
 

 

 
 

 

Excel Advanced 
for Special Functions 

 
 

หลกัการและเหตผุล 
หากพูดกนัถงึในโลกของธุรกจิ คงไม่มใีครที�ไม่รูจ้กัโปรแกรม Microsoft Office Excel หรอืที�เรยีกกันว่า 

Microsoft Excel หรอื Excel ซึ�งเป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ที�มคีวามยดืหยุ่นสูง มีความเก่งรอบด้าน 
และโดดเดน่ทางดา้นการนําไปใช้งานในลกัษณะต่างๆ เช่น งานเกบ็ข้อมูลที�อยู่ในรปูแบบของตาราง งานติดต่อ
กบัฐานข้อมูลในองคก์ร เพื�อนําข้อมูลเหล่านั �นมาคาํนวณ วางแผน ทํารายงาน สรา้งกราฟ วิเคราะห์ข้อมูล เพื�อ
วางแผนการทํางานในปจัจุบนัและอนาคตเป็นสําคญั  

จากประสบการณ์การสอนที�ผ่าน พบปญัหาหลกัของคนที�ไม่สามารถนําเอา Excel ไปประยุกต์ใช้งาน
ระดบัสูงขึ�นไปไดน้ั �นนั �นเป็นเพราะ “ขาดความเขา้ใจพื�นฐานที�ถกูต้องที� เกี�ยวกบัการใช้งาน Excel ทําให้ใช้

งาน Excel ในลกัษณะตามใจตัวเอง ไม่ปรับตัวเข้าหาโปรแกรม อยากให้งานเสร็จเร็วๆ แต่ไม่รู้จัก

เครื�องมือที� จะนํามาใช้ ที� สําคัญคือขาดความรู้ความเข้าใจในส่วนของข้อมูลที� เหมาะสําหรับการ

นําไปใช้งานได้แบบอตัโนมติั” หรอืพูดงา่ยๆ กค็อืยงัไม่มคีวามสนิทสนมกบั Excel นั �นเอง  

ดงันั �นหลกัสูตรนี� จึงได้พัฒนาขึ�นมาเพื�อช่วยให้ผู้ใช้งาน Excel สามารถนําเอาเครื�องมือใน 

Excel มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเนื�อหาจะเน้นการประยุกต์ใช้งาน Excel ตั �งแต่พ ื�นฐานจนถึง

ขั �นประยุกต์ใน 2 ส่วนหลกัๆ ดว้ยกนัคอื 
1. เน้นความเขา้ใจ พร้อม Tips & Tricks ที�ชว่ยลดเวลาในการทํางาน เทคนคิการเลอืกใชฟ้งัก์ชนัเพื�อนําไป

ประยกุต์ใชใ้นการทํางานหรือแก้ปญัหากับข้อมูลต่างๆ อาทิ ฟงัก์ชนัในกลุ่มตัวเลข, ฟงัก์ชนัในกลุ่ม

ขอ้ความ, ฟงัก์ชนัในกลุ่มวนัที�เวลา, ฟงัก์ชนัในกลุ่มจดัการกบัเง ื�อนไขในรูปแบบต่างๆ, ฟงัก์ชนัในกลุ่ม
การตรวจสอบขอ้มูล และฟงัก์ชนัในกลุ่มการค้นหาขอ้มูล ตลอดจนรวมไปถงึการนําฟงัก์ชนัไปประยกุต์ใช้

งานใน Excel ที�ซบัซ้อน ได้อยา่งเกดิประสทิธภิาพสูงสุด 

2. เทคนคิการใชง้าน Excel ในลกัษณะฐานขอ้มูลทั �งภายในและภายนอก เพื�อชว่ยให้การทํางานทําได้เร็วข ึ�น 

เช่น Data Validation, Text to Columns, Format as Table, Filter, Advanced Filter, Advanced Sort, 
Subtotals, Consolidate, Insert Chart, และการใช้งาน PivotTable & PivotChart ขั �นสูง 

 

ลกัษณะการฝึกอบรม 
-  บรรยาย -  สาธติ 
-  ปฏบิตั ิ -  Workshop 

 

