www.hrdzenter.com

E-mail : hrdzenter@gmail.com

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

Tel: 090 645 0992 ,089 606 0444

หลักสู ตร Intermediate Excel for Database and Special Functions
วันที่ 25-26 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
@ Grand Sukhumvit Hotel สุ ขุมวิท 4-6 กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง **

Promotion สมัคร 4 ท่ านลดเหลือท่ านละ 6,800 บาท
(ราคาปกติท่านละ 7,800 บาท)

วิทยากร : อาจารย์ สมเกียรติ ช่ วยมาก
พัฒนาหลักสู ตรดีมีสาระ “เติมเต็ม ตรงประเด็น ต่ อยอดได้ ชัวร์ ”

ภาพรวมการอบรมสัมมนา
 วันที่ 1 เน้ นการบริ หารจัดการฐานข้ อมูลบน Excel ให้ อยู่หมัด และการทารายงานแบบอัตโนมัติ
แทนอัตโนมือ
 วันที่ 2 เน้ นเรี ยนรู้ และประยุกต์ ใช้ สูตร & ฟั งก์ ชันได้ อย่ างทะลุปรุ โปร่ ง
ลักษณะการฝึ กอบรม
 บรรยาย
 สาธิ ต
 ปฏิ บัติ
 Workshop
ระยะเวลาอบรม
จานวน 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง) อบรมเวลา 09.00-16.00 น.
บริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สนญ.) เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
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หลักการและเหตุผล
หากพูดกันถึงในโลกของธุรกิจ คงไม่ มีใครที่ไม่ ร้ ู จักโปรแกรม Microsoft Office Excel หรื อที่เรี ยกกันว่ า
Microsoft Excel หรื อ Excel ซึ่ งเป็ นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความเก่ งรอบด้ าน และ
โดดเด่ นทางด้ านการนาไปใช้ งานในลักษณะต่ าง ๆ เช่ น งานเก็บข้ อมูลที่อยู่ในรู ปแบบของตาราง งานติดต่ อกับ
ฐานข้ อมูลในองค์ กร เพื่อนาข้ อมูลเหล่ านั้นมาคานวณวางแผน ทารายงาน สร้ างกราฟ วิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อวาง
แผนการทางานในปั จจุบันและอนาคตเป็ นสาคัญ
จากประสบการณ์ การสอนที่ผ่านมา พบปั ญหาหลักของคนที่ไม่ สามารถนาเอา Excel ไปประยุกต์ ใช้ งาน
ระดับสูงขึน้ ไปได้ นั้น นั่นเป็ นเพราะ “ขาดความเข้ าใจพืน้ ฐานที่ถกู ต้ องที่เกี่ยวกับการใช้ งาน Excel ทาให้ ใช้ งาน Excel
ในลักษณะตามใจตัวเอง ไม่ ปรั บตัวเข้ าหาโปรแกรม อยากให้ งานเสร็ จเร็ ว ๆ แต่ ไม่ ร้ ู จักเครื่ องมือที่จะนามาใช้ ที่
สาคัญคือขาดความรู้ ความเข้ าใจในส่ วนของข้ อมูลที่เหมาะสาหรั บการนาไปใช้ งานได้ แบบอัตโนมัติ” หรื อพูดง่ าย ๆ
ก็คือยังไม่ มีคามสนิทสนมกับ Excel นั่นเอง
ดังนั้น หลักสูตรนีจ้ ึงได้ พฒ
ั นาขึน้ มาเพื่อช่ วยให้ ผ้ ใู ช้ งาน Excel สามารถนาเอาเทคนิคการบริ หารจัดการข้ อมูล
ให้ อยู่หมัด และสามารถเลือกใช้ สูตร& ฟั งก์ ชั่น เพื่อนาไปประยุกต์ ใช้ ในการทางานหรื อแก้ ปัญหากับข้ อมูลต่ าง ๆ
อาทิ ฟั งก์ ชั่นในกลุ่มตัวเลข, ฟั งก์ ชั่นในกลุ่มข้ อความ, ฟั งก์ ชั่นในกลุ่มวันที่ เวลา ฟั งก์ ชั่นในกลุ่มจัดการกับเงื่อนไขใน
รู ปแบบต่ าง ๆ , ฟั งก์ ชั่นในกลุ่มการตรวจสอบข้ อมูลและฟั งก์ ชั่นในกลุ่มการค้ นหาข้ อมูล ตลอดจนรวมไปถึงการนา
ฟั 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 วนที่สาคัญที่สุด
สาหรั บ Excel
 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารั บการอบรมสามารถทางานกับข้ อมูลปริ มาณมาก ๆ ได้ อย่ างรวดเร็ ว เช่ น กรเลื่อนดูข้อมูล การ
เลือกข้ 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 าใจแนวคิดของฟั งก์ ชั่นเพื่อนาไปประยุกต์ ใช้ ได้ อย่ างทะลุปรุ โปร่ ง
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 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารั บการอบรมเข้ าใจฟั งก์ ชั่นและสามารถหยิบฟั งก์ ชั่นไปใช้ ได้ อย่ างเหมาะสมกับงานนั้น 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

