หลักสู ตร Microsoft Excel Basic
ภาพรวมของการเรียน
Microsoft Excel เป็ นโปรแกรมสำเร็ จรู ปที่เป็ นตำรำงคำณวน เป็ นโปรแกรมที่ใช้ง่ำยและมีประโยชน์
อย่ำงสูง หลักสูตร Microsoft Excel ท่ำนจะได้เรี นนตั้งแต่เริ่ มต้นถึงใช้งำนในกำรทำงำนและชีวิตประจำวันได้
เริ่ มจำกวิธีสร้ำงตำรำงงำน กำรเปิ ดและบันทึกไฟล์ วิธีคดั ลอกและวำงข้อมูลในเซลล์ วิธีจดั รู ปแบบข้อควำม
ตัวเลข วันที่ และเวลำ วิธีแทรกและลบแถวหรื อคอลัมน์ วิธีจดั ระเบียบเวิร์คชีต ได้เรี ยนวิธีสร้ำง ออกแบบและ
ตกแต่งรู ปทรง กรำฟิ ก SmartArt และกรำฟให้โดดเด่น เรี ยนวิธีคำณวน แก้ไขและคัดลอกสูตร วิธีใช้สูตร
พื้นฐำนทั้งด้ำนคณิ ตศำสตร์ ด้ำนตรรกะ ด้ำนจัดกำรข้อควำม และด้ำนวันที่เวลำ วิธีพิมพ์งำนและวิธีต้ งั ค่ำ
หน้ำกระดำษก่อนพิมพ์ รวมถึงวิธีจดั กำรข้อมูลเช่นกำรเรี ยงลำดับ กำรกรอง และวิธีต้ งั ค่ำจำกัดข้อมูลที่
สำมำรถใส่ในเซลล์ (Data Validation) หลักสู ตรนี้เหมำะสำหรับนักศึกษำ คนทำงำนทุกสำยอำชีพที่ตอ้ งใช้
Excel และผูท้ ี่เริ่ มเรี ยน Excel
ระยะเวลาที่ใช้ ในการเรียน
หลักสูตร 14 ชัว่ โมง เรี ยนทั้งสิ้ น 4 ครั้ง (ครั้ง ละ 3 ชัว่ โมงครึ่ ง)
พื้นฐานของท่าน
Windows (สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ เบื้องต้นได้)
โปรแกรมที่ใช้ ในการเรียน
Microsoft Excel
วิทยากร
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ประโยชน์ ที่ได้รับ
• ท่ำนสำมำรถใช้ Excel ได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ สร้ำงตำรำงงำน ตกแต่งตำรำงงำน ใช้สูตรคำณวนและสูตร
พื้นฐำน สร้ำงกรำฟแสดงข้อมูลเปรี ยบเทียบ และพิมพ์งำนได้อย่ำงคล่องแคล่วมีประสิ ทธิภำพ
• ผูจ้ บหลักสูตรสำมำรถต่อยอดเพื่อเรี ยนรู ้ในหลักสูตร Excel ขั้นสู งต่อไปได้

Microsoft Excel (Course Outline)
ครั้งที่ 1
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ทำควำมรู ้จกั กับหน้ำจอของ Microsoft Excel
วิธีเปิ ด และบันทึกเวิร์คบุ๊ค (Open and Save Workbook)
แนะนำวิธีใช้คียล์ ดั ที่สำคัญ (Shortcut Keys)
วิธีคดั ลอกและวำงข้อควำม (Copy and Paste Data)
กำรจัดรู ปแบบเซลล์ (Cell Formatting)
• วิธีตดั คัดลอก และวำงข้อควำมในเซลล์ (Cut, Copy and Paste Cell)
• วิธีจดั รู ปแบบข้อควำม (Font Formatting)
• วิธีจดั แนวข้อควำม (Alignment)

• วิธีกำหนดรู ปแบบตัวเลข วันที่ และเวลำ (Number, Date & Times Formatting)
6. วิธีกำรคัดลองข้อมูลแบบเร่ งด่วน
• วิธีคดั ลอกข้อมูลแบบ AutoFill
• วิธีคดั ลอกข้อมูลแบบ Flash Fill
7. วิธีคำณวน (Calculation)
• ลำดับของกำรคำณวน
• วิธีสร้ำง แก้ไข และคัดลอกสูตรคำณวน
• กำรอ้ำงอิงเซลล์แบบ Absolute และ Relative (Absolute & Relative Reference)
ครั้งที่ 2

