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วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.00-16.30 น. (เปิด Login 08.00 น.)

�	ในการฝึกอบรม มีเอกสารและรายงานท่ีตอ้ง 
จดัเตรยีมจ�านวนมาก ไมว่า่จะเป็นชว่งก่อน 
การอบรม หรอืการตดิตามประเมินผล  
และเป็นขอ้มลูท่ีตอ้งเก็บไวเ้พ่ือคน้หาตลอดอาย ุ
การท�างานของพนกังาน

�	งานตา่ง ๆ เหลา่นี ้จะงา่ยขึน้มากหากเจา้หนา้ท่ี 
ฝึกอบรมไดเ้รยีนรูว้ิธีการสร้างฐานข้อมูลอย่าง 
งา่ย ๆ และใช้งาน Excel ใหเ้ตม็
ประสิทธิภาพมากขึน้

�	ในหลกัสตูรนี ้ทา่นอาจจะทึง่วา่สิ่งท่ีทา่นไดเ้รยีนรู ้
สามารถชว่ยลดเวลาการท�างานของทา่นลง 
เหลือเพียงไมก่ี่นาทีเทา่นัน้

หลักสูตรนี้เหมาะส�าหรับ
	y ผูจ้ดัการ/เจา้หนา้ท่ีฝึกอบรม

	y หวัหนา้งานท่ีตอ้งดแูลดา้นการฝึกอบรม

ใหก้บัพนกังานในหนว่ยงาน

เพื่อการจัดท�ารายงาน
ในการฝึกอบรม

EASY EXCEL FOR TRAINING OFFICER

Easy

รูปแบบในการฝึกอบรม
	y บรรยายผา่นโปรแกรมออนไลน ์Zoom  

และฝึกท�าจากไฟลต์วัอยา่งงาน
	y ในเครือ่งของผูเ้รยีนตอ้งมีโปรแกรม Excel  

ในเวอรช์ั่น 2010 เป็นอยา่งต�่า แนะน�าวา่ควรเป็น
เวอรช์ั่น 2013 ขึน้ไปจะใชง้านไดส้ะดวก

อตัราค่าอบรมท่านละ 
สมาชกิ 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บคุคลทัว่ไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท 
กรณุาช�าระค่าฝึกอบรมภายในวนัที ่29 ม.ิย. 2565 เพื่อรับเอกสารก่อนการบรรยาย

โปรโมชัน่พิเศษ!! เข้าอบรม 1 ท่าน ฟร ี1 ท่าน

ผ่านโปรแกรม

เรียน
ออนไลน์

Exel
วิทยากร

อาจารย์ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก
	y ผูเ้ช่ียวชาญในการใช ้Excel เพ่ือชว่ยใหร้ะบบงาน HR 

งา่ยขึน้มาก

อดีต
	y Development Manager, Service Desk Manager  
บรษัิท ไทยเอเชีย แปซฟิิค บรวิเวอรี ่จ �ากดั  
ผูผ้ลติและจ�าหนา่ยเบียรไ์ฮเนเกน้ ไทเกอรเ์บียร ์
	y Front Line Manager Trainer ของ Heineken
	y ICT Manager บรษัิท บางกอกโชวเ์คส จ�ากดั
	y Microsoft Certified Trainer (MCT) ระหวา่งปี พ.ศ. 
2554-2557

ปัจจุบัน
	y ท่ีปรกึษาและวิทยากรการบรหิารทรพัยากรบคุคล  
และระบบสารสนเทศใหแ้ก่องคก์รภาครฐัและเอกชน
	y Vice President-Consulting ทีม narongwits.com
	y คณะกรรมการ สมาคมความคดิสรา้งสรรค ์ความจ�าและ
การเลน่

