
www.hrdzenter.com 

(We are The B.E.S.T Solution You can trust) 

 

E-mail : hrdzenter@gmail.com 
 

Tel: 090 645 0992 ,089 606 0444 
 

 

บริษทั ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั (สนญ.)  เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992,  089-773-7091  :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter 

หลักสูตร Intermediate Excel for Database and Special Functions 
 วันจันทร์และอังคาร ท่ี 17-18 สิงหาคม 2563  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

@ Grand Sukhumvit  Hotel  สุขุมวิท  4-6  กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง **   

 

Promotion  สมัคร 4 ท่านลดเหลือท่านละ  6,800 บาท  

(ราคาปกติท่านละ  7,800 บาท) 

          
วิทยากร : อาจารย์สมเกยีรติ  ช่วยมาก 

พฒันาหลักสูตรดีมีสาระ  “เติมเต็ม ตรงประเด็น ต่อยอดได้ชัวร์” 
 

ภาพรวมการอบรมสัมมนา 

• วันท่ี 1 เน้นการบริหารจัดการฐานข้อมูลบน  Excel ให้อยู่หมัด  และการท ารายงานแบบอัตโนมัติ
แทนอัตโนมือ 

• วันท่ี 2 เน้นเรียนรู้และประยกุต์ใช้สูตร & ฟังก์ชันได้อย่างทะลุปรุโปร่ง 
ลักษณะการฝึกอบรม 

• บรรยาย 
• สาธิต 
• ปฏิบัติ 
• Workshop 

ระยะเวลาอบรม 
จ านวน 2 วัน  (วันละ   6 ช่ัวโมง  รวม 12 ช่ัวโมง)  อบรมเวลา  09.00-16.00 น. 

http://www.hrdzenter.com/
mailto:hrdzenter@gmail.com
tel:089%20773%207091%20,089


www.hrdzenter.com 

(We are The B.E.S.T Solution You can trust) 

 

E-mail : hrdzenter@gmail.com 
 

Tel: 090 645 0992 ,089 606 0444 
 

 

บริษทั ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั (สนญ.)  เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992,  089-773-7091  :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter 

หลักการและเหตุผล 

 หากพูดกันถึงในโลกของธุรกิจ  คงไม่มีใครท่ีไม่รู้จักโปรแกรม  Microsoft Office Excel  หรือท่ีเรียกกันว่า  
Microsoft Excel  หรือ Excel  ซ่ึงเป็นโปรแกรมประเภท  Spreadsheet  ท่ีมีความยืดหยุ่นสูง  มีความเก่งรอบด้าน  และ
โดดเด่นทางด้านการน าไปใช้งานในลักษณะต่าง ๆ  เช่น งานเกบ็ข้อมูลท่ีอยู่ในรูปแบบของตาราง  งานติดต่อกับ
ฐานข้อมูลในองค์กร เพ่ือน าข้อมูลเหล่านั้นมาค านวณวางแผน  ท ารายงาน  สร้างกราฟ  วิเคราะห์ข้อมูล  เพ่ือวาง
แผนการท างานในปัจจุบันและอนาคตเป็นส าคัญ 
 จากประสบการณ์การสอนท่ีผ่านมา  พบปัญหาหลักของคนท่ีไม่สามารถน าเอา Excel  ไปประยกุต์ใช้งาน
ระดับสูงขึน้ไปได้นั้น  นั่นเป็นเพราะ  “ขาดความเข้าใจพืน้ฐานท่ีถูกต้องท่ีเกี่ยวกับการใช้งาน Excel  ท าให้ใช้งาน Excel  
ในลักษณะตามใจตัวเอง  ไม่ปรับตัวเข้าหาโปรแกรม  อยากให้งานเสร็จเร็ว ๆ  แต่ไม่รู้จักเคร่ืองมือท่ีจะน ามาใช้  ท่ี
ส าคัญคือขาดความรู้ ความเข้าใจในส่วนของข้อมูลท่ีเหมาะส าหรับการน าไปใช้งานได้แบบอัตโนมัติ”  หรือพูดง่าย ๆ  
กคื็อยงัไม่มีคามสนิทสนมกับ Excel  นั่นเอง 
 ดังนั้น  หลักสูตรนีจึ้งได้พัฒนาขึน้มาเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้งาน Excel  สามารถน าเอาเทคนิคการบริหารจัดการข้อมูล
ให้อยู่หมัด  และสามารถเลือกใช้สูตร& ฟังก์ช่ัน  เพ่ือน าไปประยกุต์ใช้ในการท างานหรือแก้ปัญหากับข้อมูลต่าง ๆ  
อาทิ ฟังก์ช่ันในกลุ่มตัวเลข, ฟังก์ช่ันในกลุ่มข้อความ, ฟังก์ช่ันในกลุ่มวันท่ี เวลา ฟังก์ช่ันในกลุ่มจัดการกับเง่ือนไขใน
รูปแบบต่าง ๆ  , ฟังก์ช่ันในกลุ่มการตรวจสอบข้อมูลและฟังก์ช่ันในกลุ่มการค้นหาข้อมูล  ตลอดจนรวมไปถึงการน า
ฟังก์ช่ันไปประยกุต์ใช้งานใน Excel ท่ีซับซ้อน ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

