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1 Professional Training Solution 

 

หลกัสูตร  Excel for HR (เบือ้งตน้) : สตูรและฟงักช์นั Excel ในงาน 

HR แบบมอือาชพี 

วนัที ่24 มนีาคม 2565 

เวลา 09.00-16.00 น.   โรงแรมโนโวเทล กรงุเทพ 

 

Objective  

 

1. เพือ่ใหค้น HR (HR Professional) ใช ้Excel ไดอ้ยา่งมอือาชพี เพือ่เพิม่ความรวดเร็ว ประสทิธภิาพ

ของงาน ไดม้องเห็นภาพรวมและศกึษา Excel ใหค้รบกระบวนการทีส่อดคลอ้งกับฟังกช์ันในสาย

งาน HR  

2. เรยีนรูแ้ละประยกุตใ์ชส้ตูร และฟังกช์นั Excel ทีจ่ าเป็นในงาน HR 

3. สามารถออกแบบระบบฐานขอ้มลู (HR Database) เพือ่เก็บขอ้มลูและประวตัทิีส่ าคัญ  

4. สามารถสรุปขอ้มูลเพื่อจัดท าเป็นรายงาน (HR Report) น าเสนอต่อผูบ้ริหาร และง่ายต่อการ

ตัดสนิใจ   

เรยีนรูล้กึลงไปถงึการใช ้Excel ทีถ่กูตอ้ง และการประยกุตใ์ชใ้นงานจรงิ โดยเฉพาะเรือ่งของ

โครงสรา้งและทีม่าทีไ่ปของฟังกช์นัแตล่ะตวัทีส่ าคญัๆ ซึง่เป็นเรือ่งทีไ่มค่วรมองขา้ม

Excel for HR (เบือ้งตน้) : สตูรและฟงักช์นั Excel ในงาน 

HR แบบมอือาชพี หลักสตูรนีเ้หมาะส าหรับลักษณะงานส านักงานทั่วไป ทกุ

ต าแหน่ง ทกุสาขาอาชพี ทีต่อ้งท างานกับโปรแกรม Excel รวมไปถงึผูท้ีม่ปีระสบการณ์การ

ใช ้Excel มาแลว้ แตต่อ้งการเรยีนรูล้กึลงไปถงึการใช ้Excel ทีถ่กูตอ้ง และการประยกุตใ์ช ้

ในงานจรงิ โดยเฉพาะเรือ่งของโครงสรา้งและทีม่าทีไ่ปของฟังกช์นัแตล่ะตวัทีส่ าคญัๆ ซึง่

เป็นเรือ่งทีไ่มค่วรมองขา้มอยา่งเด็ดขาด 
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Seminar Topics (Workshop) (09:00-16:00 น.) 

●  คณุสมบัตสิ าคญัของ Excel ทีค่วรจะตอ้งรู ้
●  ประเภทของขอ้มลู (Data type) และการจัดรปูแบบเซลล ์(Format cells…) 
●  คณุลักษณะการอา้งองิเซลล ์(Cells Reference) ในการเขยีนสตูร 
●  พืน้ฐานการเขยีนสตูรค านวณ (Basic Formula) และล าดบัในการค านวณ 
●  การตัง้ชือ่ชว่งขอ้มลู (Range Name) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน 
●  โครงสรา้งของฟังกช์นั และผลลัพธข์องฟังกช์นัแตล่ะตัวทีส่ง่ออกมา 
●  เรยีนรูก้ารเขยีนสตูร Excel โดยใชฟั้งกช์นักลุม่ตา่ง ๆ เชน่ 
- กลุม่ฟงักช์นัดา้นการหาผลรวมและการนบัจ านวนแบบมเีง ือ่นไข 

▪  การหาผลรวม เชน่ SUM, SUMIFS, SUBTOTAL 
▪  การนับจ านวน เชน่ COUNT, COUNTA, COUNTIFS, COUNTBLANK 
▪  จ านวนเต็มและทศนยิม เชน่ INT, ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN 
▪  การจัดล าดับ เชน่ MAX, MIN, LARGE, SMALL, RANK, AVERAGE  
▪  ฝึกปฏบิตั ิการสรปุขอ้มลูจากฐานขอ้มลู เชน่ การนับจ านวนพนักงานแยกตามหน่วยงาน 

แยกตามชว่งอาย ุการสรปุขอ้มลูการเบกิสวสัดกิาร ฯลฯ เป็นตน้ 
- กลุม่ฟงักช์นัดา้นวนัทีแ่ละเวลา 

