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บริษทั ภูมิซอฟต์ จำกัด
ก้ำวเข้ำสู่ปที ี่ 16 ฉลองควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำ มำอย่ำงต่อเนื่องในกำรให้บริกำรซอฟต์แวร์
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลด้วยระบบ COACH
"Puumsoft is celebrating 16 years of bringing
Human Capital Management software to organizations for success."
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COACH Solution

บริษัท ภูมิซอฟต์ จำกัด มีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลด้วยระบบซอฟต์แวร์
ไม่ต่ำกว่ำ 16 ปี โดยบริษัทฯ ได้มีโอกำสร่วมงำนกับองค์กรชั้นนำต่ำงๆ จนเป็นทีย่ อมรับจำกหน่วยงำนรัฐ
รัฐวิสำหกิจ และเอกชนขนำดใหญ่

Personal Administration (PA)

“I believe Thais are very capable. I am more than
pleased to support software developed by Thais,
especially Puumsoft’s team. Working with them
throughout the past 10 years, they’ve never
disappointed me. ”
Mr. Pitipan Tepartimagorn
Chief Executive Corporate Human Resources
PTT Public Company Limited

ตัวอย่ำงบริษทั ทีใ่ ห้กำรยอมรับประสิทธิภำพระบบ COACH

 ระบบสำมำรถบัน ทึก รำยละเอีย ดต่ ำ ง ๆ ของ
พนักงำน อำทิเช่น ข้อมูลส่วนตัว, รำยละเอียดบิดำมำรดำ/คู่สมรส,
รำยละเอีย ดบุต ร , รำยละเอียดกำรศึก ษำ , รำยละเอียดประวัติกำร
ทำงำน , รำยละเอีย ดประวัติกำรอบรม , รำยละเอีย ดใบประกอบ
วิ ชำชีพ , รำยละเอีย ดควำมรู้ควำมสำมำรถ , รำยละเอียดสัญญำค้ำ
ประกัน , รำยละเอีย ดสัญญำจ้ำงงำน เป็น ต้น

 รองรั บ กำรเพิ่ ม ข้ อ มู ล พนั ก งำนได้ โ ดยไม่ จำกั ด
 ระบบรองรั บ กำรจั ด เก็ บ ประวั ติ ก ำรเปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล ชื่ อ - สกุ ล , คำนำหน้ ำ
สถำนภำพเพื่ อ ให้ ส ำมำรถตรวจสอบข้ อ มู ล ย้ อ นหลั ง ได้
 รองรั บ กำรกำหนดตำแหน่ ง พนั ก งำนได้ ม ำกกว่ ำ 1 ตำแหน่ ง ในเวลำเดี ย วกั น โดย
สำมำรถระบุ น้ำหนั ก ของตำแหน่ ง หลั ก และตำแหน่ ง รองได้
 รองรั บ กำรเก็ บ ประวั ติ อ ำยุ ง ำนของพนั ก งำนที่ ก ลั บ เข้ ำ ทำงำนใหม่ ไ ด้ โดยจะนั บ
อำยุ ง ำนต่ อ เนื่ อ งหรื อ ไม่ ก็ ไ ด้
 รองรั บ กำรจั ด พิ ม พ์ ห นั ง สื อ รั บ รอง ทั้ ง ไทย/อั ง กฤษ
 รองรั บ กำรเรี ย กดู ข้ อ มู ล ด้ ว ยเงื่ อ นไขต่ ำ งๆ ได้ เช่ น รหั ส ชื่ อ -สกุ ล ตำแหน่ ง เป็ น
ต้ น
 รองรั บ กำรกำหนดประเภทกำรเคลื่ อ นไหวโดยไม่ จำกั ด อำทิ เ ช่ น กำรโอนย้ ำ ย
กำรแต่ ง ตั้ ง , กำรเลื่ อ นระดั บ พนั ก งำน, กำรปรั บ รำยได้ , กำรพ้ น สภำพ เป็ น ต้ น

 รองรั บ กำรจั ด ทำคำสั่ ง ลำออก ให้ อ อกจำกงำน และคำสั่ ง เกษี ย ณอำยุ (ยกเว้ น
กรณี ถึ ง แก่ ก รรม)
 รองรั บ กำรตรวจสอบอั ต รำว่ ำ งของตำแหน่ ง งำน ก่ อ นกำรโยกย้ ำ ย / แต่ ง ตั้ ง
 รองรั บ กำรตรวจสอบควำมต้ อ งกำรอั ต รำกำลั ง ของแต่ ล ะหน่ ว ยงำนได้
 รองรั บ กำรจั ด พิ ม พ์ ร ำยงำนต่ ำ งๆ

Organization Structure (OM)

Payroll Management Solution (PM)

 รองรั บกำรกำหนดโครงสร้ ำ งสำยงำนขององค์ กร
และจัด พิ มพ์ Organization Chart ได้ ใ นแนวนอนและแนวตั้ง

