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หลกัการและเหตุผล 

ขอ้มลูส าคญัส าหรบัผูบ้รหิารองคก์ร ทีใ่ชใ้นการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และใชใ้นการตดัสนิใจเพื่อการบรหิาร
จดัการ กค็อืความตอ้งการรายงาน (Reporting) จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น รายงานดา้นการขาย การเงนิ การผลติ 
เป็นตน้ และรายงานดา้น HR กเ็ป็นรายงานทีผู่บ้รหิารมคีวามตอ้งการมากขึน้เรือ่ย ๆ เน่ืองจากเป็นปจัจยัแห่ง
ความส าเรจ็หลกัของการด าเนินธุรกจิในปจัจบุนัและอนาคต แต่ HR มกัจะน าเสนอรายงานทีเ่ป็นเชงิปฏบิตักิารเป็น
ส่วนใหญ่ ไมต่อบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้รหิาร อาจเป็นเพราะขาดความรูแ้ละประสบการณ์ความตอ้งการดา้นธุรกจิ 
ไมท่ราบวธิกีารจดัท ารายงานเชงิบรหิาร หรอืทราบแต่ไมรู่ส้ตูรการค านวณ หรอืขาดทกัษะการใชโ้ปรแกรม 

หลกัสตูรน้ี ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการจดัท ารายงานเชิงบริหาร ตัง้แต่ความจ าเป็นต้องมีรายงานเร่ือง
ใดบ้างท่ีผูบ้ริหารต้องการ เทคนิควิธีการจดัท ารายงาน สตูรการค านวณ และฝึกปฏิบติัการจดัท าด้วย
โปรแกรม Excel  เพ่ือจกัได้จดัท ารายงานได้รวดเรว็ ถกูต้อง ตอบโจทยค์วามต้องการของผู้บริหาร 

วตัถปุระสงค ์

      1.   เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัขอ้มลูดา้น HR ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเชงิบรหิารธุรกจิ 

      2.   เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมรูว้ธิกีารจดัท ารายงานและสตูรการค านวณในรายงานต่างๆ 

      3.   เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมฝึกปฏบิตักิารใชโ้ปรแกรม Excel ในการจดัท ารายงาน เพื่อใหไ้ดร้ายงานทีถู่กตอ้ง รวดเร ็

 

หลกัสตูร   
การจดัท ารายงาน HR เชงิบรหิารเพือ่ผูบ้รหิาร (พรอ้มสตูร Excel)  

(HR Reporting For Managerial) 
 24 พฤษภาคม 2561 

เวลา 9.00-16.00น.  โรงแรมอไรซ้ สขุมุวทิ 26  
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เน้ือหาหลกัสตูร 

   1.      กระบวนการบรหิารทรพัยากรบุคคลและขอ้มลูสารสนเทศของงาน HR 

   2.      ประโยชน์และความจ าเป็นของรายงาน และลกัษณะขอ้มลูสารสนเทศของงาน HR ทีด่ ี

   3.      รายงานพืน้ฐานทีค่วรมเีพื่อใชใ้นการปฏบิตังิานดา้น HR 

   4.      ปจัจยัส าคญั 7 ประการ ในการพจิารณาจดัท ารายงานดา้น HR เพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

   5.      กรณศีกึษาตวัอยา่งรายงานและการใชป้ระโยชน์จากรายงานในโมดลูต่าง ๆ  
   6.       Workshop การวเิคราะหต์วัอยา่งรายงาน  
   7.      การใชส้ตูรต่าง ๆ เพื่อเพิม่ความสะดวกและรวดเรว็ในการจดัท ารายงาน และสตูรส าคญัทีใ่ชบ้่อย ๆ  
   8.      เรยีนรูก้ารจดัท าสตูรในโปแกรม Excel 
   9.      Workshop ฝึกปฏบิตักิารจดัท ารายงานและสตูรทีใ่ชบ้่อยโดยโปรแกรม Excel 
   10.  การบรหิารทรพัยากรบุคคลในมมุมองทุนมนุษย ์(Human Capital)  
   11.  ขอ้มลูดา้น HR ทีผู่บ้รหิารหรอืองคก์ร ตอ้งการใชเ้พื่อการบรหิารองคก์รและการตดัสนิใจเชงิธุรกจิ
12.  กรณศีกึษารายงานดา้น HR ทีผู่บ้รหิารตอ้งการ (พรอ้มการวเิคราะหแ์ละประโยชน์) อาทิ 

    จ านวนและสดัส่วนต่าง ๆ ดา้นก าลงัคน   
    ประสทิธภิาพการสรรหาคดัเลอืกคนขององคก์ร 

    ตน้ทุนและงบประมาณในดา้น ต่าง ๆ ของทรพัยากรบุคคล 

    ตน้ทุนพนกังาน (Cost of Employee) 
    สถติแิละประสทิธภิาพการท างาน 

    อตัราการลาออกของพนักงาน แบบหลายมมุมอง เพื่อการวเิคราะหแ์กไ้ขปญัหา 

    สดัส่วนองคป์ระกอบของค่าตอบแทนพนกังาน 

    ตน้ทุนการพฒันาและฝึกอบรม 

    ตวัชีว้ดัและสตูรการค านวณ 

    ฯลฯ 

        13.  ขัน้ตอนการท า One-Page Report เพื่อความสะดวกในการอ่านรายงานของผูบ้รหิาร 

   14.   เรยีนรูก้ารจดัท าสตูรรายงานเชงิบรหิารทีส่ าคญัในโปแกรม Excel  
   15.  Workshop ฝึกปฏบิตักิารจดัท ารายงานและสตูรทีใ่ชบ้่อยโดยโปรแกรม Excel 

 ระยะเวลาอบรม 1 วนั 

วิธีการฝึกอบรม 

    • บรรยายแบบมสี่วนรว่ม  
    • แลกเปลีย่นประสบการณ์  
    • Workshop  
    -        ให้น า Notebook มาด้วย 
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คณุสมบติัผู้เข้ารบัการฝึกอบรม 

 • ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการ หวัหน้างาน และเจา้หน้าทีท่รพัยากรบุคคล 

    • เจา้ของกจิการทีต่อ้งการขอ้มลูรายงานดา้น HR 

วิทยากร  อาจารยพ์งศา บุญชยัวฒันโชติ 

วทิยากร อาจารย ์และทีป่รกึษาดา้นบรหิารทรพัยากรบุคคล  มปีระสบการณ์ดา้น HR กว่า 25 ปี  
อดตีกรรมการบรหิารบรษิทั และ Vice President, HR Department องคก์รชัน้น าหลายแห่ง อาท ิPlantheon Group 
Companies. CIMB Thai Bank, Co,LTD. Thai Glass Industry, Co,LTD   

 

 อตัราคา่อบรม 
     (รวมคา่วทิยากร และเอกสารการอบรม รวมอาหารกลางวนั-ชากาแฟ อาหารวา่งและวฒุบิตัร) 

คา่อบรมสมัมนา/วนั ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่อบรม 1 ทา่น 3,900 273 (117) 4,056 

Early Bird 3,500 245 (105) 3,640 

 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 

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

Solution Ltd, Partnership) 
 

กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรญัญา 
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 

 
ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

  

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
การจดัท ารายงาน HR เชงิบรหิารเพือ่ผูบ้รหิาร (พรอ้มสตูร Excel)  

(HR Reporting For Managerial) 
ส่งมาท่ี 02-9030080 ext. 9330 หรือ ptstraining3@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ_ี_________________________________ 
  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: ____________________________________________________________________________  

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

5. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  
  


