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ั Excel แบบมืออาชพ
ี
หล ักสูตร เรียนรูส
้ ต
ู รและฟังก์ชน
ว ันที่ 23 พฤษภาคม 2561
โรงแรมพาลาสโซ ร ัชดา MRT ห้วยขวาง

หลักการและเหตุผล

โปรแกรม Excel ซึ่งไดรับความนิยมใชงานกันอยางแพรหลายมานับสิบปนั้น มีสักกี่คนที่รูวา มี
ฟงกชันสําเร็จรูปเพื่อการใชงานในลักษณะตางๆ รวม 400 ฟงกชัน โดยแบงเปนแตละหมวดหมู ครอบคลุมเนื้อ
งานหลายลักษณะ ทั้งยังเปดโอกาสใหผูใชสรางสูตรคํานวณไดดวยตนเอง แตผูใชโดยทั่วไปจะใช Excel เพียงแค
การตีตาราง สรางแบบฟอรมเปนสวนใหญ ทําใหยังไมมีโอกาสคนพบความสามารถที่แทจริงของ Excel
อยางไรก็ตาม การที่ผูใชจะสามารถเรียนรูและนําฟงกชันตางๆ มาผูกเปนสูตรเพื่อแกปญหาในงาน
นั้น ยอมตองใชระยะเวลาในการฝกฝน แตถายิ่งพลิกแพลงและประยุกตใชงานไดมากเทาไหร ก็จะยิ่งไดผลงานที่
มีประสิทธิภาพมากขึ้นเทานั้น ลดความซับซอน ลดเวลา และความผิดพลาดในการทํางานลงได
หลักสูตรนี้จะเปดเผยเทคนิคการใชฟงกชันที่สําคัญของ Excel และการประยุกตใชงานที่หลากหลาย
วิธี เทคนิคการเขียนสูตรแบบ Smart Formula ที่ฉลาดและแสนรู ตลอดจนเคล็ดลับตางๆ ที่ชวยใหการทํางาน
รวดเร็วขึ้น เพื่อใหสามารถนําความรูไปตอยอด โดยการออกแบบระบบงานตางๆ ไดตอไป
หัวขอการสัมมนา
•
•
•
•
•
•
•
•

คุณลักษณะการอางอิงเซลล (Cells Reference)
หลักการเขียนสูตรคํานวณขั้นพื้นฐาน (Basic Formula)
ลําดับความสําคัญในการคํานวณ
การแกไขขอผิดพลาดลักษณะตางๆ เชน #N/A, #NAME?, #VALUE!, #DIV/0!
การตั้งชื่อชวงขอมูล (Range Name) เพื่อความสะดวกในการอางถึงในสูตรคํานวณ
ฟงกชัน (Function) และโครงสรางของฟงกชัน
ฝกปฏิบัติ (Workshop) การเขียนสูตร Excel
กลุมฟงกชันดานการคํานวณ (ใชเพื่อการคํานวณทั่วไป การระบุเงื่อนไขในการคํานวณ)
o การหาผลรวม เชน SUM, SUMIF, SUMIFS
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จํานวนเต็มและทศนิยม เชน INT, ROUND, CEILING, FLOOR
กลุมฟงกชันดานสถิติ (ใชเพื่อนับจํานวนรายการขอมูลตามเงื่อนไข และการเปรียบเทียบขอมูลเพื่อหามูลคาที่สูงหรือ
o

•

ต่ําตามที่ตองการ)

การนับจํานวน เชน COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTIFS, COUNTBLANK
o การจัดลําดับ เชน MAX, MIN, AVERAGE, LARGE, SMALL
กลุมฟงกชันดานขอความและตัวอักษร (ใชฟงกชันกลุมนี้เพื่อทําการปรับแตงหรือแกไขแบบอัตโนมัติ ในกรณีที่
o

•

ขอมู ลเดิ มในตารางอาจเก็บ ไว ในรู ปแบบที่ไ มถู กตอ งหรื อไมเป นระเบีย บ ตลอดจนการทํา ใหชื่ อรายงานต างๆ
ปรับเปลี่ยนไดอัตโนมัติ)