วตัถปุระสงค ์

 เพื�อให้ผู้เขา้รบัการอบรมมคีวามเขา้ใจ Excel ในภาพรวมได้อยา่งถูกต้อง 

 เพื�อให้ผู้เขา้รบัการอบรมมคีวามเขา้ใจ Excel แบบคนสนทิ (เพื�อประยกุต์ใชง้านได้ทนัท)ี 

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมสมัมนาเชิงปฏิบติัการ หลกัสตูร 



 เพื�อให้ผู้เขา้รบัการอบรมสามารถเขา้ใจการจดัเก็บขอ้มูล/จดัรูปแบบขอ้มูลใน Excel ซึ�งถอืว่าเป็นส่วนที�สําค ัญ

ที�สุดสําหรบั Excel 
 เพื�อให้ผู้เขา้รบัการอบรมสามารถทํางานกบัขอ้มูลปรมิาณมากๆ ได้อยา่งรวดเร็ว เช่น การเลื�อนดูข้อมูล การ

เลอืกขอ้มูล การจดัเรยีงขอ้มูล การกรองขอ้มูล การสรุปขอ้มูลเป็นตาราง การสร้างกราฟ เป็นต้น 
 เพื�อให้ผู้เขา้รบัการอบรมสามารถนําความรู้ไปใชศ้กึษาเพื�อต่อยอดในระดบัท ี�สูงข ึ�นไปได ้

 เพื�อให้ผู้เขา้รบัการอบรมเขา้ใจและสามารถนําฟงัก์ชนัไปประยกุต์ใชง้านได้จรงิ 
 เพื�อให้ผู้เขา้รบัการอบรมเขา้ใจและประยกุต์ใชค้ําส ั �งเก ี�ยวกบัฐานขอ้มูลใน Excel 
 เพื�อให้ผู้เขา้รบัการอบรมสามารถบรหิารจดัการขอ้มูลบน Excel ได้อยา่งเต็มประสทิธภิาพ 

 เพื�อให้ผู้เขา้รบัการอบรมสามารถประยกุต์ใช ้PivotTable ได้อยา่งเต็มประสทิธภิาพ 
 เพื�อให้ผู้เขา้รบัการอบรมสามารถนําขอ้มูล External Data มาใชบ้น Excel ได้ 

 

หลกัสูตรนี� เหมาะสาํหรบั 
 ผู้ท ี�เคยใชง้าน Excel มาบ้างแต่ยงัจบัประเด็นเรื�องการประยกุต์ใช ้Excel ยงัไม่ได้ (ใช้มือทํางานมากกว่าใช้

เครื�องมอื) 
 ผู้ท ี�ต้องการปูพ ื�นฐานการใชง้านที�ถูกต้องและต้องการใชง้าน Excel แบบครอบคลุม (เหมอืนตอกเสาเข็มเพื�อ

สร้างตกึ)  
 ผู้ท ี�ใชง้าน Excel อยูแ่ล้วในชวีิตประจําวัน แต่ใช้งาน Excel ด้วยมือมากกว่าเครื�องมือ ทําให้ใช้เวลานาน

มากกว่าที�งานจะสําเร็จออกมา และต้องการเทคนคิการใชง้าน Excel อยา่งครอบคลุม เพื�อเพ ิ�มประสิทธิภาพ
การทํางานได้เร็วข ึ�นแบบอตัโนมตั ิ 

 ผู้ท ี�ต้องการเทคนคิการใชง้าน Excel อยา่งชาญฉลาดแบบครอบคลุม (เทคนคิการใชง้านต่างๆ เชน่ ป้อนขอ้มูล
, การจดัรูปแบบตาราง, การคํานวณด้วยสูตร, ฟงัก์ชนั, การคํานวณขา้มชที, รายละเอียดการจัดเรียงข้อมูล, 

รายละเอยีดการกรองขอ้มูล, รายละเอยีดการสรุปขอ้มูลเป็นกลุ่มๆ, รายละเอยีดการสร้างกราฟในแบบต่างๆ, 
การตดิตามการเปล ี�ยนแปลงเอกสาร, การสั �งพมิพ์, การส่งออก) 

