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ระยะเวลาอบรม      จํานวน 1 วัน (6 ชั�วโมง)  อบรมเวลา 09.00 - 16.00 น. 
 
หลกัการและเหตุผล 

หากพูดกันถงึในโลกของธุรกจิ คงไม่มีใครที�ไม่รูจ้ักโปรแกรม Microsoft Office Excel หรือ
ที�เรียกกันว่า Microsoft Excel หรือ Excel ซึ�งเป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ที�มีความ
ยืดหยุ่นสูง มีความเก่งรอบดา้น และโดดเด่นทางดา้นการนําไปใชง้านในลักษณะต่างๆ เช่น 
งานเก็บขอ้มูลที�อยู่ในรูปแบบของตาราง งานตดิต่อกับฐานขอ้มูลในองคก์ร เพื�อนําขอ้มูล
เหล่านั�นมาคาํนวณ วางแผน ทํารายงาน สรา้งกราฟ วเิคราะหข์อ้มูล เพื�อวางแผนการทํางานใน
ปัจจุบันและอนาคตเป็นสําคัญ  

จากประสบการณ์การสอนที�ผ่าน พบปัญหาหลักของคนที�ไม่สามารถนําเอา Excel ไป
ประยุกตใ์ชง้านระดับสูงขึ�นไปไดน้ั�นนั�นเป็นเพราะ “ขาดความเขา้ใจพื�นฐานที�ถูกตอ้งที�เกี�ยวกับ
การใชง้าน Excel ทําใหใ้ชง้าน Excel ในลักษณะตามใจตัวเอง ไม่ปรับตัวเขา้หาโปรแกรม 
อยากใหง้านเสร็จเร็วๆ แต่ไม่รูจ้ักเครื�องมือที�จะนํามาใช ้ที�สําคัญคอืขาดความรูค้วามเขา้ใจใน
ส่วนของขอ้มูลที�เหมาะสาํหรับการนําไปใชง้านไดแ้บบอัตโนมัต”ิ หรือพูดง่ายๆ ก็คือยังไม่มี
ความสนิทสนมกับ Excel นั�นเอง  

ดังนั�นหลักสูตรนี�จงึไดพ้ัฒนาขึ�นมาเพื�อช่วยใหผู้ใ้ชง้าน Excel สามารถนําเอาเครื�องมือใน 
Excel มาประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์สูงสุด  

 

 
วตัถุประสงค ์

 เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความเขา้ใจ Excel ในภาพรวมไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
 เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความเขา้ใจ Excel แบบคนสนิท (เพื�อประยุกตใ์ชง้านได ้

ทันที) 
 เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถเขา้ใจการจัดเก็บขอ้มูล/จัดรูปแบบขอ้มูลใน Excel ซึ�ง

ถือว่าเป็นส่วนที�สาํคัญที�สุดสําหรับ Excel 

ขอเชญิเขา้ร่วมฝึกอบรมสัมมนาเชงิปฏบิัตกิาร หลักสูตร 



 
 

 เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถทํางานกับขอ้มูลปรมิาณมากๆ ไดอ้ย่างรวดเร็ว เช่น 
การเลื�อนดูขอ้มูล การเลือกขอ้มูล การจัดเรียงขอ้มูล การกรองขอ้มูล การสรุปขอ้มูลเป็น
ตาราง การสรา้งกราฟ เป็นตน้ 

 เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูไ้ปใชศ้กึษาเพื�อต่อยอดในระดับที�สูงขึ�นไป
ได ้

 เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจและสามารถนําฟังกชั์นไปประยุกต์ใชง้านไดจ้รงิ 
 เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจและประยุกต์ใชค้ําสั�งเกี�ยวกับฐานขอ้มูลใน Excel 
 เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถบรหิารจัดการขอ้มูลบน Excel ไดอ้ย่างเต็ม

ประสทิธภิาพ 
 เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถประยุกตใ์ช ้PivotTable ไดอ้ย่างเต็มประสทิธภิาพ 
 เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําขอ้มูล External Data มาใชบ้น Excel ได ้

 

 
หลกัสูตรนี�เหมาะสําหรบั 

 ผูท้ี�เคยใชง้าน Excel มาบา้งแต่ยังจับประเด็นเรื�องการประยุกตใ์ช ้Excel ยังไม่ได ้(ใช ้
มือทํางานมากกว่าใชเ้ครื�องมือ) 

