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“Google sheet for HR & Admin 

การใช ้Google sheet ในงาน HR และงานธรุการแบบออนไลน”์ 
 

พบกนั วนัศกุร ์ที ่24 เมษายน 2563  (รุน่ที ่1) 
วนัองัคาร ที ่28 เมษายน 2563  (รุน่ที ่2) 

เร ิม่เรยีน  เวลา 09.00 -16.00 น.  (Online) 

Google Sheet เป็นอกีหนึง่โซลชู ัน่ของ Google ทีเ่หมาะส าหรบัการน ามาใชใ้นองคก์ร ทีต่อ้งการ
ประหยดัคา่ใชจ้า่ยดา้นซอฟตแ์วร ์เพยีงมบีญัช ีGmail และเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต ก็สามารถใชง้าน 
Google Sheet ได ้“ฟร”ี ท ัง้การใชง้านผา่นคอมพวิเตอร ์โนต้บุก๊ โทรศพัทม์อืถอื หรอือปุกรณ์ 
Android อืน่ ๆ 

     Google Sheet เป็นโปรแกรมประเภทสเปรดชทีเชน่เดยีวกบั MS Excel ท างานผา่น Web 
Browser (เชน่ Google Chrome) มฟีงักช์นั (Function) และเครือ่งมอื (Tools) ใหใ้ชง้านคลา้ยๆ กนั 
(บางเรือ่งก็มดีกีวา่ดว้ย) และมกีารอพัเดตใหม ่ๆ เพิม่เตมิเสมอ แตท่ีโ่ดดเดน่ก็คอื เป็นโปรแกรมที่
ท างานจากทีไ่หนก็ได ้และใชง้านรว่มกนัหลายคนไดแ้บบออนไลน ์สามารถก าหนดสทิธิผ์ูใ้ชง้านได ้ซึง่
จดุเดน่ก็คอื การท างานแบบ Online ไดจ้ากทกุที ่ทกุเวลา ผา่นอนิเทอรเ์น็ต 

 
วตัถปุระสงค ์ 

 การน าโปรแกรม Excel มาชว่ยในการออกแบบ จดัท าฟอรม์เอกสารไดอ้ยา่งมอือาชพี 

 เพิม่ความรวดเร็วในการท างานกรอกเอกสารตา่ง ๆ แบบอตัโนมตัโิดย ไมต่อ้งกรอก

ขอ้มลูเอง 

 การออกแบบงานเอกสาร และฟอรม์ตา่ง ๆทีส่ามารถ เชือ่มโยงกบัฐานขอ้มลูขององคก์ร 

ฯลฯ 

 เนน้การฝึกปฏบิตั ิทีผู่เ้รยีนจะสามารถน าไปใชง้านไดท้นัท ีหลงัจากจบสมัมนา 

 

หวัขอ้การอบรม  (09:00-15:30 น.) 

1. ท าความรูจ้กักบั Google Sheet 
• การตัง้คา่ Google Drive และการตดิตัง้ Google Drive Sync ในคอมพวิเตอร ์
• การ Upload ไฟล ์Excel และการ Download เป็นไฟล ์Excel 
• เมนูค าสัง่ตา่ง ๆ และการตัง้คา่เริม่ตน้กอ่นการใชง้าน 

 ท าความรูก้กบัชนดิของขอ้มลู (Data type)  
2. การจดัการเซลลแ์ละขอ้มลู 

• การคดัลอก (Copy) การตดั (Cut) การวาง (Paste) 
• การวางแบบพเิศษ (Paste Special) 
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• การจัดรปูแบบเซลล ์(Format cells) 
• การจัดรปูแบบตามเงือ่นไข (Conditional formatting) 
• การลา้งรปูแบบ (Clear Format) 
• การลบรายการทีซ่ า้กนั (Remove Duplicate) 

3. การค านวณพืน้ฐานทีส่ าคญั 
• การอา้งองิเซลล ์แบบสมัพัทธ ์และ แบบตายตัว 
• การเขยีนสตูรค านวณเบือ้งตน้ 
• ล าดบัความส าคญัในการค านวณ 
• การค านวณขา้มชที 
• การค านวณขา้มไฟล ์
• การแกไ้ขขอ้ผดิพลาด (Error) 
• การตัง้ชือ่เซลล ์และชว่งเซลล ์(Range name) 
• การตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู (Data validation) 

