงละเอียดจำกหน้ ำต่ำงเดียวกัน เช่น หัวข้ ออบรม, หลักสูตร, บุคคล
ทัว่ ไป, วิทยำกร, สถำนที่อบรม, ผู้จดั อบรม
สำมำรถก ำหนดประเภทกำรอบรมภำยนอกและภำยใน ได้ ห ลำกหลำย เช่น กำรฝึ กอบรม, กำรสัมมนำ, กำร
ประชุม, กำรดูงำน เป็ นต้ น
สำมำรถตัง้ ยอดงบประมำณค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนิ นกำรอบรมภำยนอกและภำยใน เพื่ อบัน ทึกไว้ สำหรั บ กำร
ตัดสินใจในกำรจัดอบรมต่อไปในอนำคตได้
สำมำรถเก็บประวัติ และสถำนะกำรอบรมภำยนอกหรื อภำยใน ของพนักงำนในแต่ละหลักสูตรได้
ในส่วนค่ำใช้ จ่ำยในกำรฝึ ก อบรมกรณี ที่ พ นักงำนจะต้ องออกเอง สำมำรถ Post ไปยังหน้ ำจอบัน ทึก จ่ ำยเพื่ อ
ประมวลผลเข้ ำเป็ นรำยกำรหักของพนักงำนคนนัน้ ๆ ได้
สำมำรถแสดงรำยชื่อผู้เข้ ำอบรมภำยนอก หรื อภำยในได้
สำมำรถขอเบิกเงิน เพื่อนำไปใช้ ในแต่ละกำรอบรมได้
สำมำรถกำหนดวันที่ครบกำหนดในกำรขอเบิกเงินอบรม เพื่อจะคืนเงินที่ขอเบิกให้ กบั ระบบได้
สำมำรถแสดงรำยงำนบันทึกขอเบิกเงินอบรมได้ อย่ำงถูกต้ อง
สำมำรถเลือกสถำนที่ และห้ องอบรมผ่ำนระบบได้ ทนั ที
เมื่อมีกำรอนุมตั ิจองห้ องอบรมแล้ ว สำมำรถนำห้ องอบรมที่จองไว้ แล้ วนำมำบันทึกขออนุมตั ิอบรมได้
ระบบจะเตือนให้ ทรำบทันที หำกมีกำรจองที่ซ ้ำซ้ อน เช่น จองห้ องอบรมเดียวกัน, เลือกช่วงเวลำเดียวกัน หรื อ เวลำ
ที่คำบเกี่ยวกัน
สำมำรถแสดงรำยงำนรำยละเอียดจองห้ องอบรมได้
สำมำรถบันทึกขอลงทะเบียนในทุกหลักสูตรผ่ำนระบบได้
สำมำรถส่ง E-mail จำกระบบ เพื่อแจ้ งยืนยันกำรเข้ ำร่ วมอบรมของพนักงำน หรื อ บุคคลทัว่ ไปที่ผ่ำนกำรอนุมตั ิและ
ไม่อนุมตั ิได้
สำมำรถลงทะเบียนเลือกโซนที่นงั่ ได้ ทงแบบเดี
ั้
่ยว และแบบกลุม่
สำมำรถบันทึกจ่ำยค่ำลงทะเบียนผ่ำนระบบได้ ทงแบบจ่
ั้
ำยทัง้ หมด หรื อ บำงส่วน
สำมำรถบันทึกภำษี หกั ณ ที่จ่ำยในกำรจ่ำยค่ำลงทะเบียนผ่ำนระบบได้
สำมำรถแสดงจำนวนเงินค้ ำงจ่ำยของแต่ละกำรลงทะเบียนได้ อย่ำงถูกต้ อง
สำมำรถทำกำรเปรี ยบเทียบค่ำใช้ จ่ำยจริ งในกำรอบรม กับเงินที่ขอเบิกเงิน ครัง้ นัน้ ๆ ว่ำต่ำงกันมำกน้ อยเท่ำไหร่
สำมำรถ Post เงินไปที่บนั ทึกเบิกได้ กรณีที่คำ่ ใช้ จ่ำยกับเงินที่ขอเบิกไม่เท่ำกัน
สำมำรถแสดงรำยงำนบันทึกค่ำใช้ จ่ำยจริ งได้ อย่ำงถูกต้ อง
เมื่อลงทะเบียนไปแล้ ว สำมำรถบันทึกถอนกำรลงทะเบียนได้ ตำมต้ องกำร
หำกมีกำรถอนลงทะเบียน สำมำรถแสดงรำยละเอียดค่ำใช้ จ่ำยในส่วนที่ต้องคืนผู้ลงทะเบียนอบรมได้
สำมำรถถอนลงทะเบียนทังพนั
้ กงำนและบุคคลทัว่ ไป ได้ ในเอกสำรกำรถอนเดียวกัน
สำมำรถแสดงรำยงำนละเอียดบันทึกถอนลงทะเบียนได้
สำมำรถกำหนดหัวข้ อประเมิน เพื่อนำไปรวมเป็ นรู ปแบบประเมินของกำรอบรมได้
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สำมำรถแยกเป็ นกลุ่มหัวข้ อประเมินได้ เช่น ประเมินวิทยำกร, ประเมินหลักสูตร, ประเมินผู้เข้ ำอบรม, ประเมิน
สถำนที่ เพื่อควำมสะดวกในกำรจัดเก็บข้ อมูล
สำมำรถกำหนดได้ วำ่ รู ปแบบกำรประเมินที่สร้ ำงขึน้ ใช้ ในกำรประเมินอะไร เช่น ประเมินพื ้นฐำนควำมรู้ ผ้ เู ข้ ำรับกำร
อบรม, ประเมินวิทยำกร, ประเมินสถำนที่อบรม
สำมำรถประเมินควำมรู้ ของผู้เข้ ำรับกำรอบรม ได้ ตงแต่
ั ้ ก่อนอบรม, ระหว่ำงอบรม และหลังอบรม
สำมำรถประเมินผลกำรอบรบได้ หลำยรู ปแบบ เช่น แบบระดับ, แบบคะแนน, แบบร้ อยละ ซึง่ สำมำรถใช้ ประเมินได้
ทัง้ ผู้เข้ ำร่ วมอบรม, วิทยำกร, หัวข้ ออบรม, สถำนที่ ซึง่ ระบบจะสรุ ปผลกำรประเมินให้ โดยอัตโนมัติ
สำมำรถประเมินแผนอบรมประจำปี ได้
สำมำรถแสดงรำยงำนรำยละเอียดรู ปแบบประเมินได้
สำมำรถดูผลกำรอบรมของผู้เข้ ำอบรมแต่ล ะคน, ผลประโยชน์ ที่ ได้ รับ, อุป สรรคต่ำง ๆ ที่ ส่งผลต่อกำรอบรม,
ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรอบรม เพื่อใช้ เป็ นแนวทำงในกำรจัดอบรมในครัง้ ต่อไปได้
สำมำรถจัดเก็บและตรวจสอบข้ อมูลประวัติกำรรับรำยงำนผลกำรอบรมได้
สำมำรถ Print รำยงำนผลกำรอบรมได้
สำมำรถติดตำมผลกำรอบรมในแต่ ล ะครั ง้ ได้ พร้ อมทัง้ ทรำบวัน ติดตำมผลครั ง้ ต่อไป เพื่ อติดตำมผลได้ อย่ำง
ต่อเนื่อง
สำมำรถระบุสถำนะของผู้ถกู ติดตำมผลกำรอบรมได้
สำมำรถแสดงปฏิทินกำรจองห้ องอบรมได้ ในรู ปแบบ รำยวัน, รำยสัปดำห์, รำยเดือน
สำมำรถเลือกรำยกำรเพื่อเข้ ำไปดูรำยละเอียดของกำรจองห้ องอบรมผ่ำนหน้ ำจอปฏิทินได้
สำมำรถเลือกดูกำรจองห้ องอบรม โดยแยกตำม สถำนะกำรจอง, สถำนที่, ห้ องอบรม ผ่ำนหน้ ำจอปฏิทินได้
สำมำรถแสดงปฏิทินอบรมได้ ในรู ปแบบ รำยวัน, รำยสัปดำห์, รำยเดือน
สำมำรถเลือกดูปฏิทินอบรม โดยแยกตำมสถำนะอบรมได้
สำมำรถชีแ้ จงรำยละเอียดกำรอบรมในปฏิทินได้ ว่ำเป็ นกำรอบรมภำยนอก ,ภำยนอก หรื อเป็ นกำรอบรมแบบ
ธรรมดำ, แบบเร่ งด่วน

Recruitment System
สำมำรถร้ องขออัตรำกำลังคนของแต่ละตำแหน่งผ่ำนระบบ โดยแยกตำมหน่วยงำน, ตำแหน่งงำนได้
มี Alert หรื อ E-mail แจ้ งเตือนไปยังผู้ที่มีสิทธิ์อนุมตั ิเข้ ำมำทำกำรอนุมตั ิบนั ทึกร้ องขออัตรำกำลังคนได้
มี Alert หรื อ E-mail แจ้ งเตือนไปยังผู้ที่ทำกำรบันทึกร้ องขอ แสดงถึงผลกำรอนุมตั ิ หรื อ ไม่อนุมตั ิได้
สำมำรถเก็บข้ อมูลผู้สมัครได้ อย่ำงละเอียด เช่น ข้ อมูลส่วนตัว, ควำมสำมำรถพิเศษ, ข้ อมูลกำรฝึ กอบรม, ประวัติ
กำรศึกษำ ฯลฯ
สำมำรถเก็บประวัติผ้ สู มัครงำนได้ ไม่จำกัด ซึง่ ผู้สมัครสำมำรถบันทึกประวัติและตำแหน่งที่สมัครได้ ด้วยตัวเอง
ผู้สมัครสำมำรถแนบ File ที่เกี่ยวกับเอกสำรต่ำงๆ เช่น Resume เอกสำรรำชกำรทหำร รู ปภำพ ฯลฯ ได้
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กำรสมัครงำนโปรแกรมรองรั บกับพนักงำนในบริ ษัท และบุคคลภำยนอก โดยสำมำรถเลือกตำแหน่ง และระบุ
เงินเดือนที่ต้องกำรได้
สำมำรถคัดกรองผู้สมัครที่มีคณ
ุ สมบัติตำมที่ต้องกำรผ่ำนระบบได้
สำมำรถเรี ย กดูรำยงำนที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ กำรคัด เลื อ กพนัก งำน เช่ น รำยงำนตำมต ำแหน่ งที่ ส มัค ร, ระดับ
กำรศึกษำ, สำขำวิชำ, เกรด, อำยุงำน, สถำบันกำรศึกษำ เป็ นต้ น
สำมำรถเรี ย กดูร ำยงำนสรุ ป ประจ ำเดือ นหรื อตำมช่ วงเวลำ ว่ำแต่ ล ะต ำแหน่ งมี ผ้ ูส มัครกี่ ค น สำขำอะไรบ้ ำง
ตำแหน่งอะไรที่สมัครมำกที่สดุ
สำมำรถสร้ ำงข้ อสอบเพื่อใช้ ทดสอบผู้สมัครงำน / พนักงำน ได้ หลำยรู ปแบบ เช่น ปรนัย, อัตนัย, รู ปภำพ เป็ นต้ น
สำมำรถจัดรู ปแบบข้ อสอบได้ หลำกหลำย และในกำรใช้ สอบสำมำรถเลือกรู ปแบบที่ต้องกำรได้
สำมำรถสร้ ำงชุดข้ อสอบและเกณฑ์ให้ คะแนน พร้ อมทังก
้ ำหนดจำนวนข้ อสอบ, เวลำที่ใช้ ในกำรทำข้ อสอบ,คะแนน
เต็ม, คะแนนมำตรฐำน ได้
สำมำรถออกแบบข้ อสอบ และเกณฑ์กำรให้ คะแนน ที่เหมำะสมได้ ตำมต้ องกำร
กำรใช้ ชดุ ข้ อสอบสำมำรถใช้ วิธี Random ข้ อสอบ หรื อเป็ นกำร Manual สร้ ำงชุดข้ อสอบเองได้
สำมำรถแสดงคำชี ้แจง หรื อแจ้ งข้ อกำหนดต่ำง ๆ ก่อนทำข้ อสอบได้
สำมำรถกำหนดได้ วำ่ ข้ อสอบชุดใดจับเวลำ หรื อไม่จบั เวลำในขณะทำกำรสอบได้
สำมำรถกำหนดให้ ระบบตรวจข้ อสอบได้ เองอัตโนมัติ
สำมำรถทำข้ อสอบผ่ำนโปรแกรม หรื อพิมพ์เป็ นเอกสำร เพื่อใช้ ในกำรทำกำรสอบได้
สำมำรถแสดงรำยงำนชุดข้ อสอบตำมตำแหน่งที่เลือก, แยกตำมหมวดหมู่ หรื อแสดงชุดข้ อสอบทังหมดได้
้
สำมำรถวัดควำมรู้ ผ้ ูสมัครผ่ำนกำรทำข้ อสอบ ซึง่ รองรับได้ ทงกำรสอบที
ั้
่เฉลยทันทีหลังทำข้ อสอบเสร็ จ / หมดเวลำ
หรื อ ดึงข้ อสอบที่บนั ทึกไว้ มำตรวจเองภำยหลังได้
สำมำรถแสดงรำยงำนผลกำรสอบได้ อย่ำงละเอียด, แสดงรำยงำนคะแนนของข้ อสอบแต่ละชุดได้
สำมำรถแสดงผลกำรสอบได้ ทงรู
ั ้ ปแบบเปอร์ เซ็นต์ และรู ปแบบกรำฟ
สำมำรถดึงชื่อของผู้ทำข้ อสอบมำตรวจสอบและสรุ ปจำนวนได้
สำมำรถแสดงสรุ ปผลคะแนนทันทีเมื่อกรอกบันทึกข้ อมูลกำรทำข้ อสอบเสร็ จ