 ผู้ท ี�อยากเก่งการใชง้านสูตรฟงัก์ชนัถงึข ั �นสูงสุด 
 ผู้ท ี�สนใจเทคนคิการประยกุต์ใชฟ้งัก์ชนั และสามารถนําไปต่อยอดได้อยา่งทะลุปุโปร่ง 

 ผู้ท ี�ต้องการใชง้าน Excel Functions ให้เกดิความคุ้มค่าสูงสุด 
 ผู้ท ี�ต้องการบรหิารจดัการกบัฐานขอ้มูลใน Excel ให้อยูห่มดั 

 ผู้บรหิารหรอืผู้ท ี�ต้องทํารายเสนอผู้บรหิาร ในเชงิโต้ตอบ (Interactive Report & Analysis) 
 ผู้สนใจทั �วไปที�ต้องการประหยดัเวลาในการทํารายงาน เพยีงแค่ปลายเมาส์คลกิ 

 ผู้ท ี�ต้องการประยกุต์ใชง้าน PivotTable เพื�อทํารายงาน/วเิคราะห์ขอ้มูล อย่างชาญฉลาด ง่ายและเร็ว แบบ 
Real Time 

ผลที�คาดว่าจะได้รบั 
 ผู้เขา้รบัการอบรมสามารถใช ้Excel ในภาพรวมได้อยา่งถูกต้อง 

 ผู้เขา้รบัการอบรมสามารถเขา้ใจ Excel แบบคนสนทิ (เพื�อประยกุต์ใชง้านได้ทนัท)ี 
 ผู้เขา้รบัการอบรมสามารถใช ้Excel ในการจดัเก็บขอ้มูล/จดัรูปแบบขอ้มูล ซึ�งถอืว่าเป็นส่วนพื�นฐานที�สําค ัญ

ที�สุดสําหรบัคนใช ้Excel 
 ผู้เขา้รบัการอบรมสามารถใชท้ํางานกบัขอ้มูลปรมิาณมากๆ ได้อยา่งรวดเร็ว เชน่ การเล ื�อนดูขอ้มูล การเลือก

ขอ้มูล การจดัเรยีงขอ้มูล การกรองขอ้มูล การสรุปขอ้มูลเป็นตาราง การสร้างกราฟแบบมอือาชพี เป็นต้น 
 ผู้เขา้รบัการอบรมสามารถนําความรู้ไปใชศ้กึษาเพื�อต่อยอดในระดบัท ี�สูงข ึ�นต่อไปได้  

 ผู้เขา้รบัการอบรมสามารถใชง้าน Excel Function ได้อยา่งถูกต้อง เพื�อนําไปประยกุต์ใชง้านจรงิได้ทนัท ี



 ผู้เขา้รบัการอบรมได้เรยีนรู้และดงึเอาความสามารถของ Excel มาใชง้านได้อยา่งเต็มประสทิธภิาพ 

 ผู้เขา้รบัการอบรมได้เรยีนการบรหิารจดัการกบัฐานขอ้มูลใน Excel ให้อยูห่มดั 

 ผู้เขา้รบัการอบรมสามารถประยกุต์ใช ้PivotTable ได้อยา่งเต็มประสทิธภิาพ 
 ผู้เขา้รบัการอบรมสามารถนํา Tips & Tricks & Techniques ต่างๆ ที�สามารถช่วยลดเวลาในการทํางานได้

เป็นอยา่งด ี
 

เนื�อหาการอบรมสมัมนา 
 

ส่วนที�  1: เน้นการบริหารจดัการฐานขอ้มลูบน Excel ให้อยูห่มดั และการทํารายงานแบบอจัฉริยะ 