รุ่นที ่19 
มอบวุฒิบัตร 
ส�ำหรับท่ำนที่เปิดกล้อง 
ตลอดกำรอบรม



EXCEL
สิ่งทีท่า่นจะไดเ้รียนรู้และฝึกปฏบิตัพิร้อมตวัอย่างในการอบรมคร้ังนีค้อื
	b การสรา้งฐานขอ้มลูแบบงา่ยใน Excel
	b การ Pivot เพ่ือท�าตารางสรุปขอ้มลู
	b การท�าแผนงาน ระบหุลกัสตูร และวนัท่ีจดัอบรม และงบประมาณ
	b การคน้หารายละเอียดหลกัสตูร/สถาบนั/วิทยากร จากระบบฐานขอ้มลู
	b การจดัท�าและคน้ประวตักิารฝึกอบรมรายบคุคล
	b ตารางสรุปการฝึกอบรม พรอ้มกราฟ
	b ตารางสรุปคา่ใชจ้า่ย พรอ้มกราฟ
	b วนัท่ีท่ีตอ้งมีการจดัอบรมซ�า้
	b รายงานผลการฝึกอบรมรายหลกัสตูร และภาพรวมทัง้หมด
	b การจดัท�า Dashboard เพ่ือสง่ผูบ้รหิาร
	b ตน้ทนุการอบรมตอ่คน
	b อตัราการผา่นการทดสอบ
	b อตัราหลกัสตูรท่ีจดัเทียบกบัแผนงานท่ีวางไว้
	b อตัราการเขา้รบัการฝึกอบรมของพนกังาน
	b เปรยีบเทียบคะแนนการเรยีนรูก่้อนและหลงัการฝึกอบรม
	b และอ่ืน ๆ

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน ์“Easy Excel เพือ่การจดัท�ารายงานในการฝึกอบรม รุ่นที ่19” (วันที ่6 ก.ค. 2565)

หัวข้อการฝึกอบรม

1.  *ช่ือ-นามสกลุ ............................................................................

*ต�าแหนง่ ..................................................................................

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

2.  *ช่ือ-นามสกลุ ............................................................................

*ต�าแหนง่ ..................................................................................

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

*ขอ้มูลนีอ้าจเปิดเผยใหก้บัวทิยากรเพือ่ประโยชนใ์นการปรบัหลกัสูตรใหเ้หมาะกบัผูเ้รยีน

ชื่อและทีอ่ยู่บริษัทส�าหรับออกใบก�ากับภาษี

บรษัิท ................................................................................ เลขประจ�าตวัผูเ้สียภาษี ............................................สาขา ................................

ท่ีอยู ่ ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธรุกิจ ............................................................ โทรศพัท ์ ............................................ ตอ่.................. โทรสาร....................................

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

กรุณาช�าระค่าฝึกอบรมก่อนวันงาน
โอนเงิน หรอืเช็คขีดครอ่มในนาม บรษัิท เอช อาร ์เซน็เตอร ์จ�ากดั หรอื HR Center Co., Ltd.

� ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ี 2403005727     � ธนาคารไทยพาณิชย ์เลขท่ี 0802359647     � ธนาคารกรุงศรอียธุยา เลขท่ี 3071269091

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงนิ (ถา้ม)ี ผู้โอนเงนิจะตอ้งเป็นผู้ช�าระทีธ่นาคาร หรือช�าระเพิม่ทีห่น้างาน

� เม่ือช�าระเงินแลว้ โปรด e-mail ส �าเนาใบโอนเงิน โดยระบช่ืุอองคก์ร ช่ือหลกัสตูร มาท่ีบรษัิทฯ ก่อนวนัฝึกอบรม  

� เอกสารหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย ตวัจริง กรุณาสง่ไปรษณียล์งทะเบยีนมาใหก่้อนวนัอบรม

บรษัิท เอช อาร ์เซน็เตอร ์จ�ากดั (ส �านกังานใหญ่)
52/37 ซอยกรุงเทพกรฑีา 15 ถนนกรุงเทพกรฑีา แขวงทบัชา้ง เขตสะพานสงู กรุงเทพฯ 10250  
เลขท่ีประจ�าตวัผูเ้สียภาษี 0105540023934
หมายเหต ุกรณีหลกัสตูรยืนยนัการจดัอบรมแลว้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นเงินในทกุกรณี

สนใจสมัครสมาชกิหรือส�ารองทีน่ั่ง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท ์(02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1

อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสารแล้ว (ราคาตอ่ 1 ทา่น)


