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XLS040: การใช ้ Function ขนสู
ั้ งใน Excel สาหร ับน ักวิทยาศาสตร์ขอ
้ มูล
หล ักการและเหตุผล:
ในยุค ดิจ ท
ิ ั ล เป็ นยุค แห่ง การทางานกั บ ข ้อมูล ที่มี จ านวนมาก องค์ก รหลายๆ องค์ก รจึง จ าเป็ นที่ต ้องมีผู ้ที่ท า
หน ้าทีใ่ นจัดเก็บและวิเคราะห์ข ้อมูลเหล่านั น
้ ทีเ่ รียกกันว่านั กวิทยาศาสตร์ข ้อมูลหรือ Data Scientist โดยจาเป็ นต ้องมี
เครือ
่ งมือในการจัดเก็บข ้อมูลทีห
่ ลากหลาย สามารถวิเคราะห์ข ้อมูลและคานวณผลลัพธ์ทางด ้านคณิตศาสตร์และสถิตไิ ด ้
หนึง่ ในนั น
้ คือโปรแกรม Excel ทีส
่ ามารถใช ้งานได ้ง่าย มีฟังก์ชันการคานวณทีห
่ ลากหลาย สามารถนามาประยุกต์ใช ้กั บ
งานได ้
ดังนัน
้ หลักสูตรนี้เป็ นการนาเอาความสามารถของ Excel มาใช ้ในการทางาน โดยเนื้อหาจะเริม
่ ตัง้ แต่ การใช ้งาน
สุดยอดฟั งก์ชันทีใ่ ช ้งานบ่อย ๆ ใน Excel เช่น ฟั งก์ชันเกีย
่ วกับข ้อความ (Text) , วันที่ (Date) , คณิตศาสตร์ (Math) ,
สถิต ิ (Statistic) , ตรรกศาสตร์ (Logical), การสืบ ค ้น (Lookup) เพื่อ สามารถน าฟั ง ก์ชัน เหล่า นี้ ไ ปประยุก ต์ใ ช ้งานได ้
หลากหลาย ตรงตามความต ้องการในการใช ้งานและเกิดประสิทธิภาพ
ว ัตถุประสงค์:
ั ภายในโปรแกรม Microsoft Excel ได ้
1. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมเรียนรู ้การใช ้งานฟั งก์ชน
2. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมใช ้โปรแกรม Excel ในการประยุกต์ใช ้งานเพือ
่ การวิเคราะห์ข ้อมูลได ้
หล ักสูตรนีเ้ หมาะสาหร ับ:
1. ผู ้บริหาร พนั กงานหรือเจ ้าหน ้าที่ ด ้านการจัดเก็บข ้อมูลหรือทางานทีต
่ ้องรายงานข ้อมูล
่
2. ผู ้ทีต
่ ้องการเรียนรู ้เครือ
่ งมือทีเด็ดต่างๆ อันหลากหลาย ทีช
่ วยทาให ้งานกับข ้อมูลเป็ นเรือ
่ งทีง่ ่าย และดูเป็ นมือ
อาชีพ
3. ผู ้ทีต
่ ้องการเทคนิคการใช ้งาน Excel เพือ
่ ช่วยลดเวลาในการทางานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คุณสมบ ัติของผูเ้ ข้าอบรม:
1. ควรมีพน
ื้ ฐานการใช ้งานคอมพิวเตอร์เบือ
้ งต ้น
2. ควรมีความรู ้พืน
้ ฐานการใช ้งานโปรแกรม Excel ในระดับเบือ
้ งต ้นมาก่อน
หล ักสูตรต่อเนือ
่ ง:
1. สร ้าง Chart วิเคราห์การขาย ด ้วย Excel สาหรับการทาตลาดออนไลน์
2. การใช ้ PivotTable สรุปข ้อมูล บน Excel สาหรับผู ้จัดการธุรกิจ
3. สร ้าง Dashboard ด ้วย Excel สาหรับวิเคราะห์และนาเสนอข ้อมูล
ั
้ หาการอบรมสมมนา:
เนือ
1. การคานวณใน Microsoft Excel
เครือ
่ งหมายของการคานวณ (Operation)
เข ้าใจเรือ
่ งลาดับของการคานวณ
ั่ ทาง คณิตศาสตร์ (Math) และสถิต ิ (Statistic)
2. การใช ้งานฟั งก์ชน
การปั ดเศษของตัวเลขในลักษณะต่างๆ เช่น 3,487 บาท ให ้แสดงเป็ น 3,500 ฯลฯ
การปั ดตัวเลขให ้เป็ นจานวนเต็ม
สูตรทางสถิตท
ิ น
ี่ ่าสนใจ ได ้แก่ SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, COUNTA
ั่ จัดการข ้อมูลในเชิงเปรียบเทียบ ตรรกศาสตร์ (Logical) และ ฟั งก์ชน
ั่ Array
3. การใช ้งานฟั งก์ชน
การเปรียบเทียบค่าของเซลในรูปแบบต่างๆ แบบมีเงือ
่ นไข ด ้วย IF
การแก ้ปั ญหาของการเขียน IF ซ ้อนหลายระดับ
การหาผลรวมหรือนั บจานวนแบบมีเงือ
่ นไข เช่น SUMIF, COUNTIF
ั่ การสืบค ้น (Lookup)
4. การใช ้งานฟั งก์ชน
การใช ้งาน LOOKUP, VLOOKUP
การออกแบบตารางสาหรับ LOOKUP ข ้อมูลข ้ามชีตหรือข ้ามไฟล์
ั่ จัดการกับข ้อมูลประเภทวันทีแ
5. การใช ้งานฟั งก์ชน
่ ละเวลา (Date)
การแสดงวันทีแ
่ ละเวลาปั จจุบันในรายงาน ได ้แก่ TODAY, NOW
การคานวณวันทีเ่ วลา ได ้แก่ YEAR, MONTH, DAY, DATEDIF, Weekday
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ั่ จัดการกับข ้อความ
6. การใช ้งานฟั งก์ชน
การตัดคาด ้วย LEFT, MID, RIGHT
่ มต่อคา CONCATENATE
การเชือ
การแปลงตัวเลขให ้เป็ นคาอ่าน BAHTTEXT เช่น หนึง่ ร ้อยบาทถ ้วน ฯลฯ
วิทยากร:
อาจารย์สมิทธิชัย ไชยวงศ์
• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
• วิทยากรพิเศษ หลักสูตร Microsoft Office, Database, Web Design& Graphics,
Programming & Web Programming

จานวนชว่ ั โมงในการฝึ กอบรม: 1 วัน (6 ชัว่ โมง)
กาหนดการอบรม: ตามตารางปฏิทน
ิ อบรมประจาปี https://www.career4future.com/trainingprogram
ช่วงเวลาฝึ กอบรม: 9.00 - 16.00 น.
ค่าลงทะเบียนอบรม: ท่านละ 3,500 บาท (ราคารวมภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ แล ้ว)
** สถาบันฯ เป็ นหน่วยงานราชการ จึงไม่อยูใ่ นเกณฑ์ทต
ี่ ้องถูกหักภาษี ณ ทีจ
่ ่าย
สถานทีฝ
่ ึ กอบรม:
สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
้ 6
เลขที่ 73/1 อาคารสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชัน
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
วิธก
ี ารการสารองทีน
่ ง่ ั :
ติดต่อสารองทีน
่ ั่งล่วงหน ้า ในวัน-เวลาราชการ
โทรศัพท์: 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887
โทรสาร: 0 2644 8110
Website: www.career4future.com
E-mail:
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