1. ทบทวนพื�นฐานที�สําคญัมากๆ 

 Excel มแีนวความคดิอย่างไร  

 แนวความคดิเกี�ยวกบั Excel Database 
2. คาํส ั �งที�เข้ามาช่วยงานดา้น Database 

 รปูแบบของข้อมูลที�ดที ี�สุด เพื�อนําไปใช้งานไดเ้รว็ท ี�สุด 

 Format as Table เคร ื�องมอืสําหรบัควบคมุรปูแบบของตารางอตัโนมตั ิ

 Fill Blanks เคร ื�องมอืสําหรบัช่วยเตมิข้อมูลในเซลล์ว่างอย่างรวดเรว็ 

 Data Filter เคร ื�องมอืสําหรบัช่วยกรอง/เลอืก/ด/ูคน้หา ข้อมูล 

 Remove Duplicate 

 Data Sort & SubTotals เคร ื�องมอืสําหรบัช่วยจดัเรยีง/จดักลุ่ม ข้อมูล 
3. การสรา้งกราฟให้ไดด้ ั �งใจ 

 วธิกีารเตรยีมข้อมูล 

 วธิกีารการสรา้งกราฟ 

 ตวัอย่างการสรา้งกราฟในรปูแบบที�หลากหลาย 
4. Pivot Table & Pivot Chart เคร ื�องมอือจัฉรยิะ อนัทรงประสทิธภิาพสําหรบัการทํารายงาน & วเิคราะห์

ข้อมูล แบบโต้ตอบได้ 

 แนวความคดิของ PivotTable 

 ข้อมูลสําหรบัการทํา PivotTable 

 วธิกีารสรา้ง PivotTable 

 แนะนําการวาง Layout เพื�อให้ไดผ้ลลพัธ์ด ั �งใจ 

 แนะนําเครื�องมอืของ PivotTable 

 การประยุกต์ใช้งาน PivotTable & PivotChart 
5. Tips & Tricks ที�น่าสนใจ 

ส่วนที�  2: เน้นเรียนรู้และประยุกต์ใช้ฟังก์ชนัได้อยา่งทะลุปโุปร่ง 

1. เทคนิคการอ้างองิเซลล์ (การนําเซลล์ไปใช้รว่มกบัสูตร/ฟงัก์ชนั) 

 งานแบบไหนควรอ้างองิเซลล์แบบ Relative & Absolute 

 เทคนิคเกี�ยวกบัชื�อเล่น (Range Name) 
2. เทคนิคความเข้าใจเกี�ยวกบัฟงัก์ชนัเพื�อการใช้งานที�ถูกต้อง ถูกที� ถูกทาง  

 ฟงัก์ชนัคอือะไร 

 ฟงัก์ชนัมกีี�ชนิด 



 วธิกีารทําให้สูตรสั �นลง 
 แนวความคดิเกี�ยวกบัการซ้อนฟงัก์ชนั 

3. ฟงัก์ชนัเกี�ยวกบัการ Summary เช่น SUM, SUMIF เป็นต้น 
4. ฟงัก์ชนัในกลุ่มตวัเลข เช่น ABS, ROUNDเป็นต้น 
5. ฟงัก์ชนัในกลุ่มข้อความ เช่น TRIM เป็นต้น 
6. ฟงัก์ชนัในกลุ่มวนัที�/เวลา เช่น TODAY, DATE เป็นต้น 
7. ฟงัก์ชนัในกลุ่มเง ื�อนไข เช่น IF, Conditional Format เป็นต้น 
8. ฟงัก์ชนัในกลุ่มคน้หา เช่น VLOOKUP, HLOOKUP เป็นต้น 
9. ฟงัก์ชนัในกลุ่มตรวจสอบข้อมูล เช่น ISNUMBER, ISTEXT เป็นต้น 
10. Tips & Tricks ที�น่าสนใจ 

 

หมายเหต:ุ เนื� อหาดงักลา่วอาจจะมีการปรบัเปลี �ยนได้ตามความเหมาะสม 
 

วิทยากรฝึกอบรม    อาจารยส์มเกียรติ ช่วยมาก  

เป็นนักพัฒนาบุคลากรด้านการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel, 
Access, PowerPoint ตั �งแต่พ ื�นฐานจนถงึขั �นสูงสุด เน้นสอนให้เกดิความเข้าใจเพื�อนําไปใช้งาน
จรงิได้อย่างทะลุปรุโปร่ง ด้วยสโลแกนที�แตกต่าง "เติมเต็ม ตรงประเดน็ ต่อยอดได้ชัวร์" 
รบัประกนัคณุภาพเต็ม 100% ด้วย Microsoft Office Specialist Certified และประสบการณ์
ตรงอนัยาวนานนับ �� ปี“ 