สำมำรถส่ง E-mail แจ้ งผลสอบไปถึงผู้ที่ได้ กำหนดไว้ โดยอัตโนมัติทนั ทีหลังสอบเสร็ จ
สำมำรถส่ง E-mail แจ้ งผลสอบแก่ผ้ เู ข้ ำสอบพร้ อมทัง้ Post ข้ อมูลไปยังหน้ ำจอบันทึกสำรองรำยชื่อ กรณีมีผลสอบ
ไม่ผ่ ำน เพื่ อเป็ น ข้ อมูล เรี ย กใช้ ก รณี ต้องกำรพนัก งำนเร่ งด่วนท ำให้ ส ำมำรถเรี ย กสัมภำษณ์ ได้ เลยโดยไม่ ต้อง
เสียเวลำในกระบวนกำรรับสมัครพนักงำนใหม่
สำมำรถแจ้ ง E-mail จำกระบบถึงผู้สมัครที่จะเรี ยกสัมภำษณ์ และผู้สมัครที่ผ่ำนกำรคัดเลือกได้
สำมำรถเลือกดูหวั ข้ อกำรสัมภำษณ์แบบหมวดหมู่ หรื อแบบตำแหน่งงำน ตำมควำมต้ องกำรได้
หัวข้ อกำรสัมภำษณ์เดียวกันสำมำรถกำหนดระดับของคะแนนของผู้เข้ ำสอบแต่ละตำแหน่งงำนได้
สำมำรถสร้ ำง หรื อดึงรำยชื่อผู้สมั ภำษณ์ จำกหน่วยงำนอื่นเพื่อกำหนดลำดับขันกำรสั
้
มภำษณ์ และสำมำรถเลือก
ได้ มำกกว่ำ 1 คน
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สำมำรถกำหนดให้ ผ้ สู มั ภำษณ์ สัมภำษณ์เฉพำะตำแหน่ง หรื อทุกตำแหน่ง ได้
สำมำรถจัดทำตำรำงนัดสัมภำษณ์ได้ พร้ อมทังแสดงตำรำงกำรนั
้
ดสัมภำษณ์ในรู ปแบบปฏิทินได้
กำรจัดตำรำงกำรนัดสัมภำษณ์สำมำรถเลือกห้ องในกำรสัมภำษณ์ได้
สำมำรถส่ง E-mail จำกระบบเพื่อแจ้ งผู้สมั ภำษณ์ และผู้เข้ ำสัมภำษณ์ถงึ รำยละเอียดกำรนัดสัมภำษณ์ได้
สำมำรถส่ง E-mail จำกระบบเพื่อแจ้ งเตือนผู้เกี่ยวข้ องเมื่อมีกำรยกเลิกกำรสัมภำษณ์ได้
ผู้สมั ภำษณ์สำมำรถเพิ่มเติมเหตุผลกำรสัมภำษณ์วำ่ ผ่ำนหรื อไม่ให้ ผ่ำน ที่นอกเหนือจำกกำรวัดด้ วยคะแนน
สำมำรถประมวลผลคะแนนสัมภำษณ์เพื่อตัดสินว่ำผ่ำนหรื อไม่ผ่ำนกำรสัมภำษณ์ได้
สำมำรถ Import ข้ อมูลรำยชื่อผู้สมัครที่เข้ ำข่ำย Black List จำก External เช่น Text File ,Excel File ได้
มีระบบกำรสำรองรำยชื่อโดยอัตโนมัติ เพื่อดึงข้ อมูลผู้ที่ถกู สำรองรำยชื่อไว้ ให้ มำทำข้ อสอบ/สัมภำษณ์รอบสองได้
สำมำรถติดตำมสถำนะของผู้สมัครแต่ละคนได้ วำ่ อยู่ในสถำนะใด เช่น สถำนะทำข้ อสอบ, สอบสัมภำษณ์ เป็ นต้ น
สำมำรถ Track ดูเอกสำรของผู้สมัครในแต่ละขันตอนได้
้
ตงแต่
ั ้ สมัครจนถึงเป็ นพนักงำน
สำมำรถตรวจสอบควำมผิดได้ จำกหน้ ำจอบันทึกลงโทษได้
สำมำรถเรี ยกดูรำยชื่อผู้ที่เข้ ำข่ำย Black List เช่น ผู้สมัครที่มปี ระวัติกำรกระทำผิดทำงวินยั ในระหว่ำงกำรทำงำน,
ผู้ที่เคยต้ องโทษทำงอำญำมำก่อน
หลังจำกบันทึกผลกำรสัมภำษณ์แล้ วสำมำรถให้ ระบบไปทำกำร Create User & password อีกทังยั
้ งสำมำรถโอน
ข้ อมูลผู้สมัครที่อยู่ในใบสมัครเข้ ำสูร่ ะบบ Personnel ได้

Welfare
สำมำรถกำหนดประเภทสวัสดิกำรให้ เป็ นหมวดหมู่ เพื่อให้ สอดคลองกับกำรกำหนดงบประมำณของแต่ละประเภท
สวัสดิกำร
เมื่อกำหนดประเภทสวัสดิกำรแล้ ว ทำให้ องค์กรสำมำรถประเมินงบประมำณได้ วำ่ แต่ละประเภทสวัสดิกำรได้
มีกำรจัดสรรงบประมำณไปจำนวนเท่ำใดได้ บ้ำง
สำมำรถเพิ่มรำยละเอียดของสวัสดิกำรให้ พนักงำนทังบริ
้ ษัท หรื อบำงกลุม่ ตำมเงื่อนไขที่สำมำรถกำหนดเองได้
สำมำรถระบุรหัสรำยได้ – รำยหัก ของแต่ละสวัสดิกำรได้
สำมำรถระบุเป็ นสวัสดิกำร แบบหัก(จำกเงินเดือนหรื อรำยได้ รวม) หรื อไม่หกั (ให้ เปล่ำ)ได้
สำมำรถระบุเป็ นสวัสดิกำรแบบรับชำระคืน หรื อไม่รับชำระคืนได้
สำมำรถระบุเป็ นสวัสดิกำรที่ต้องมีกำรสมัครสมำชิกหรื อ ไม่สมัครสมำชิกได้
สำมำรถสมัครสมำชิกโดยเลือกระดับของสมำชิกที่ต้องกำรได้
สำมำรถระบุได้ วำ่ สวัสดิกำรใด จัดให้ กบั พนักงำนกลุม่ ใด
สำมำรถกำหนดเงื่อนไขในกำรให้ สวัสดิกำรได้
สำมำรถกำหนดสวัสดิกำรที่เกี่ยวข้ องกับค่ำรักษำพยำบำลที่จดั สรรให้ พนักงำนและสมำชิกในครอบครัว ระบุได้ ทงั ้
ค่ำรักษำพยำบำลต่อครัง้ หรื อต่อปี แยกประเภทได้ ทงผู
ั ้ ้ ป่วยในและผู้ป่วยนอก เป็ นต้ น
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สำมำรถแสดงรำยชื่อพนักงำนที่มีสิทธิได้ รับสวัสดิกำรตำมเงื่อนไขที่กำหนดได้
สำมำรถกำหนดอัตรำดอกเบี ้ยได้ หลำยรู ปแบบไม่วำ่ จะอัตรำดอกเบี ้ยแบบคงที่ แบบลดต้ นลดดอก(ต่อปี )
และแบบขันบั
้ นได ที่สำมำรถระบุช่วงเวลำของจำนวนงวดได้ อย่ำงอิสระ
สำมำรถแสดงรำยงำนรำยชื่อพนักงำนที่ได้ รับสวัสดิกำรตำมเงื่อนไขที่กำหนด
สำมำรถแสดงรำยงำนสวัสดิกำรและรำยละเอียดของสวัสดิกำรแต่ละประเภท
สำมำรถกำหนดรำยกำรทรัพย์สินให้ ผกู กับสวัสดิกำรที่จะได้ รับจำกกำรถือครองทรัพย์สินดังกล่ำวได้
สินทรัพย์เดียวกัน สำหรับพนักงำนแต่ละคน สำมำรถได้ สวัสดิกำรมำกกว่ำ 1 สวัสดิกำรที่แตกต่ำงกันได้
สำมำรถบันทึกถือครองทรัพย์สินให้ กบั พนักงำนทีละหลำยรำยกำรใน 1 เลขที่เอกสำร
สำมำรถแสดงข้ อมูลประวัติกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองทรัพย์สินของพนักงำนแต่ละคนได้
สำมำรถแสดงรำยกำรสวัสดิกำรที่ได้ รับจำกกำรถือครองรำยกำรทรัพย์สินดังกล่ำวได้
สำมำรถบันทึกคืนทรัพย์สินโดยแสดงรำยกำรทรัพย์สินที่ถือครองปั จจุบนั ทุกรำยกำรได้
สำมำรถระบุสำเหตุกำรคืนพร้ อมคำอธิบำยทังของเลขที
้
่เอกสำรและรำยตัวทรัพย์สินได้
สำมำรถเรี ยกดูประวัติกำรถือครองทรัพย์สินได้ ทงที
ั ้ ่ถือครองปั จจุบนั และรำยกำรทรัพย์สินที่คืน
สำมำรถบันทึกคำร้ องขอรับสวัสดิกำรประเภทต่ำง ๆ ได้ ตำมที่กำหนดไว้ ที่กำหนดสวัสดิกำร เช่น ค่ำกำรศึก ษำบุตร
, ค่ำรักษำพยำบำล เป็ นต้ น
สำมำรถกำหนดประเภทของกำรสูญเสียอวัยวะและคำอธิบำยได้ ตำมเงื่อนไขที่กำหนดของแต่ละบริ ษัท
สำมำรถแสดงรำยงำนรำยชื่อพนักงำนที่ได้ รับสวัสดิกำรเงินทดแทนแยกตำมประเภทกำรสูญเสียอวัยวะได้
สำมำรถรองรับกำรรับเงิน - ชำระเงินแบบเงินสด และ ผ่ำนธนำคำรได้
สำมำรถระบุเงื่อนไขในกำรรับเงิน – ชำระเงิน ได้ ทงแบบเป็
ั้
นก้ อน (ครัง้ เดียว), เป็ นงวด และเป็ นเปอร์ เซ็นต์
สำมำรถแสดงรำยละเอียดงวดที่ต้องชำระและวันที่ครบกำหนดรับเงิน – ชำระเงินได้
สำมำรถคำนวณจำนวนรับเงิน – ชำระเงินของแต่ละงวดตำมที่กำหนดให้ เป็ นงวดหรื อเป็ นเปอร์ เซ็นต์ได้
สำมำรถกำหนดจำนวนงวดที่ต้องกำรรับเงิน – รับชำระเงินได้
สำมำรถคำนวณรวมเงินดอกเบี ้ยจำกอัตรำดอกเบี ้ยที่ระบุได้
สำมำรถแสดงรำยงำนกำรคำร้ องขอสวัสดิกำรแยกตำมสวัสดิกำร
สำมำรถบันทึกจ่ำยสวัสดิกำรที่ได้ รับกำรอนุมตั ิได้ โดยกำรจ่ำยเป็ นเงินสด
สำมำรถแสดงที่มำได้ วำ่ เป็ นเงินสดจ่ำยเอง หรื อ เงินโอนจ่ำยผ่ำนโปรแกรม
สำมำรถแสดงประวัติกำรจ่ำยเงิน – รับชำระเงินได้
สำมำรถแสดงรำยงำนกำรจ่ำยสวัสดิกำรด้ วยเงินสดแยกตำมสวัสดิกำร
สำมำรถแสดงรำยงำนสรุ ปยอดคงเหลือค้ ำงจ่ำย และยอดจ่ำยจริ งของแต่ละสวัสดิกำรสำหรับพนักงำนแต่ละคนได้
สำมำรถบันทึกรับชำระเงินได้ หลำยเอกสำรพร้ อมกันของพนักงำนแต่ละคน
สำมำรถแสดงรำยละเอียดเพิ่มเติมกำรรับชำระของแต่ละเอกสำรได้ เช่น ค่ำธรรมเนียม เป็ นต้ น
สำมำรถแสดงรำยงำนประวัติกำรรับชำระคืนด้ วยเงินสดแยกตำมสวัสดิกำร
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สำมำรถแสดงรำยงำนประวัติกำรรั บชำระคืน แยกตำมที่มำของกำรชำระคืน เช่น เงินโอนเข้ ำบัญชี เงินโอนเข้ ำ
บัญชีโดยหักจำกระบบเงินเดือน เป็ นต้ น
สำมำรถแสดงรำยงำนสรุ ปยอดคงเหลือจำกรับชำระเงิน ของแต่ละสวัสดิกำรของพนักงำนแต่ละคน
สำมำรถตรวจสอบสวัสดิกำรที่ได้ รับของพนักงำนแต่ละคนได้
สำมำรถตรวจสอบสวัสดิกำรที่เป็ นรำยได้ ค้ำงรับ และรำยจ่ำยค้ ำงจ่ำยที่เกิดขึ ้นได้
สำมำรถแสดงรำยละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละรำยกำรเอกสำรที่เป็ นรำยได้ ค้ำงรับและรำยจ่ำยค้ ำงจ่ำยได้
สำมำรถแสดงรำยงำนสวัสดิกำรที่พนักงำนแต่ละคนได้ รับ
สำมำรถแสดงรำยงำนรำยได้ ค้ำงรับ และรำยจ่ำยค้ ำงจ่ำยของพนักงำนแต่ละคน
สำมำรถยกเลิกสวัสดิกำรของพนักงำนเป็ นรำยบุคคล และรำยกลุม่ ได้
สำมำรถกำหนดเงื่อนไข หรื อเหตุกำรณ์ ที่ทำให้ ถูกยกเลิกสวัสดิกำรโดยอัตโนมัติได้ โดยไม่ต้องมำบันทึกยกเลิก
สวัสดิกำรรำยบุคคลอีก
