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หลักสู ตร Intermediate Excel for Database and Special Functions
วันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
@Arize Hotel ซอยสุ ขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้ อมพงษ์ กทม. **สถานทีอ่ าจมีการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ สมเกียรติ ช่ วยมาก
ภาพรวมการอบรมสัมมนา
 วันที่ 1 เน้ นการบริ หารจัดการฐานข้ อมูลบน Excel ให้ อยู่หมัด และการทารายงาน
แบบอัตโนมัติแทนอัตโนมือ
 วันที่ 2 เน้ นเรี ยนรู้ และประยุกต์ ใช้ สูตร & ฟั งก์ ชันได้ อย่ างทะลุปรุ โปร่ ง
ลักษณะการฝึ กอบรม
 บรรยาย
 สาธิ ต
 ปฏิบตั ิ
 Workshop
ระยะเวลาอบรม
จานวน 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง) อบรมเวลา 09.00-16.00 น.

หลักการและเหตุผล
หากพูดกันถึงในโลกของธุรกิจ คงไม่ มีใครที่ไม่ ร้ ู จักโปรแกรม Microsoft Office Excel หรื อที่
เรี ยกกันว่ า Microsoft Excel หรื อ Excel ซึ่ งเป็ นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ที่มีความยืดหยุ่นสูง
มีความเก่ งรอบด้ าน และโดดเด่ นทางด้ านการนาไปใช้ งานในลักษณะต่ าง ๆ เช่ น งานเก็บข้ อมูลที่อยู่ใน
รู ปแบบของตาราง งานติดต่ อกับฐานข้ อมูลในองค์ กร เพื่อนาข้ อมูลเหล่ านั้นมาคานวณวางแผน ทา
รายงาน สร้ างกราฟ วิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อวางแผนการทางานในปั จจุบันและอนาคตเป็ นสาคัญ
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จากประสบการณ์ การสอนที่ ผ่านมา พบปั ญหาหลักของคนที่ไม่ สามารถนาเอา Excel ไป
ประยุกต์ ใช้ งานระดับสูงขึน้ ไปได้ นั้น นั่นเป็ นเพราะ “ขาดความเข้ าใจพืน้ ฐานที่ ถกู ต้ องที่เกี่ยวกับการ
ใช้ งาน Excel ทาให้ ใช้ งาน Excel ในลักษณะตามใจตัวเอง ไม่ ปรั บตัวเข้ าหาโปรแกรม อยากให้ งาน
เสร็ จเร็ ว ๆ แต่ ไม่ ร้ ู จักเครื่ องมือที่จะนามาใช้ ที่สาคัญคื อขาดความรู้ ความเข้ าใจในส่ วนของข้ อมูลที่
เหมาะสาหรั บการนาไปใช้ งานได้ แบบอัตโนมัติ” หรื อพูดง่ าย ๆ ก็คือยังไม่ มีคามสนิทสนมกับ Excel
นั่นเอง
ดังนั้น หลักสูตรนีจ้ ึงได้ พัฒนาขึน้ มาเพื่ อช่ วยให้ ผ้ ใู ช้ งาน Excel สามารถนาเอาเทคนิคการ
บริ หารจัดการข้ อมูลให้ อยู่หมัด และสามารถเลือกใช้ สูตร& ฟั งก์ ชั่น เพื่อนาไปประยุกต์ ใช้ ในการ
ทางานหรื อแก้ ปัญหากับข้ อมูลต่ าง ๆ อาทิ ฟั งก์ ชั่นในกลุ่มตัวเลข, ฟั งก์ ชั่นในกลุ่มข้ อความ, ฟั งก์ ชั่นใน
กลุ่มวันที่ เวลา ฟั งก์ ชั่นในกลุ่มจัดการกับเงื่อนไขในรู ปแบบต่ าง ๆ , ฟั งก์ ชั่นในกลุ่มการตรวจสอบ
ข้ อมูลและฟั งก์ ชั่นในกลุ่มการค้ นหาข้ อมูล ตลอดจนรวมไปถึงการนาฟั งก์ ชั่นไปประยุกต์ ใช้ งานใน
Excel ที่ซับซ้ อน ได้ อย่ างเกิดประสิ ทธิ ภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารั บการอบรมมีความเข้ าใจ Excel แบบคนสนิท (เพื่อประยุกต์ ใช้ งานได้ ทันที )
 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรม สามารถเข้ าใจการจัดเก็บข้ อมูล /จัดรู ปแบบข้ อมูลใน Excel ซึ่ งถือว่ าเป็ นส่ วน
ที่สาคัญที่สุดสาหรั บ Excel
 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารั บการอบรมสามารถทางานกับข้ อมูลปริ มาณมาก ๆ ได้ อย่ างรวดเร็ ว เช่ น กร