หลักสู ตรนี้เหมาะสาหรั บ
ผู้ที่เคยใช้ งาน Excel มาบ้ างแต่ ยงั จับประเด็นเรื่ องการประยุกต์ ใช้ Excel ยังไม่ ได้ (ใช้ มือทางานมากกว่ าใช้
เครื่ องมือ)
ผู้ที่ต้องการปูพืน้ ฐานการใช้ งานที่ถกู ต้ องและต้ องการใช้ งาน Excel แบบครอบคลุม (เหมือนตอกเสาเข็มเพื่อ
สร้ างตึก)
ผู้ที่ใช้ งาน Excel อยู่แล้ วในชี วิตประจาวัน แต่ ใช้ งาน Excel ด้ วยมือมากกว่ าเครื่ องมือ ทาให้ ใช้ เวลานาน
มากกว่ าที่งานจะสาเร็ จออกมา และต้ องการเทคนิคการใช้ งาน Excel อย่ างครอบคลุม เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การทางานได้ เร็ วขึน้ แบบอัตโนมัติ
ผู้ที่ต้องการเทคนิคการใช้ งาน Excel อย่ างชาญฉลาดแบบครอบคลุม (เทคนิคการใช้ งานต่ าง ๆ เช่ น ป้ อน
ข้ อมูล, การจัดรู ปแบบตาราง, การคานวณด้ วยสูตรฟั งก์ ชั่น, รายละเอียดการจัดเรี ยงข้ อมูล, รายละเอียดการ
กรองข้ อมูล, รายละเอียดการสรุ ปข้ อมูลเป็ นกลุ่ม ๆ รายละเอียดการสร้ 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 างเหมาะสมกับงานนั้น
ๆ
ผู้ที่ต้องการแนวทางการใช้ งานฟั งก์ ชั่นแบบซับซ้ อน เพื่อประยุกต์ ใช้ งานได้ ถึงขีดสุด
ผู้ที่ต้องการเข้ าใจและสามารถนาฟั งก์ ชั่นไปประยุกต์ ใช้ ได้ จริ ง

ผลที่คาดว่ 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 วนพืน้ ฐานที่สาคัญ
สาหรั บคนใช้ Excel
ผู้เข้ ารั บการอบรม สามารถใช้ ทางานกับข้ อมูลปริ มาณมาก ๆ ได้ อย่ างรวดเร็ ว เช่ น การเลื่อนดูข้อมูล การเลือกข้ อมูล
การจัดเรี ยงข้ อมูล การกรองข้ อมูล การสรุ ปข้ อมูลเป็ นตาราง การสร้ างกราฟแบบมืออาชี 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
บริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สนญ.) เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992, 089-773-7091 :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

