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XLS028 : Fundamentals and Intermediate Microsoft Excel 20132016
หล ักการและเหตุผล :
โปรแกรม Excel นับว่าเป็ นโปรแกรมทีไ่ ด ้รับความนิยมเป็ นอย่างมากตัง้ แต่อดีตมาจนถึงปั จจุบน
ั เรียกได ้ว่าเป็ น
โปรแกรมสามัญประจาเครือ
่ งทีข
่ าดเสียไม่ได ้ ทัง้ นี้ก็ด ้วยความสามารถในการทางานทีเ่ ก่งรอบตัว ไม่วา่ จะเป็ นการจัดเก็บ
ข ้อมูล การบริหารจัดการกับข ้อมูล การวิเคราะห์ข ้อมูล การสร ้างรายงาน และส่วนสาคัญทีส
่ ด
ุ ก็คอ
ื การสร ้างสูตรคานวณที่
สามารถทาได ้ตัง้ แต่การคานวณในขัน
้ พืน
้ ฐานไปจนถึงการสร ้างสูตรคานวณในขัน
้ ทีส
่ ลับซับซ ้อนครอบคลุมการทางานใน
ทุกระดับ ทัง้ งานทางด ้านบัญชี สถิต ิ วิศวกรรม บุคลากรและด ้านอืน
่ ๆ
หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพือ
่ สอนการใช ้โปรแกรม Excel ตัง้ แต่เริม
่ ต ้นจนถึงระดับกลางให ้สามารถใช ้งานได ้จริง
ปฏิบต
ั ไิ ด ้จริง โดยจะเน ้นความรู ้ความเข ้าใจในการใช ้งาน Excel ทีถ
่ ก
ู ต ้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด จนสามารถนาไป
ประยุกต์ใช ้กับงานได ้อย่างเหมาะสม อีกทัง้ จะเป็ นการศึกษาและใช ้งานโปรแกรม Excel ในระดับทีส
่ งู ขึน
้
ว ัตถุประสงค์ :
 เพือ
่ ให ้ผู ้อบรมสามารถเข ้าใจถึงหลักการสาคัญทีเ่ ป็ นหัวใจของโปรแกรม Excel ได ้จริง
 เพือ
่ ให ้ผู ้อบรมสามารถจัดเก็บข ้อมูลในรูปของตารางลงในโปรแกรม Excel ได ้อย่างถูกวิธ ี
 เพือ
่ ให ้ผู ้อบรมสามารถสร ้างสูตรคานวณระดับเบือ
้ งต ้นจนถึงระดับกลางได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
 เพือ
่ ให ้ผู ้อบรมนาข ้อมูลทีจ
่ ัดเก็บบน Excel มาสรุปผลในรูปของกราฟได ้อย่างมืออาชีพ
หล ักสูตรนีเ้ หมาะสาหร ับ :
 ผู ้ทีเ่ คยใช ้โปรแกรม Excel มาบ ้างเล็กน ้อย แต่ต ้องการทางาน Excel เชิงปฏิบต
ั ใิ ห ้หลากหลายมากยิง่ ขึน
้
(หากไม่เคยใช ้มาก่อนก็สามารถเข ้าอบรมได ้ แต่ต ้องทา Workshop เพิม
่ เติมจากวิทยากร)
คุณสมบ ัติของผูเ้ ข้าอบรม :
 เคยใช ้โปรแกรม Excel มาก่อนบ ้างเล็กน ้อย แต่หากไม่เคยใช ้มาก่อนเลยต ้องปูพน
ื้ ฐานการใช ้งาน Excel ก่อน
โดยทา Workshop เพิม
่ เติมจากวิทยากรในวันอบรมวันแรก
หล ักสูตรต่อเนือ
่ ง:
 Advanced Microsoft Excel 2013/2016 Function and Database
 Advanced Microsoft Excel 2013/2016 PivotTable and PivotChart
ั
้ หาการอบรมสมมนา
เนือ
:
1. ความรู ้การใช ้งานโปรแกรม Excel ทีจ
่ าเป็ นสาหรับผู ้เริม
่ ต ้นจนถึงระดับกลาง
 ลักษณะสาคัญและข ้อจากัดของโปรแกรม Excel ทีค
่ วรทราบ
 ชมตัวอย่างงานจริงทีส
่ ร ้างด ้วยโปรแกรม Excel เพือ
่ มองเห็นถึงประโยชน์ทจ
ี่ ะได ้รับ
 การใช ้งานกับ Workbook และ Worksheet อย่างถูกต ้อง
 การใช ้งานกับ Row และ Column บน Worksheet
 การทางานกับกลุม
่ เซลและข ้อมูลทีจ
่ ัดเก็บ
2. การกาหนดรูปแบบของข ้อมูลบนตารางจัดการข ้อมูลของ Excel
่ เซล (Name Box)
 เรียนรู ้และจัดการกับ Range, ActiveCell และการตัง้ ชือ
 เรียนรู ้และจัดการกับ Column และ Row
 เรียนรู ้การบันทึกและการแก ้ไขไฟล์บน Excel พร ้อมทัง้ การตัง้ รหัสผ่านไม่ให ้ผู ้อืน
่ เข ้าดูข ้อมูลทีส
่ าคัญได ้
 การใช ้เครือ
่ งมือในการจัดรูปแบบข ้อมูลบน Worksheet
 การจัดรูปแบบข ้อมูลตัวเลข (Number) และวันที่ (Date)
3. พืน
้ ฐานการคานวณบน Excel
 โครงสร ้างของสูตรคานวณบน Excel
 เรียนรู ้การสร ้างสูตรคานวณเริม
่ ต ้นจนถึงระดับกลาง
 การ Copy สูตรในแบบต่าง ๆ ทีจ
่ าเป็ นต ้องทราบ
 เรียนรู ้การใช ้ Function ในระดับเบือ
้ งตนจนถึงระดับกลาง
่ เซล (Name Box) มาช่วยในการคานวณอย่างมีประสิทธิภาพ
 การใช ้ชือ
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4. การนาเสนอข ้อมูลด ้วยกราฟ
 แนะนาประเภทต่างๆ ของกราฟบน Excel
 เริม
่ ต ้นการสร ้างกราฟแบบพืน
้ ฐานจนถึงระดับกลาง
 ส่วนประกอบต่างๆ ของกราฟ
 การจัดรูปแบบกราฟให ้สวยงามด ้วยสไตล์
 การเปลีย
่ นชนิดของกราฟ
 เทคนิคการจัดองค์ประกอบของกราฟให ้ดูน่าสนใจ
 การดูแนวโน ้มของข ้อมูลด ้วยกราฟ Sparkline
5. การจัดพิมพ์ข ้อมูลบน Worksheet
 การกาหนดรายละเอียดของการพิมพ์ (Page Setup)
 การกาหนดพืน
้ ทีใ่ นการพิมพ์ข ้อมูล
 การกาหนดข ้อความส่วนหัวและส่วนท ้ายกระดาษ
 การดูตัวอย่างงานก่อนพิมพ์จริง
 เทคนิคการพิมพ์หัวของ Row และหัวของ Column
 การสัง่ พิมพ์งานทัง้ Worksheet อย่างต่อเนือ
่ ง
วิทยากร :
ั นุกล
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Development (HROD), NIDA
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จานวนชว่ ั โมงในการฝึ กอบรม : 2 วัน (12 ชัว่ โมง)
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โทรศัพท์: 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887
โทรสาร: 0 2644 8110
Website: www.NSTDAacademy.com
E-mail:
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