Human Resource Management Intelligence

ปั จจุบนั บทบาทของ HR ถือเป็ นบทบาทที่สําคัญสําหรับทุกองค์กร เพราะต้ องทํางานมุง่ กลยุทธ์พร้ อมกับการมุ่งถึงการได้ มาซึง่ การ
จัดให้ ระบบ การทํางานประจําวันที่ใช้ อยู่มีประสิทธิภาพทันสมัย และยังสามารถใช้ ระบบการทํางานร่วมกันระหว่างฝ่ ายต่างๆ ได้
มากขึ ้นดังนันในการจั
้
ดวางระบบงานโดยเฉพาะการนําเทคโนโลยีทางด้ านสารสนเทศ เข้ ามาใช้ ในการทํางาน จึงถือเป็ นปั จจัยที่
สําคัญอย่างหนึ่งที่ทําให้ องค์กรประสบความสําเร็จ

อะไรเป็ นสิ่งที่น่าตื่นเต้ นท้ าทายมากที่สุดของงาน HR ในทุกวันนี ้
* การประยุกต์ใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ เพราะไม่เพียงแต่จะช่วยให้ HR เป็ นอิสระจากงานด้ านธุรการเท่านันแต่
้ ยงั ช่วย
ยกระดับด้ านข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับบุคลากรในองค์กร เพราะถ้ ามีเทคโนโลยีเป็ นเครื่ องทุน่ แรง HR ก็จะสามารถแสดงบทบาท
ทางด้ านการบริ หารได้ มากขึ ้น
* การลดต้ นทุนที่เกี่ยวข้ อง
* การบริ หารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ
* ความเร็วในการทํางานทําให้ สามารถสร้ างขยายงานใหม่ขึ ้นแทนได้ หรื อแลกกับการมีเวลาเหลือมากขึ ้น
เพื่อตอบสนองกับความต้ องการในการทํางานได้ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ ตงไว้
ั ้ บริษัท จึงได้ พฒ
ั นาโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์
HRMI หรื อ โปรแกรมเงินเดือน ขึ ้นมาเพื่อให้ User Friendly กับระบบการทํางานต่างๆ สามารถรองรับเงื่อนไขต่างๆ ใน
แต่ละระบบได้ มากยิ่งขึ ้นตลอดจนระบบการประมวลผลได้ อย่างถูกต้ องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเหนือความคาดหมายโดยทังนี
้ ้มี
การยกระดับ การใช้ เทคนิคความรู้ทกั ษะความสามารถของวิชาชีพสูงขึ ้นเป็ นลําดับ
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Organization
เป็ นระบบที่จดั เก็บข้ อมูลที่เกี่ยวกับองค์กรโดยระบบนี ้ จะเป็ นพื ้นฐานอย่างแรกในการกําหนดข้ อมูล
ซึง่ ในแต่ละองค์กรจะมีระบบโครงสร้ างที่แตกต่างกันไปดังนันจึ
้ งได้ พฒ
ั นาระบบขึ ้นมาใหม่ เพื่อ
รองรับความยืดหยุ่นกับผู้ใช้ ซึง่ สามารถจัด Organize ภายในองค์กรได้ อย่างอิสระที่จะกําหนด
โครงสร้ างองค์กรเองโดยระบบจะแสดงOrganize Chart ให้ ตามที่ผ้ ใู ช้ ได้ กําหนดไว้ รวมถึง
Job Description ของพนักงานแต่ละตําแหน่ง อัตราการหักเงินประกันสังคม อัตราการหัก
กองทุนเงินทดแทนที่จะต้ องนําค่าจ้ างทังปี
้ กับอัตราเงินสมทบไปแสดงใน กท.20 ก. ในระบบ
Payroll กรณีที่บริษัทมีกองทุนสํารองมากกว่า 1 กองทุน เพื่อจัดสรรกองทุนกับพนักงานแต่ละ
คนซึง่ ข้ อมูลองค์กรต่างๆ ที่ได้ กําหนดไว้ จะนําไปใช้ งานกับระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง

Personnel
เป็ นระบบที่ใช้ ในการจัดเก็บข้ อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับพนักงาน เช่น ข้ อมูลส่วนตัว ข้ อมูลรายได้ / รายหัก
บุคคลคํ ้าประกัน ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน ความสามารถ ประวัติการรักษาพยาบาล
รวมถึงโรคประจําตัว ข้ อมูลทางครอบครัว ที่อยู่อาศัย ค่าลดหย่อน ประกันสังคม และการกําหนด
เงื่อนไขการหักกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพได้ หลากหลาย การคํานวณวันทดลองงาน / อายุงานให้ อตั โนมัติ
การรับ-จ่ายบัตรพนักงาน การปรั บตําแหน่ งกับเงินเดือนรายบุคคล หรื อแบบกลุม่ และจะคํานวณ
เปอร์ เซ็นต์หรื อ จํานวนเงินให้ อตั โนมัติรวมถึงการกําหนดจ่ายเงินเดือนได้ มากกว่า 1 ธนาคารให้
พนักงานรายบุคคล หรื อรายกลุม่ ทังนี
้ ้ยังมีการจัดเก็บระบบข้ อมูลที่ดี ซึง่ ผู้ใช้ สามารถค้ นหาข้ อมูลได้
อย่างอิสระง่ายต่อการใช้ งาน สะดวก รวดเร็ ว เช่น พนักงานที่ลาออกไปแล้ วกลับเข้ ามาทํางานใหม่
โดยไม่ต้องบันทึกประวัติใหม่ การตรวจสอบพนักงานครบสัญญาจ้ างงานหรื อต่อสัญญาจ้ างงานใหม่
โดยอ้ างอิงจากสัญญาเดิม เป็ นต้ น

Time Attendance
เป็ นระบบที่ใช้ ในการบริ หาร ควบคุมเวลาในการทํางานของพนักงานตลอดจนการประมวลผล
เวลา เพือ่ ส่งข้ อมูลเข้ าระบบ Payroll ในการคํานวณการจ่ายเงินไม่วา่ จะเป็ นเงื่อนไขในเรื่ อง
ของการหักขาดงาน มาสาย การจ่ายเบี ้ยขยันต่างๆ และรองรับ Format เครื่องรูดบัตรได้ ทกุ
รุ่นทุกยี่ห้อ ซึง่ พนักงานสามารถตรวจสอบข้ อมูลเวลาการทํางานของแต่ละคนได้ เอง รวมไปถึง
การกําหนดรูปแบบตารางการทํางานได้ ตามความต้ องการหรื อตามอัตโนมัติ การกําหนดกะ
งาน การหมุนกะงาน การควงกะงาน การเปลี่ยน หรื อแลกกะงาน กับค่าล่วงเวลาต่างๆ รวมถึง
เงื่อนไขในการลาทุกประเภทให้ กบั พนักงานเป็ นรายบุคคลหรื อ แบบกลุม่ โดยระบบจะ
ตรวจสอบข้ อมูลที่มีการผูกเงื่อนไขกัน ไว้ ได้ อย่างถูกต้ องโดยที่มีความแม่นยําในการประมวลผล
สูตรในการคํานวณกะการทํางานในวันเดียวกันหรื อข้ ามวันโดยที่มีระบบป้องกัน หรื อแจ้ งเตือน
กรณีเกิดความผิดพลาดจากผู้ใช้ ได้ เป็ นอย่างดี
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Payroll
เป็ นระบบที่ใช้ ในการคํานวณการจ่ ายเงินเดือนและค่ าแรงของพนักงาน รวมไปถึงรายการ
หักทุกประเภทที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ระบบยังสามารถรองรับเงื่อนไขการคํานวณต่างๆ ได้
หลากหลายและมีรูปแบบงวดการจ่ายเงินที่มากขึ ้น เช่น การจ่ายโบนัสระหว่างเดือน การจ่าย
งวดพิเศษ, กําหนดสูตรในการคํานวณเบี ้ยขยันโดยที่ยงั สามารถกําหนดวงเงินการจ่ าย
ให้ กบั พนักงาน เพื่อตรวจสอบไม่ให้ มีการบันทึกจํานวนเงินเกินจากที่กําหนด เป็ นต้ น ซึง่
ข้ อมูลในแต่ละงวดการจ่ายต่างๆ ระบบจะนําไปประมวลผลเพือ่ คํานวณภาษี ประกันสังคม
กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ โดยระบบจะตรวจสอบข้ อมูลกับจํานวนเงินได้ อย่างถูกต้ อง รวดเร็ว
แม่นยํา ทังนี
้ ้ผู้ใช้ ยงั สามารถให้ ระบบกรองข้ อมูลก่อนที่จะทําการประมวลผล สามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงข้ อกําหนด การลดหย่อนและการคํานวนภาษีทงในปั
ั ้ จจุบนั และในอนาคต
ตลอดจนการจัดเก็บหรื อโอนข้ อมูลเพื่อนําส่งกรมสรรพากร,สํานักงานประกันสังคม
หรื อกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ รวมถึงการโอนข้ อมูลผ่านธนาคารต่างๆได้ ทกุ ธนาคาร

