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หลักสูตร  Excel Advance for Pivot Table and Database Techniques 
 วันศุกร์ท่ี 21 กุมภาพันธ์  2563  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

@ Grand Sukhumvit  Hotel  สุขุมวิท  26  กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง **   

 

Promotion  สมัคร 4 ท่าน  ลดเหลือเพยีงท่านละ 2,900 บาทเท่าน้ัน 

 (ราคาปกติท่านละ  3,900 บาท) 

          
วิทยากร : อาจารย์สมเกยีรติ  ช่วยมาก 

พฒันาหลักสูตรดีมีสาระ  “เติมเต็ม ตรงประเด็น ต่อยอดได้ชัวร์” 
 

 หลักการและเหตุผล 
 หากพูดกันถึงในโลกของธุรกิจ คงไม่มีใครท่ีไม่รู้จักโปรแกรม Microsoft Office Excel หรือท่ีเรียกกันว่า 
Microsoft Excel หรือ Excel ซ่ึงเป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ท่ีมีความยืดหยุ่นสูง มีความเก่งรอบด้าน และโดด
เด่นทางด้านการน าไปใช้งานในลักษณะต่างๆเช่น งานเกบ็ข้อมูลท่ีอยู่ในรูปแบบของตาราง งานติดต่อกับฐานข้อข้อมูล
ในองค์การ เพ่ือน าข้อมูลเหล่านั้นมาค านวณ วางแผน ท ารายงาน สร้างกราฟ วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือวางแผนการท างานใน
ปัจจุบันและอนาคตเป็นส าคัญ 
 จากประสบการณ์สอนท่ีผ่านมา พบปัญหาหลักของคนท่ีไม่สามารถน าเอา Excel ไปประยกุต์ใช้งานใน
ระดับสูงขึน้ไปได้นั้น นั่นเป็นเพราะ “ขาดความเข้าใจพืน้ฐานท่ีถูกต้องท่ีเกี่ยวกับการใช้งาน Excel ท าให้ใช้งาน Excel 
ในลักษณะตามใจตัวเองไม่ปรับตัวเข้าหาโปรแกรม อยากให้งานเสร็จเร็วๆ แต่ไม่รู้จักเคร่ืองมือท่ีจะน ามาใช้ ท่ีส าคัญ
คือขาดความรู้ความเข้าใจในส่วนของข้อมูลท่ีเหมาะส าหรับการน าไปใช้งานได้แบบอัตโนมัติ” หรือพูดง่ายๆกคื็อยงัไม่
มีความสนิทสนมกับ Excel นั่นเอง 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ Excel ในภาพรวมได้อย่างถูกต้อง 
2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ Excel แบบคนสนิท (เพ่ือประยกุต์ใช้งานได้ทันที) 
3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจการจัดเกบ็ข้อมูล  / จัดรูปแบบข้อมูลในExcel ซ่ึงถือว่าเป็นส่วนท่ีส าคัญ

ท่ีสุดส าหรับ Excel 
4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถท างานกับข้อมูลปริมาณมากๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การเล่ือนดูข้อมูล การ

เลือกข้อมูล การจัดเรียงข้อมูล การกรองข้อมูล การสรุปข้อมูลเป็นตาราง การสร้างกราฟ เป็นต้น 
5. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ศึกษาเพ่ือต่อยอดในระดับท่ีสูงขึน้ไปได้ 
6. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและสามารถน าฟังก์ชันไปประยุกต์ใช้งานได้จริง 
7. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและประยกุต์ใช้ค าส่ังเกี่ยวกับฐานข้อมูลใน Excel 
8. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารจัดการข้อมูลบน Excel ได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพ 
9. เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมสามารถประยกุต์ใช้ Pivot Table ได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพ 
10. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถน าข้อมูล External Data มาใช้บน Excel ได้ 

หลักสูตรน้ีเหมาะส าหรับ 
1. ผู้ท่ีเคยใช้งาน Excel มาบ้างแต่ยงัจับประเดน็เร่ืองการประยกุต์ใช้ Excel ยงัไม่ได้ (ใช้มือท างานมากกว่าใช้

เคร่ืองมือ) 
2. ผู้ท่ีต้องการปูพืน้ฐานการใช้งานท่ีถูกต้องและต้องการใช้งาน Excel แบบครอบคลมุ (แบบตอกเสาเขม็เพ่ือสร้าง

ตึก) 
3. ผู้ท่ีใช้งาน Excel อยู่แล้วในชีวิตประจ าวัน แต่ใช้งาน Excel ด้วยมือมากกว่าเคร่ืองมือท าให้ใช้เวลามากกว่าท่ี

งานจะส าเร็จออมา และต้องการเทคนิคการใช้งาน Excel อย่างครอบคลมุ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานได้
เร็วขึน้แบบอัตโนมัติ 

4. ผู้ท่ีต้องการเทคนิคการใช้งาน Excel ย่างชาญฉลาดแบบครอบคลมุ (เทคนิคการใช้งานต่างๆ เช่นป้อนข้อมูล, 
การสรุปข้อมูลเป็นกลุ่มๆ, รายละเอียดการสร้างกราฟแบบต่างๆ เป็นต้น) 

5. ผู้ท่ีต้องการบริหารจัดการกับฐานข้อมูลใน Excel ให้อยู่หมัด 
6. ผู้บริหารหรือผู้ ท่ีต้องท ารายงานเสนอผู้บริหาร ในเชิงโต้ตอบ (Interactive Report & Analysis) 
7. ผู้สนใจท่ัวไปท่ีต้องการประหยดัเวลาในการท ารายงาน เพียงแค่ปลายเม้าส์คลิก 
8. ผู้ท่ีต้องการประยกุต์ใช้งาน Pivot Table เพ่ือท ารายงาน / วิเคราะห์ อย่างชาญฉลาด ง่ายและเร็ว แบบ Real 