เลื่อนดูข้อมูล การเลือกข้ อมูล การจัดเรี ยงข้ อมูล การกรองข้ อมูล การสรุ ปข้ อมูลเป็ นตาราง
การสร้ างกราฟ เป็ นต้ น
 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารั บการอบรมเข้ าใจและประยุกต์ ใช้ คาสั่งเกี่ยวกับฐานข้ อมูลใน Excel
 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารั บการอบรมสามารถบริ หารจัดการข้ อมูลบน Excel ได้ อย่ างเต็มประสิ ทธิ ภาพ
 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารั บการอบรมสามารถประยุกต์ ใช้ Pivot Table ได้ อย่ างเต็มประสิ ทธิ ภาพ
 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารั บการอบรมมีความเข้ าใจ Excel Functions ในภาพรวมได้ อย่ างถูกต้ อง
 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารั บการอบรมเข้ าใจแนวคิ ดของฟั งก์ ชั่นเพื่อนาไปประยุกต์ ใช้ ได้ อย่ างทะลุปรุ โปร่ ง
 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารั บการอบรมเข้ าใจฟั งก์ ชั่นและสามารถหยิบฟั งก์ ชั่นไปใช้ ได้ อย่ างเหมาะสมกับงาน
นั้น ๆ
 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารั บการอบรมเข้ าใจแนวทางการใช้ งานฟั งก์ ชั่นแบบซับซ้ อน เพื่อประยุกต์ ใช้ งานได้
ถึงขีดสุด
 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารั บการอบรมเข้ าใจและสามารถนาฟั งก์ ชั่นไปประยุกต์ ใช้ ได้ จริ ง
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หลักสู ตรนี้เหมาะสาหรับ
ผู้ที่เคยใช้ งาน Excel มาบ้ างแต่ ยงั จับประเด็นเรื่ องการประยุกต์ ใช้ Excel ยังไม่ ได้ (ใช้ มือทางาน
มากกว่ าใช้ เครื่ องมือ)
ผู้ที่ต้องการปูพืน้ ฐานการใช้ งานที่ถกู ต้ องและต้ องการใช้ งาน Excel แบบครอบคลุม (เหมือน
ตอกเสาเข็มเพื่อสร้ างตึก)
ผู้ที่ใช้ งาน Excel อยู่แล้ วในชี วิตประจาวัน แต่ ใช้ งาน Excel ด้ วยมือมากกว่ าเครื่ องมือ ทาให้
ใช้ เวลานานมากกว่ าที่งานจะสาเร็ จออกมา และต้ องการเทคนิคการใช้ งาน Excel อย่ าง
ครอบคลุม เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานได้ เร็ วขึน้ แบบอัตโนมัติ
ผู้ที่ต้องการเทคนิคการใช้ งาน Excel อย่ างชาญฉลาดแบบครอบคลุม (เทคนิคการใช้ งานต่ าง ๆ
เช่ น ป้ อนข้ อมูล, การจัดรู ปแบบตาราง, การคานวณด้ วยสูตรฟั งก์ ชั่น, รายละเอียดการจัดเรี ยง
ข้ อมูล, รายละเอียดการกรองข้ อมูล, รายละเอียดการสรุ ปข้ อมูลเป็ นกลุ่ม ๆ รายละเอียดการ
สร้ างกราฟในแบบต่ าง ๆ เป็ นต้ น
ผู้ที่ต้องการบริ หารจัดการกับฐานข้ อมูลใน Excel ให้ อยู่หมัด
ผู้บริ หารหรื อผู้ที่ต้องทารายงานเสนอผู้บริ หาร ให้ เชิ งโต้ ตอบ (interactive Report & Analysis)
ผู้ที่ต้องการความเข้ าใจ Excel Functions ในภาพรวมได้ อย่ างถูกต้ อง
ผู้ที่ต้องการเข้ าใจแนวคิดของฟั งก์ ชั่นเพื่อนาไปประยุกต์ ใช้ ได้ อย่ างทะลุปรุ โปร่ ง
ผู้ที่ต้องการเข้ าใจฟั งก์ ชั่นและสามารถหยิบฟั งก์ ชั่นและสามารถหยิบฟั งก์ ชั่นไปใช้ ได้ อย่ าง
เหมาะสมกับงานนั้น ๆ
ผู้ที่ต้องการแนวทางการใช้ งานฟั งก์ ชั่นแบบซับซ้ อน เพื่อประยุกต์ ใช้ งานได้ ถึงขีดสุด
ผู้ที่ต้องการเข้ าใจและสามารถนาฟั งก์ ชั่นไปประยุกต์ ใช้ ได้ จริ ง

