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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได ้200%      จัดโดย สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร.0-2717-3000 ต่อ 81 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

  

    

  

 

 

 

   

 

วันท่ีจัด : วันจันทรท่ี์ 25 - วันอังคารท่ี 26 กรกฏาคม 2565 เวลา  09:00 – 16:30 น.                   รับจ านวน  20 ท่าน  

(Offline) สมาชิก:     
6,200 + 434 (VAT 7%) = 6,634 บาท 

(Online) สมาชิก:   
4,800 + 336 (VAT 7%) = 5,136 บาท 

(Offline) บุคคลท่ัวไป:  
6,700 + 469 (VAT 7%) = 7,169  บาท 

(Online) บุคคลท่ัวไป:  
5,200 + 364 (VAT 7%) = 5,564 บาท  

รอบรู้เรื่อง Excel 2019 เพื่อการท างานที่ง่ายขึ้น (Hybrid) 
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หลักสูตรแนะน า 
 การสร้างกระบวนการท างานอัตโนมัติ  ด้วย  Macro and VBA    
     in Excel 2019 

 ครบเครื่องเร่ืองสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2019 อย่างมืออาชีพ 

“เริ่มต้นในการสร้างพ้ืนฐานการใช้โปรแกรม Excel และการใช้ฟังก์ชันที่จ าเป็นต่อการท างาน เพื่อการท างานที่ง่าย” 

 โปรแกรม Microsoft Excel ถือว่าเป็นโปรแกรมยอดนิยมใน
การใช้งาน ส าหรับการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของตาราง การสร้างตาราง
ค านวณ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การสร้างแผนภูมิ และอื่นๆ อีก
มากมาย หากเรามีความรอบรู้ในการใช้งานโปรแกรม Excel ในแต่ละ
ด้าน ก็จะช่วยให้เราท างานได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น และสามารถต่อยอดใน
การใช้โปรแกรม Excel ในเชิงลึก ท่ีตนเองสนใจก็จะช่วยให้เราสามารถ
ประยุกต์ใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการท างานได้อย่างมืออาชีพ 

 
สิ่งที่ได้รับหลังการอบรมและสัมมนา 

 ทักษะในการใช้เครื่องมือใน Excel เพ่ือช่วยในการท างานให้เร็วขึ้น 

 เรียนรู้การใช้งานฟังก์ชัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมและสัมมนา 

 ผู้ท่ีเริ่มต้นในการใช้โปรแกรม Excel ท่ีต้องการสร้างพื้นฐานและ
ทักษะการใช้งาน Excel และน าไปต่อยอดในการใช้ Excel ในเชิง
ลึก เฉพาะด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กรุณาน า Flash Drive มา save งานในวันอบรม 
 

หัวข้อการอบรมและสัมมนา 

 เรียนรู้องค์ประกอบของ Excel (Excel Layout) 

 การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของตาราง และการจดัการข้อมูล 

o การออกแบบตารางจัดเก็บข้อมูล 

o การใช้ Fill Handle, Flash Fill, Text to Column , Remove  
     Duplicate 

o การจัดเรียงและกรองข้อมูลดว้ย Sort & Filter 

o การสร้าง List เพื่อช่วยในการปอ้นข้อมลูด้วย Data Validation 

o การสร้าง Group และ Sub Total ให้กบัรายการข้อมูล 

o เจาะประเด็นการใช้ F5 (Go To) เพือ่การท างานที่ง่ายขึ้น 

o การใช้ Shortcut Key เพือ่การท างานทีง่่ายขึ้น 

 การสร้างตารางในรูปแบบของ Table และการใช้งาน 

 เพิ่มทักษะด้านการใช้สูตรและฟังกช์ันใน Excel 

o พื้นฐานการค านวณใน Excel และการก าหนดค่าพื้นฐานให้
เหมาะสมกับการสร้างสูตร 

o การก าหนดต าแหน่งอา้งอิงเซลล์ในสูตรแบบ Relative, Absolute, 
Mixed Reference 

o ท าความรู้จักกับ Range Name & Constant Name 

o เรียนรู้การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน (SUM, AVERAGE, COUNT, 
COUNTA, MIN, MAX, SUBTOTAL, AGGREGATE) 

o ยกระดับทักษะด้วย 10 ฟังก์ชันเพื่อช่วยในการท างาน (ROUND, 
TRUNC, MOD, DATEDIF , NETWORKDAY, IF, CHOOSE, 
SUMIF, COUNTIF, VLOOKUP) 

 เพิ่มทักษะด้านการวเิคราะห์ข้อมูล 

o สรุปผลข้อมูลหลาย Worksheet ด้วย Consolidate 

o การวิเคราะห์ขอ้มูลด้วย What-if-Analysis 

o การจัดท ารายงานด้วย Pivot Table (องค์ประกอบ, การสร้าง 
      Pivot Table, การออกแบบและก าหนด Option, การสร้าง Group  
      ให้กับขอ้มูลบน Pivot Table) 

o การออกแบบและจัดรูปแบบเซลล์ด้วย Conditional Formatting  

 เพิ่มทักษะในการสร้างกราฟในรูปแบบต่างๆ 

o การสร้างกราฟแท่ง, กราฟเส้น, กราฟวงกลม, กราฟเรดาร์ 

 การใช้เครื่องมือรักษาความปลอดภัย (Security) ให้กบัข้อมูลบน 
Excel 

 

Use Excel 2019 for Smart Users 
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