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โปรแกรม Excel ซึ่งได้รบั ความนิ ยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายมานั บสิบปี นั้น มีสกั กี่คนที่รวู ้ า่ มีฟังก์ชนั สําเร็จรูปเพื่อการใช้
งานในลักษณะต่างๆ ร่วม 400 ฟั งก์ชนั โดยแบ่งเป็ นแต่ละหมวดหมู่ ครอบคลุมเนื้ องานหลายลักษณะ ทั้งยังเปิ ดโอกาสให้ผใู้ ช้
สร้างสูตรคํานวณได้ดว้ ยตนเอง แต่ผใู ้ ช้โดยทัว่ ไปจะใช้ Excel เพียงแค่ การตีตาราง สร้างแบบฟอร์มเป็ นส่วนใหญ่ ทําให้ยงั ไม่มี
โอกาสค้นพบความสามารถที่แท้จริงของ Excel
อย่างไรก็ตาม การที่ผใู้ ช้จะสามารถเรียนรูแ้ ละนําฟั งก์ชนั ต่างๆ มาผูกเป็ นสูตรเพื่อแก้ปัญหาในงานนั้น ย่อมต้องใช้
ระยะเวลาในการฝึ กฝน แต่ถา้ ยิง่ พลิกแพลงและประยุกต์ใช้งานได้มากเท่าไหร่ ก็จะยิง่ ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้ นเท่านั้น
ลดความซับซ้อน ลดเวลา และความผิดพลาดในการทํางานลงได้
หลักสูตรนี้ จะเปิ ดเผยเทคนิ คการใช้ฟังก์ชนั ที่สาํ คัญของ Excel และการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายวิธี เทคนิ คการเขียน
สูตรแบบ Smart Formula ที่ฉลาดและแสนรู ้ ตลอดจนเคล็ดลับต่างๆ ที่ชว่ ยให้การทํางานรวดเร็วขึ้ น เพื่อให้สามารถนําความรูไ้ ป
ต่อยอด โดยการออกแบบระบบงานต่างๆ ได้ต่อไป
...............อย่าคิดที่จะไปเรียน Excel ในระดับ Advance ถ้าคุณยังไม่ผ่านหลักสูตรนี้ .....................
หัวข้อการสัมมนาเวลา 09:00-16:30 น.
Part-I ภาพรวมและคุณสมบัตสิ าํ คัญของโปรแกรม Excel
- คุณสมบัติโดยรวมที่สาํ คัญของ Excel
- แนะนําการใช้แถบเครื่องมือ (Ribbon) และเมนูคาํ สัง่ ต่างๆ ที่สาํ คัญ
- องค์ประกอบของสมุดงาน (Workbook) และแผ่นงาน (Worksheet)
- เซลล์ (Cells) และการจัดการข้อมูลในเซลล์
- รูปแบบเซลล์ (Format cells) และการจัดรูปแบบเซลล์
Part-II ความรูเ้ บื้ องต้นในการคํานวณด้วย Excel
- คุณลักษณะการอ้างอิงเซลล์ (Cells Reference)
- หลักการเขียนสูตรคํานวณขั้นพื้ นฐาน (Basic Formula)
- ลําดับความสําคัญในการคํานวณ
- การแก้ไขข้อผิดพลาดลักษณะต่างๆ เช่น #N/A, #NAME?, #VALUE!, #DIV/0!
- การตั้งชื่อช่วงข้อมูล (Range Name) และการนําไปใช้งาน
- ฟั งก์ชนั (Function) และโครงสร้างของฟั งก์ชนั
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Part-III ฝึ กปฏิบตั ิ การประยุกต์ใช้ฟังก์ชนั ในการเขียนสูตรคํานวณ
- ฟั งก์ชนั การหาผลรวมแบบมีเงื่อนไข เช่น SUMIFS, SUMPRODUCT
- ฟั งก์ชนั การนับ เช่น COUNT, COUNTA, COUNTIFS
- ฟั งก์ชนั ข้อความ เช่น LEFT, RIGHT, MID, TEXT
- ฟั งก์ชนั วันที่และเวลา เช่น TODAY, WEEKDAY, YEAR, MONTH, DAY, NOW
- ฟั งก์ชนั ตัวเลขและทศนิ ยม เช่น MAX, MIN, AVERAGE, ROUND, INT
- ฟั งก์ชนั งานฐานข้อมูล เช่น VLOOKUP, INDEX, MATCH
- และฟั งก์ชนั อื่นๆ ที่จาํ เป็ นสําหรับการใช้งานจริง ฯลฯ เป็ นต้น
Part-IV การประมวลผลข้อมูลและการจัดทํารายงานเบื้ องต้น
- หลักการออกแบบตารางข้อมูลเบื้ องต้น
- หลักการประมวลผลข้อมูลปริมาณมาก
- การจัดเรียง (Data Sort) และการคัดกรองข้อมูล (Filter and Advanced Filter)
- การสร้างแผนภูมิ (Chart) และการปรับแต่งแผนภูมิเบื้ องต้น
- การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข (Conditional Formatting) - การประมวลผลข้อมูลด้วย PivotTable
- การตรวจสอบความถูกต้อง (Data Validation)
- การป้องกันการแก้ไขข้อมูล (Data Protection)
Part-V การปรับแต่งและการตั้งค่าเบื้ องต้น
- การตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page setup)
- การตั้งค่าการพิมพ์ (Print setup)
- การใช้แป้นพิมพ์ลดั (Keyboard Shortcut)
- การปรับแต่งตัวเลือกต่างๆ (Options) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางาน
- การเพิ่มรายการกําหนดเอง (Custom list) ฯลฯ
วิทยากร:
อาจารย์สาํ เริง ยิง่ ถาวรสุข
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ผูจ้ ดั การฝ่ าย Business Supporting Center บริษัท คอมพิวเตอร์ ซายน์ จํากัด
หัวหน้าคนงานอาวุโส ฝ่ ายวิศวกรรมการผลิต บริษัท อีซซู ุเอ็นยิน่ แมนู แฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
หมายเหตุ
- ผูเ้ ข้าอบรมต้องนํา Notebook พร้อมทั้งโปรแกรม MS Office (Word, Excel) เวอร์ชนั ่ ไม่ตาํ ่ กว่า 2007
- วิทยากรสงวนสิทธิ์ในการปรับเพิ่ม-ลด เนื้ อหาการอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับเวลา และทักษะของการเรียน

หลักสูตร การใช้ Excel ในงาน HR และงานธุรการมืออาชีพ
ราคาปกติท่านละ 4,000 บาท + VAT 7% รวมเป็ น 4,280 บาท

สมัครก่อนวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เหลือเพียง! ท่านละ 3,400 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
• ราคานี ้รวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร
• เฉพาะนิติบคุ คลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้
• ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนําไปบันทึกหักค่าใช้ จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

