
 
 

  

 

หลักสูตร  Microsoft Excel Advanced 

ภาพรวมของการเรียน 

ในสายงาน Marketing หรือการขาย และงานออฟฟิศอ่ืนๆ แน่นอนว่างานของคณุจะต้องข้องเก่ียวกบั
ฐานข้อมลูลกูค้าจ านวนมาก ในการที่จะเก็บค่าสถิติต่างๆ อนัเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในทางการตลาด  

ซึง่การจดัการข้อมลูที่ดี จะช่วยให้งานของคณุประสบผลส าเร็จอย่างราบร่ืน! 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน 

หลกัสตูร 14 ชัว่โมง เรียน 4 ครัง้ (ครัง้ละ 3 ชัว่โมงคร่ึง)   

พืน้ฐานของผู้ เรียน  

Microsoft Excel 

โปรแกรมที่ใช้ในการเรียน  

Microsoft Excel 

เหมาะส าหรับ 

สายงาน Marketing หรือการขาย และงานออฟฟิศอ่ืนๆ ที่ต้องท า Report เก็บสถิติวิเคราะห์ และแสดงผล
ค านวนฐานข้อมลู หรือฐานลกูค้าจ านวนมาก 

วิทยากร 

อาจารย์ กฤติภณ ธนนชนะกิจ  

การศึกษา : ปริญญาตรี สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ  

อาจารย์ประจ าหลกัสตูร Microsoft Excel 

 

 



 
 

  

ประโยชน์ที่ได้รับ 

• ลดขัน้ตอนการท างานที่ยุ่งยากของคณุ 

• คณุมีข้อมลูจ านวนมาก หลกัสตูรนีจ้ะช่วยจดัระเบียบจดัการข้อมลูได้อย่างเหมาะสม 

• ง่ายต่อการดงึมาใช้งานในครัง้ต่อๆไป 

• ท าให้งานของคณุดมูืออาชีพมากยิ่งขึน้ 

• ค่าใช้จ่ายในการสง่บคุลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
นอกเหนือจากหกัค่าใช้จ่ายได้ทัง้หมดแล้ว ยงัได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละร้อย ตามประกาศ
กระทรวงการคลงั 

• ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบตัร โดยความควบคมุของกระทรวงศกึษาธิการ 

ค่าอบรม 
ราคา 5,800 บาท  
ราคาสทุธิ ไม่มีภาษีมลูค่าเพิ่ม 
*** เฉพาะนกัเรียนเก่าของสถาบนัลดเหลือ 4,800 บาท  
วิธีการช าระเงนิ  

1. ช าระเงินสดด้วยตนเองก่อนวนัเร่ิมอบรมเป็นเวลา 10 วนั 
2. โอนเงินเข้าบญัชี  "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากดั" 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาฟอร์จนูทาวน์  
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั  
เลขที่บญัชี 253-0-02599-9  
(กรุณาสง่หลกัฐานการช าระค่าอบรมผ่าน  
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )  
3. สัง่จ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากดั"   
4. ช าระผ่านบตัรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ ทกุสาขา 
 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจ าเป็นต้องการยกเลิกการส ารองที่น่ัง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรก่อนวันเร่ิมอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนัน้จะไม่คืนค่าอบรม 



 
 

  

Microsoft Excel Advanced 
ครัง้ท่ี 1 หลักการจัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสม (Preparing Data)  

• เรียนรู้วิธีการจดัเรียงข้อมลู (Data Sort) ที่เหมาะสมกบั Works for Analysis 
• ป้องการความผิดพลาดของข้อมลูด้วยค าสัง่ Data Validation ส าหรับการป้องกนัและ

ตรวจสอบความถูกต้องและเพิ่มความสะดวกในการป้อนข้อมลูให้ง่ายมากย่ิงขึน้โดยการใช้
งานค าสัง่ Drop Down List 

• การก าหนดการแสดงข้อมลูตามเงื่อนไขด้วย Conditional Formatting ส าหรับการแสดงผล
ข้อมลูโดยใช้สีสนัต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่เราต้องการก าหนดให้แสดงค่า 

• การใช้งานค าสัง่ Add-in ในการเพิ่มสตูรการค านวณ แปลงค่าตวัเลขเป็นตวัอกัษร
ภาษาองักฤษหรือค าสัง่ Baht Only 