Time 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ Excel ในภาพรวมได้อย่างถูกต้อง 
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจ Excelแบบคนสนิท (เพ่ือประยกุต์ใช้งานได้ทันที) 
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3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจการจัดเกบ็ข้อมูล / จัดรูปแบบข้อมูลใน Excel ซ่ึงถือว่าเป็นส่วนท่ีส าคัญท่ีสุด
ส ารับคนใช้ Excel 

4. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถท างานกับข้อมูลปริมาณมากๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การเล่ือนดูข้อมูล การเลือก
ข้อมูล การจัดเรียงข้อมูล การกรองข้อมูล การสรุปข้อมูลเป็นตาราง การสร้างกราฟ เป็นต้น 

5. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ศึกษาเพ่ือต่อยอดในระดับท่ีสูงขึน้ไปได้ 
6. ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนการบริหารจัดการกับฐานข้อมูลใน Excel ให้อยู่หมัด 
7. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยกุต์ใช้ Pivot Table ได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพ 
8. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน า Tip & Trick & Techniques ต่างๆ ท่ีสามารถช่วยลดเวลาในการท างานได้อย่างดี 

 

หลักสูตรต่อเน่ืองหรือเกีย่วเนื่อง 
• Part 2 : Excel Advance for Special Functions 

หัวข้อการอบรม 

1. ทบทวนพืน้ฐานท่ีส าคัญมากๆ 
- Excel มีแนวความคิดอย่างไร 
- ส่วนประกอบท่ีส าคัญของ Excel 
- เทคนิคการ Format Cells 
- เทคนิคการใช้ Shortcut Keys 

2. แนวความคิดเกีย่วกบั Excel Database 
- แนวความคิดเกี่ยวกับ Excel Database 
- วิธีการจัดการ Database ใน Excel 
- ค าส่ังท่ีเข้ามาช่วยงานด้าน Database 

3. เทคนิคการใช้ค าส่ังท่ีเข้ามาช่วยงานด้าน Database 
- Data Fillter เคร่ืองมือส าหรับช่วยกรอง / เลือก / ดู / ค้นหา / ข้อมูล 
- Remove Duplicate เคร่ืองมือช่วยลบข้อมูลท่ีซ ้า 
- Data Sort เคร่ืองมือส าหรับช่วยจัดเรียง / จัดกลุ่ม ข้อมูล 
- Data Group & Outline  เคร่ืองมือส าหรับช่วยดูข้อมูลเป็นกลุ่มๆ / สรุปข้อมูลเป็นกลุ่มๆ 
- การสร้างกราฟ (Insert Chart) แบบด่วนๆ 
- Format as Table เคร่ืองมือส าหรับควบคุมรูปแบบของตารางอัตโนมัติ 
- เคร่ืองมือส าหรับช่วยท า Dynamic Range 
- Data Text to Columns เคร่ืองมือส าหรับช่วยแบ่งข้อมูลออกไปหลายๆคอลัมน์ 
- Fill Blanks เคร่ืองมือส าหรับช่วยเติมข้อมูลในเซลล์ว่างอย่างรวดเร็ว 
- เลือกข้อมูลเฉพาะท่ีมองเห็น 
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4. Pivot Table & Pivot Chart เคร่ืองมืออัจฉริยะ อันทรงประสิทธิภาพส าหรับการท ารายงาน & วิเคราะห์ข้อมูล
แบบต้อตอบได้ 
- แนวคิดการจัดท ารายงานและวิเคราะห์ข้อมูล 
- แนวความคิดของ Pivot Table 
- ข้อมูลส าหรับการท า Pivot Table 
- วิธีการสร้าง Pivot Table 
- แนะน าการวาง Layout เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ดั่งใจ 
- แนะน าเคร่ืองมือของ Pivot Table 
- การท างานกับ Pivot Chart 

 
5. เจาะลึกการใช้งาน Pivot Table 

- การปรับ Outline ให้ได้ดั่งใจ 
- การปรับแต่งตาราง Pivot Table ให้ได้ดั่งใจ 
- การใช้งานค าส่ัง Sub Totals 
- การใช้งานค าส่ัง Sort 
- การแสดงผลตัวเลขสรุปด้วยฟังก์ช่ัน SUM / COUNT / AVERGAE / MAX / MIN 
- การแสดงผลตัวเลขสรุปเป็นแบบอ่ืนๆเช่น % of Totals , % of Row , % of Column 
- การ Group ข้อมูลวันท่ีเป็น Year , Quarter , Month 
- การ Group ข้อมูลตัวเลขเป็นช่วงต่างๆ 
- การท ารายงาน Pivot Table จากแหล่งข้อมูลภายนอก ( Get External Data ) 

6. Workshop & Tips & Tricks & Techniques พร้อมยกตัวอย่างที่น่าสนใจอีกมากมาย 
 

หมายเหตุ 

ผู้เข้าอบรมน า Notebook เข้าร่วมการอบรมและลงโปรแกรม Microsoft Office 2010 ขึ้นไป 
 

ภาพรวมการอบรมสัมมนา 

• เน้นการบริหารจัดการฐานข้อมูลบน Excel ให้อยู่หมัด และการท ารายงานแบบอัตโนมัติแทนอัติโนมือ 
 

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม 
1. บรรยาย 
2. สาธิต 
3. ปฏิบัติ 
4. Workshop 
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ระยะเวลาการฝึกอบรม     1 วัน  : 09.00-16.00 น.   
 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

      ฟรี** ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติ  3.900 273 117 4,056 

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

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 ในกรณีท่ีท่านยกเลิกก่อนวันงาน 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) 
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แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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