 รองรั บกำรคำนวณภำษีข องพนักงำน สำมำรถคำนวณ
แบบ หัก ณ ที่จ่ ำ ย ได้ดัง นี้

 รองรั บกำรทดลองกำรปรับ โครงสร้ ำ งองค์ กร
ก่อ นที่จ ะมีก ำรปรับจริง
 รองรั บกำรเพิ่ ม ลด ปรั บแก้ แตก และควบรวม
หน่ ว ยงำน ได้
 รองรั บกำรโอนย้ำ ยอั ต รำกำลัง ที่ มีอ ยู่ต ำมโครงสร้ ำ งเดิ มไปยัง โครงสร้ำ งใหม่ที่ ปรั บแก้
ใหม่ไ ด้โ ดยอัต โนมัติ
 รองรั บกำรกำหนดโครงสร้ ำ งตำมสำยงำนได้
 รองรั บกำรกำหนดหน่ว ยงำนต้ นสัง กั ด และใต้สัง กัด ได้
 รองรั บกำรกำหนดรำยละเอี ย ดของแต่ล ะลั กษณะงำน และคุณ สมบัติผู้ ดำรงตำแหน่ง
 รองรั บกำรกำหนดหน้ ำ ที่ ควำมรั บผิด ชอบของหน่ว ยงำน ตำมโครงสร้ำ งองค์กร
 ระบบรองรั บกำรจัด เก็ บประวัติข องหน่ว ยงำน และโครงสร้ ำ งองค์ก รตำมกำร
เปลี่ย นแปลงที่เ กิด ขึ้ น เช่นระบุไ ด้ ว่ ำ หน่ว ยงำนนี้เ คยขึ้ นตรงกั บหน่ ว ยงำนใดในอดีต ในช่ว ง
ระยะเวลำจำกวั นที่ ใ ดถึง วั นที่ใ ด
 รองรั บกำรจัด พิ มพ์ สำยงำนกำรบัง คับ บัญ ชำ โดยกำรระบุร หั สหน่ ว ยงำน และตำแหน่ ง
 รองรั บกำรกำหนดรำยละเอี ย ดของแต่ล ะลั กษณะงำน และคุณ สมบัติผู้ ดำรงตำแหน่ง
(Job Specification)
 รองรั บกำรวิเ ครำะห์ก ำรจัด ทำงบประมำณอัต รำกำลัง โดยกำรเปรีย บเที ย บ
อัต รำกำลัง มำตรฐำนกั บอัต รำกำลัง ปัจ จุบั น



แบบไม่คิดภำษี



แบบหัก ณ ที่จ่ำย



นำยจ้ำงออกให้ค รั้ง เดียว



นำยจ้ำงออกให้ตลอด

 รองรั บกำรกำหนดเงื่อ นไขในกำรคำนวณภำษี ได้ไ ม่น้อ ยกว่ำ ที่กำหนด ดัง นี้


กำหนดอัตรำค่ำลดหย่อน



กำหนดอัตรำภำษี



กำหนดเงินสมทบประกัน สังคมได้เองเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง



ตำรำงภำษี สำหรับ เงิน ได้แ ต่ละประเภท (เงินได้ป ระจำ, เงิน ได้ไม่ป ระจำ)



วิ ธีกำรปัดเศษสตำงค์ เช่น รำยได้ รำยหัก ภำษี ประกัน สังคม เป็นต้น



ขั้นตอนกำรคำนวณเงิน ได้สุท ธิตำมที่ก รมสรรพำกรกำหนด



กำหนดหลักเกณฑ์ในกำรคำนวณยอดเงิน ได้ กำรคำนวณภำษีหัก ณ ที่จ่ำย กำรคำนวณเงิน
สมทบกองทุน ของพนักงำนแต่ล ะคนได้ ตำมข้อกฏหมำย หรื อข้อกำหนดของบริษัท

 รองรั บกำรกำหนดเงื่อ นไขกำรหั ก และกำรจ่ ำ ยเงิ นสะสม โดยขึ้นอยู่ กับอำยุง ำน หรือ
อำยุ ส มำชิกได้ และสำมำรถกำหนดได้ม ำกกว่ำ 1 กองทุ น
 รองรั บกำรแก้ไ ขอัต รำกำรหั กเงิ นเข้ ำ กองทุ น สำหรั บพนักงำนแต่ ละคนได้
 รองรั บกำรพิ มพ์ ร ำยชื่อ สมำชิ ก / รำยงำนกำรแก้ไ ขชื่อ - สกุ ลของสมำชิก / สมำชิ ก
ลำออกให้ผู้จัด กำรกองทุ นได้
 รองรั บกำรลำออกจำกกองทุ น สำหรับ พนั กงำนลำออกจำกบริษัท
 รองรั บกำรตรวจสอบกำรจ่ำ ยคื นเงิน สะสมให้ กับ พนั กงำน
 รองรั บกำรกำหนดรำยได้ค่ ำ ตอบแทน ที่ไ ม่ มีสูต รคำนวณที่แ น่ นอนและค่ำ ตอบแทนที่
พนักงำนได้แ ตกต่ ำ งกั นไปในแต่ล ะงวดสำหรั บพนักงำนแต่ ละคน เช่ น ค่ ำ เบี้ ย ขยั น

Time Attendance (TA)

Recruitment (RC)

 รองรั บกำรสร้ ำ งตำรำงกำรทำงำนประจำปีข อง
พนักงำนแต่ ละกลุ่ มและสร้ำ งตำรำงเวลำทำงำนของ
พนักงำนในแต่ ละเดือ นและแก้ไ ขได้ต ำมต้อ งกำรได้

 รองรั บกำรกำหนดตำแหน่ ง งำน และระยะเวลำที่เ ปิด รั บ
สมั ครให้กั บบุ ค คลภำยนอกได้
 รองรั บให้ผู้ สมั ครสำมำรถเลือ กตำแหน่ ง ที่ต้อ งกำร
สมั ครงำนได้ มำกกว่ ำ 1 ตำแหน่ง

 รองรั บกำรคัด ลอกตำรำงกำรทำงำนประจำปีข องปี
ก่อ นหน้ ำ เพื่อ ใช้เ ป็ นตำรำงงำนตั้ง ต้ นของปีถั ด ไป

 รองรั บกำรคัด กรองคุณ สมบัติข องผู้ สมั ครที่เ หมำะสม
กั บตำแหน่ง งำนได้ต ำมเงื่อ นไขที่ร ะบุ คัด กรอง

