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EXCEL

EASY EXCEL FOR
TRAINING OFFICER

เพื่อการจัดทํารายงาน
ในการฝกอบรม

11

รุนที่
มอบวุฒิบัตร

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ

ผูจัดการ/เจาหนาที่ฝกอบรม

หัวหนางานที่ตองดูแลดานการฝกอบรม
ใหกับพนักงานในหนวยงาน


ในการฝกอบรม มีเอกสารและรายงานที่ตองจัดเตรียม
จํานวนมาก ไมวาจะเปนชวงกอนการอบรม หรือการ
ติดตามประเมินผลและเปนขอมูลที่ตองเก็บไวเพื่อ
คนหาตลอดอายุการทํางานของพนักงาน

งานตาง ๆ เหลานี้ จะงายขึ้นมากหากเจาหนาที่
ฝกอบรมไดเรียนรูวิธีการสรางฐานขอมูลอยางงาย ๆ
และใชงาน Excel ใหเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น

ในหลักสูตรนี้ ทานอาจจะทึ่งวาสิ่งที่ทานไดเรียนรู
สามารถชวยลดเวลาการทํางานของทานลงเหลือเพียง
ไมกี่นาทีเทานั้น
วิทยากร

คุณสมบัติของผูเขาอบรม

มีความรูและสามารถใชงาน Ms Excel ได

นําโนตบุกที่ติดตั้ง Microsoft Office 2007-2010
มาใชในการอบรม (ขอเปนเวอรชั่นที่กําหนดเทานั้น
เพื่อความราบรื่นในการแสดงตัวอยาง)
วัน เวลา และสถานที่

วันจันทรที่ 25 มีนาคม 2562

เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม บูเลอวารด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)

อาจารยขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก

ผูเชี่ยวชาญในการใช Excel เพื่อชวยใหระบบงาน HR
งายขึ้นมาก

อดีต
Development Manager, Service Desk Manager
บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟค บริวเวอรี่ จํากัด
ผูผลิตและจําหนายเบียรไฮเนเกน ไทเกอรเบียร
Front Line Manager Trainer ของ Heineken
ICT Manager บริษัท บางกอกโชวเคส จํากัด
Microsoft Certified Trainer (MCT) ระหวางป พ.ศ. 2554-2557
ปจจุบัน
ที่ปรึกษาและวิทยากรการบริหารทรัพยากรบุคคล
และระบบสารสนเทศใหแกองคกรภาครัฐและเอกชน
Vice President-Consulting ทีม narongwits.com
คณะกรรมการ สมาคมความคิดสรางสรรค ความจําและการเลน

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 3,600 บาท + VAT 252 รวม 3,852 บาท / บุคคลทั่วไป 4,200 บาท + VAT 294 รวม 4,494 บาท
ชําระเงินกอนวันที่ 18 มี.ค. 2562 ลด 300 บาท

หัวขอการฝกอบรม
สิ่งที่ทานจะไดเรียนรูและฝกปฏิบัติพรอมตัวอยางในการอบรมครั้งนี้คือ

การสรางฐานขอมูลแบบงายใน Excel

การ Pivot เพื่อทําตารางสรุปขอมูล

การทําแผนงาน ระบุหลักสูตร และวันที่จัดอบรม และงบประมาณ

การคนหารายละเอียดหลักสูตร/สถาบัน/วิทยากร จากระบบฐานขอมูล

การจัดทําและคนประวัติการฝกอบรมรายบุคคล

ตารางสรุปการฝกอบรม พรอมกราฟ

ตารางสรุปคาใชจาย พรอมกราฟ

วันที่ที่ตองมีการจัดอบรมซํ้า

รายงานผลการฝกอบรมรายหลักสูตร และภาพรวมทั้งหมด

การจัดทํา Dashboard เพื่อสงผูบริหาร

ตนทุนการอบรมตอคน

อัตราการผานการทดสอบ

อัตราหลักสูตรที่จัดเทียบกับแผนงานที่วางไว

อัตราการเขารับการฝกอบรมของพนักงาน

เปรียบเทียบคะแนนการเรียนรูกอนและหลังการฝกอบรม

และอื่น ๆ
หลักสูตรฝกอบรม “Easy Excel เพื่อการจัดทํารายงานในการฝกอบรม รุนที่ 11” (วันที่ 25 มี.ค. 2562)
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 ......................................
กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน
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

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 แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934 สํานักงานใหญ
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนั้นจะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม
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