Approve Center
เป็ นระบบที่ใช้ ในการจัดเก็บข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการขออนุมตั ติ า่ งๆ ซึง่ ระบบสามารถ
เก็บรวบรวมรายการ เอกสารการขออนุมตั ิของหน้ าจอต่างๆ ที่รอการอนุมตั ิจากผู้ที่มี
สิทธิ์อนุมตั ิ กําหนดสิทธิ์ในการอนุมัตสิ ําหรับ User แต่ละคนว่า User คนใด
สามารถอนุมตั ิที่หน้ าจอใดได้ บ้าง โดยที่หน้ าจอนันสามารถอนุ
้
มตั ิใครได้ บ้าง กําหนด
Flow การอนุมตั ิได้ เองว่าการอนุมตั ิแต่ละเรื่ องจะให้ อนุมตั ิกี่ระดับขัน้ ตรวจสอบ
ติดตามสถานะของเอกสารแต่ละรายการได้ วา่ ปั จจุบนั ติดอยู่ที่ใครหรื อว่ากําลังรอใคร
อนุมตั ิ สามารถกําหนดให้ มีการแจ้ งเตือนหลังจากที่ผ้ อู นุมตั ิได้ ทําการอนุมตั ิเอกสาร
เรี ยบร้ อยแล้ วได้ อีกด้ วย

Security
เป็ นระบบความปลอดภัยของโปรแกรม HRMI หรื อโปรแกรมเงินเดือน ที่
สามารถกําหนดผู้เข้ าใช้ ระบบ เพื่อป้องกันการใช้ โปรแกรมจากผู้ไม่มีสทิ ธิ์ โดยมีการ
กําหนดรูปแบบที่เป็ นสัดส่วน, สามารถกําหนดบทบาท หน้ าที่ (Role) ให้ กบั
ผู้ใช้ งาน เพื่อให้ ทราบได้ วา่ ผู้ใช้ แต่ละคนนันอยู
้ ่ในบทบาทใด มีหน้ าที่อะไร, สามารถ
เข้ าถึง ใช้ งานระบบใด หน้ าจอใดได้ บ้างซึง่ เป็ นส่วนที่เกี่ยวข้ องกับระบบรักษาความ
ปลอดภัยของโปรแกรม, สามารถกําหนดให้ ผ้ ใู ช้ มีสิทธิ์แก้ ไข Columns บาง
Columns หรื อไม่ไห้ แก้ ไข โดยที่สามารถที่จะกําหนดได้ วา่ จะให้ ผ้ ใู ช้ นนๆมองเห็
ั้
น
ได้ ในบาง Columns หรื อทังหมดในหน้
้
าจอนัน้ เราสามารถกําหนดได้ วา่ จะให้
ผู้ใช้ แต่ละคนสามารถ login เข้ าใช้ งานเวลาใดได้ บ้าง วันที่เท่าไหร่ เดือนอะไร หรือ
สัปดาห์ที่เท่าไหร่ ของเดือน
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Management Information (Dashboard&MIS)
เป็ นระบบที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลกับสรุปผลให้ อยู่ในรูปแบบของรายงานหรื อกราฟ
ต่าง ๆ เพือ่ ให้ ผ้ บู ริ หารสามารถนําไปใช้ พิจารณาในการจัดทํางบประมาณหรื อวางแผน
ต่างๆ ได้ ซงึ่ โปรแกรมสามารถจัดทํางบประมาณค่าใช้ จ่ายพนักงานประจําปี ได้ ,
ติดตามรายงานการใช้ สวัสดิการมากที่สดุ ,Cost ที่เกิดขึ ้น, ออกรายงานวิเคราะห์
จํานวนเงินที่พนักงานขอเบิก หรื อ บริ ษัทจ่ายให้ พนักงานไปเป็ นรายปี , แสดงรายงาน
อัตรากําลังคนย้ ายเข้ า – ย้ ายออกจากหน่วยงาน หรื อ เข้ างาน - ลาออก, เรี ยกดู
รายงานวิเคราะห์ Cost ของการปรับเงินเดือนในแต่ละแผนกหรื อหน่วยงานในแต่ละ
ปี เพื่อนําไปใช้ ในการกําหนดนโยบายกําลังคนในปี ต่อไปโดยที่ยงั สามารถเรี ยกดู
รายงานวิเคราะห์การประเมินผลงานของพนักงานในแต่ละปี ได้ เป็ นต้ น

