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การจดัท ารายงาน HR เชงิบรหิารเพือ่ผูบ้รหิาร (พรอ้มสตูร Excel) (HR Reporting For 
Managerial) 

  
  

17 กนัยายน 2564 
เวลา 09.00-16.00 น. (Online 1 วนัเต็ม) 

หลกัการและเหตุผล 

ข้อมลูส าคญัส าหรับผู้บริหารองค์กร ท่ีใช้ในการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และใช้ในการตดัสนิใจเพื่อการบริหารจดัการ ก็คือ
ความต้องการรายงาน (Reporting) จากหนว่ยงานตา่ง ๆ เช่น รายงานด้านการขาย การเงิน การผลติ เป็นต้น และรายงานด้าน HR ก็เป็น
รายงานท่ีผู้บริหารมีความต้องการมากขึน้เร่ือย ๆ เนื่องจากเป็นปัจจยัแหง่ความส าเร็จหลกัของการด าเนินธุรกิจในปัจจบุนัและอนาคต 
แต ่HR มกัจะน าเสนอรายงานท่ีเป็นเชิงปฏิบตักิารเป็นสว่นใหญ่ ไมต่อบโจทย์ความต้องการของผู้บริหาร อาจเป็นเพราะขาดความรู้และ
ประสบการณ์ความต้องการด้านธุรกิจ ไมท่ราบวิธีการจดัท ารายงานเชิงบริหาร หรือทราบแตไ่มรู้่สตูรการค านวณ หรือขาดทกัษะการใช้
โปรแกรม   

หลักสูตรนี ้ท่านจะได้เรียนรู้วธีิการจัดท ารายงานเชิงบริหาร ตัง้แต่ความจ าเป็นต้องมีรายงานเร่ืองใดบ้างที่ ผู้บริหาร
ต้องการ เทคนิควิธีการจัดท ารายงาน สูตรการค านวณ และฝึกปฏิบัตกิารจัดท าด้วยโปรแกรม Excel  เพื่อจักได้จดัท ารายงาน
ได้รวดเร็ว ถกูต้อง ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริหาร 

วัตถุประสงค์ 

      1.   เพื่อให้ผู้ เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัข้อมลูด้าน HR ที่มีผลตอ่การตดัสนิใจเชิงบริหารธุรกิจ 

      2.   เพื่อให้ผู้ เข้าอบรมรู้วิธีการจดัท ารายงานและสตูรการค านวณในรายงานตา่งๆ 

      3.   เพื่อให้ผู้ เข้าอบรมฝึกปฏิบตัิการใช้โปรแกรม Excel ในการจดัท ารายงาน เพื่อให้ได้รายงานท่ีถกูต้อง รวดเร็ว 

 

หวัข้อการฝึกอบรม 

   1.      กระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคลและข้อมลูสารสนเทศของงาน HR 

   2.      ประโยชน์และความจ าเป็นของรายงาน และลกัษณะข้อมลูสารสนเทศของงาน HR ท่ีดี 

   3.      รายงานพืน้ฐานท่ีควรมีเพ่ือใช้ในการปฏิบตังิานด้าน HR 

   4.      ปัจจยัส าคญั 7 ประการ ในการพิจารณาจดัท ารายงานด้าน HR เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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   5.      กรณีศกึษาตวัอย่างรายงานและการใช้ประโยชน์จากรายงานในโมดลูตา่ง ๆ  

   6.       Workshop การวิเคราะห์ตวัอยา่งรายงาน  

   7.      การใช้สตูรตา่ง ๆ เพ่ือเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการจดัท ารายงาน และสตูรส าคญัท่ีใช้บอ่ย ๆ  

   8.      เรียนรู้การจดัท าสตูรในโปแกรม Excel 
   9.      Workshop ฝึกปฏิบตักิารจดัท ารายงานและสตูรท่ีใช้บอ่ยโดยโปรแกรม Excel 
   10.  การบริหารทรัพยากรบคุคลในมมุมองทนุมนษุย์ (Human Capital)  

   11.  ข้อมลูด้าน HR ท่ีผู้บริหารหรือองค์กร ต้องการใช้เพ่ือการบริหารองค์กรและการตดัสินใจเชิงธุรกิจ12.  กรณีศกึษา
รายงานด้าน HR ท่ีผู้บริหารต้องการ (พร้อมการวิเคราะห์และประโยชน์) อาทิ 

· จ านวนและสดัส่วนตา่ง ๆ ด้านก าลงัคน   

· ประสิทธิภาพการสรรหาคดัเลือกคนขององค์กร 

· ต้นทนุและงบประมาณในด้าน ตา่ง ๆ ของทรัพยากรบคุคล 

· ต้นทนุพนกังาน (Cost of Employee) 
· สถิตแิละประสิทธิภาพการท างาน 

· อตัราการลาออกของพนกังาน แบบหลายมมุมอง เพื่อการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา  

· สดัสว่นองค์ประกอบของคา่ตอบแทนพนกังาน 

· ต้นทนุการพฒันาและฝึกอบรม 

· ตวัชีว้ดัและสตูรการค านวณ 

· ฯลฯ 

        13.  ขัน้ตอนการท า One-Page Report เพ่ือความสะดวกในการอา่นรายงานของผู้บริหาร 

   14.   เรียนรู้การจดัท าสตูรรายงานเชิงบริหารท่ีส าคญัในโปแกรม Excel  

   15.  Workshop ฝึกปฏิบตัิการจดัท ารายงานและสตูรท่ีใช้บอ่ยโดยโปรแกรม Excel 

  

ระยะเวลาอบรม 1 วัน 

วิธีการฝึกอบรม 

    • บรรยายแบบมีสว่นร่วม  
    • แลกเปลีย่นประสบการณ์  

    • Workshop  

    -        ให้น า Notebook มาด้วย 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

    • ผู้บริหาร ผู้จดัการ หวัหน้างาน และเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบคุคล 

    • เจ้าของกิจการท่ีต้องการข้อมลูรายงานด้าน HR 
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วิทยากร  อาจารย์พงศา บุญชยัวัฒนโชต ิ

      วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบคุคล  มีประสบการณ์ด้าน HR กวา่ 25 ปี  

      อดีตกรรมการบริหารบริษัท และ Vice President, HR Department องค์กรชัน้น าหลายแหง่ อาทิ Plantheon Group 
Companies. CIMB Thai Bank, Co,LTD. Thai Glass Industry, Co,LTD   
อตัราคา่ลงทะเบยีน(รวมคา่เอกสาร คา่วทิยากร) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

3% 

ราคาสทุธ ิ

ราคาทา่นละ 2,500 175 75 2,600 

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 

การช าระคา่ธรรมเนยีม 

1. ช าระโดยส ัง่จา่ยเช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค ขดีครอ่ม ส ัง่จา่ยในนาม 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 
เลขที ่89/161 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชนั  เขตคลองสามวา กรงุเทพฯ 10510 

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

 

2. โอนเงนิเขา้บญัช ี
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บญัชอีอมทรัพย ์เลขที ่732-245823-8 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-711049-6 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 

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 สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีได้  200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่  437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 
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แบบฟอร์มลงทะเบียน 

การจดัท ารายงาน HR เชงิบรหิารเพือ่ผูบ้รหิาร (พรอ้มสตูร Excel) 
(HR Reporting For Managerial) 

สง่มาท่ี 02-9030080 ext. 9330 หรือ ptstraining3@gmail.com 

   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี_________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนำ____________________________________________________________________________ 

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: ____________________________________________________________________________  

4. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  


