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หลกัสตูร  การออกแบบฐานขอ้มลูดว้ย MS Excel (MS Excel for Database) 

วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2563 

เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมไพร์ม เซ็นทรัล สเตชัน่ (MRT หวัลําโพง) 

 

หลักการและเหตผุล  

 

ปัญหาทีม่กัพบโดยทัว่ไปของการเกบ็ขอ้มลูดว้ยคอมพวิเตอร ์คอื ผูใ้ชจ้ะเกบ็ขอ้มลูโดยขาดการ
วางแผน ไมม่โีครงสรา้ง หรอืบนัทกึขอ้มลูแบบ Manual แตเ่มือ่ขอ้มลูมปีรมิาณมากขึน้ หรอืมี
ความถีใ่นการจัดทําขอ้มลูเพิม่ขึน้ ความยุง่ยากในการทํางานกจ็ะตามมา เพราะรปูแบบขอ้มลูทีเ่ก็บ
ไวนั้น้ ไมส่ามารถจัดการใหเ้ป็นอตัโนมตัไิด ้ตอ้งอาศยัความสามารถเฉพาะบคุคล ทําใหก้าร
ประมวลผลขอ้มลู และการจัดทํารายงานหรอืนําขอ้มลูไปลงแบบฟอรม์ตา่งๆ จะเสยีเวลาเป็นอยา่ง
มาก ทัง้ยงัเสีย่งตอ่การผดิพลาดไดง้่ายอกีดว้ย 

ผูเ้ขา้อบรมในหลกัสตูรนีจ้ะไดท้ราบถงึ วธิกีารออกแบบตารางฐานขอ้มลู การเก็บขอ้มลู การจัดการ
ขอ้มลู การเรยีกใชข้อ้มลู ตลอดจนการนําขอ้มลูทีเ่กบ็ไวม้าวเิคราะหแ์ละประมวลผล การทํา
รายงานทีเ่ป็นอตัโนมตั ิเพือ่ใหก้ารทํางานในแตล่ะวนั ง่าย สะดวก และลดความผดิพลาดของ
ขอ้มลู สามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้บัฐานขอ้มลูพนักงาน ประวัตกิารฝึกอบรม ระบบงานจัดซือ้ ประวัติ
การขายสนิคา้ ขอ้มลูลกูคา้ หรอืขอ้มลูการซอ่มบํารงุ ฯลฯ เป็นตน้ 

วธิกีารอบรม 

• รปูแบบ วธิกีารออกแบบฐานตารางฐานขอ้มลูทีด่ ีการเก็บขอ้มลู การจดัการขอ้มลู 
การเรยีกใชข้อ้มลู แบบมอือาชพี สามารถนําขอ้มลูไปใชป้ระโยชนไ์ดก้บั
หลาย Function งาน สามารถดงึจากฐานขอ้มลูกลาง ลดความผดิพลาด ซํา้ซอ้น 
และเป็นขอ้มลูที ่Up to date สะดวก รวดเร็ว 

• การนําโปรแกรม Excel มาชว่ยในการบรหิารจดัเก็บขอ้มลูใหม้ปีระสทิธภิาพ และ
เกดิประสทิธผิล ตอ่บคุลากรและองคก์ร 

• สามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้บัฐานขอ้มลูในงานตา่ง อาท ิHR ประวตักิารอบรม/ 
ระบบงานจดัซือ้/ ประวตักิารขายสนิคา้ ขอ้มลูลกูคา้ หรอืขอ้มลูการซอ่มบํารงุ และ
จะสามารถใชเ้ป็นพืน้ฐานในการเขา้อบรมหลกัสตูร Excel Advance อืน่ๆ เป็นตน้ 

• เนน้การฝึกปฏบิตั ิทีผู่เ้รยีนจะสามารถนําไปใชง้านไดท้นัท ีหลงัจากจบสมัมนา 
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หวัขอ้การอบรม (Workshop) (09:00-16:00 น.) 

• การออกแบบตารางฐานขอ้มลู (Database design) 
o แนวคดิการออกแบบตารางฐานขอ้มลูดว้ย Excel 
o ตารางฐานขอ้มลูหลกั และตารางฐานขอ้มลูยอ่ย 
o ความสมัพันธ ์และการเชือ่มโยงขอ้มลูแตล่ะตาราง 

• การออกแบบหนา้จอเพือ่การนําเขา้ขอ้มลู (Input Form) 
o การตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู (Data Validation) 
o การสรา้งรายการเลอืก (List) 
o การรันเลขที ่(หรอืหมายเลขเอกสาร) แบบอตัโนมตั ิ
o การใชเ้ครือ่งมอื Form Control เชน่ Checkbox, Option Button, Spin Button, 

Scroll Bar เป็นตน้ 
• มาโคร (Macro) และ VBA เบือ้งตน้ 

o การสรา้งตารางพักขอ้มลูกอ่นบนัทกึลงฐานขอ้มลู 
o การตรวจสอบความครบถว้นของขอ้มลูกอ่นการบนัทกึขอ้มลู 
o การบนัทกึมาโคร (Macro) เพือ่การทํางานแบบอตัโนมตั ิ
o การปรับปรงุ Code VBA ทีไ่ดจ้ากการบนัทกึมาโคร 

