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โรงแรม เอส 31 (สุขุมวิท ซอย 31)

  ในการปฏิบัติงานที่ตองใชคอมพิวเตอรเขามาชวยงานนั้น 
คงไมอาจปฏิเสธไดวา โปรแกรมเอ็กเซล (MS Excel) เปน
โปรแกรมสารพัดประโยชน ที่มีผูใชงานมากที่สุดในจํานวน
โปรแกรมสําเร็จรูปที่เราใชกัน จากผลสํารวจของเว็บไซต 
e-hrit.com พบวา ผูใชในสํานักงานทั่วไปจะใชโปรแกรมเอ็กเซล
ถึง 60% มากกวาโปรแกรมอื่น ๆ ที่อยูในเครื่อง อยางไรก็ตาม 
การมีเครื่องคอมพิวเตอรใชงาน ผูใชยอมตองการความสะดวก
รวดเร็วและความมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นกวาเดิม
ดังนั้นเราจะตองสามารถใชงานโปรแกรมไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ จึงจะสามารถตอบสนองความตองการดังกลาวได
  เอ็กเซลมีความสามารถในเรื่องของการสรางสูตรคํานวณ 

เพื่อใหสามารถทํางานไดแบบอัตโนมัติ ทั้งยังมีความ
สามารถในดานการจัดการฐานขอมูลที่ไมยิ่งหยอนไปกวา
ซอฟตแวรฐานขอมูลอื่น ๆ บวกกับความสามารถที่จะทํางาน
รวมกับโปรแกรมอื่น ๆ ไดอีก ทําใหเอ็กเซลเปนโปรแกรมที่นาใช 
และเปนที่ยอมรับของผูใชโดยทั่วไป
  ในหลักสูตรนี้ ผูเขารับการอบรมจะไดทราบถึงเทคนิค

และวิธีการตาง ๆ ที่จะสามารถใชงานเอ็กเซลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว โดยวิทยากรผูนําอบรม
จะมีตัวอยางงานจริง ๆ มาสาธิต เพื่อใหผูเขาอบรมไดเขาใจและ
เห็นภาพจริง เพื่อที่จะสามารถนําไปประยุกตกับงานของตนได
ตอไป

วิทยากร

อาจารย�สําเริง ยิ่งถาวรสุข
  Managing Director

e-HR Information Technology Co., Ltd.

เห็นภาพจริง เพื่อที่จะสามารถนําไปประยุกตกับงานของตนได
ตอไป

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ

  ผูจัดการแผนก/ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
  เจาหนาที่ HR ทุกทานที่ตองใช Excel ในการทํางาน

รูปแบบการอบรม

  ผูเขาอบรมนําคอมพิวเตอรโนตบุกที่ลงโปรแกรม 
Excel 2007 และสูงกวามาเพื่อฝกปฏิบัติทานละ 1 เครื่อง
  ผูบรรยายจะเนนการปฏิบัติจริงโดยนําตัวอยางตาง ๆ จาก

การใชงานจริงมาสาธิตและใหผูอบรมไดทดลองปฏิบัติตาม

ผู�เข�าอบรมควรมีความรู�พื้นฐานในการใช�งาน 
Window และโปรแกรม Ms Excel พอสมควร

เอ็กเซล
การใช�ไมโครซอฟต�

กับงาน HR แบบมืออาชีพ

แจกฟรี 1
หนังสือ “Excel for HR” 
ราคา 200 บาท 
1 เล�มทุกท�าน

แจกฟรี 2
แผ�นดิสก�บรรจุไฟล� 
ตัวอย�างพร�อมสูตรคํานวณ 
เพื่อนําไปประยุกต�ใช�งาน
ในองค�กรได�จริง

อัตราค�าอบรมท�านละ
สมาชิก 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บุคคลทั่วไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท

รุ�นที่79
มอบวุฒิบัตร



หลักสูตรฝกอบรม “การใชไมโครซอฟตเอ็กเซลกับงาน HR แบบมืออาชีพ (Workshop) รุนที่ 79” (วันที่ 27 ต.ค. 2563)

  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 เพื่อประหยัดเนื้อที่เวลาพิมพ
ซองจดหมายจะทําไดอยางไร
  และอื่น ๆ  อีกมากมาย 
  ซึง่คาํถามตาง ๆ เหลานี ้คณุจะไดพบคาํตอบ พรอมทัง้ตวัอยางจรงิทีค่ณุสามารถทดลองและนาํกลบัไปใชในการทาํงานของคณุได

หัวข�อการฝ�กอบรม EXCEL
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1.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ตําแหนง ..................................................................................

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

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

*ตําแหนง ..................................................................................

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

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพื่อประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี ............................................สาขา ................................

ที่อยู  ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท  ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................

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