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หลักสูตร Intermediate Excel for Database and Special Functions 
 
 

 วันที ่18-19  มิถุนายน  2561 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

@Arize  Hotel  ซอยสุขุมวิท 26  ใกล้  BTS พร้อมพงษ์ กทม.  **สถานทีอ่าจมีการเปลี่ยนแปลง 
 

 

อาจารย์สมเกยีรติ  ช่วยมาก 
 

ภาพรวมการอบรมสัมมนา 

 วนัท่ี 1 เน้นการบริหารจัดการฐานข้อมลูบน  Excel ให้อยู่หมดั  และการท ารายงาน
แบบอัตโนมติัแทนอัตโนมือ 

 วนัท่ี 2 เน้นเรียนรู้และประยกุต์ใช้สูตร & ฟังก์ชันได้อย่างทะลปุรุโปร่ง 
 

ลกัษณะการฝึกอบรม 

 บรรยาย 
 สาธิต 
 ปฏิบติั 
 Workshop 

 
ระยะเวลาอบรม 

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

หลกัการและเหตุผล 

 หากพูดกันถึงในโลกของธุรกิจ  คงไม่มีใครท่ีไม่รู้จักโปรแกรม  Microsoft Office Excel  หรือท่ี
เรียกกันว่า  Microsoft Excel  หรือ Excel  ซ่ึงเป็นโปรแกรมประเภท  Spreadsheet  ท่ีมีความยืดหยุ่นสูง  
มีความเก่งรอบด้าน  และโดดเด่นทางด้านการน าไปใช้งานในลักษณะต่าง ๆ  เช่น งานเกบ็ข้อมลูท่ีอยู่ใน
รูปแบบของตาราง  งานติดต่อกับฐานข้อมลูในองค์กร เพ่ือน าข้อมลูเหล่านั้นมาค านวณวางแผน  ท า
รายงาน  สร้างกราฟ  วิเคราะห์ข้อมลู  เพ่ือวางแผนการท างานในปัจจุบันและอนาคตเป็นส าคัญ 
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 จากประสบการณ์การสอนท่ีผ่านมา  พบปัญหาหลักของคนท่ีไม่สามารถน าเอา Excel  ไป
ประยกุต์ใช้งานระดับสูงขึน้ไปได้นั้น  น่ันเป็นเพราะ  “ขาดความเข้าใจพืน้ฐานท่ีถกูต้องท่ีเก่ียวกับการ
ใช้งาน Excel  ท าให้ใช้งาน Excel  ในลักษณะตามใจตัวเอง  ไม่ปรับตัวเข้าหาโปรแกรม  อยากให้งาน
เสร็จเร็ว ๆ  แต่ไม่รู้จักเคร่ืองมือท่ีจะน ามาใช้  ท่ีส าคัญคือขาดความรู้ ความเข้าใจในส่วนของข้อมลูท่ี
เหมาะส าหรับการน าไปใช้งานได้แบบอัตโนมติั”  หรือพูดง่าย ๆ  กคื็อยงัไม่มีคามสนิทสนมกับ Excel  
นั่นเอง 
 ดังนั้น  หลักสูตรนีจึ้งได้พัฒนาขึน้มาเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้งาน Excel  สามารถน าเอาเทคนิคการ
บริหารจัดการข้อมลูให้อยู่หมัด  และสามารถเลือกใช้สูตร& ฟังก์ช่ัน  เพ่ือน าไปประยกุต์ใช้ในการ
ท างานหรือแก้ปัญหากับข้อมูลต่าง ๆ  อาทิ ฟังก์ช่ันในกลุ่มตัวเลข, ฟังก์ช่ันในกลุ่มข้อความ, ฟังก์ช่ันใน
กลุ่มวนัท่ี เวลา ฟังก์ช่ันในกลุ่มจัดการกับเง่ือนไขในรูปแบบต่าง ๆ  , ฟังก์ช่ันในกลุ่มการตรวจสอบ
ข้อมลูและฟังก์ช่ันในกลุ่มการค้นหาข้อมลู  ตลอดจนรวมไปถึงการน าฟังก์ช่ันไปประยกุต์ใช้งานใน 
Excel ท่ีซับซ้อน ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ Excel แบบคนสนิท  (เพ่ือประยกุต์ใช้งานได้ทันที) 
 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม สามารถเข้าใจการจัดเกบ็ข้อมลู/จัดรูปแบบข้อมลูใน Excel ซ่ึงถือว่าเป็นส่วน

