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ส�ำหรับท่านที่เปิดกล้อง
ตลอดการอบรม

เพื่อการจัดท�ำรายงาน
ในการฝึกอบรม

เรียน
ออนไลน์
ผ่านโปรแกรม

EASY EXCEL FOR TRAINING OFFICER
วิทยากร

อาจารย์ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก
� ในการฝึ กอบรม มีเอกสารและรายงานที่ตอ้ ง
จัดเตรียมจ�ำนวนมาก ไม่วา่ จะเป็ นช่วงก่อน
การอบรม หรือการติดตามประเมินผล
และเป็ นข้อมูลที่ตอ้ งเก็บไว้เพื่อค้นหาตลอดอายุ
การท�ำงานของพนักงาน
� งานต่าง ๆ เหล่านี ้ จะง่ายขึน้ มากหากเจ้าหน้าที่
ฝึ กอบรมได้เรียนรูว้ ิธีการสร้างฐานข้อมูลอย่าง
ง่าย ๆ และใช้งาน Excel ให้เต็ม
ประสิทธิภาพมากขึน้
� ในหลักสูตรนี ้ ท่านอาจจะทึง่ ว่าสิ่งที่ทา่ นได้เรียนรู ้
สามารถช่วยลดเวลาการท�ำงานของท่านลง
เหลือเพียงไม่ก่ีนาทีเท่านัน้
หลักสูตรนี้เหมาะส�ำหรับ
yyผูจ้ ดั การ/เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
yyหัวหน้างานที่ตอ้ งดูแลด้านการฝึ กอบรม
ให้กบั พนักงานในหน่วยงาน
วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565

เวลา 09.00-16.30 น. (เปิ ด Login 08.00 น.)

อัตราค่าอบรมท่านละ

yyผูเ้ ชี่ยวชาญในการใช้ Excel เพื่อช่วยให้ระบบงาน HR
ง่ายขึน้ มาก

อดีต
yy
Development Manager, Service Desk Manager
บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จ�ำกัด
ผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายเบียร์ไฮเนเก้น ไทเกอร์เบียร์
yy
Front Line Manager Trainer ของ Heineken
yy
ICT Manager บริษัท บางกอกโชว์เคส จ�ำกัด
yy
Microsoft Certified Trainer (MCT) ระหว่างปี พ.ศ.
2554-2557
ปัจจุบัน
yy
ที่ปรึกษาและวิทยากรการบริหารทรัพยากรบุคคล
และระบบสารสนเทศให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน
yy
Vice President-Consulting ทีม narongwits.com
yy
คณะกรรมการ สมาคมความคิดสร้างสรรค์ ความจ�ำและ
การเล่น
รูปแบบในการฝึกอบรม

yy
บรรยายผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom
และฝึ กท�ำจากไฟล์ตวั อย่างงาน
yy
ในเครือ่ งของผูเ้ รียนต้องมีโปรแกรม Excel
ในเวอร์ช่นั 2010 เป็ นอย่างต�่ำ แนะน�ำว่าควรเป็ น
เวอร์ช่นั 2013 ขึน้ ไปจะใช้งานได้สะดวก

โปรโมชัน่ พิเศษ!! เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

สมาชิก 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บุคคลทัว่ ไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
กรุณาช�ำระค่าฝึกอบรมภายในวันที่ 29 มิ.ย. 2565 เพื่อรับเอกสารก่อนการบรรยาย

หัวข้อการฝึกอบรม
สิ่งทีท่ า่ นจะได้เรียนรู้และฝึ กปฏิบตั พ
ิ ร้อมตัวอย่างในการอบรมครั้งนีค้ อื
bb
การสร้างฐานข้อมูลแบบง่ายใน Excel
bb
การ Pivot เพื่อท�ำตารางสรุปข้อมูล
bb
การท�ำแผนงาน ระบุหลักสูตร และวันที่จดั อบรม และงบประมาณ
bb
การค้นหารายละเอียดหลักสูตร/สถาบัน/วิทยากร จากระบบฐานข้อมูล
bb
การจัดท�ำและค้นประวัตกิ ารฝึ กอบรมรายบุคคล
bb
ตารางสรุปการฝึ กอบรม พร้อมกราฟ
bb
ตารางสรุปค่าใช้จา่ ย พร้อมกราฟ
bb
วันที่ท่ีตอ้ งมีการจัดอบรมซ�ำ้
bb
รายงานผลการฝึ กอบรมรายหลักสูตร และภาพรวมทัง้ หมด
bb
การจัดท�ำ Dashboard เพื่อส่งผูบ้ ริหาร
bb
ต้นทุนการอบรมต่อคน
bb
อัตราการผ่านการทดสอบ
bb
อัตราหลักสูตรที่จดั เทียบกับแผนงานที่วางไว้
bb
อัตราการเข้ารับการฝึ กอบรมของพนักงาน
bb
เปรียบเทียบคะแนนการเรียนรูก้ ่อนและหลังการฝึ กอบรม
bb
และอื่น ๆ
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หลักสูตรฝึ กอบรมออนไลน์ “Easy Excel เพือ่ การจัดท�ำรายงานในการฝึ กอบรม รุ่นที่ 19” (วันที่ 6 ก.ค. 2565)
1. *ชื่อ-นามสกุล.............................................................................

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

*ต�ำแหน่ง...................................................................................

*ต�ำแหน่ง...................................................................................

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

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

*ข้อมูลนีอ้ าจเปิ ดเผยให้กบั วิทยากรเพือ่ ประโยชน์ในการปรับหลักสูตรให้เหมาะกับผูเ้ รียน

ชื่อและทีอ่ ยู่บริษัทส�ำหรับออกใบก�ำกับภาษี
บริษัท................................................................................. เลขประจ�ำตัวผูเ้ สียภาษี ............................................สาขา.................................
ที่อยู่ . .........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ............................................................ โทรศัพท์ ............................................. ต่อ.................. โทรสาร....................................
ผูต้ ดิ ต่อ..................................................................... E-mail........................................................................มือถือ.......................................
กรุ ณาช�ำระค่าฝึ กอบรมก่อนวันงาน

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด หรือ HR Center Co., Ltd.
� ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 2403005727 � ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 0802359647 � ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 3071269091

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินจะต้องเป็ นผู้ชำ� ระทีธ่ นาคาร หรือช�ำระเพิม่ ทีห่ น้างาน
� เมื่อช�ำระเงินแล้ว โปรด e-mail ส�ำเนาใบโอนเงิน โดยระบุช่ือองค์กร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ ก่อนวันฝึ กอบรม
� เอกสารหักภาษี ณ ที่จา่ ย ตัวจริง กรุณาส่งไปรษณียล์ งทะเบียนมาให้ก่อนวันอบรม
บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจ�ำตัวผูเ้ สียภาษี 0105540023934
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี

สนใจสมัครสมาชิกหรือส�ำรองทีน่ ่ัง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อัตราค่าฝึ กอบรมรวมเอกสารแล้ว (ราคาต่อ 1 ท่าน)