สำมำรถกำหนดสถำนะพนักงำนที่มีผลกับเงื่อนไข หรื อเหตุกำรณ์ที่ทำให้ ถกู ยกเลิกสวัสดิกำรได้
สำมำรถกำหนดระยะเวลำกำรยกเลิกสวัสดิกำรตำมเงื่อนไขหรื อเหตุกำรณ์ที่กำหนดได้
สำมำรถยกเลิกสวัสดิกำรอย่ำงถำวร หรื อกำหนดวันเริ่ มต้ น – สิ ้นสุดกำรยกเลิกสวัสดิกำรได้
สำมำรถคืนสวัสดิกำรที่ยกเลิกไว้ ได้ อย่ำงอัตโนมัติเมื่อครบกำหนด
สำมำรถเรี ยกดูประวัติกำรถูกยกเลิกสวัสดิกำรของพนักงำนแต่ละคนได้
สำมำรถให้ พนักงำนเลือกสมัครสมำชิกสวัสดิกำรที่ต้องกำรได้
สำมำรถให้ พนักงำนเลือกประเภทของสมำชิ กที่ จะสมัครได้ เช่น สมำชิกทั่วไป กรรมกำร เหรั ญ ญิ ก หรื อ นำยก
สมำคม เป็ นต้ น
สำมำรถกำหนดประเภทสมำชิกของสมำชิกได้ โดยผู้ใช้ สำมำรถเพิ่มเติมหรื อกำหนดประเภทสมำชิกได้ เองจำกที่
ระบบกำหนดให้ (User – Enumeration)
สำมำรถเลือกระดับของสมำชิ กที่ ต้องกำรสมัครได้ (ระดับสมำชิกจะกำหนดตำมที่ ระบุไว้ ในกำหนดสวัสดิกำร
ตำมแต่ละสวัสดิกำร)
สำมำรถแสดงรำยงำนรำยชื่อพนักงำนที่เป็ นสมำชิกในแต่ละสวัสดิกำร
สำมำรถแสดงรำยงำนรำยชื่อพนักงำนตำมสถำนะสมำชิก
สำมำรถแสดงรำยงำนรำยชื่อพนักงำนตำมระดับสมำชิกในแต่ละสวัสดิกำร
สำมำรถรองรั บกำร Post รำยกำรเอกสำรที่มำจำกระบบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่กำรบันทึกจ่ำย – ชำระคืนด้ วยเงินสด เช่น
หักจำกเงินเดือน และเงินโอนจำกธนำคำร เป็ นต้ น
สำมำรถแสดงที่มำของเอกสำรที่ Post เข้ ำสูร่ ะบบเงินเดือนได้
สำมำรถสร้ ำงเลขที่ เอกสำรให้ กับ รำยกำรที่ จ ะ Post อัตโนมัติ โดยเลขที่ เอกสำรจะ Run ต่อจำกเลขที่ เอกสำร
ปั จจุบนั ที่หน้ ำจอบันทึกจ่ำย – บันทึกชำระคืน
สำมำรถรองรับกำรประมวลผลเข้ ำสูร่ ะบบเงินเดือนได้ ทนั ที
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สำมำรถเลือกประเภทของกำรประมวลผลเข้ ำสู่ระบบเงิ นเดือนว่ำเป็ นกำรจ่ำยเงิน หรื อกำรรับชำระเงินคืน หรื อ
เลือกทังสองรำยกำรได้
้
สำมำรถประมวลผลเข้ ำสูร่ ะบบเงินเดือน โดยระบุงวดกำรจ่ำยตำมรู ปแบบงวดกำรจ่ำยของบริ ษัทได้
สำมำรถระบุช่วงเวลำที่ต้องกำรประมวลผลเข้ ำสูร่ ะบบเงินเดือนในแต่ละงวดกำรจ่ำยได้
สำมำรถเลือกรำยกำรของเอกสำรที่ต้องกำรประมวลผลเข้ ำสูร่ ะบบเงินเดือนทังเอกสำรกำรจ่
้
ำยและรับชำระคืนได้
สำมำรถประมวลผลเข้ ำสูร่ ะบบเงินเดือนได้ มำกกว่ำ 1 รู ปแบบงวดกำรจ่ำยในครัง้ เดียวของแต่ละเดือนได้ (Group
Process)
สำมำรถเลือกเดือนที่ต้องกำรประมวลผล และครัง้ ที่จ่ำยประจำเดือน โดยจะแสดงรำยละเอียดของงวดกำรจ่ำยใน
แต่ละงวดได้
สำมำรถแสดงรำยกำรทังเอกสำรกำรจ่
้
ำยและรับชำระคืนของกำรประมวลผลแบบ Group Process ได้
สำมำรถยกเลิกกำรประมวลผลเข้ ำสูร่ ะบบเงินเดือน ระหว่ำงที่กำรประมวลผลยังไม่ครบได้
สำมำรถแสดงรำยกำรที่ประมวลผลสำเร็ จ , ไม่สำเร็ จ หรื อทัง้ หมด โดยแยกเป็ นกำรจ่ำยเงิน และกำรชำระเงินได้
(Group Process)
สำมำรถแสดงรำยงำนรำยกำรเอกสำรที่ ป ระมวลเข้ ำสู่ระบบเงิ น เดือนส ำเร็ จ และไม่ ส ำเร็ จ แยกประเภทเป็ น
กำรจ่ำยเงิน และกำรชำระเงิน
สำมำรถแสดงรำยกำรเอกสำรที่ครบกำหนดจ่ำย, ชำระคืนสวัสดิกำร และเอกสำรค้ ำงชำระในรู ปแบบปฏิทินได้
สำมำรถแสดงข้ อมูลสรุ ปรำยกำรจ่ำย, ชำระคืนสวัสดิกำร และเอกสำรค้ ำงชำระ ในแต่ละเดือนแล้ วแจกแจงเป็ น
รำยวัน แยกเป็ นรำยพนักงำนและรวมพนักงำนทังหมด
้
ตำมรู ปแบบกำรเข้ ำถึงหน้ ำจอได้
สำมำรถเลือกช่วงข้ อมูลที่ต้องกำรให้ แสดงผลในปฏิทินได้
สำมำรถแจ้ งเตือน User ถึงรำยกำรเอกสำรค้ ำงชำระได้ ทุกวัน หำกรำยกำรเอกสำรดังกล่ำวยังไม่ถูกทำบันทึก
ชำระคืน
สำมำรถดูรำยละเอียดรำยกำรจ่ำย, ชำระคืนสวัสดิกำร และเอกสำรค้ ำงชำระ ในแต่ละรำยกำรเอกสำรได้ โดยกำร
Double Click รำยกำรเอกสำรที่ต้องกำร ซึง่ จะเปิ ดหน้ ำจอ “บันทึกคำร้ อง” ของรำยกำรเอกสำรดังกล่ำว
ในหน้ ำจอ “รำยละเอียด” สำมำรถเลือกช่วงข้ อมูลที่ต้องกำรให้ แสดงผลเป็ นวันที่ปัจจุบันหรื อทัง้ หมด และเลือก
ประเภทเอกสำรที่ต้องกำรให้ แสดงผลตำมช่วงข้ อมูลได้
สำมำรถกำหนดเงื่อนไขของสวัสดิกำรแต่ละตัวได้ วำ่ เป็ นแบบมีเงื่อนไข หรื อไม่มีเงื่อนไข
สำมำรถกำหนดกำรให้ สวัสดิกำรตำมหน่วยงำน ตำแหน่งงำน อำยุงำนได้
สำมำรถกำหนดเงื่อนไขสวัสดิกำรที่เกี่ยวข้ องกับค่ำรักษำพยำบำลที่จดั สรรให้ พนักงำน และสมำชิกในครอบครั ว
ระบุได้ ทงค่
ั ้ ำรักษำพยำบำลต่อครัง้ หรื อต่อปี แยกประเภทได้ ทงผู
ั ้ ้ ป่วยในและผู้ป่วยนอก เป็ นต้ น
สำมำรถกำหนดเงื่อนไขสวัสดิกำรเกี่ ยวกับกำรกู้ยืม รวมถึงกำรกำหนดอัตรำดอกเบีย้ ได้ หลำยรู ป แบบไม่ว่ำจะ
อัตรำดอกเบีย้ แบบคงที่ แบบลดต้ นลดดอก(ต่อปี ) และแบบขัน้ บันได ที่สำมำรถระบุช่วงเวลำของจำนวนงวดได้
อย่ำงอิสระ
สำมำรถกำหนดเงื่อนไขสวัสดิกำรที่เกี่ยวข้ องกับค่ำกำรศึกษำของบุตรได้
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สำมำรถกำหนดเงื่อนไขสวัสดิกำรที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนได้ เช่น กองทุนเกี่ยวกับกำรฌำปนกิจ เป็ นต้ น

Lone Management
สำมำรถกำหนดรู ปแบบเงินกู้ และเงื่อนไขรู ปแบบเงินกู้ได้
สำมำรถกำหนดวันที่เริ่ มต้ น - วันที่สิ ้นสุด ของ รู ปแบบเงินกู้ได้
สำมำรถกำหนดรู ปแบบเงินกู้กบั ประเภทพนักงำน รำยชัว่ โมง รำยเหมำ รำยวัน รำยเดือน
สำมำรถกำหนด เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ แก่ ชำระคืนเงินกู้ ผ่ำนทดลองงำน ประมวลผล Payroll ตรวจสอบ
Black List
สำมำรถกำหนดวิธีกำรคำนวณดอกเบี ้ยได้ 2 รู ปแบบ คือ แบบกำหนดเอง แบบมีวิธีกำรคำนวณ
สำมำรถกำหนดได้ วำ่ จะคิดดอกเบี ้ย แบบไม่ทบต้ น
สำมำรถกำหนดรู ปแบบเงินกู้ และเงื่อนไขรู ปแบบเงินกู้ได้
สำมำรถกำหนดวันที่เริ่ มต้ น - วันที่สิ ้นสุด ของ รู ปแบบเงินกู้ได้
สำมำรถกำหนดได้ วำ่ จะให้ รูปแบบเงินกู้กบั ประเภทพนักงำน รำยชัว่ โมง รำยเหมำ รำยวัน รำยเดือน
สำมำรถกำหนด เงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติม ได้ แก่ ชำระคืนเงินกู้ผ่ำนทดลองงำน ประมวลผล Payroll ตรวจสอบ
Black List
สำมำรถกำหนดวิธีกำรคำนวณดอกเบี ้ยได้ 2 รู ปแบบ คือ แบบกำหนดเอง แบบมีวิธีกำรคำนวณ
สำมำรถกำหนดได้ วำ่ จะคิดดอกเบี ้ย แบบไม่ทบต้ น
กรณีมีกำร คิดดอกเบี ้ย แบบทบต้ น สำมำรถกำหนดได้ วำ่ จะให้ ทบต้ นทุกกี่ปี กี่เดือนได้
สำมำรถเลือกได้ วำ่ จะคิดอัตรำดอกเบี ้ยแบบคงที่ หรื อ อัตรำดอกเบี ้ยแบบขันบั
้ นได
สำมำรถคิดดอกเบี ้ย แบบไม่ทบต้ น คิดดอกเบี ้ยต่อปี อัตรำดอกเบี ้ยแบบคงที่ ได้
สำมำรถคิดดอกเบี ้ย แบบไม่ทบต้ น คิดดอกเบี ้ยต่อปี อัตรำดอกเบี ้ยแบบขันบั
้ นได ได้
สำมำรถคิดดอกเบี ้ย แบบไม่ทบต้ น คิดดอกเบี ้ยต่อเดือน อัตรำดอกเบี ้ยแบบคงที่ได้
สำมำรถคิดดอกเบี ้ย แบบไม่ทบต้ น คิดดอกเบี ้ยต่อเดือน อัตรำดอกเบี ้ยแบบขันบั
้ นได ได้
สำมำรถคิดดอกเบี ้ย แบบทบต้ น คิดดอกเบี ้ยต่อปี อัตรำดอกเบี ้ยแบบคงที่ ได้
สำมำรถคิดดอกเบี ้ย แบบทบต้ น คิดดอกเบี ้ยต่อปี อัตรำดอกเบี ้ยแบบขันบั
้ นได ได้
สำมำรถคิดดอกเบี ้ย แบบทบต้ น คิดดอกเบี ้ยต่อเดือน อัตรำดอกเบี ้ยแบบคงที่ ได้
สำมำรถคิดดอกเบี ้ย แบบทบต้ น คิดดอกเบี ้ยต่อเดือน อัตรำดอกเบี ้ยแบบขันบั
้ นได ได้
สำมำรถคิดดอกเบี ้ย แบบไม่ทบต้ น คิดดอกเบี ้ยลดต้ นลดดอก(แบบต่อปี ) อัตรำดอกเบี ้ยแบบคงที่ ได้
สำมำรถคิดดอกเบี ้ย แบบไม่ทบต้ น คิดดอกเบี ้ยลดต้ นลดดอก(แบบต่อปี ) อัตรำดอกเบี ้ยแบบขันบั
้ นได ได้
สำมำรถกำหนดกำรยกเว้ นดอกเบี ้ยเป็ นจำนวนเดือนได้ เช่น ยกเว้ นดอกเบี ้ย 3 เดือน เป็ นต้ น
สำมำรถปรับ เพิ่ม/ลด อัตรำดอกเบี ้ยได้
สำมำรถกำหนด วงเงินกู้ให้ แต่ละหน่วยงำนได้
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สำมำรถกำหนดอัตรำดอกเบี ้ยแบบคงที่ หรื อ อัตรำดอกเบี ้ยแบบขันบั
้ นไดให้ แต่ละ หน่วยงำนได้ เป็ นต้ น
