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Company Profile  

 

 

 
 

ช่ือบริษัท   บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จํากัด 

ท่ีทําการ   2571/1 ซอฟท์แวร์รีสอร์ท ถนนรามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

เว็บไซต์    www.prosofthrmi.com 

อีเมล์    sale@prosoft.co.th 

โทรศัพท์   0-2739-5900 

แฟกซ์    0-2739-5910 

วัน เวลา ทําการ  วนัจนัทร์ - วนัศกุร์ เวลา 08:30 น. - 17:45 น.  
เลขท่ีซอฟท์แวร์เฮ้าส์  0237 

ก่อตั�ง    4 กันยายน พ.ศ. 2538 

ทุนจดทะเบียน   15,500,000 บาท 

ผู้ถือหุ้นหลัก   คณะผู้บริหารและพนกังาน บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จํากัด 100% 

จํานวนพนักงาน  250 คน 

ธุรกิจ พฒันาและจําหน่ายซอฟท์แวร์ประเภท Enterprise  Software 
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General Specification 
 รูปแบบ Graphics ที่สวยงามนา่ใช้ ง่ายต่อการใช้งาน  

 สามารถปรับเปลีย่นรูปแบบ (Skin) ของหน้าจอตามความต้องการของ

ผู้ใช้งานได้ 

 สามารถกําหนดรูปแบบภาษีทีใ่ช้ได้ทัง้ พ.ศ. และ ค.ศ. 

 รองรับการทาํงาน 2 ภาษา ทัง้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

 รองรับการบนัทกึข้อมลูได้มากกว่า 1 สาขาในฐานข้อมลูเดียวกัน 

 โปรแกรมแยกเป็นระบบอยา่งชดัเจน และมี Flow การทาํงานเพ่ือให้ง่ายต่อ

การใช้งาน 

 สามารถกําหนดสิทธ์ิการใช้งานเพ่ือรักษาความปลอดภัยของ

ข้อมลู 

 กําหนดสิทธ์ิการใช้งาน (Security) ในการเข้าถึงข้อมลูแยกตามคอลมัน์ได้ 

 รองรับการ Search Engine ที่ง่ายและรวดเร็วต่อการค้นหาทกุหน้าจอ 

 สามารถกําหนด Field ต่าง ๆ ที่สําคัญในการเรียกดูข้อมลูได้ 

 รูปแบบการค้นหาสามารถค้นหาได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การค้นหาตามตัวอักษร, การค้นหาตามคอลมัน์ 

 หน้าต่างค้นหาสามารถซ่อนคอลมัน์ที่ไม่ต้องการได้ และสามารถโยกย้ายคอลมัน์เองได้ 

 สามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยนแบบฟอร์ม และรายงาน ตามความต้องการได้ 

 สามารถ Export ข้อมลูให้อยู่ในรูปแบบของ Excel, Text, HTML ซึง่จะได้รูปแบบท่ีสวยงามนําไปใช้ต่อได้ทนัที 

 มีข้อความเตือนเพ่ือความแน่ใจในการจดัเก็บ หรือ ลบเอกสาร เพ่ือป้องกันความผิดพลาด 

 สามารถเรียกดูรายงานตามช่วงวันที่ หรือ ตามกลุ่มพนกังานที่ต้องการได้ ทัง้รายงานแบบแจกแจง และสรุป 

 มี Dashboard แสดงผลเป็นรูปแบบกราฟ เพ่ือให้งานต่อการวิเคราะห์ และการนําเสนอข้อมลูให้กับฝ่ายบริหาร 

 การพิมพ์รายงาน แบบฟอร์มต่าง ๆ  สามารถส่งจากโปรแกรมได้ทนัที ทัง้รูปแบบ E-mail หรือ รูปแบบ Fax. เพ่ือลด

ขัน้ตอนในการทํางาน และลดต้นทนุการดําเนินงาน 

 ทกุหน้าจอมี Tab Administration ในการแสดงประวติัของข้อมลูว่า User คนใดเป็นผู้บนัทกึ บนัทกึเม่ือวันที่เท่าใด 

และ User คนใดแก้ไขเม่ือวันที่เท่าใด 

 ทกุหน้าจอสามารถ  Note รายละเอียดเพ่ิมเติมได้หลากหลาย และสามารถสร้างเป็นกลุ่มของข้อมลูได้ 

 ทกุหน้าจอสามารถ Attach File เอกสารต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้ในการเรียกดเูอกสารสําคัญต่าง ๆ ได้ทนัทีจากที่

เดียวกัน ทําให้สามารถค้นหาเอกสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

 สามารถ Drill Down เลขที่เอกสารเข้าไปดูเอกสารต้นทาง เพ่ือประกอบการพิจารณา Approve ได้ 
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Key Benefit 
Analytics & Dashboard 

 มีรายงานหลากหลายรูปแบบ และรองรับการ Export ข้อมลูได้ 

 รายงานวิเคราะห์สามารถแสดงข้อมลูสถิติต่างๆ รายงานแบบ Graph แสดงข้อมูลได้ถูกต้อง แม่นยํา และ

สวยงาม 

 สามารถแก้ไข/ปรับปรุง รูปแบบรายงานได้เอง  
 

Automation Process 
 ลดระยะเวลาการทํางาน ระบบจะเข้าไปช่วยดําเนินการให้อัตโนมติั 

 สามารถโอนย้าย ข้อมลูการลงเวลาจาก Part ที่ตัง้ไว้ได้โดยอัตโนมติั 

 สามารถโอนย้าย ข้อมลูการลงเวลาจาก SQL ได้โดยอัตโนมติั 

 หลงัจากบนัทกึข้อมลูพนกังานเสร็จเรียบร้อย สามารถให้ระบบ Create User& Password ให้อัตโนมติัได้ 

 สามารถโอนย้ายข้อมลูผู้สมคัรเข้าแฟ้มประวัติข้อมลูพนกังานให้อัตโนมติั โดยไม่ต้องเสียเวลาบนัทกึซํา้  

 ระบบจะส่ง Email ให้กับผู้อนมุติัทนัทีที่มีการบนัทกึขออนมุติัและอนมุติัเอกสารแล้ว    
 

Employee Self Service 
 ช่วยให้พนกังานบริหารข้อมลูด้วยตนเอง ช่วยลดปริมาณงานของ HR 

 พนกังานสามารถตรวจสอบประวัติของตนเอง เช่น การขาด ลา มาสาย  

 การทํางานสะดวกสบาย สามารถทํางานได้ทกุที่ผ่าน web Browser 

 สามารถดูและปริน้ส์ข้อมลู E-Pay slip ของพนกังานเองได้ 
 

Email & Alerts 
 มีระบบ Alerts แจ้งเตือน ในทกุกระบวนการทํางานเพ่ือป้องกันความผิดพลาด 

 สามารถกําหนด Template Email ได้หลากหลายและช่วยลดเวลาการทํางาน  

 สามารถกําหนดการแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ เช่น วันหมดอายขุองบตัรประชาชน, วันหมดอายใุบอนญุาตทํางาน 

 มีระบบ Alerts แจ้งเตือน ในกรณีที่มีเอกสารค้างรอการอนมุติัให้กับหวัหน้างานได้ 
 

Work Flow 
 สามารถกําหนดลําดับขัน้การอนมุติัได้สงูสดุ 5 ลําดับขัน้ 

 มีหน้าจออนมุติัการร้องขอเป็นศูนย์กลางในการอนมุติัเอกสารแต่ละประเภท 

 รายงานแบบ Graph แสดงข้อมลูได้อย่างถกูต้อง แม่นยํา และสวยงาม 

 สามารถแสดงสถานะ การอนมุติัของแต่ละลําดับขัน้การอนมุติัให้ผู้ ร้องของทราบ 
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Organization 
 สามารถจดัโครงสร้างและแสดงแผนผงัของบริษัทได้ 
 สามารถกําหนดรหสัสาขา รหสัฝ่าย รหสัแผนก รหสัตําแหน่งของพนกังานได้ไม่จํากัด 

 รองรับการกําหนดกลุ่มพนกังานเพ่ือช่วยในการจดัโครงสร้างหน่วยงานของบริษทั 

 สามารถบนัทกึคุณสมบติัของแต่ละตําแหน่งงาน (Job Description) ได้อยา่งละเอียด 

 สามารถกําหนดลําดับขัน้การลงโทษพนกังานท่ีทําความผดิได้ และในการลงโทษสามารถกําหนดเง่ือนไขการ     

ทําผิดเป็นจํานวนครัง้ และเลื่อนลําดับขัน้ลงโทษขัน้ต่อไปให้อตัโนมติั 

 สามารถระบุข้อกําหนดต่างๆ ของแต่ละองค์กรตามนโยบายบริษัท เช่น จํานวนวันทาํงานต่อเดือน, จํานวนชัว่โมง

ทํางานต่อวัน, มาตรฐานจํานวนวันทดลองงาน, หรือ วิธีการคํานวณภาษี 

 สามารถเลือกการตัดรอบการ ขาด ลา มาสาย โดยสามารถเลือกได้ตามปีงบประมาณของบริษัทได้ 

 สามารถระบุการปัดเศษท่ีเกินมาในรูปแบบทัง้เงินและเวลาได้อีกทัง้ยงัสามารถระบุการปัดเศษในหวัข้อต่างๆที่

ระบบกําหนดให้ 

 สามารถระบุเง่ือนไขการขอลา  ตามนโยบายของบริษัทได้ 

 ในการออกรายงาน สามารถระบุให้แสดง โลโก้ , ช่ือUser ออกรายงาน และวันท่ีทีอ่อกรายงานได้ 

 สามารถโอนข้อมลูเร่ิมต้น ( ค่า Setup ) จาก Excel เข้าสู่ระบบได้ ตาม Format ที่ระบบต้องการ 

 

Personnel 
 สามารถบนัทกึออกบตัรให้กับพนกังานได้คราวละจํานวนมาก และกําหนดรูปแบบของหมายเลขบตัรได้เอง 

 สามารถบนัทกึจ่ายบตัรพนกังาน, บนัทกึรับคืนบตัรพนกังาน และบนัทกึยกเลิกบตัรพนกังานแบบกลุ่มได้อย่าง

รวดเร็ว  

 สามารถเก็บประวัติของพนักงานได้โดยละเอียด เช่น สถานะภาพส่วนตัว, ประวัติการศึกษา, ประสบการณ์        

การทํางาน, ข้อมูลทางครอบครัว, ข้อมูลด้านสุขภาพ, ความสามารถ, ข้อมูลรายได้/รายหัก, ค่าลดหย่อน, 

ประกันสงัคม/สะสมกองทนุสํารองเลีย้งชีพ, ท่ีอยู่อาศัย, และข้อมลูอ่ืน ๆ 

 สามารถบนัทกึประวัติการประเมินทดลองงานของพนกังานแต่ละคนได้ และหากบนัทกึข้อมลูพนกังานใหม่ระบบ

ทําการ Auto Post ข้อมลูเข้าสู่การทดลองงานให้อัตโนมติั  ซึง่ช่วยลดเวลาการทํางานของ User 

 การประเมินผลการทดลองงาน สามารถทําได้หลายครัง้จนกว่าพนกังานจะผ่านการทดลองงาน และภายหลงัการ

อนุมัติผ่านทดลองงานระบบจะทําการ Auto Post รายการเข้าสู่การปรับตําแหน่งและเงินเดือนให้ หรือหาก

ประเมินผลการทดลองงานแล้วไม่ผ่านการทดลองงาน ระบบจะทําการ Auto Post รายการเข้าสู่การพ้นสภาพ

ความเป็นพนกังานต่อไป 

 สามารถดูรายงานพนกังานที่อยู่ระหว่างทดลองงาน หรือยังไม่ผ่านการทดลองงาน รวมทัง้พนักงานที่ผ่านการ

ทดลองงานก่อนวันครบกําหนดทดลองงานได้ตามต้องการ 
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 สามารถออกแบบหนงัสอืสญัญาจ้างงาน และหนงัสอืสญัญาการคํา้ประกนัได้เองมากกว่า 1 รูปแบบ 

 รองรับการคํา้ประกันกับพนกังานได้ 2 รูปแบบ คือ แบบวงเงิน และ แบบบุคคล 

 สามารถบันทึกเพ่ือเก็บประวัติผลงานดีเด่นของพนักงาน ระบุรางวัล และผลงานที่พนักงานได้รับ  เพ่ือใช้

ประกอบการประเมินผลงานของพนกังานได้  

 สามารถบนัทกึประวติัการลงโทษพนกังาน โดยระบุบทลงโทษได้เองตามต้องการ ซึง่แต่ละบทลงโทษสามารถ

กําหนดให้มีผลตดัค่าจ้าง หรือปรับลดตําแหน่งของพนกังานได้ ซึง่โปรแกรมสามารถปรับให้โดยอตัโนมติั  

 สามารถบนัทกึการพ้นสภาพความเป็นพนกังานได้ โดยกําหนดได้ว่าจะให้โปรแกรมคํานวณรายได้งวดสดุท้าย

หรือไม่ หรือต้องการให้โปรแกรมจ่ายเงินได้ทีย่งัค้างจ่ายให้ในงวดถดัไป  

 สามารถปรับตําแหน่งและเงินเดือนให้พนกังานได้ทัง้แบบรายบุคคล หรือแบบกลุ่ม ช่วยให้ User ทํางานได้สะดวก

รวดเร็ว นอกจากนีก้ารปรับเงินเดือนสามารถเลือกเป็นจํานวนเงิน หรือ ร้อยละ (%) ได้ 

 สามารถตรวจสอบประวัติการขาด ลา มาสาย หรือการถูกลงโทษเพ่ือประกอบการพิจารณาปรับตําแหน่งและ

เงินเดือนได้ 

 สามารถบนัทกึสาเหตุการพ้นสภาพการเป็นพนกังานได้เอง  เช่น การลาออก, การเลิกจ้าง, เสียชีวิต, เกษียณอายุ

การทํางาน เป็นต้น 

 สามารถกําหนดการคํานวณรายได้งวดแรกให้พนกังานได้ว่าจะจ่ายตามเศษวันที่เหลือ หรือ จ่ายตามฐานเงินเดือน

พนกังาน 

 สามารถกําหนดการจ่ายเงินได้ 2 แบบ คือ จ่ายเป็นเงินสด หรือ จ่ายผ่านธนาคาร  กรณีที่เป็นการจ่ายผ่านธนาคาร

สามารถระบุธนาคารสําหรับจ่ายเงินให้พนกังานได้มากกว่า 1 ธนาคาร และกําหนดได้ว่าแต่ละธนาคารจะแบ่งจ่าย

ก่ีเปอร์เซ็นต์ 

 สามารถเปลี่ยนรูปแบบงวดการจ่ายแบบกลุ่มได้ ทําให้ง่ายต่อการทํางานของ User 

 สามารถ Import รูปภาพพนกังานแบบเด่ียวและกลุ่มได้ 

 สามารถ Import บกัทกึข้อมลูพนกังานจาก Excel เข้าสู่ระบบได้ 

 สามารถ Import บนัทกึปรับตําแหน่งและเงินเดือนจาก Excel เข้าสู่โปรแกรมได้ 

 สามารถกําหนดรูปแบบสญัญาจ้างงาน ให้ตรงตามความต้องการของลกูค้าได้ 

 มีปฎิทินแสดงวันครบรอบวันสําคัญต่างๆ ดูง่าย และข้อมลูครบถ้วนสามารถนําไปใช้งานด้านอ่ืนๆได้ 

 สามารถบนัทกึโอนย้ายสาขา ให้กับพนกังานได้ในกรณีที่บริษัทมีหลายสาขา 

 สามารถกรองช่ือพนกังานตามหน่วยงานที่เลือกได้ และสามารถเลือกกรองพนกังานที่ไม่มีหน่วยงานและพนกังาน

ลาออกได้ด้วย จงึทําให้สามารถช่วยการหาช่ือพนกังานของ User ที่จะคีย์ข้อมลูได้ง่ายและสะดวกมากขึน้ 

Payroll 
 สามารถกําหนดประเภทรายได้-รายหกั ได้ไม่จํากัดตามความต้องการ และสามารถเลือกวิธีการคํานวณได้ 2 แบบ

คือ แบบคงที่ และแบบกําหนดเอง 
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 สามารถกําหนดได้ว่า รายได้-รายหกั ตัวใดต้องการให้มีการคํานวณประกันสงัคม, คํานวณภาษี, คํานวณกองทนุ

สํารองเลีย้งชีพ 

 สามารถกําหนดรูปแบบงวดการจ่ายได้มากกว่า 1 งวด/เดือน  

 สามารถกําหนดวันที่จ่ายได้ และกําหนดได้ว่าต้องการเลือกจ่ายก่อน หรือหลงัวันหยดุ  

 โปรแกรมจะกําหนดค่าใช้จ่ายเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี และค่าลดหย่อนตามกฎหมายปัจจุบันมาให้  ซึ่ง User

สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อมลูได้กรณีที่กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง  

 สามารถ Post ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับบญัชี โดย Post สู่ระบบ GL ในโปรแกรมบญัชีของโปรซอฟท์ ได้ 

 สามารถเลือกการคํานวณของพนกังานได้ทัง้ แบบ หกั ณ ที่จ่าย, นายจ้างออกให้ครัง้เดียว, นายจ้างออกให้ตลอด

หรือ แบบไม่คิดภาษี 

 สามารถบนัทกึรายจ่ายการทํางานล่วงเวลา  เพ่ือคํานวณค่าล่วงเวลาได้ 

 สามารถเลือกกําหนดรายได้เป็นแบบประจํา สําหรับรายได้ที่ต้องจ่ายให้พนักงานทุกงวด โดยกําหนดเพียงครัง้

เดียว เช่น ค่าครองชีพ, ค่าตําแหน่ง, ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น 

 สามารถบนัทกึการจ่ายรายได้ – รายหกั และจ่าย OT เป็นกลุ่มได้เพ่ือความรวดเร็วในการทํางาน 

 สามารถกําหนดให้โปรแกรมคํานวณรายได้ประจําให้อัตโนมติัได้ทกุเดือน หรือยกเลิกเดือนใดก็ได้ 

 สามารถกําหนดวิธีการปัดเศษเงิน การปัดเศษเวลา และจํานวนจดุทศนิยมได้ตามต้องการ 

 สามารถกําหนดการคํานวณภาษี, ประกันสงัคม, กองทนุสํารองเลีย้งชีพ ในแต่ละงวดได้ 

 สามารถกําหนดงวดการคํานวณเงินได้  เงินหกัพิเศษ แยกจากงวดคํานวณเงินเดือนได้ 

 สามารถตรวจสอบผลการคํานวณในแต่ละงวดได้ทนัที  ซึง่จะแสดงรายละเอียดการคํานวณแต่ละขัน้ตอนให้ทราบ 

 สามารถเลือกกําหนดการคํานวณภาษีได้ 2 แบบ คือ แบบคงที่ และแบบปรับเองตามเดือน 

 สามารถจดัเก็บ/บนัทกึข้อมลูการจ่ายเงินพนกังานลงแผ่นดิสก์ส่งธนาคารได้ 

 สามารถจดัเก็บ/บนัทกึข้อมลูเงินสมทบประกันสงัคมของพนกังานลงแผ่นดิสก์ ส่งสํานกังานประกันสงัคมได้ 

 สามารถจดัเก็บ/บนัทกึข้อมลู ภงด 1, ภงด 1ก  ,ภงด.91 ลงแผ่นดิสก์ ส่งสรรพากร หรือ ยื่นผ่าน Internet ได้ 

 สามารถจดัเก็บ/บนัทกึข้อมลูเงินกองทนุสํารองเลีย้งชีพลงแผ่นดิสก์ได้ 

 สามารถพิมพ์ Pay Slip, หนงัสือรับรองเงินเดือน, หนงัสือรับรองการผ่านงาน จากโปรแกรมได้ 

 กรณีงวดการจ่ายมากกว่าเดือนละ 1 ครัง้ สามารถเลือกหกัประกันสังคมได้ 3 แบบ คือ รวมงวดแรก, รวมงวด

สดุท้าย, หกัทกุงวด 

 สามารถกําหนดโครงสร้างรายได้ที่แตกต่างกันให้กับพนักงานแต่ละหน่วยงาน หรือตามประเภทพนักงาน เช่น 

โครงสร้างรายได้สําหรับผู้บริหาร, โครงสร้างรายได้สําหรับพนกังานประจํา เป็นต้น 

 สามารถเลือกงวดที่จะประมวลผลค่าตอบแทนได้ และสามารถเลือกพนกังานท่ีจะทําการประมวลผลรายคน หรือ

เป็นกลุ่มได้ 

 สามารถกําหนดปิดงวด เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการแก้ไข รายได้ – รายหกั ที่ประมวลผลแล้วได้ 

 สามารถ Import / Export ข้อมลูบนัทกึจ่ายจาก Excel หรือ Text file เข้าสู่ระบบได้ 
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Time Attendance 
 รองรับการกําหนดกะงานได้ไม่จํากัด และระบุข้อกําหนดเวลาทํางานของกะงานนัน้ๆ ได้  เช่น  กําหนดเวลา

อนญุาตสายสงูสดุ, เวลาที่อนญุาตเลิกงานก่อนสงูสดุ ข้อกําหนดการหกัค่าจ้างกรณีที่พนกังานเข้าสาย   

 สามารถบนัทกึพนกังานยกเว้นการรูดบตัร และบนัทกึการออกบตัรแทนได้ 

 สามารถใช้กับเคร่ืองสแกนนิว้และเคร่ืองรูดบตัรได้ ทกุรุ่น ทกุยี่ห้อ 

 สามารถกําหนดการคํานวณค่ากะได้ไม่จํากัด 

 สามารถปรับปรุงเวลาการทํางานของพนกังานแต่ละคนได้ เช่น แลกกะ, แลกวันหยดุ, เปลี่ยนกะ, เปลี่ยนวันหยดุ, 

ปรับเวลาการเข้าทํางาน, บนัทกึเวลาที่ลืมรูดบตัร 

 สามารถ Import Time จากเคร่ืองรูดบัตรมาประมวลผลเพ่ือเก็บเป็นฐานข้อมูล และประมวลผลเข้าสู่ระบบ

เงินเดือน เพ่ือคํานวณ OT, คํานวณค่าแรงรายวัน ได้ 

 สามารถวางแผนการทํางานของพนกังานได้ล่วงหน้า  

 สามารถกําหนดตารางการทํางานของพนกังานแบบเป็นรายบุคคล หรือแบบกลุ่ม ได้ 

 สามารถกําหนดปฏิทินวันทํางาน, วันหยดุ, วันหยดุประจําปีได้ตามนโยบายบริษัท 

 สามารถแก้ไขเวลาการเข้า-ออกการทํางานท่ีผิดพลาดแบบ Manual ได้ 

 สามารถคํานวณค่าอาหาร ค่าเบีย้ขยนั  และค่าอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับข้อมลูการลงเวลาได้ 

 สามารถแสดงรายงานที่แสดงพนกังานที่มีประวัติการทํางานดี ที่ไม่เคยขาด ลา มาสาย หรือกลบัก่อนเวลา 

 สามารถคํานวณจํานวนชัว่โมงการทํางานล่วงเวลาตามอัตราต่างๆ ได้โดยอัตโนมติั  โดยระบบจะทําการตรวจสอบ

จากเวลาการทํางานจริงของพนกังานและเวลาที่ได้กําหนดให้กับพนกังานแต่ละคน 

 สามารถเรียกดูข้อมลูการลงเวลาเข้า – ออก ท่ีทําการโอนมาจากเคร่ืองรูดบตัรได้ว่าข้อมลูที่ได้ทําการโอนมาจาก

เคร่ืองรูดบตัรนัน้เป็นของใครบ้าง และอยู่ในช่วงเวลาใด 

 สามารถปรับจํานวนวันลาพกัร้อนตามอายงุานได้โดยอัตโนมติั  

 สามารถตรวจสอบวันลาทัง้หมด, วันลาท่ีได้ใช้ไป และวันลาคงเหลือของการลาแต่ละประเภทได้ 

 สามารถกําหนดกะงานของกะงานปกติและกะงาน OT แยกออกจากกันได้ 

 สามารถกําหนดกะงานแบบปฏิทินของแต่ละคนได้ เพ่ือให้สามารถประมวลผลแยกมองตามวันหยุดของปฏิทิน

ตารางการทํางานของพนกังานแต่ละคน 

 สามารถประมวลผลเวลากะงานปกติที่มีทัง้ OT ก่อนเข้างาน, OT ระหว่างงาน และ OT หลงัเลิกงานได้ 

 สามารถประมวลผลเวลากะงาน OT  วันหยดุนขตัฤกษ์ (เต็มวัน) ซึง่มีทัง้ OT ก่อนเข้างาน และหลงัเลิกงานได้ 

 สามารถบนัทกึยกเว้นการรูดบตัรได้ในกรณีที่พนกังานออกไปปฏิบติังานนอกสถานที่ 

 สามารถ Import ตารางการทํางานจาก Excel เข้าสู่ระบบได้ 

 สามารถ Import ข้อมลูลงเวลาการทํางาน จาก SQL เข้าสู้ระบบได้โดยตรงหรือ สามารถกําหนด Part ขึน้มาแล้ว

ให้ระบบไปดึงข้อมลูมาแบบ อัตโนมติั ตามเวลาที่เลือกได้ 
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 ระบบปรับปรุงเวลาการทํางานของพนกังาน แบ่งแยกสถานะเป็นสีต่างๆ ให้ชดัเจน ให้ง่ายต่อการดูและเข้าใจได้

ง่ายยิ่งขึน้ 

 สามารถ Import ตารางการทํางานจาก Excel เข้าสู่โปรแกรมได้ทําให้ User ทํางานได้ง่ายขึน้ 

 

Training 
 สามารถสร้างหลกัสตูรการอบรมได้ตามนโยบายแต่ละองค์กร  และสามารถกําหนดระยะเวลาการอบรมได้ทัง้ แบบ 

ปี, เดือน, วัน หรือ แบบชัว่โมง 

 สามารถกําหนดคุณสมบัติของผู้ เข้าอบรมแต่ละหลักสูตรไว้ และระบบจะ Default เป็นค่าเร่ิมต้นให้อัตโนมัติ     

เพ่ือไม่ต้องป้อนข้อมลูคุณสมบติัของผู้ เข้าอบรมใหม่ทกุครัง้ที่เปิดอบรมหลกัสตูรนัน้ๆ อีก 

 สามารถจดักลุ่มของหลกัสตูรเป็นหมวดหมู่ได้ เพ่ือความสะดวกในการเรียกดูรายงาน 

 สามารถกําหนดได้ว่าการอบรมแต่ละหลกัสตูรจะต้องผ่านหลกัสตูรใดมาบ้าง 

 สามารถกําหนดประเภทการอบรบได้ว่าเป็นแบบ Lab, Workshop, หรืออ่ืน ๆ  โดยกําหนดหวัข้อประเภทได้เองตาม

ความต้องการ 

 สามารถแสดงรายงานรายละเอียดหวัข้ออบรมท่ีใช้อบรมได้ 

 สามารถเก็บรายละเอียดข้อมลูบุคคลทัว่ไปได้ทัง้ภายนอก และภายใน 

 สามารถเก็บข้อมลูของวิทยากรได้อย่างละเอียด เพ่ือสะดวกในการเรียกดูรายงานประวัติ 

 สามารถกําหนดรายละเอียดของผู้จดัอบรมได้ ซึง่กําหนดได้ทัง้ในรูปแบบบุคคลธรรมดา และแบบองค์กร 

 สามารถใส่รูปภาพ เพ่ือแสดงลกัษณะรูปพรรณสณัฐานของผู้จดัอบรม และใส่แผนท่ี เพ่ือแสดงที่ตัง้ขององค์กรที่จดั

อบรมได้ 

 สามารถแสดงรายละเอียดของประสบการณ์การจดัการอบรมที่ผ่านมาของผู้จดัอบรมได้ 

 สามารถเก็บข้อมลูของสถานที่ที่ใช้อบรมได้อย่างละเอียด 

 สามารถแสดงรูปภาพของสถานที่อบรม และห้องอบรมได้หลายมมุมอง 

 สามารถแสดงรายงานสถานที่และห้องที่ใช้อบรมได้ 

 สามารถทราบความต้องการของพนกังานว่าต้องการอบรมหลกัสตูรใดบ้าง โดยผ่านเมนสูํารวจของระบบ 

 สามารถแสดงรายงานรายละเอียดพนกังานที่สํารวจ และยงัไม่สํารวจของแต่ละเอกสารได้ 

 สามารถกําหนดหลกัสตูรที่จําเป็นต้องทําการอบรมทัง้หมดของแต่ละตําแหน่งงานนัน้ๆ ได้อย่างถกูต้อง 

 สามารถแสดงรายงานหลกัสตูรที่จําเป็นได้  

 สามารถจดัทําแผนอบรมประจําปีในแต่ละช่วงเวลาได้ว่าจะอบรมอะไรบ้าง 

 เม่ือกําหนดแผนอบรมประจําปีแล้ว สามารถ Generate แผนอบรมที่อนมุติันัน้ไปบนัทกึการอบรมได้ 

 สามารถแสดงยอดงบประมาณค่าใช้จ่ายแต่ละการอบรมในแผนอบรมประจําปีได้ 

 สามารถแสดงรายงานรายละเอียดแผนอบรมตลอดทัง้ปีได้ 

 สามารถขออนมุติัการอบรมภายนอกและภายใน ได้ทัง้แบบปกติและเร่งด่วนได้ 
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 ผู้ เข้าอบรมสามารถดูข้อมลูการอบรมได้อย่างละเอียดจากหน้าต่างเดียวกัน เช่น หัวข้ออบรม, หลักสูตร, บุคคล

ทัว่ไป, วิทยากร,  สถานที่อบรม, ผู้จดัอบรม 

 สามารถกําหนดประเภทการอบรมภายนอกและภายใน ได้หลากหลาย เช่น การฝึกอบรม, การสัมมนา, การ

ประชมุ, การดูงาน เป็นต้น 

 สามารถตัง้ยอดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอบรมภายนอกและภายใน  เพ่ือบันทึกไว้สําหรับการ

ตัดสินใจในการจดัอบรมต่อไปในอนาคตได้ 

 สามารถเก็บประวัติ และสถานะการอบรมภายนอกหรือภายใน ของพนกังานในแต่ละหลกัสตูรได้  

 ในส่วนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีที่พนักงานจะต้องออกเอง สามารถ Post ไปยังหน้าจอบันทึกจ่ายเพ่ือ

ประมวลผลเข้าเป็นรายการหกัของพนกังานคนนัน้ ๆ ได้ 

 สามารถแสดงรายช่ือผู้ เข้าอบรมภายนอก หรือภายในได้ 

 สามารถขอเบิกเงิน เพ่ือนําไปใช้ในแต่ละการอบรมได้ 

 สามารถกําหนดวันที่ครบกําหนดในการขอเบิกเงินอบรม เพ่ือจะคืนเงินท่ีขอเบิกให้กับระบบได้ 

 สามารถแสดงรายงานบนัทกึขอเบิกเงินอบรมได้อย่างถกูต้อง 

 สามารถเลือกสถานที่ และห้องอบรมผ่านระบบได้ทนัที 

 เม่ือมีการอนมุติัจองห้องอบรมแล้ว สามารถนําห้องอบรมท่ีจองไว้แล้วนํามาบนัทกึขออนมุติัอบรมได้ 

 ระบบจะเตือนให้ทราบทนัที หากมีการจองที่ซํา้ซ้อน เช่น จองห้องอบรมเดียวกนั, เลือกช่วงเวลาเดียวกนั หรือ เวลา

ที่คาบเก่ียวกัน  

 สามารถแสดงรายงานรายละเอียดจองห้องอบรมได้ 

 สามารถบนัทกึขอลงทะเบียนในทกุหลกัสตูรผ่านระบบได้ 

 สามารถส่ง E-mail จากระบบ เพ่ือแจ้งยืนยนัการเข้าร่วมอบรมของพนกังาน หรือ บุคคลทัว่ไปที่ผ่านการอนมุติัและ

ไม่อนมุติัได้ 

 สามารถลงทะเบียนเลือกโซนท่ีนัง่ได้ทัง้แบบเด่ียว และแบบกลุ่ม 

 สามารถบนัทกึจ่ายค่าลงทะเบียนผ่านระบบได้ทัง้แบบจ่ายทัง้หมด หรือ บางส่วน 

 สามารถบนัทกึภาษีหกั ณ ที่จ่ายในการจ่ายค่าลงทะเบียนผ่านระบบได้ 

 สามารถแสดงจํานวนเงินค้างจ่ายของแต่ละการลงทะเบียนได้อย่างถกูต้อง 

 สามารถทําการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจริงในการอบรม กับเงินที่ขอเบิกเงิน ครัง้นัน้ ๆ ว่าต่างกันมากน้อยเท่าไหร่ 

 สามารถ Post เงินไปท่ีบนัทกึเบิกได้  กรณีที่ค่าใช้จ่ายกับเงินที่ขอเบิกไม่เท่ากัน 

 สามารถแสดงรายงานบนัทกึค่าใช้จ่ายจริงได้อย่างถกูต้อง 

 เม่ือลงทะเบียนไปแล้ว สามารถบนัทกึถอนการลงทะเบียนได้ตามต้องการ 

 หากมีการถอนลงทะเบียน สามารถแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ต้องคืนผู้ลงทะเบียนอบรมได้ 