แปลงตัวเลขและขอความ เชน BAHTTEXT, TEXT
o คนหาและแทนที่ขอความ เชน FIND, SEARCH, SUBSTITUTE
o ดึงอักขระบางสวนออกจากขอความ เชน LEFT, RIGHT, MID
o อื่นๆ เชน LEN, TRIM, CODE, CHAR
กลุมฟงกชันดานวันที่และเวลา (เพื่อสรางระบบงานที่เปนอัตโนมัติ ตามวันและเวลาที่ปรับเปลี่ยนไปตามจริง การ
o

•

ระบุวันที่เปนวันทํางานหรือวันหยุด เพื่อใหงานเอกสาร แบบฟอรม ตลอดจนการคํานวณตางๆ เปนไปโดยอัตโนมัติ)

ทําความเขาใจกับขอมูลประเภทวันที่และเวลาใน Excel
o วันที่ เชน DATE, YEAR, MONTH, DAY, WEEKDAY, TODAY
o เวลา เชน TIME, NOW
กลุมฟงกชันที่ใชในการตรวจสอบ (การสรางเงื่อนไชในการคํานวณและการประมวลผล)
o สรางเงื่อนไขในการตรวจสอบ เชน IF
o การตรวจสอบประเภทของขอมูล เชน IS-Function
กลุมฟงกชันที่ใชในงานฐานขอมูล (การใช Excel เพื่อการจัดการฐานขอมูล)
o ฟงกชันที่เกี่ยวของ เชน VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH
ฯลฯ

o

•

•

•

หมายเหตุ
•
•

•
•

วิทยากร :

ใชระยะเวลาการฝกอบรม 1 วัน (09:00-16:00 น. โดยประมาณ)
ฝกปฏิบัติจริง (Workshop) ตลอดระยะเวลาการอบรม โดยใชตัวอยางจากงานจริง ภายใตการแนะนําอยาง
ใกลชิดของวิทยากรและทีมงาน
เหมาะกับทุกคน ทุกอาชีพ ที่ตองทํางานกับ Excel และตองการใช Excel อยางเต็มประสิทธิภาพ
วิทยากรสงวนสิทธิที่จ ะเพิ่ มเติม หรือตัดทอนเนื้อหาในการอบรม เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะงานจริง
ระยะเวลา และความรูพื้นฐานของผูเขาอบรม
ํ เริง ยิง่ ถาวรสุข
อาจารย์สา
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อัตราค่าลงทะเบียน
ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ค่าอบรม
ราคาท่านละ
Early Bird ชําระล่วงหน้า

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3%

ราคาสุทธิ

3,900

273

(117)

4,056

3,500

245

(105)

3,640

่ ั แนล เทรนนิง่ โซลูชน
่ั
ทุกหล ักสูตรมอบวุฒบ
ิ ัตรจากสถาบ ันโปรเฟสชน
วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training
1.2 ชําระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Solution Ltd, Partnership)
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา(ตุ ้ม) 080-2545660

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com

กรณีหกั ภาษี ณ ที่จา่ ย หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูขนั่
เลขที่ 89/161 หมูบ่ ้ านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0103553030100

Professional Training Solution | 89/161 Soi Phrayasuren 21 Bangchan, Klongsamwa , Bangkok 10510

3

Professional Training Solution

4

แบบฟอร์ มการลงทะเบียน
เรียนรูสูตรและฟงกชัน Excel แบบมืออาชีพ
สง่ มาที่ email : ptstraining3@gmail.com หรือ Fax 02-9030080 ext.9330

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี _____________________________________________________________
______________________________________________รหัสไปรษณีย_์ ____________________
Tax ID__________________________________________สาขา___________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ ____________________ต่อ_______
Fax: ___________________________

E-mail: _________________________________________

วันสัมมนา_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชําระ 50% ของราคาค่า

สัมมนา

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้ นไป)
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