• การใช้งาน Remove Duplicate ส าหรับการลบหรือตดัค าซ า้ของข้อมลู 
• การใช้งาน Hyper link เพื่อเชื่อมโยงข้อมลู ให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน 

ครัง้ท่ี 2 การเลือกใช้งานสูตรค านวณต่างๆท่ีจ าเป็นต่อ Works for Analysis 

• แนะน าการใช้งานฟังก์ชัน่การค านวณ การเขียนฟังก์ชัน่ 
• แนะน าการใส่ค่า Argument ให้กบัฟังก์ชัน่ ที่ต้องการให้ค านวณ 
• การใช้งานค าสัง่ Define Name เพื่อง่ายต่อการอ้างอิง ข้อมลูในการค านวณ 
• การอ้างอิง Cell โดยใช้เคร่ืองหมาย $ น าหน้า เพื่อไม่ต้องการให้สตูรการค านวณผิดพลาด 
• การฝึกการใช้สตูรเก่ียวกบัข้อความและการตดัค าต่างๆ เช่น FIND( ), LEFT( ), RIGHT( ), 

MID( ),LEN( ), UPPER( ), LOWER( ) และ SEARCH( ) 
• สตูรค านวณ เก่ียวกบัการนบัและจดัอนัดบัข้อมลู ได้แก่ COUNT( ), COUNTIF( ), 

COUNTA( ), MAX( )และ MIN( ) 
• สตูรการค านวณเก่ียวกบัวนัเดือนปี ได้แก่ NETWORKDAYS( ), WORKDAY( ), EDATE( ), 

TODAY( ), YEAR( ), MONTH( ), DAY( ), DATEDIF( )และ DATE( ) 
• สตูรค านวณด้านการเงินและฟังก์ชัน่การก าหนดเงื่อนไข เช่น PMT( ), NPV( ), IF( ), 

SUMIF( ), AND( ), OR( ) และ NOT( ) 
 
 



 
 

  

ครัง้ท่ี 3 ฟังก์ชั่นท่ีส าคัญของ Works for Analysis ส าหรับการค้นหาและในการจัดการข้อมูลขนาด
ต่างๆ 

• การกรองข้อมลู Filter ด้วย Auto Filter และการใช้งาน Advanced Filter ตวักรองขัน้สงู 
การกรองข้อมลูให้ได้ตามต้องการ 

• สามาถใช้งาน VLOOKUP, HLOOKUP ในการค้นหาข้อมลูที่ก าหนด เพื่อให้ได้ผลลพัธ์
ตามต้องการ 

• การใช้งานฟังก์ชัน่ MATCH, INDEX ในการค้นหาต าแหน่งและช่วงของข้อมลูของแถว
หรือคอลมัน์ 

• การใช้งานค าสัง่ Text to Columns โดยเลือกการใช้งานค าบางค าที่เราต้องการในข้อมลู 
ออกมาไว้อีก cell หน่ึง 

• การใช้งานฟังก์ชัน่ TRANSPOSE เพื่อสลบัค่าจากแถวเป็นคอลมัน์ และจากคอลมัน์เป็น
แถว 

ครัง้ท่ี 4 การประยุกต์ใช้งานของ Pivot Table เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลขัน้สูงใน Works for Analysis 

• รู้จกัความหมายของ Pivot Table และประโยชน์ของการใช้งานใน Marketing Analysis 
• การเลือกข้อมลูมาสร้างตารางที่จ าเป็น และเหมาะสมใน Marketing Analysis 
• การเลือกผลสรุปของข้อมลูในตารางที่มีปริมาณมากด้วย Pivot Table 
• สร้าง Pivot Table จากข้อมลูในตารางที่ต้องการและสอดคล้องกบัการประยกุต์ใช้ 
• การซ่อนรายละเอียดของฟิลด์ใน Pivot Table และการดขู้อมลู 
• การสร้างกราฟ Pivot Chart จากข้อมลูที่ต้องการน าไปแสดง 
• การใช้งาน Spark lines เพื่อระบคุวามเคลื่อนไหวของข้อมลู 

*** หมายเหตุ :: Course Outline อาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของนกัเรียนในคอร์สนัน้ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

 
 

 