Training
เป็ นระบบการฝึ กอบรมทังภายใน
้
และภายนอก สามารถสร้ างหลักสูตรการอบรมได้
หลากหลายรูปแบบตามแต่ละองค์กรหลักสูตรทุกหลักสูตรสามารถดูคา่ ใช้ จ่ายใน การ
อบรม ผู้อบรม,ผู้ผา่ นการอบรม รวมถึงการดูประวัติการอบรมของพนักงานแต่ละคนได้ วา่
ผ่านการอบรมหลักสูตรใดมาแล้ ว รวมถึงมีรายงานต่าง ๆ ทังภายในกั
้
บทางราชการ ระบบ
training จึงเป็ นระบบที่ช่วยให้ ฝ่ายอบรมสามารถทํางานได้ ง่าย เป็ นขันตอนตั
้
งแต่
้ เริ่ม
หลักสูตร จนปิ ดหลักสูตร ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

Welfare
เป็ นระบบสวัสดิการของพนักงาน โดยสามารถสร้ างรูปแบบสวัสดิการได้ เองตามแต่ละ
องค์กร รวมถึงเรื่ องของการถือครองทรัพย์สินของพนักงาน ระบบสวัสดิการช่วย
ควบคุมตังแต่
้ การขอสวัสดิการ การเบิกสวัสดิการ จนถึงการคืนค่าสวัสดิการ ซึง่
สามารถกําหนดได้ วา่ ต้ องการคืนเป็ นเงินสด หรื อผ่านระบบเงินเดือน โดยโปรแกรมจะ
ทําการส่งค่าเข้ าระบบเงินเดือนให้ โดยอัตโนมัติ ระบบสวัสดิการจึงช่วยงานฝ่ ายบุคคล
ให้ ทํางานได้ ง่ายขึ ้น
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Human Resource Management Intelligence
Recruitment
เป็ นระบบที่ช่วยในการคัดสรรพนักงาน ให้ แต่ละองค์กรสามารถหาพนักงานที่มีคณ
ุ ภาพ
สอดคล้ องกับการทํางานในแต่ละหน่วยงาน ตังแต่
้ การสรรหาพนักงาน การสอบ การ
สัมภาษณ์ การประเมินผลการสอบ รวมถึงการแจ้ งเตือนทาง Email เพื่อลดค่าใช้ จ่าย
ลดขันตอนการทํ
้
างาน,การติดต่อสือ่ สารเป็ นไปด้ วยความสะดวกรวดเร็ว

Alert Management
HRMI หรื อ โปรแกรมเงินเดือน มีระบบการแจ้ งเตือน (Alert) ข้ อมูลต่างๆ ที่
สําคัญ ทําให้ ฝ่ายบุคคล,ผู้บริ หารได้ ทราบข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานได้ อย่างรวดเร็ว
ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อลดขันตอนการทํ
้
างาน การ Alert สามารถ Alert เมื่อ
Login เข้ าสูร่ ะบบ ในรูปแบบ E-mail สามารถตังค่
้ าการเตือนก่อนถึงวันครบ
กําหนดได้ การเตือนวันสําคัญของพนักงาน เช่น ครบรอบวันเกิด, ครบรอบ
เกษียณอายุ, ครบรอบทดลองงาน ฯลฯ รวมถึงการเตือนในการการขออนุมตั ิตา่ ง ๆ
เช่นการขอลาหยุด การขอเปลี่ยนกะงาน ฯลฯ การ Alert จึงเป็ นจุดเด่นของ
โปรแกรมที่ทําให้ ฝ่ายบุคคล ฝ่ ายบริ หารสามารถทํางานได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว

Employee Self Service ( ESS )
Employee Self-Service (ESS) คือ ระบบบริ หารงานบุคคล ที่ช่วย
สนับสนุนการทํางานของ Prosoft HRMI โดย ยกระบบงานที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
กับพนักงานโดยตรง และมีความถี่ในการใช้ งานบ่อยเข้ าสูร่ ะบบ ESS
พนักงานสามารถจัดการข้ อมูลต่างๆ ได้ ด้วยตนเอง ผ่านเครื อข่ายออนไลน์ (Web
Browser) เช่น การเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารขององค์กร การปรับปรุงข้ อมูลส่วนตัว
บันทึกร้ องขออนุมตั ิตา่ งๆ ซึง่ ผู้บริหารสามารถเข้ าไปพิจารณาอนุมตั ิการร้ องขอผ่าน
ระบบ ESS ได้ เช่นกัน ทังนี
้ ้การเข้ าถึงข้ อมูลจะถูกกําหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ งานอย่างเป็ น
ระบบเพื่อป้องกันความปลอดภัยของฐานข้ อมูล
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