 ผูท้ี�ตอ้งการปพูื�นฐานการใชง้านที�ถูกตอ้งและตอ้งการใชง้าน Excel แบบครอบคลุม 
(เหมือนตอกเสาเข็มเพื�อสรา้งตกึ)  

 ผูท้ี�ใชง้าน Excel อยู่แลว้ในชวีติประจําวัน แต่ใชง้าน Excel ดว้ยมือมากกว่าเครื�องมือ 
ทําใหใ้ชเ้วลานานมากกว่าที�งานจะสําเร็จออกมา และตอ้งการเทคนิคการใชง้าน Excel 
อย่างครอบคลุม เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพการทํางานไดเ้ร็วขึ�นแบบอัตโนมัต ิ 

 ผูท้ี�ตอ้งการเทคนิคการใชง้าน Excel อย่างชาญฉลาดแบบครอบคลุม (เทคนิคการใช ้
งานต่างๆ เช่น ป้อนขอ้มูล, การจัดรูปแบบตาราง, การคํานวณดว้ยสูตรฟังกชั์น, 
รายละเอยีดการจัดเรียงขอ้มูล, รายละเอยีดการกรองขอ้มูล, รายละเอยีดการสรุปขอ้มูล
เป็นกลุ่มๆ, รายละเอยีดการสรา้งกราฟในแบบต่างๆ เป็นตน้) 

 ผูท้ี�ตอ้งการบริหารจัดการกับฐานขอ้มูลใน Excel ใหอ้ยู่หมัด 
 ผูบ้รหิารหรือผูท้ี�ตอ้งทํารายเสนอผูบ้รหิาร ในเชงิโตต้อบ (Interactive Report & 

Analysis) 
 ผูส้นใจทั�วไปที�ตอ้งการประหยัดเวลาในการทํารายงาน เพียงแค่ปลายเมาสค์ลกิ 
 ผูท้ี�ตอ้งการประยุกต์ใชง้าน PivotTable เพื�อทํารายงาน/วเิคราะหข์อ้มูล อย่างชาญ

ฉลาด ง่ายและเร็ว แบบ Real Time 
 
 

ผลที�คาดว่าจะไดร้บั 
 ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถใช ้Excel ในภาพรวมไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
 ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถเขา้ใจ Excel แบบคนสนิท (เพื�อประยุกต์ใชง้านไดท้ันที) 
 ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถใช ้Excel ในการจัดเก็บขอ้มูล/จัดรูปแบบขอ้มูล ซึ�งถือว่าเป็น

ส่วนพื�นฐานที�สําคญัที�สุดสําหรับคนใช ้Excel 
 ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถใชท้ํางานกับขอ้มูลปรมิาณมากๆ ไดอ้ย่างรวดเร็ว เช่น การ

เลื�อนดูขอ้มูล การเลือกขอ้มูล การจัดเรียงขอ้มูล การกรองขอ้มูล การสรุปขอ้มูลเป็น
ตาราง การสรา้งกราฟแบบมืออาชพี เป็นตน้ 

 ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูไ้ปใชศ้กึษาเพื�อต่อยอดในระดับที�สูงขึ�นต่อไปได ้ 
 ผูเ้ขา้รับการอบรมไดเ้รียนรูแ้ละดงึเอาความสามารถของ Excel มาใชง้านไดอ้ย่างเต็ม

ประสทิธภิาพ 
 ผูเ้ขา้รับการอบรมไดเ้รียนการบรหิารจัดการกับฐานขอ้มูลใน Excel ใหอ้ยู่หมัด 
 ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถประยุกตใ์ช ้PivotTable ไดอ้ย่างเต็มประสทิธภิาพ 
 ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถนํา Tips & Tricks & Techniques ต่างๆ ที�สามารถช่วยลด

เวลาในการทํางานไดเ้ป็นอย่างด ี
 



 
 

หลกัสูตรต่อเนื�องหรอืเกี�ยวเนื�อง 
 Part2: Excel Advanced for Special Functions 

 
เนื�อหาการอบรมสมัมนา  

1. ทบทวนพื�นฐานที�สาํคัญมากๆ 
 Excel มีแนวความคดิอย่างไร  
 ส่วนประกอบที�สําคัญของ Excel 
 เทคนิคการทํางานกับขอ้มูลชนิดต่างๆ เช่น ตัวเลข วันที� เวลา ขอ้ความ 
 เทคนิคการ Format Cells 
 เทคนิคการใช ้Shortcut Keys 