 รองรั บกำรกำหนดเวลำกำร เข้ำ - ออก ของพนั กงำน
(Time Shift) ได้
 รองรั บกำรกำหนดกรอบกำรทำงำนล่ว งของพนั กงำน (Time Shift OT) ได้

 รองรั บกำรกำรเก็บข้อ มูลผู้ สมั ครในรำยละเอีย ดต่ ำ งๆ โดยไม่จำกัด

 รองรั บกำรกำหนดนโยบำยเงื่อ นไขพิเ ศษของเวลำทำงำนปกติ ไ ด้ เช่น เข้ำ สำย ออก
ก่อ นได้ไ ม่เ กิน กี่น ำที

 รองรั บกำรเก็ บ คะแนนสอบของผู้ สมั ครได้

 รองรั บกำรกำหนดกะทำงำนได้ไ ม่จำกัด และกำหนดกะวนให้กั บพนักงำนได้
 รองรั บกำรนำเข้ ำ ข้อ มู ล เข้ำ -ออก ของพนั กงำน ในรู ปแบบ Text File ทั้ ง แบบ
รำยบุค คล และรำยกลุ่ม พนั กงำนได้
 รองรั บกำรจัด พิ มพ์ ร ำยงำน หรือ ตรวจสอบกำรมำทำงำนของพนั กงำนได้

 รองรั บกำร Transfer ข้อ มู ล ประวัติ พ นั กงำนใหม่ จำก Web สมั ครงำนเพื่อ เก็ บ
บั นทึ กข้อ มู ลกำรจ้ ำ งงำนเป็น พนั กงำนได้ โดยต้อ งสำมำรถเพิ่มเติ มข้อ มู ลอื่นได้ เช่ น วั นที่
เริ่ มงำน, อั ต รำค่ำ จ้ ำ ง
 รองรั บกำรพิ มพ์ แ บบฟอร์ม หรือ รำยงำนต่ำ งๆ ได้อ ย่ำ งน้อ ย ดัง นี้


 รองรั บกำรตรวจสอบรำยชื่อ พนั กงำน ตำมเงื่อ นไขที่ กำหนด เช่น มำสำย, กลั บก่อ น,
ขำดงำน เป็ นต้ น

รำยงำนประวั ติย่อผู้ส มัค ร



รำยงำนคะแนนผู้ เข้ำสอบในตำแหน่ง



รำยงำนรำยชื่อผู้ส มัค รงำนตั้งแต่ 2 ตำแหน่ง ขึ้น ไป

 รองรั บกำรคำนวณค่ำ ล่ว งเวลำ ตำมอัต รำที่ กำหนด และจัด ส่ ง ไปยัง ระบบเงิ นเดือ นได้
และพิ มพ์ ร ำยงำนตรวจสอบได้



รำยงำนสรุปกำรทรำบข่ำวสำรกำรรับสมัค รงำน



รำยงำนสรุป จำนวนสถำบันกำรศึก ษำ

 รองรั บกำรคำนวณเงิ นตกเบิ กค่ ำ ล่ ว งเวลำได้ และจัด ส่ง ไปยั ง ระบบเงินเดือ นได้ และ
พิ มพ์ ร ำยงำนตรวจสอบได้



รำยงำนสรุป จำนวนผู้ส มัค รตำมสำขำวิ ชำ

 รองรั บกำรกำหนดประเภทกำรลำได้ไ ม่จำกัด จำนวน และประเภทกำรลำตำมเพศของ
พนักงำนได้ เช่น ลำบวชเพศชำย ลำคลอดเพศหญิง
 รองรั บกำรจัด พิ มพ์ ร ำยงำน ได้ดัง นี้



รำยละเอีย ดกำรมำทำงำนของพนักงำน
รำยงำนเสรุป เวลำเวลำเข้ำ -ออก

 รำยงำนสรุป ข้อมูลกำรลำ
 รำยงำนสรุปกำรทำงำนล่วงเวลำ

 รองรั บกำรส่ง E-mail แจ้ง เตือ น (Alert Massage)


แจ้ง ผู้มีสิท ธิ์ส อบข้อเขีย น



แจ้ง ผู้มีสิท ธิ์ส อบสัม ภำษณ์



แจ้ง ผู้ส อบผ่ำ นและผู้ขึ้น บัญ ชีสำรอง

 รองรั บกำรระบุชื่อ บุ คคลที่ขึ้ นรำยชื่อ บัญ ชีดำได้
 รองรั บกำรตรวจสอบรำยชื่อ ผู้ส มัค รที่ไ ด้ รับ คัด เลือ ก และขึ้ นบัญ ชีสำรองได้

Benefit (BN)

Compensation and Awards
 รองรั บกำรกำหนดเงื่อ นไขกำรเบิ กค่ ำ รั กษำพยำบำล
ของพนักงำน สำหรั บค่ ำ ใช้จ่ ำ ยในแต่ล ะประเภท

 เพิ่ มกำรปรับเงิ นเดือ นประจำปีไ ด้

 รองรั บกำรกำหนดวงเงิน กำรเบิ กของพนั กงำน โดย
แยกประเภทวงเงิน (ผู้ป่ว ยใน, ผู้ ป่ว ยนอก, ทั นตกรรม,
ตรวจสุข ภำพ, วงเงิ นรวม)

 รองรั บกำรกำหนดวัน มีผ ลในกำรปรับเงิ นเดือ นใหม่

 รอบรับ กำรกำหนดรอบกำรปรั บเงินเดือ นได้
 กำหนดชุด เกรดกำรประเมินผลพนักงำน เพื่อ ใช้กำหนด
อัต รำกำรปรับเงิ นเดือ น ตำมผลงำนประจำปี

