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Company Profile
ชื่อบริษัท
บริษัท โปรซอฟท์ เอชซีเอ็ม จำกัด

ข้อมู ลบริษัท
ผู ้ถือหุ้นหลัก คณะผู ้บริหำร และพนักงำนบริษัท โปรซอฟท์ เอชซีเอ็ม จำกัด 100%
ก่อตัง้ 19 กุมภำพันธ์ 2557
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บำท
วิสัยทัศน์
“Good To Great Company เพื่อก้ำวสู่แบรนด์ระดับโลก”

พันธกิจ
“ทำให้ชีวิตกำรทำงำนดีขนึ้ ”

วัน - เวลำทำกำร
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลำ 08:30 - 17:45 น. (ยกเว้นวันหยุ ดนักขัตฤกษ์)

ติดต่อเรำ
287 หมู ่ท่ี 5 สันทรำยน้อย สันทรำย เชียงใหม่ 50210 โทร 02-402-6560, 081-359-7687
อีเมล sale@prosofthcm.com
LINE 081-359-7687 เว็บไซต์ www.prosofthcm.com
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เพรำะว่ำ "พนักงำนที่ดี คือ
ทรัพยำกรที่มีค่ำที่สุดในองค์กร"

Human Capital Management (HCM)
เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มศักยภำพของบุ คลำกรภำยในองค์กร ให้เป็นเลิศด้วยกระบวนกำรวำงกลยุ ทธ์
ขององค์กร ที่สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน ให้กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ในงำน (KPI) และ
กำรประเมินสมรรถนะของพนักงำน (Competency) เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด อีกทัง้ ยังสำมำรถ
ใช้งำนผ่ำน Smart Phone ตอบโจทย์ทุก Lifestyle ของคนรุ ่นใหม่
ทำงำนได้ทุกที่ทุกเวลำด้วย Web Application ที่ Online ตลอด 24 ชัว่ โมง
จัดกำรข้อมู ลอย่ำงง่ำยดำยบน Mobile Device ด้วย Responsive Website ที่สำมำรถใช้ งำนได้
แม้ไม่มี Computer
สะดวกสบำยด้วยระบบ Todo List แจ้งเตือนสิ่งที่ต้องทำ และ Link เข้ำสู่หน้ำจออัตโนมัติ
แจ้งเตือนเอกสำรรออนุมัติให้ผู้อนุมัติทรำบผ่ำนทำง E-mail ทันทีเมื่อมีกำรขอเอกสำร
ประเมินพนักงำน และตัดเกรดอัตโนมัติเมื่อแบบประเมินถูกอนุมัติ
รองรับกำรทำงำน 2 ภำษำ
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Benefit

ผู ้บริหำรและหัวหน้ำงำน
สำมำรถกำหนดเป้ ำหมำยของหน่วยงำน เพื่อให้ทรำบถึงเป้ ำหมำยใน
แต่ละปี และ KPI ที่ต้องปฏิบตั ิ
สำมำรถถ่ำยทอดค่ำเป้ ำหมำยจำกระดับหน่วยงำนสู่ระดับพนักงำนได้
สำมำรถตรวจสอบแบบประเมินของพนักงำนภำยใต้สังกัดได้
สำมำรถอนุมัติ หรือตีกลับแบบประเมินของพนักงำนได้
สำมำรถแก้ไขคะแนน และเกรดของพนักงำนได้
ออกรำยงำนสรุ ปผลเพื่อแจ้งเกรดพนักงำนได้

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุ คคล
สำมำรถกำหนดเป้ ำประสงค์ระดับองค์กรได้
สำมำรถกำหนดกรอบกำรประเมิน รอบกำรประเมิน และ
เงื่อนไขในกำรประเมินพนักงำนได้
สร้ำงตัวชี้วัดระดับองค์กร เพื่อประเมินพนักงำนทุกคนใน
องค์กรได้
มีส่วนร่วมในกำรประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมที่แสดงออก
ของพนักงำนในองค์กรได้