แต่ละหน่วยงำนสำมำรถกำหนดเงื่อนไขอำยุงำน กำรให้ วงเงินกู้ หรื อ อัตรำดอกเบี ้ยได้
สำมำรถกำหนดอัตรำดอกเบี ้ยแบบขันบั
้ นได แบบเป็ นเดือนหรื อเป็ นปี ได้
กำรกำหนดเงินกู้แบบมีเงื่อนไขเพิ่มให้ สำมำรถเลือกกลุม่ พนักงำน (ที่ผกู อยู่กบั พนักงำน) ได้ เพื่อให้ สำมำรถระบุ
เงื่อนไขกลุม่ พนักงำนได้
สำมำรถระบุลกั ษณะในกำรรับเงิน – ชำระเงิน ได้ ทงแบบ
ั้
รับเต็มจำนวน, เป็ นงวด(ตำมที่กำหนด) ,เป็ นเปอร์ เซ็นต์
(จนครบ) และ เป็ นจำนวนเงิน ได้
สำมำรถแสดงรำยละเอียดงวดที่ต้องชำระและวันที่ครบกำหนดรับเงิน – ชำระเงินได้
สำมำรถคำนวณจำนวนรับเงิน – ชำระเงินของแต่ละงวดตำมที่กำหนด ตำมลักษณะกำรรับเงิน – ชำระเงินกู้ ได้
สำมำรถคำนวณรวมเงินดอกเบี ้ยจำกอัตรำดอกเบี ้ยที่ระบุได้
สำมำรถกำหนดระยะเวลำกู้ แบบ ปี เดือนได้
สำมำรถกำหนดวันที่เริ่ มต้ น รับ-ชำระสวัสดิกำรเงินกู้ได้
สวัสดิกำรเงินกู้ที่ร้องขอ จะแสดงตำมเงื่อนไขที่กำหนดรู ปแบบเงินกู้ไว้
สำมำรถระบุจำนวนเงินที่จะขอกู้ได้ แต่ไม่เกินจำนวนวงเงินที่สวัสดิกำรเงินกู้ที่กำหนดไว้
สำมำรถแสดงได้ วำ่ สวัสดิกำรที่ขอกู้นนั ้ ใช้ วิธีกำรคำนวณดอกเบี ้ยแบบไหน
สำมำรถกำหนดรู ปแบบกำรรับเงินกู้ โดยสำมำรถกำหนดวันที่ครบกำหนด โดยไม่ต้อง Fix ตำมรู ปแบบงวดกำรจ่ำย
ให้ สำมำรถ Gen งวดกำรจ่ำย ตำมระยะเวลำกู้ หรื อตำมรู ปแบบกำรรับสวัสดิกำร จบในเอกสำรเดียว ถ้ ำเอกสำร
คำร้ องเงินกู้นนมี
ั ้ กำรรับสวัสดิกำรข้ ำมปี ด้วย จะทำกำร Gen วันที่ครบกำหนด โดยจำลองวันที่ครบกำหนดตำมงวด
กำรจ่ำยของปี นี ้ข้ ำมไปปี หน้ ำให้ อตั โนมัติ และสำมำรถกำหนดวันที่ครบกำหนด ทุกๆวันที่ …ของเดือน หรื อทุกวันที่
สุดท้ ำยของเดือน
สำมำรถแสดงรำยละเอียดงวดกำรรับเงินกู้ เช่น งวดที่ วันที่ครบกำหนด จำนวนเงิน คงเหลือ
สำมำรถกำหนดรู ปแบบกำรชำระเงินกู้ โดยสำมำรถกำหนดวันที่ครบกำหนด โดยไม่ต้อง Fix ตำมรู ปแบบงวดกำร
จ่ำย ให้ สำมำรถ Gen งวดกำรจ่ำย ตำมระยะเวลำกู้ หรื อตำมรู ปแบบกำรชำระสวัสดิกำร จบในเอกสำรเดียว ถ้ ำ
เอกสำรคำร้ องเงินกู้นนมี
ั ้ กำรชำระสวัสดิกำรข้ ำมปี ด้วย จะทำกำร Gen วันที่ครบกำหนด โดยจำลองวันที่ครบ
กำหนดตำมงวดกำรจ่ำยของปี นี ้ข้ ำมไปปี หน้ ำให้ อตั โนมัติ และสำมำรถกำหนดวันที่ครบกำหนด ทุกๆวันที่…ของ
เดือน หรื อ ทุกวันที่สดุ ท้ ำยของเดือน
สำมำรถแสดงรำยละเอียดงวดกำรชำระเงินกู้ เช่น งวดที่ วันที่ครบกำหนด เงินต้ นที่ต้องชำระดอกเบี ้ยที่ต้องชำระ
เงินต้ นคงเหลือ เป็ นต้ น
กรณีที่มีคำร้ องเงินกู้มีวิธีกำรคำนวณดอกเบี ้ยแบบใด สำมำรถคลิก Link เพื่อดูรำยละเอียดเงื่อนไขดังกล่ำวได้
สำมำรถคิดดอกเบี ้ย แบบไม่ทบต้ น คิดดอกเบี ้ยต่อปี อัตรำดอกเบี ้ยแบบคงที่ ได้
สำมำรถคำนวณดอกเบี ้ย แบบไม่ทบต้ น คิดดอกเบี ้ยต่อปี อัตรำดอกเบี ้ยแบบขันบั
้ นได ได้
สำมำรถคำนวณดอกเบี ้ย แบบไม่ทบต้ น คิดดอกเบี ้ยต่อเดือน อัตรำดอกเบี ้ยแบบคงที่ ได้
สำมำรถคำนวณดอกเบี ้ย แบบไม่ทบต้ น คิดดอกเบี ้ยต่อเดือน อัตรำดอกเบี ้ยแบบขันบั
้ นได ได้

17

สำมำรถคำนวณดอกเบี ้ย แบบไม่ทบต้ น คิดดอกเบี ้ยลดต้ นลดดอก(แบบต่อปี ) อัตรำดอกเบี ้ยแบบคงที่ ได้
สำมำรถคำนวณดอกเบี ้ย แบบไม่ทบต้ น คิดดอกเบี ้ยลดต้ นลดดอก(แบบต่อปี )อัตรำดอกเบี ้ยแบบขันบั
้ นได ได้
สำมำรถคำนวณกรณีมีกำรกำหนดกำรยกเว้ นดอกเบี ้ยได้
กรณี คิดดอกเบี ้ยแบบลดต้ นลดดอก รำยละเอียดกำรชำระ จะแสดงอัตรำดอกเบี ้ยที่ใช้ คิดในแต่ละงวดได้
กรณี เลือกสวัสดิกำร ที่มีวิธีกำรคำนวณดอกเบี ้ย แบบกำหนดไว้ จะเปิ ดให้ คีย์จำนวนดอกเบี ้ยเองได้
สำมำรถบันทึกจ่ำยเงินกู้ที่ได้ รับกำรอนุมตั ิได้ โดยรองรับรู ปแบบกำรจ่ำยทังแบบ
้
เงินสด และ ผ่ำนระบบ Payroll
สำมำรถแสดงยอดค้ ำงจ่ำยของงวดก่อนหน้ ำได้ กรณีที่เดือนก่อนหน้ ำจ่ำยเงินกู้น้อยกว่ำจำนวนเงินที่ต้องจ่ำยจริ ง
สำมำรถแสดงยอดจ่ำยเกินของงวดก่อนหน้ ำได้ กรณีที่เดือนก่อนหน้ ำจ่ำยเงินกู้มำกกว่ำจำนวนเงินที่ต้องจ่ำยจริ ง
สำมำรถแสดงยอดจ่ำยทังหมดในงวดนั
้
นๆได้
้
สำมำรถระบุยอดจ่ำยจริ งในงวดนี ้ได้ โดยสำมำรถระบุจำนวนเงินได้ น้อยกว่ำหรื อเท่ำกับจำนวนเงินคงเหลือจ่ำย
ทังหมด
้
(Adjust ยอดจ่ำยได้ )
สำมำรถรองรับกรณีจ่ำยเงินกู้แบบโปะเงินได้
สำมำรถแสดงยอดค้ ำงจ่ำยยกไปรวมงวดถัดไปได้ กรณีที่มีกำรระบุยอดจ่ำยจริ งในงวดนี ้น้ อยกว่ำยอดจ่ำยต่องวด
ของงวดปั จจุบนั
สำมำรถระบุยอดจ่ำยเกินยกไปตัดงวดถัดไปได้ กรณีที่มีกำรระบุยอดจ่ำยจริ งในงวดนี ้มำกกว่ำยอดจ่ำยต่องวดของ
งวดปั จจุบนั
สำมำรถบันทึกชำระเงินกู้ได้ ทงรู
ั ้ ปแบบกำรจ่ำยผ่ำนระบบ Payroll และ เงินสด
สำมำรถระบุประเภทเอกสำรได้ ว่ำ Post เข้ ำระบบเงินเดือน หรื อ ไม่ Post เข้ ำระบบเงินเดือน(เงินสด)
สำมำรถบันทึกรับชำระเงินได้ หลำยเอกสำรพร้ อมกันของพนักงำนแต่ละคน
สำมำรถระบุยอดชำระจริ งในงวดนี ้ได้ โดยสำมำรถระบุจำนวนเงินได้ น้อยกว่ำหรื อเท่ำกับจำนวนเงินคงเหลือจ่ำย
ทังหมด
้
(Adjust ยอดชำระได้ )
สำมำรถรองรับกรณีชำระเงินกู้แบบโปะเงินได้
สำมำรถแสดงยอดค้ ำงชำระยกไปรวมงวดถัดไปได้ กรณีที่มกี ำรระบุยอดชำระจริ งในงวดนี ้น้ อยกว่ำยอดชำระรวม
ทังสิ
้ ้นของงวดปั จจุบนั
สำมำรถแสดงยอดค้ ำงชำระเกินยกไปตัดงวดถัดไปได้ กรณีที่มีกำรระบุยอดชำระจริ งในงวดนี ้มำกกว่ำยอดชำระ
รวมทังสิ
้ ้นของงวดปั จจุบนั
สำมำรถระบุคำ่ ปรับได้ กรณีที่ชำระเกินวันที่ครบกำหนด
สำมำรถประมวลผลกำรจ่ำย-ชำระเงินกู้เข้ ำระบบเงินเดือนได้ ทงรู
ั ้ ปแบบกำรจ่ำยผ่ำนธนำคำร และ เงินสด ตำมกำร
เลือก option กำร Post เอกสำรที่หน้ ำจอบันทึกจ่ำยหรื อชำระเงินกู้
สำมำรถสร้ ำง(Generate) เลขที่เอกสำรบันทึกจ่ำยให้ กบั รำยกำรที่จะPost อัตโนมัติ โดยเลขที่เอกสำรจะ
Generate ต่อเนื่องจำกเลขที่เอกสำรปั จจุบนั ของหน้ ำจอบันทึกจ่ำยที่ Payroll ได้
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สำมำรถ Post เอกสำรกำรจ่ำย-ชำระเข้ ำ Payroll ซ ้ำได้ โดยระบบจะมีกำรแจ้ งสรุปรำยละเอียดของรำยกำรเอกสำร
บันทึกจ่ำยที่จะมี กำรบันทึกซ ้ำออกมำบนหน้ ำจอเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ สำมำรถเลือกต้ องบันทึกซ ้ำหรื อไม่ ต้ องกำรบันทึกซ ้ำ
เอกสำรบันทึกจ่ำยใบนันๆได้
้
สำมำรถคลิกเลขที่เอกสำรบันทึกจ่ำยหรื อชำระเพื่อตรวจสอบรำยละเอียดของเอกสำรบันทึกจ่ำยหรื อชำระก่อนทำ
กำร Post ซ ้ำ
สำมำรถเลือกรำยกำรของเอกสำรที่ต้องกำรประมวลผลเข้ ำสู่ ระบบเงินเดือนทังเอกสำรกำรจ่
้
ำยและรับชำระคืน
ได้ สำมำรถยกเลิกเงินกู้ของ พนักงำนเป็ นรำยบุคคลได้
สำมำรถยกเลิกเงินกู้แบบถำวรหรื อเลือกช่วงวันที่เริ่ มต้ นถึงวันที่สิ ้นสุดกำรยกเลิกเงินกู้(ยกเลิกชัว่ ครำว)ได้
สำมำรถกำหนดเงื่อนไขกำรยกเลิกเงินกู้ (ที่หน้ ำจอกำหนดรูปแบบเงินกู้) สำหรับกำรยกเลิกเงินกู้โดยอัตโนมัติได้

Approve Center
สำมำรถกำหนดได้ วำ่ จะให้ User คนใดมองเห็นข้ อมูลพนักงำนคนใดได้ บ้ำงหรื อกลุม่ พนักงำนใดได้ บ้ำง
สำมำรถกำหนดสิทธิกำรเข้ ำถึงข้ อมูลเป็ นกลุม่ ได้ หรื อเป็ นระดับได้
พนักงำนสำมำรถบันทึกกำรขออนุมตั ิลำได้ จำกโปรแกรม จำกนัน้ โปรแกรมจะทำกำรแจ้ งเตือน (Alert) ไปยังผู้ที่
เกี่ยวข้ องในกำรพิจำรณำอนุมตั ิได้ ทนั ที
สำมำรถบันทึกขอทำงำนล่วงเวลำแบบวันต่อวันหรื อตำมช่วงวันเวลำที่ กำหนด เพื่ อควำมรวดเร็ วในกำรทำงำน
สำมำรถบันทึกแบบเป็ นกลุม่ , ตำมสำขำ, ฝ่ ำย หรื อแผนกได้
สำมำรถกำหนดได้ วำ่ ให้ User แต่ละคนอยู่ตำมกลุม่ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรกำหนดสิทธิ์ที่ได้ กำหนดไว้
สำมำรถกำหนดสิทธิ์ User ที่ Login เข้ ำโปรแกรม ได้ วำ่ จะให้ มีสิทธิ์อนุมตั ิพนักงำนคนใด และที่หน้ ำจอใด
สำมำรถกำหนดลำดับขันกำรอนุ
้
มตั ิในแต่ละหน้ ำจอได้ โดยสำมำรถกำหนดได้ สงู สุดถึง 5 ลำดับขัน้