 รองรั บกำรบันทึ กรำยละเอีย ดกำรเบิ กค่ ำ รักษำพยำบำล
สำหรั บพนั กงำน และตรวจเช็ควงเงิ นคงเหลือ ได้
 รองรั บให้ข้อ มู ล กำรขอเบิก ระบบจะจัด เก็ บ ลงในประวัติก ำรรั กษำของพนั กงำนโดย
อัต โนมัติ
 รองรั บกำรกำหนดเงื่อ นไขกำรกู้ใ นแต่ล ะประเภท เช่ น คุณ สมบัติ ข องผู้กู้ วงเงิน กู้
ระยะเวลำกำรผ่อ นชำระสู ง สุด ผู้ คำประกั
้
น ได้

 กำหนดชุด เกรดหน่ ว ยงำน เพื่อ ใช้ใ นกำรประเมิ นผลกลุ่ม/
หน่ ว ยงำนในกำรจัด สรรงบประมำณ
 กำหนด % ปรับเงิ นเดือ น ตำมเกรดผลงำนกำรประเมิ น แบ่ ง ตำมหมวดตำแหน่ง
(ตำแหน่ง บริห ำร) และ เกรดพนัก งำน (ระดับพนักงำน) ได้
 สำมำรถกำหนดอัต รำ % ที่ใ ห้ต ำมผลงำนของหน่ว ยงำน หรือ กลุ่ มกำรปรับเงิ นเดือ น

 รองรั บกำรตรวจสอบสถำนภำพกำรกู้ ข องพนั กงำนแต่ล ะรำยได้ โดยกำรทดลอง
คำนวนกำรผ่อ นชำระได้

 มี กำรแจ้ง เตือ นกรณี มีชื่อ พนั กงำนซ้ำกับ บัญ ชีร ำยชื่อ พนั กงำนปรับเงิ นเดือ นอื่นๆ

 รองรั บกำรบันทึ ก และเก็บ รำยละเอี ย ดสัญ ญำเงิ นกู้ข องพนัก งำน โดยมีร ำยละเอีย ด
คือ รหั สพนั กงำนผู้ ข อกู้ รหัสประเภทกำรกู้ วงเงิน กู้ ระยะเวลำกำรกู้ จำนวนงวด จำนวน
เงิน ผ่อ นชำระต่อ งวด (ปกติ , โบนั ส)

 มี ร ำยงำนเปรี ย บเที ย บกระบอกเงิ นเดือ นพนั กงำน โดยสำมำรถเรีย งตำมสัง กั ด หรือ
ระดับ พนั กงำนมำกไปน้อ ย

 รองรั บกำรคำนวณดอกเบี้ย ได้ใ นลักษณะลดเงินต้ น ลดดอกเบี้ย หรือ Flat Rate ได้
 รองรั บกำรติด ตำมดู สถำนะเงิน กู้ และรำยกำรจ่ำ ยคื นเงิ นต้น และดอกเบี้ ย ของสัญ ญำ
เงิน กู้แ ต่ ละฉบั บได้
 รองรั บกำรจัด พิ มพ์ ร ำยงำนต่ ำ งๆ ได้ไ ม่น้อ ยกว่ำ ที่กำหนดดัง นี้







รำยงำนประวั ติกำรเบิกค่ำ รัก ษำพยำบำลของพนักงำน
รำยงำนค่ำ รัก ษำพยำบำลแยกตำมหน่วยงำน, สถำนพยำบำล, ประเภทโรค
รำยงำนสถิติกำรเบิกค่ำ รัก ษำพยำบำล แยกตำมเดือน / วงเงิน / หน่วยงำน
รำยงำนเงินกู้แยกประเภท
รำยงำนหัก ชำระหนี้ป ระจำงวดปกติและโบนัส  รำยงำนสรุปยอดเงิน กู้คงเหลือ
รำยงำนสรุปสถำนะสัญญำเงินกู้
 รำยงำนตรวจสอบผู้คำและผู
้
้กู้ที่พ้นสภำพ

 สำมำรถ Key in หรือ Import เงินขึ้ นพิเ ศษ และเงิน รำงวัล ที่เ ป็ นรำยได้ไ ม่ป ระจำได้

 สำมำรถระบุวั นที่ ปรับเงิ นเดือ นใหม่ข องพนักงำนได้
 สำมำรถกำหนดงบประมำณตำมเงื่อ นไขต่ำ งๆ ได้อ ำทิเ ช่ น ตำมกลุ่ มผู้ใ ช้ง ำน, กรอบ
เงินเดือ นพนั กงำน หรือ ฐำนเงินเดือ น และกำหนดเปอร์เ ซ็น กำรปรั บงบประมำณได้
 มี ร ำยงำนพนั กงำนตำมกลุ่ม กำรคำนวณงบประมำณ โดยแสดงรำยชื่อ พนั กงำน
ทั้ ง หมดที่ ไ ด้รั บกำรปรับเงิ นเดือนในรอบงบประมำณนั้ นๆ
 รองรั บกำรคำนวณงบตำมเกณฑ์ต่ ำ งๆ ดัง นี้






เกณฑ์อัต รำ % ที่ให้ตำมผลงำนพนักงำน
เกณฑ์อัต รำ % ที่ให้ตำมผลงำนหมวดตำแหน่ง และเกรด
เกณฑ์อัต รำ % ที่ให้ตำมผลงำนกรณีตกกระบอก
เกณฑ์อัต รำ % ที่ให้ตำมผลงำน ตำมกลุ่ม /หน่วยงำน
กำหนดกลุ่มและระบุผลงำน