▪  ท าความเขา้ใจเกีย่วกบัรปูแบบขอ้มลูประเภทวันทีแ่ละเวลาของ Excel 
▪  วนัที ่เชน่ DATE, YEAR, MONTH, DAY, WEEKDAY, TODAY 
▪  เวลา เชน่ TIME, HOUR, MINUTE, SECOND, NOW 
▪  การหาระยะเวลา เชน่ DATEDIF, YEARFRAC, WORKDAY, NETWORKDAYS 
▪  ฝึกปฏบิตั ิการหาอายงุาน การหาระยะเวลาในการปฏบิตังิาน การค านวณ OT การหา

จ านวนวันลากจิหรอืวนัลาพักรอ้น การสรา้งตารางการปฏบิัตงิาน การสรา้งตารางแจง้
เตอืนวนัครบทดลองงาน ฯลฯ เป็นตน้ 

- กลุม่ฟงักช์นัดา้นขอ้ความและตวัอกัษร 
▪  แปลงตัวเลขและขอ้ความ เชน่ BAHTTEXT, TEXT, CHAR, CODE 
▪  คน้หาและแทนทีข่อ้ความ เชน่ FIND, SEARCH, REPLACE, SUBSTITUTE 
▪  ดงึอักขระบางสว่นออกจากขอ้ความ เชน่ LEFT, RIGHT, MID 
▪  อืน่ ๆ เชน่ LEN, CLEAN, REPT, TRIM เป็นตน้ 
▪  ฝึกปฏบิตั ิการแยกค าน าหนา้ ชือ่ นามสกลุ ทีอ่ยูใ่นเซลลเ์ดยีวกัน ออกเป็นคนละเซลล,์ 

การจัดรปูแบบขอ้มลูดว้ยสตูร, การคน้หาและการเปลีย่นขอ้ความ ฯลฯ เป็นตน้ 

- กลุม่ฟงักช์นัทีใ่ชใ้นการตรวจสอบเงือ่นไข 
▪  สรา้งเงือ่นไขในการตรวจสอบ เชน่ IF, IFERROR 
▪  การตรวจสอบประเภทของขอ้มลู เชน่ IS-Function  
▪  ฝึกปฏบิตั ิการก าหนดใหแ้สดงผลเมือ่เงือ่นไขตรงกบัทีก่ าหนด หรอืการตรวจสอบ

เงือ่นไขตา่ง ๆ ถา้เป็นจรงิ จะใหก้ระท าสิง่ใดตอ่ไป ฯลฯ เป็นตน้ 
●  เทคนคิการใชแ้ป้นพมิพล์ัด (Keyboard Shortcut) 
●  เทคนคิการตัง้คา่การพมิพ ์(Page layout & Print setting) 
●  เทคนคิการจัดรปูแบบตามเงือ่นไข (Conditional formatting) 
●  ฯลฯ 
●  ฯลฯ  

***หมายเหต ุ(สิง่ทีผู่เ้รยีนตอ้งจัดเตรยีม)*** 
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 คอมพวิเตอร ์/โนต้บุก๊พรอ้มใชง้าน 1 เครือ่ง/คน สามารถ Save File และเขา้ Internet / Wi-
fi ได ้เนือ่งจากรปูแบบการอบรม เป็นการฝึกปฏบิตัจิรงิกบัคอมพวิเตอรต์ลอดท ัง้หลกัสตูร 

 ใช ้MS Office เวอรช์ ัน่ 2010 หรอืสงูกวา่ข ึน้ไป 
 ใช ้Browser ทีอ่พัเดตใหมเ่สมอ เชน่ Google Chrome หรอื Microsoft Edge 
 เพือ่ความสะดวก ผูเ้ขา้อบรมตอ้งม ีหรอืสมคัร Gmail Account ไว ้กอ่นเขา้อบรม 
 วทิยากรสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเพิม่เตมิหรอืตดัทอนเนือ้หาการอบรม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะงานจรงิ 
ระยะเวลา และความรูพ้ ืน้ฐานของผูเ้ขา้อบรม 

***เนน้ Workshop ฝึกปฎบิัต ิแบบเขม้ขน้ตลอดหลักสตูร น าไปใชไ้ดจ้รงิ 

ผูเ้ขา้สมัมนา 

เจา้หนา้ที ่หวัหนา้งาน สายงาน HR พนักงานส านักงานทัว่ไป ทกุต าแหน่ง ทกุสาขาอาชพี ทีต่อ้งท างานกบัโปรแกรม Excel 
รวมไปถงึผูท้ีม่ปีระสบการณ์การใช ้Excel มาแลว้ แตต่อ้งการเรยีนรูล้กึลงไปถงึการใช ้Excel ทีถ่กูตอ้ง รวมกงึผูส้นใจทัว่ไป 

- 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) 

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 
  

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลชูัน่ 

เลขท่ี 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 
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แบบฟอร์มการลงทะเบยีน 

Excel for HR (เบือ้งตน้) : สูตรและฟงักช์นั Excel ในงาน HR แบบมอือาชพี 

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 


