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Human Resource Management 
 หมดปัญหาไม่รู้ว่าพนักงานมาทํางานหรือไม่ เพราะสามารถตรวจสอบการขาด ลา มา สาย 

ของพนักงานทั้งแบบภาพรวมและแต่ละสาขาได้แบบ Real-time 
 ลดความยุ่งยากในการจ่ายเงินเดือน เพราะสามารถคิดเวลาทํางาน, โอที, รายรับ-รายหัก

ต่างๆได้อัตโนมัติ ถูกต้องแม่นยํา รวดเร็ว เช่ือถือได้ ไม่ว่าเง่ือนไขจะซับซ้อนแค่ไหนก็ตาม 
 บันทึกเวลาทํางานผ่านหน้าเวบได้ รวดเร็ว ปลอดภัย ป้องกันการลงเวลาแทนกัน 
 ตรวจสอบการทํางาน และอนุมัติงานต่างๆผ่านหน้าเวบ ทํางานได้ทุกที่ทุกเวลา 
 มีครบทุกฟังก์ช่ันของงาน HR ต้ังแต่รับสมัคร, คัดเลือก, บรรจุเป็นพนักงาน, คิดเวลาทํางาน-

เงินเดือน, พัฒนาบุคลากร, ประเมินผล, เล่ือนตําแหน่ง จนถึงส้ินสุดการเป็นพนักงาน 
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1. ข้อมูลพ ืน้ฐาน  

1.1. ระบบจดัการปฏิทินการทํางาน (มีระบบแจ้งเตือนอีเมล์ และข้อความ sms เม่ือใกล้ถงึวนักิจกรรม) 
1.2. จดัการกะและเวลาการทํางาน (สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข กะเวลาของพนกังานในการทํางาน รองรับกะข้ามคืน) 
1.3. จดัการหรือกําหนดประเภทการลา (สามารถเพิ่มลบ แก้ไข เงื่อนไขประเภทของการลางานตามเง่ือนไขท่ีต้องการได้) 

 
 

1.4. จดัการรายได้ (สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข ประเภทรายได้ เง่ือนไขตา่งๆ ของประเภทรายได้ ได้โดยไม่จํากดั เช่น คา่ครองชีพ คา่เบีย้
ขยนั คา่ลว่งเวลา ฯลฯ) 

 
1.5. จดัการรายหกั (สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข รายการรายหกั และเง่ือนไขของแตล่ะรายการได้ ไมจํ่ากดั เชน่ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย , 

ประกนัสงัคม , กองทนุเลีย้งชีพ, เงินกู้  ฯลฯ) 
1.6. จดัการเง่ือนไขลว่งเวลา (OT) (สามารถจดัการเง่ือนไข ไม่วา่จะเป็นเพิ่ม ลบ แก้ไข ได้ไมจํ่ากดั ตามท่ีองค์กรนัน้กําหนดขึน้ เพ่ือเป็น

เง่ือนไขในการทํางานลว่งเวลา เชน่ ทํางานวนัหยดุพเิศษ คดิคา่โอทียงัไง เป็นเป็นต้น) 
1.7. สมคัรกองทนุ จดัการพนกังานท่ีสนใจจะสมคัรกองทนุของบริษัทตามท่ีบริษัทกําหนดขึน้ 
1.8. ตัง้คา่อ่ืนๆ (ปรับเปลี่ยนฐานเงินเดือน,เปลีย่นประเภทพนกังาน,เปลีย่นตําแหนง่,เปลีย่นคา่ภาษา,เปลีย่นคา่ฝึกงาน,เปลี่ยนกะ

