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รุนที่
มอบวุฒิบัตร

ผูเขาอบรมควรมีความรูพื้นฐานในการใชงาน รูปแบบการอบรม

ผูเขาอบรมนําคอมพิวเตอรโนตบุกที่ลงโปรแกรม Excel
Window และโปรแกรม Ms Excel พอสมควร
2007 และสูงกวามาเพื่อฝกปฏิบัติทานละ 1 เครื่อง


ผูบรรยายจะเนนการปฏิบัติจริงโดยนําตัวอยางตาง ๆ จาก

ในการปฏิบัติงานที่ตองใชคอมพิวเตอรเขามาชวยงานนั้น
การใชงานจริงมาสาธิตและใหผูอบรมไดทดลองปฏิบัติตาม
คงไมอาจปฏิเสธไดวา โปรแกรมเอ็กเซล (MS Excel) เปน
โปรแกรมสารพัดประโยชน ที่มีผูใชงานมากที่สุดในจํานวน
หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
โปรแกรมสําเร็จรูปที่เราใชกัน จากผลสํารวจของเว็บไซต

ผูจัดการแผนก/ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
e-hrit.com พบวา ผูใชในสํานักงานทั่วไปจะใชโปรแกรมเอ็กเซล
เจาหนาที่ HR ทุกทานที่ตองใช Excel ในการทํางาน
ถึง 60% มากกวาโปรแกรมอื่น ๆ ที่อยูในเครื่อง อยางไรก็ตาม
การมีเครื่องคอมพิวเตอรใชงาน ผูใชยอมตองการความสะดวก
วิทยากร
รวดเร็วและความมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นกวาเดิม
ดังนั้น เราจะตองสามารถใชงานโปรแกรมไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ จึงจะสามารถตอบสนองความตองการดังกลาวได
เอ็กเซลมีความสามารถในเรื่องของการสรางสูตรคํานวณ
Managing Director
เพื่อใหสามารถทํางานไดแบบอัตโนมัติ ทั้งยังมีความ
e-HR Information Technology Co., Ltd.
สามารถในดานการจัดการฐานขอมูลที่ไมยิ่งหยอนไปกวา
ซอฟตแวรฐานขอมูลอื่น ๆ บวกกับความสามารถที่จะทํางาน
วัน เวลา และสถานที่
รวมกับโปรแกรมอื่น ๆ ไดอีก ทําใหเอ็กเซลเปนโปรแกรมที่นาใช
และเปนที่ยอมรับของผูใชโดยทั่วไป
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560
ในหลักสูตรนี้ ผูเขารับการอบรมจะไดทราบถึงเทคนิค
เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
และวิธีการตาง ๆ ที่จะสามารถใชงานเอ็กเซลไดอยางมี
โรงแรม อมาร
อมารี บูเลอว
ลอวาร์ด (สุขมุ วิ ท ซอย 5)
ประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว โดยวิทยากรผูนําอบรมจะ
มีตัวอยางงานจริง ๆ มาสาธิต เพื่อใหผูเขาอบรมไดเขาใจและเห็น
แจกฟรี
ภาพจริง เพื่อที่จะสามารถนําไปประยุกตกับงานของตนไดตอไป

อาจารยสําเริง ยิ่งถาวรสุข

1

อัตราคาอบรมทานละ

สมาชิก
3,500 บาท +VAT 245 รวม 3,745 บาทท
บุคคลทั่วไป
4,000 บาท +VAT 280 รวม 4,280 บาท

หนังสือ “Excel for HR”
ราคา 200 บาท
1 เลมทุกทาน
แจกฟรี
แผนดิสกบรรจุไฟล
ตัวอยางพรอมสูตรคํานวณ
เพื่อนําไปประยุกตใชงาน
ในองคกรไดจริง