วัตถุประสงค์ 

❖ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ Excel แบบคนสนิท  (เพ่ือประยกุต์ใช้งานได้ทันที) 

❖ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม สามารถเข้าใจการจัดเกบ็ข้อมูล/จัดรูปแบบข้อมูลใน Excel ซ่ึงถือว่าเป็นส่วนท่ีส าคัญท่ีสุด
ส าหรับ Excel 

❖ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถท างานกับข้อมูลปริมาณมาก ๆ  ได้อย่างรวดเร็ว  เช่น  กรเล่ือนดูข้อมูล  การ
เลือกข้อมูล  การจัดเรียงข้อมูล  การกรองข้อมูล  การสรุปข้อมูลเป็นตาราง  การสร้างกราฟ  เป็นต้น 

❖ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและประยกุต์ใช้ค าส่ังเกี่ยวกับฐานข้อมูลใน Excel 

❖ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารจัดการข้อมูลบน Excel ได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพ 

❖ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยกุต์ใช้ Pivot Table  ได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพ 

❖ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ Excel Functions  ในภาพรวมได้อย่างถูกต้อง 

❖ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิดของฟังก์ช่ันเพ่ือน าไปประยกุต์ใช้ได้อย่างทะลปุรุโปร่ง 
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❖ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจฟังก์ช่ันและสามารถหยิบฟังก์ช่ันไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับงานนั้น ๆ 

❖ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวทางการใช้งานฟังก์ช่ันแบบซับซ้อน  เพ่ือประยกุต์ใช้งานได้ถึงขีดสุด 

❖ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและสามารถน าฟังก์ช่ันไปประยกุต์ใช้ได้จริง 

หลักสูตรนี้เหมาะส าหรับ 
 ผู้ท่ีเคยใช้งาน Excel มาบ้างแต่ยงัจับประเดน็เร่ืองการประยกุต์ใช้ Excel  ยงัไม่ได้  (ใช้มือท างานมากกว่าใช้
เคร่ืองมือ) 
 ผู้ท่ีต้องการปูพืน้ฐานการใช้งานท่ีถูกต้องและต้องการใช้งาน Excel แบบครอบคลมุ  (เหมือนตอกเสาเขม็เพ่ือ
สร้างตึก) 
 ผู้ท่ีใช้งาน Excel  อยู่แล้วในชีวิตประจ าวัน  แต่ใช้งาน Excel  ด้วยมือมากกว่าเคร่ืองมือ  ท าให้ใช้เวลานาน
มากกว่าท่ีงานจะส าเร็จออกมา  และต้องการเทคนิคการใช้งาน Excel อย่างครอบคลมุ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานได้เร็วขึน้แบบอัตโนมัติ 
 ผู้ท่ีต้องการเทคนิคการใช้งาน Excel อย่างชาญฉลาดแบบครอบคลมุ  (เทคนิคการใช้งานต่าง ๆ  เช่น ป้อน
ข้อมูล, การจัดรูปแบบตาราง,  การค านวณด้วยสูตรฟังก์ช่ัน, รายละเอียดการจัดเรียงข้อมูล, รายละเอียดการ
กรองข้อมูล, รายละเอียดการสรุปข้อมูลเป็นกลุ่ม ๆ  รายละเอียดการสร้างกราฟในแบบต่าง ๆ  เป็นต้น 
 ผู้ท่ีต้องการบริหารจัดการกับฐานข้อมูลใน Excel  ให้อยู่หมัด 
 ผู้บริหารหรือผู้ ท่ีต้องท ารายงานเสนอผู้บริหาร  ให้เชิงโต้ตอบ  (interactive Report & Analysis) 
 ผู้ท่ีต้องการความเข้าใจ Excel Functions  ในภาพรวมได้อย่างถูกต้อง 
 ผู้ท่ีต้องการเข้าใจแนวคิดของฟังก์ช่ันเพ่ือน าไปประยกุต์ใช้ได้อย่างทะลปุรุโปร่ง 
 ผู้ท่ีต้องการเข้าใจฟังก์ช่ันและสามารถหยิบฟังก์ช่ันและสามารถหยิบฟังก์ช่ันไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับงานนั้น 
ๆ 
 ผู้ท่ีต้องการแนวทางการใช้งานฟังก์ช่ันแบบซับซ้อน  เพ่ือประยกุต์ใช้งานได้ถึงขีดสุด 
 ผู้ ท่ีต้องการเข้าใจและสามารถน าฟังก์ช่ันไปประยกุต์ใช้ได้จริง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเข้าใจ Excel แบบคนสนิท  (เพ่ือประยกุต์ใช้งานได้ทันที) 
 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ Excel ในการจัดเกบ็ข้อมูล/จัดรูปแบบข้อมูล  ซ่ึงถือว่าเป็นส่วนพืน้ฐานท่ีส าคัญ
ส าหรับคนใช้Excel 