พนักงำน
สำมำรถทรำบถึงทิศทำงกำรดำเนินธุ รกิจขององค์กร
ใกล้ชิดองค์กรมำกขึน้ ด้วยกำรแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้ ำประสงค์ขององค์กรอย่ำงชัดเจน
ทรำบถึงเป้ ำหมำยในแต่ละปี และ KPI ที่ต้องปฏิบัติ
สำมำรถบันทึกค่ำผลงำนเข้ำสู่ระบบเพื่อนำไปประเมิน
ผลงำนได้
สำมำรถตรวจสอบผลกำรประเมินตนเองได้
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Feature
Overview
รูปแบบ Graphics ที่สวยงำมน่ำใช้ ง่ำยต่อกำรใช้ งำน
รองรับกำรทำงำนแบบ Multi-Company โดยสำมำรถบันทึกข้อมู ลของหลำยองค์กรได้ภำยใน
ฐำนข้อมู ลเดียว และสำมำรถนำข้อมู ลบำงส่วนไปใช้ กับทุก ๆ องค์กรได้
มีระบบ Notification แจ้งเตือนผู ้ใช้ ให้ทรำบถึงควำมเคลื่อนไหวของกำรทำงำนในระบบ
มีระบบกำรแจ้งเตือนผ่ำน E-mail และสำมำรถกด Link จำก E-mail เข้ำสู่หน้ำจอที่เกี่ยวข้องได้ทันที
มีระบบ Search Engine ที่งำ่ ยและรวดเร็วต่อกำรค้นหำทุกหน้ำจอ
รองรับกำรเรียงข้อมู ลได้ทุก Column เพื่อให้ง่ำยต่อกำรค้นหำ
รองรับกำรเลือกดูข้อมู ลได้หลำกหลำยสถำนะ เช่ น กำรดูข้อมู ลเฉพำะเอกสำรที่รออนุมัติ เป็นต้น
รองรับกำรเลือกดูข้อมู ลได้หลำยองค์กร หรือเลือกดูข้อมู ลเฉพำะองค์กรใดองค์กรหนึ่ง
สำมำรถกำหนดสิทธิ์กำรใช้ งำนเพื่อรักษำควำมปลอดภัยของข้อมู ล
กำหนดสิทธิ์กำรเข้ำถึงข้อมู ลแยกควำมรับผิดชอบของผู ้ใช้ แต่ละกลุ่มได้
มีกำรเก็บประวัติกำรสร้ำง ลบ และแก้ไขข้อมู ลทุกครัง้
แสดงข้อมู ลผู ้สร้ำงรำยกำร และผู ้แก้ไขรำยกำรล่ำสุด รวมทัง้ วันและเวลำที่บันทึก
สำมำรถกำหนดกำรแสดงข้อมู ลตำมสำยกำรบังคับบัญชำหรือแสดงข้อมู ลตำมกำรกำหนดสิทธิ์
ของกำรมองเห็นข้อมู ลได้
มีหน้ำจอ Work Flow แสดงกำรไหลของข้อมู ล เพื่อให้เข้ำใจ Process ของโปรแกรมได้ง่ำยยิ่งขึน้
รองรับกำรปิ ดใช้ งำน (Inactive) บำงข้อมู ลที่ไม่จำเป็นได้
สำมำรถบันทึกข้อมู ลพร้อมกับคัดลอกข้อมู ลบำงส่วนที่เหมือนกันนำไปสร้ำงเป็นข้อมู ลใหม่ได้
(Save & Copy)
มีกำรเข้ำรหัส URL เพื่อป้ องกันกำรเข้ำถึงข้อมู ลผ่ำน URL หรือกำรเข้ำถึงข้อมู ลผ่ำนฐำนข้อมู ลโดยตรง
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Feature

Setup

สำมำรถกำหนดระดับคะแนนเพื่อนำไปประเมินผลงำนของพนักงำนได้
สำมำรถกำหนดระดับคะแนนกำรปฏิบัติงำนแบบให้ใช้ กับทุกรอบกำรประเมิน หรือกำหนดให้ใช้ งำนเป็นรำยปี ได้
สำมำรถกำหนดรำยละเอียดทัว่ ไปของตัวชี้วัดได้
สำมำรถกำหนดหน่วยนับให้กับตัวชี้วัดได้
Import ข้อมู ลตัวชี้วัดจำกไฟล์ Excel ได้
สำมำรถกำหนดรำยละเอียดทัว่ ไปของสมรรถนะได้
Import ข้อมู ลสมรรถนะจำกไฟล์ Excel ได้
กำหนดรำยละเอียดทัว่ ไปของระดับคะแนนสมรรถนะได้
สำมำรถกำหนดระดับคะแนนที่คำดหวังให้กับสมรรถนะแต่ละข้อได้
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Feature

Strategy Management

กำรจั ด กำรเชิ ง กลยุ ทธ์ จั ด กำรแผนกลยุ ทธ์ อ งค์ ก รได้ อ ย่ ำงเป็นระบบ กำหนดวิสั ยทั ศ น์ พั น ธกิจ และ
เป้ ำประสงค์ขององค์กร กำหนดกรอบ หรือทิศทำงกำรทำงำนขององค์กรได้อย่ำงชัดเจน ถ่ำยทอดเป้ ำหมำยได้ถึง
ระดับพนักงำนทัง้ รำยหน่วยงำน และรำยบุ คคล
สำมำรถกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรได้
สำมำรถกำหนดพันธกิจเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ขององค์กรได้
สำมำรถกำหนดเป้ ำหมำยระดับองค์กรเพื่อสนับสนุนพันธกิจได้
สำมำรถกำหนดเป้ ำหมำยระดับหน่วยงำนได้
สำมำรถถ่ำยทอดเป้ ำหมำยสู่ระดับพนักงำนได้
สำมำรถกำหนดค่ำเป้ ำหมำยให้กับพนักงำนแยกตำมตำแหน่งงำนได้
สำมำรถกำหนด KPI ที่ใช้ ชี้วัดเป้ ำประสงค์นนั ้ ๆ
สำมำรถกำหนดระดับคะแนนให้กับตัวชี้วัดได้ โดยจะอ้ำงอิงระดับคะแนนจำกระดับคะแนนของกำรประเมิน
ในองค์กรนัน้ ๆ
สำมำรถกำหนดนำ้ หนักของค่ำเป้ ำหมำยให้กับพนักงำนรำยบุ คคลได้
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Feature

Performance Management

สำหรับประเมินผลพนักงำนรำยบุ คคลโดยอ้ำงอิง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ ำประสงค์องค์กร เพื่อนำไปสู่
กำรพัฒนำบุ คลำกรในองค์กรให้มีประสิทธิภำพและนำไปสู่ควำมมัน่ คงขององค์กร
สำมำรถเลือกที่จะประเมินเฉพำะกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ในงำนหรือเฉพำะกำรประเมินสมรรถนะ หรือประเมิน
ทัง้ 2 แบบประเมินได้
สำมำรถกำหนดนำ้ หนักของแต่ละแบบประเมินได้
สำมำรถกำหนดจำนวนรอบของกำรประเมินใน 1 ปี ได้ไม่จำกัดจำนวนรอบ
สำมำรถกำหนดช่ วงเวลำของแต่ละรอบได้ โดยช่ วงเวลำต้องไม่ทับซ้ อนกัน
สำมำรถกำหนดรอบตำมปี ของปี ปฏิทิน หรือตำมปี งบประมำณขององค์กรได้
สำมำรถยกเลิกกำรประเมินในปี นนั ้ ๆ ได้
สำมำรถสร้ำงแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ในงำนของแต่ละหน่วยงำนได้ โดยแต่ละหน่วยงำนสำมำรถ
สร้ำงแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ในงำนที่แตกต่ำงกันได้
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Feature