หลักสู ตรนี้เหมาะสาหรับ
ผู้ที่เคยใช้ งาน Excel มาบ้ าง แต่ ยงั จับประเด็นเรื่ องการประยุกต์ ใช้ Excel ยังไม่ ได้ (ใช้ มือทางาน
มากกว่ าใช้ เครื่ องมือ)
ผู้ที่ต้องการปูพืน้ ฐานการใช้ งานที่ถกู ต้ องและต้ องการใช้ งาน Excel แบบครอบคลุม (เหมือน
ตอกเสาเข็มเพื่อสร้ างตึก)
ผู้ที่ใช้ งาน Excel อยู่แล้ วในชี วิตประจาวัน แต่ ใช้ งาน Excel ด้ วยมือมากกว่ าเครื่ องมือ ทาให้ ใช้
เวลานานมากกว่ าที่งานจะสาเร็ จออกมา และต้ องการเทคนิคการใช้ งาน Excel อย่ างครอบคลุม
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานได้ เร็ วขึน้ และอัตโนมัติ
ผู้ที่ต้องการเทคนิคการใช้ งาน Excel อย่ างชาญฉลาดแบบครอบคลุม (เทคนิคการใช้ งานต่ าง ๆ
เช่ น ป้ อนข้ อมูล, การจัดรู ปแบบตาราง, การคานวณด้ วยสูตรด้ วยฟั งก์ ชั่น , รายละเอียดการ
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จัดเรี ยงข้ อมูล, รายละเอียดการกรองข้ อมูล, รายละเอียดการสรุ ปข้ อมูล เป็ นกลุ่ม, รายละเอียด
การสร้ างกราฟในแบบต่ าง ๆ เป็ นต้ น)
ผู้ที่ต้องการบริ หารจัดการกับฐานข้ อมูลใน Excel .ให้ อยู่หมัด
ผู้บริ หารหรื อผู้ที่ต้องทารายเสนอผู้บริ หาร ในเชิ งโต้ ตอบ (Interactive Report & Analysis)
ผู้ที่ต้องการความเข้ าใจ Excel Functions ในภาพรวมได้ อย่ างถูกต้ อง
ผู้ที่ต้องการเข้ าใจแนวคิดของฟั งก์ ชั่นเพื่อนาไปประยุกต์ ใช้ ได้ อย่ างทะลุปรุ โปร่ ง
ผู้ที่ต้องการเข้ าใจฟั งก์ ชั่นและสามารถหยิบฟั งก์ ชั่นไปใช้ ได้ อย่ างเหมาะสมกับงานนั้น ๆ
ผู้ที่น้องการแนวทางใช้ งานฟั งก์ ชั่นแบบซับซ้ อน เพื่อประยุกต์ ใช้ งานได้ ถึงขีดสุด
ผู้ที่ต้องการเข้ าใจและสามารถนาฟั งก์ ชั่นไปประยุกต์ ใช้ ได้ จริ ง

ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
ผู้เข้ ารั บการอบรม สามารถเข้ าใจ Excel แบบคนสนิท (เพื่อประยุกต์ ใช้ งานได้ ทันที)
ผู้เข้ ารั บการอบรมสามารถใช้ Excel ในการจัดเก็บข้ อมูล/จัดรู ปแบบข้ อมูล ซึ่ งถือว่ าเป็ นส่ วน
พืน้ ฐานที่สาคัญสาหรั บคนใช้ Excel
ผู้เข้ ารั บการอบรม สามารถใช้ ทางานกับข้ อมูลปริ มาณมาก ๆ ได้ อย่ างรวดเร็ ว เช่ น การเลื่อนดู
ข้ อมูล การเลือกข้ อมูล การจัดเรี ยงข้ อมูล การกรองข้ อมูล การสรุ ปข้ อมูลเป็ นตาราง การสร้ าง
กราฟแบบมืออาชี พ เป็ นต้ น
ผู้เข้ ารั บการอบรมได้ เรี ยนรู้ การบริ หารจัดการกับฐานข้ อมูลใน Excel ให้ อยู่หมัด
ผู้เข้ ารั บการอบรมสามารถประยุกต์ ใช้ Pivot Table ได้ อย่ างเต็มประสิ ทธิ ภาพ
ผู้เข้ ารั บการอบรมสามารถนา Tips & Tricks & Techniques ต่ าง ๆ ที่สามารถช่ วยลดเวลาใน
การทางานได้ อย่ างเป็ นอย่ างดี
ผู้เข้ ารั บการอบรม มีความเข้ าใจ Excel Functions ในภาพรวมได้ อย่ างถูกต้ อง
สถานการณ์ ใดที่ ต้องใช้ การคิ ดวิเคราะห์
แนวทางการคิ ดวิเคราะห์
การวิเคราะห์ ด้วยข้ อมูลที่เป็ นข้ อเท็จจริ ง
การวิเคราะห์ ด้วยข้ อมูลที่เป็ นความคิดเห็น และความเชื่ อ

Workshop : Analytical Thinking Skill

Module 3 : Learning in Action for Logical Thinking
การคิดความหมาย และระบบการคิดเชิ งตรรกะ
ลักษณะการใช้ เหตุและผล
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ลักษณะของภาษาข้ อความที่ใช้ แสดงเหตุและผล (ข้ ออ้ าง และข้ อสรุ ป)
กฎของความสมเหตุสมผล (Law of Validity)
รู ปแบบของการใช้ เหตุผล (นิรนัย, อุปมัย และการใช้ เหตุผลผิด)
Workshop : Logical Thinking Skill

Module 4 : Learning in Action for Logical Thinking & Tools
ความสัมพันธ์ เชิ งเหตุและผล -- > วงกลมของออยเลอร์ (Euler’s Circles)
เทคนิคการคิ ดหาเหตุผลให้ ถูกทาง (Right Reasoning Technique)
- แสวงหาความจริ ง (แยกระหว่ างความจริ งกับความเชื่ อ, ข้ อเท็จจริ งกับข้ อคิดเห็น)
- แสวงหาเหตุและผล
เครื่ องมือที่นิยมใช้ เพื่อช่ วยในการคิดวิเคราะห์ เชิ งตรรกะ
- Note Diagram, Why-Why Analysis, Relation Diagram, Tree Diagram, Matrix Diagram,
Arrow Diagram Etc.
Workshop : Tools Sequence in Action
สรุ ปทบทวน และถาม-ตอบ

วิธีการรูปแบบการฝึ กอบรม
1 การบรรยาย กระตุ้นแนวคิ ด : 40%
2. แบบทดสอบฝึ กปฏิ บัติ (Best in Practice) และกรณี ศึกษา
3. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึ กปฏิ บัติร่วมกัน (Workshop)
4. สรปุ และ ถาม-ตอบคาถาม

ผู้เข้ าฝึ กอบรม พนักงานในหลายๆ หน่ วยงานในองค์ กรและผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
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Tel: 090 645 0992 ,089 606 0444

ค่าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่ อนภาษีได้ 200 %
รวมค่ าเอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบัตร

สถานภาพ

ค่ าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%

ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3 %

ราคาสุ ทธิ

ราคาปกติท่านละ

6,800

476

204

7,072

สมัคร 4 ท่ าน ๆ ละ

5,800

406

174

6,032

สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่

คุณธนนันท์ 0906450992 , 0896060444 Line : hrdzenter www.hrdzenter.com ,
E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน
เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษทั ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริษทั ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษทั เพือ่ ยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์
: hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021

การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ ะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีทที่ ่ านยกเลิกก่ อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสีย
ค่ าใช้ จ่าย
2. กรณีทที่ ่ านแจ้ งยกเลิกก่ อนวันสัมมนาก่ อนวันงาน 1-7 วัน บริษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่ าสมัคร
3.และในกรณีทที่ ่ านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามทีส่ ่ งใบสมัครมาแล้ ว บริษทั ฯจะไม่ คนื เงินใด ๆ ทัง้ สิ้น หรือ
หากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสัมมนา ทางบริษทั ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที

