หลักสูตร Microsoft Excel Advanced
ภาพรวมของการเรียน
ในสายงาน Marketing หรือการขาย และงานออฟฟิ ศอื่นๆ แน่นอนว่างานของคุณจะต้องข้องเกี่ยวกับฐานข้อมูล
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Microsoft Excel Advanced
ครั้งที่ 1

หลักการจัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรู ปแบบทีเ่ หมาะสม (Preparing Data)

ครั้งที่ 2

เรียนรูว้ ิธีการจัดเรียงข้อมูล (Data Sort) ที่เหมาะสมกับ Works for Analysis
• ป้องการความผิดพลาดของข้อมูลด้วยคาสั่ง Data Validation สาหรับการป้องกันและ
ตรวจสอบความถูกต้องและเพิ่มความสะดวกในการป้อนข้อมูลให้ง่ายมากยิ่งขึน้ โดยการใช้
งานคาสั่ง Drop Down List
• การกาหนดการแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขด้วย Conditional Formatting สาหรับการแสดงผล
ข้อมูลโดยใช้สีสนั ต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่เราต้องการกาหนดให้แสดงค่า
• การใช้งานคาสั่ง Add-in ในการเพิ่มสูตรการคานวณ แปลงค่าตัวเลขเป็ นตัวอักษร
ภาษาอังกฤษหรือคาสั่ง Baht Only
• การใช้งาน Remove Duplicate สาหรับการลบหรือตัดคาซา้ ของข้อมูล
• การใช้งาน Hyper link เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล ให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน
การเลือกใช้งานสูตรคานวณต่างๆทีจ่ าเป็ นต่อ Works for Analysis
•
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•
•
•

•

•

•

แนะนาการใช้งานฟั งก์ช่นั การคานวณ การเขียนฟั งก์ช่นั
แนะนาการใส่ค่า Argument ให้กบั ฟั งก์ช่นั ที่ตอ้ งการให้คานวณ
การใช้งานคาสั่ง Define Name เพื่อง่ายต่อการอ้างอิง ข้อมูลในการคานวณ
การอ้างอิง Cell โดยใช้เครื่องหมาย $ นาหน้า เพื่อไม่ตอ้ งการให้สตู รการคานวณผิดพลาด
การฝึ กการใช้สตู รเกี่ยวกับข้อความและการตัดคาต่างๆ เช่น FIND( ), LEFT( ), RIGHT( ),
MID( ),LEN( ), UPPER( ), LOWER( ) และ SEARCH( )
สูตรคานวณ เกี่ยวกับการนับและจัดอันดับข้อมูล ได้แก่ COUNT( ), COUNTIF( ),
COUNTA( ), MAX( )และ MIN( )
สูตรการคานวณเกี่ยวกับวันเดือนปี ได้แก่ NETWORKDAYS( ), WORKDAY( ), EDATE( ),
TODAY( ), YEAR( ), MONTH( ), DAY( ), DATEDIF( )และ DATE( )
สูตรคานวณด้านการเงินและฟั งก์ช่นั การกาหนดเงื่อนไข เช่น PMT( ), NPV( ), IF( ),
SUMIF( ), AND( ), OR( ) และ NOT( )

ครั้งที่ 3

ฟั งก์ช่นั ทีส่ าคัญของ Works for Analysis สาหรับการค้นหาและในการจัดการข้อมูลขนาด
ต่างๆ
การกรองข้อมูล Filter ด้วย Auto Filter และการใช้งาน Advanced Filter ตัวกรองขัน้ สูง
การกรองข้อมูลให้ได้ตามต้องการ
• สามาถใช้งาน VLOOKUP, HLOOKUP ในการค้นหาข้อมูลที่กาหนด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์
ตามต้องการ
• การใช้งานฟั งก์ช่ น
ั MATCH, INDEX ในการค้นหาตาแหน่งและช่วงของข้อมูลของแถว
หรือคอลัมน์
• การใช้งานคาสั่ง Text to Columns โดยเลือกการใช้งานคาบางคาที่เราต้องการในข้อมูล
ออกมาไว้อีก cell หนึง่
• การใช้งานฟั งก์ช่ น
ั TRANSPOSE เพื่อสลับค่าจากแถวเป็ นคอลัมน์ และจากคอลัมน์เป็ น
แถว
การประยุกต์ใช้งานของ Pivot Table เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงใน Works for Analysis
•

ครั้งที่ 4
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รูจ้ กั ความหมายของ Pivot Table และประโยชน์ของการใช้งานใน Marketing Analysis
การเลือกข้อมูลมาสร้างตารางที่จาเป็ น และเหมาะสมใน Marketing Analysis
การเลือกผลสรุปของข้อมูลในตารางที่มีปริมาณมากด้วย Pivot Table
สร้าง Pivot Table จากข้อมูลในตารางที่ตอ้ งการและสอดคล้องกับการประยุกต์ใช้
การซ่อนรายละเอียดของฟิ ลด์ใน Pivot Table และการดูขอ้ มูล
การสร้างกราฟ Pivot Chart จากข้อมูลที่ตอ้ งการนาไปแสดง
การใช้งาน Spark lines เพื่อระบุความเคลื่อนไหวของข้อมูล

*** หมายเหตุ :: Course Outline อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของนักเรียนในคอร์สนัน้ ๆ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า

