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ตะลุยสูตรและฟังค์ชั นในExcEl
กับ ExcEl AdvAncE Functions

รุ่นที 16
วันพุธที 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ณ HIP HOTEL ถนนรัชดาภิเษก กทม.

หลักการและเหตุผล
(จากราคาปกติ 3,900 บาท)

มีผใู้ ช้งาน Excel หลายต่อหลายคนเมือถึงเวลาทีจะนําฟั งก์ชนั ไปประยุกต์ใช้กบั หน้างานทีได้รบั มอบหมาย
แต่ปรากฏว่าติดปั ญหาตรงทีความรูค้ วามเข้าใจในเรืองของฟั งก์ชนั เหตุเนื องจากว่าฟั งก์ชนั ใน Excel มีเยอะแยะ
มากมายจนเลือกไม่ถกู ว่าฟั งก์ชนั ไหนเหมาะกับงานอะไร
หลักสูตรนี จะเน้นไปทีการหยิบฟั งก์ชนั เพือนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานหรือแก้ปัญหากับข้อมูลต่างๆ อาทิ
ฟั งก์ชนั ในกลุม่ ตัวเลข, ฟั งก์ชนั ในกลุม่ ข้อความ, ฟั งก์ชนั ในกลุม่ วันทีเวลา, ฟั งก์ชนั ในกลุม่ จัดการกับเงือนไขใน
รูปแบบต่างๆ, ฟั งก์ชนั ในกลุม่ การตรวจสอบข้อมูล และฟั งก์ชนั ในกลุม่ การค้นหาข้อมูล ตลอดจนรวมไปถึงการ
นําฟั งก์ชนั ไปประยุกต์ใช้งานใน Excel ทีซับซ้อน ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
วัตถุประสงค์
หลักสูตรนี จะเน้นไปทีการหยิบฟั งก์ชนั เพือนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานงานกับข้อมูลต่างๆ อาทิ ฟั งก์ชนั ใน
กลุม่ ตัวเลข, ฟั งก์ชนั ในกลุม่ ข้อความ, ฟั งก์ชนั ในกลุม่ วันทีเวลา, ฟั งก์ชนั ในกลุม่ จัดการกับเงือนไขในรูปแบบต่างๆ
, ฟั งก์ชนั ในกลุม่ การตรวจสอบข้อมูล และฟั งก์ชนั ในกลุม่ การค้นหาข้อมูล ตลอดจนรวมไปถึงการนําฟั งก์ชนั ไป
ประยุกต์ใช้งานใน Excel ทีซับซ้อน ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด








หลักสูตรนีเหมาะสําหรับ
ผูท้ ีอยากเก่งการใช้งานสูตรถึงขันสูงสุด
ผูท้ ีต้องการเรียนรูฟ้ ั งก์ชนั ทีช่วยในการบริหารจัดการกับข้อมูล หรือสรุปข้อมูลในรูปแบบต่างๆ อาทิ
ตัวเลข ข้อความ วันทีเวลา เงือนไข การค้นหาข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล ตลอดไปจนถึงการนําไป
ประยุกต์ใช้งานทีซับซ้อน (สูตรซ้อนสูตร) ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ผูท้ ีสนใจเทคนิ คการประยุกต์ใช้ฟังก์ชนั และสามารถนําไปต่อยอดได้อย่างทะลุปุโปร่ง
ผูท้ ีต้องการใช้งาน Excel Functions ให้เกิดความคุม้ ค่าสูงสุด
ผูท้ ีเคยผ่านการอบรมหลักสูตร Excel Basic Smart ฉลาดใช้โปรแกรม Microsoft Excel มาก่อน
เนือหาการอบรมสัมมนา

1. ทบทวนความเข้าใจเกียวกับฟั งก์ชนั เพือการใช้งานทีถูกต้อง ถูกที ถูกทาง เสียก่อน
 ฟั งก์ชนั คืออะไร
 ฟั งก์ชนั มีกีชนิ ด
 อาร์กิวเมนต์คืออะไร
 การจัดการกับอาร์กิวเมนต์
 วิธีการทําให้สตู รสันลง
 แนวความคิดเกียวกับการซ้อนฟั งก์ชนั
2. ประยุกต์ใช้ฟังก์ชนั ในกลุม่ ตัวเลข
3. ประยุกต์ใช้ฟังก์ชนั ในกลุม่ ข้อความ
4. ประยุกต์ใช้ฟังก์ชนั ในกลุม่ วันที/เวลา
5. ประยุกต์ใช้ฟังก์ชนั ในกลุม่ การตรวจสอบเงือนไข
6. ประยุกต์ใช้ฟังก์ชนั ในกลุม่ การค้นหาและอ้างอิง
7. เทคนิ คการซ้อนสูตร (เพือแก้ปัญหาโจทย์ทีซับซ้อน)
8. ประยุกต์ใช้ฟังก์ชนั กับคําสังการจัดรูปแบบตามเงือนไขทีกําหนด (Conditional Formatting)
 ทบทวนคําสัง
 แยกแยะข้อมูลตามสีทีกําหนด
 ถ้าตัวเลขเป็ นค่าตําสุดให้เทสีแดง
 ถ้าตัวเลขเป็ นค่าสูงสุดให้เทสีเขียว
 ถ้าตัวเลขติดลบให้เทสีสม้
 ตีเส้นแบ่งข้อมูลเป็ นกลุม่ ๆ
 เทสีสลับแถว
 ถ้าซ้ายมือสามตัวเป็ นคําว่านางให้เทสีแดง
 ถ้าข้อมูลในคอลัมน์ A มากกว่าคอลัมน์ B ให้เทสีแดง
 ฯลฯ
 Tips & Tricks

9. ประยุกต์ใช้ฟังก์ชนั กับคําสังทีช่วยในการตรวจสอบข้อมูล (Data Validation)
 ทบทวนคําสัง
 การสร้าง Dropdown ซ้อน Dropdown
 การป้องกันการป้อนข้อมูลผิดพลาด
 การป้องกันการป้อนข้อมูลซํา
 การบังคับให้ป้อนข้อมูลขึนต้นด้วย A
 การบังคับให้ป้อนข้อมูลตามลําดับก่อนหลัง
 การบังคับให้ป้อนข้อมูลตามเงือนไขทีกําหนด
10. ตบท้ายด้วยเทคนิ คการประยุกต์ใช้งานสูตรแบบ Array เพือแก้ปัญหาทีสูตรหรือฟั งก์ชนั ธรรมดาไม่
สามารถจัดการได้
ลักษณะการฝี กอบรม
 บรรยาย
 สาธิต
 ปฏิบตั ิ
 Workshop
 ผูเ้ ข้าอบรมกรุณาจัดเตรียมเครืองคอมพิวเตอร์ มาเพือฝึ กปฏิบตั ิลงโปรแกรม Microsoft Excel version
2010 ขึนไป (recommend)

ผ่านการรับรองและได ้วุฒบ
ิ ัตร
ผ่านการรับรองและได ้วุฒบ
ิ ัตร
Microsoft Office Specialist

เหมาะสําหรับ ผูม้ ีหน้าทีสัมภาษณ์คดั เลือกพนักงานใหม่ของแต่ละแผนก ระดับ Leader,

ค่าใช้จา่ ยในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %
รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบตั ร
สถานภาพ

ค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิม 7%

ภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3 %

ราคาสุทธิ

บุคคลทัวไป

3,900

273

117

4,056

สมาชิก

3,000

210

90

3,120

105

3,640

กรณีชาํ ระก่อน 15 วัน
(ราคา Early Bird)
บุคคลทัวไป

3,500

245
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