ทํางาน,เปลี่ยนวนัเร่ิมงาน *ทกุอยา่งเม่ือมีการเปลี่ยนระบบจะเก็บเป็นประวตัิให้ทัง้หมด) 
1.9. ประเมินพนกังานทดลองงาน สามารถประเมิน พนง.ทดลองงานได้ตามเง่ือนไขบริษัทกําหนด เช่น 120 ,180 วนั เป็นต้น 
1.10. แจ้งลางาน พนง.สามารถแจ้งลางานออนไลน์ได้ โดยล็อกอนิเข้าด้วย ช่ือเข้าใช้งานของตวัเองได้ ไม่วา่อยูท่ี่ไหนก็สามารถเข้ามา
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แจ้งลางานได้ พร้อมกบัตรวจสอบการลางานของตวัเองท่ีใช้ไปก่ีวนัแล้ว 

 
 

2. วางแผนกําลงัคน (Man Power Plan) 
2.1. ข้อมลูพนกังาน (สามารถเก็บประวตัิของพนกังานได้โดยละเอยีด ไม่วา่จะเป็น ข้อมลูสว่นตวั ข้อมลูท่ีพกัอาศยั ข้อมลูสถานะภาพ 

ข้อมลูญาติพ่ีน้อง ข้อมลูพนกังาน ข้อมลูประวตัิการศกึษา ข้อมลูประวตัิการทํางาน ข้อมลูการเข้าใช้งานระบบ ฯลฯ) 

 
2.2. ร้องขอกําลงัคน แต่ละฝ่าย แตล่ะแผนกสามารถแจ้งร้องขอกําลงั หรือ คนขาด ต้องการคนเพ่ิม โดยจะเข้ามาร้องขอคน เพ่ือให้ HR 

จดัการหาคนให้ โดยแจ้งคณุสมบตัิท่ีแผนกนัน้ๆต้องการคน 
2.3. อนมุตัคํิาร้องขอกําลงัคน เม่ือมีการร้องขอกําลงัคนมาแล้ว HR ทําการแจ้งกบัทาง MD แล้วให้ทาง MD อนมุตัิการร้องขอกําลงัคน 
2.4. ประกาศรับสมคัรงาน เม่ือมีการอนมุตัิระบบจะแจ้งเตือนให้กบัทาง HR มีการปิดประกาศตําแหนง่งานที่ร้องขอมา 
2.5. เพิม่ข้อมลูผู้สมคัรงาน เม่ือมีการเปิดรับสมคัรตําแหนง่งาน ก็ให้ทาง HR มาเก็บข้อมลูเพ่ือเป็นประวติัท่ีมีคนมาสมคัรงาน เพ่ือไปสู่

กระบวนการตอ่ไป 
2.6. นดัสมัภาษณ์งานและผล 
2.7. สรุปบนัทกึผลการรับสมคัรงาน 
2.8. ออกแบบข้อสอบการสมคัรงาน บริษัทท่ีต้องการ พนง.ท่ีมีคณุภาพต้องการท่ีจะคดัคนเข้าทํางาน อาจจะมีการสร้างแบบข้อสอบให้

มีการสอบเพ่ือคดัคนเข้าทํางาน 
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หน้าจอออกแบบข้อสอบรับสมคัรงาน 

 

3. การจัดอบรม (Training) 
3.1. จดัการพนกังานเข้าอบรบ ระบบสามารถจดัการ พนกังานเข้าอบรมตามหวัข้อท่ีบริษัทกําหนดได้หลายๆหวัข้อและหลายๆแผนก 

พร้อมกนัโดยไม่จํากดั 
3.2. ประเมินผลการอบรม ระบบสามารถนําคนที่เข้าร่วมการอบรม นําข้อมลูมาประเมินผลเพิ่อเก็บเป็นประวตัิตามเง่ือนไขท่ีบริษัท

กําหนดได้ ตามเง่ือนไขการประเมิน 
3.3. กําหนดหวัข้อหลกัสตูรการอบรม 
3.4. บนัทกึแผนอบรมหลกัสตูรประจําปี เป็นรายงานสรุปการเข้าอบรมของพนกังานประจําปีและประจําเดือนวา่มีกิจกรรมอะไรบ้าง 

