หลักสู ตร Microsoft Excel
ภาพรวมของการเรียน
หลักสู ตรที่เหมาะสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการใช้โปรแกรมสานักงานยอดนิ ยม Excel มาช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางาน เช่ น คานวณงบดุ ล และงบการเงิ นได้ นักวิเคราะห์การตลาดสามารถนา Excel มาใช้สรุ ปข้อมูลแบบสอบถาม
จานวนมาก วิศวกรสามารถนาข้อมูลจากการทดลอง และเก็บสถิติมาใส่ ลงใน Excel และสามารถสร้างเป็ นแผนภูมิลงใน
รายงานได้อย่า งง่ า ย ๆ หลัก สู ตรนี้ จะมี เนื้ อหาตั้ง แต่ พ้ื นฐานไปจนถึ ง การใช้ง านขั้นสู ง ในด้า นต่ า งๆ ฟั ง ก์ชัน แผนภู มิ
ฐานข้อมูล การวิเคราะห์ การสร้างฟอร์ม เป็ นต้น
ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการเรียน
หลักสู ตร 14 ชัว่ โมง เรี ยนทั้งสิ้ น 4 ครั้ง (ครั้ง ละ 3 ชัว่ โมงครึ่ ง)
พืน้ ฐานของผู้เรี ยน
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เบื้องต้นได้
โปรแกรมทีใ่ ช้ ในการเรียน
Microsoft Excel
วิทยากร
อาจารย์ กฤติภณ ธนนชนะกิจ
อาจารย์ประจาหลักสู ตร Excel Basic, Excel Advanced
การศึกษา
ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุ รกิจ เอกระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
อาจารย์ ณัฏฐพิชา การทหาร
อาจารย์ประจาหลักสู ตร Excel Basic, Microsoft Office
การศึกษา
ปริ ญญาตรี คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
• ผูจ้ บหลักสู ตรจะมีความเข้าใจในการทางานของโปรแกรม Microsoft Excel ตั้งแต่ระดับเบื้องต้น จนถึงการใช้
งานจริ ง
• ผูจ้ บหลักสู ตรสามารถต่อยอดเพื่อเรี ยนรู ้ในหลักสู ตรต่างๆ ต่อไปได้
• ค่าใช้จ่ายในการส่ งบุคลากรเข้าฝึ กอบรมทางวิชาชีพของบริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคล นอกเหนื อจากหัก
ค่าใช้จ่ายได้ท้ งั หมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 100 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
• ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนทบทวนซ้ าได้ฟรี ในรอบเรี ยนปกติ ( ทุกสาขา ในระยะเวลา 1 ปี )
• ผูผ้ า่ นการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิ การ
ค่ าอบรม
• ราคา 3,800 บาท ( เฉลี่ยเพียงชัว่ โมงละ 271 บาท )
• ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิ การ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
***สิ ทธิพเิ ศษ เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 3,420 บาท (เฉลีย่ เพียงชั่วโมงละ 244 บาท)
วิธีการชาระเงิน
1. ชาระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่ มอบรมเป็ นเวลา 1สัปดาห์
2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริ ษทั เน็ตดีไซน์ พารากอน จากัด"
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
เลขที่บญั ชี 253-0-02599-9
(กรุ ณาส่ งรายละเอียดการชาระค่าอบรมผ่าน
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )
3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่ อมในนาม "บริ ษทั เน็ตดีไซน์ พารากอน จากัด"
4. ชาระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ ทุกสาขา
Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจาเป็ นต้ องการยกเลิกการสารองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ก่อนวันเริ่ มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

Microsoft Excel for Beginners (Course Outline)
ครั้งที่ 1

การใช้ งานพื้ น ฐานและการคานวณ
• ทาความเข้าใจกับการใช้งานพื้นฐานกับ Microsoft Excel
• ทดลองสร้างระบบจัดการเงินเดือนพนักงาน เพื่อเรี ยนรู ้การใช้งานระบบการ
คานวณ
• ทาความเข้าใจการอ้างอิง(Reference) แบบ Absolute และ Relative

ครั้งที่ 2

Function ด้ า นการคานวณ
• เรี ยนรู ้การใช้งานคาสั่งพื้นฐาน (Standard Function) เช่น Sum() , Count()
• เรี ยนรู ้คาสัง่ เงื่อนไข If()
• การใช้คาสั่งด้านการคานวณแบบมีเงื่อนไข เช่น Sumif(), Countif()

ครั้งที่ 3

การสร้ างแผนภู มิ แ ละ Function ด้ า นต่ า ง ๆ
• เรี ยนรู ้การสร้างแผนภูมิ (Chart) และเรี ยนรู ้การพิมพ์สาหรับ Microsoft Excel
• เรี ยนรู ้การใช้งานกับ Function ด้านต่าง ๆ

ครั้งที่ 4

การจั ด การกั บ ข้ อ มู ล ปริ ม าณมากๆ และการรั ก ษาความลั บ ของข้ อ มู ล
• การดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลและอินเทอร์เน็ต ,ข้อมูลจากโปรแกรม Access
• การใช้ Excel สาหรับจัดการข้อมูลจานวนมาก รู ้จกั กับฐานข้อมูลและสร้าง
ฐานข้อมูลง่ายๆ การตรวจสอบความถูกต้อง การป้ องกันไม่ให้ผอู ้ ื่นแก้ไขชี ต
การจัดเรี ยงข้อมูล (Sort), การกรองข้อมูลและการสร้างรายงานสรุ ปด้วย Pivot
Table
• การใช้ไฟล์ร่วมกับผูอ้ ื่นและการรักษาความลับด้วย Password
• การพิมพ์และการปรับแต่งการพิมพ์ (Printer)

*** หมายเหตุ :: Course Outline อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของนักเรี ยนในคอร์ สนั้นๆ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