Resourcing

Employee Self-Service (ESS)
 สำมำรถบั นทึ กรำยกำรทรัพ ย์สิ นต่ำ งๆ สำหรั บให้
พนักงำนภำยในบริษัท ได้ ประกอบไปด้ว ย อำทิเ ช่ น






 e-Personnel

ชื่อทรัพ ย์สิน
หมำยเลขรุ่น
หมำยเลขทรัพย์สิน
วัน ที่คืน
รำคำมำตรฐำนทรัพ ย์สิน

สำมำรถจัด กำรบั นทึ กรำยละเอีย ดกำรจัด ซื้อ ทรั พ ย์ สิน ได้ อำทิเ ช่น วันที่จั ด ซื้อ ,
บุค คลผู้จัด ซื้อ , รำยละเอีย ดรำยกำรจัด ซื้อ เป็นต้ น
สำมำรถกำหนดช่ว งเวลำเริ่มต้ นและวันที่ สิ้ นสุด สำหรั บกำรขอเบิ กอุ ปกรณ์ข องบริษั ท
สำมำรถเลือ กทรัพ ย์ สิ นที่ต้อ งกำรดู ร ำยกำรได้ อำทิเ ช่น เลือ กตำมประเภท, เลือ ก
ทรัพ ย์ สิ น เป็ นต้น
ระบบสำมำรถดูไ ด้ว่ ำ กรณีที่พ นักงำนหมดสภำพกำรเป็ นพนัก งำนของบริษั ทแล้ ว มี
ทรัพ ยสิ นใดของบริษัท ที่จ ะต้อ งส่ ง คื น
สำมำรถเลือ กประเภทสำหรับกำรจัด กำรทำรำยกำรได้ อำทิเ ช่น จัด ซื้อ , เบิ ก , คื น ,
หมดอำยุ เป็นต้ น
สำมำรถค้นหำประวัติ กำรเบิก ทรั พ ย์สิ นของพนักงำน สำมำรถค้ นหำตำมเงื่อ นไขต่ำ งๆ
ได้ อำทิเ ช่น รหั สพนักงำน, ชื่อ -นำมสกุ ลพนั กงำน, หน่ว ยงำน เป็นต้ น
ระบบมีร ำยงำนรองรั บกำรแสดงรำยกำรทรัพ ย์สิ น รำยละเอีย ดต่ ำ งๆ พร้อ มวัน ที่ยื น
และวั นที่คื นของทรัพ ย์ สิ น





รองรับให้พ นักงำน ยื่น ขอหนัง สือรับรองออนไลน์ผ่ำนระบบ
ได้ พร้อมส่ง E-mail กำรร้องขอหนัง สือรับ รอง ส่ง ให้กับ
ผู้ ดูแลระบบได้



รองรับให้พ นักงำน ร้องขอหนัง สือรับ รองต่ำงๆ ทั้ง ใน
รู ปแบบภำษำไทยและภำษำอังกฤษ พร้อมทั้งสำมำรถระบุ
จำนวนหนัง สือรับรองที่ต้องกำรแจ้ง ให้ผู้ ดูแลระบบได้

รองรับให้พ นักงำน สำมำรถอัพ เดทข้อมูล ได้ด้วยตนเองดัง นี้
 ข้อมูล ส่วนบุคคลได้แ ก่ ชื่อ -สกุล, คำนำหน้ำ , วั นเกิด, กำรติดต่อ, E-mail, ที่อยู่
 ข้อมูลกำรศึก ษำทั้งสำมำรถจัดแบ่ง ตำมระดับกำรศึก ษำที่เป็นระดับ ต่ำกว่ำมหำวิทยำลัย และระดับ
มหำวิทยำลัย ได้
 ข้อมูลกำรทำงำน
 ข้อมูล หลัก สูต รที่ได้รับกำรฝึกอบรมมำ เพื่อเก็บ เป็นประวัติกำรอบรมด้วยตนเองในระบบได้ เช่น
ชื่อหลัก สูตร, สถำนที่อบรม, ระยะเวลำที่อบรม
 ระบบรองรับ กำรอนุมัติโดยผู้ ดูแลระบบ พร้อมส่ง E-mail แจ้ง เตือนกรณีที่ผู้ดูและระบบอนุมัติ/
ไม่อนุมัติหนังสือรับรองให้พนักงำนได้
 รองรับกำรกำหนดลำดับ ขั้นกำรอนุมัติ ตำมเงื่อนไขระดับ ถือครองหรื อกลุ่มผู้ อนุมัติได้

 e-OT








รองรับให้พ นักงำนและผู้บังคับบัญ ชำ สำมำรถขออนุมัติและอนุมัติกำรทำงำนล่วงเวลำออนไลน์
ผ่ำ นระบบได้
รองรับให้พ นักงำน สำมำรถเลือกกำหนดกำรทำงำนล่วงเวลำเป็น ช่วงเวลำตำมต้ องกำรได้
รองรับให้พ นักงำน สำมำรถขออนุมัติก ำรทำงำนล่วงเวลำย้อนหลัง หรือล่วงหน้ำตำมช่วงเวลำที่
ต้ องกำรได้
รองรับให้พ นักงำน สำมำรถขอยกเลิกกำรทำงำนล่วงเวลำได้
รองรับกำรกำหนดลำดับ ขั้นกำรอนุมัติ ตำมเงื่อนไขระดับ ถือครองหรื อกลุ่มผู้ อนุมัติได้
รองรับให้ผู้บัง คับบัญ ชำและพนักงำนสำมำรถเข้ำตรวจสอบข้อมูลกำรทำงำนล่วงเวลำของ
ตนเองทีมงำนผ่ำนระบบได้ตลอดเวลำ
รองรับกำรเรีย กดูร ำยงำนตรวจสอบจำนวนชั่ว โมงในกำรทำงำนล่วงเวลำตำมวันที่หรือช่วงเวลำ
ที่ต้องกำรได้

Employee Self-Service (ESS)

Performance Management Solution (PMS)

 e-Leave


รองรับให้ผู้บัง คับบัญ ชำและพนักงำน สำมำรถเข้ำ
ตรวจสอบข้อมูลสิท ธิ์กำรลำได้

 รองรับให้ผู้บังคับบัญชำและพนักงำน เข้ำตรวจสอบ





ข้อมูลประวัติกำรลำได้
 รองรับกำรส่ง E-mail แจ้ง เตือนไปยังพนักงำนและ
ผู้ บัง คับบัญ ชำได้
 พนักงำนขออนุมัติรำยกำรกำรลำไปยัง ผู้บัง คับบัญ ชำ
 พนักงำนขอยกเลิกรำยกำรกำรลำไปยัง ผู้บัง คับบัญ ชำ
 ผู้ บัง คับบัญ ชำอนุมัติรำยกำรกำรลำไปยังพนักงำน
 ผู้ บัง คับบัญ ชำยกเลิกรำยกำรกำรลำไปยังพนักงำน
รองรับกำรแนบเอกสำรใบรับรองแพทย์ เพื่อใช้เป็น ข้อมูลประกอบกำรขออนุมัติกำรลำได้
รองรับให้พ นักงำน สำมำรถขออนุมัติลำย้อนหลังหรื อล่วงหน้ำตำมช่วงเวลำที่ต้องกำรได้
รองรับกำรกำหนดลำดับ ขั้นกำรอนุมัติ ตำมเงื่อนไขระดับ ถือครองหรื อกลุ่มผู้ อนุมัติได้

 e-In-Out







รองรับให้ผู้บัง คับบัญ ชำและพนักงำน สำมำรถเข้ำตรวจสอบข้อมูล Time Stamp ได้
รองรับให้พ นักงำนและผู้บังคับบัญ ชำ สำมำรถขออนุมัติป รับปรุง เวลำ เข้ำ -ออก ออนไลน์ผ่ำน
ระบบได้
รองรับให้พ นักงำน สำมำรถขออนุมัติป รับปรุง เวลำ เข้ำ -ออก ย้อนหลังหรื อล่วงหน้ำตำม
ช่วงเวลำที่ต้องกำรได้
รองรับกำรกำหนดลำดับ ขั้นกำรอนุมัติ ตำมเงื่อนไขระดับ ถือครองหรื อกลุ่มผู้ อนุมัติได้
รองรับให้พ นักงำน สำมำรถขอยกเลิกกำรขอปรับปรุง เวลำ เข้ำ -ออก ได้
รองรับให้ผู้บัง คับบัญ ชำตรวจสอบข้อมูลกำรปรับปรุงเวลำเข้ำ ออกของพนักงำนได้











 e-Payroll






รองรับให้พ นักงำน สำมำรถทำกำรอัพ เดทข้อมูล ค่ำลดหย่อนภำษี (ลย.01) ของพนักงำน
ออนไลน์ผ่ำนระบบได้
รองรับให้ผู้ดูแลระบบ ทำกำรอนุมัติ ข้อมูล ในส่วนมูล ค่ำลดหย่อนภำษีได้ พร้ อมส่ง E-mail แจ้ง
เตื อนให้กับ พนักงำนได้
รองรับให้พ นักงำนขออนุมัติป รับปรุงค่ำลดหย่อนภำษี ไปยัง ผู้ดูแลระบบได้
รองรับให้พ นักงำน สำมำรถเรียกดูข้อมูล ใบรับ เงิน เดือน (Pay Slip) ของตนเองได้
รองรับกำรกำหนดผู้มีสิท ธิ์เรียกดูข้อมูล ใบรับ เงิน เดือน (Pay Slip) ของตนเองได้




 รองรั บกำรบริห ำรจัด กำรเช่น Management By
Objective (MBO), Key Performance Indicator
(KPI)
 รองรั บได้ มำกกว่ ำ 1 Scorecard
รองรั บกำรตั้ง เป้ ำ ประสงค์ต ำมหลั ก กำรของ SMART Concept ได้
รองรั บกำรอนุ มัติเ ป้ ำ ประสงค์ร ะหว่ ำ งผู้ บัง คั บบัญ ชำและพนั กงำนได้ ( 2-Way
Approval Flow)
รองรั บกำรกำหนดน้ำหนัก ควำมสำคัญ (Weight) ของเป้ ำ ประสงค์ แ ละตัว ชี้วัด ในแต่
ละข้อ ได้
รองรั บกำรตั้ง วัต ถุป ระสงค์ข องกำรปฏิบัติง ำนให้สอดคล้อ งกับเป้ำ ประสงค์ ข อง
ผู้ บัง คั บบัญ ชำได้ หรือ เรี ย กว่ ำ Objective Cascading และสำมำรถสรุ ปภำพ
ควำมสั มพัน ธ์ข องเป้ ำ ประสงค์ไ ด้
รองรั บกำรกำหนดสถำนภำพของเป้ ำ ประสงค์ไ ด้ (ยัง ไม่เ ริ่ มดำเนิ นกำร, อยู่ ร ะหว่ ำ ง
ดำเนิน กำร, เสร็จ สมบูร ณ์, เลื่อ นกำหนด)
รองรั บกำรแสดงปฏิ ทิน ของเป้ำ ประสงค์ ตัว ชี้วัด และภำระหน้ ำ ที่ ห รือ โครงกำร เป็นไป
อย่ ำ งอัต โนมัติ
รองรั บกำรจัด กลุ่ มตัว ชี้วัด ได้ (Measure Group)
รองรั บกำรแสดงสถำนะของเป้ำ ประสงค์ ผลกำรปฏิบัติ ง ำนโดยเปรีย บเที ย บกั บ
เป้ ำ หมำยโดยใช้ สัญ ลั กษณ์ ข องไฟจรำจร - สี เ ขีย ว สีแ ดง และ สีเ หลือ ง รวมถึง ให้
น้ำหนั กคะแนนได้
รองรั บกำรออกรำยงำนแสดงควำมสั มพัน ธ์ข องเป้ ำ ประสงค์แ ละตัว ชี้วัด ตำมหลั ก
Balanced Scorecard ได้
รองรั บกำรเก็ บรวบรวมคะแนนผลกำรปฏิบัติง ำนของพนั กงำนในทุ กๆ ปี ไ ด้ เมื่อ
ต้อ งกำรเรี ย กดูข้อ มู ลย้อ นหลัง