 
หน้าจอหลกัสตูรการอบรม 

 
 
 
 
 
 



HRM 5 

 

4. การบนัทกึเวลา (Time Attendant) 
4.1. ลงเวลาเข้าทํางาน ระบบ Payroll ระบบสามารถดงึเวลาจากเคร่ืองสแกนลายนิว้มือเพ่ือมาประมวลการคิดเงินเดือน รวมทัง้แจ้ง 

รายได้ รายหกั และยอดเงินท่ีโดนหกั จากการ ขาด ลา มาสาย เพ่ือพมิพ์สลปิเงินเดือน ได้อยา่งแม่นยําและถกูต้อง พร้อมกบั
บนัทกึเก็บประวตัิแต่ละงวดเงินเดือนไว้เพ่ือไว้คํานวณภาษี ตอ่ไป 

4.2. ข้อมลูกะทํางานของพนกังาน ระบบสามารถกําหนดข้อมลูกะการทํางาน สลบักะการทํางาน ได้โดยไมจํ่ากดั 
4.3. จํานวนวนัอนญุาตลาของพนกังาน 
4.4. สง่รายช่ือ พนง.ลางาน ตวัแทนแตล่ะแผนกสามารถรวมรายช่ือสง่คนลางานกรณีไมมี่คนแจ้งลาออนไลน์ได้ 
4.5. สง่รายช่ือทํางานลว่งเวลา ตวัแทนพนง. ทําการจดัสง่พนกังานท่ีจะทํางานโอทีของแผนกของตวัเอง สง่ตอ่ให้กบั หวัหน้างาน 

อนมุตักิารลาํดบั ไปจนกวา่จะสิน้สดุท่ี HR 
4.6. ข้อมลูการบนัทกึเวลา 

 
 
 

5. การประเมินผล (Evaluate) 
5.1. Bonus Evaluate 
5.2. Average Curve Chart 
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6. ระบบบัญชี (Account) 
6.1. สวสัดิการพนกังาน 
6.2. ภาษี 
6.3. จดัการสวสัดกิารพนกังาน 
6.4. จดัเก็บข้อมลูนําสง่ GL 

 
 

7. Approve Center 
7.1. ทํางานลว่งเวลา(รวบรวมคา่อาหารเย็น) 
7.2. อนมุตัิทํางานลว่งเวลา 
7.3. อนมุตัิทํางานลว่งเวลา (สาํหรับหวัหน้า) 
7.4. อนมุตักิารลางาน พนง. 
7.5. อนมุตักิารลางาน พนง. (สําหรับหวัหน้า) 
7.6. อนมุตัิปรับเปลีย่นเวลาและกะการเข้างาน 
7.7. จดัการสิทธ์ิการมองเห็น 
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8. รายงานท ัง้หมด (All Report) 
8.1. รายงานขาด ลา มาสาย 
8.2. รายงาน พนง. ทํางานลว่งเวลา 
8.3. รายงานการจา่ยคา่จ้าง ของพนกังานทัง้หมด 
8.4. รายงานชัว่โมงการทําโอทีของตวัเอง 

 

9. เช ื่อมต่อกับระบบบนัทกึเวลาได้ 
9.1. เช่ือมตอ่กบัระบบบนัทกึเวลาด้วยลายนิว้มือ เช่น K28, FS21M ได้ 
9.2. สามารถบนัทกึเวลาทํางานด้วยลายนิว้มือผา่นหน้าเวบได้ (เช่ือมตอ่กบั FS80H) 

 
FS80H 

 
FS21M  

 
K28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท แวค รีเสิร์ช จํากดั   l   9 ซ.ลาดพร้าววงัหิน 33 ถ.ลาดพร้าววงัหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230 
Tel. 025303809-10, 025381038, 025399352   l   Fax. 025383098 www.wacinfotech.com   E-mail : sales@wacinfotech.com 

 