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

ผู้เข้ ารั บการอบรมสามารถนา Tips & Tricks & Techniques ต่ าง ๆ ที่สามารถช่ วยลดเวลาในการทางานได้ อย่ าง
เป็ นอย่ างดี
ผู้เข้ ารั บการอบรม มีความเข้ าใจ Excel Functions ในภาพรวมได้ อย่ างถูกต้ อง
ผู้เข้ ารั บการอบรม เข้ าใจแนวคิดของฟั งก์ ชั่น เพื่อนาไปประยุกต์ ใช้ ได้ อย่ างทะลุปรุ โปร่ ง
ผู้เข้ ารั บการอบรมเข้ าใจการแนวทางการใช้ งานฟั งก์ ชั่นแบบซับซ้ อน เพื่อประยุกต์ ใช้ งานได้ ถึงขีดสุด
ผู้เข้ ารั บการอบรมเข้ าใจและสามารถนาฟั งก์ ชั่นไปประยุกต์ ใช้ ได้ จริ ง

เนื้อหาการสัมมนา วันที่ 1
1. ทบทวนพืน้ ฐานที่สาคัญมาก ๆ
2. เทคนิคการใช้ คาสั่งที่เข้ ามาช่ วยงานด้ าน Database
 แนะนาเครื่ องมือที่เข้ ามาช่ วยจัดการเรื่ อง Database
 การประยุกต์ ใช้ คาสั่ง Auto Filter
 การประยุกต์ ใช้ คาสั่ง Advanced Filter
 การประยุกต์ ใช้ คาสั่ง Remove Duplicate
 การประยุกต์ ใช้ คาสั่ง Sort
 การประยุกต์ ใช้ คาสั่ง Sub Total
 การประยุกต์ ใช้ คาสั่ง Group & Outline
 การสร้ างกราฟ (Insert Chart)
 การประยุกต์ ใช้ คาสั่ง Format as Table เครื่ องมือสาหรั บควบคุมรู ปแบบของตาราง
อัตโนมัติ
 การประยุกต์ ใช้ คาสั่ง Format as Table เครื่ องมือสาหรั บช่ วยทา Dynamic Range
 การประยุกต์ ใช้ คาสั่ง Text to Columns เครื่ องมือสาหรั บช่ วยแบ่ งข้ อมูลออกไปหลาย ๆ
คอลัมน์
3. Pivot Table & Pivot Chart เครื่ องมืออัจฉริ ยะ อันทรงประสิ ทธิ ภาพสาหรั บการทารายงาน &
วิเคราะห์ ข้อมูล แบบโต้ ตอบได้
 แนวคิดการจัดทารายงาน และวิเคราะห์ ข้อมูล
 แนวความคิดของ Pivot Table
 ข้ อมูลสาหรั บการทา Pivot Table
 วิธีการสร้ าง Pivot Table
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 แนะนาการวาง Layout เพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ ดั่งใจ
 แนะนาเครื่ องมือของ Pivot Table
 การทางานกับ Pivot Table
4. เทคนิคการใช้ งาน Pivot Table
 การปรั บ Layout ให้ ได้ ดั่งใจ
 การปรั บแต่ งตาราง Pivot Table ให้ ได้ ดั่งใจ
 การใช้ งานคาสั่ง Sub Totals
 การใช้ งานคาสั่ง Sort
 การแสดงผลตัวเลขสรุ ปด้ วยฟั งก์ ชั่น SUM/COUNT/AVERGAE/MAX/MIN
 การแสดงผลตัวเลขสรุ ปเป็ นแบบอื่น ๆ เช่ น % of Totals, % of Row, % of Column
 การ Group ข้ อมูลวันที่เป็ น Year, Quarter, Month
 การ Group ข้ อมูลตัวเลขเป็ นช่ วงต่ าง ๆ
 การทารายงาน PivotTable จากแหล่ งข้ อมูลภายนอก (Get External Data)
5. Tips & Tricks & Workshop เพิ่มความเข้ าใจ/เพิ่มความชานาญ
เนื้อหาการสัมมนา วันที่ 2
1. เทคนิคการอ้ างอิงเซลล์ (การนาเซลล์ ไปใช้ ร่วมกับสูตร/ฟั งก์ ชั่น)
 งานแบบไหนควรอ้ างอิงเซลล์ แบบ Relative
 งานแบบไหนควรอ้ างอิงเซลล์ แบบ Absolute
 งานแบบไหนควรอ้ างอิงเซลล์ แบบ Absolute + Relative
 ความแตกต่ างของการอ้ างอิงเซลล์ แบบใช้ ชื่อจริ งกับ ใช้ ชื่อเล่ น เช่ น =
SUM(Sheet1!A1:A10000) กับ =SUM(ยอด)
 ประโยชน์ ของการตั้งชื่ อเล่ น (Range Name) เช่ น นาชื่ อเล่ นไปใช้ ในการคานวณข้ ามขีด
หรื อ ข้ ามไฟล์
 เทคนิคเกี่ยวกับชื่ อเล่ น (Ragne Name)
2. เทคนิคความเข้ าใจเกี่ยวกับฟั งก์ ชั่นเพื่อการใช้ งานที่ถกู ต้ อง ถูกที่ ถูกทาง
 วิธีการทาให้ สูตรสั้นลง
 แนวความคิดเกี่ยวกับการซ่ อนฟั งก์ ชั่น
3. การประยุกต์ ใช้ ฟังก์ ชั่นในกลุ่มการตรวจสอบเงื่อนไข
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 SUMIF, SUMIFS, COUNTIF, COUNTIFS, AVERAGEIF, AVERAGEIFS ฯลฯ

4. การประยุกต์ ใช้ ฟังก์ ชั่นในกลุ่มการตรวจสอบเงื่อนไข (ต่ อ)
 IF, AND, OR, IF(IF, IF(AND( IF(OR( ฯลฯ
5. การประยุกต์ ใช้ ฟังก์ ชั่นในกลุ่มการค้ นหาและอ้ างอิง
 VLOOKUP แบบ TRUE กับ FALSE ต่ างกันอย่ างไร, HLOOKUP, ISERROR, INDEX,
MATCH ฯลฯ
6. การประยุกต์ ใช้ ฟังก์ ชั่นในกลุ่มวันที่ /เวลา
 เช่ น TODAY, YEAR, MONTH, DAY, DATEDIF, NOW, HOUR, MINUTE, TIME ฯลฯ
7. เทคนิคการใช้ เครื่ องมือช่ วยติดตามสู ตร (Fomulas Auditing)
 การติดตามเกี่ยวเนื่องต่ อไป (Tracing Dependent)
 การติดตามเกี่ยวเนื่องจาก (Tracing Precedent)
 การติดตามความผิดพลาด (Tracing Errors)
 การเอาลูกศรติดตามออกทั้งหมด (Clearing Trace Arrows)
8. แนะนาเทคนิคการประยุกต์ ใช้ สูตรร่ วมกับคาสั่งอื่น ๆ เช่ น
 Conditional Formatting
 Data Validations
 Form Controls
 ฯลฯ
 ผู้เข้ าอบรมกรุณาจัดเตรี ยมเครื่ องคอมพิวเตอร์ มาเพื่อฝึ กปฏิบัติลงโปรแกรม Microsoft Excel version 2010 ขึน้ ไป

ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่ อนภาษีได้ 200 %
ฟรี ** ค่ าเอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มือ้ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบัตร
สถานภาพ

ค่ าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%

ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3 %

ราคาสุ ทธิ

ราคาปกติ

7,800

546

234

8,112

สมัคร 4 ท่ าน ๆ ละ

6,800

476

204

7,072
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สารองทีน่ ั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่
คุณธนนันท์ 090-645-0992 , 089-606-0444, Line : hrdzenter
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน
เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรั พย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุ ณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชาระเงิน 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 เขตทุง่ ครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021

การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ ะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีทที่ ่ านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสียค่ าใช้ จ่าย
2. กรณีทที่ ่ านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่ าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ ว บริษทั ฯจะไม่ คนื เงินใด ๆ ทัง้ สิ้น หรือหากท่ านยังไม่ ชาระ
ค่ าสัมมนา ทางบริ ษทั ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
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