 สามารถถอนลงทะเบียนทัง้พนกังานและบุคคลทัว่ไป ได้ในเอกสารการถอนเดียวกัน 

 สามารถแสดงรายงานละเอียดบนัทกึถอนลงทะเบียนได้  

 สามารถกําหนดหวัข้อประเมิน เพ่ือนําไปรวมเป็นรูปแบบประเมินของการอบรมได้ 
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 สามารถแยกเป็นกลุ่มหวัข้อประเมินได้ เช่น ประเมินวิทยากร, ประเมินหลักสูตร, ประเมินผู้ เข้าอบรม, ประเมิน

สถานที่  เพ่ือความสะดวกในการจดัเก็บข้อมลู 

 สามารถกําหนดได้ว่ารูปแบบการประเมินที่สร้างขึน้ใช้ในการประเมินอะไร เช่น ประเมินพืน้ฐานความรู้ผู้ เข้ารับการ

อบรม, ประเมินวิทยากร, ประเมินสถานที่อบรม  

 สามารถประเมินความรู้ของผู้ เข้ารับการอบรม ได้ตัง้แต่ ก่อนอบรม, ระหว่างอบรม และหลงัอบรม  

 สามารถประเมินผลการอบรบได้หลายรูปแบบ เช่น แบบระดับ, แบบคะแนน, แบบร้อยละ ซึง่สามารถใช้ประเมินได้

ทัง้ ผู้ เข้าร่วมอบรม, วิทยากร, หวัข้ออบรม, สถานท่ี  ซึง่ระบบจะสรุปผลการประเมินให้โดยอัตโนมติั  

 สามารถประเมินแผนอบรมประจําปีได้ 

 สามารถแสดงรายงานรายละเอียดรูปแบบประเมินได้ 

 สามารถดูผลการอบรมของผู้ เข้าอบรมแต่ละคน, ผลประโยชน์ท่ีได้รับ, อุปสรรคต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการอบรม, 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการอบรม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจดัอบรมในครัง้ต่อไปได้ 

 สามารถจดัเก็บและตรวจสอบข้อมลูประวัติการรับรายงานผลการอบรมได้ 

 สามารถ Print รายงานผลการอบรมได้ 

 สามารถติดตามผลการอบรมในแต่ละครัง้ได้  พร้อมทัง้ทราบวันติดตามผลครัง้ต่อไป เพ่ือติดตามผลได้อย่าง

ต่อเนื่อง 

 สามารถระบุสถานะของผู้ถกูติดตามผลการอบรมได้ 

 สามารถแสดงปฏิทินการจองห้องอบรมได้ในรูปแบบ รายวัน, รายสปัดาห์, รายเดือน  

 สามารถเลือกรายการเพ่ือเข้าไปดูรายละเอียดของการจองห้องอบรมผ่านหน้าจอปฏิทินได้ 

 สามารถเลือกดูการจองห้องอบรม โดยแยกตาม สถานะการจอง, สถานท่ี, ห้องอบรม ผ่านหน้าจอปฏิทินได้ 

 สามารถแสดงปฏิทินอบรมได้ในรูปแบบ รายวัน, รายสปัดาห์, รายเดือน 

 สามารถเลือกดูปฏิทินอบรม โดยแยกตามสถานะอบรมได้ 

 สามารถชีแ้จงรายละเอียดการอบรมในปฏิทินได้ว่าเป็นการอบรมภายนอก ,ภายนอก  หรือเป็นการอบรมแบบ

ธรรมดา, แบบเร่งด่วน 

 

Recruitment System 
 สามารถร้องขออัตรากําลงัคนของแต่ละตําแหน่งผ่านระบบ โดยแยกตามหน่วยงาน, ตําแหน่งงานได้ 

 มี Alert หรือ E-mail แจ้งเตือนไปยงัผู้ที่มีสิทธ์ิอนมุติัเข้ามาทําการอนมุติับนัทกึร้องขออัตรากําลงัคนได้ 

 มี Alert หรือ E-mail แจ้งเตือนไปยงัผู้ที่ทําการบนัทกึร้องขอ แสดงถึงผลการอนมุติั หรือ ไม่อนมุติัได้ 

 สามารถเก็บข้อมลูผู้สมคัรได้อย่างละเอียด เช่น ข้อมลูส่วนตัว, ความสามารถพิเศษ, ข้อมลูการฝึกอบรม, ประวัติ

การศึกษา ฯลฯ 

 สามารถเก็บประวัติผู้สมคัรงานได้ไม่จํากัด  ซึง่ผู้สมคัรสามารถบนัทกึประวัติและตําแหน่งที่สมคัรได้ด้วยตัวเอง 

 ผู้สมคัรสามารถแนบ File ที่เก่ียวกับเอกสารต่างๆ เช่น Resume เอกสารราชการทหาร รูปภาพ ฯลฯ ได้ 
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 การสมคัรงานโปรแกรมรองรับกับพนกังานในบริษัท และบุคคลภายนอก โดยสามารถเลือกตําแหน่ง และระบุ

เงินเดือนที่ต้องการได้ 

 สามารถคัดกรองผู้สมคัรที่มีคุณสมบติัตามที่ต้องการผ่านระบบได้ 

 สามารถเรียกดูรายงานที่เป็นประโยชน์ต่อการคัดเลือกพนักงาน เช่น รายงานตามตําแหน่งท่ีสมัคร, ระดับ

การศึกษา, สาขาวิชา, เกรด, อายงุาน, สถาบนัการศึกษา เป็นต้น 

 สามารถเรียกดูรายงานสรุปประจําเดือนหรือตามช่วงเวลา ว่าแต่ละตําแหน่งมีผู้ สมัครก่ีคน สาขาอะไรบ้าง 

ตําแหน่งอะไรท่ีสมคัรมากที่สดุ 

 สามารถสร้างข้อสอบเพ่ือใช้ทดสอบผู้สมคัรงาน / พนกังาน ได้หลายรูปแบบ เช่น ปรนยั, อัตนยั, รูปภาพ เป็นต้น 

 สามารถจดัรูปแบบข้อสอบได้หลากหลาย และในการใช้สอบสามารถเลือกรูปแบบที่ต้องการได้ 

 สามารถสร้างชดุข้อสอบและเกณฑ์ให้คะแนน พร้อมทัง้กําหนดจํานวนข้อสอบ, เวลาที่ใช้ในการทําข้อสอบ,คะแนน

เต็ม, คะแนนมาตรฐาน ได้ 

 สามารถออกแบบข้อสอบ และเกณฑ์การให้คะแนน ที่เหมาะสมได้ตามต้องการ 

 การใช้ชดุข้อสอบสามารถใช้วิธี Random ข้อสอบ หรือเป็นการ Manual สร้างชดุข้อสอบเองได้ 

 สามารถแสดงคําชีแ้จง หรือแจ้งข้อกําหนดต่าง ๆ ก่อนทําข้อสอบได้ 

 สามารถกําหนดได้ว่าข้อสอบชดุใดจบัเวลา หรือไม่จบัเวลาในขณะทําการสอบได้ 

 สามารถกําหนดให้ระบบตรวจข้อสอบได้เองอัตโนมติั 

 สามารถทําข้อสอบผ่านโปรแกรม หรือพิมพ์เป็นเอกสาร เพ่ือใช้ในการทําการสอบได้ 

 สามารถแสดงรายงานชดุข้อสอบตามตําแหน่งที่เลือก, แยกตามหมวดหมู่ หรือแสดงชดุข้อสอบทัง้หมดได้ 

 สามารถวัดความรู้ผู้สมคัรผา่นการทําข้อสอบ ซึง่รองรับได้ทัง้การสอบที่เฉลยทนัทีหลงัทําข้อสอบเสร็จ / หมดเวลา 

หรือ ดึงข้อสอบที่บนัทกึไว้มาตรวจเองภายหลงัได้ 

 สามารถแสดงรายงานผลการสอบได้อย่างละเอียด, แสดงรายงานคะแนนของข้อสอบแต่ละชดุได้ 

 สามารถแสดงผลการสอบได้ทัง้รูปแบบเปอร์เซ็นต์ และรูปแบบกราฟ 

 สามารถดึงช่ือของผู้ทําข้อสอบมาตรวจสอบและสรุปจํานวนได้ 

 สามารถแสดงสรุปผลคะแนนทนัทีเม่ือกรอกบนัทกึข้อมลูการทําข้อสอบเสร็จ 

 สามารถส่ง E-mail แจ้งผลสอบไปถึงผู้ที่ได้กําหนดไว้โดยอัตโนมติัทนัทีหลงัสอบเสร็จ 

 สามารถส่ง E-mail แจ้งผลสอบแก่ผู้ เข้าสอบพร้อมทัง้ Post ข้อมลูไปยงัหน้าจอบนัทกึสํารองรายช่ือ กรณีมีผลสอบ

ไม่ผ่าน เพ่ือเป็นข้อมูลเรียกใช้กรณีต้องการพนักงานเร่งด่วนทําให้สามารถเรียกสัมภาษณ์ได้เลยโดยไม่ต้อง

เสียเวลาในกระบวนการรับสมคัรพนกังานใหม่ 

 สามารถแจ้ง E-mail จากระบบถึงผู้สมคัรท่ีจะเรียกสมัภาษณ์ และผู้สมคัรท่ีผ่านการคัดเลือกได้ 

 สามารถเลือกดูหวัข้อการสมัภาษณ์แบบหมวดหมู่ หรือแบบตําแหน่งงาน ตามความต้องการได้ 

 หวัข้อการสมัภาษณ์เดียวกันสามารถกําหนดระดับของคะแนนของผู้ เข้าสอบแต่ละตําแหน่งงานได้ 

 สามารถสร้าง หรือดึงรายช่ือผู้สมัภาษณ์จากหน่วยงานอ่ืนเพ่ือกําหนดลําดับขัน้การสมัภาษณ์ และสามารถเลือก

ได้มากกว่า 1 คน  
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 สามารถกําหนดให้ผู้สมัภาษณ์ สมัภาษณ์เฉพาะตําแหน่ง หรือทกุตําแหน่ง ได้ 

 สามารถจดัทําตารางนดัสมัภาษณ์ได้ พร้อมทัง้แสดงตารางการนดัสมัภาษณ์ในรูปแบบปฏิทินได้ 

 การจดัตารางการนดัสมัภาษณ์สามารถเลือกห้องในการสมัภาษณ์ได้  

 สามารถส่ง E-mail จากระบบเพ่ือแจ้งผู้สมัภาษณ์ และผู้ เข้าสมัภาษณ์ถึงรายละเอียดการนดัสมัภาษณ์ได้ 

 สามารถส่ง E-mail จากระบบเพ่ือแจ้งเตือนผู้ เก่ียวข้องเม่ือมีการยกเลิกการสมัภาษณ์ได้ 

 ผู้สมัภาษณ์สามารถเพ่ิมเติมเหตุผลการสมัภาษณ์ว่าผ่านหรือไม่ให้ผ่าน ที่นอกเหนือจากการวัดด้วยคะแนน 

 สามารถประมวลผลคะแนนสมัภาษณ์เพ่ือตัดสินว่าผ่านหรือไม่ผ่านการสมัภาษณ์ได้ 

 สามารถ Import ข้อมลูรายช่ือผู้สมคัรที่เข้าข่าย Black List จาก External เช่น Text File ,Excel File ได้ 

 มีระบบการสํารองรายช่ือโดยอัตโนมติั เพ่ือดึงข้อมลูผู้ ท่ีถกูสํารองรายช่ือไว้ให้มาทําข้อสอบ/สมัภาษณ์รอบสองได้ 

 สามารถติดตามสถานะของผู้สมคัรแต่ละคนได้ว่าอยู่ในสถานะใด เช่น สถานะทําข้อสอบ, สอบสมัภาษณ์ เป็นต้น 

 สามารถ Track ดูเอกสารของผู้สมคัรในแต่ละขัน้ตอนได้ตัง้แต่สมคัรจนถึงเป็นพนกังาน 

 สามารถตรวจสอบความผิดได้จากหน้าจอบนัทกึลงโทษได้ 

 สามารถเรียกดรูายช่ือผู้ที่เข้าขา่ย  Black List เช่น ผู้สมคัรท่ีมีประวติัการกระทาํผิดทางวินยัในระหว่างการทาํงาน,   

ผู้ ท่ีเคยต้องโทษทางอาญามาก่อน 

 หลงัจากบนัทกึผลการสมัภาษณ์แล้วสามารถให้ระบบไปทาํการ Create User & password อีกทัง้ยงัสามารถโอน

ข้อมลูผู้สมคัรท่ีอยูใ่นใบสมคัรเข้าสูร่ะบบ Personnel ได้ 

 

Welfare 

 สามารถกําหนดประเภทสวัสดิการให้เป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้สอดคลองกบัการกําหนดงบประมาณของแต่ละประเภท

สวัสดิการ 

 เม่ือกําหนดประเภทสวัสดิการแล้ว ทําให้องค์กรสามารถประเมินงบประมาณได้ว่าแต่ละประเภทสวัสดิการได้       

มีการจดัสรรงบประมาณไปจํานวนเท่าใดได้บ้าง 

 สามารถเพ่ิมรายละเอียดของสวัสดิการให้พนกังานทัง้บริษัท หรือบางกลุ่ม ตามเง่ือนไขท่ีสามารถกําหนดเองได้ 

 สามารถระบุรหสัรายได้ – รายหกั ของแต่ละสวัสดิการได้ 

 สามารถระบุเป็นสวัสดิการ  แบบหกั(จากเงินเดือนหรือรายได้รวม) หรือไม่หกั(ให้เปล่า)ได้ 

 สามารถระบุเป็นสวัสดิการแบบรับชําระคืน หรือไม่รับชําระคืนได้ 

 สามารถระบุเป็นสวัสดิการที่ต้องมีการสมคัรสมาชิกหรือ ไม่สมคัรสมาชิกได้ 

 สามารถสมคัรสมาชิกโดยเลือกระดับของสมาชิกท่ีต้องการได้ 

 สามารถระบุได้ว่าสวัสดิการใด จดัให้กับพนกังานกลุ่มใด 

 สามารถกําหนดเง่ือนไขในการให้สวัสดิการได้ 

 สามารถกําหนดสวัสดิการท่ีเก่ียวข้องกบัค่ารักษาพยาบาลที่จดัสรรให้พนกังานและสมาชิกในครอบครัว ระบุได้ทัง้

ค่ารักษาพยาบาลต่อครัง้ หรือต่อปี แยกประเภทได้ทัง้ผู้ ป่วยในและผู้ป่วยนอก เป็นต้น 
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 สามารถแสดงรายช่ือพนกังานที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการตามเง่ือนไขที่กําหนดได้ 

 สามารถกําหนดอัตราดอกเบีย้ได้ หลายรูปแบบไม่ว่าจะอัตราดอกเบีย้แบบคงที่ แบบลดต้นลดดอก(ต่อปี)  

และแบบขัน้บนัได ที่สามารถระบุช่วงเวลาของจํานวนงวดได้อย่างอิสระ 

 สามารถแสดงรายงานรายช่ือพนกังานท่ีได้รับสวัสดิการตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

 สามารถแสดงรายงานสวัสดิการและรายละเอียดของสวัสดิการแต่ละประเภท 

 สามารถกําหนดรายการทรัพย์สินให้ผกูกับสวัสดิการท่ีจะได้รับจากการถือครองทรัพย์สินดังกล่าวได้ 

 สินทรัพย์เดียวกัน สําหรับพนกังานแต่ละคน สามารถได้สวัสดิการมากกว่า 1 สวัสดิการท่ีแตกต่างกันได้ 

 สามารถบนัทกึถือครองทรัพย์สินให้กับพนกังานทีละหลายรายการใน 1 เลขที่เอกสาร  

 สามารถแสดงข้อมลูประวัติการเปลี่ยนแปลงการถือครองทรัพย์สินของพนกังานแต่ละคนได้ 

 สามารถแสดงรายการสวัสดิการที่ได้รับจากการถือครองรายการทรัพย์สินดังกล่าวได้ 

 สามารถบนัทกึคืนทรัพย์สินโดยแสดงรายการทรัพย์สินท่ีถือครองปัจจบุนัทกุรายการได้ 

 สามารถระบุสาเหตุการคืนพร้อมคําอธิบายทัง้ของเลขที่เอกสารและรายตัวทรัพย์สินได้ 

 สามารถเรียกดูประวัติการถือครองทรัพย์สินได้ทัง้ที่ถือครองปัจจบุนัและรายการทรัพย์สินที่คืน 