 ผู้เข้ารับการอบรม สามารถใช้ท างานกับข้อมูลปริมาณมาก ๆ  ได้อย่างรวดเร็ว  เช่น  การเล่ือนดูข้อมูล การเลือกข้อมูล 
การจัดเรียงข้อมูล การกรองข้อมูล การสรุปข้อมูลเป็นตาราง การสร้างกราฟแบบมืออาชีพ  เป็นต้น 
 ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การบริหารจัดการกับฐานข้อมูลใน Excel ให้อยู่หมัด 
 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยกุต์ใช้ Pivot Table  ได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพ 
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 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน า Tips & Tricks & Techniques  ต่าง ๆ ท่ีสามารถช่วยลดเวลาในการท างานได้อย่าง
เป็นอย่างดี 
 ผู้เข้ารับการอบรม มีความเข้าใจ Excel Functions  ในภาพรวมได้อย่างถูกต้อง 
 ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจแนวคิดของฟังก์ช่ัน เพ่ือน าไปประยกุต์ใช้ได้อย่างทะลปุรุโปร่ง 
 ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจการแนวทางการใช้งานฟังก์ช่ันแบบซับซ้อน  เพ่ือประยกุต์ใช้งานได้ถึงขีดสุด 
 ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและสามารถน าฟังก์ช่ันไปประยกุต์ใช้ได้จริง 

 

เนื้อหาการสัมมนา  วันที่ 1 
1. ทบทวนพืน้ฐานท่ีส าคัญมาก ๆ 
2. เทคนิคการใช้ค าส่ังท่ีเข้ามาช่วยงานด้าน Database 

✓ แนะน าเคร่ืองมือท่ีเข้ามาช่วยจัดการเร่ือง Database 
✓ การประยกุต์ใช้ค าส่ัง Auto Filter 
✓ การประยกุต์ใช้ค าส่ัง Advanced Filter 
✓ การประยกุต์ใช้ค าส่ัง Remove Duplicate 
✓ การประยกุต์ใช้ค าส่ัง Sort 
✓ การประยกุต์ใช้ค าส่ัง Sub Total 
✓ การประยกุต์ใช้ค าส่ัง Group & Outline 
✓ การสร้างกราฟ (Insert Chart) 
✓ การประยกุต์ใช้ค าส่ัง Format as Table เคร่ืองมือส าหรับควบคุมรูปแบบของตาราง

อัตโนมัติ 
✓ การประยกุต์ใช้ค าส่ัง Format as Table เคร่ืองมือส าหรับช่วยท า Dynamic Range 
✓ การประยกุต์ใช้ค าส่ัง Text to Columns  เคร่ืองมือส าหรับช่วยแบ่งข้อมูลออกไปหลาย ๆ 

คอลัมน์ 
3. Pivot Table & Pivot Chart  เคร่ืองมืออัจฉริยะ  อันทรงประสิทธิภาพส าหรับการท ารายงาน & 

วิเคราะห์ข้อมูล แบบโต้ตอบได้ 
✓ แนวคิดการจัดท ารายงาน และวิเคราะห์ข้อมูล 
✓ แนวความคิดของ Pivot Table 
✓ ข้อมูลส าหรับการท า Pivot Table 
✓ วิธีการสร้าง Pivot Table 
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✓ แนะน าการวาง Layout  เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ดั่งใจ 
✓ แนะน าเคร่ืองมือของ Pivot Table 
✓ การท างานกับ Pivot Table 

