หลักสูตร Microsoft Excel for Analysis
ภาพรวมของการเรียน
ในสายงาน Marketing หรื อการขาย และงานออฟฟิ ศอื่นๆ แน่นอนว่างานของคุณจะต้ องข้ องเกี่ยวกับ
ฐานข้ อมูลลูกค้ าจานวนมาก ในการที่จะเก็บค่าสถิตติ า่ งๆ อันเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในทางการตลาด
ซึง่ การจัดการข้ อมูลที่ดี จะช่วยให้ งานของคุณประสบผลสาเร็จอย่างราบรื่ น!
ระยะเวลาที่ใช้ ในการเรี ยน
หลักสูตร 14 ชัว่ โมง เรี ยน 4 ครัง้ (ครัง้ ละ 3 ชัว่ โมงครึ่ง)
พืน้ ฐานของผู้เรี ยน
Windows, Internet
โปรแกรมที่ใช้ ในการเรี ยน
Microsoft Excel
เหมาะสาหรับ
สายงาน Marketing หรื อการขาย และงานออฟฟิ ศอื่นๆ ที่ต้องทา Report เก็บสถิตวิ ิเคราะห์ และแสดงผล
คานวนฐานข้ อมูล หรื อฐานลูกค้ าจานวนมาก
วิทยากร
อาจารย์ กฤติภณ ธนนชนะกิจ
การศึกษา : ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
อาจารย์ประจาหลักสูตร Microsoft Excel

ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
•
•
•
•

ลดขันตอนการท
้
างานที่ยงุ่ ยากของคุณ
คุณมีข้อมูลจานวนมาก หลักสูตรนี ้จะช่วยจัดระเบียบจัดการข้ อมูลได้ อย่างเหมาะสม
ง่ายต่อการดึงมาใช้ งานในครัง้ ต่อๆไป
ทาให้ งานของคุณดูมืออาชีพมากยิ่งขึ ้น

• ค่าใช้ จา่ ยในการส่งบุคลากรเข้ าฝึ กอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรื อห้ างหุ้นส่วนนิตบิ คุ คล
นอกเหนือจากหักค่าใช้ จา่ ยได้ ทงหมดแล้
ั้
ว ยังได้ รับการยกเว้ นภาษีเงินได้ อีกร้ อยละร้ อย ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง
• ผู้ผา่ นการอบรมจะได้ รับประกาศนียบัตร โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ
ค่ าอบรม
ราคา 4,800 บาท (เฉลี่ยเพียงชัว่ โมงละ 343 บาท)
• ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมลู ค่าเพิ่ม
*** เฉพาะนักเรี ยนเก่าของสถาบันลดเหลือ 4,320 บาท (เฉลี่ยเพียงชัว่ โมงละ 309 บาท)
วิธีการชาระเงิน
1.
ชาระเงินสดด้ วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็ นเวลา 1สัปดาห์
2.
โอนเงินเข้ าบัญชี "บริ ษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จากัด"
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา สาขาฟอร์ จนู ทาวน์
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
เลขที่บญ
ั ชี 253-0-02599-9
(กรุณาส่งหลักฐานการชาระค่าอบรมผ่าน
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )
3.
สัง่ จ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จากัด"
4.
ชาระผ่านบัตรเครดิตได้ ที่ เน็ตดีไซน์ ทุกสาขา
Cancellation กรณีท่ ที ่ านมีเหตุจาเป็ นต้ องการยกเลิกการสารองที่น่ ัง โปรดแจ้ งล่ วงหน้ าเป็ นลาย
ลักษณ์ อักษรก่ อนวันเริ่มอบรมอย่ างน้ อย 7 วัน มิฉะนัน้ จะไม่ คืนค่ าอบรม

Microsoft Excel for Analysis
ครัง้ ที่ 1

หลักการจัดเตรี ยมข้ อมูลให้ อยู่ในรู ปแบบที่เหมาะสม (Preparing Data)