 สามารถบนัทกึคําร้องขอรับสวสัดิการประเภทต่าง ๆ  ได้ ตามที่กําหนดไว้ที่กําหนดสวสัดิการ เช่น ค่าการศกึษาบุตร 

, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น 

 สามารถกําหนดประเภทของการสญูเสียอวัยวะและคําอธิบายได้ ตามเง่ือนไขที่กําหนดของแต่ละบริษัท 

 สามารถแสดงรายงานรายช่ือพนกังานท่ีได้รับสวัสดิการเงินทดแทนแยกตามประเภทการสญูเสียอวัยวะได้ 

 สามารถรองรับการรับเงิน - ชําระเงินแบบเงินสด และ ผ่านธนาคารได้ 

 สามารถระบุเง่ือนไขในการรับเงิน – ชําระเงิน ได้ทัง้แบบเป็นก้อน (ครัง้เดียว), เป็นงวด และเป็นเปอร์เซ็นต์ 

 สามารถแสดงรายละเอียดงวดท่ีต้องชําระและวันที่ครบกําหนดรับเงิน – ชําระเงินได้ 

 สามารถคํานวณจํานวนรับเงิน – ชําระเงินของแต่ละงวดตามที่กําหนดให้เป็นงวดหรือเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ 

 สามารถกําหนดจํานวนงวดที่ต้องการรับเงิน – รับชําระเงินได้ 

 สามารถคํานวณรวมเงินดอกเบีย้จากอัตราดอกเบีย้ท่ีระบุได้ 

 สามารถแสดงรายงานการคําร้องขอสวัสดิการแยกตามสวัสดิการ 

 สามารถบนัทกึจ่ายสวัสดิการที่ได้รับการอนมุติัได้ โดยการจ่ายเป็นเงินสด 

 สามารถแสดงที่มาได้ว่าเป็นเงินสดจ่ายเอง หรือ เงินโอนจ่ายผ่านโปรแกรม 

 สามารถแสดงประวัติการจ่ายเงิน –  รับชําระเงินได้ 

 สามารถแสดงรายงานการจ่ายสวัสดิการด้วยเงินสดแยกตามสวัสดิการ 

 สามารถแสดงรายงานสรุปยอดคงเหลือค้างจ่าย และยอดจ่ายจริงของแต่ละสวัสดิการสาํหรับพนกังานแต่ละคนได้ 

 สามารถบนัทกึรับชําระเงินได้หลายเอกสารพร้อมกันของพนกังานแต่ละคน 

 สามารถแสดงรายละเอียดเพ่ิมเติมการรับชําระของแต่ละเอกสารได้ เช่น ค่าธรรมเนียม เป็นต้น 

 สามารถแสดงรายงานประวัติการรับชําระคืนด้วยเงินสดแยกตามสวัสดิการ 
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 สามารถแสดงรายงานประวัติการรับชําระคืน แยกตามที่มาของการชําระคืน เช่น เงินโอนเข้าบัญชี เงินโอนเข้า

บญัชีโดยหกัจากระบบเงินเดือน เป็นต้น 

 สามารถแสดงรายงานสรุปยอดคงเหลือจากรับชําระเงิน ของแต่ละสวัสดิการของพนกังานแต่ละคน 

 สามารถตรวจสอบสวัสดิการท่ีได้รับของพนกังานแต่ละคนได้ 

 สามารถตรวจสอบสวัสดิการท่ีเป็นรายได้ค้างรับ และรายจ่ายค้างจ่ายที่เกิดขึน้ได้ 

 สามารถแสดงรายละเอียดเพ่ิมเติมของแต่ละรายการเอกสารที่เป็นรายได้ค้างรับและรายจ่ายค้างจ่ายได้ 

 สามารถแสดงรายงานสวัสดิการที่พนกังานแต่ละคนได้รับ 

 สามารถแสดงรายงานรายได้ค้างรับ และรายจ่ายค้างจ่ายของพนกังานแต่ละคน 

 สามารถยกเลิกสวัสดิการของพนกังานเป็นรายบุคคล และรายกลุ่มได้ 

 สามารถกําหนดเง่ือนไข หรือเหตุการณ์ที่ทําให้ถกูยกเลิกสวัสดิการโดยอัตโนมัติได้ โดยไม่ต้องมาบันทึกยกเลิก

สวัสดิการรายบุคคลอีก 

 สามารถกําหนดสถานะพนกังานท่ีมีผลกับเง่ือนไข หรือเหตุการณ์ที่ทําให้ถกูยกเลิกสวัสดิการได้ 

 สามารถกําหนดระยะเวลาการยกเลิกสวัสดิการตามเง่ือนไขหรือเหตุการณ์ที่กําหนดได้ 

 สามารถยกเลิกสวัสดิการอย่างถาวร หรือกําหนดวันเร่ิมต้น – สิน้สดุการยกเลิกสวัสดิการได้ 

 สามารถคืนสวัสดิการที่ยกเลิกไว้ได้อย่างอัตโนมติัเม่ือครบกําหนด 

 สามารถเรียกดูประวัติการถกูยกเลิกสวัสดิการของพนกังานแต่ละคนได้ 

 สามารถให้พนกังานเลือกสมคัรสมาชิกสวัสดิการที่ต้องการได้ 

 สามารถให้พนกังานเลือกประเภทของสมาชิกที่จะสมคัรได้ เช่น สมาชิกทั่วไป กรรมการ เหรัญญิก หรือ นายก

สมาคม เป็นต้น 

 สามารถกําหนดประเภทสมาชิกของสมาชิกได้ โดยผู้ใช้สามารถเพ่ิมเติมหรือกําหนดประเภทสมาชิกได้เองจากท่ี

ระบบกําหนดให้ (User – Enumeration) 

 สามารถเลือกระดับของสมาชิกที่ต้องการสมัครได้ (ระดับสมาชิกจะกําหนดตามที่ระบุไว้ในกําหนดสวัสดิการ

ตามแต่ละสวัสดิการ) 

 สามารถแสดงรายงานรายช่ือพนกังานท่ีเป็นสมาชิกในแต่ละสวัสดิการ 

 สามารถแสดงรายงานรายช่ือพนกังานตามสถานะสมาชิก 

 สามารถแสดงรายงานรายช่ือพนกังานตามระดับสมาชิกในแต่ละสวัสดิการ 

 สามารถรองรับการ Post รายการเอกสารที่มาจากระบบอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่การบนัทกึจ่าย – ชําระคืนด้วยเงินสด เช่น    

หกัจากเงินเดือน และเงินโอนจากธนาคาร เป็นต้น  

 สามารถแสดงที่มาของเอกสารท่ี Post เข้าสู่ระบบเงินเดือนได้ 

 สามารถสร้างเลขท่ีเอกสารให้กับรายการที่จะ Post อัตโนมัติ โดยเลขที่เอกสารจะ Run ต่อจากเลขที่เอกสาร

ปัจจบุนัที่หน้าจอบนัทกึจ่าย – บนัทกึชําระคืน 

 สามารถรองรับการประมวลผลเข้าสู่ระบบเงินเดือนได้ทนัที 
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 สามารถเลือกประเภทของการประมวลผลเข้าสู่ระบบเงินเดือนว่าเป็นการจ่ายเงิน หรือการรับชําระเงินคืน หรือ

เลือกทัง้สองรายการได้ 

 สามารถประมวลผลเข้าสู่ระบบเงินเดือน โดยระบงุวดการจ่ายตามรูปแบบงวดการจ่ายของบริษัทได้ 

 สามารถระบุช่วงเวลาที่ต้องการประมวลผลเข้าสู่ระบบเงินเดือนในแต่ละงวดการจ่ายได้ 

 สามารถเลือกรายการของเอกสารที่ต้องการประมวลผลเข้าสู่ระบบเงินเดือนทัง้เอกสารการจ่ายและรับชําระคืนได้ 

 สามารถประมวลผลเข้าสู่ระบบเงินเดือนได้มากกว่า 1 รูปแบบงวดการจ่ายในครัง้เดียวของแต่ละเดือนได้ (Group 

Process) 

 สามารถเลือกเดือนที่ต้องการประมวลผล และครัง้ที่จ่ายประจําเดือน โดยจะแสดงรายละเอียดของงวดการจ่ายใน

แต่ละงวดได้ 

 สามารถแสดงรายการทัง้เอกสารการจ่ายและรับชําระคืนของการประมวลผลแบบ Group Process ได้ 

 สามารถยกเลิกการประมวลผลเข้าสู่ระบบเงินเดือน ระหว่างที่การประมวลผลยงัไม่ครบได้  

 สามารถแสดงรายการท่ีประมวลผลสําเร็จ, ไม่สําเร็จ หรือทัง้หมด โดยแยกเป็นการจ่ายเงิน และการชําระเงินได้ 

(Group Process) 

 สามารถแสดงรายงานรายการเอกสารที่ประมวลเข้าสู่ระบบเงินเดือนสําเร็จและไม่สําเร็จ แยกประเภทเป็น         

การจ่ายเงิน และการชําระเงิน 

 สามารถแสดงรายการเอกสารที่ครบกําหนดจ่าย, ชําระคืนสวัสดิการ และเอกสารค้างชําระในรูปแบบปฏิทินได้ 

 สามารถแสดงข้อมลูสรุปรายการจ่าย, ชําระคืนสวัสดิการ และเอกสารค้างชําระ ในแต่ละเดือนแล้วแจกแจงเป็น

รายวัน แยกเป็นรายพนกังานและรวมพนกังานทัง้หมด ตามรูปแบบการเข้าถึงหน้าจอได้ 

 สามารถเลือกช่วงข้อมลูที่ต้องการให้แสดงผลในปฏิทินได้ 

 สามารถแจ้งเตือน User ถึงรายการเอกสารค้างชําระได้ทกุวัน  หากรายการเอกสารดังกล่าวยังไม่ถูกทําบันทึก     

ชําระคืน 

 สามารถดูรายละเอียดรายการจ่าย, ชําระคืนสวัสดิการ และเอกสารค้างชําระ ในแต่ละรายการเอกสารได้  โดยการ 

Double Click รายการเอกสารที่ต้องการ ซึง่จะเปิดหน้าจอ “บนัทกึคําร้อง” ของรายการเอกสารดังกล่าว 

 ในหน้าจอ “รายละเอียด” สามารถเลือกช่วงข้อมลูที่ต้องการให้แสดงผลเป็นวันที่ปัจจุบันหรือทัง้หมด และเลือก

ประเภทเอกสารที่ต้องการให้แสดงผลตามช่วงข้อมลูได้ 

 สามารถกําหนดเง่ือนไขของสวัสดิการแต่ละตัวได้ว่าเป็นแบบมีเง่ือนไข หรือไม่มีเง่ือนไข 

 สามารถกําหนดการให้สวัสดิการตามหน่วยงาน ตําแหน่งงาน อายงุานได้ 

 สามารถกําหนดเง่ือนไขสวัสดิการที่เก่ียวข้องกับค่ารักษาพยาบาลท่ีจดัสรรให้พนกังาน และสมาชิกในครอบครัว 

ระบุได้ทัง้ค่ารักษาพยาบาลต่อครัง้ หรือต่อปี แยกประเภทได้ทัง้ผู้ ป่วยในและผู้ป่วยนอก เป็นต้น 

 สามารถกําหนดเง่ือนไขสวัสดิการเก่ียวกับการกู้ยืม รวมถึงการกําหนดอัตราดอกเบีย้ได้ หลายรูปแบบไม่ว่าจะ

อัตราดอกเบีย้แบบคงที่ แบบลดต้นลดดอก(ต่อปี) และแบบขัน้บนัได ที่สามารถระบุช่วงเวลาของจํานวนงวดได้

อย่างอิสระ 

 สามารถกําหนดเง่ือนไขสวัสดิการที่เก่ียวข้องกับค่าการศึกษาของบุตรได้ 
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 สามารถกําหนดเง่ือนไขสวัสดิการที่เก่ียวข้องกับกองทนุได้ เช่น กองทนุเก่ียวกับการฌาปนกิจ เป็นต้น 

 

Lone Management 
 สามารถกําหนดรูปแบบเงินกู้  และเง่ือนไขรูปแบบเงินกู้ ได้  
 สามารถกําหนดวันที่เร่ิมต้น - วันที่สิน้สดุ ของ รูปแบบเงินกู้ ได้  

 สามารถกําหนดรูปแบบเงินกู้กบัประเภทพนกังาน รายชัว่โมง รายเหมา รายวัน รายเดือน  

 สามารถกําหนด เง่ือนไขอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ได้แก่ ชําระคืนเงินกู้  ผา่นทดลองงาน ประมวลผล Payroll ตรวจสอบ    

Black List  

 สามารถกําหนดวิธีการคํานวณดอกเบีย้ได้ 2 รูปแบบ คือ แบบกําหนดเอง แบบมีวิธีการคํานวณ  

 สามารถกําหนดได้ว่า จะคิดดอกเบีย้ แบบไม่ทบต้น  

 สามารถกําหนดรูปแบบเงินกู้  และเง่ือนไขรูปแบบเงินกู้ ได้  

 สามารถกําหนดวันที่เร่ิมต้น - วันที่สิน้สดุ ของ รูปแบบเงินกู้ ได้  

 สามารถกําหนดได้ว่าจะให้รูปแบบเงินกู้กับประเภทพนกังาน รายชัว่โมง รายเหมา รายวัน รายเดือน  

 สามารถกําหนด เง่ือนไขอ่ืนๆเพ่ิมเติม ได้แก่ ชําระคืนเงินกู้ผ่านทดลองงาน ประมวลผล Payroll ตรวจสอบ      

Black List  

 สามารถกําหนดวิธีการคํานวณดอกเบีย้ได้ 2 รูปแบบ คือ แบบกําหนดเอง แบบมีวิธีการคํานวณ  

 สามารถกําหนดได้ว่า จะคิดดอกเบีย้ แบบไม่ทบต้น   

 กรณีมีการ คิดดอกเบีย้ แบบทบต้น สามารถกําหนดได้ว่าจะให้ทบต้นทกุก่ีปี ก่ีเดือนได้  

 สามารถเลือกได้ว่าจะคิดอตัราดอกเบีย้แบบคงที่ หรือ อตัราดอกเบีย้แบบขัน้บนัได 

 สามารถคิดดอกเบีย้ แบบไม่ทบต้น คิดดอกเบีย้ต่อปี อตัราดอกเบีย้แบบคงที่ ได้  

 สามารถคิดดอกเบีย้ แบบไม่ทบต้น คิดดอกเบีย้ต่อปี อตัราดอกเบีย้แบบขัน้บนัได ได้  

 สามารถคิดดอกเบีย้ แบบไม่ทบต้น คิดดอกเบีย้ต่อเดือน อัตราดอกเบีย้แบบคงที่ได้  

 สามารถคิดดอกเบีย้ แบบไม่ทบต้น คิดดอกเบีย้ต่อเดือน อัตราดอกเบีย้แบบขัน้บนัได ได้  

 สามารถคิดดอกเบีย้ แบบทบต้น คิดดอกเบีย้ต่อปี อตัราดอกเบีย้แบบคงที่ ได้  

 สามารถคิดดอกเบีย้ แบบทบต้น คิดดอกเบีย้ต่อปี อตัราดอกเบีย้แบบขัน้บนัได ได้  

 สามารถคิดดอกเบีย้ แบบทบต้น คิดดอกเบีย้ต่อเดือน อัตราดอกเบีย้แบบคงที ่ได้  

 สามารถคิดดอกเบีย้ แบบทบต้น คิดดอกเบีย้ต่อเดือน อัตราดอกเบีย้แบบขัน้บนัได ได้  

 สามารถคิดดอกเบีย้ แบบไม่ทบต้น คิดดอกเบีย้ลดต้นลดดอก(แบบต่อปี) อตัราดอกเบีย้แบบคงท่ี ได้  

 สามารถคิดดอกเบีย้ แบบไม่ทบต้น คิดดอกเบีย้ลดต้นลดดอก(แบบต่อปี) อตัราดอกเบีย้แบบขัน้บนัได ได้  

 สามารถกําหนดการยกเว้นดอกเบีย้เป็นจํานวนเดือนได้ เช่น ยกเว้นดอกเบีย้ 3 เดือน เป็นต้น 

 สามารถปรับ เพ่ิม/ลด อตัราดอกเบีย้ได้  

 สามารถกําหนด วงเงินกู้ ให้แต่ละหน่วยงานได้ 
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 สามารถกําหนดอตัราดอกเบีย้แบบคงท่ี หรือ อตัราดอกเบีย้แบบขัน้บนัไดให้แต่ละ หน่วยงานได้ เป็นต้น 