ในกรณีกำหนดกำรอนุมตั ิเป็ นลำดับขัน้ สำมำรถตรวจสอบติดตำมสถำนะของเอกสำรได้ ว่ำอยู่ในขันตอนรออนุ
้
มตั ิ
จำกผู้บริ หำรท่ำนใด
ผู้มีสิทธิอนุมตั ิ สำมำรถทรำบเอกสำรที่ต้องอนุมตั ิ โดยโปรแกรมจะทำกำร Alert เตือนเมื่อเข้ ำสูโ่ ปรแกรม
สำมำรถพิจำรณำอนุมตั ิเอกสำรต่ำง ๆ ที่มีกำรร้ องขอได้ ที่หน้ ำจอนี ้หน้ ำจอเดียว เพื่อควำมสะดวกในกำรใช้ งำน
สำมำรถกำหนดผู้อนุมตั ิแทนได้ ในกรณีที่ผ้ อู นุมตั ิไม่อยู่หรื อไม่สำมำรถอนุมตั ิเอกสำรได้ ซึง่ ผู้อนุมตั ิแทนจะมีสทิ ธิ์
กำรอนุมตั ิเทียบเท่ำกับผู้อนุมตั ิที่ตนแทนตำมช่วงเวลำที่กำหนดกำรอนุมตั ิแทนไว้
สำมำรถบันทึกขออนุมตั ิทำงำนล่วงเวลำแบบกลุม่ หรื อแบบรำยบุคคลได้ เพื่อควำมสะดวกในกำรบันทึกขอทำงำน
ล่วงเวลำ
เมื่อมีกำรอนุมตั ิเอกสำรบันทึกขอเปลี่ยนกะงำน/ขอแลกกะงำน หรื อ บันทึกขอแก้ ไข/ปรับปรุ งเวลำ ระบบจะ Post
เอกสำรไป Time Attendance ให้ อตั โนมัติ
โปรแกรมจะมีข้อควำมแจ้ งเตือนให้ อตั โนมัติหำกพนักงำนลำเกินจำนวนวันลำที่บริ ษัทกำหนดไว้
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Alert Management
Prosoft HRMI มีระบบกำรแจ้ งเตือน (Alert) ข้ อมูล ต่ำงๆ ที่ ส ำคัญ ท ำให้ ฝ่ำยบุคคล และผู้บ ริ ห ำรได้ ท รำบข้ อมูล ที่
เกี่ยวข้ องกับพนักงำนได้ อย่ำงรวดเร็ ว ทันต่อเหตุกำรณ์ และลดขันตอนกำรท
้
ำงำน
กำร Alert สำมำรถ Alert ได้ 2 รู ปแบบ คือ เมื่อ Login เข้ ำสูร่ ะบบ Prosoft HRMI และในรู ปแบบ E-mail
สำมำรถตังค่
้ ำกำร Alert กำหนดให้ เตือนเมื่อถึงวันครบรอบ หรื อ เตือนก่อนถึงวันครบรอบได้ เช่น
 วันครบรอบวันเกิดพนักงำน
 วันครบรอบวันเกษี ยณอำยุพนักงำน
 วันครบรอบทดลองงำน
 วันหมดอำยุใบอนุญำต (แรงงำนต่ำงด้ ำว)
สำมำรถกำหนดได้ วำ่ ต้ องกำรให้ Alert และ E-mail ไปที่บคุ คลใดบ้ ำง เช่น ผู้จดั กำรฝ่ ำยบุคคล, ผู้จดั กำร, ผู้บริ หำร
หรื อ บุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
โปรแกรมจะแจ้ งเตือนอัตโนมัติในรู ปแบบ Alert และ E-mail ให้ ผ้ มู ีสิทธิ์ Approve ทรำบสถำนะเอกสำรที่รอ
Approve เมื่อมีพนักงำนบันทึกขออนุมตั ิไว้ ตำมเมนูตำ่ ง ๆ เช่น
 บันทึกขออนุมตั ิลำ
 บันทึกพ้ นสภำพควำมเป็ นพนักงำน
 บันทึกขออนุมตั ิแก้ ไข/ปรับปรุ งเวลำ
 บันทึกขอยกเว้ นกำรรู ดบัตรชัว่ ครำว
 บันทึกขออนุมตั ิแลกกะงำน
 บันทึกแผนกำรอบรมประจำปี
 บันทึกขออนุมตั ิเปลี่ยนกะงำน
 บันทึกขออนุมตั ิอบรมภำยนอก
 บันทึกขออนุมตั ิทำงำนล่วงเวลำ
 บันทึกขออนุมตั ิอบรมภำยใน
 บันทึกขออนุมตั ิทำงำนล่วงเวลำแบบกลุม่
 บันทึกขออนุมตั ิเบิกเงินอบรม
 บันทึกพนักงำนทดลองงำน
 บันทึกขออนุมตั ิจองห้ องอบรม
 บันทึกสัญญำจ้ ำงงำน
 บันทึกขออนุมตั ิลงทะเบียน
 บันทึกผลงำนดีเด่น
 บันทึกถอนลงทะเบียน
 บันทึกกำรลงโทษ
 บันทึกคำร้ องสวัสดิกำร
 บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน
 บันทึกขออนุมตั ิอตั รำกำลังคน
โปรแกรมจะแจ้ งเตือนอัตโนมัติในรู ปแบบ E-mail ให้ ผ้ สู มัครงำนทรำบผลกำรตรวจข้ อสอบ, ปฏิทินนัดสอบ
โปรแกรมจะแจ้ งเตือนอัตโนมัติในรู ปแบบ E-mail ให้ ผ้ สู มัครงำนและผู้สมั ภำษณ์ ทรำบปฏิทินนัดสัมภำษณ์

Dashboard
สถิติกำรลำแยกตำมหน่วยงำน เพื่อให้ ทรำบถึงสถิติกำรลำของแต่ละหน่วยงำนหรื อทังองค์
้ กร
สถิติกำรลำแยกตำมประเภทกำรลำ เพื่อให้ ทรำบถึงสถิติกำรลำแต่ละประเภท เช่น ลำป่ วย, ลำกิจ, ลำพักร้ อน
ของแต่ละหน่วยงำนหรื อทังองค์
้ กร
อัตรำกำลังคนแยกตำมหน่วยงำน เพื่อให้ ทรำบถึงอัตรำกำลังคนที่มีอยู่ในปั จจุบนั ของแต่ละหน่วยงำนและนำไป
วิเครำะห์ตอ่ ได้ วำ่ จะต้ อง Recruit เข้ ำมำเพิ่มหรื อไม่
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อัตรำกำลังคนเปรี ยบเทียบอัตรำกำลังคนมำตรฐำน เพื่อให้ ทรำบถึงอัตรำกำลังที่มีอยู่ในปั จจุบันว่ำเพียงพอกับ
อัตรำกำลังคนมำตรฐำนขององค์กรหรื อไม่ เพื่อนำไปวิเครำะห์วำ่ จะต้ อง Recruit เข้ ำมำเพิ่มหรื อไม่
อัตรำควำมเคลื่อนไหวกำลังคน เพื่อให้ ทรำบถึงควำมเคลื่อนไหวของอัตรำกำลังคนว่ำมีกำรโยกย้ ำยหน่วยงำน,
ลำออก หรื อมีพนักงำนเข้ ำมำใหม่
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบสถิติกำรขำด ลำ สำย แต่ละหน่วยงำน เพื่อเปรี ยบเทียบให้ เห็นว่ำในแต่ละหน่วยงำนหรื อแต่ละ
เดือนนันมี
้ สถิติกำรขำด, กำรลำ , กำรมำสำย แตกต่ำงกันอย่ำงไร
ข้ อมูล เปรี ย บเที ยบ Cost แต่ล ะหน่ วยงำน เพื่ อเปรี ย บเที ย บให้ เห็ น ว่ำแต่ล ะหน่ วยงำนมี Cost มำกหรื อน้ อย
เพี ยงใด ซึ่งสำมำรถดูได้ ทงั ้ ที่เป็ นหน่วยงำน และทัง้ องค์กร พร้ อมทัง้ ดูรำยละเอียดได้ ว่ำมีกำรสูญเสีย Cost จำก
รำยกำรไหนไปบ้ ำง
ข้ อมูลอัตรำกำรปรับเงินเดือนแต่ละหน่วยงำน เพื่อให้ ทรำบถึงอัตรำกำรปรับเงินเดือนของแต่ละหน่วยงำนว่ำมีกำร
ปรับในขันต
้ ่ำ, ขันสู
้ ง, และโดยเฉลี่ยแล้ วเป็ นเท่ำไหร่
สถิติกำรอบรมแยกตำมหน่วยงำน เพื่อแสดงให้ เห็นว่ำในแต่ละหน่วยงำนนันมี
้ สถิติจำนวนผู้ผ่ำนกำรอบรมมำแล้ ว
กี่คน และคิดเป็ นกี่เปอร์ เซ็นต์ของจำนวนพนักงำนทังหมด
้
และของแต่ละหลักสูตรที่เปิ ดอบรมหรื อ สัมมนำ
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบค่ำใช้ จ่ำยกำรฝึ กอบรมแต่ละหน่วยงำน เพื่อแสดงกำรเปรี ยบเทียบค่ำใช้ จ่ำยในกำรอบรมของ
แต่ละหน่วยงำน และแต่ละหลักสูตร
สถิติจำนวนผู้เข้ ำอบรมแต่ละหลักสูตรหรื อแต่ละหน่วยงำน เพื่อให้ ทรำบถึงสถิติจำนวนผู้เข้ ำรับกำรอบรมแต่ละ
หลักสูตร และแต่ละหน่วยงำนเพื่อนำมำวิเครำะห์ตอ่ ว่ำควรจะเปิ ดกำรอบรมหลักสูตรไหนเพิ่มเติมหรื อไม่
สถิติกำรเบิก – จ่ำยค่ำอบรมในแต่ละหน่วยงำน เพื่อแสดงให้ ทรำบถึงสถิติกำรเบิกค่ำอบรมของแต่ละหน่วยงำน
ว่ำมียอดกำรเบิก – จ่ำย มำกหรื อน้ อยเพียงใด เพื่อนำไปวิเครำะห์ตอ่ ว่ำควรจะให้ เบิก-จ่ำยในครัง้ ต่อไปหรื อไม่
อัต รำก ำลังคนเปรี ย บเที ย บอัตรำก ำลังคนมำตรฐำนแต่ละกะงำน เพื่ อเปรี ยบเที ยบให้ เห็ น ว่ำอัตรำกำลังคน
มำตรฐำนของแต่ละกะงำนมีมำกหรื อน้ อยเพียงใด เพื่อที่จะใช้ ในกำรวิเครำะห์ ว่ำควรจะมีกำร Recruit เพิ่มเติม
หรื อไม่
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบกำรจ่ำย – ชำระสวัสดิกำรแต่ละหน่วยงำน เพื่อเปรี ยบเทียบให้ เห็นว่ำแต่ละหน่วยงำนนัน้ มี
ยอดกำรจ่ำย – ชำระ สวัสดิกำรมำกน้ อยเพี ยงใด เพื่ อนำไปวิเครำะห์ ต่อว่ำจะมีกำรจ่ำยสวัสดิกำรในครั ง้ ต่อไป
หรื อไม่
สถิติกำรเบิก – คืนสินทรัพย์แต่ละหน่วยงำน เพื่อให้ ทรำบถึงสถิติกำรเบิก – กำรคืน สินทรัพย์ที่แต่ละหน่วยงำนได้
ทำกำรเบิก – คืน เพื่อจะได้ นำไปตรวจสอบได้ วำ่ ขณะนี ้มีสินทรัพย์ถกู เบิก – คืน ไปแล้ วกี่รำยกำร
สถิติสวัสดิกำรที่มีกำรร้ องขอแต่ละรู ปแบบ เพื่อให้ ทรำบถึงสถิติกำรร้ องขอสวัสดิกำรของแต่ละรู ปแบบว่ำมีกำร
ร้ องขอแต่ละรู ปแบบมำกหรื อน้ อยเพียงใด
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ข้ อมูลเปรี ยบเทียบกำรจ่ำย – ค้ ำงจ่ำยสวัสดิกำร ของแต่ละหน่วยงำน เพื่อเปรี ยบเทียบให้ เห็นว่ำมียอดกำรจ่ำย –
ค้ ำงจ่ำยสวัสดิกำรของแต่ละหน่วยงำนนันมี
้ มำกหรื อน้ อยเพียงใดเพื่อจะได้ นำไปวิเครำะห์ในกำรจ่ำยสวัสดิกำรใน
ครัง้ ต่อไป
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบกำรชำระ – ค้ ำงชำระสวัสดิกำรของแต่ละหน่วยงำน เพื่อเปรี ยบเทียบให้ เห็นว่ำมียอดกำรชำระ
– ค้ ำงชำระสวัสดิกำรของแต่ละหน่วยงำนมำกหรื อน้ อยเพียงใด และสำมำรถนำข้ อมูลไปวิเครำะห์เพื่อปรับเพิ่มหรื อ
ลด รำยกำรสวัสดิกำรที่เกินเป้ำจำกกำรกำหนดไว้ ได้
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบกำรถือครองสินทรัพย์ของแต่ละหน่วยงำน เพื่อเปรี ยบเทียบให้ เห็นว่ำแต่ละหน่วยงำนมีกำรถือ
ครองทรัพย์สินอะไรบ้ ำงและเป็ นจำนวนมำกหรื อน้ อยเพียงใด