ท่ีส าคัญท่ีสุดส าหรับ Excel 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถท างานกับข้อมลูปริมาณมาก ๆ  ได้อย่างรวดเร็ว  เช่น  กร

เล่ือนดูข้อมลู  การเลือกข้อมูล  การจัดเรียงข้อมลู  การกรองข้อมลู  การสรุปข้อมลูเป็นตาราง  
การสร้างกราฟ  เป็นต้น 

 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและประยกุต์ใช้ค าส่ังเก่ียวกับฐานข้อมลูใน Excel 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารจัดการข้อมลูบน Excel ได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยกุต์ใช้ Pivot Table  ได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ Excel Functions  ในภาพรวมได้อย่างถกูต้อง 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิดของฟังก์ช่ันเพ่ือน าไปประยกุต์ใช้ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจฟังก์ช่ันและสามารถหยิบฟังก์ช่ันไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับงาน

นั้น ๆ 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวทางการใช้งานฟังก์ช่ันแบบซับซ้อน  เพ่ือประยกุต์ใช้งานได้

ถึงขีดสุด 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและสามารถน าฟังก์ช่ันไปประยกุต์ใช้ได้จริง 
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หลกัสูตรน้ีเหมาะส าหรับ 
 ผู้ท่ีเคยใช้งาน Excel มาบ้างแต่ยงัจับประเดน็เร่ืองการประยกุต์ใช้ Excel  ยงัไม่ได้  (ใช้มือท างาน
มากกว่าใช้เคร่ืองมือ) 
 ผู้ท่ีต้องการปูพืน้ฐานการใช้งานท่ีถกูต้องและต้องการใช้งาน Excel แบบครอบคลุม  (เหมือน
ตอกเสาเขม็เพ่ือสร้างตึก) 
 ผู้ท่ีใช้งาน Excel  อยู่แล้วในชีวิตประจ าวนั  แต่ใช้งาน Excel  ด้วยมือมากกว่าเคร่ืองมือ  ท าให้
ใช้เวลานานมากกว่าท่ีงานจะส าเร็จออกมา  และต้องการเทคนิคการใช้งาน Excel อย่าง
ครอบคลุม  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานได้เร็วขึน้แบบอัตโนมติั 
 ผู้ท่ีต้องการเทคนิคการใช้งาน Excel อย่างชาญฉลาดแบบครอบคลุม  (เทคนิคการใช้งานต่าง ๆ  
เช่น ป้อนข้อมลู, การจัดรูปแบบตาราง,  การค านวณด้วยสูตรฟังก์ช่ัน, รายละเอียดการจัดเรียง
ข้อมลู, รายละเอียดการกรองข้อมลู, รายละเอียดการสรุปข้อมลูเป็นกลุ่ม ๆ  รายละเอียดการ
สร้างกราฟในแบบต่าง ๆ  เป็นต้น 
 ผู้ท่ีต้องการบริหารจัดการกับฐานข้อมลูใน Excel  ให้อยู่หมดั 
 ผู้บริหารหรือผู้ ท่ีต้องท ารายงานเสนอผู้บริหาร  ให้เชิงโต้ตอบ  (interactive Report & Analysis) 
 ผู้ท่ีต้องการความเข้าใจ Excel Functions  ในภาพรวมได้อย่างถกูต้อง 
 ผู้ท่ีต้องการเข้าใจแนวคิดของฟังก์ช่ันเพ่ือน าไปประยกุต์ใช้ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง 
 ผู้ท่ีต้องการเข้าใจฟังก์ช่ันและสามารถหยิบฟังก์ช่ันและสามารถหยิบฟังก์ช่ันไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับงานนั้น ๆ 
 ผู้ท่ีต้องการแนวทางการใช้งานฟังก์ช่ันแบบซับซ้อน  เพ่ือประยกุต์ใช้งานได้ถึงขีดสุด 
 ผู้ ท่ีต้องการเข้าใจและสามารถน าฟังก์ช่ันไปประยกุต์ใช้ได้จริง 
 