4. Workshop : การเขยีนสตูรค านวณเบือ้งตน้ 
• การรวม (SUM) และการรวมแบบมเีงือ่นไขดว้ย SUMIFS 
• การนับ (COUNT, COUNTA) และการนับแบบมเีงือ่นไขดว้ย COUNTIFS 
• การจัดการตวัเลขและทศนยิมดว้ย INT และ ROUND 
• การหาคา่มากสดุ (MAX) คา่นอ้ยสดุ (MIN) และการเรยีงล าดับดว้ย LARGE และ SMALL 
• การหาระยะเวลา (อาย)ุ ดว้ย YEARFRAC และ DATEDIF 
• การหาวันท างาน (ไมนั่บวนัหยดุ) ดว้ย NETWORKDAYS.INTL และ WORKDAY.INTL 
• การดงึขอ้มลูจากฐานขอ้มลูดว้ย VLOOKUP, INDEX+MATCH 
• ฟังกช์นัเกีย่วกบัวันที ่เชน่ DATE, YEAR, MONTH, DAY 
• การหาวันในสปัดาหด์ว้ย WEEKDAY และการประยกุตใ์ชง้าน 
• การตดัขอ้ความจากประโยคดว้ย LEFT, RIGHT, MID 
• การแทรก Checkbox และการประยกุตใ์ชง้าน 
• การแทรกรปูภาพลงใน Cell และการดงึรปูภาพจากฐานขอ้มลูดว้ย VLOOKUP 

 

• ฯลฯ 
5. การสรปุและประมวลผลขอ้มลู 

• การสรา้งตวักรองอตัโนมตั ิ(Data Filter) 
• การจัดเรยีงขอ้มลู (Data Sort) 
• การสรปุขอ้มลูดว้ย PivotTable 

6. การพมิพแ์ละการเผยแพรเ่อกสาร 
• การตัง้คา่การพมิพ ์เชน่ หวักระดาษ, ทา้ยกระดาษ และการซ ้าหัวตาราง 
• การเผยแพรเ่อกสาร เชน่ การแชรล์งิค ์การเชญิ 
• การก าหนดสทิธผิูใ้ชง้าน การป้องกนัเซลล ์และการปrองกนัชที 

 
หมายเหต ุ: สิง่ทีผู่เ้รยีนตอ้งจัดเตรยีม เนือ่งจากหลักสตูรนีเ้ป็นหลกัสตูร Online และฝึกปฎบิตั ิ

• คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊พรอ้มใชง้าน 1 เครือ่ง/คน สามารถ Save File และเขา้ Internet / Wi-fi ได ้

เนือ่งจากรปูแบบการอบรม เป็นการฝึกปฏบิตัจิรงิกบัคอมพวิเตอรต์ลอดทัง้หลกัสตูร ดว้ยระบบออนไลน ์

• ใชโ้ปรแกรมเวอรช์ัน่ MS Office 2010 ขึน้ไป 

• ** ผูเ้ขา้อบรมจะตอ้งม ีgmail account เพือ่สะดวกในการเริม่ใชง้าน 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
*เรยีนรูด้ว้ยระบบ Online เนน้การปฏบิตั ิWorkshop พรอ้มภาพตัวอยา่งจรงิประกอบการบรรยายแบบเขม้ขน้
ตลอดหลกัสตูร น าไปใชไ้ดจ้รงิ* 

ผูเ้ขา้สมัมนา:  
      พนักงาน HR และ Admin ทีต่อ้งการท างานรว่มกนัไดด้ว้ยระบบ Online ไมว่า่จะอยูส่ถานทีใ่ด 
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คา่อบรมพเิศษ ! Promotion ราคาเดยีว เพยีง 1,600 บาท (ยงัไมร่วม Vat 7%) จากปกต ิ2,500  

ราคา /บาท หัก W/H Tax 3 %   รวม Vat 7% ราคาสทุธ/ิคน 

1,600 48 112 1,664 

รปูแบบการอบรม 
1. เรยีนออนไลนผ์า่นโปรแกรม Zoom (หลงัจากทีช่ าระคา่อบรมแลว้ จะไดร้บั Link และ 

Password ส าหรบัเขา้หอ้งเรยีนโปรแกรม Zoom 
2. เอกสารการอบรม จะจดัสง่เป็น PDF ใหก้อ่นวนัอบรม 2-3 วนั (ตอ้งมกีารช าระคา่อบรม

มากอ่น) 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบญัชธีนาคาร ดงันี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

1.2  ธนาคารกรงุเทพ บัญชอีอมทัพย ์เลขที ่029-7110496 
          ชือ่บญัช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

          และScan ใบ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่ptstraining3@gmail.com 

          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 
1.2 ช าระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 

Ltd, Partnership) 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่: คณุอรัญญา(ตุม้) 086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.in.th 

ID Line : ptstraining  หรอื 0868929330 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

  

http://www.ptstraining.in.th/
mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

“Google sheet for HR & Admin 
การใช ้Google sheet ในงาน HR และงานธรุการแบบออนไลน”์ 

สง่Scan ใบลงทะเบยีนมาที ่email : 

ptstraining3@gmail.com;info.ptstraining@gmail.com  

  บรษิทั__________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี_____________________________________________________________ 
   ______________________________________________รหสัไปรษณยี_์____________________ 
Tax ID__________________________________________สาขา___________________________ 
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 
   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  
  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

 
 