Management Information (MIS Report)
รำยงำนวิเครำะห์ สถิติ กำรขำด ลำ มำสำย สำหรั บวิเครำะห์ ดูข้อมูล กำรขำด ลำ มำสำย ของแต่ ละหน่วยงำน
กำรวิเครำะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็ น 4 แบบ คือ
 แบบสถิติ เป็ นรำยงำนที่ใช้ สำหรับดูวิเครำะห์สถิติ กำรขำด ลำ มำสำย ของแต่ละหน่วยงำน ว่ำหน่วยงำน
ใดที่ มีส ถิ ติ กำรขำด ลำ มำสำย มำกที่ สุด เพื่ อน ำข้ อมูลไปพิ จำรณำประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรท ำงำนของ
พนักงำนในแต่ละหน่วยงำนนัน้ เพื่อปรับปรุ งกำรทำงำนของพนักงำนให้ ดีขึ ้น
 แบบเปรี ยบเทียบ 12 เดือน และเปรี ยบเทียบทุกไตรมำส เป็ นรำยงำนที่ใช้ สำหรับดูวิเครำะห์สถิติ กำรขำด
ลำ มำสำย เปรี ยบเทียบในแต่ละเดือนและแต่ละไตรมำส ว่ำหน่วยงำนใดมี กำรขำด ลำ มำสำย เพิ่มขึน้
หรื อลดลงอย่ำงไรบ้ ำง
 แบบเปรี ยบเทียบรำยปี เป็ นรำยงำนที่ใช้ สำหรับดูวิเครำะห์ สถิติ กำรขำด ลำ มำสำย เปรี ยบเทียบรำยปี
ย้ อนหลังได้ สงู สุด 5 ปี ซึง่ สำมำรถเลือกปี ที่ต้องกำรดูเปรี ยบเทียบได้
 แบบเปรี ยบเทียบรำยไตรมำส เป็ นรำยงำนที่ใช้ สำหรับดูวิเครำะห์ สถิติกำรขำด ลำ มำสำย เปรี ยบเทียบ
ระหว่ำงไตรมำส 2 ไตรมำส ซึง่ สำมำรถเลือกไตรมำสของปี ที่ต้องกำรดูเปรี ยบเทียบ และสำมำรถดูอตั รำ
เปรี ยบเทียบกำรเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงของ 2 ไตรมำสได้
รำยงำนวิเครำะห์ ข้อมูล Cost สำหรั บวิเครำะห์ ค่ำใช้ จ่ำยของแต่ละหน่วยงำน กำรวิเครำะห์ ข้อมูลแบ่งออกเป็ น
4 แบบ คือ
 แบบสถิติ เป็ นรำยงำนที่ใช้ สำหรั บวิเครำะห์ สถิติค่ำใช้ จ่ำยของแต่ละหน่วยงำน ว่ำหน่วยงำนใดที่มีสถิติ
ค่ำใช้ จ่ำยมำกที่สดุ เพื่อนำข้ อมูลไปพิจำรณำในกำรลดต้ นทุน หรื อวำงแผนค่ำใช้ จ่ำยภำยในองค์กรต่อไป
 แบบเปรี ยบเทียบ 12 เดือน และเปรี ยบเทียบทุกไตรมำส เป็ นรำยงำนที่ใช้ สำหรับวิเครำะห์ส ถิติคำ่ ใช้ จ่ำย
เปรี ยบเทียบในแต่ละเดือนและแต่ละไตรมำส ว่ำหน่วยงำนใดมีคำ่ ใช้ จ่ำยเพิ่มมำกขึ ้นหรื อลดลง
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 แบบเปรี ยบเทียบรำยปี เป็ นรำยงำนที่ใช้ สำหรับวิเครำะห์สถิติค่ำใช้ จ่ำยเปรี ยบเทียบรำยปี หรื อย้ อนหลัง

ได้ สงู สุด 5 ปี ซึง่ สำมำรถเลือกปี ที่ต้องกำรดูเปรี ยบเทียบได้
 แบบเปรี ยบเทียบรำยไตรมำส เป็ นรำยงำนที่ใช้ สำหรับวิเครำะห์สถิติค่ำใช้ จ่ำยเปรี ยบเทียบ ระหว่ำงไตร
มำส 2 ไตรมำส ซึง่ สำมำรถเลือกไตรมำสของปี ที่ต้องกำรดูเปรี ยบเทียบ และสำมำรถดูอตั รำ เปรี ยบเทียบ
กำรเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงของแต่ละไตรมำสได้
รำยงำนวิเครำะห์ สถิติกำรเข้ ำอบรม จะแบ่งเป็ นวิเครำะห์ แยกตำมหน่วยงำน และวิเครำะห์แยกตำมหลักสูตร ซึ่ง
แบ่งออกเป็ น 2 แบบ คือ
 แบบแจกแจง เป็ นรำยงำนที่ใช้ สำหรับวิเครำะห์รำยละเอียดแจกแจงลงลึกถึงระดับแยกเป็ นหน่วยงำนว่ำ
แต่ละหน่วยงำนมีสถิติกำรเข้ ำอบรมหลักสูตรอะไรบ้ ำง เป็ นจำนวนเท่ำใด เพื่อนำข้ อมูลไปวิเครำะห์ในกำร
จัดอบรมให้ แก่พนักงำนในครัง้ ต่อไป
 แบบสรุ ป เป็ นรำยงำนที่ใช้ สำหรับวิเครำะห์ดขู ้ อมูลสรุ ปรวมกำรเข้ ำอบรมของแต่ละหน่วยงำน หรื อแต่ละ
หลักสูตรว่ำมีสถิติกำรเข้ ำอบรมเป็ นจำนวนเท่ำใด เพื่อนำข้ อมูลไปวิเครำะห์ในกำรจัดอบรมครัง้ ต่อไป
รำยงำนวิเครำะห์สถิติผ้ สู อบ ผ่ำน- ไม่ผ่ำนกำรฝึ กอบรม แบ่งกำรวิเครำะห์ออกเป็ น 2 แบบ แยกได้ ดงั นี ้คือ
 แยกตำมหน่วยงำน เป็ นรำยงำนที่ใช้ สำหรับวิเครำะห์ สถิติผ้ สู อบในแต่ละหน่วยงำน ว่ำแต่ละหน่วยงำน
พนักงำนที่เข้ ำอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ ำใจในหลักสูตรมำกเพียงใด เพื่อนำไปปรับปรุ งควำมรู้ ของพนักงำน
ให้ มำกยิ่งขึ ้น
 แยกตำมหลักสูตร เป็ นรำยงำนที่ ใช้ สำหรั บวิเครำะห์ สถิติผ้ ูสอบในแต่ละหลักสูตร ว่ำแต่ละหลักสูตรมี
กำรสอนเป็ นอย่ำงไร กรณีมีผ้ สู อบไม่ผ่ำนมำก ต้ องปรับปรุ งหลักสูตรกำรสอนหรื อไม่อย่ำงไร
รำยงำนวิเครำะห์เปรี ยบเทียบค่ำใช้ จ่ำยกำรฝึ กอบรม จะแบ่งเป็ น กำรวิเครำะห์แยกตำมหน่วยงำน และวิเครำะห์
แยกตำมหลักสูตร
 แยกตำมหน่ วยงำน เป็ น รำยงำนที่ ใช้ ส ำหรั บ วิ เครำะห์ ค่ำใช้ จ่ ำยในกำรขอฝึ ก อบรมรวมในแต่ล ะครั ง้
ซึง่ ค่ำใช้ จ่ำยที่นำมำวิเครำะห์นนั ้ จะเป็ นค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึน้ เมื่อเวลำมีกำรขออบรมภำยในหรื อภำยนอก
เช่ น ค่ำใช้ จ่ ำยของผู้จัดงำน, ค่ำใช้ จ่ำยของพนักงำน เวลำไปอบรมภำยใน- ภำยนอก ซึ่งรำยงำนจะ
วิเครำะห์คำ่ ใช้ จ่ำยเปรี ยบเทียบของแต่ละหน่วยงำนว่ำเป็ นอย่ำงไร
 แยกตำมหลัก สูต ร เป็ น รำยงำนที่ ใ ช้ ส ำหรั บ วิ เครำะห์ ค่ ำใช้ จ่ ำยในกำรขอฝึ ก อบรมรวมในแต่ ล ะครั ง้
ซึง่ ค่ำใช้ จ่ำยที่นำมำวิเครำะห์นนั ้ จะเป็ นค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึน้ เมื่อเวลำมีกำรขออบรมภำยในหรื อภำยนอก
เช่ น ค่ำใช้ จ่ ำยของผู้จัดงำน, ค่ำใช้ จ่ำยของพนักงำน เวลำไปอบรมภำยใน - ภำยนอก ซึ่งรำยงำนจะ
วิเครำะห์คำ่ ใช้ จ่ำยเปรี ยบเทียบของแต่ละหลักสูตรว่ำเป็ นอย่ำงไร
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รำยงำนวิเครำะห์ข้อมูลกำรเบิก – จ่ำย ค่ำอบรม สำหรับวิเครำะห์ข้อมูล กำรขอเบิกค่ำอบรมของแต่ละหน่วยงำน
ซึง่ แบ่งกำรวิเครำะห์ออกเป็ น 3 แบบ คือ
 แบบเปรี ยบเทียบ 12 เดือน และเปรี ยบเที ยบทุกไตรมำส เป็ นรำยงำนที่ใช้ สำหรับดูวิเครำะห์ สถิติกำร
ขอเบิ กค่ำอบรมเปรี ยบเที ยบในแต่ล ะเดือนและแต่ล ะไตรมำส ว่ำหน่ วยงำนใดมีกำรขอเบิ ก ค่ำอบรม
เพิ่มขึ ้นหรื อลดลง เพื่อเป็ นข้ อมูลในกำรขอเปิ ดอบรมให้ หน่วยงำนนันๆ
้ ต่อไป
 แบบเปรี ยบเทียบรำยปี เป็ นรำยงำนที่ใช้ สำหรับดูวิเครำะห์สถิติกำรขอเบิกค่ำอบรมของแต่ละหน่วยงำน
เปรี ยบเทียบรำยปี ย้ อนหลังได้ สงู สุด 5 ปี ซึง่ สำมำรถเลือกปี ที่ต้องกำรดูเปรี ยบเทียบได้
 แบบเปรี ยบเที ย บรำยไตรมำส เป็ นรำยงำนที่ ใช้ ส ำหรั บดูวิเครำะห์ ส ถิ ติกำรขอเบิ กค่ำอบรมของแต่ล ะ
หน่วยงำนเปรี ยบเที ยบระหว่ำงไตรมำส ซึ่งสำมำรถเลือกไตรมำสของปี ที่ ต้องกำรดูเปรี ยบเที ยบ และ
สำมำรถดูอตั รำเปรี ยบเทียบกำรเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงของแต่ละไตรมำสได้
รำยงำนวิเครำะห์ ก ำรจ่ ำย - ค้ ำงจ่ ำยสวัส ดิก ำร จะแบ่ งกำรวิเครำะห์ ออกเป็ น วิเครำะห์ แยกตำมหน่ วยงำน ,
วิเครำะห์แยกตำมสวัสดิกำร และจะแบ่งย่อยออกเป็ นวิเครำะห์สถิติแยกตำมยอดกำรจ่ำย หรื อค้ ำงจ่ำย ดังนี ้
 แยกตำมหน่วยงำน – เรี ยงตำมยอดกำรจ่ำยมำกที่สดุ เป็ นรำยงำนที่ใช้ สำหรับดู วิเครำะห์ สถิติยอดกำรจ่ำยค่ำสวัสดิกำรให้ แก่หน่วยงำนใดมำกที่สดุ เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบ ในกำรตัดสินใจให้ สวัสดิกำรเพิ่ม
หรื อ ลด หรื อ ชะลอกำรจ่ำยสวัสดิกำรนันๆไว้
้ ก่อน
 แยกตำมหน่วยงำน – เรี ยงตำมยอดกำรค้ ำงจ่ำยมำกที่ สุด เป็ นรำยงำนใช้ สำหรั บดูวิเครำะห์ สถิติยอด
กำรค้ ำงจ่ำยสวัสดิกำรของแต่ละหน่วยงำน เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบกำรเปรี ยบเทียบยอดเงินค้ ำงจ่ำย
สวัสดิกำรกับยอดเงินบัญ ชีในบริ ษัทว่ำสมดุลพอที่ จะจ่ำยเงินสวัสดิกำรให้ แก่พนักงำนที่ยังค้ ำงจ่ำยอยู่
ทังหมดได้
้
หรื อไม่
 แยกตำมสวัสดิกำร – เรี ยงตำมยอดกำรจ่ำยมำกที่สุด เป็ นรำยงำนที่ใช้ สำหรับดูวิเครำะห์ สถิติยอดกำร
จ่ำย ค่ำสวัสดิกำร ว่ำสวัสดิกำรใดมียอดกำรจ่ำยมำกที่สดุ เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบในกำรตัดสินใจให้
สวัสดิกำรเพิ่มหรื อลด หรื อชะลอกำรจ่ำยสวัสดิกำรนันๆ
้ ไว้ ก่อน
 แยกตำมสวัสดิกำร – เรี ยงตำมยอดกำรค้ ำงจ่ำยมำกที่สุด เป็ นรำยงำนที่ใช้ สำหรับดูวิเครำะห์ สถิติยอด