หลกัสูตรน้ีเหมาะส าหรับ 
 ผู้ท่ีเคยใช้งาน Excel มาบ้าง แต่ยงัจับประเดน็เร่ืองการประยกุต์ใช้ Excel ยงัไม่ได้ (ใช้มือท างาน
มากกว่าใช้เคร่ืองมือ) 
  ผู้ท่ีต้องการปูพืน้ฐานการใช้งานท่ีถกูต้องและต้องการใช้งาน Excel แบบครอบคลุม  (เหมือน
ตอกเสาเขม็เพ่ือสร้างตึก) 
 ผู้ท่ีใช้งาน Excel  อยู่แล้วในชีวิตประจ าวนั  แต่ใช้งาน Excel ด้วยมือมากกว่าเคร่ืองมือ ท าให้ใช้
เวลานานมากกว่าท่ีงานจะส าเร็จออกมา  และต้องการเทคนิคการใช้งาน Excel อย่างครอบคลุม  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานได้เร็วขึน้และอัตโนมติั 
 ผู้ท่ีต้องการเทคนิคการใช้งาน Excel อย่างชาญฉลาดแบบครอบคลุม  (เทคนิคการใช้งานต่าง ๆ  
เช่น ป้อนข้อมลู, การจัดรูปแบบตาราง, การค านวณด้วยสูตรด้วยฟังก์ช่ัน , รายละเอียดการ
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จัดเรียงข้อมลู, รายละเอียดการกรองข้อมลู, รายละเอียดการสรุปข้อมลูเป็นกลุ่ม, รายละเอียด
การสร้างกราฟในแบบต่าง ๆ เป็นต้น) 
 ผู้ท่ีต้องการบริหารจัดการกับฐานข้อมลูใน Excel .ให้อยู่หมดั 
 ผู้บริหารหรือผู้ ท่ีต้องท ารายเสนอผู้บริหาร ในเชิงโต้ตอบ (Interactive Report & Analysis) 
 ผู้ท่ีต้องการความเข้าใจ Excel Functions  ในภาพรวมได้อย่างถกูต้อง 
 ผู้ท่ีต้องการเข้าใจแนวคิดของฟังก์ช่ันเพ่ือน าไปประยกุต์ใช้ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง 
 ผู้ท่ีต้องการเข้าใจฟังก์ช่ันและสามารถหยิบฟังก์ช่ันไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับงานนั้น ๆ 
 ผู้ท่ีน้องการแนวทางใช้งานฟังก์ช่ันแบบซับซ้อน เพ่ือประยกุต์ใช้งานได้ถึงขีดสุด 
 ผู้ท่ีต้องการเข้าใจและสามารถน าฟังก์ช่ันไปประยกุต์ใช้ได้จริง 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเข้าใจ Excel แบบคนสนิท  (เพ่ือประยกุต์ใช้งานได้ทันที) 
 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ Excel ในการจัดเกบ็ข้อมลู/จัดรูปแบบข้อมลู  ซ่ึงถือว่าเป็นส่วน
พืน้ฐานท่ีส าคัญส าหรับคนใช้Excel 
 ผู้เข้ารับการอบรม สามารถใช้ท างานกับข้อมลูปริมาณมาก ๆ  ได้อย่างรวดเร็ว  เช่น  การเล่ือนดู
ข้อมลู การเลือกข้อมลู การจัดเรียงข้อมลู การกรองข้อมลู การสรุปข้อมลูเป็นตาราง การสร้าง
กราฟแบบมืออาชีพ  เป็นต้น 
 ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การบริหารจัดการกับฐานข้อมูลใน Excel ให้อยู่หมดั 
 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยกุต์ใช้ Pivot Table  ได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพ 
 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน า Tips & Tricks & Techniques  ต่าง ๆ ท่ีสามารถช่วยลดเวลาใน
การท างานได้อย่างเป็นอย่างดี 
 ผู้เข้ารับการอบรม มีความเข้าใจ Excel Functions  ในภาพรวมได้อย่างถกูต้อง 
 สถานการณ์ใดท่ีต้องใช้การคิดวิเคราะห์ 
 แนวทางการคิดวิเคราะห์ 
 การวิเคราะห์ด้วยข้อมลูท่ีเป็นข้อเทจ็จริง 
 การวิเคราะห์ด้วยข้อมลูท่ีเป็นความคิดเห็น  และความเช่ือ 