• การแสดงขอ้มลูจากฐานขอ้มลูตามเงือ่นไข (Dynamic Output) 
o การสรา้งเงือ่นไขในการเลอืกขอ้มลู 
o การดงึขอ้มลูจากฐานขอ้มลูมากรอกลงในฟอรม์แบบอตัโนมตั ิ
o การแสดงรปูภาพจากตารางฐานขอ้มลูรปูภาพ 
o การแสดงรปูภาพเพยีงแคล่ากเมาทผ์า่น 
o การจัดรปูแบบเซลหรอืตารางตามเงือ่นไข (Conditional Formatting) 

• การวเิคราะหแ์ละการประมวลผลขอ้มลู เบือ้งตน้ (Data Analyzing) 
o การคดักรองขอ้มลูจากฐานขอ้มลูดว้ย Data Filter และ Advance Filter 
o การหาผลรวมยอ่ยในตารางฐานขอ้มลูดว้ย Subtotals 
o การประมวลผลขอ้มลูในฐานขอ้มลูดว้ย PivotTable และ PivotChart 
o การสรา้งกราฟ (Chart) และการเลอืกใชก้ราฟแบบตา่งๆ ทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะ

ขอ้มลู 
o ฯลฯ 

หมายเหต ุ(สิง่ทีผู่เ้รยีนตอ้งจัดเตรยีม) 

–  Notebook พรอ้มทัง้โปรแกรม MS Office (Word, Excel) เวอรช์ัน่ Excel 2010 ขึน้ไป 

–  ควรนําโทรศพัทม์อืถอืสมารท์โฟน หรอืแท๊ปเล็ตมาดว้ย 

………………………………………………………………………………………………… 
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วธิกีารสมัมนา 

*เรยีนรูโ้ดยใหผู้อ้บรมมสีว่นรว่มมากทีส่ดุ เนน้การปฏบิตัแิละกรณีศกึษา กจิกรรมเสรมิสรา้งการ
เรยีนรู ้Workshop ประกอบการบรรยายแบบเขม้ขน้ตลอดหลกัสตูร นําไปใชไ้ดจ้รงิ 

*เพือ่ประสทิธภิาพการอบรม ผูเ้รยีนควรผา่นการอบรมหลกัสตูร Excel for Beginner มาแลว้ หรอื
เป็นผูท้ีม่ทีักษะการใชส้ตูรและฟังกช์นั Excel พอสมควร เชน่ การใช ้SUMIFS, COUNTIFS, 
VLOOKUP, INDEX, MATCH และ IF เป็นตน้ 

มคีวามเขา้ใจในเรือ่ง รปูแบบขอ้มลู (Data type) การจัดรปูแบบขอ้มลู (Data format) และการตัง้
ชือ่ชว่งขอ้มลู (Range name) เป็นอยา่งด ี

ผูเ้ขา้สมัมนา: 

ฝ่าย HR /ธรุการทั่วไป/เจา้หนา้ทีธ่รุการ/เจา้หนา้ที ่ทีป่ฏบิตังิานเกีย่วกบัการจัดเก็บ และจัดทํา
ฐานขอ้มลู/ ประชาสมัพันธ/์ผูส้นใจทัว่ไป 

 
วทิยากร อ.สําเรงิ ยิง่ถาวรสขุ 

 

 อัตราคา่อบรม 
     (รวมคา่วทิยากร และเอกสารการอบรม รวมอาหารกลางวนั-ชากาแฟ อาหารวา่งและวฒุบิตัร) 

คา่อบรมสมัมนา/วนั ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่อบรม 1 ทา่น 3,900 273 (117) 4,056 

Pro สมคัร 3 ทา่นๆละ 3,500 245 (105) 3,640 

ทกุหลกัสตูรมอบวฒุบิตัรจากสถาบนัโปรเฟสช ัน่แนล เทรนนิง่ โซลชู ัน่ 

วธิกีารชําระเงนิ: 

1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้
1.1  ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

1.2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 
Ltd, Partnership) 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา(ตุม้) 086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.co.th  Email  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

http://www.ptstraining.in.th/
mailto:info.ptstraining@gmail.com


 

Professional Training Solution | 89/161 Soi Phrayasuren 21 Bangchan, Klongsamwa , Bangkok 10510  4 

 

4
 Professional Training Solution 

แบบฟอร์มเข้าร่วมสมัมนา 

การออกแบบฐานขอ้มลูดว้ย MS Excel (MS Excel for Database) 
สง่แบบฟอรม์ลงทะเบยีนมาที ่Email : info.ptstraining@gmail.com 

 
 

 บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

  ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี_________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 

รายชื่อ-ผูเ้ขา้อบรม 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  
 


	หลักสูตร  การออกแบบฐานข้อมูลด้วย MS Excel (MS Excel for Database)