 
 
 
 

 

กาํหนดการ 21 กมุภาพนัธ์ ���� บุคคลทั �วไป �,��� + ��� = �,��� 

เวลา ��.��-��.�� น. สมาชิก, โอนเงินก่อน  �� ก.พ.���� �,��� + ��� = �,��� 

สถานที� 
โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ  
ถ.วภิาวดรีงัสติ  

สมคัร � คนขึ�นไป ท่านละ �,��� �,��� + ��� = �,��� 

สมคัร � คนขึ�นไป ท่านละ �,��� �,��� + ��� = �,��� 

 

หมายเหต ุ  - คา่ลงทะเบยีนเข้ารว่มสมัมนาสามารถนําไปลดหย่อนภาษีเงนิไดน้ิตบิคุคลได้  ���% 

                 - ราคารวมเอกสารประกอบการสมัมนา, อาหารกลางวนั, นํ�าชา-กาแฟ 

ผู้ เข้าอบรมกรุณานํา Notebook ที�มีโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ขึ �นไปมาด้วย 
…………………………….. 

บริษทั เคเอน็ซี เทรนนิ� ง เซ็นเตอร ์จาํกดั 
34/289 หมู่บา้นไทยสมบรูณ์ 2 หมู่ที� 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ต่อ 5283 

e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 

 
 
 
 



 
 

หลกัสูตร    Excel Advanced  for Special  Functions  

กาํหนดการ     วนัศกุรที์�  �� กมุภาพนัธ ์����   เวลา 09.00-16.00 น.  โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ ถ.วภิาวดรีงัสติ  
รายการคา่ลงทะเบยีน: 1 ท่าน 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 

รายชื�อผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา     
1. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถือ................................................... 

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

2. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถือ...................................................

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

3. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถือ................................................... 

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

4. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถือ.................................................

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

5. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถือ...................................................

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

 ที�อยู่เพื�อออกใบเสร็จ :  (กรุณากรอกรายละเอียดใหช้ดัเจนเพื �อความถูกตอ้งในการออกใบเสร็จ)   

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

 สาํนกังานใหญ่   สาขา.................เลขที �..................หมู่................อาคาร/หมู่บา้น....................................ช ั�น... .................

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

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

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

 ต้องการหกัภาษี  ณ  ที�จ่ายหรือไม่  ต้องการ  ไม่ต้องการ 

 กรณีหกัภาษี ณ ที�จ่าย �%  ในนาม บรษิัท เคเอ็นซ ีเทรนนิ�ง เซ็นเตอร ์จํากดั เลขที� ��/��� หมูบ่้านไทยสมบูรณ์ �   

                      หมู่ท ี� � ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี����� เลขประจําตวัผู้เสยีภาษี  :  0135556000220 

โอนเงินเข้าบญัชี :  บรษิัท เคเอ็นซ ีเทรนนิ�ง เซ็นเตอร ์ จํากดั   ประเภทบญัช ีออมทรพัย ์

          ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาเซยีร์รงัสติ    เลขที�บญัช ี 364-236239-5 
                            ธนาคารกสกิรไทย สาขาฟิวเจอร์ พารค์ รงัสติ 2  เลขที�บญัช ี 022-3-65013-9  

กรุณาแฟกซ์ใบลงทะเบยีนหรอืหลกัฐานการโอนเงนิมาที� โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ต่อ 5283 

ใบลงทะเบียนเขา้ร่วมอบรมสมัมนา 

บริษทั เคเอน็ซี เทรนนิ� ง เซ็นเตอร ์จาํกดั 
34/289 หมู่บา้นไทยสมบรูณ์ 2 หมู่ที� 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี12120  

โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ต่อ 5283 

e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 
 

….....…/…....……/….....… 