Performance Management
ดึง KPI จำกกำรถ่ำยทอดเป้ ำหมำยระดับหน่วยงำนสู่พนักงำนเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในงำนให้อัตโนมัติ
สำมำรถกำหนดให้มีกำรบันทึกหรือไม่บันทึกค่ำเป้ ำหมำยระหว่ำงกำรประเมินได้
สำมำรถเลือกผู ้บันทึกค่ำเป้ ำหมำยระหว่ำงกำรประเมินได้ โดยสำมำรถเลือกให้พนักงำนบันทึกค่ำเป้ ำหมำย
เองได้ หรือเลือกผู ้รับผิดชอบในกำรบันทึกได้
สำมำรถเลือกควำมถี่ของกำรบันทึกค่ำเป้ ำหมำยได้ โดยระบบจะเฉลี่ยช่ วงเวลำของกำรบันทึกในแต่ละรอบ
ตำมควำมถี่ท่ผ
ี ู ้ใช้ กำหนดให้อัตโนมัติ
สำมำรถกำหนดนำ้ หนักของกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ในงำนในแต่ละรอบกำรประเมินได้
สำมำรถกำหนดนำ้ หนักของแต่ละตัวชี้วัดให้กับพนักงำนได้เป็นรำยบุ คคล
ระบบจะมีกำรแจ้งเตือนไปยังผู ้ท่มี ีตำแหน่งหัวหน้ำงำนให้ทำกำรสร้ำงแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ในงำนของ
หน่วยงำนตัวเอง
สำมำรถสร้ำงแบบประเมินสมรรถนะของแต่ละหน่วยงำนได้ โดยแต่ละหน่วยงำนสำมำรถสร้ำงแบบประเมิน
สมรรถนะที่แตกต่ำงกันได้
รองรับกำรประเมินแบบ 360 องศำ
สำมำรถเลือกสมรรถนะที่จะใช้ ในกำรประเมินได้ โดยแต่ละหน่วยงำนสำมำรถเลือกสมรรถนะที่แตกต่ำงกันได้
สำมำรถเลือกผู ้ประเมินได้เป็นรำยบุ คคล โดยผู ้ถูกประเมินแต่ละคนสำมำรถมีผู้ประเมินที่แตกต่ำงกันได้
สำมำรถกำหนดนำ้ หนักของสมรรถนะแต่ละตัวได้ โดยพนักงำนแต่ละคนสำมำรถกำหนดนำ้ หนักของ
สมรรถนะแต่ละข้อให้แตกต่ำงกันได้
หัวหน้ำของแต่ละหน่วยงำนสำมำรถตรวจสอบกำรประเมินของพนักงำนในหน่วยงำนของตัวเองได้
ผู ้ประเมินสำมำรถแก้ไขคะแนนของพนักงำนในหน่วยงำนได้กรณีท่ีเห็นว่ำคะแนนที่ประเมินมำไม่เหมำะสม
แสดงผลคะแนนหลังจำกที่คำนวณตำมนำ้ หนักของแต่ละแบบประเมินแล้วให้อัตโนมัติ
แสดงระดับคะแนนที่ได้หลังจำกที่นำไปเปรียบเทียบกับระดับคะแนนของกำรประเมินแล้วให้อัตโนมัติ
แสดงระยะห่ำงระหว่ำงคะแนนที่ได้กับคะแนนที่คำดหวังในแบบประเมินสมรรถนะให้อัตโนมัติ
รองรับกำรอนุมัติเอกสำรเป็นลำดับขัน้
รองรับกำรตีกลับเอกสำรเพื่อให้ผู้ใช้ สำมำรถกลับมำแก้ไขเอกสำรเดิมได้อีกครัง้
แจ้งระดับคะแนนที่พนักงำนได้รับในกำรประเมินในรูปแบบของตัวเลขและ Graphics ที่งำ่ ยต่อควำมเข้ำใจ
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Feature

Report

สำหรับแสดงรำยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ แสดงรำยงำนบน Web Browser ได้ทันที ไม่ต้องทำกำร
Download
Save รำยงำนในรูปแบบของไฟล์ Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe PDF, HTML File และ
Text File ได้
เลือกเงื่อนไขในกำรแสดงรำยงำนได้หลำกหลำย
เรียกดูรำยงำนในระบบ Multi Company ได้
สัง่ พิมพ์รำยงำนในรูปแบบ Paper ได้
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