Competency Management & Individual
Development Solution













 รองรั บกำรจัด เก็ บและบั นทึ กข้อ มู ลของลั กษณะงำน (Job
Description) และรวมสมรรถนะควำมสำมำรถเข้ ำ กั บงำน
พร้อ มทั้ง กำหนดระดับ สมรรถนะควำมสำมำรถกั บงำน
นั้ นๆ ที่อ งค์ กรต้อ งกำร
 รองรั บกำรประเมิน ผลได้ มำกกว่ ำ 1 ครั้ง ต่อ ปี
รองรั บกำรประเมิน ผลด้ ำ นพฤติ กรรม (Behavior)
รองรั บกำรแบ่ง สัด ส่ว นกำรประเมิ นผลในส่ว นกำรปฎิ บัติง ำนและส่ว นสมรรถนะ
แตกต่ำ งกันตำมระดับ งำนได้
รองรั บกำรประเมิน สมรรถนะควำมสำมำรถของพนักงำน (Competency
Assessment) ทั้ง ในรู ปแบบที่ พ นั กงำนประเมิ นตนเอง ประเมิ นโดยหั ว หน้ ำ งำน หรือ
กำรประเมินแบบ 360 องศำ
รองรั บกำรประมวลผลคะแนนสมรรถนะของพนั กงำนแต่ ละคนออกมำได้ทั้ ง ใน
รำยบุค คล และเปรี ย บเที ย บระหว่ ำ งบุ คคลได้
รองรั บกำรเก็ บรวบรวมคะแนนสมรรถนะของพนักงำนในทุ กๆ ปีไ ด้ เมื่อ ต้อ งกำร
เรี ย กดูข้อ มู ลย้อ นหลัง
รองรั บกำรออกรำยงำนสำหรั บ ตรวจสอบ แสดงผู้ที่ ยัง ทำกำรประเมิน ไม่เ สร็จ
เรี ย บร้อ ย
รองรั บกำรออกรำยงำนแสดงควำมพร้อ มองค์ กรโดยวัด จำกกำรประเมิน ผลกำร
ปฏิ บัติง ำน(Performance) และสมรรถนะ (Competency) โดยแสดงผลในรูป กรำฟ
9 Box
รองรั บกำรวำงแผนพัฒ นำตนเองของพนั กงำน (Individual Development Plan)
เพื่อ ลดช่อ งว่ ำ งด้ำ นสมรรถนะ (Competency Gap)
รองรั บกำรกำหนดหลั กสูต รฝึกอบรมให้สอดคล้อ งกั บหัว ข้อ สมรรถนะ
ควำมสำมำรถ

Training Management Solution












 รองรั บกำรจัด ทำ Training Roadmap ได้
 รองรั บกำรเก็ บรำยละเอีย ดประเภทของค่ำ ใช้จ่ ำ ยต่ ำ งๆ
ของหลั กสู ต รได้ เช่ นค่ ำ หลั กสูต ร, ค่ ำ วิ ทยำกร ฯลฯ
เพื่อ ใช้ป ระกอบกำรวิเ ครำะห์ส ถิติ กำรอบรมได้
 รองรั บกำรกำหนดระยะเวลำในกำร เปิด /ปิ ด หลัก สูต ร
เพื่อ ให้ พ นั กงำนสำมำรถเข้ ำ ลงทะเบี ย นได้
รองรั บกำรกำหนดวัต ถุ ประสงค์ ข องหลั กสูต รเพื่อ สำมำรถใช้ใ นกำรประเมิ นผล
ประสิท ธิภ ำพของหลั กสูต รได้
รองรั บกำรสร้ ำ งแคตตำลอกหลั กสู ต ร (Course Catalog) โดยแบ่ง เป็ น
หมวดหมู่ ประกอบไปด้ว ยรหัสหมวดหมู่แ ละหมวดหมู่ แ ม่เ พื่อ ให้แ สดงเป็น โครงสร้ ำ ง
หมวดหมู่ห ลัก สูต รได้
รองรั บกำรกำหนดประเภทกำรเรี ย นรู้ หรือ วิ ธีก ำรเรี ย นรู้ ไ ด้ (Learning
Method) เช่น หลั กสูต รภำยใน หรือ หลั กสูต รภำยนอกองค์ กร
รองรั บกำรกำหนดหลั กสูต รฝึกอบรมภำคบัง คั บให้ กับ พนั กงำนได้ (Job
Prerequisite)
รองรั บกำรกำหนดขั้นตอนกำรขออนุมั ติแ ละอนุมัติห ลั กสูต ร (Approve Flow)
โดยผู้บั ง คั บบัญ ชำแบบหลำยลำดั บขั้น ได้
รองรั บให้ผู้ บัง คั บบัญ ชำ/พนั กงำน สำมำรถร้อ งขอหลัก สูต รที่ต้อ งกำรเรีย น
ผ่ ำ นระบบได้ และกำหนดขั้ นตอนกำรขออนุมัติห ลั กสู ต รนั้ นๆ (Course
Requisition)
รองรั บให้ผู้ดู แ ลระบบสำมำรถกำหนดรู ปแบบกำรประเมิน ควำมพึง พอใจหลั กสูต ร
(Course Evaluation/Course Survey) ได้
รองรั บกำรประเมิน ผลควำมพึง พอใจหลัก สูต รหลัง จำกกำรเรี ย นรู้ โดยผู้ดูแ ล
ระบบสำมำรถกำหนดคำถำมได้เ อง (Course Evaluation/Course Survey)

