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Professional Training Solution 

 

หลกัสตูร  Excel ในงาน HR และงานธรุการมอือาชพี 

วนัที ่18 กมุภาพนัธ ์2565 

เวลา 09.00-16.00 น.  

                                 โรงแรมโนโวเทล กรงุเทพ 

 

 

หลักการและเหตผุล  

 

ภาพรวมๆ ของงานธรุการในทกุองคก์รก็คอื ควบคมุการรับ - สง่หนังสอื เก็บและคน้หาเอกสาร รา่งโตต้อบ 
ประมวลรายงาน ดแูลรักษา ซอ่มแซมอาคารสถานที ่พัสด ุครภัุณฑ ์และยานพาหนะ ตดิตอ่ประสานงานกับ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เตรยีมเอกสารการประชมุ ควบคมุดแูลในการจัดเตรยีมและอ านวยความสะดวกในเรือ่ง
สถานทีเ่พือ่ใชใ้นการจัดการงานตา่งๆ และอาจรวมไปถงึการเก็บรวบรวมขอ้มลูคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ เพือ่ท ารายงาน เป็น
ตน้ 

 
ดว้ยภาระงานมากมายขา้งตน้ ถา้บคุลากรไมเ่ปลีย่นตัวเองใหเ้ป็น Administrative Expert ยังท างาน

แบบเดมิๆ ก็คงจะตอ้งเหนือ่ยกันตอ่ไป ใชเ้วลาด าเนนิงานแตล่ะกจิกรรมคอ่นขา้งมาก และอาจจะเกดิความ
ผดิพลาดไดง้า่ย 

 
การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีมัยใหม ่ทัง้ฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร ์เขา้มาชว่ยในงานธรุการ จะท าใหห้ลายๆ 

กจิกรรมด าเนนิไปอยา่งสะดวก รวดเร็ว และลดความผดิพลาด โปรแกรม Excel ก็มสีว่นส าคัญในการธรุการ ทัง้การ
ออกแบบแบบฟอรม์เอกสารทีม่ปีระสทิธภิาพ การท าฐานขอ้มลู การท าระบบแจง้เตอืนตา่งๆ เพือ่ใหก้ารบรหิารงาน
ธรุการมปีระสทิธภิาพมากยิง่ข ึน้ “ท างานใหฉ้ลาดขึน้ ดว้ยวธิกีารทีด่ขี ึน้” 
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หวัขอ้การอบรม (Workshop) 
 

- การออกแบบแบบฟอรม์เอกสารอจัฉรยิะ (e-Form, e-Documents) 
 

- การออกแบบระบบแจง้เตอืนหมดอายอุตัโนมตั ิเชน่ เตอืนครบทดลองงาน ทะเบยีนรถบรษิทั การตอ่ภาษ ี
หนงัสอืใบอนญุาตตา่งๆ การซอ่มบ ารงุตามสญัญา หนงัสอืเดนิทางของผูบ้รหิาร ฯลฯ เป็นตน้ 

 
- การออกแบบระบบจดัการ การใชร้ถบรษิทั น า้มนั เครือ่งถา่ยเอกสาร ฯลฯ 

 
- การออกแบบระบบทีเ่กีย่วกบังานการเงนิทดลองจา่ย และดแูลการเบกิจา่ยวสัดสุ านกังานของหนว่ยงาน 

 
- การออกแบบระบบเก็บขอ้มลูการใชส้าธารณูปโภคตา่งๆ เชน่ คา่น า้ คา่ไฟ คา่โทรศพัท ์ฯลฯ เป็นตน้ 

 
- การสรา้งแมแ่บบเอกสารอตัโนมตั ิ(Document Template) 

 
- การท าจดหมายเวยีน (Mail Merge) และการออกแบบระบบฐานขอ้มลู 

 
- ระบบการจองหอ้งประชุมแบบออนไลน ์

 
- การสรา้งระบบรบัเรือ่งราวรอ้งเรยีน และขอ้เสนอแนะ แบบออนไลน ์

 
- การท ารายงานคา่ใชจ้า่ยประจ าเดอืน คา่เชา่ คา่ซอ่มบ ารงุ คา่สาธารณูปโภค ฯลฯ แบบอตัโนมตั ิ

(Dashboard) 

 

- -    ฯลฯ เป็นตน้ 

 
- วทิยากรสงวนสทิธิใ์นการปรบัเพิม่-ลด เนือ้หาการอบรม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเวลา และทกัษะของเรยีน 

หมายเหต ุ ใหน้ า Notebook มาฝึกเรยีน Version 2010 ขึน้ไป 

วทิยากร :       อาจารยส์ าเรงิ  ย ิง่ถาวรสขุ 
อัตราคา่ลงทะเบยีน 

    (รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนัแบบบฟุเฟต ์และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  3 % ราคาสทุธ ิ

    ราคาทา่นละ 3,900 273 117 4,056 

ทกุหลกัสตูรมอบวฒุบิตัรจากสถาบนัโปรเฟสช ัน่แนล เทรนนิง่ โซลชู ัน่ 

วธิกีารช าระเงนิ: 

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

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

1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 
Ltd, Partnership) 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา(ตุม้) 086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 

www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

  

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบยีน 

Excel ในงาน HR และงานธรุการมอือาชพี 

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: _____________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ กรณียกเลิกการเข้าสมัมนากรุณาแจ้งลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องช าระ 50% ของราคาคา่สมัมนา 

ค่ำฝึกอบรม สำมำรถหกัค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่ำใช้จ่ำยจริง 


