
 

 

หลักสูตร  Microsoft Excel Advanced 
 
ภาพรวมของการเรียน 

หลกัสตูร Microsoft Excel Advanced  ท่านจะไดเ้รียนวิธีจดัการขอ้มลูและวิเคราะหข์อ้มลูที่มี
จ านวนมากดว้ย Excel เป็นหลกัสตูรที่ต่อเนื่องจากหลกัสตูร Microsoft Excel ซึ่งเป็นหลกัสตูรพืน้ฐาน  
เนือ้หาหลกัสตูรเขม้ขน้ ครอบคลมุวิธีใช ้ Excel ในการจดัการขอ้มลูที่มีจ  านวนมากตัง้แต่การจดัเรียง การ
กรอง การจดักลุม่ หาผลรวมย่อย การท า Data Validation จะไดเ้รียนวิธีใชส้ตูรค าณวนส าคญัๆทุกหมวดทัง้
ดา้นค าณวนแบบมีเงื่อนไข เช่นสตูรกลุม่ SUMIF ฯลฯ สตูรดา้นตรรกะ ดา้นการจดัการขอ้ความ วนัที่และ
เวลา สตูรการคน้หาและอา้งอิง เช่น สตูรกลุม่ VLOOKUP ฯลฯ และสตูรดา้นการเงิน ท่านจะไดเ้รียนวิธี
วิเคราะหข์อ้มลูดว้ย PivotTable และวิธีวิเคราะหข์อ้มลูแบบ What If Analysis พรอ้มทัง้มี Workshop ให้
ปฏิบติังานไดจ้รงิ 
 
ระยะเวลาทีใ่ช้ในการเรียน 
หลกัสตูร 21 ชั่วโมง เรียน 6 ครัง้ (ครัง้ละ 3 ชั่วโมงครึง่)   
 
พืน้ฐานของท่าน  
Microsoft Excel 
 
โปรแกรมทีใ่ช้ในการเรียน  
Microsoft Excel 
 
เหมาะส าหรับ 
นกัศึกษาและคนท างานทุกสายอาชีพท่ีตอ้งใช ้Excel  

หลกัสูตรน้ีสามารถใชไ้ดก้บั Excel ทุกเวอร์ชัน่ 
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ประโยชนท์ีไ่ด้รับ 
• ท่านสามารถใช ้Excel ในการวิเคราะหข์อ้มลู จดัการกบัขอ้มลูที่มีจ  านวนมากไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

• ลดขัน้ตอนการท างานที่ยุ่งยากของคณุ ท าใหง้านของคณุดมูืออาชีพมากยิ่งขึน้ 

• สามารถประยกุตใ์ช ้Excel กบังานของท่านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

• สามารถไปเรียนต่อหลกัสตูร Microsoft Excel Macro/VBA ได ้
 

Microsoft Excel Advanced Course Outline 
คร้ังที ่1 1. การเรียงล าดับและการกรองข้อมูล (Sorting and Filtering) 

• ขอ้ควรท าในการสรา้งฐานขอ้มลูดว้ย Excel 

• วิธีตรงึแถวและคอลมันใ์นเวิรค์ชีต (Freeze Panes) 

• วิธีเรียงล าดบัขอ้มลู (Sorting) 

• วิธีเรียงล าดบัขอ้มลูแบบหลายระดบั 

• วิธีเรียงล าดบัขอ้มลูแบบก าหนดเอง 

• วิธีกรองขอ้มลู (Filtering) 

• วิธีจดักลุม่ขอ้มลู (Grouping) 

• วิธีก าหนดชื่อใหก้ลุม่เซลล ์(Define Name Range) 

2. การจัดรูปแบบข้อมูลให้เป็นตาราง (Table) 

• ท าไมจึงตอ้งจดัรูปแบบขอ้มลูใหเ้ป็นตาราง (Table) 

• วิธีจดัรูปแบบขอ้มลูใหเ้ป็นตาราง (Table) 

• วิธีหาขอ้มลูที่ซ  า้กนัในตารางขอ้มลู 

• วิธีลบขอ้มลูที่ซ  า้กนั (Remove Duplicates) 

3. วิธีตั้งค่าจ ากัดข้อมูลทีส่ามารถใส่ในเซล (Data Validation) 

• ท าไมตอ้งตัง้ค่าจ ากดัขอ้มลูที่สามารถใสใ่นเซลล ์(Data Validation) 

• วิธีก าหนดขอ้มลูที่สามารถใสใ่นเซลล ์(Validation List) 

• วิธีตัง้ค่าจ ากดัช่วงของขอ้มลูที่สามารถใสใ่นเซลล ์ 

• วิธีก าหนดขอ้ความแจง้เตือนขอ้ผิดพลาดเอง (Validation Error) 

• วิธีสรา้งตวัเลือกเงื่อนไขจากฐานขอ้มลู 

• ตวัอย่างวิธีสรา้งตวัเลือกเงื่อนไขจากฐานขอ้มลู 



 

 

คร้ังที ่2 4. วิธีการแยกค าออกจากเซลล ์(Text To Columns) 
5. วิธีป้องกันแผ่นงานและเวิรค์บุ๊ค 

• วิธีปอ้งกนัแผ่นงาน (Protect and Unprotect Worksheet) 

• วิธีปอ้งกนัเวิรค์บุ๊ค (Protect and Unprotect Workbook) 

6. สูตรจัดการข้อความ (Text Formulas) 

• วิธีใชส้ตูร UPPER(),LOWER(), PROPER() 

• วิธีใชส้ตูร TRIM(), CLEAN(), CONCATENATE() 

