
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือหลกัสูตร : การบริหารจดัการงานบุคคลดว้ย MS-Excel 
จ านวนชัว่โมงท่ีอบรม 2 วนั รวม 12 ชัว่โมง 
วนั/เวลาในการอบรม 12 – 13 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. 
ค าอธิบายหลกัสูตร การเรียนรู้ Excel โดยศึกษาลึกลงไปในแต่ละลกัษณะงาน จะช่วยใหเ้กิดการพฒันา

ระบบงานปัจจุบนัให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ในส่วนงานบริหารทรัพยากรมนุษย ์
หรือ Human Resource Management : HR เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลากร ตั้งแต่
การวางแผนก าลงัคน การสรรหาและคดัเลือก การฝึกอบรมและพฒันาศกัยภาพ 
การประเมินผลการปฏิบติังาน การบริหารค่าตอบแทน และระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรมนุษย ์(HRIS) ซ่ึงทั้งหวดน้ี ในปัจจุบนัสามารถใช้ไอทีเขา้ไปแทรกได้
ในทุกกระบวนการท างาน ไม่วา่จะเป็นการใชซ้อฟตแ์วร์ส าเร็จรูปเฉพาะงานหรือ
จากการประยกุตโ์ดยใชโ้ปรแกรม Excel 

เหมาะส าหรับ บุคลากรในองคก์ารต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในสายงานบญัชี การเงิน  
และผูท่ี้สนใจทัว่ไป 

คุณสมบติัของผูเ้ขา้รับ
การอบรม 

มีพื้นฐานในการใชง้าน Windows 

เน้ือหาหลกัสูตร  เรียนรู้ความสามารถโดยรวมของโปรแกรม Excel 
 การเขียนสูตร และขอ้พึงพิจารณาในการเขียนสูตรค านวณใน Excel 
 ล าดบัความส าคญัในการค านวณของ Excel 
 ฟังกช์นัพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการใชง้าน Excel 
 กลุ่มฟังกช์นัดา้นวนัท่ีและเวลา 
 กลุ่มฟังกช์นัดา้นขอ้ความและตวัอกัษร 
 กลุ่มฟังกช์นัดา้นคณิตศาสตร์และค านวณ 
 กลุ่มฟังกช์นัดา้นการคน้หาและอา้งอิง 
 กลุ่มฟังกช์นัดา้นสถิติ 
 การหาผลรวมและการนบัจ านวนแบบเง่ือนไข 
 ขอ้มูลประเภทวนัท่ีและเวลาใน Excel และการค านวณเก่ียวกบัวนัท่ีและ

เวลา 
 การสร้างตารางฐานขอ้มูลพนกังานเบ้ืองตน้ 
 การสร้างตารางการแจง้เตือนเม่ือครบก าหนดทดลองงาน 
 การหาอายงุานแบบอตัโนมติัและสิทธิวนัลาพกัผอ่นประจ าปีตามอายงุาน 



 
 
 
 
 
 
 

 การค านวณหาระยะเวลาท างาน มาสาย กลบัก่อน และค่าล่วงเวลา 
 การสร้างเง่ือนไขในการค านวณ 
 การสร้างรายการเลือก 
 การจดัรูปแบบตามเง่ือนไข 
 การท าแบบฟอร์มใบสลิบเงินเดือนและการเช่ือมโยงขอ้มูลจากฐานขอ้มูล 
 การจดัท าตารางแผนงานการฝึกบอบรมประจ าปี 
 ตวัอยา่งการใช ้Excel ในการบริหารค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
 เทคนิคการตั้งช่ือช่วงขอ้มูล 
 การแยกช่ือ-นามสกุลออกจากกนัโดยใชค้  าสั่งจากเมนู 
 การแยกช่ือ-นามสกุลออกจากการโดยใชสู้ตรส าเร็จรูปใน Excel 
 การจดัการกบัตวัอกัษรภาษาองักฤษทั้งตวัพิมพเ์ล็กและตวัพิมพใ์หญ่ 
 การใชง้านสูตรและพงักชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานในฝ่ายทรัพยากร

บุคคล 
ระดบัของหลกัสูตร  ขั้นพื้นฐาน  ขั้นปานกลาง  ขั้นสูง 
ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท 
รับจ านวน 40 คน 
รับสมคัรถึงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2561 

 
ก ำหนดกำร 
วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2561 

08.30 น. – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 น. – 10.30 น. เรียนรู้ความสามารถโดยรวมของโปรแกรม Excel 

การเขียนสูตร และขอ้พึงพิจารณาในการเขียนสูตรค านวณใน Excel 
ล าดบัความส าคญัในการค านวณของ Excel 
ฟังกช์นัพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการใชง้าน Excel 

 10.30 น. – 10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 น. – 12.00 น. กลุ่มฟังกช์นัดา้นวนัท่ีและเวลา 

กลุ่มฟังกช์นัดา้นขอ้ความและตวัอกัษร 
กลุ่มฟังกช์นัดา้นคณิตศาสตร์และค านวณ 

 12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 



 
 
 
 
 
 
 

13.00 น. – 14.30 น. กลุ่มฟังกช์นัดา้นการคน้หาและอา้งอิง 
กลุ่มฟังกช์นัดา้นสถิติ 
การหาผลรวมและการนบัจ านวนแบบเง่ือนไข 

14.30 น. – 14.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
14.45 น. – 16.00 น. ขอ้มูลประเภทวนัท่ีและเวลาใน Excel และการค านวณเก่ียวกบัวนัท่ี 

และเวลา 
การสร้างตารางฐานขอ้มูลพนกังานเบ้ืองตน้ 
การสร้างตารางการแจง้เตือนเม่ือครบก าหนดทดลองงาน 

วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2561 
08.30 น. – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 น. – 10.30 น. การหาอายงุานแบบอตัโนมติัและสิทธิวนัลาพกัผอ่นประจ าปีตามอายงุาน 

การค านวณหาระยะเวลาท างาน มาสาย กลบัก่อน และค่าล่วงเวลา 
การสร้างเง่ือนไขในการค านวณ 
การสร้างรายการเลือก 

 10.30 น. – 10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 น. – 12.00 น. การจดัรูปแบบตามเง่ือนไข 

การท าแบบฟอร์มใบสลิบเงินเดือนและการเช่ือมโยงขอ้มูลจากฐานขอ้มูล 
การจดัท าตารางแผนงานการฝึกบอบรมประจ าปี 

 12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 น. – 14.30 น. ตวัอยา่งการใช ้Excel ในการบริหารค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

เทคนิคการตั้งช่ือช่วงขอ้มูล 
การแยกช่ือ-นามสกุลออกจากกนัโดยใชค้  าสั่งจากเมนู 

14.30 น. – 14.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
14.45 น. – 16.00 น. การแยกช่ือ-นามสกุลออกจากการโดยใชสู้ตรส าเร็จรูปใน Excel 

การจดัการกบัตวัอกัษรภาษาองักฤษทั้งตวัพิมพเ์ล็กและตวัพิมพใ์หญ่ 
การใชง้านสูตรและพงักชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานในฝ่ายทรัพยากร 
บุคคล 

 
หมำยเหตุ  เน้ือหาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 