Workshop : Analytical Thinking Skill  
 

Module 3  :  Learning in Action for Logical Thinking 
 การคิดความหมาย และระบบการคิดเชิงตรรกะ 
 ลักษณะการใช้เหตุและผล 
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 ลักษณะของภาษาข้อความท่ีใช้แสดงเหตุและผล (ข้ออ้าง และข้อสรุป) 
 กฎของความสมเหตุสมผล (Law of Validity) 
 รูปแบบของการใช้เหตุผล  (นิรนัย, อุปมยั และการใช้เหตุผลผิด) 
Workshop : Logical Thinking Skill 
 

Module 4  :  Learning in Action for Logical Thinking & Tools 
 ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  -- > วงกลมของออยเลอร์  (Euler’s Circles) 
 เทคนิคการคิดหาเหตุผลให้ถูกทาง  (Right Reasoning Technique) 
- แสวงหาความจริง  (แยกระหว่างความจริงกับความเช่ือ, ข้อเทจ็จริงกับข้อคิดเห็น) 
- แสวงหาเหตุและผล 
 เคร่ืองมือท่ีนิยมใช้เพ่ือช่วยในการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ 
- Note Diagram, Why-Why Analysis, Relation Diagram, Tree Diagram, Matrix Diagram, 

Arrow Diagram Etc. 
Workshop : Tools Sequence in Action 
 สรุปทบทวน  และถาม-ตอบ 

วิธีการรูปแบบการฝึกอบรม 
1 การบรรยาย กระตุ้นแนวคิด : 40% 
2. แบบทดสอบฝึกปฏิบัติ  (Best in Practice)  และกรณีศึกษา 

3. การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน  (Workshop) 

4. สรปุ และ ถาม-ตอบค าถาม 
 

ผู้เข้าฝึกอบรม  พนักงานในหลายๆ หน่วยงานในองค์กรและผู้บังคับบัญชาทุกระดับ 
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ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมูีลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ทีจ่่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ   6,800 476 204 7,072 

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ 5,800 406 174 6,032 
 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่  

คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444  Line :  hrdzenter  www.hrdzenter.com , 
E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วธีิการช าระเงิน  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั 
โอนเงินเข้าบญัชีนาม  บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที ่ 206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายงับริษทัเพือ่ยนืยนัการช าระเงิน และใช้เป็นหลกัฐานการสมัครทางอีเมล์  
: hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  
 

 
 
 
 
 
 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลกิก่อนวนังาน 10 วนั  โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 
2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลกิก่อนวนัสัมมนาก่อนวนังาน 1-7 วนั บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณีทีท่่านยกเลกิในวนัสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมคัรมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือ
หากท่านยงัไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   
 

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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