 แต่ละหนว่ยงานสามารถกําหนดเง่ือนไขอายงุาน การให้วงเงินกู้  หรือ อตัราดอกเบีย้ได้  

 สามารถกําหนดอตัราดอกเบีย้แบบขัน้บนัได แบบเป็นเดือนหรือเป็นปีได้ 

 การกําหนดเงินกู้ แบบมีเง่ือนไขเพ่ิมให้สามารถเลือกกลุ่ม พนกังาน (ที่ผกูอยู่กบัพนกังาน) ได้ เพ่ือให้สามารถระบุ

เง่ือนไขกลุ่มพนกังานได้ 

 สามารถระบุลกัษณะในการรับเงิน – ชําระเงิน ได้ทัง้แบบ รับเต็มจํานวน, เป็นงวด(ตามทีกํ่าหนด) ,เป็นเปอร์เซ็นต์

(จนครบ) และ เป็นจํานวนเงิน ได้  

 สามารถแสดงรายละเอียดงวดทีต้่องชําระและวันที่ครบกําหนดรับเงิน – ชําระเงินได้  

 สามารถคํานวณจํานวนรับเงิน – ชําระเงินของแต่ละงวดตามที่กําหนด ตามลกัษณะการรับเงิน – ชําระเงินกู้  ได้ 

 สามารถคํานวณรวมเงินดอกเบีย้จากอัตราดอกเบีย้ท่ีระบุได้  

 สามารถกําหนดระยะเวลากู้ แบบ ปี เดือนได้  

 สามารถกําหนดวันที่เร่ิมต้น รับ-ชําระสวัสดิการเงินกู้ได้  

 สวัสดิการเงินกู้ที่ร้องขอ จะแสดงตามเง่ือนไขทีกํ่าหนดรูปแบบเงินกู้ ไว้  

 สามารถระบุจํานวนเงินท่ีจะขอกู้ได้แต่ไม่เกินจํานวนวงเงินท่ีสวัสดิการเงินกู้ที่กําหนดไว้  

 สามารถแสดงได้ว่า สวัสดิการท่ีขอกู้นัน้ ใช้วิธีการคํานวณดอกเบีย้แบบไหน 

 สามารถกําหนดรูปแบบการรับเงินกู้  โดยสามารถกําหนดวันที่ครบกําหนด โดยไม่ต้อง Fix ตามรูปแบบงวดการจ่าย 

ให้สามารถ Gen งวดการจ่าย ตามระยะเวลากู้  หรือตามรูปแบบการรับสวัสดิการ จบในเอกสารเดียว ถ้าเอกสาร

คําร้องเงินกู้นัน้มีการรับสวัสดิการข้ามปีด้วย จะทําการ Gen วันที่ครบกําหนด โดยจําลองวันท่ีครบกําหนดตามงวด

การจ่ายของปีนีข้้ามไปปีหน้าให้อตัโนมติั และสามารถกําหนดวันท่ีครบกําหนด ทกุๆวันท่ี…ของเดือน หรือทกุวันท่ี

สดุท้ายของเดือน 

 สามารถแสดงรายละเอียดงวดการรับเงินกู้ เช่น งวดที่ วันท่ีครบกําหนด จํานวนเงิน คงเหลือ  

 สามารถกําหนดรูปแบบการชําระเงินกู้  โดยสามารถกําหนดวันทีค่รบกําหนด โดยไม่ต้อง Fix ตามรูปแบบงวดการ

จ่าย ให้สามารถ Gen งวดการจ่าย ตามระยะเวลากู้  หรือตามรูปแบบการชําระสวัสดิการ จบในเอกสารเดียว ถ้า

เอกสารคําร้องเงินกู้นัน้มีการชําระสวัสดิการข้ามปีด้วย จะทําการ Gen วันที่ครบกําหนด โดยจําลองวันทีค่รบ

กําหนดตามงวดการจ่ายของปีนีข้้ามไปปีหน้าให้อตัโนมติั และสามารถกําหนดวันท่ีครบกําหนด ทกุๆวนัที…่ของ

เดือน หรือ ทกุวันที่สดุท้ายของเดือน 

 สามารถแสดงรายละเอียดงวดการชําระเงินกู้ เช่น งวดที ่วันทีค่รบกําหนด เงินต้นที่ต้องชําระดอกเบีย้ทีต้่องชําระ 

เงินต้นคงเหลือ เป็นต้น 

 กรณีที่มีคําร้องเงินกู้ มีวิธีการคํานวณดอกเบีย้แบบใด สามารถคลกิ Link เพ่ือดูรายละเอียดเง่ือนไขดังกลา่วได้  

 สามารถคิดดอกเบีย้ แบบไม่ทบต้น คิดดอกเบีย้ต่อปี อตัราดอกเบีย้แบบคงที่ ได้  

 สามารถคํานวณดอกเบีย้ แบบไม่ทบต้น คิดดอกเบีย้ต่อปี อัตราดอกเบีย้แบบขัน้บนัได ได้  

 สามารถคํานวณดอกเบีย้ แบบไม่ทบต้น คิดดอกเบีย้ต่อเดือน อตัราดอกเบีย้แบบคงที ่ได้  

 สามารถคํานวณดอกเบีย้ แบบไม่ทบต้น คิดดอกเบีย้ต่อเดือน อตัราดอกเบีย้แบบขัน้บนัได ได้  
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 สามารถคํานวณดอกเบีย้ แบบไม่ทบต้น คิดดอกเบีย้ลดต้นลดดอก(แบบต่อปี) อัตราดอกเบีย้แบบคงท่ี ได้  

 สามารถคํานวณดอกเบีย้ แบบไม่ทบต้น คิดดอกเบีย้ลดต้นลดดอก(แบบต่อปี)อตัราดอกเบีย้แบบขัน้บนัได ได้  

 สามารถคํานวณกรณีมีการกําหนดการยกเว้นดอกเบีย้ได้  

 กรณี คิดดอกเบีย้แบบลดต้นลดดอก รายละเอียดการชําระ จะแสดงอัตราดอกเบีย้ทีใ่ช้คิดในแต่ละงวดได้ 

 กรณี เลือกสวัสดิการ ท่ีมีวิธีการคํานวณดอกเบีย้ แบบกําหนดไว้จะเปิดให้คียจํ์านวนดอกเบีย้เองได้  

 สามารถบนัทกึจ่ายเงินกู้ ท่ีได้รับการอนมุติัได้ โดยรองรับรูปแบบการจ่ายทัง้แบบ เงินสด และ ผ่านระบบ Payroll  

 สามารถแสดงยอดค้างจ่ายของงวดก่อนหน้าได้ กรณีที่เดือนก่อนหน้าจ่ายเงินกู้ น้อยกว่าจํานวนเงินท่ีต้องจ่ายจริง  

 สามารถแสดงยอดจ่ายเกินของงวดก่อนหน้าได้ กรณีที่เดือนก่อนหน้าจ่ายเงินกู้มากกว่าจํานวนเงินที่ต้องจ่ายจริง  

 สามารถแสดงยอดจ่ายทัง้หมดในงวดนัน้ๆได้  

 สามารถระบุยอดจ่ายจริงในงวดนีไ้ด้ โดยสามารถระบุจํานวนเงินได้น้อยกว่าหรือเท่ากับจํานวนเงินคงเหลือจ่าย 

ทัง้หมด (Adjust ยอดจ่ายได้) 

 สามารถรองรับกรณีจ่ายเงินกู้แบบโปะเงินได้  

 สามารถแสดงยอดค้างจ่ายยกไปรวมงวดถดัไปได้ กรณีท่ีมีการระบุยอดจ่ายจริงในงวดนีน้้อยกว่ายอดจ่ายต่องวด

ของงวดปัจจบุนั  

 สามารถระบุยอดจ่ายเกินยกไปตดังวดถดัไปได้ กรณีที่มีการระบุยอดจ่ายจริงในงวดนีม้ากกว่ายอดจ่ายต่องวดของ 

งวดปัจจบุนั  

 สามารถบนัทกึชําระเงินกู้ ได้ทัง้รูปแบบการจ่ายผา่นระบบ Payroll และ เงินสด  

 สามารถระบุประเภทเอกสารได้ ว่า Post เข้าระบบเงินเดือน หรือ ไม่ Post เข้าระบบเงินเดือน(เงินสด)  

 สามารถบนัทกึรับชําระเงินได้หลายเอกสารพร้อมกันของพนกังานแต่ละคน  

 สามารถระบุยอดชําระจริงในงวดนีไ้ด้ โดยสามารถระบุจํานวนเงินได้น้อยกว่าหรือเท่ากับจํานวนเงินคงเหลือจ่าย 

ทัง้หมด (Adjust ยอดชําระได้) 

 สามารถรองรับกรณีชําระเงินกู้แบบโปะเงินได้ 

 สามารถแสดงยอดค้างชําระยกไปรวมงวดถดัไปได้ กรณีท่ีมีการระบุยอดชําระจริงในงวดนีน้้อยกว่ายอดชําระรวม 

ทัง้สิน้ของงวดปัจจบุนั  

 สามารถแสดงยอดค้างชําระเกินยกไปตัดงวดถัดไปได้ กรณีที่มีการระบุยอดชําระจริงในงวดนีม้ากกว่ายอดชําระ

รวมทัง้สิน้ของงวดปัจจบุนั 

 สามารถระบุค่าปรับได้ กรณีท่ีชําระเกินวันทีค่รบกําหนด  

 สามารถประมวลผลการจ่าย-ชําระเงินกู้ เข้าระบบเงินเดือนได้ทัง้รูปแบบการจ่ายผ่านธนาคาร และ เงินสด ตามการ

เลือก option การ Post เอกสารทีห่น้าจอบนัทกึจ่ายหรือชําระเงินกู้  

 สามารถสร้าง(Generate) เลขที่เอกสารบนัทกึจ่ายให้กบัรายการที่จะPost อัตโนมติั โดยเลขทีเ่อกสารจะ 

Generate ต่อเนื่องจากเลขที่เอกสารปัจจบุนัของหน้าจอบนัทกึจ่ายท่ี Payroll ได้  
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 สามารถ Post เอกสารการจ่าย-ชําระเข้า Payroll ซํา้ได้โดยระบบจะมีการแจ้งสรุปรายละเอียดของรายการเอกสาร

บนัทกึจ่ายที่จะมี การบนัทกึซํา้ออกมาบนหน้าจอเพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเลือกต้องบนัทกึซํา้หรือไม่ ต้องการบนัทกึซํา้

เอกสารบนัทกึจ่ายใบนัน้ๆได้ 

 สามารถคลิกเลขท่ีเอกสารบนัทกึจ่ายหรือชําระเพ่ือตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารบนัทกึจ่ายหรือชําระก่อนทาํ 

การ Post ซํา้  

 สามารถเลือกรายการของเอกสารทีต้่องการประมวลผลเข้าสู่ ระบบเงินเดือนทัง้เอกสารการจ่ายและรับชําระคืน 

ได้สามารถยกเลิกเงินกู้ของ พนกังานเป็นรายบุคคลได้  

 สามารถยกเลิกเงินกู้ แบบถาวรหรือเลือกช่วงวันที่เร่ิมต้นถึงวันที่สิน้สดุการยกเลิกเงินกู้ (ยกเลกิชัว่คราว)ได้  

 สามารถกําหนดเง่ือนไขการยกเลิกเงินกู้  (ที่หน้าจอกําหนดรูปแบบเงินกู้ ) สําหรับการยกเลิกเงินกู้ โดยอตัโนมติัได้  

Approve Center 
 สามารถกําหนดได้ว่าจะให้ User  คนใดมองเห็นข้อมลูพนกังานคนใดได้บ้างหรือกลุ่มพนกังานใดได้บ้าง 
 สามารถกําหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมลูเป็นกลุ่มได้ หรือเป็นระดบัได้ 

 พนกังานสามารถบนัทกึการขออนมุติัลาได้จากโปรแกรม จากนัน้โปรแกรมจะทําการแจ้งเตือน (Alert) ไปยังผู้ที่

เก่ียวข้องในการพิจารณาอนมุติัได้ทนัที  

 สามารถบนัทกึขอทํางานล่วงเวลาแบบวันต่อวันหรือตามช่วงวันเวลาที่กําหนด เพ่ือความรวดเร็วในการทํางาน

สามารถบนัทกึแบบเป็นกลุ่ม, ตามสาขา, ฝ่าย หรือแผนกได้ 

 สามารถกําหนดได้ว่าให้ User แต่ละคนอยูต่ามกลุ่มที่เก่ียวข้องกับการกําหนดสทิธ์ิที่ได้กําหนดไว้  

 สามารถกําหนดสิทธ์ิ User ที่ Login เข้าโปรแกรม ได้ว่าจะให้มีสิทธ์ิอนมุติัพนกังานคนใด และที่หน้าจอใด 

 สามารถกําหนดลําดับขัน้การอนมุติัในแต่ละหน้าจอได้ โดยสามารถกําหนดได้สงูสดุถึง 5 ลาํดับขัน้ 

 ในกรณีกําหนดการอนมุติัเป็นลําดับขัน้ สามารถตรวจสอบติดตามสถานะของเอกสารได้ว่าอยู่ในขัน้ตอนรออนมุติั

จากผู้บริหารทา่นใด 

 ผู้ มีสิทธิอนมุติั สามารถทราบเอกสารทีต้่องอนมุติั โดยโปรแกรมจะทาํการ Alert เตือนเม่ือเข้าสู่โปรแกรม 

 สามารถพิจารณาอนมุติัเอกสารต่าง ๆ ท่ีมีการร้องขอได้ทีห่น้าจอนีห้น้าจอเดียว เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน 

 สามารถกําหนดผู้อนมุติัแทนได้ ในกรณีท่ีผู้อนมุติัไม่อยู่หรือไม่สามารถอนมุติัเอกสารได้ ซึง่ผู้อนมุติัแทนจะมีสิทธ์ิ

การอนมุติัเทียบเท่ากับผู้อนมุติัที่ตนแทนตามช่วงเวลาที่กําหนดการอนมุติัแทนไว้ 

 สามารถบนัทกึขออนมุติัทาํงานล่วงเวลาแบบกลุ่มหรือแบบรายบุคคลได้เพ่ือความสะดวกในการบนัทกึขอทาํงาน

ล่วงเวลา 

 เม่ือมีการอนมุติัเอกสารบนัทกึขอเปลีย่นกะงาน/ขอแลกกะงาน หรือ บนัทกึขอแก้ไข/ปรับปรุงเวลา ระบบจะ Post 

เอกสารไป Time Attendance ให้อตัโนมติั 

 โปรแกรมจะมีข้อความแจ้งเตือนให้อัตโนมติัหากพนกังานลาเกินจํานวนวันลาท่ีบริษัทกําหนดไว้ 
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Alert Management 

Prosoft HRMI มีระบบการแจ้งเตือน (Alert) ข้อมูลต่างๆ ท่ีสําคัญ ทําให้ฝ่ายบุคคล และผู้บริหารได้ทราบข้อมูลที่

เก่ียวข้องกับพนกังานได้อย่างรวดเร็ว ทนัต่อเหตุการณ์ และลดขัน้ตอนการทํางาน 

การ Alert สามารถ Alert ได้ 2 รูปแบบ คือ เม่ือ Login เข้าสู่ระบบ Prosoft HRMI และในรูปแบบ E-mail  

 สามารถตัง้ค่าการ Alert กําหนดให้เตือนเม่ือถึงวันครบรอบ หรือ เตือนก่อนถึงวันครบรอบได้ เช่น 

• วันครบรอบวันเกิดพนกังาน    •  วันครบรอบวันเกษียณอายพุนกังาน 

• วันครบรอบทดลองงาน   •  วันหมดอายใุบอนญุาต (แรงงานต่างด้าว)  

 สามารถกําหนดได้ว่าต้องการให้ Alert และ E-mail ไปที่บคุคลใดบ้าง เช่น ผู้จดัการฝ่ายบุคคล, ผู้จดัการ, ผู้บริหาร 

หรือ บคุคลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

 โปรแกรมจะแจ้งเตือนอัตโนมติัในรูปแบบ Alert และ E-mail ให้ผู้ มีสิทธ์ิ Approve ทราบสถานะเอกสารที่รอ 

