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หลกัสูตร Intermediate Excel for Database and Special Functions 

รุน่ถดัไปวนัที ่23-24 เมษายน 2563 
;วนัที ่17-18 สงิหาคม 2563 

โรงแรมไอบสิ นานา สขุมุวทิ ซอย 4 
 

ภาพรวมการอบรมสมัมนาj  

วนัที ่1 เนน้การบรหิารจดัการฐานขอ้มลูบน Excel ใหอ้ยูห่มดั และการท ารายงานแบบอตัโนมตัแิทนอตัโนมอื 

วนัที ่2 เนน้เรยีนรูแ้ละประยกุตใ์ชส้ตูร & ฟงักช์นัไดอ้ยา่งทะลปุรโุปรง่ 

ลกัษณะการฝีกอบรม 

 บรรยาย 

 สาธติ 

 ปฏบิตั ิ

 Workshop 

ระยะเวลาอบรม      จ านวน 2 วนั (6 ชัว่โมง)  อบรมเวลา 09.00 - 16.00 น. 

หลกัการและเหตผุล 

หากพดูกันถงึในโลกของธรุกจิ คงไมม่ใีครทีไ่มรู่จั้กโปรแกรม Microsoft Office Excel หรอืทีเ่รยีกกัน
วา่ Microsoft Excel หรอื Excel ซึง่เป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ทีม่คีวามยดืหยุน่สงู มคีวามเกง่รอบดา้น 
และโดดเดน่ทางดา้นการน าไปใชง้านในลักษณะตา่งๆ เชน่ งานเก็บขอ้มลูทีอ่ยูใ่นรปูแบบของตาราง งานตดิตอ่กับ
ฐานขอ้มลูในองคก์ร เพือ่น าขอ้มลูเหลา่นัน้มาค านวณ วางแผน ท ารายงาน สรา้งกราฟ วเิคราะหข์อ้มลู เพือ่วาง
แผนการท างานในปัจจบุันและอนาคตเป็นส าคัญ 

จากประสบการณ์การสอนทีผ่า่น พบปัญหาหลักของคนทีไ่มส่ามารถน าเอา Excel ไปประยกุตใ์ชง้านระดับสงู
ขึน้ไปไดนั้น้น่ันเป็นเพราะ “ขาดความเขา้ใจพืน้ฐานทีถ่กูตอ้งทีเ่กีย่วกับการใชง้าน Excel ท าใหใ้ชง้าน Excel ใน
ลักษณะตามใจตัวเอง ไมป่รับตัวเขา้หาโปรแกรม อยากใหง้านเสร็จเร็วๆ แตไ่มรู่จั้กเครือ่งมอืทีจ่ะน ามาใช ้ทีส่ าคัญ
คอืขาดความรูค้วามเขา้ใจในสว่นของขอ้มลูทีเ่หมาะส าหรับการน าไปใชง้านไดแ้บบอัตโนมัต”ิ หรอืพดูงา่ยๆ ก็คอื
ยังไมม่คีวามสนทิสนมกับ Excel น่ันเอง 

ดังนัน้หลกัสตูรนีจ้งึไดพั้ฒนาขึน้มาเพือ่ชว่ยใหผู้ใ้ชง้าน Excel สามารถน าเอาเทคนคิการบรหิารจดัการขอ้มลูใหอ้ยูห่มดั 
และสามารถเลอืกใชส้ตูร & ฟังกช์ัน่ เพือ่น าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานหรอืแกปั้ญหากบัขอ้มลูตา่งๆ อาท ิฟังกช์ัน่ในกลุม่
ตัวเลข ฟังกช์ัน่ในกลุม่ขอ้ความ ฟังกช์ัน่ในกลุม่วันที ่เวลา ฟังกช์ัน่ในกลุม่จัดการกบัเงือ่นไขในรปูแบบตา่งๆ ฟังกช์ัน่ในกลุม่
การตรวจสอบขอ้มลู และฟังกช์ัน่ในกลุม่การคน้หาขอ้มลู ตลอดจนรวมไปถงึการน าฟังกช์ัน่ไปประยกุตใ์ชใ้นงาน Excel ที่
ซบัซอ้น ไดอ้ยา่งเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 

วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมคีวามเขา้ใจ Excel แบบคนสนทิ เพือ่ประยกุตใ์ชง้านไดท้นัท ี

 เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถเขา้ใจการจัดเกบ็ขอ้มลู/จัดรปูแบบขอ้มลูใน Excel ซึง่ถอืวา่เป็นสว่นทีส่ าคญัทีส่ดุ
ส าหรับ Excel 
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 เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถท างานกบัขอ้มลูปรมิาณมากๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เชน่ การเลือ่นดขูอ้มลู การเลอืก
ขอ้มลู การจัดเรยีงขอ้มลู การกรองขอ้มลู การสรปุขอ้มลูเป็นตาราง การสรา้งกราฟ เป็นตน้ 

 เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจและประยกุตใ์ชค้ าสัง่เกีย่วกบัฐานขอ้มลูใน Excel 
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถบรหิารจัดการขอ้มลูบน Excel ไดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ 

 เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถประยกุตใ์ช ้PivotTable ไดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ 

 เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจแนวคดิของฟังกช์นัเพือ่น าไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งทะลปุรโุปรง่ 
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจฟังกช์นัและสามารถหยบิฟังกช์นัไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกบังานนัน้ๆ 
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจการแนวทางการใชง้านฟังกช์นัแบบซบัซอ้น เพือ่ประยกุตใ์ชง้านไดถ้งึขดีสดุ 

 เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจและสามารถน าฟังกช์นัไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิ 

หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรบั 

         ผูท้ีม่พีืน้ฐานการใชง้าน Excel มากอ่น 

         ผูท้ีส่นใจเทคนคิการประยกุตใ์ชฟั้งกช์นั และสามารถน าไปตอ่ยอดไดอ้ยา่งทะลปุโุปรง่ 

         ผูท้ีต่อ้งการใชง้าน Excel Functions ใหเ้กดิความคุม้คา่สงูสดุ 

         ผูท้ีอ่ยากเกง่การใชง้านสตูรฟังกช์นัถงึขัน้สงูสดุ 

 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

 ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถเขา้ใจแนวคดิของฟังกช์นัไดอ้ยา่งทะลปุรโุปรง่ 
 ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถเขา้ใจประยกุตใ์ชฟั้งกช์นัในกลุม่ตา่งๆ และน าไปใชง้านไดจ้รงิแบบไรก้ังวล 

 ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถเขา้ใจและสามารถประยกุตใ์ชง้านฟังกช์นัแบบซบัซอ้นจนถงึขัน้สตูรแบบ
Array ได ้

 ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถใชง้าน Excel Function ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง เพือ่น าไปประยกุตใ์ชง้านจรงิไดทั้นท ี

 ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถน าเทคนคิการประยกุตใ์ชฟั้งกช์นัรว่มกับค าสัง่อืน่ๆ ได ้เชน่ ค าสัง่ Conditional 
Formatting, ค าสัง่ Data Validation เป็นตน้ 

 ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถน าความรูไ้ปตอ่ยอดและปรับใชไ้ดจ้รงิ 

เนือ้หาการอบรมสมัมนา: 

 วนัที ่1 

1.    ทบทวนพืน้ฐาน Excel ทีส่ าคญัมากๆ 

2.    เทคนคิการใชค้ าสัง่ทีเ่ขา้มาชว่ยงานดา้น Database 

 แนะน าเครือ่งมอืทีเ่ขา้มาชว่ยจัดการเรือ่ง Database 

o การประยกุตใ์ชค้ าสัง่ Auto Filter 

o การประยกุตใ์ชค้ าสัง่ Advanced Filter 

o การประยกุตใ์ชค้ าสัง่ Remove Duplicate 

o การประยกุตใ์ชค้ าสัง่ Sort 

o การประยกุตใ์ชค้ าสัง่ SubTotal 
o การประยกุตใ์ชค้ าสัง่ Group & Outline 
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o การสรา้งกราฟ (Insert Chart) 

