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1 Professional Training Solution 

 

หลกัสตูร  HR Data Analysis with Excel Dashboard (การวเิคราะหข์อ้มลู 

และน าเสนอขอ้มลูงาน HR ดว้ย Excel Dashboard)  

Public Training 

เวลา 09.00-16.00 น.  

หลักการและเหตผุล  

 

กบัรปูแบบการเรยีนแบบ Online & Real Time Course 

ในปัจจบุนั องคก์รสว่นใหญม่ขีอ้มลูทีเ่ป็นฐานขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชนต์อ่องคก์รเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุม่ของ
ผูท้ างาน HR ทีม่กีารเกบ็ขอ้มลูตา่งๆไวอ้ยา่งมากมาย แตเ่ปอรเ์ซน็การน าขอ้มลูทีม่อียูอ่อกมาใชใ้หเ้กดิประโยชน ์และ
น าเสนอยงัไมเ่อือ้อ านวยใหเ้กดิประโยชนใ์นการ น าไปใชว้เิคราะห ์และตดัสนิใจ เพราะสิง่ทีท่ าในปัจจบุนั ยงัคงเป็นการแสดง
ขอ้มลูเพยีงรายงานดา้นเดยีว มมุเดยีว ซึง่ไมร่องรับและไมเ่พยีงพอตอ่การตดัสนิใจของผูบ้รหิาร ดังนัน้ การจัดท า HR 
Dashboard จากโปรแกรม Excel ทีเ่ราม ีดว้ยการใชค้วามสามารถของ Pivot Table, Pivot Chart การน าหนา้กระดานทีใ่ชใ้น
การสรปุขอ้มลูแบบ Executive ในมมุมองตา่งๆ เพือ่ใหส้ามารถดไูดง้า่ยๆ ใชเ้วลาในการตคีวามสัน้ๆ และสามารถตอบโจทย์
ในทางธรุกจิได ้ ใชใ้นการตดิตามเรือ่งทีส่นใจ เพือ่เห็นการเปลีย่นแปลงของขอ้มลูตลอดเวลา และงา่ยตอ่การตัดสนิใจ ก็จะ
เป็นประโยชนต์อ่การด าเนนิธรุกจิอยา่งมาก 

ในปัจจบุนั องคก์รสว่นใหญม่ขีอ้มลูทีเ่ป็นฐานขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชนต์อ่องคก์รเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุม่ของ
ผูท้ างาน HR ทีม่กีารเกบ็ขอ้มลูตา่งๆไวอ้ยา่งมากมาย แตเ่ปอรเ์ซน็การน าขอ้มลูทีม่อียูอ่อกมาใชใ้หเ้กดิประโยชน ์และ
น าเสนอยงัไมเ่อือ้อ านวยใหเ้กดิประโยชนใ์นการ น าไปใชว้เิคราะห ์และตดัสนิใจ เพราะสิง่ทีท่ าในปัจจบุนั ยงัคงเป็นการแสดง
ขอ้มลูเพยีงรายงานดา้นเดยีว มมุเดยีว ซึง่ไมร่องรับและไมเ่พยีงพอตอ่การตดัสนิใจของผูบ้รหิาร ดังนัน้ การจัดท า HR 
Dashboard จากโปรแกรม Excel ทีเ่ราม ีดว้ยการใชค้วามสามารถของ Pivot Table, Pivot Chart การน าหนา้กระดานทีใ่ชใ้น
การสรปุขอ้มลูแบบ Executive ในมมุมองตา่งๆ เพือ่ใหส้ามารถดไูดง้า่ยๆ ใชเ้วลาในการตคีวามสัน้ๆ และสามารถตอบโจทย์
ในทางธรุกจิได ้ ใชใ้นการตดิตามเรือ่งทีส่นใจ เพือ่เห็นการเปลีย่นแปลงของขอ้มลูตลอดเวลา และงา่ยตอ่การตัดสนิใจ ก็จะ
เป็นประโยชนต์อ่การด าเนนิธรุกจิไมน่อ้ย 

Objectives 

 หลกัสตูรนีจ้ดัท าขึน้เพือ่แนะน าวธิกีารน าขอ้มลูมาใชง้านใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ ในรปูแบบของการท า Dashboard 
หรอื Dynamic Chart ซึง่ผูเ้ข ้าอบรมจะไดเ้รยีนรูถ้งึการตรวจสอบขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู และน าเสนอขอ้มลูอยา่ง
ถกูตอ้ง 

 เพือ่เปลีย่นมมุมองการแสดงขอ้มลูแบบรายงานทั่วไป ใหเ้ป็นรายงานเชงิลกึ 
 เพือ่น า Big Data ทีม่อียูม่าบรหิารจัดการในรปูแบบของ Dashboard หรอื Dynamic Chart 
 เพือ่น าเสนอกราฟในมมุมองตา่งๆ เพือ่ประกอบการตดัสนิใจและตอบโจทยผ์ูบ้รหิาร 
 เพือ่น าเสนอขอ้มลูทีส่ามารถก าหนดเงือ่นไขในการแสดงขอ้มลู ไดม้ากกวา่ 1 เงือ่นไข 
 เพือ่น าเสนอขอ้มลูตามชว่งเวลา และ ความถีท่ีเ่หมาะสม 
 เพือ่น าไปประยกุตก์บัขอ้มลูทีใ่ชง้านจรงิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

 



 

Professional Training Solution | 89/161 Soi Phrayasuren 21 Bangchan, Klongsamwa , Bangkok 10510  2 

 

2 Professional Training Solution 

 

หวัขอ้การอบรม (Workshop) (09:00-16:00 น.) 

