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หลกัสตูร  เรยีนรูส้ตูรและฟงักช์นั Excel แบบมอือาชพี 

            (Excel Advanced for Special Functions) 

วนัที ่18 กนัยายน 2563 

เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมจสัมนิซติ ี ้สขุมุวทิ 23 

ระยะเวลาการจดัอบรม 1 วนั 

หลักการและเหตผุล  

โปรแกรม Excel ซึง่ไดรั้บความนยิมใชง้านกันอย่างแพร่หลายมานับสบิปีนัน้ มสีักกีค่นทีรู่ว้่า มฟัีงกช์ัน
สําเร็จรูปเพื่อการใชง้านในลักษณะต่างๆ ร่วม 400 ฟังกช์ัน โดยแบ่งเป็นแต่ละหมวดหมู่ ครอบคลุมเนื้องานหลาย
ลักษณะ ทัง้ยงัเปิดโอกาสใหผู้ใ้ชส้รา้งสตูรคํานวณไดด้ว้ยตนเอง แต่ผูใ้ชโ้ดยทั่วไปจะใช ้Excel เพยีงแค่ การตตีาราง 
สรา้งแบบฟอรม์เป็นสว่นใหญ ่ทําใหย้งัไมม่โีอกาสคน้พบความสามารถทีแ่ทจ้รงิของ Excel  

อยา่งไรก็ตาม การทีผู่ใ้ชจ้ะสามารถเรยีนรูแ้ละนําฟังกช์นัตา่งๆ มาผกูเป็นสตูรเพือ่แกปั้ญหาในงานนัน้ ยอ่ม
ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการฝึกฝน แตถ่า้ยิง่พลกิแพลงและประยกุตใ์ชง้านไดม้ากเทา่ไหร ่ก็จะยิง่ไดผ้ลงานทีม่ปีระสทิธภิาพ
มากขึน้เทา่นัน้ ลดความซบัซอ้น ลดเวลา และความผดิพลาดในการทํางานลงได ้ 

หลักสูตรนี้จะเปิดเผยเทคนคิการใชฟั้งกช์นัทีสํ่าคัญของ Excel และการประยกุตใ์ชง้านทีห่ลากหลายวธิ ี
เทคนคิการเขยีนสตูรแบบ Smart Formula ทีฉ่ลาดและแสนรู ้ตลอดจนเคล็ดลับต่างๆ ทีช่ว่ยใหก้ารทํางานรวดเร็วขึน้ 
เพือ่ใหส้ามารถนําความรูไ้ปตอ่ยอด โดยการออกแบบระบบงานตา่งๆ ไดต้อ่ไป 

หวัขอ้การสมัมนา 

• คณุลักษณะการอา้งองิเซลล ์(Cells Reference) 
• หลักการเขยีนสตูรคํานวณขัน้พืน้ฐาน (Basic Formula) 
• ลําดับความสําคัญในการคํานวณ 
• การแกไ้ขขอ้ผดิพลาดลักษณะตา่งๆ เชน่ #N/A, #NAME?, #VALUE!, #DIV/0! 
• การตัง้ชือ่ชว่งขอ้มลู (Range Name) เพือ่ความสะดวกในการอา้งถงึในสตูรคํานวณ 
• ฟังกช์นั (Function) และโครงสรา้งของฟังกช์นั 
• ฝึกปฏบิตั ิ(Workshop) การเขยีนสตูร Excel 
• กลุม่ฟังกช์นัดา้นการคํานวณ (ใชเ้พือ่การคํานวณทั่วไป การระบเุงือ่นไขในการคํานวณ) 

o การหาผลรวม เชน่ SUM, SUMIF, SUMIFS 
o จํานวนเต็มและทศนยิม เชน่ INT, ROUND, CEILING, FLOOR 
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• กลุม่ฟังกช์นัดา้นสถติ ิ(ใชเ้พือ่นับจํานวนรายการขอ้มลูตามเงือ่นไข และการเปรยีบเทยีบขอ้มลูเพือ่
หามลูคา่ทีส่งูหรอืตํ่าตามทีต่อ้งการ) 
o การนับจํานวน เชน่ COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTIFS, COUNTBLANK 
o การจัดลําดับ เชน่ MAX, MIN, AVERAGE, LARGE, SMALL 