Career Management












 ระบบรองรั บกำรประเมิ นประสิ ทธิ ภ ำพกำรทำงำนของ
พนักงำนได้แ บบเดี่ย วหรือ แบบกลุ่ ม
 สำมำรถจัด ทำกำรวำงแผนพัฒ นำพนักงำนรำยบุ คคลได้
(IDP Plan)
 รองรั บกำรรำยงำนผลกำรพัฒ นำตำมที่ ไ ด้ต กลงกั บ
หัว หน้ำ (IDP Progress)
สำมำรถ Approval อนุมั ติผ ลกำรพัฒ นำรำยบุ คคล โดยขั้ นกำร Approve
สำมำรถกำหนดตำมลำดั บโครงสร้ำ งขององค์กรได้
ระบบสำมำรถรองรับ กำรบั นทึก ผลงำนประจำปี ข องพนั กงำนได้
ระบบสำมำรถรองรับ กำรอนุมัติผ ลงำนประจำปีข องพนักงำนจำกหัว หน้ ำ ได้
ระบบสำมำรถรองรับ กำรคัด เลื อ กผลงำนสำคัญ และโดดเด่ นของพนักงำนออกมำได้
โดยพนั กงำนและหัว หน้ำ มีสิ ทธิ์ ใ นกำรคัด เลือ กผลงำนที่ โ ดดเด่น
ระบบสำมำรถให้พ นั กงำนและหัว หน้ ำ สำมำรถบั นทึ กควำมเห็ นเพิ่มเติ มในกำรพัฒ นำ
และวำงแผนสำยอำชีพ ได้
รองรั บกำรเปรีย บเทีย บผลกำรประเมิ นในอดี ต และปัจ จุบั นของพนักงำนกับ
Success Profile เป้ ำ หมำย (Success Profile Mapping)
ระบบสำมำรถเรีย กดูข้อ มู ลหลั กกำรบริห ำรสำยอำชี พ ซึ่ง ประกอบไปด้ว ย
รำยละเอีย ดแต่ ละสำยอำชี พ ควำมหมำยของกลุ่ มควำมชำนำญ และหน่ว ยงำน เป็ น
ต้ น
ระบบมี กำรจัด ทำแฟ้มข้อ มู ล สำยอำชี พ ซึ่ง ประกอบไปด้ว ย ข้อ มู ล สำยอำชี พ ของ
พนักงำน, ข้อ มูล สำยอำชีพ ของลู กน้อ ง และข้อ มู ลสำยอำชีพ ของที่ ปรึ กษำ
หัว หน้ำ สำมำรถเลือ กประเมิ นพนั กงำนแบบกลุ่ มควำมชำนำญย่อ ยและกลุ่ มระดั บ
เดีย วกัน เพื่อ เปรี ย บเที ย บผลกำรประเมิ นได้ หรือ จะประเมิน พนั กงำนแบบเดี่ย วก่อ น
และดูภ ำพรวมกำรประเมินแบบกลุ่ มก็ ไ ด้เ ช่ นกั น

COACH benefits for the organization

 ลดช่อ งว่ ำ งของกำรสื่อ สำรภำยในองค์ กร กลยุท ธ์แ ละเป้ ำ หมำยขององค์กรถูก
ถ่ ำ ยทอดไปยั ง บุ คลำกรได้ชั ด เจนขึ้น
 ช่ว ยเป็ นตัว กระตุ้ นให้เ กิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงวัฒ นธรรมขององค์ก รให้เ ป็ นองค์ กรที่
มุ่ ง เน้น ผลงำนมำกขึ้ น พนักงำนจะมี ทัศ นคติใ นกำรทำงำนที่เ ปลี่ย นไป มี ควำมเข้ ำ ใจใน
ภำระหน้ำ ที่ ข องตนเองดีขึ้ น งำนที่ทำอยู่แ ม้จ ะเป็นเรื่อ งเล็ก น้อ ย ก็มี ผ ลสนั บสนุน
เป้ ำ หมำยและกลยุ ท ธ์ข ององค์กร
 กำรที่เ ป้ ำ ประสงค์ข องพนักงำนทุ กคนซึ่ง มุ่ง เน้น ผลลัพ ธ์สอดคล้อ งกับเป้ ำ หมำยของ
องค์ กร เป็น กำรเพิ่ม โอกำสที่อ งค์ กรจะประสบควำมสำเร็จ บรรลุ ต ำมเป้ำ หมำย
 เพิ่ มประสิ ทธิ ภ ำพและประสิ ทธิ ผ ลของกระบวนกำรประเมิน ผลพนั กงำน โดยCOACH
สำมำรถทดแทนกระบวนกำรประเมิน ผลด้ว ยระบบกระดำษ มี กำรเก็บข้อ มู ลและ
เหตุผ ลที่ ใ ช้ สนั บสนุน กำรประเมิน ผลอย่ ำ งต่อ เนื่อ ง
 เพิ่ มประสิ ทธิ ภ ำพในกำรวำงแผน และกำรสรรหำบุ ค ลำกรให้เ หมำะกับตำแหน่ง งำน
มำกขึ้น
 ช่ว ยสร้ ำ งควำมพึ ง พอใจให้กั บพนักงำนเนื่อ งจำกกำรประเมิ นผลงำนมี ควำมเป็ น
ธรรมมำกขึ้ น
 ช่ว ยเพิ่ มประสิท ธิภ ำพในกำรจัด กำรทรั พ ยำกรขององค์ กร สำมำรถที่จ ะมุ่ง เน้ น
ทรัพ ยำกรในกำรพัฒ นำ Competencies ที่จำเป็ น