• วิธีใชส้ตูร LEFT(), RIGHT(), MID(), LEN() 

• วิธีใชส้ตูร SEARCH(), SUBSTITUTE() 

• วิธีใชส้ตูร IFERROR(), BAHTTEXT() 
7. สูตรการค้นหาและอ้างอิง (Lookup & Reference Formulas) 

• วิธีใชส้ตูร VLOOKUP(), HLOOKUP() 

• วิธีใชส้ตูร LOOKUP() 

WORKSHOP น าความรูท้ี่เรียนมาท าโปรแกรมออกเอกสารทางบญัชี (Create Invoice) 
 
 

คร้ังที ่3 8. สูตรจัดการวันทีก่ับเวลา (Date and Time Formulas) 

1. วิธีใชส้ตูร NOW(), TODAY(), DATE(), DAYS() 

2. วิธีใชส้ตูร EOMONTH() 

3. วิธีใชส้ตูร  WORKDAY(), NETWORKDAYS() 

4. วิธีใชส้ตูร DATEDIF() 
9. สูตรด้านตรรกะ (Logical Functions) 

• วิธีใชส้ตูร IF() กบัสตูร AND() หรือ OR() 

• วิธีใชส้ตูร IF หลายระดบั (NESTED IF) 

10. วิธีใช้สูตรค าณวนกับฐานข้อมูล 

• วิธีใชส้ตูร DSUM, DAVERAGE, DCOUNT 

• วิธีใชส้ตูร SUMIF, COUNTIF(), AVERAGEIF() 

• วิธีใชส้ตูร LARGE(), SMALL() 

• วิธีใชส้ตูรหาผลรวมย่อย SUBTOTAL 



 

 

คร้ังที ่4 11. สูตรค้นหาและอ้างอิงขั้นสูง (Advanced Lookup & Reference Formulas)  

• วิธีใชส้ตูร INDEX() กบั MATCH() 

• วิธีใชส้ตูร CHOOSE() 

12. สูตรทางด้านการเงนิ (Financial Formulas) 

• วิธีใชส้ตูร PV(), FV(), PMT() 

• วิธีใชส้ตูร NPV(), IRR(), RATE() 

• วิธีใชส้ตูร  PPMT(), IPMT() 

WORKSHOP น าความรูท้ี่เรียนมาสรา้งระบบสินคา้คงคลงั (Inventory Management) 
คร้ังที ่5 13. วิธีจัดรูปแบบตามเงือ่นไข (Conditional Formatting( 

• วิธีจดัรูปแบบตามเงื่อนไขโดยการออกกฎใหม่ (Conditional Formatting with New Rule) 

• วิธีจดัมมุมองแบบก าหนดเอง (Custom View) 

12.วิธีสร้างกราฟขั้นสูง (Advanced Chart) 

• วิธีสรา้งกราฟเรดาห ์(Radar Chart) 

• วิธีสรา้งแผนผงัคมุก าหนดงาน (Gantt Chart) 
14. การตรวจสอบสูตร (Formula Auditing) 

• การตรวจสอบขอ้ผิดพลาด (Error Checking) 

• กาติดตามเซลลท์ี่ถกูอา้ง (Trace Precedents) 

• การติดตามเซลลท์ี่อา้งถึง (Trace Dependents) 

• การประเมินสตูร (Evaluate Formula) 
15. วิธีน าเข้าข้อมูลจากแหล่งอื่น 

• วิธีบนัทกึรายงานขอ้มลูเป็นไฟลข์อ้ความ (Save as Text Document) 

• วิธีน าเขา้ขอ้มลูจากไฟลข์อ้ความ (Import Text Document) 

• วิธีน าเขา้ขอ้มลูจาก Microsoft Access 

• วิธีรวมขอ้มลูจากหลายเวิรค์ชีต (Consolidation) 

ตร้ังที ่6 16. PivotTable 

• มาท าความรูจ้กักบั PivotTable 

• วิธีสรา้ง PivotTable 

• วิธีเปลี่ยนชนิดของการค าณวนใน PivotTable 

• วิธีจดักลุม่ขอ้มลูใน PivotTable 



 

 

• วิธีจดัรูปแบบขอ้มลูใน PivotTable 

• เจาะรายละเอียดขอ้มลูใน PivotTable 

• วิธีสรา้งกราฟ PivotChart 

• วิธีกรองขอ้มลูใน PivotTable 

• วิธีกรองขอ้มลูดว้ยตวัแบ่งสว่นขอ้มลู (Slicer Tool) 

• วิธีกรองขอ้มลูดว้ยไทมไ์ลน ์(Timeline) 

17. PowerPivot 

• Power Pivot เป็นเครื่องมือท าอะไร 

• วิธีเปิดการใชง้าน Power Pivot 

• วิธีสรา้งแบบจ าลองขอ้มลูดว้ยเครื่องมือ Power Pivot 

• วิธีวิเคราะหข์อ้มลูจากแบบจ าลองขอ้มลูดว้ย PivotTable 

• วิธีใชส้ตูรค าณวนแบบอตัโนมติัในแบบจ าลองขอ้มลู 

• วิธีสรา้งตวับ่งชีป้ระสิทธิภาพหลกั KPI 

18. การวิเคราะหข์้อมูลแบบ What If Analysis 

• วิธีการคน้หาค่าเป้าหมาย (Goal Seek) 

• ตวัจดัการสถานการณส์มมติุ (Scenario Analysis) 

• วิธีท า Sensitivity Analysis ดว้ย DataTable 

WORKSHOP วิธีวิเคราะหข์อ้มลูดว้ย Solver 
*** หมายเหตุ :: Course Outline อาจมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสม 

 