Approve เม่ือมีพนกังานบนัทกึขออนมุติัไว้  ตามเมนตู่าง ๆ เช่น 

•  บนัทกึขออนมุติัลา    •  บนัทกึพ้นสภาพความเป็นพนกังาน 

•  บนัทกึขออนมุติัแก้ไข/ปรับปรุงเวลา  •  บนัทกึขอยกเว้นการรูดบตัรชัว่คราว 

•  บนัทกึขออนมุติัแลกกะงาน   •  บนัทกึแผนการอบรมประจําปี  

•  บนัทกึขออนมุติัเปลีย่นกะงาน  •  บนัทกึขออนมุติัอบรมภายนอก   

•  บนัทกึขออนมุติัทาํงานล่วงเวลา  •  บนัทกึขออนมุติัอบรมภายใน   

•  บนัทกึขออนมุติัทาํงานล่วงเวลาแบบกลุ่ม •  บนัทกึขออนมุติัเบิกเงินอบรม 

•  บนัทกึพนกังานทดลองงาน   •  บนัทกึขออนมุติัจองห้องอบรม 

•  บนัทกึสญัญาจ้างงาน   •  บนัทกึขออนมุติัลงทะเบยีน  

•  บนัทกึผลงานดีเด่น    •  บนัทกึถอนลงทะเบยีน    

•  บนัทกึการลงโทษ    •   บนัทกึคําร้องสวัสดิการ      

•  บนัทกึปรับตําแหน่งและเงินเดือน  •   บนัทกึขออนมุติัอตัรากําลงัคน 

 โปรแกรมจะแจ้งเตือนอัตโนมติัในรูปแบบ E-mail ให้ผู้สมคัรงานทราบผลการตรวจข้อสอบ, ปฏิทินนดัสอบ 

 โปรแกรมจะแจ้งเตือนอัตโนมติัในรูปแบบ E-mail ให้ผู้สมคัรงานและผู้สมัภาษณ์ ทราบปฏิทินนดัสมัภาษณ์  

Dashboard 
 สถิติการลาแยกตามหน่วยงาน   เพ่ือให้ทราบถึงสถิติการลาของแต่ละหน่วยงานหรือทัง้องค์กร 
 สถิติการลาแยกตามประเภทการลา   เพ่ือให้ทราบถึงสถิติการลาแต่ละประเภท เช่น ลาป่วย, ลากิจ, ลาพักร้อน 

ของแต่ละหน่วยงานหรือทัง้องค์กร 

 อัตรากําลงัคนแยกตามหน่วยงาน   เพ่ือให้ทราบถึงอัตรากําลงัคนที่มีอยู่ในปัจจบุนัของแต่ละหน่วยงานและนําไป

วิเคราะห์ต่อได้ว่าจะต้อง Recruit เข้ามาเพ่ิมหรือไม่ 
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 อัตรากําลงัคนเปรียบเทียบอัตรากําลงัคนมาตรฐาน   เพ่ือให้ทราบถึงอัตรากําลงัท่ีมีอยู่ในปัจจุบันว่าเพียงพอกับ

อัตรากําลงัคนมาตรฐานขององค์กรหรือไม่ เพ่ือนําไปวิเคราะห์ว่าจะต้อง Recruit เข้ามาเพ่ิมหรือไม่ 

 อัตราความเคลื่อนไหวกําลงัคน   เพ่ือให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของอัตรากําลงัคนว่ามีการโยกย้ายหน่วยงาน, 

ลาออก หรือมีพนกังานเข้ามาใหม่  

 ข้อมลูเปรียบเทียบสถิติการขาด ลา สาย แต่ละหน่วยงาน   เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นว่าในแต่ละหนว่ยงานหรือแต่ละ

เดือนนัน้มีสถิติการขาด, การลา , การมาสาย แตกต่างกันอย่างไร 

 ข้อมลูเปรียบเทียบ Cost แต่ละหน่วยงาน   เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นว่าแต่ละหน่วยงานมี Cost มากหรือน้อย

เพียงใด ซึง่สามารถดูได้ทัง้ที่เป็นหน่วยงาน และทัง้องค์กร พร้อมทัง้ดูรายละเอียดได้ว่ามีการสูญเสีย Cost จาก

รายการไหนไปบ้าง 

 ข้อมลูอัตราการปรับเงินเดือนแต่ละหน่วยงาน   เพ่ือให้ทราบถึงอัตราการปรับเงินเดือนของแต่ละหน่วยงานว่ามีการ

ปรับในขัน้ต่ํา, ขัน้สงู, และโดยเฉลี่ยแล้วเป็นเท่าไหร่ 

 สถิติการอบรมแยกตามหน่วยงาน   เพ่ือแสดงให้เห็นว่าในแต่ละหน่วยงานนัน้มีสถิติจํานวนผู้ผ่านการอบรมมาแล้ว

ก่ีคน และคิดเป็นก่ีเปอร์เซ็นต์ของจํานวนพนกังานทัง้หมด และของแต่ละหลกัสตูรท่ีเปิดอบรมหรือ สมัมนา 

 ข้อมลูเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมแต่ละหน่วยงาน   เพ่ือแสดงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการอบรมของ

แต่ละหน่วยงาน และแต่ละหลกัสตูร 

 สถิติจํานวนผู้ เข้าอบรมแต่ละหลกัสตูรหรือแต่ละหน่วยงาน   เพ่ือให้ทราบถึงสถิติจํานวนผู้ เข้ารับการอบรมแต่ละ

หลกัสตูร และแต่ละหน่วยงานเพ่ือนํามาวิเคราะห์ต่อว่าควรจะเปิดการอบรมหลกัสตูรไหนเพ่ิมเติมหรือไม่ 

 สถิติการเบิก – จ่ายค่าอบรมในแต่ละหน่วยงาน   เพ่ือแสดงให้ทราบถึงสถิติการเบิกค่าอบรมของแต่ละหน่วยงาน

ว่ามียอดการเบิก – จ่าย มากหรือน้อยเพียงใด  เพ่ือนําไปวิเคราะห์ต่อว่าควรจะให้เบิก-จ่ายในครัง้ต่อไปหรือไม่ 

 อัตรากําลงัคนเปรียบเทียบอัตรากําลังคนมาตรฐานแต่ละกะงาน   เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นว่าอัตรากําลังคน

มาตรฐานของแต่ละกะงานมีมากหรือน้อยเพียงใด เพ่ือที่จะใช้ในการวิเคราะห์ว่าควรจะมีการ Recruit เพ่ิมเติม

หรือไม่ 

 ข้อมลูเปรียบเทียบการจ่าย – ชําระสวัสดิการแต่ละหน่วยงาน   เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นว่าแต่ละหน่วยงานนัน้มี

ยอดการจ่าย – ชําระ สวัสดิการมากน้อยเพียงใด  เพ่ือนําไปวิเคราะห์ต่อว่าจะมีการจ่ายสวัสดิการในครัง้ต่อไป

หรือไม่ 

 สถิติการเบิก – คืนสินทรัพย์แต่ละหน่วยงาน   เพ่ือให้ทราบถึงสถิติการเบิก – การคืน สินทรัพย์ที่แต่ละหน่วยงานได้

ทําการเบิก – คืน เพ่ือจะได้นําไปตรวจสอบได้ว่าขณะนีมี้สินทรัพย์ถกูเบิก – คืน ไปแล้วก่ีรายการ 

 สถิติสวัสดิการท่ีมีการร้องขอแต่ละรูปแบบ   เพ่ือให้ทราบถึงสถิติการร้องขอสวัสดิการของแต่ละรูปแบบว่ามีการ

ร้องขอแต่ละรูปแบบมากหรือน้อยเพียงใด 
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 ข้อมลูเปรียบเทียบการจ่าย – ค้างจ่ายสวัสดิการ ของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นว่ามียอดการจ่าย – 

ค้างจ่ายสวัสดิการของแต่ละหน่วยงานนัน้มีมากหรือน้อยเพียงใดเพ่ือจะได้นําไปวิเคราะห์ในการจ่ายสวัสดิการใน

ครัง้ต่อไป 

 ข้อมลูเปรียบเทียบการชําระ – ค้างชําระสวัสดิการของแต่ละหน่วยงาน   เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นว่ามียอดการชําระ 

– ค้างชําระสวัสดิการของแต่ละหน่วยงานมากหรือน้อยเพียงใด และสามารถนําข้อมลูไปวิเคราะห์เพ่ือปรับเพ่ิมหรือ

ลด รายการสวัสดิการที่เกินเป้าจากการกําหนดไว้ได้ 

 ข้อมลูเปรียบเทียบการถือครองสินทรัพย์ของแต่ละหน่วยงาน   เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นว่าแต่ละหน่วยงานมีการถือ

ครองทรัพย์สินอะไรบ้างและเป็นจํานวนมากหรือน้อยเพียงใด  

 

Management Information (MIS Report) 
 รายงานวิเคราะห์สถิติ การขาด ลา มาสาย สําหรับวิเคราะห์ดูข้อมูล การขาด ลา มาสาย ของแต่ละหน่วยงาน          

การวิเคราะห์ข้อมลู แบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ 

• แบบสถิติ  เป็นรายงานที่ใช้สําหรับดูวิเคราะห์สถิติ การขาด ลา มาสาย ของแต่ละหน่วยงาน ว่าหน่วยงาน

ใดที่มีสถิติ การขาด ลา มาสาย มากที่สุด เพ่ือนําข้อมูลไปพิจารณาประสิทธิภาพในการทํางานของ

พนกังานในแต่ละหน่วยงานนัน้ เพ่ือปรับปรุงการทํางานของพนกังานให้ดีขึน้ 

• แบบเปรียบเทียบ 12 เดือน และเปรียบเทียบทกุไตรมาส เป็นรายงานที่ใช้สําหรับดวิูเคราะห์สถิติ การขาด

ลา มาสาย เปรียบเทียบในแต่ละเดือนและแต่ละไตรมาส ว่าหน่วยงานใดมี การขาด ลา มาสาย เพ่ิมขึน้

หรือลดลงอย่างไรบ้าง 

• แบบเปรียบเทียบรายปี  เป็นรายงานที่ใช้สําหรับดูวิเคราะห์สถิติ การขาด ลา มาสาย เปรียบเทียบรายปี 

ย้อนหลงัได้สงูสดุ 5 ปี ซึง่สามารถเลือกปีที่ต้องการดูเปรียบเทียบได้  

• แบบเปรียบเทียบรายไตรมาส เป็นรายงานที่ใช้สําหรับดูวิเคราะห์สถิติการขาด ลา มาสาย เปรียบเทียบ

ระหว่างไตรมาส 2 ไตรมาส ซึง่สามารถเลือกไตรมาสของปีที่ต้องการดูเปรียบเทียบ และสามารถดูอัตรา

เปรียบเทียบการเพ่ิมขึน้หรือลดลงของ 2 ไตรมาสได้ 

 รายงานวิเคราะห์ข้อมลู Cost สําหรับวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงาน  การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น        

4 แบบ คือ 

• แบบสถิติ เป็นรายงานที่ใช้สําหรับวิเคราะห์สถิติค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงาน ว่าหน่วยงานใดท่ีมีสถิติ

ค่าใช้จ่ายมากทีส่ดุ เพ่ือนําข้อมลูไปพิจารณาในการลดต้นทนุ หรือวางแผนค่าใช้จ่ายภายในองค์กรต่อไป 

• แบบเปรียบเทียบ 12 เดือน และเปรียบเทียบทกุไตรมาส เป็นรายงานท่ีใช้สําหรับวิเคราะห์สถิติค่าใช้จ่าย

เปรียบเทียบในแต่ละเดือนและแต่ละไตรมาส ว่าหน่วยงานใดมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึน้หรือลดลง 



 

23 
 

• แบบเปรียบเทียบรายปี  เป็นรายงานที่ใช้สําหรับวิเคราะห์สถิติค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบรายปี หรือย้อนหลัง

ได้สงูสดุ 5 ปี ซึง่สามารถเลือกปีท่ีต้องการดูเปรียบเทียบได้  

• แบบเปรียบเทียบรายไตรมาส  เป็นรายงานที่ใช้สําหรับวิเคราะห์สถิติค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบ ระหว่างไตร

มาส 2 ไตรมาส ซึง่สามารถเลือกไตรมาสของปีท่ีต้องการดเูปรียบเทียบ และสามารถดูอัตรา เปรียบเทียบ

การเพ่ิมขึน้หรือลดลงของแต่ละไตรมาสได้ 

  

 รายงานวิเคราะห์สถิติการเข้าอบรม จะแบ่งเป็นวิเคราะห์แยกตามหน่วยงาน และวิเคราะห์แยกตามหลักสูตร ซึ่ง

แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 

• แบบแจกแจง  เป็นรายงานที่ใช้สําหรับวิเคราะห์รายละเอียดแจกแจงลงลกึถึงระดับแยกเป็นหน่วยงานว่า 

แต่ละหน่วยงานมีสถิติการเข้าอบรมหลกัสตูรอะไรบ้าง เป็นจํานวนเท่าใด เพ่ือนําข้อมลูไปวิเคราะห์ในการ

จดัอบรมให้แก่พนกังานในครัง้ต่อไป 

• แบบสรุป เป็นรายงานที่ใช้สําหรับวิเคราะห์ดูข้อมลูสรุปรวมการเข้าอบรมของแต่ละหน่วยงาน หรือแต่ละ

หลกัสตูรว่ามีสถิติการเข้าอบรมเป็นจํานวนเท่าใด เพ่ือนําข้อมลูไปวิเคราะห์ในการจดัอบรมครัง้ต่อไป 

 รายงานวิเคราะห์สถิติผู้สอบ ผ่าน- ไม่ผ่านการฝึกอบรม แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 แบบ แยกได้ดังนีคื้อ 

• แยกตามหน่วยงาน เป็นรายงานที่ใช้สําหรับวิเคราะห์สถิติผู้สอบในแต่ละหน่วยงาน ว่าแต่ละหน่วยงาน

พนกังานที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลกัสตูรมากเพียงใด เพ่ือนําไปปรับปรุงความรู้ของพนกังาน

ให้มากยิ่งขึน้ 

• แยกตามหลกัสตูร เป็นรายงานที่ใช้สําหรับวิเคราะห์สถิติผู้สอบในแต่ละหลักสูตร ว่าแต่ละหลักสูตรมี   

การสอนเป็นอย่างไร กรณีมีผู้สอบไม่ผ่านมาก ต้องปรับปรุงหลกัสตูรการสอนหรือไม่อย่างไร 

 รายงานวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม จะแบ่งเป็น การวิเคราะห์แยกตามหน่วยงาน และวิเคราะห์

แยกตามหลกัสตูร 

• แยกตามหน่วยงาน เป็นรายงานที่ใช้สําหรับวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการขอฝึกอบรมรวมในแต่ละครัง้              

ซึง่ค่าใช้จ่ายที่นํามาวิเคราะห์นัน้ จะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้เม่ือเวลามีการขออบรมภายในหรือภายนอก 

เช่น ค่าใช้จ่ายของผู้จัดงาน, ค่าใช้จ่ายของพนักงาน เวลาไปอบรมภายใน- ภายนอก ซึ่งรายงานจะ

วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบของแต่ละหน่วยงานว่าเป็นอย่างไร 

• แยกตามหลักสูตร เป็นรายงานที่ใช้สําหรับวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการขอฝึกอบรมรวมในแต่ละครัง้               

ซึง่ค่าใช้จ่ายที่นํามาวิเคราะห์นัน้ จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้เม่ือเวลามีการขออบรมภายในหรือภายนอก 

เช่น ค่าใช้จ่ายของผู้จัดงาน, ค่าใช้จ่ายของพนักงาน เวลาไปอบรมภายใน- ภายนอก ซึ่งรายงานจะ

วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบของแต่ละหลกัสตูรว่าเป็นอย่างไร 
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 รายงานวิเคราะห์ข้อมลูการเบิก – จ่าย ค่าอบรม สําหรับวิเคราะห์ข้อมลู การขอเบิกค่าอบรมของแต่ละหน่วยงาน      

ซึง่แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 แบบ คือ 

• แบบเปรียบเทียบ 12 เดือน และเปรียบเทียบทกุไตรมาส  เป็นรายงานที่ใช้สําหรับดูวิเคราะห์สถิติการ      

ขอเบิกค่าอบรมเปรียบเทียบในแต่ละเดือนและแต่ละไตรมาส ว่าหน่วยงานใดมีการขอเบิกค่าอบรม

เพ่ิมขึน้หรือลดลง เพ่ือเป็นข้อมลูในการขอเปิดอบรมให้หน่วยงานนัน้ๆ ต่อไป 

• แบบเปรียบเทียบรายปี  เป็นรายงานท่ีใช้สําหรับดูวิเคราะห์สถิติการขอเบิกค่าอบรมของแต่ละหน่วยงาน

เปรียบเทียบรายปี ย้อนหลงัได้สงูสดุ 5 ปี ซึง่สามารถเลือกปีที่ต้องการดูเปรียบเทียบได้  

• แบบเปรียบเทียบรายไตรมาส เป็นรายงานท่ีใช้สําหรับดูวิเคราะห์สถิติการขอเบิกค่าอบรมของแต่ละ

หน่วยงานเปรียบเทียบระหว่างไตรมาส ซึ่งสามารถเลือกไตรมาสของปีที่ต้องการดูเปรียบเทียบ และ

สามารถดูอัตราเปรียบเทียบการเพ่ิมขึน้หรือลดลงของแต่ละไตรมาสได้ 

 