 
2. แนวความคดิเกี�ยวกับ Excel Database 

 แนวความคดิเกี�ยวกับ Excel Database 
 วธิีการจัดการ Database ใน Excel 
 คําสั�งที�เขา้มาช่วยงานดา้น Database 

 
3. เทคนิคการใชค้ําสั�งที�เขา้มาช่วยงานดา้น Database 

 Data Filter เครื�องมือสําหรับช่วยกรอง/เลือก/ดู/คน้หา ขอ้มูล 
 Remove Duplicate เครื�องมือช่วยลบขอ้มูลที�ซํ�า 
 Data Sort เครื�องมือสําหรับช่วยจัดเรียง/ขัดกลุ่ม ขอ้มูล 
 Data Group & Outline เครื�องมือสําหรับช่วยดูขอ้มูลเป็นกลุ่มๆ/สรุปขอ้มูลเป็น

กลุ่มๆ 
 การสรา้งกราฟ (Insert Chart) แบบด่วนๆ  
 Format as Table เครื�องมือสําหรับควบคุมรูปแบบของตารางอัตโนมัต ิ
 เครื�องมือสําหรับช่วยทํา Dynamic Range 
 Data Text to Columns เครื�องมือสําหรับช่วยแบ่งขอ้มูลออกไปหลายๆ คอลัมน์ 
 Fill Blanks เครื�องมือสําหรับช่วยเตมิขอ้มูลในเซลลว์า่งอย่างรวดเรว็ 
 เลือกขอ้มูลเฉพาะที�มองเห็น 
 

4. Pivot Table & Pivot Chart เครื�องมืออัจฉรยิะ อันทรงประสทิธภิาพสําหรับการทํา
รายงาน & วเิคราะหข์อ้มูล แบบโตต้อบได ้
 แนวคดิการจัดทํารายงาน และวเิคราะหข์อ้มูล  
 แนวความคดิของ PivotTable 
 ขอ้มูลสําหรับการทํา PivotTable 
 วธิีการสรา้ง PivotTable 
 แนะนําการวาง Layout เพื�อใหไ้ดผ้ลลัพธด์ั�งใจ 
 แนะนําเครื�องมือของ PivotTable 
 การทํางานกับ PivotChart 

 
5. เจาะลกึการใชง้าน PivotTable 

 การปรับ Layout ใหไ้ดด้ั�งใจ 
 การปรับแต่งตาราง PivotTable ใหไ้ดด้ั�งใจ 
 การใชง้านคําสั�ง SubTotals 
 การใชง้านคําสั�ง Sort 
 การแสดงผลตัวเลขสรุปดว้ยฟังกชั์น SUM/COUNT/AVERGAE/MAX/MIN 
 การแสดงผลตัวเลขสรุปเป็นแบบอื�นๆ เช่น % of Totals, % of Row, % of 

Column 



 
 

 การ Group ขอ้มูลวันที�เป็น Year, Quarter, Month 
 การ Group ขอ้มูลตัวเลขเป็น ช่วงต่างตา่งๆ 
 การทํารายงาน PivotTable จากแหล่งขอ้มูลภายนอก (Get External Data) 

 
6. Workshop & Tips & Tricks & Techniques พรอ้มตัวอย่างที�นา่สนใจอกีมากมาย 

 
หมายเหตุ: เนื�อหาดังกล่าวอาจจะมีการปรับเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม 
 
วทิยากรฝึกอบรม  อาจารยส์มเกยีรต ิช่วยมาก  
      นักพัฒนาบุคลากรดา้นการประยุกต์ใชโ้ปรแกรม Microsoft Office Excel, 
Access, PowerPoint ตั �งแต่พื�นฐานจนถงึขั �นสูงสุด เนน้สอนใหเ้กดิความเขา้ใจเพื�อนําไปใช ้

งานจรงิไดอ้ย่างทะลุปรุโปร่ง ดว้ยสโลแกนที�แตกต่าง "เตมิเต็ม ตรงประเด็น ต่อยอดไดชั้วร์" 
รับประกันคุณภาพเต็ม 100%  ดว้ย Microsoft Office Specialist Certified และประสบการณ์
ตรงอันยาวนานนับ 10 ปี 
 
 

 

 
 
.  