• วิธีหำผลรวมอัตโนมัติ (AutoSum)
8. วิธีใช้สูตรพื้นฐำน (Basic Formulas)
• วิธีใช้สูตรผลรวม หำค่ำเฉลี่ย นับจำนวน หำค่ำสูงสุด หำค่ำต่ำสุด (SUM, AVERAGE,
MAX, MIN)
9. วิธีจดั กำรแถวกับคอลัมน์ และเวิร์คชีต (Rows, Columns & Worksheets)
• วิธีแทรกและซ่อนแถวหรื อคอลัมน์ (Insert, Hide & Unhide Rows or Columns)
• วิธีลบแถวหรื อคอลัมน์ (Delete Rows or Columns)
• วิธีปรับควำมกว้ำงและควำมสูง ของคอลัมน์และแถว
• วิธีเพิ่ม คัดลอกและย้ำยตำแหน่งของเวิร์คชีต (Insert, Copy or Move Worksheet)
10. วิธีสร้ำงและตกแต่งกรำฟ (Create & Format Chart)
• กรำฟแท่ง (Columns Chart)

• กรำฟวงกลม (Pie Chart)
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• กรำฟเส้น (Line Chart)
WORKSHOP นำควำมรู ้ที่เรี ยนไปสร้ำงตำรำงงบกำรเงิน และสร้ำงสูตรคำณวนอัตรำส่ วน
ทำงกำรเงิน
11. วิธีใส่และปรับแต่งรู ปภำพ และรู ปภำพออนไลน์ (Insert & Format Picture)
12. วิธีสร้ำงและปรับแต่งรู ปร่ ำง (Insert & Format Shape)
13. วิธีสร้ำงและปรับแต่งกรำฟิ ก SmartArt (Insert & Format SmartArt)
14. วิธีพิมพ์งำน และวิธีต้ งั ค่ำหน้ำกระดำษก่อนพิมพ์ (Printing & Page Setup)
• วิธีกำหนดพื้นที่กำรพิมพ์ (Set Print Area)
• วิธีวำงแนว และตั้งระยะขอบกำรพิมพ์ (Orientation & Margin)
• วิธีแทรกเส้นแบ่งหน้ำ (Insert Page Break)
• วิธีกำหนดหัวเรื่ องที่พิมพ์ (Print Titles)
• วิธีกำหนดหัวกระดำษและท้ำยกระดำษ (Header and Footer)
• วิธีบนั ทึกเป็ นไฟล์ PDF
15. วิธีใช้สูตรหรื อฟังก์ชนั่ (Basic Functions)
• วิธีใช้สูตรด้ำนคณิ ตศำสตร์ POW(), FLOOR(), CEIL(), ROUND()
• วิธีใช้สูตรเกี่ยวกับวันที่และเวลำ NOW(), TODAY()
• วิธีใช้สูตรจัดกำรข้อควำม UPPER(), LOWER(), PROPER(), TRIM(), CLEAN(),
FIND(), SEARCH(), SUBSTITUTE()
• วิธีใช้สูตรด้ำนตรรกะ IF(), AND(), OR()
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• วิธีใช้สูตร IF ซ้อน IF หรื อ NESTED IF
16. วิธีจดั มุมมองในเวิร์คชีต (View)
• วิธีตรึ งแนว (Freeze Panes)
• วิธีแยกหน้ำต่ำง (Split Window)
• วิธีเปิ ดหน้ำต่ำงใหม่ (New Window)
17. กำรเรี ยงลำดับและกำรกรองข้อมูล (Sorting and Filtering)
• ข้อควรทำในกำรสร้ำงฐำนข้อมูลด้วย Excel
• วิธีเรี ยงลำดับข้อมูล (Sorting)
• วิธีเรี ยงลำดับข้อมูลแบบหลำยระดับ

• วิธีเรี ยงลำดับข้อมูลแบบกำหนดเอง
• วิธีกรองข้อมูล (Filtering)
18. วิธีจดั รู ปแบบตำมเงื่อนไข (Conditional Formatting)
WORKSHOP นำควำมรู ้ที่เรี ยนมำสร้ำงตำรำงและกรำฟเปรี ยบเทียบยอดขำยกับเป้ำหมำย
และตลำดโดยรวม
*** หมายเหตุ :: Course Outline อาจมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นตามความเหมาะสม