ครัง้ ที่ 2

เรี ยนรู้วิธีการจัดเรี ยงข้ อมูล (Data Sort) ที่เหมาะสมกับ Works for Analysis
• ป้องการความผิดพลาดของข้ อมูลด้ วยคาสัง่ Data Validation สาหรับการป้องกันและ
ตรวจสอบความถูกต้ องและเพิ่มความสะดวกในการป้อนข้ อมูลให้ ง่ายมากยิ่งขึ ้นโดยการใช้
งานคาสัง่ Drop Down List
• การกาหนดการแสดงข้ อมูลตามเงื่อนไขด้ วย Conditional Formatting สาหรับการแสดงผล
ข้ อมูลโดยใช้ สีสนั ต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่เราต้ องการกาหนดให้ แสดงค่า
• การใช้ งานคาสัง่ Add-in ในการเพิ่มสูตรการคานวณ แปลงค่าตัวเลขเป็ นตัวอักษร
ภาษาอังกฤษหรื อคาสัง่ Baht Only
• การใช้ งาน Remove Duplicate สาหรับการลบหรื อตัดคาซ ้าของข้ อมูล
• การใช้ งาน Hyper link เพื่อเชื่อมโยงข้ อมูล ให้ ง่ายและสะดวกต่อการใช้ งาน
การเลือกใช้ งานสูตรคานวณต่ างๆที่จาเป็ นต่ อ Works for Analysis
•

•
•
•
•
•

•

•

•

แนะนาการใช้ งานฟั งก์ชนั่ การคานวณ การเขียนฟั งก์ชนั่
แนะนาการใส่คา่ Argument ให้ กบั ฟั งก์ชนั่ ที่ต้องการให้ คานวณ
การใช้ งานคาสัง่ Define Name เพื่อง่ายต่อการอ้ างอิง ข้ อมูลในการคานวณ
การอ้ างอิง Cell โดยใช้ เครื่ องหมาย $ นาหน้ า เพื่อไม่ต้องการให้ สตู รการคานวณผิดพลาด
การฝึ กการใช้ สตู รเกี่ยวกับข้ อความและการตัดคาต่างๆ เช่น FIND( ), LEFT( ), RIGHT( ),
MID( ),LEN( ), UPPER( ), LOWER( ) และ SEARCH( )
สูตรคานวณ เกี่ยวกับการนับและจัดอันดับข้ อมูล ได้ แก่ COUNT( ), COUNTIF( ),
COUNTA( ), MAX( )และ MIN( )
สูตรการคานวณเกี่ยวกับวันเดือนปี ได้ แก่ NETWORKDAYS( ), WORKDAY( ), EDATE( ),
TODAY( ), YEAR( ), MONTH( ), DAY( ), DATEDIF( )และ DATE( )
สูตรคานวณด้ านการเงินและฟั งก์ชนั่ การกาหนดเงื่อนไข เช่น PMT( ), NPV( ), IF( ),
SUMIF( ), AND( ), OR( ) และ NOT( )

ครัง้ ที่ 3

ฟั งก์ ช่ ันที่สาคัญของ Works for Analysis สาหรั บการค้ นหาและในการจัดการข้ อมูลขนาด
ต่ างๆ
การกรองข้ อมูล Filter ด้ วย Auto Filter และการใช้ งาน Advanced Filter ตัวกรองขันสู
้ ง
การกรองข้ อมูลให้ ได้ ตามต้ องการ
• สามาถใช้ งาน VLOOKUP, HLOOKUP ในการค้ นหาข้ อมูลที่กาหนด เพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์
ตามต้ องการ
• การใช้ งานฟั งก์ชน
ั่ MATCH, INDEX ในการค้ นหาตาแหน่งและช่วงของข้ อมูลของแถว
หรื อคอลัมน์
• การใช้ งานคาสัง่ Text to Columns โดยเลือกการใช้ งานคาบางคาที่เราต้ องการในข้ อมูล
ออกมาไว้ อีก cell หนึง่
• การใช้ งานฟั งก์ชน
ั่ TRANSPOSE เพื่อสลับค่าจากแถวเป็ นคอลัมน์ และจากคอลัมน์เป็ น
แถว
การประยุกต์ ใช้ งานของ Pivot Table เพื่อการวิเคราะห์ ข้อมูลขัน้ สูงใน Works for Analysis
•

ครัง้ ที่ 4

•
•
•
•
•
•
•

รู้จกั ความหมายของ Pivot Table และประโยชน์ของการใช้ งานใน Marketing Analysis
การเลือกข้ อมูลมาสร้ างตารางที่จาเป็ น และเหมาะสมใน Marketing Analysis
การเลือกผลสรุปของข้ อมูลในตารางที่มีปริมาณมากด้ วย Pivot Table
สร้ าง Pivot Table จากข้ อมูลในตารางที่ต้องการและสอดคล้ องกับการประยุกต์ใช้
การซ่อนรายละเอียดของฟิ ลด์ใน Pivot Table และการดูข้อมูล
การสร้ างกราฟ Pivot Chart จากข้ อมูลที่ต้องการนาไปแสดง
การใช้ งาน Spark lines เพื่อระบุความเคลื่อนไหวของข้ อมูล

*** หมายเหตุ :: Course Outline อาจมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมของนักเรี ยนในคอร์ สนันๆ
้ โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า