กําหนดการ วนัที� �� กมุภาพนัธ์ ���� บุคคลทั �วไป 3,900 + 273 = 4,173 

เวลา ��.��-��.�� น. สมาชิก, โอนเงินก่อน  �� ม.ค.���� 3,500 + 245 = 3,745 

สถานที� 
โรงแรมโกลด ์ออรค์ิด  
ถ.วภิาวดีรงัสิต 

สมคัร � คนขึ�นไป ท่านละ �,��� 3,200 + 224 = 3,424 

สมคัร � คนขึ�นไป ท่านละ �,��� 2,900 + 203 = 3,103 
 

 ผู้เข้าอบรมกรุณานํา Notebook ที�มีโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ขึ �นไปมาด้วย 

หมายเหต ุ   – ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสาร, อาหาร เครื�องดื�ม นํ�าชา กาแฟ 

                 – ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสมัมนาสามารถหกัลดหย่อนภาษีได้ ���%            
            

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ� ง เซ็นเตอร์ จํากดั 
98/83 หมู่ที� 4 ต.บึงยี�โถ อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี 12130 
โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร ��-���-����, ��-���-���� ต่อ ���� 
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

หลกัสูตร    Excel Advanced for PivotTable and Database Techniques 

กําหนดการ      วนัศุกร์ที� �� กมุภาพนัธ์ ����  เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมโกลด์ ออร์คิด ถ.วิภาวดีรงัสติ 
 

รายการค่าลงทะเบยีน: 1 ทา่น ราคา + vat 7% ราคาหลงัหกั ณ ที�จ่าย 

บุคคลทั�วไป  3,900 + 273 = 4,173  4,173 – 117 = 4,056 
สมาชกิ, โอนเงนิก่อน 15 ก.พ.2563  3,500 + 245 = 3,745  3,745 - 105 = 3,640 

  สมัคร 3 คนขึ�นไป ท่านละ 3,200 

3,200 + 224 = 3,424 

 3,424 - 96 = 3,328 

 สมัคร 5 คนขึ�นไป ท่านละ 2,900 
2,900 + 203 = 3,103 

 3,103 - 87 = 3,016 

 ผู้เข้าอบรมกรุณานํา Notebook ที�มโีปรแกรม Microsoft Excel 2010 ขึ �นไปมาด้วย 

รายชื�อผ ู้เข้าร่วมสมัมนา     

1. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื................................................... 

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

2. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื...................................................

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

3. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื................................................... 

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

4. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื.................................................

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

5. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื...................................................

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

�  ที�อยู่เพื�อออกใบเสรจ็ :  (กรณุากรอกรายละเอียดให้ชดัเจนเพื�อความถกูต้องในการออกใบเสร็จ)   

(บจก./บมจ./หจก./ส่วนบุคคล) ชื�อ......................................................................เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี....................................................... 

�  สาํนกังานใหญ ่ �  สาขา...........เลขที�..................หมู่................อาคาร/หมู่บา้น............................................................ชั�น.................... 

ตรอก/ซอย....................................ถนน.......................................แขวง/ตําบล.................................อาํเภอ/เขต............................................ 

จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย.์......................โทรศพัท.์.............................................โทรสาร............................................... 

ผูป้ระสานงาน.........................................................มือถือ....................................E-mail : ........................................... 
 

�  ตอ้งการหกัภาษ ี ณ  ที�จ่ายหรอืไม่ �  ตอ้งการ �  ไม่ตอ้งการ 
 กรณีหกัภาษ ีณ ที�จ่าย 3%  ในนาม บรษัิท เคเอ็นซ ีเทรนนิ�ง เซ็นเตอร์  จํากัด  
  98/83 หมู่ที� 4 ต.บงึยี�โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 
   เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี  :  0135556000220 

โอนเงนิเขา้บญัช ี:  บรษัิท เคเอ็นซ ีเทรนนิ�ง เซน็เตอร์  จํากัด   ประเภทบัญช ีออมทรัพย ์
   ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซยีร์รังสติ    เลขที�บัญช ี 364-236239-5 
   ธนาคารกสกิรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสติ 2  เลขที�บัญช ี 022-3-65013-9 
กรุณาแฟกซใ์บลงทะเบียนหรือหลักฐานการโอนเงนิ มาที� 02-157-1599, 02-903-0080 ต่อ 5283 
 

ใบลงทะเบียนเขา้ร่วมอบรมสมัมนา ………/………/……… 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซน็เตอร จำกัด 
98/83 หมูที่ 4 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทมุธานี 12130 

โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283 
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 