o การประยกุตใ์ชค้ าสัง่ Format as Table เครือ่งมอืส าหรับควบคมุรูปแบบของตารางอตัโนมัต ิ

o การประยกุตใ์ชค้ าสัง่ Format as Table เครือ่งมอืส าหรับชว่ยท า Dynamic Range 

o การประยกุตใ์ชค้ าสัง่ Text to Columns เครือ่งมอืส าหรับชว่ยแบง่ขอ้มลูออกไปหลายๆ คอลัมน ์

3.    Pivot Table & Pivot Chart เครือ่งมอือัจฉรยิะ อนัทรงประสทิธภิาพส าหรับการท ารายงาน & วเิคราะหข์อ้มลูแบบโตต้อบได ้

 แนวคดิการจัดท ารายงานและวเิคราะหข์อ้มลู 

 แนวความคดิของ PivotTable 

 ขอ้มลูส าหรับการท า PivotTable 

 วธิกีารสรา้ง PivotTable 

 แนะน าการวาง Layout เพือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธด์ัง่ใจ 

 แนะน าเครือ่งมอืของ PivotTable 

 การท างานกบั PivotChart 

4.    เทคนคิการใชง้าน PivotTable 

 การปรับ Layout ใหไ้ดด้ัง่ใจ 

 การปรับแตง่ตาราง PivotTable ใหไ้ดด้ัง่ใจ 

 การใชง้านค าสัง่ SubTotals 

 การใชง้านค าสัง่ Sort 

 การแสดงผลตัวเลขสรุปดว้ยฟังกช์นั SUM/COUNT/AVERGAE/MAX/MIN 

 การแสดงผลตัวเลขสรุปเป็นแบบอืน่ๆ เชน่ % of Totals, % of Row, % of Column 

 การ Group ขอ้มลูวนัทีเ่ป็น Year, Quarter, Month 

 การ Group ขอ้มลูตวัเลขเป็นชว่งตา่ง 

 การท ารายงาน PivotTable จากแหลง่ขอ้มลูภายนอก (Get External Data) 

5.    Tips & Tricks & Workshop เพิม่ความเขา้ใจ/เพิม่ความช านาญ 

วนัที ่2 
1. ทบทวน Excel เฉพาะในสว่นทีส่ าคัญ 

2. เทคนคิการอา้งองิเซลล ์(การน าเซลลไ์ปใชร้่วมกับสตูร/ฟังกช์นั) 

 งานแบบไหนควรอา้งองิเซลลแ์บบ Relative  

 งานแบบไหนควรอา้งองิเซลลแ์บบ Absolute 
 งานแบบไหนควรอา้งองิเซลลแ์บบ Absolute+Relative 

 ความแตกตา่งของการอา้งองิเซลล ์แบบใชช้ือ่จรงิ กับ ใชช้ือ่เลน่ เชน่ =SUM(Sheet1!A1:A10000) กบั =SUM(ยอด) 

 ประโยชนข์องการตัง้ชือ่เลน่ (Range Name) เชน่ น าชือ่เลน่ไปใชใ้นการค านวณขา้มชตี หรอื ขา้มไฟล ์

 เทคนคิเกีย่วกับชือ่เลน่ (Range Name) 

 

3. เทคนคิความเขา้ใจเกีย่วกบัฟังกช์นัเพือ่การใชง้านทีถ่กูตอ้ง ถูกที ่ถูกทาง  

 วธิกีารท าใหส้ตูรสัน้ลง 

 แนวความคดิเกีย่วกบัการซอ้นฟังกช์นั 

 
4. การประยกุตใ์ชฟั้งกช์นัในกลุม่ตวัเลข 

 เชน่ ABS, INT, TRUNC, ROUND, SIGN ฯลฯ 

 
5. การประยกุตใ์ชฟั้งกช์นัในกลุม่ขอ้ความ 

 เชน่ UPPER, LOWER, PROPER, TRIM, SUBSTITUTE, LEN, LEFT, RIGHT, MID ฯลฯ 

 