2

หัวขอการฝกอบรม
บริษัทมีพนักงานเพียงไมกี่คน ไมอยากเสียเงินซื้อโปรแกรมสําเร็จรูป จึงตองการที่จะใชเอ็กเซลซึ่งมีอยูแลว
เพื่อการจัดการฐานขอมูลพนักงาน ไมทราบวาจะทําไดหรือไม อยางไร
ตองการที่จะนําเสนอขอมูลแบบสรุปใหกับผูบริหาร แตเงื่อนไขตัวเลขมักจะเปลี่ยนแปลงอยูบอย ๆ จะมีวิธีใดบางที่ให
เอ็กเซลสรุปขอมูลโดยอัตโนมัติ เมื่อเงื่อนไขตัวเลขเปลี่ยนแปลงไป
เพียงแคพิมพรหัสพนักงานลงไป แลวตองการใหเอ็กเซลแสดงรายละเอียดขอมูลของพนักงานออกมาไดหรือไม
ตองการใหแสดงอายุงาน ณ วันปจจุบันโดยอัตโนมัติทุกครั้งเมื่อเปดไฟลขึ้นมาไดหรือไม
จะทําอยางไรถาตองออกหนังสือรับรองเงินเดือนใหกับพนักงานครั้งละหลาย ๆ คน โดยไมเสียเวลา
มีแบบฟอรมที่ใชงานบอย ๆ เปนจํานวนมาก ซึ่งตองเสียเวลามาสรางใหมทุกครั้ง จะทําอยางไรดีเพื่อลดเวลา
และความยุงยากตรงนั้น
ทราบวาเอ็กเซลมีความสามารถในการคํานวณที่เยี่ยมยอด แตเขียนสูตรคํานวณไมเปน เคยซื้อหนังสือมาอาน
แตไมมีตัวอยางที่ตรงกับงานของ HR เลย
อยากทราบวิธีการที่จะสามารถพิมพขอมูลลงในแบบฟอรมของทางราชการที่มีอยูแลว จะไดไมตองมานั่งเขียนทุกครั้งที่จะใช
มีขอมูลเดิมที่ทําดวยเอ็กเซล ซึ่งเก็บชื่อและนามสกุลของพนักงานอยูในชองเดียวกัน ตองการที่จะแยกออกจากกันเปน
คนละคอลัมนแตมีรายชื่อพนักงานหลายรอยคน จะมีวิธีไหนบางที่จะทําไดเร็วกวาการมาพิมพใหมทีละคน
เจาหนาที่คนเกาไดทําการเก็บขอมูลพนักงานแบบแยกแยะละเอียดมาก เชน ชื่อ นามสกุล บานเลขที่ ถนน อําเภอ จังหวัด ฯลฯ
แตตองการที่จะใหขอมูลรวมกัน เชน ชื่อกับนามสกุล บานเลขที่กับถนน อําเภอกับจังหวัด เพื่อประหยัดเนื้อที่เวลาพิมพซอง
จดหมายจะทําไดอยางไร
และอื่น ๆ อีกมากมาย
ซึง่ คําถามตาง ๆ เหลานี้ คุณจะไดพบคําตอบ พรอมทัง้ ตัวอยางจริงทีค่ ณ
ุ สามารถทดลองและนํากลับไปใชในการทํางานของคุณได
หลักสูตรฝกอบรม การใชไมโครซอฟตเอ็กเซล กับงาน HR แบบมืออาชีพ (Workshop) รุนที่ 65 “วันที่ 12 ธันวาคม 2560”
1. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

2. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

E-mail................................................มือถือ .............................

E-mail................................................มือถือ .............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี
บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี............................................สาขา ................................
ที่อยู ..........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ............................................................ โทรศัพท ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................
ผูติดตอ ....................................................................E-mail .......................................................................มือถือ ......................................
โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสี่แยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายเพิ่มหากมีคาธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึ้น
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินตองเปนผูชําระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชําระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% มาที่บริษัทกอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนั้น จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนั้นจะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม
Ê¹ã¨ÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡ËÃ×ÍÊíÒÃÍ§·Õè¹Ñè§ public1.hrcenter@gmail.com â·ÃÈÑ¾· (02) 736-2245-7 â·ÃÊÒÃ (02) 736-0470-1
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