 รายงานวิเคราะห์การจ่าย - ค้างจ่ายสวัสดิการ จะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น วิเคราะห์แยกตามหน่วยงาน ,

วิเคราะห์แยกตามสวัสดิการ และจะแบ่งย่อยออกเป็นวิเคราะห์สถิติแยกตามยอดการจ่าย หรือค้างจ่าย ดังนี ้

• แยกตามหน่วยงาน – เรียงตามยอดการจ่ายมากที่สดุ เป็นรายงานที่ใช้สําหรับดูวิเคราะห์สถิติยอดการ-     

จ่ายค่าสวัสดิการให้แก่หน่วยงานใดมากที่สดุ เพ่ือใช้เป็นข้อมลูประกอบ ในการตัดสินใจให้สวัสดิการเพ่ิม 

หรือ ลด หรือ ชะลอการจ่ายสวัสดิการนัน้ๆไว้ก่อน 

• แยกตามหน่วยงาน – เรียงตามยอดการค้างจ่ายมากท่ีสุด เป็นรายงานใช้สําหรับดูวิเคราะห์สถิติยอด     

การค้างจ่ายสวัสดิการของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นข้อมลูประกอบการเปรียบเทียบยอดเงินค้างจ่าย

สวัสดิการกับยอดเงินบญัชีในบริษัทว่าสมดุลพอที่จะจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่พนักงานที่ยังค้างจ่ายอยู่

ทัง้หมดได้หรือไม่ 

• แยกตามสวัสดิการ – เรียงตามยอดการจ่ายมากที่สดุ เป็นรายงานที่ใช้สําหรับดูวิเคราะห์สถิติยอดการ

จ่าย ค่าสวัสดิการ ว่าสวัสดิการใดมียอดการจ่ายมากที่สดุ เพ่ือใช้เป็นข้อมลูประกอบในการตัดสินใจให้

สวัสดิการเพ่ิมหรือลด หรือชะลอการจ่ายสวัสดิการนัน้ๆ ไว้ก่อน 

• แยกตามสวัสดิการ – เรียงตามยอดการค้างจ่ายมากท่ีสดุ เป็นรายงานที่ใช้สําหรับดูวิเคราะห์สถิติยอด     

การค้างจ่ายสวัสดิการของแต่ละหนว่ยงาน เพ่ือใช้เป็นข้อมลูประกอบในการเปรียบเทียบยอดเงินค้างจ่าย

สวัสดิการกับยอดเงินบญัชีในบริษัทว่าสมดุลพอที่จะจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่พนักงานที่ยังค้างจ่ายอยู่

ทัง้หมดได้หรือไม่ 

• แยกตามสวัสดิการ – เรียงตามการจ่ายและค้างจ่าย เป็นรายงานที่ใช้สําหรับเปรียบเทียบว่าสวัสดิการ     

ตัวใด มีการจ่ายและค้างจ่ายอยู่เท่าใด  
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 รายงานวิเคราะห์การชําระ – ค้างชําระ สวัสดิการ จะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น วิเคราะห์แยกตามหน่วยงาน และ

วิเคราะห์แยกตามสวัสดิการ และจะแบ่งย่อยออกเป็นวิเคราะห์สถิติตามยอดการชําระ หรือค้างชําระดังนี ้

• แยกตามหน่วยงาน – เรียงตามยอดการชําระมากที่สุด เป็นรายงานใช้สําหรับดูวิเคราะห์สถิติยอด         

การชําระค่าสวัสดิการให้แก่หน่วยงานใดมากที่สดุ เพ่ือใช้เป็นข้อมลูประกอบในการตัดสินใจให้สวัสดิการ

เพ่ิมหรือลด หรือชะลอการชําระสวัสดิการนัน้ๆ ไว้ก่อน 

• แยกตามหน่วยงาน – เรียงตามยอดการค้างชําระมากที่สดุ เป็นรายงานใช้สําหรับดูวิเคราะห์สถิติยอด   

การค้างชําระสวัสดิการของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นข้อมลูประกอบในการเปรียบเทียบยอดเงินค้าง

ชําระสวัสดิการกับยอดเงินบญัชีในบริษทัว่าสมดลุพอท่ีจะชําระเงินสวสัดิการให้แก่พนกังานที่ยงัค้างชําระ

อยู่ทัง้หมดได้หรือไม่ 

• แยกตามสวัสดิการ – เรียงตามยอดการชําระมากที่สุด เป็นรายงานที่ใช้สําหรับดูวิเคราะห์สถิติยอด          

การชําระค่าสวัสดิการ ว่าสวัสดิการใดมียอดการชําระมากท่ีสุด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบใน              

การตัดสินใจให้สวัสดิการเพ่ิม หรือ ลด หรือ ชะลอ การชําระสวัสดิการนัน้ๆไว้ก่อน 

• แยกตามสวัสดิการ – เรียงตามยอดการค้างชําระมากที่สดุ เป็นรายงานที่ใช้สําหรับดูวิเคราะห์สถิติยอด    

การค้างชําระสวัสดิการของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการเปรียบเทียบยอดเงิน      

ค้างชําระสวัสดิการกับยอดเงินบญัชีในบริษัท ว่าสมดุลพอที่จะชําระเงินสวัสดิการให้แก่พนกังานที่ยงัค้าง

ชําระอยู่ทัง้หมดได้หรือไม่ 

• แยกตามสวัสดิการ – เรียงตามการชําระและค้างชําระ เป็นรายงานที่ใช้สําหรับเปรียบเทียบว่าสวัสดิการ 

ใดมีการชําระ และค้างชําระอยู่เท่าใด  

 รายงานวิเคราะห์อัตราการเคลื่อนไหวกําลงัคน เป็นรายงานที่ใช้สําหรับวิเคราะห์ดูการเคลื่อนไหวของพนักงาน     

ในแต่ละหน่วยงาน ซึง่ข้อมลูที่นํามาวิเคราะห์ ได้แก่ เข้างานใหม่, โอนย้ายหน่วยงาน, ลาออก, สาเหตุท่ีลาออก   

เพ่ือนํามาปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้ ซึง่แบ่งได้ 4 แบบคือ 

• แบบสถิติ เป็นรายงานท่ีใช้สําหรับดวิูเคราะห์สถิติการเข้างานใหม่, โอนย้ายหน่วยงาน, ลาออก ของแต่ละ

หน่วยงาน ว่าหน่วยงานใดที่มีสถิติมากที่สดุ เพ่ือนําข้อมลูไปพิจารณาในการปรับปรุงโครงสร้างภายใน

องค์กร 

• แบบเปรียบเทียบ 12 เดือน และเปรียบเทียบทกุไตรมาส เป็นรายงานที่ใช้สําหรับดูวิเคราะห์สถิติการ-       

เข้างานใหม่, โอนย้ายหน่วยงาน, ลาออก ของแต่ละหน่วยงาน เปรียบเทียบในแต่ละเดือน และแต่ละไตร

มาส ว่าหน่วยงานใดมีการเคลื่อนไหวกําลงัคนเพ่ิมขึน้ หรือลดลง ด้วยสาเหตุใด 

• แบบเปรียบเทียบรายปี เป็นรายงานที่ใช้สําหรับดูวิเคราะห์สถิติการเข้างานใหม่, โอนย้ายหน่วยงาน, 

ลาออก ของแต่ละหน่วยงาน เปรียบเทียบแบบรายปีและสามารถย้อนหลงัได้สงูสดุ 5 ปี สามารถเลือกปีที่

ต้องการดูเปรียบเทียบได้  
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• แบบเปรียบเทียบรายไตรมาส เป็นรายงานที่ใช้สําหรับดวิูเคราะห์สถิติการเข้างานใหม่, โอนย้ายหน่วยงาน

, ลาออกเปรียบเทียบระหว่างไตรมาส ซึง่สามารถเลือกไตรมาสของปีที่ต้องการดูเปรียบเทียบ ซึง่สามารถ

ดูอัตราเปรียบเทียบการเพ่ิมขึน้หรือลดลงของแต่ละไตรมาสได้ 

 รายงานวิเคราะห์ข้อมลู Productivity เป็นรายงานที่ใช้สําหรับวิเคราะห์ดูประสิทธิภาพในการทํางานของพนกังาน   

แต่ละหน่วยงาน ซึง่จะแบ่งออกได้ดังนีคื้อ 

• แยกตามหน่วยงาน เป็นรายงานที่ใช้สําหรับวิเคราะห์ดูประสิทธิภาพในการทํางานของพนกังานแยกเป็น

แต่ละหน่วยงาน ว่าหน่วยงานใดมีประสิทธิภาพในการทํางานแตกต่างกันอย่างไร เพ่ือนําไปเป็นข้อมลู ใน

การปรับปรุงประสิทธิภาพของพนกังาน 

• แบบเปรียบเทียบสถิติ Productivity มากที่สดุ เป็นรายงานที่ใช้สําหรับวิเคราะห์ดูประสิทธิภาพในการ

ทํางานของพนกังาน โดยเรียงลําดับจากหน่วยงานที่มี Productivity มากที่สดุไปหาน้อยที่สุด เพ่ือนําไป

เป็นข้อมลูในการปรับปรุงประสิทธิภาพของพนกังาน 

• แบบเปรียบเทียบ 12 เดือน และเปรียบเทียบทุกไตรมาส เป็นรายงานที่ใช้สําหรับดูวิเคราะห์สถิติ 

Productivity แต่ละหน่วยงาน เปรียบเทียบในแต่ละเดือนและแต่ละไตรมาส ว่าหน่วยงานใดมี 

Productivity เพ่ิมขึน้ หรือลดลง เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุในการท่ีจะนํามาปรับปรุงประสิทธิภาพของ

พนกังานต่อไป 

• แบบเปรียบเทียบรายปี  เป็นรายงานที่ใช้สําหรับดูวิเคราะห์สถิติ Productivity แต่ละหน่วยงาน

เปรียบเทียบรายปี ย้อนหลงัได้สงูสดุ 5 ปี ซึง่สามารถเลือกปีที่ต้องการดูเปรียบเทียบได้  

• แบบเปรียบเทียบรายไตรมาส เป็นรายงานที่ใช้สําหรับดูวิเคราะห์สถิติ Productivity เปรียบเทียบระหว่าง

ไตรมาส ซึง่สามารถเลือกไตรมาสของปีท่ีต้องการดูเปรียบเทียบ ซึ่งสามารถดูอัตราเปรียบเทียบการ

เพ่ิมขึน้ หรือลดลงของแต่ละไตรมาสได้ 

 รายงานวิเคราะห์เปรียบเทียบการเบิก - คืนทรัพย์สินแยกตามหน่วยงาน เป็นรายงานที่ใช้สําหรับวิเคราะห์ดูอัตรา    

การเบิก การคืน และการถือครองทรัพย์สินของพนกังานแต่ละหน่วยงาน ว่ามีจํานวนเป็นเท่าใด 

 รายงานวิเคราะห์ข้อมลูอัตราการปรับเงินเดือนแยกตามหน่วยงาน เป็นรายงานวิเคราะห์ท่ีใช้สําหรับดูอัตราการ

ปรับว่าในแต่ละหน่วยงานหรือตําแหน่งงาน มีอัตราการปรับต่อปีมากน้อยเพียงใด ทัง้จํานวนครัง้ในการปรับและ

จํานวนเงินในการปรับ เพ่ือนํามาเป็นข้อมลูในการวิเคราะห์การปรับเงินเดือนพนกังานในปีถัดไป 

 รายงานวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างอัตราเงินเดือนแต่ละตําแหน่งงาน เป็นรายงานวิเคราะห์ท่ีใช้สําหรับดูอัตรา

เงินเดือนของแต่ละตําแหน่งงาน เพ่ือดูว่าแต่ละตําแหน่งงานมีอัตราเงินเดือนที่เพ่ิมขึน้แบบก้าวกระโดดมากไป

หรือไม่ เพ่ือพิจารณาปรับเพ่ิม หรือปรับลดตามโครงสร้างที่ควรจะเป็น 
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 รายงานวิเคราะห์โครงสร้างบุคคลากรภายในองค์กร  เป็นรายงานวิเคราะห์ที่ใช้สําหรับวิเคราะห์ดูข้อมลูพนกังาน 

เช่น อาย,ุ การศึกษา ฯลฯ เพ่ือให้องค์กรมีบุคคลากรที่มีความชํานาญในทุกด้าน และวิเคราะห์พนักงานที่จะ

เกษียณอาย ุเพ่ือองค์กรจะได้ทําการสรรหาพนกังานมาดํารงตําแหน่งงานแทน 

Employee Self Service (ESS) 

 สามารถใช้ Log In เข้าโดยใช้รหสัผ่านของ HRMI ไม่ต้องกําหนดใหม่ให้ยุ่งยาก ผ่านเครือขา่ยออนไลน ์ 

(Web Browser) ด้วย รูปแบบหน้าที่เข้าใจง่าย 

 สามารถเปลี่ยนรหสัผา่นได้เม่ือ Log In เข้ามาในระบบแล้ว 

 ระบบมีข้อความแจ้งเตือนอัตโนมติัเม่ือเกิดความผดิพลาดในการใสร่หสัผา่น 

 กรณีที่พนกังานลืมรหสัผา่น สามารถ Click ที่ปุ่ ม Forget Password แล้วจะมีแบบฟอร์ม รายละเอียดร้องขอ

รหสัผ่านให้ 

 กรณีที่มีสาขามากกว่าหนึง่สาขา สามารถเลอืกได้ว่าต้องการ Log In เข้าใช้งานสาขาใด 

 สามารถบนัทกึคําร้องขอต่างๆ เช่น ขอทาํงานล่วงเวลา, ขออนมุติัลา, อนมุติัการร้องขอ, พร้อมส่ง E-mail ถึงผู้ มี

สิทธ์ิอนมุติัทนัท ี

 ผู้บริหารสามารถพิจารณา อนมุติั เอกสารการร้องขอประเภทต่างๆ ของพนกังานได้อย่างรวดเร็วเพราะระบบ

จะแจ้ง 

 เตือนอัตโนมติัในรูปแบบ Alert และ E-mail แจ้งผลการอนมุติัเอกสารแต่ละขัน้ให้ทราบ 

 รองรับการค้นหาท่ีง่าย และรวดเร็วต่อการค้นหาทกุหน้าจอ 

 สามารถเรียกดูเอกสารการลาของตนเอง, ข้อมลูของพนกังานท่ีอยู่ภายใต้สงักดั และพนกังานที่ 

 กําหนดสิทธ์ิให้มองเห็นข้อมลูได้ ทัง้รูปแบบกราฟแสดงข้อมลูการลา, ตารางกะงาน, ปฏิทิน 

 วันหยดุของบริษัท และ Productivity ของพนกังาน ซึง่รวมอยู่ในหน้าจอเดียวกัน 

 สามารถเรียกด,ู แก้ไข, เพ่ิม ข้อมลูส่วนตวั เช่น ข้อมลูสว่นตัวทัว่ไป, ท่ีอยู,่ ข้อมลูครอบครัว/การศึกษา/

ประสบการณ์ทํางาน, ข้อมลูสขุภาพ 

 สามารถดูสรุปจํานวนวันที่ทํางาน, จํานวนวันหยดุ, จํานวนวันหยดุประจําปี ของแต่ละเดือนทัง้ปีได้ 

 สามารถตรวจสอบการสรุป กะงานประจําเดือน , การแลกกะเปลี่ยนกะประจําเดือนได้ 

 สามารถตรวจสอบเวลาเข้างาน - ออกงาน สาย หรือ ออกก่อน ในแต่ละวันได้ 

 สามารถแสดง Graph Productivity ได้ 3 แบบ 

• Graph Productivity ของพนกังาน 

• Graph Productivity ของหนว่ยงานของพนกังาน 

• Graph Productivity ของหนว่ยงานของพนกังานเทียบกับหน่วยงานอ่ืน 

 ข้อมลูโครงสร้างพนกังาน สามารถเลือกด ูChart ได้ทัง้แบบแนวนอน, แนวตัง้, แบบ List 

 สามารถดูข้อมลูโครงสร้างองค์กรได้ 3 แบบ ได้แก่ 

• โครงสร้างขององค์กร 
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• โครงสร้างของตําแหน่งงาน 

• โครงสร้างของพนกังาน (แสดงรูปพนกังาน) 

 สามารถแสดงปฏิทินสว่นตัวของพนกังานแต่ละคนได้ เช่น ปฏิทินตารางการทาํงาน 

 สามารถเรียกด ูและกําหนดวันหยดุบริษัท, กําหนดการกิจกรรมต่างๆ ได้จากหน้าจอปฏิทินวันหยดุ 

 ระบบสามารถกําหนดกําหนดสิทธ์ิทาํงาน ข้อมลูตามพนกังานแต่ละคนที ่Log In เข้าใช้งานโปรแกรม ทัง้นีเ้พ่ือ