6. การประยกุตใ์ชฟั้งกช์นัในกลุม่วันที/่เวลา 
 เชน่ TODAY, YEAR, MONTH, DAY, DATEDIF, NOW, HOUR, MINUTE, TIME ฯลฯ 

 

7. การประยกุตใ์ชฟั้งกช์นัในกลุม่การตรวจสอบเงือ่นไข 
 IF, SUMIF, SUMIFS, COUNTIF, COUNTIFS, COUNTA, AVERAGEIF, AVERAGEIFS ฯลฯ 
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8. การประยกุตใ์ชฟั้งกช์นัในกลุม่การคน้หาและอา้งองิ 
 VLOOKUP แบบ TRUE กบั FALSE ตา่งกนัอยา่งไร, HLOOKUP ISERROR ฯลฯ 

 

9. การประยกุตใ์ชส้ตูร/ฟังกช์นั Array ทีส่ตูร/ฟังกช์นัธรรมดาไม่สามารถท าได ้

 รูจ้ักสตูรแบบ Array 

 เริม่ตน้สตูร Array 

 ตวัอยา่งฟังกช์นัทีเ่กีย่วกับ Array เชน่  MAX(IF, MIN(IF ฯลฯ 

 
10. การประยกุตใ์ชฟั้งกช์นัร่วมกับค าสัง่การจัดรูปแบบตามเงือ่นไขทีก่ าหนด (Conditional Formatting) 

11. การประยกุตใ์ชฟั้งกช์นัร่วมกับค าสัง่ทีช่ว่ยในการตรวจสอบขอ้มลู (Data Validation)  
 การป้องกนัการป้อนขอ้มลูซ ้า 

 การสรา้ง Dropdown ซอ้น Dropdown 

 ฯลฯ 

 

--- 
หมายเหต:ุ เนือ้หาดังกลา่วอาจจะมกีารปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม 
พัฒนาหลักสตูรดมีสีาระโดย อาจารยส์มเกยีรต ิชว่ยมาก “เตมิเต็ม ตรงประเด็น ตอ่ยอดไดช้วัร”์ 

ผูเ้ขา้อบรม ตอ้งน าคอมพวิเตอรโ์นต้บุค๊ มาในวนัเรยีน  
 

อัตราคา่อบรม 

 (รวมคา่วทิยากร  และเอกสารบรรยาย อาหารกลางวนั เครือ่งดืม่) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษีห ัก  ณ  ที่จ่าย  

3% 

ราคาสทุธ ิ

    คา่สมัมนา / 1 ทา่น 7,800 546 (234) 8,112 

    คา่สมัมนา / 2 ทา่น 7,000 490 (210) 7,280 

ผูเ้ขา้อบรม ตอ้งน าคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุค๊ มาเรยีนในวนัอบรม 

การช าระคา่อบรม 

1. ช าระโดยส ัง่จา่ยเช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค ขดีครอ่ม ส ัง่จา่ยในนาม 
หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง่ โซลชูั่น  (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 
เลขที ่89/161 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

2. โอนเงนิเขา้บญัช ี
ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่732-245823-8 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-711049-6 

สง่ Pay-in มาที ่Email : info.ptstraining@gmail.com  ผูเ้ขา้อบรมรบัผดิชอบคา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิ

ขา้มจงัหวดั) 

สอบถามและตดิตอ่ : คณุอรัญญา   086-8929330 

Tel. 0-21753330 or  086-6183752 (True) 
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Email ptstraining3@gmail.com  , aranya.chaidejsuriya@gmail.com 

www.ptstraining.in.th 

แบบฟอร์มการลงทะเบยีน 

Intermediate Excel for Database and Special Functions  

สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื Fax 02-9030080 ext.9330 

  บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี_____________________________________________________________ 

   ______________________________________________รหสัไปรษณยี_์____________________ 

Tax ID__________________________________________สาขา___________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 

   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

mailto:ptstraining3@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com%20หรือ

