
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือหลกัสูตร : การบริหารจดัการงานบญัชีการเงินดว้ย MS-Excel 
จ านวนชัว่โมงท่ีอบรม 2 วนั รวม 12 ชัว่โมง 
วนั/เวลาในการอบรม 7 – 8  มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. 
ค าอธิบายหลกัสูตร ปัจจุบนัธุรกิจการคา้และอุตสาหกรรมโรงงานมีการแข่งขนักนัมากข้ึน แผนกงานท่ี

ถือวา่เป็นฝ่ายคลงัของบริษทัและธุรกิจต่างๆ คงไม่พน้ฝ่ายบญัชี ซ่ึงถือวา่เป็นแผนก
ท่ีมีความส าคญัไม่น้อยไปกว่าแผนกอ่ืน เพราะส่วนใหญ่จะเก่ียวข้องกับขอ้มูล
การเงินและขอ้มูลเหล่าน้ีมีเร่ืองของตวัเลขการค านวณมาเก่ียวขอ้งจ านวนมาก เช่น 
เร่ืองของวนัเวลา จ านวนสินคา้ จ  านวนลูกคา้ บิลเงินสด การช าระการเงินจ่างๆ 
แลว้นั้นบริษทัและธุรกิจการคา้ส่วนใหญ่จึงให้ความส าคญักบัการพฒันาบุคลากร
ดา้นบญัชีมากข้ึน เพื่อไม่ให้เกิดการล่าช้าในการท างานและไม่ให้เกิดขอ้ผิดพลาด
ในการท างานโดยเฉพาะเร่ืองตวัเลขการเงิน ดงันั้น การพฒันาบุคลากรจึงถือเป็น
เร่ืองส าคญัและงานด้านบญัชีคงไม่พน้โปรแกรมท่ีมีความสามารถทางด้านการ
จัดการเก่ียวกับข้อมูลและตารางค านวณได้โดยเฉพาะโปรแกรมประเภท 
Spreadsheet หรือซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีมีความสามารถในการท างานได้ค่อนข้าง
หลากหลายอย่างเช่น Microsoft Excel ในหลักสูตรน้ีผู ้เข้าอบรมจะได้เ รียนรู้
เก่ียวกบัการใชฟั้งก์ชัน่ทางบญัชีและการเงิน เพื่อให้การจดัการกบัขอ้มูลของทาน
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและในทิศทางเดียวกนั 

เหมาะส าหรับ บุคลากรในองคก์ารต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในสายงานบญัชี การเงิน  
และผูท่ี้สนใจทัว่ไป 

คุณสมบติัของผูเ้ขา้รับ
การอบรม 

มีพื้นฐานในการใชง้าน Windows 

เน้ือหาหลกัสูตร  การสร้างกราฟ 
 การท างานกบัตารางค านวณและจดัรูปแบบ 
 การสร้างรายงานรายรับ รายจ่ายประจ าวนั 
 การสร้างบญัชีสรุปค่าใชจ่้ายประจ าเดือน 
 การจดัท าสมุดรายวนัทัว่ไป 
 การจดัท าบญัชีแยกประเภท 
 การออกงบทดลอง 
 การจดัท างบดุล 



 
 
 
 
 
 
 

 การจดัท างบก าไรขาดทุน 
 การค านวณหาค่าเส่ือมราคา 
 การวเิคราะห์หาอายลูุกหน้ี 
 การค านวณหาค่านายหนา้ส าหรับพนกังาน 
 การค านวณจุดคุม้ทุน 
 การค านวณค่าจา้งรายวนั 
 การค านวณเงินเดือนรวมตามแผนกตามฝ่าย 
 การค านวณหาดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยแ์ละประจ า 
 การค านวณดอกเบ้ียเงินฝากประจ าแบบฝากทุกเดือน 
 การค านวณการลงทุนในสลากออมทรัพย ์
 การประเมินงบประมาณรายรับ รายจ่าย 
 การสร้างรายงานสรุปผลทางบญัชีดว้ย Pivot Table 
 การเช่ือมโยงขอ้มูลเพื่อน าเสนอรายงาน เช่น PowerPoint 
 สูตรและฟังกช์ัน่อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายงาน 

ระดบัของหลกัสูตร  ขั้นพื้นฐาน  ขั้นปานกลาง  ขั้นสูง 
ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท 
รับจ านวน 40 คน 
รับสมคัรถึงวนัท่ี 5 มิถุนายน 2561 

 
ก ำหนดกำร 
วนัท่ี 7 มิถุนายน 2561 

08.30 น. – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 น. – 10.30 น. การสร้างกราฟ 

การท างานกบัตารางค านวณและจดัรูปแบบ 
 การสร้างรายงานรายรับ รายจ่ายประจ าวนั 

การจดัท าสมุดรายวนัทัว่ไป 
 10.30 น. – 10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 

10.45 น. – 12.00 น. การสร้างบญัชีสรุปค่าใชจ่้ายประจ าเดือน 
การจดัท าบญัชีแยกประเภท 



 
 
 
 
 
 
 

 12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 น. – 14.30 น. การออกงบทดลอง 

การจดัท างบดุล 
การจดัท างบก าไรขาดทุน 

14.30 น. – 14.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
14.45 น. – 16.00 น. การค านวณหาค่าเส่ือมราคา 

การวเิคราะห์หาอายลูุกหน้ี 
วนัท่ี 8 มิถุนายน 2561 

08.30 น. – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 น. – 10.30 น. การค านวณหาค่านายหนา้ส าหรับพนกังาน 

การค านวณจุดคุม้ทุน 
การค านวณค่าจา้งรายวนั 
การค านวณเงินเดือนรวมตามแผนกตามฝ่าย 

 10.30 น. – 10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
 10.45 น. – 12.00 น. การค านวณหาค่านายหนา้ส าหรับพนกังาน 

การค านวณจุดคุม้ทุน 
การค านวณค่าจา้งรายวนั 
การค านวณเงินเดือนรวมตามแผนกตามฝ่าย 

 12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
 13.00 น. – 14.30 น. การค านวณหาดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยแ์ละประจ า 

การค านวณดอกเบ้ียเงินฝากประจ าแบบฝากทุกเดือน 
การค านวณการลงทุนในสลากออมทรัพย ์
สูตรและฟังกช์ัน่อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายงาน 

14.30 น. – 14.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
14.45 น. – 16.00 น. การประเมินงบประมาณรายรับ รายจ่าย 

การสร้างรายงานสรุปผลทางบญัชีดว้ย Pivot Table 
การเช่ือมโยงขอ้มูลเพื่อน าเสนอรายงาน เช่น PowerPoint 

 
หมำยเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 