ความปลอดภยัของข้อมลู 

 สามารถบนัทกึเอกสารการร้องขออบรมภายนอก ทัง้แบบรายบคุคล หรือมากกว่า 1 คนได้ 

 สามารถเรียกด,ู แก้ไข, เพ่ิม ข้อมลูส่วนตวัของตนเองได้ หรือ ข้อมลูของพนกังานทีอ่ยู่ภายใต้สงักัด และพนกังานที่

ถกูกําหนดสิทธ์ิให้มองเห็นข้อมลูได้  เช่น ข้อมลูรายละเอียดทัว่ไป, ข้อมลูสถานภาพสว่นตัว, ข้อมลูสงักดัหน่วยงาน

, ข้อมลูสญัญาการจ้างงาน, ความรู้ความสามารถทางด้านภาษา, ความรู้ความสามารถทัว่ไป 

 สามารถดูรายงานความรู้ความสามารถทางด้านภาษา และความรู้ความสามารถทัว่ไปได้ 

 สามารถเพ่ิมที่อยูอ่าศัยได้ตามความเป็นจริง ซึง่อาจมากกว่า 1 ที่อยูอ่าศัยได้ 

 สามารถเพ่ิม หรือ เปลี่ยน แผนที่ของที่อยู่อาศัยได้ โดยที่ภาพต้องเป็นภาพที่มีตระกูลไฟล์เป็น ไฟล์ภาพ  

(*.jpg, *.jpeg,*.gif, *.swf) และขนาดไฟล์รูปภาพไม่เกิน 100 KB 

 สามารถเรียกด,ู แก้ไข, เพ่ิม ข้อมลูท่ีอยู่อาศัยของพนกังานที่อยู่ภายใต้สงักัด และพนกังานทีถ่กูกําหนดสิทธ์ให้

มองเห็นได้ 

 สามารถเรียกดขู้อมลูสขุภาพที่ได้บนัทกึจากหน้าจอข้อมลูสขุภาพ และข้อมลูทีไ่ด้จากการ Post ข้อมลูจากหน้าจอ

บนัทกึอนมุติัการร้องขอได้ 

 สามารถค้นหาข้อมลูสขุภาพได้จาก Look For ได้ 

 สามารถดึงข้อมลูจากใบรับรองแพทย์ขึน้มาบนัทกึข้อมลูแทนการพิมพ์ผ่านหน้าจอข้อมลูสขุภาพได้ 

 สามารถเรียกด,ู แก้ไข, เพ่ิม ข้อมลูของพนกังานท่ีอยูใ่ต้สงักดั และพนกังานทีกํ่าหนดสิทธ์ิให้มองเห็นได้ 

 สามารถเรียกด,ู แก้ไข, เพ่ิม ข้อมลูการศึกษา และประสบการณ์ทาํงานของพนกังานทีอ่ยู่ภายใต้สงักดั และ

พนกังานที่กําหนดสิทธ์ิให้มองเห็นได้ 

 สามารถแสดงข้อมลู(Column) ที่ไม่มีผลกระทบต่อการแสดงข้อมลูเงินเดือนหรือสาระสําคัญขององค์กร 

 สามารถเรียกดขู้อมลูผลงานดีเด่น และข้อมลูการทาํความผิด/ลงโทษ ของพนกังานทีอ่ยู่ภายใต้สงักดั และพนกังาน

ที่กําหนดสิทธ์ิให้มองเห็นได้ 

 สามารถเลือกได้ว่าสมาชิกภายในครอบครัวท่ีเพ่ิมขึน้นัน้จะกําหนดให้เป็นบคุคลที่สามารถติดต่อในกรณีฉกุเฉิน

หรือไม่? 

 สามารถเรียกด,ู แก้ไข, เพ่ิม ข้อมลูสมาชิกภายในครอบครัวและผู้ทีติ่ดต่อในกรณีฉกุเฉินของพนกังานท่ีอยู่ภายใต้

สงักัดและพนกังานที่กําหนดสทิธ์ิให้มองเห็นได้ใช้งานสามารถแก้ไข, เปลี่ยนแปลงรหสัผ่านของตนเองได้ 

 สามารถตรวจสอบความถกูต้องของบุคคลนัน้ก่อนท่ีจะยอมให้มีการเปลีย่นรหสัผ่าน โดยจะมีส่วนท่ีให้ยืนยนั

รหสัผ่านเดิมก่อนที่จะให้มีการเปลี่ยนรหสัผา่นใหม่ 
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 สามารถตรวจสอบรหสัผ่านที่เปลี่ยนใหม่ว่ามีการซํา้กับรหสัผา่นท่ีมีอยู่แล้วหรือไม่? 

 ในกรณีที่มีการซํา้ของ รหสัผา่นหรือยืนยนัรหสัผ่านผิดพลาดจะมีข้อความ แจ้งเตือน 

 สามารถเรียกดขู้อมลู สาย/ออกก่อน/ขาดงาน , ข้อมลูการลา,ข้อมลูจํานวนวันมาทํางานได้ของตนเอง ข้อมลูของ

พนกังานท่ีอยู่ภายใต้สงักดั และพนกังานทีกํ่าหนดสิทธ์ิให้มองเห็นข้อมลูได้ 

 สามารถดูข้อมลูการลาของปีปัจจบุนั จํานวนวนัที่อนญุาตลา, จํานวนวันลาสะสม และคงเหลอืของตนเอง รวมถึง

ข้อมลูของพนกังานที่อยู่ภายใต้สงักัด และพนกังานทีกํ่าหนดสิทธ์ิให้มองเห็นข้อมลูได้ 

 สามารถเรียกดรูายละเอียดข้อมลูการลาของตนเอง ข้อมลูของพนกังานท่ีอยู่ภายใต้สงักดั และพนกังานที่กําหนด

สิทธ์ิให้มองเห็นข้อมลูได้ทัง้ข้อมลูปัจจบุนั และย้อนหลงั 

 สามารถเลือกช่วงข้อมลูทีต้่องการเรียดดกูะงานในการลาของพนกังานได้ 

 สามารถตรวจสอบสิทธ์ิการลาและวันลาคงเหลือ พร้อมประวัติการลางานได้  

 สามารถตรวจสอบจํานวนวันลาได้ในกรณีที่พนกังานบนัทกึขออนมุติัเกินจากที่กําหนด 

 สามารถเข้าระบบเพ่ือทําการอนมุติัเอกสารที่พนกังานร้องขอมาได้ 

 กรณีที่อนมุติั หรือไม่อนมุติัเอกสารที่บนัทกึร้องขอไปแล้ว สามารถเข้าระบบเพ่ือยกเลิกเอกสารได้ 

 ถ้าเอกสารนัน้ๆ มีการกําหนดลําดับขัน้การอนมุติัไว้ เอกสารจะแสดง Flow ลําดบัขัน้ของผู้อนมุติัให้ทราบว่ามีก่ีขัน้ 

ใครเป็นคนอนมุติั เม่ือมีการอนมุติัเอกสารโปรแกรมจะทําการส่งแจ้ง E-Mail การอนมุติั ตามที่มีการกําหนดลาํดบั

การอนมุติั และเลือก Option การส่ง Mail ไว้ 

 สามารถขอทาํงานลว่งเวลาได้ ไม่ว่าจะเป็นการขอ OT ก่อนเข้างาน ระหว่างงาน หรือหลงัเลิกงานทัง้ของตนเอง 

และพนกังานทีอ่ยู่ภายใต้สงักดั และพนกังานที่กําหนดสิทธ์ิให้มองเห็นข้อมลูได้ 

• สามารถบนัทกึขออนมุติัอบรมภายนอกได้ 

• สามารถเรียกดขู้อมลูของรายละเอียดทัว่ไป, รายช่ือผู้ เข้าอบรม, สถานทีอ่บรม, ตารางการอบรม,ข้อมลู

ของผู้จดั ของการอบรม Course นัน้ได้ 

 สามารถเรียกดขู้อมลูรายละเอียดอ่ืนๆ เช่น คุณสมบติัผู้ เข้าอบรม, วิธีการสมคัร, ข้อจํากัด, ผลที่ได้รับ 

 สามารถเรียกดขู้อมลูรายละเอียดค่าใช้จ่ายของการอบรม Course นัน้ได้ 

 สามารถเรียกดปูฏิทินตารางการทํางานของตนเอง ข้อมลูของพนกังานทีอ่ยู่ภายใต้สงักดั และพนกังานที่กําหนด

สิทธ์ิให้มองเห็นข้อมลูได้  

 สามารถดูกะงานที ่Set ไว้ในแต่ละวัน และยงัดูได้ว่า ณ เดือนนัน้ๆ ว่ามีการ ขอลา หรือ มีการขอทาํ OT หรือ มีการ

แลกกะ หรือ มีการเปลี่ยนกะ อะไรบ้าง? 

 สามารถดูสรุปกะงานประจําเดือน สรุปการเปลี่ยนกะงานประจําเดือน สรุปการแลกกะงานประจําเดือนได้. 

 มีระบบ E-pay slip ไว้ให้พนกังานใช้ตรวจสอบ เงินเดือน ภาษี ประกันสงัคม หรือรายรับ รายจ่าย ต่างๆในแต่ละ

งวดหรือแต่ละเดือนได้ ภายใต้สิทธ์ิการเข้าถึง ทําให้ฝ่ายบุคคลไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ใบสลิป จากพนกังาน 
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Our Service 


	 มี Alert หรือ E-mail แจ้งเตือนไปยังผู้ที่มีสิทธิ์อนุมัติเข้ามาทำการอนุมัติบันทึกร้องขออัตรากำลังคนได้
	 มี Alert หรือ E-mail แจ้งเตือนไปยังผู้ที่ทำการบันทึกร้องขอ แสดงถึงผลการอนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติได้
	 สามารถเก็บข้อมูลผู้สมัครได้อย่างละเอียด เช่น ข้อมูลส่วนตัว, ความสามารถพิเศษ, ข้อมูลการฝึกอบรม, ประวัติการศึกษา ฯลฯ
	 สามารถเก็บประวัติผู้สมัครงานได้ไม่จำกัด  ซึ่งผู้สมัครสามารถบันทึกประวัติและตำแหน่งที่สมัครได้ด้วยตัวเอง
	 ผู้สมัครสามารถแนบ File ที่เกี่ยวกับเอกสารต่างๆ เช่น Resume เอกสารราชการทหาร รูปภาพ ฯลฯ ได้
	 การสมัครงานโปรแกรมรองรับกับพนักงานในบริษัท และบุคคลภายนอก โดยสามารถเลือกตำแหน่ง และระบุเงินเดือนที่ต้องการได้
	 สามารถคัดกรองผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการผ่านระบบได้
	 สามารถเรียกดูรายงานที่เป็นประโยชน์ต่อการคัดเลือกพนักงาน เช่น รายงานตามตำแหน่งที่สมัคร, ระดับการศึกษา, สาขาวิชา, เกรด, อายุงาน, สถาบันการศึกษา เป็นต้น
	 สามารถเรียกดูรายงานสรุปประจำเดือนหรือตามช่วงเวลา ว่าแต่ละตำแหน่งมีผู้สมัครกี่คน สาขาอะไรบ้าง ตำแหน่งอะไรที่สมัครมากที่สุด
	 สามารถสร้างข้อสอบเพื่อใช้ทดสอบผู้สมัครงาน / พนักงาน ได้หลายรูปแบบ เช่น ปรนัย, อัตนัย, รูปภาพ เป็นต้น
	 สามารถจัดรูปแบบข้อสอบได้หลากหลาย และในการใช้สอบสามารถเลือกรูปแบบที่ต้องการได้
	 สามารถสร้างชุดข้อสอบและเกณฑ์ให้คะแนน พร้อมทั้งกำหนดจำนวนข้อสอบ, เวลาที่ใช้ในการทำข้อสอบ,คะแนนเต็ม, คะแนนมาตรฐาน ได้
	 สามารถออกแบบข้อสอบ และเกณฑ์การให้คะแนน ที่เหมาะสมได้ตามต้องการ
	 การใช้ชุดข้อสอบสามารถใช้วิธี Random ข้อสอบ หรือเป็นการ Manual สร้างชุดข้อสอบเองได้
	 สามารถแสดงคำชี้แจง หรือแจ้งข้อกำหนดต่าง ๆ ก่อนทำข้อสอบได้
	 สามารถกำหนดได้ว่าข้อสอบชุดใดจับเวลา หรือไม่จับเวลาในขณะทำการสอบได้
	 สามารถกำหนดให้ระบบตรวจข้อสอบได้เองอัตโนมัติ
	 สามารถทำข้อสอบผ่านโปรแกรม หรือพิมพ์เป็นเอกสาร เพื่อใช้ในการทำการสอบได้
	 สามารถแสดงรายงานชุดข้อสอบตามตำแหน่งที่เลือก, แยกตามหมวดหมู่ หรือแสดงชุดข้อสอบทั้งหมดได้
	 สามารถวัดความรู้ผู้สมัครผ่านการทำข้อสอบ ซึ่งรองรับได้ทั้งการสอบที่เฉลยทันทีหลังทำข้อสอบเสร็จ / หมดเวลา หรือ ดึงข้อสอบที่บันทึกไว้มาตรวจเองภายหลังได้
	 สามารถแสดงรายงานผลการสอบได้อย่างละเอียด, แสดงรายงานคะแนนของข้อสอบแต่ละชุดได้
	 สามารถแสดงผลการสอบได้ทั้งรูปแบบเปอร์เซ็นต์ และรูปแบบกราฟ
	 สามารถดึงชื่อของผู้ทำข้อสอบมาตรวจสอบและสรุปจำนวนได้
	 สามารถแสดงสรุปผลคะแนนทันทีเมื่อกรอกบันทึกข้อมูลการทำข้อสอบเสร็จ
	 สามารถส่ง E-mail แจ้งผลสอบไปถึงผู้ที่ได้กำหนดไว้โดยอัตโนมัติทันทีหลังสอบเสร็จ
	 สามารถส่ง E-mail แจ้งผลสอบแก่ผู้เข้าสอบพร้อมทั้ง Post ข้อมูลไปยังหน้าจอบันทึกสำรองรายชื่อ กรณีมีผลสอบไม่ผ่าน เพื่อเป็นข้อมูลเรียกใช้กรณีต้องการพนักงานเร่งด่วนทำให้สามารถเรียกสัมภาษณ์ได้เลยโดยไม่ต้องเสียเวลาในกระบวนการรับสมัครพนักงานใหม่
	 สามารถแจ้ง E-mail จากระบบถึงผู้สมัครที่จะเรียกสัมภาษณ์ และผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกได้
	 สามารถเลือกดูหัวข้อการสัมภาษณ์แบบหมวดหมู่ หรือแบบตำแหน่งงาน ตามความต้องการได้
	 หัวข้อการสัมภาษณ์เดียวกันสามารถกำหนดระดับของคะแนนของผู้เข้าสอบแต่ละตำแหน่งงานได้
	 สามารถสร้าง หรือดึงรายชื่อผู้สัมภาษณ์จากหน่วยงานอื่นเพื่อกำหนดลำดับขั้นการสัมภาษณ์ และสามารถเลือกได้มากกว่า 1 คน
	 สามารถกำหนดให้ผู้สัมภาษณ์ สัมภาษณ์เฉพาะตำแหน่ง หรือทุกตำแหน่ง ได้
	 สามารถจัดทำตารางนัดสัมภาษณ์ได้ พร้อมทั้งแสดงตารางการนัดสัมภาษณ์ในรูปแบบปฏิทินได้
	 การจัดตารางการนัดสัมภาษณ์สามารถเลือกห้องในการสัมภาษณ์ได้
	 สามารถส่ง E-mail จากระบบเพื่อแจ้งผู้สัมภาษณ์ และผู้เข้าสัมภาษณ์ถึงรายละเอียดการนัดสัมภาษณ์ได้
	 สามารถส่ง E-mail จากระบบเพื่อแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีการยกเลิกการสัมภาษณ์ได้
	 ผู้สัมภาษณ์สามารถเพิ่มเติมเหตุผลการสัมภาษณ์ว่าผ่านหรือไม่ให้ผ่าน ที่นอกเหนือจากการวัดด้วยคะแนน
	 สามารถประมวลผลคะแนนสัมภาษณ์เพื่อตัดสินว่าผ่านหรือไม่ผ่านการสัมภาษณ์ได้
	 สามารถ Import ข้อมูลรายชื่อผู้สมัครที่เข้าข่าย Black List จาก External เช่น Text File ,Excel File ได้
	 มีระบบการสำรองรายชื่อโดยอัตโนมัติ เพื่อดึงข้อมูลผู้ที่ถูกสำรองรายชื่อไว้ให้มาทำข้อสอบ/สัมภาษณ์รอบสองได้
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