Ø   ค านยิามของ HR Dashboard 

· ท าไมตอ้งวเิคราะห ์
· เพือ่หาสาเหตขุองปัญหา 
· เพือ่หาคา่สถติ ิ
· เพือ่ท าการเปรยีบเทยีบ 
· เพือ่หาทางออกและแนวทางการแกไ้ข 

Ø   ความถีใ่นการวเิคราะห ์

· เดอืน 
· ไตรมาส 
· ปี 

Ø   การบรหิารจัดการ Big Data 

· ขอ้มลูประเภทขอ้ความ 
· ขอ้มลูประเภทวันที ่
· ขอ้มลูประเภทตวัเลข 

Ø   การสร ้างแผนภมูใินรปูแบบตา่งๆ 

· แผนภมูแิทง่ 
· แผนภมูวิงกลม 
· แผนภมูเิสน้ 
· แผนภมูผิสม 

Ø   การท า Dashboard / Dynamic Chart 

· Insert Slicer 
· Pivot Connection 
· Slicer Connection 
· Slicer Setting 

หมายเหต ุ(สิง่ทีผู่เ้รยีนตอ้งจัดเตรยีม) 

 Notebook พรอ้มทัง้โปรแกรม MS Office (Excel) เวอรช์ัน่ไมต่ า่กวา่ 2010 

(แนะน าเป็น Excel 2010 ขึน้ไป) พรอ้มใชง้าน 

 คอมพวิเตอร ์/โนต้บุก๊พรอ้มใชง้าน 1 เครือ่ง/คน สามารถ Save File และเขา้ Internet / Wi-
fi ได ้เนือ่งจากรปูแบบการอบรม เป็นการฝึกปฏบิตัจิรงิกบัคอมพวิเตอรต์ลอดท ัง้หลกัสตูร ดว้ย
ระบบออนไลน ์

 ใช ้MS Office (Excel) เวอรช์ ัน่ 2010 หรอืสงูกวา่ข ึน้ไป 

หฟูงั (เพือ่ใหก้ารเรยีน online ไมเ่กดิเสยีงรบกวนระหวา่งกนั) 

วธิกีารสมัมนา 

*เรยีนรูโ้ดย Online ใหผู้อ้บรมมสีว่นรว่มมากทีส่ดุ เนน้การปฏบิัตแิละกรณีศกึษา กจิกรรมเสรมิสรา้งการเรยีนรู ้
Workshop ประกอบการบรรยายแบบเขม้ขน้ตลอดหลักสตูร น าไปใชไ้ดจ้รงิ 
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ผูเ้ขา้สมัมนา 

 ผูท้ีต่อ้งการเรยีนรูก้ารใชง้าน Excel ในสว่นของ Pivot Table, Pivot Chart และ Dashboard 
 พนักงานท่ัวไป, พนักงานฝ่ายสถติหิรอืฝ่ายวเิคราะหข์อ้มลู 
 ผูท้ีต่อ้งน าเสนอขอ้มลูใหก้ับผูบ้รหิาร 

 

 อัตราคา่อบรม 

                                      (รวมคา่วทิยากร และเอกสารการอบรม และวฒุบิตัร) 

คา่อบรมสมัมนา/วนั ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

1.5% 

ราคาสทุธ ิ

คา่อบรม 1 ทา่น 2,800 196 (42) 2,954 

Pro สมคัร 2 ทา่นๆละ 2,500 175 (38) 2,637 

ทกุหลกัสตูรมอบวฒุบิตัรจากสถาบนัโปรเฟสช ัน่แนล เทรนนิง่ โซลชู ัน่ 

การช าระคา่อบรม (ช าระลว่งหนา้กอ่น 3 วนั) 

1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้
1.1  ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี  
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 
Ltd, Partnership) 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา(ตุม้) 086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.co.th  Email  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 



  

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

HR Data Analysis with Excel Dashboard (การวเิคราะหข์อ้มลู และ

น าเสนอขอ้มลูงาน HR ดว้ย Excel Dashboard)  

 

สง่แบบฟอรม์ลงทะเบยีนมาที ่Email : info.ptstraining@gmail.com 




 บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
  ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี_________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนำ____________________________________________________________________________ 
รำยชื่อ-ผูเ้ขำ้อบรม 
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 

ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

 


