
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com , hipotraining@hotmail.com,  info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

 การประยกุตใ์ช ้MS-Excel สําหรบัการวางแผนและ
บรหิารงานทรพัยากรมนุษย ์

 
วทิยากร: อาจารยส์เุทพ  โลหณุต 

ปรญิญาโท วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศคอมพวิเตอร ์(MSIT)  
ผูเ้ชีRยวชาญดา้นการวเิคราะหร์ะบบคอมพวิเตอร ์(ศนูยค์อมพวิเตอร)์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี 
และทีRปรกึษาหลักสตูรการอบรมการบรหิารธรุกจิ และการใชร้ะบบงานสารสนเทศคอมพวิเตอร ์

งานกราฟิกในสถาบันฝึกอบรมชั XนนําทัRวประเทศ 
 

26 มถินุายน 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานที�จดัอบรมอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 
 การวางแผนและบรหิารทรัพยากรมนุษยส์มัยใหม่ (HRIT: Human Resource Management by Information 
Technology) ตอ้งฝึกฝนใหต้นเองเป็นผูเ้ชีRยวชาญทางดา้นไอท ีโดยเฉพาะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมผีลต่อการ
ปฏิบัต ิงาน การเพิRมผลผลิต และการตัดสนิใจทางธุรกจิขององค์กร เพืRอสรา้งความพึงพอใจใหก้ับลูกคา้ หรือ
ผูป้ฏบิตังิานในเชงิบวก ตลอดจนงานทีRเกีRยวของกับบคุลากร ตั Xงแต่การวางแผนกําลังคน การสรรหาและคัดเลอืก การ
ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน ตลอดจนระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรมนุษย ์
 หลักสตูรนีXไดร้วบรวม เทคนคิการประยุกต ์MS-Excel ทีRเกีRยวขอ้งกับสายงาน HRIT ไม่ว่าจะเป็นการสรา้งฟังกช์ัน
ขึXนมาใชง้านเองสําหรับงาน HRIT การคํานวณอายุ การหาจํานวนชัRวโมงการทํางาน OT การหาวันครบทดลองงาน 
หรือแมแ้ต่การสรา้งแบบฟอร์มรายงานสําหรับการจัดเก็บขอ้มูลในองค์กรผ่านรูปแบบการใชเ้ครืRองมือ MS-Excel 
รวมถงึวธิกีารบรหิารจัดการฐานขอ้มูลอันทรงประสทิธภิาพ ทีRช่วยใหผู้ท้ีRผ่านการอบรมใชง้านไดส้ะดวกและรวดเร็ว
ยิRงขึXน 
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพืRอใหผู้ท้ีRผา่นการอบรมสามารถนําความรูท้ีRไดรั้บการถ่ายทอดกลับไปประยกุตใ์ช ้และตอ่ยอดในการ
พัฒนางานดา้น HRIT ได ้

2. เพืRอใหผู้ท้ีRผา่นการอบรมสามารถสรา้งระบบงาน HRIT ไดด้ว้ยตนเองโดยใชเ้ครืRองมอื MS-Excel ในการ
บรหิารจัดการฐานขอ้มูล และวางแผนงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 

1. เรยีนรูเ้ทคนคิการสรา้งสตูรคํานวณ 
2. เรยีนรูเ้ทคนคิการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดจากสตูรการคํานวณ 
3. เรยีนรูเ้ทคนคิการใชฟั้งกช์นัทางดา้นงาน HRIT และการเขยีนเงืRอนไขเฉพาะสายงาน 
4. เรยีนรูแ้ละสรา้งระบบการแจง้เตอืน สําหรับงานดา้น HRIT เชน่ ระบบการหาวันครบทดลองงานจากวันเริRม
งาน, ระบบการแจง้เตอืนเมืRอถงึกําหนดตอ้งประเมนิผลล่วงหนา้ เป็นตน้   

5. เรยีนรูก้ารจัดการขอ้มูลระบบวันทีRและเวลาดว้ยฟังกช์นั เพืRอประยุกตใ์ชส้าํหรับงาน HRIT 
6. เรยีนรูก้ารประยกุตใ์ชฟั้งกช์นัสําหรับการบรหิารจัดการงานประเภท ขาด ลา มา สาย หรอืนับจํานวนแบบ
อัตโนมัต ิ

7. เรยีนรูว้ธิกีารสรา้งแบบฟอรม์บันทกึการทํางานล่วงเวลา (OT) และการคํานวณ OT แบบอัตโนมัต ิ
8. เรยีนรูว้ธิกีารสรา้งระบบประเมนิผล และการสบืคน้ฐานขอ้มลู 
9. เรยีนรูก้ารคํานวณหาอายุงาน และสทิธวินัลาพักรอ้นตามชว่งอายุงาน 
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10. เรยีนรูก้ารประยกุตใ์ชฟั้งกช์นัเพืRอจัดการขอ้มูลประเภทขอ้ความ เชน่ การแยกคํานําหนา้ ชืRอสกลุ, การแยก
คํานําหนา้ ชืRอ สกลุ ออกจากกนัดว้ยสตูร, การตัดคํา ขอ้ความหรอืตัวเลข เป็นตน้ 

11. Workshop: การสรา้งรายงานประจําเดอืนแบบอัตโนมัต ิ
12. เก็บตกปัญหาการใชง้าน “การประยกุตใ์ช ้MS-Excel สําหรับการวางแผนและบรหิารงานทรัพยากรมนุษย”์ 
13. สรุป คําถามและคําตอบ 

 
 

ใบรบัรอง: จากบรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายในวนัอบรม 26 มถินุายน 2562 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO - - - - - 

พเิศษ! ชําระภายใน 11 มถินุายน 2562  (โอนเงนิ หรอื แฟ็กซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO - - - - - 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีX 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีR 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีR 014-2-63503-8 

          ชืRอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีR 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืRอบรษัิทของท่าน และชืRอหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัRงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั 
3.  หัก ณ ทีRจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีR 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีRไดช้าํระมาแลว้   
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 

 
MS-Excel, การวางแผน, บรหิาร, ทรัพยากรมนุษย,์ บคุคล, HR, อบรม, สมัมนา, ความรูทั้Rวไป, องคก์ร, สืRอสาร, ประสานงาน 