4. เทคนิคการใช้งาน Pivot Table 
✓ การปรับ Layout ให้ได้ดั่งใจ 
✓ การปรับแต่งตาราง Pivot Table  ให้ได้ดั่งใจ 
✓ การใช้งานค าส่ัง Sub Totals 
✓ การใช้งานค าส่ัง Sort 
✓ การแสดงผลตัวเลขสรุปด้วยฟังก์ช่ัน SUM/COUNT/AVERGAE/MAX/MIN 
✓ การแสดงผลตัวเลขสรุปเป็นแบบอ่ืน ๆ  เช่น % of Totals, % of Row, % of Column 
✓ การ Group ข้อมูลวันท่ีเป็น Year, Quarter, Month 
✓ การ Group ข้อมูลตัวเลขเป็นช่วงต่าง ๆ  
✓ การท ารายงาน PivotTable จากแหล่งข้อมูลภายนอก (Get External Data) 

5. Tips & Tricks & Workshop  เพ่ิมความเข้าใจ/เพ่ิมความช านาญ 
 

เนื้อหาการสัมมนา  วันที่ 2 
1. เทคนิคการอ้างอิงเซลล์  (การน าเซลล์ไปใช้ร่วมกับสูตร/ฟังก์ช่ัน) 

✓ งานแบบไหนควรอ้างอิงเซลล์แบบ Relative 
✓ งานแบบไหนควรอ้างอิงเซลล์แบบ Absolute 
✓ งานแบบไหนควรอ้างอิงเซลล์แบบ Absolute + Relative 
✓ ความแตกต่างของการอ้างอิงเซลล์แบบใช้ช่ือจริงกับ ใช้ช่ือเล่น เช่น  = 

SUM(Sheet1!A1:A10000)  กับ =SUM(ยอด) 
✓ ประโยชน์ของการต้ังช่ือเล่น (Range Name) เช่น น าช่ือเล่นไปใช้ในการค านวณข้ามขดี 

หรือ ข้ามไฟล์ 
✓ เทคนิคเกี่ยวกับช่ือเล่น (Ragne Name) 

2. เทคนิคความเข้าใจเก่ียวกับฟังก์ช่ันเพ่ือการใช้งานท่ีถูกต้อง ถูกท่ี ถูกทาง 
✓ วิธีการท าให้สูตรส้ันลง 
✓ แนวความคิดเก่ียวกับการซ่อนฟังก์ช่ัน 

3. การประยกุต์ใช้ฟังก์ช่ันในกลุ่มการตรวจสอบเง่ือนไข 
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✓ SUMIF, SUMIFS, COUNTIF, COUNTIFS, AVERAGEIF, AVERAGEIFS ฯลฯ 
4. การประยกุต์ใช้ฟังก์ช่ันในกลุ่มการตรวจสอบเง่ือนไข (ต่อ) 

✓ IF, AND, OR, IF(IF, IF(AND( IF(OR( ฯลฯ 
5. การประยกุต์ใช้ฟังก์ช่ันในกลุ่มการค้นหาและอ้างอิง 

✓ VLOOKUP แบบ TRUE กับ FALSE  ต่างกันอย่างไร, HLOOKUP, ISERROR, INDEX, 
MATCH ฯลฯ 

6. การประยกุต์ใช้ฟังก์ช่ันในกลุ่มวันท่ี/เวลา 
✓ เช่น TODAY,  YEAR, MONTH, DAY, DATEDIF, NOW, HOUR, MINUTE, TIME ฯลฯ 

7. เทคนิคการใช้เคร่ืองมือช่วยติดตามสูตร  (Fomulas Auditing) 
✓ การติดตามเก่ียวเน่ืองต่อไป  (Tracing Dependent) 
✓ การติดตามเก่ียวเน่ืองจาก (Tracing Precedent) 
✓ การติดตามความผิดพลาด  (Tracing Errors) 
✓ การเอาลูกศรติดตามออกท้ังหมด  (Clearing Trace Arrows) 

8. แนะน าเทคนิคการประยกุต์ใช้สูตรร่วมกับค าส่ังอ่ืน ๆ เช่น 
✓ Conditional Formatting 
✓ Data Validations 
✓ Form Controls 
✓ ฯลฯ 

 

• ผู้เข้าอบรมกรุณาจัดเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ มาเพ่ือฝึกปฏิบัติลงโปรแกรม Microsoft  Excel version 2010 ขึน้ไป  

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

  ฟรี** ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 4 มือ้ อาหารกลางวัน 2 มือ้และใบรับรองวฒิุบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1.5 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติ  7,800 546 117 8,229 

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ 6,800 476 102 7,174 
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ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่  
คุณธนนันท์     090-645-0992 , 089-606-0444, Line :  hrdzenter   
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงนิ  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงินเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บญัชีออมทรัพย์  เลขที ่ 206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล ์ : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  
 
 

 
 
 
 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถท่ีจะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวนังาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วนั บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวนัสัมมนาหรือไม่มาตามท่ีส่งใบสมคัรมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระ
ค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    

 

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 

เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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