• กลุ่มฟังกช์ันดา้นขอ้ความและตัวอักษร (ใชฟั้งก์ชันกลุ่มนี้เพื่อทําการปรับแต่งหรือแกไ้ขแบบ
อัตโนมัติ ในกรณีที่ขอ้มูลเดมิในตารางอาจเก็บไวใ้นรูปแบบที่ไม่ถูกตอ้งหรือไม่เป็นระเบียบ 
ตลอดจนการทําใหช้ือ่รายงานตา่งๆ ปรับเปลีย่นไดอ้ตัโนมตั)ิ 
o แปลงตัวเลขและขอ้ความ เชน่ BAHTTEXT, TEXT 
o คน้หาและแทนทีข่อ้ความ เชน่ FIND, SEARCH, SUBSTITUTE 
o ดงึอกัขระบางสว่นออกจากขอ้ความ เชน่ LEFT, RIGHT, MID 
o อืน่ๆ เชน่ LEN, TRIM, CODE, CHAR 

• กลุม่ฟังกช์นัดา้นวันทีแ่ละเวลา (เพือ่สรา้งระบบงานทีเ่ป็นอัตโนมัต ิตามวันและเวลาทีป่รับเปลีย่น
ไปตามจรงิ การระบุวันทีเ่ป็นวันทํางานหรอืวันหยดุ เพือ่ใหง้านเอกสาร แบบฟอรม์ ตลอดจนการ
คํานวณตา่งๆ เป็นไปโดยอตัโนมตั)ิ 
o ทําความเขา้ใจกบัขอ้มลูประเภทวันทีแ่ละเวลาใน Excel 
o วันที ่เชน่ DATE, YEAR, MONTH, DAY, WEEKDAY, TODAY 
o เวลา เชน่ TIME, NOW 

• กลุม่ฟังกช์นัทีใ่ชใ้นการตรวจสอบ (การสรา้งเงือ่นไชในการคํานวณและการประมวลผล) 
o สรา้งเงือ่นไขในการตรวจสอบ เชน่ IF 
o การตรวจสอบประเภทของขอ้มลู เชน่ IS-Function 

• กลุม่ฟังกช์นัทีใ่ชใ้นงานฐานขอ้มลู (การใช ้Excel เพือ่การจัดการฐานขอ้มลู) 
o ฟังกช์นัทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH 

• ฯลฯ 

หมายเหต ุ ผูเ้ขา้อบรม ตอ้งนํา Notebook มาฝึกเรยีนและทํา Workshop (Version 2010 ขึน้ไป) 

• ใชร้ะยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน  (09:00-16:00 น. โดยประมาณ) 
• ฝึกปฏบิตัจิรงิ (Workshop) ตลอดระยะเวลาการอบรม โดยใชต้ัวอยา่งจากงานจรงิ ภายใตก้ารแนะนํา

อยา่งใกลช้ดิของวทิยากรและทมีงาน 
• เหมาะกบัทกุคน ทกุอาชพี ทีต่อ้งทํางานกบั Excel และตอ้งการใช ้Excel อยา่งเต็มประสทิธภิาพ 
• วทิยากรสงวนสทิธทิีจ่ะเพิม่เตมิ หรอืตัดทอนเนือ้หาในการอบรม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับลักษณะงานจรงิ 

ระยะเวลา และความรูพ้ืน้ฐานของผูเ้ขา้อบรม 

 

อัตราคา่ลงทะเบยีน 

    (รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  3% ราคาสทุธ ิ

    ราคาทา่นละ 3,900 273 (117) 4,056 

 

หมายเหตุ   - ค่าลงทะเบยีนเขา้รว่มสมัมนาสามารถนําไปลดหยอ่นภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลได ้200% 

                - ราคารวมเอกสารประกอบการสมัมนา, อาหารกลางวนั, น้ําชา-กาแฟ 

ผู้เข้าอบรมกรุณานํา Notebook ท่ีมีโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ขึน้ไป มาด้วย 
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ทกุหลกัสตูรมอบวฒุบิตัรจากสถาบนัโปรเฟสช ัน่แนล เทรนนิง่ โซลชู ัน่ 

วธิกีารชําระเงนิ: 

1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้
1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์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) 
 

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

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลขูัน่   

เลขท่ี 89/161 หมูบ้่านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

เรียนรูสูตรและฟงกชัน Excel แบบมืออาชีพ 

(Excel Advanced for Special Functions) 

  บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี_____________________________________________________________ 

   ______________________________________________รหสัไปรษณยี_์____________________ 

Tax ID__________________________________________สาขา___________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 

   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

Email______________________________________________________________________ 

 