กำรค้ ำงจ่ำยสวัสดิกำรของแต่ละหน่วยงำน เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบในกำรเปรี ยบเทียบยอดเงินค้ ำงจ่ำย
สวัสดิกำรกับยอดเงินบัญ ชีในบริ ษัทว่ำสมดุลพอที่ จะจ่ำยเงินสวัสดิกำรให้ แก่พนักงำนที่ยังค้ ำงจ่ำยอยู่
ทังหมดได้
้
หรื อไม่
 แยกตำมสวัสดิกำร – เรี ยงตำมกำรจ่ำยและค้ ำงจ่ำย เป็ นรำยงำนที่ใช้ สำหรั บเปรี ยบเทียบว่ำสวัสดิกำร
ตัวใด มีกำรจ่ำยและค้ ำงจ่ำยอยู่เท่ำใด
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รำยงำนวิเครำะห์กำรชำระ – ค้ ำงชำระ สวัสดิกำร จะแบ่งกำรวิเครำะห์ออกเป็ น วิเครำะห์แยกตำมหน่วยงำน และ
วิเครำะห์แยกตำมสวัสดิกำร และจะแบ่งย่อยออกเป็ นวิเครำะห์สถิติตำมยอดกำรชำระ หรื อค้ ำงชำระดังนี ้
 แยกตำมหน่ วยงำน – เรี ย งตำมยอดกำรช ำระมำกที่ สุด เป็ น รำยงำนใช้ ส ำหรั บ ดูวิเครำะห์ ส ถิ ติ ย อด
กำรชำระค่ำสวัสดิกำรให้ แก่หน่วยงำนใดมำกที่สดุ เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบในกำรตัดสินใจให้ สวัสดิกำร
เพิ่มหรื อลด หรื อชะลอกำรชำระสวัสดิกำรนันๆ
้ ไว้ ก่อน
 แยกตำมหน่วยงำน – เรี ยงตำมยอดกำรค้ ำงชำระมำกที่สุด เป็ นรำยงำนใช้ สำหรั บดูวิเครำะห์ สถิติยอด
กำรค้ ำงชำระสวัสดิกำรของแต่ละหน่วยงำน เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบในกำรเปรี ยบเที ยบยอดเงินค้ ำง
ชำระสวัสดิกำรกับยอดเงินบัญชีในบริ ษัทว่ำสมดุลพอที่จะชำระเงินสวัสดิกำรให้ แก่พนักงำนที่ยงั ค้ ำงชำระ
อยู่ทงหมดได้
ั้
หรื อไม่
 แยกตำมสวัส ดิก ำร – เรี ย งตำมยอดกำรชำระมำกที่ สุด เป็ น รำยงำนที่ ใช้ ส ำหรั บ ดูวิเครำะห์ ส ถิ ติ ย อด
กำรช ำระค่ ำ สวัส ดิ ก ำร ว่ ำ สวัส ดิ ก ำรใดมี ย อดกำรช ำระมำกที่ สุ ด เพื่ อ ใช้ เป็ นข้ อมู ล ประกอบใน
กำรตัดสินใจให้ สวัสดิกำรเพิ่ม หรื อ ลด หรื อ ชะลอ กำรชำระสวัสดิกำรนันๆไว้
้ ก่อน
 แยกตำมสวัสดิกำร – เรี ยงตำมยอดกำรค้ ำงชำระมำกที่สดุ เป็ นรำยงำนที่ใช้ สำหรับดูวิเครำะห์สถิติยอด
กำรค้ ำงช ำระสวัส ดิก ำรของแต่ล ะหน่ วยงำน เพื่ อใช้ เป็ น ข้ อมูล ประกอบในกำรเปรี ย บเที ย บยอดเงิ น
ค้ ำงชำระสวัสดิกำรกับยอดเงินบัญชีในบริ ษัท ว่ำสมดุลพอที่จะชำระเงินสวัสดิกำรให้ แก่พนักงำนที่ยงั ค้ ำง
ชำระอยู่ทงหมดได้
ั้
หรื อไม่
 แยกตำมสวัสดิกำร – เรี ยงตำมกำรชำระและค้ ำงชำระ เป็ นรำยงำนที่ใช้ สำหรับเปรี ยบเทียบว่ำสวัสดิกำร
ใดมีกำรชำระ และค้ ำงชำระอยู่เท่ำใด
รำยงำนวิเครำะห์ อตั รำกำรเคลื่อนไหวกำลังคน เป็ นรำยงำนที่ใช้ สำหรั บวิเครำะห์ ดูกำรเคลื่อนไหวของพนักงำน
ในแต่ละหน่วยงำน ซึ่งข้ อมูลที่นำมำวิเครำะห์ ได้ แก่ เข้ ำงำนใหม่, โอนย้ ำยหน่วยงำน, ลำออก, สำเหตุที่ลำออก
เพื่อนำมำปรับปรุ งโครงสร้ ำงองค์กรให้ มีประสิทธิ ภำพดียิ่งขึ ้น ซึง่ แบ่งได้ 4 แบบคือ
 แบบสถิติ เป็ นรำยงำนที่ใช้ สำหรับดูวิเครำะห์สถิติกำรเข้ ำงำนใหม่, โอนย้ ำยหน่วยงำน, ลำออก ของแต่ละ
หน่วยงำน ว่ำหน่วยงำนใดที่มีสถิติมำกที่สุด เพื่อนำข้ อมูลไปพิจำรณำในกำรปรั บปรุ งโครงสร้ ำงภำยใน
องค์กร
 แบบเปรี ยบเที ยบ 12 เดือน และเปรี ยบเทียบทุกไตรมำส เป็ นรำยงำนที่ ใช้ สำหรั บดูวิเครำะห์ สถิ ติกำรเข้ ำงำนใหม่, โอนย้ ำยหน่วยงำน, ลำออก ของแต่ละหน่วยงำน เปรี ยบเทียบในแต่ละเดือน และแต่ละไตร
มำส ว่ำหน่วยงำนใดมีกำรเคลื่อนไหวกำลังคนเพิ่มขึ ้น หรื อลดลง ด้ วยสำเหตุใด
 แบบเปรี ยบเที ยบรำยปี เป็ นรำยงำนที่ ใช้ สำหรั บดูวิเครำะห์ สถิ ติกำรเข้ ำงำนใหม่, โอนย้ ำยหน่วยงำน,
ลำออก ของแต่ละหน่วยงำน เปรี ยบเทียบแบบรำยปี และสำมำรถย้ อนหลังได้ สงู สุด 5 ปี สำมำรถเลือกปี ที่
ต้ องกำรดูเปรี ยบเทียบได้
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 แบบเปรี ยบเทียบรำยไตรมำส เป็ นรำยงำนที่ใช้ สำหรับดูวิเครำะห์สถิติกำรเข้ ำงำนใหม่, โอนย้ ำยหน่วยงำน

, ลำออกเปรี ยบเทียบระหว่ำงไตรมำส ซึง่ สำมำรถเลือกไตรมำสของปี ที่ต้องกำรดูเปรี ยบเทียบ ซึง่ สำมำรถ
ดูอตั รำเปรี ยบเทียบกำรเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงของแต่ละไตรมำสได้
รำยงำนวิเครำะห์ข้อมูล Productivity เป็ นรำยงำนที่ใช้ สำหรับวิเครำะห์ดปู ระสิทธิภำพในกำรทำงำนของพนักงำน
แต่ละหน่วยงำน ซึง่ จะแบ่งออกได้ ดงั นี ้คือ
 แยกตำมหน่วยงำน เป็ นรำยงำนที่ใช้ สำหรับวิเครำะห์ดปู ระสิทธิภำพในกำรทำงำนของพนักงำนแยกเป็ น
แต่ละหน่วยงำน ว่ำหน่วยงำนใดมีประสิทธิภำพในกำรทำงำนแตกต่ำงกันอย่ำงไร เพื่อนำไปเป็ นข้ อมูล ใน
กำรปรับปรุ งประสิทธิภำพของพนักงำน
 แบบเปรี ยบเที ยบสถิติ Productivity มำกที่ สุด เป็ นรำยงำนที่ ใช้ สำหรั บวิเครำะห์ ดูประสิทธิ ภำพในกำร
ทำงำนของพนักงำน โดยเรี ยงลำดับจำกหน่วยงำนที่มี Productivity มำกที่สดุ ไปหำน้ อยที่สุด เพื่อนำไป
เป็ นข้ อมูลในกำรปรับปรุ งประสิทธิภำพของพนักงำน
 แบบเปรี ย บเที ย บ 12 เดื อ น และเปรี ย บเที ย บทุ ก ไตรมำส เป็ น รำยงำนที่ ใช้ ส ำหรั บ ดูวิเครำะห์ ส ถิ ติ
Productivity แต่ ล ะหน่ ว ยงำน เปรี ย บเที ย บในแต่ ล ะเดื อ นและแต่ ล ะไตรมำส ว่ ำ หน่ ว ยงำนใดมี
Productivity เพิ่ มขึน้ หรื อลดลง เพื่ อวิเครำะห์ ห ำสำเหตุในกำรที่ จ ะน ำมำปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ภ ำพของ
พนักงำนต่อไป
 แบบเปรี ย บเที ย บรำยปี เป็ นรำยงำนที่ ใ ช้ ส ำหรั บ ดู วิ เครำะห์ ส ถิ ติ Productivity แต่ ล ะหน่ ว ยงำน
เปรี ยบเทียบรำยปี ย้ อนหลังได้ สงู สุด 5 ปี ซึง่ สำมำรถเลือกปี ที่ต้องกำรดูเปรี ยบเทียบได้
 แบบเปรี ยบเทียบรำยไตรมำส เป็ นรำยงำนที่ใช้ สำหรับดูวิเครำะห์สถิติ Productivity เปรี ยบเทียบระหว่ำง
ไตรมำส ซึ่งสำมำรถเลือกไตรมำสของปี ที่ต้องกำรดูเปรี ย บเที ยบ ซึ่งสำมำรถดูอัตรำเปรี ยบเที ย บกำร
เพิ่มขึ ้น หรื อลดลงของแต่ละไตรมำสได้
รำยงำนวิเครำะห์เปรี ยบเทียบกำรเบิก - คืนทรัพย์สินแยกตำมหน่วยงำน เป็ นรำยงำนที่ใช้ สำหรับวิเครำะห์ดอู ตั รำ
กำรเบิก กำรคืน และกำรถือครองทรัพย์สินของพนักงำนแต่ละหน่วยงำน ว่ำมีจำนวนเป็ นเท่ำใด
รำยงำนวิเครำะห์ ข้อมูลอัตรำกำรปรับเงินเดือนแยกตำมหน่วยงำน เป็ นรำยงำนวิเครำะห์ ที่ใช้ สำหรั บดูอตั รำกำร
ปรับว่ำในแต่ละหน่วยงำนหรื อตำแหน่งงำน มีอตั รำกำรปรับต่อปี มำกน้ อยเพียงใด ทัง้ จำนวนครัง้ ในกำรปรับและ
จำนวนเงินในกำรปรับ เพื่อนำมำเป็ นข้ อมูลในกำรวิเครำะห์กำรปรับเงินเดือนพนักงำนในปี ถดั ไป
รำยงำนวิเครำะห์เปรี ยบเทียบโครงสร้ ำงอัตรำเงินเดือนแต่ละตำแหน่งงำน เป็ นรำยงำนวิเครำะห์ที่ใช้ สำหรับดูอตั รำ
เงินเดือนของแต่ละตำแหน่งงำน เพื่ อดูว่ำแต่ละตำแหน่งงำนมีอัตรำเงินเดือนที่ เพิ่ มขึน้ แบบก้ ำวกระโดดมำกไป
หรื อไม่ เพื่อพิจำรณำปรับเพิ่ม หรื อปรับลดตำมโครงสร้ ำงที่ควรจะเป็ น
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รำยงำนวิเครำะห์โครงสร้ ำงบุคคลำกรภำยในองค์กร เป็ นรำยงำนวิเครำะห์ที่ใช้ สำหรับวิเครำะห์ดขู ้ อมูลพนักงำน
เช่ น อำยุ, กำรศึก ษำ ฯลฯ เพื่ อให้ องค์ ก รมีบุคคลำกรที่ มีควำมช ำนำญในทุ ก ด้ ำน และวิเครำะห์ พ นักงำนที่ จ ะ
เกษี ยณอำยุ เพื่อองค์กรจะได้ ทำกำรสรรหำพนักงำนมำดำรงตำแหน่งงำนแทน

Employee Self Service (ESS)
สำมำรถใช้ Log In เข้ ำโดยใช้ รหัสผ่ำนของ HRMI ไม่ต้องกำหนดใหม่ให้ ย่งุ ยำก ผ่ำนเครื อข่ำยออนไลน์
(Web Browser) ด้ วย รู ปแบบหน้ ำที่เข้ ำใจง่ำย
สำมำรถเปลี่ยนรหัสผ่ำนได้ เมื่อ Log In เข้ ำมำในระบบแล้ ว
ระบบมีข้อควำมแจ้ งเตือนอัตโนมัติเมื่อเกิดควำมผิดพลำดในกำรใส่รหัสผ่ำน
กรณีที่พนักงำนลืมรหัสผ่ำน สำมำรถ Click ที่ปมุ่ Forget Password แล้ วจะมีแบบฟอร์ ม รำยละเอียดร้ องขอ
รหัสผ่ำนให้
กรณีที่มีสำขำมำกกว่ำหนึง่ สำขำ สำมำรถเลือกได้ วำ่ ต้ องกำร Log In เข้ ำใช้ งำนสำขำใด
สำมำรถบันทึกคำร้ องขอต่ำงๆ เช่น ขอทำงำนล่วงเวลำ, ขออนุมตั ิลำ, อนุมตั ิกำรร้ องขอ, พร้ อมส่ง E-mail ถึงผู้มี
สิทธิ์อนุมตั ิทนั ที
ผู้บริ หำรสำมำรถพิจำรณำ อนุมตั ิ เอกสำรกำรร้ องขอประเภทต่ำงๆ ของพนักงำนได้ อย่ำงรวดเร็ วเพรำะระบบ
จะแจ้ ง
เตือนอัตโนมัติในรู ปแบบ Alert และ E-mail แจ้ งผลกำรอนุมตั ิเอกสำรแต่ละขันให้
้ ทรำบ
รองรับกำรค้ นหำที่ง่ำย และรวดเร็ วต่อกำรค้ นหำทุกหน้ ำจอ
สำมำรถเรี ยกดูเอกสำรกำรลำของตนเอง, ข้ อมูลของพนักงำนที่อยู่ภำยใต้ สงั กัด และพนักงำนที่
กำหนดสิทธิ์ให้ มองเห็นข้ อมูลได้ ทังรู้ ปแบบกรำฟแสดงข้ อมูลกำรลำ, ตำรำงกะงำน, ปฏิทิน
วันหยุดของบริ ษัท และ Productivity ของพนักงำน ซึง่ รวมอยู่ในหน้ ำจอเดียวกัน
สำมำรถเรี ยกดู, แก้ ไข, เพิ่ม ข้ อมูลส่วนตัว เช่น ข้ อมูลส่วนตัวทัว่ ไป, ที่อยู่, ข้ อมูลครอบครัว/กำรศึกษำ/
ประสบกำรณ์ทำงำน, ข้ อมูลสุขภำพ
สำมำรถดูสรุ ปจำนวนวันที่ทำงำน, จำนวนวันหยุด, จำนวนวันหยุดประจำปี ของแต่ละเดือนทังปี
้ ได้
สำมำรถตรวจสอบกำรสรุ ป กะงำนประจำเดือน , กำรแลกกะเปลี่ยนกะประจำเดือนได้
สำมำรถตรวจสอบเวลำเข้ ำงำน - ออกงำน สำย หรื อ ออกก่อน ในแต่ละวันได้
สำมำรถแสดง Graph Productivity ได้ 3 แบบ
 Graph Productivity ของพนักงำน
 Graph Productivity ของหน่วยงำนของพนักงำน
 Graph Productivity ของหน่วยงำนของพนักงำนเทียบกับหน่วยงำนอื่น
ข้ อมูลโครงสร้ ำงพนักงำน สำมำรถเลือกดู Chart ได้ ทงแบบแนวนอน,
ั้
แนวตัง,้ แบบ List
สำมำรถดูข้อมูลโครงสร้ ำงองค์กรได้ 3 แบบ ได้ แก่
 โครงสร้ ำงขององค์กร
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 โครงสร้ ำงของตำแหน่งงำน
 โครงสร้ ำงของพนักงำน (แสดงรู ปพนักงำน)
สำมำรถแสดงปฏิทินส่วนตัวของพนักงำนแต่ละคนได้ เช่น ปฏิทินตำรำงกำรทำงำน
สำมำรถเรี ยกดู และกำหนดวันหยุดบริ ษัท, กำหนดกำรกิจกรรมต่ำงๆ ได้ จำกหน้ ำจอปฏิทินวันหยุด
ระบบสำมำรถกำหนดกำหนดสิทธิ์ทำงำน ข้ อมูลตำมพนักงำนแต่ละคนที่ Log In เข้ ำใช้ งำนโปรแกรม ทังนี
้ ้เพื่อ
ควำมปลอดภัยของข้ อมูล
สำมำรถบันทึกเอกสำรกำรร้ องขออบรมภำยนอก ทังแบบรำยบุ
้
คคล หรื อมำกกว่ำ 1 คนได้
สำมำรถเรี ยกดู, แก้ ไข, เพิ่ม ข้ อมูลส่วนตัวของตนเองได้ หรื อ ข้ อมูลของพนักงำนที่อยู่ภำยใต้ สงั กัด และพนักงำนที่
ถูกกำหนดสิทธิ์ให้ มองเห็นข้ อมูลได้ เช่น ข้ อมูลรำยละเอียดทัว่ ไป, ข้ อมูลสถำนภำพส่วนตัว, ข้ อมูลสังกัดหน่วยงำน
, ข้ อมูลสัญญำกำรจ้ ำงงำน, ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงด้ ำนภำษำ, ควำมรู้ ควำมสำมำรถทัว่ ไป
สำมำรถดูรำยงำนควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงด้ ำนภำษำ และควำมรู้ ควำมสำมำรถทัว่ ไปได้
สำมำรถเพิ่มที่อยู่อำศัยได้ ตำมควำมเป็ นจริ ง ซึง่ อำจมำกกว่ำ 1 ที่อยู่อำศัยได้
สำมำรถเพิ่ม หรื อ เปลี่ยน แผนที่ของที่อยู่อำศัยได้ โดยที่ภำพต้ องเป็ นภำพที่มีตระกูลไฟล์เป็ น ไฟล์ภำพ
(*.jpg, *.jpeg,*.gif, *.swf) และขนำดไฟล์รูปภำพไม่เกิน 100 KB
สำมำรถเรี ยกดู, แก้ ไข, เพิ่ม ข้ อมูลที่อยู่อำศัยของพนักงำนที่อยู่ภำยใต้ สงั กัด และพนักงำนที่ถกู กำหนดสิทธ์ให้
มองเห็นได้
สำมำรถเรี ยกดูข้อมูลสุขภำพที่ได้ บนั ทึกจำกหน้ ำจอข้ อมูลสุขภำพ และข้ อมูลที่ได้ จำกกำร Post ข้ อมูลจำกหน้ ำจอ
บันทึกอนุมตั ิกำรร้ องขอได้
สำมำรถค้ นหำข้ อมูลสุขภำพได้ จำก Look For ได้
สำมำรถดึงข้ อมูลจำกใบรับรองแพทย์ขึ ้นมำบันทึกข้ อมูลแทนกำรพิมพ์ผ่ำนหน้ ำจอข้ อมูลสุขภำพได้
สำมำรถเรี ยกดู, แก้ ไข, เพิ่ม ข้ อมูลของพนักงำนที่อยู่ใต้ สงั กัด และพนักงำนที่กำหนดสิทธิ์ให้ มองเห็นได้
สำมำรถเรี ยกดู, แก้ ไข, เพิ่ม ข้ อมูลกำรศึกษำ และประสบกำรณ์ทำงำนของพนักงำนที่อยู่ภำยใต้ สงั กัด และ
พนักงำนที่กำหนดสิทธิ์ให้ มองเห็นได้
สำมำรถแสดงข้ อมูล(Column) ที่ไม่มีผลกระทบต่อกำรแสดงข้ อมูลเงินเดือนหรื อสำระสำคัญขององค์กร
สำมำรถเรี ยกดูข้อมูลผลงำนดีเด่น และข้ อมูลกำรทำควำมผิด/ลงโทษ ของพนักงำนที่อยู่ภำยใต้ สงั กัด และพนักงำน
ที่กำหนดสิทธิ์ให้ มองเห็นได้
สำมำรถเลือกได้ วำ่ สมำชิกภำยในครอบครัวที่เพิ่มขึ ้นนันจะก
้ ำหนดให้ เป็ นบุคคลที่สำมำรถติดต่อในกรณีฉกุ เฉิน
หรื อไม่?
สำมำรถเรี ยกดู, แก้ ไข, เพิ่ม ข้ อมูลสมำชิกภำยในครอบครัวและผู้ที่ติดต่อในกรณีฉกุ เฉินของพนักงำนที่อยู่ภำยใต้
สังกัดและพนักงำนที่กำหนดสิทธิ์ให้ มองเห็นได้ ใช้ งำนสำมำรถแก้ ไข, เปลี่ยนแปลงรหัสผ่ำนของตนเองได้
สำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้ องของบุคคลนันก่
้ อนที่จะยอมให้ มีกำรเปลี่ยนรหัสผ่ำน โดยจะมีสว่ นที่ให้ ยืนยัน
รหัสผ่ำนเดิมก่อนที่จะให้ มีกำรเปลี่ยนรหัสผ่ำนใหม่
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สำมำรถตรวจสอบรหัสผ่ำนที่เปลี่ยนใหม่วำ่ มีกำรซ ้ำกับรหัสผ่ำนที่มีอยู่แล้ วหรื อไม่?
ในกรณีที่มีกำรซ ้ำของ รหัสผ่ำนหรื อยืนยันรหัสผ่ำนผิดพลำดจะมีข้อควำม แจ้ งเตือน
สำมำรถเรี ยกดูข้อมูล สำย/ออกก่อน/ขำดงำน , ข้ อมูลกำรลำ,ข้ อมูลจำนวนวันมำทำงำนได้ ของตนเอง ข้ อมูลของ
พนักงำนที่อยู่ภำยใต้ สงั กัด และพนักงำนที่กำหนดสิทธิ์ให้ มองเห็นข้ อมูลได้
สำมำรถดูข้อมูลกำรลำของปี ปัจจุบนั จำนวนวันที่อนุญำตลำ, จำนวนวันลำสะสม และคงเหลือของตนเอง รวมถึง
ข้ อมูลของพนักงำนที่อยู่ภำยใต้ สงั กัด และพนักงำนที่กำหนดสิทธิ์ให้ มองเห็นข้ อมูลได้
สำมำรถเรี ยกดูรำยละเอียดข้ อมูลกำรลำของตนเอง ข้ อมูลของพนักงำนที่อยู่ภำยใต้ สงั กัด และพนักงำนที่กำหนด
สิทธิ์ให้ มองเห็นข้ อมูลได้ ทงข้
ั ้ อมูลปั จจุบนั และย้ อนหลัง
สำมำรถเลือกช่วงข้ อมูลที่ต้องกำรเรี ยดดูกะงำนในกำรลำของพนักงำนได้
สำมำรถตรวจสอบสิทธิ์กำรลำและวันลำคงเหลือ พร้ อมประวัติกำรลำงำนได้
สำมำรถตรวจสอบจำนวนวันลำได้ ในกรณีที่พนักงำนบันทึกขออนุมตั ิเกินจำกที่กำหนด
สำมำรถเข้ ำระบบเพื่อทำกำรอนุมตั ิเอกสำรที่พนักงำนร้ องขอมำได้
กรณีที่อนุมตั ิ หรื อไม่อนุมตั ิเอกสำรที่บนั ทึกร้ องขอไปแล้ ว สำมำรถเข้ ำระบบเพื่อยกเลิกเอกสำรได้
ถ้ ำเอกสำรนันๆ
้ มีกำรกำหนดลำดับขันกำรอนุ
้
มตั ิไว้ เอกสำรจะแสดง Flow ลำดับขันของผู
้
้ อนุมตั ิให้ ทรำบว่ำมีกี่ขนั ้
ใครเป็ นคนอนุมตั ิ เมื่อมีกำรอนุมตั ิเอกสำรโปรแกรมจะทำกำรส่งแจ้ ง E-Mail กำรอนุมตั ิ ตำมที่มีกำรกำหนดลำดับ
กำรอนุมตั ิ และเลือก Option กำรส่ง Mail ไว้
สำมำรถขอทำงำนล่วงเวลำได้ ไม่วำ่ จะเป็ นกำรขอ OT ก่อนเข้ ำงำน ระหว่ำงงำน หรื อหลังเลิกงำนทังของตนเอง
้
และพนักงำนที่อยู่ภำยใต้ สงั กัด และพนักงำนที่กำหนดสิทธิ์ให้ มองเห็นข้ อมูลได้
 สำมำรถบันทึกขออนุมตั ิอบรมภำยนอกได้
 สำมำรถเรี ยกดูข้อมูลของรำยละเอียดทัว่ ไป, รำยชื่อผู้เข้ ำอบรม, สถำนที่อบรม, ตำรำงกำรอบรม,ข้ อมูล
ของผู้จดั ของกำรอบรม Course นันได้
้
สำมำรถเรี ยกดูข้อมูลรำยละเอียดอื่นๆ เช่น คุณสมบัติผ้ เู ข้ ำอบรม, วิธีกำรสมัคร, ข้ อจำกัด, ผลที่ได้ รับ
สำมำรถเรี ยกดูข้อมูลรำยละเอียดค่ำใช้ จ่ำยของกำรอบรม Course นันได้
้
สำมำรถเรี ยกดูปฏิทินตำรำงกำรทำงำนของตนเอง ข้ อมูลของพนักงำนที่อยู่ภำยใต้ สงั กัด และพนักงำนที่กำหนด
สิทธิ์ให้ มองเห็นข้ อมูลได้
สำมำรถดูกะงำนที่ Set ไว้ ในแต่ละวัน และยังดูได้ วำ่ ณ เดือนนันๆ
้ ว่ำมีกำร ขอลำ หรื อ มีกำรขอทำ OT หรื อ มีกำร
แลกกะ หรื อ มีกำรเปลี่ยนกะ อะไรบ้ ำง?
สำมำรถดูสรุ ปกะงำนประจำเดือน สรุ ปกำรเปลี่ยนกะงำนประจำเดือน สรุ ปกำรแลกกะงำนประจำเดือนได้ .
มีระบบ E-pay slip ไว้ ให้ พนักงำนใช้ ตรวจสอบ เงินเดือน ภำษี ประกันสังคม หรื อรำยรับ รำยจ่ำย ต่ำงๆในแต่ละ
งวดหรื อแต่ละเดือนได้ ภำยใต้ สิทธิ์กำรเข้ ำถึง ทำให้ ฝ่ำยบุคคลไม่ต้องเสียเวลำพิมพ์ใบสลิป จำกพนักงำน

29

Our Service

30

