Career for the Future Academy: CFA
XLS044: การใช ้ Function ของ Excel สาหร ับงานบ ัญชี-การเงิน
หล ักการและเหตุผล:
Microsoft Excel เป็ นโปรแกรมประเภทตารางคานวณ (Spreadsheet) ซึง่ เป็ นโปรแกรมทีม
่ ค
ี วามสามารถในการ
ทางานได ้ค่อนข ้างหลากหลายอย่าง ทีไ่ ด ้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทัง้ ในหน่วยงานราชการและองค์กรธุรกิจ โดยใช ้
ลักษณะเด่นทางด ้านการคานวณและใช ้ฟั ง ก์ชั่น ซึง่ มีอยู่มากมายมาประยุก ต์ใช ้กั บงาน เพื่อไม่ให ้เกิดการล่าช ้าในการ
ทางานและไม่ให ้เกิดข ้อผิดพลาดในการทางานโดยเฉพาะเรือ
่ งของตัวเลข
ดังนั น
้ หลักสูตรนี้ จึงเป็ นการนาเอาความสามารถของ Excel มาใช ้ในการทางานอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดย
เนื้อหาจะเริม
่ ตัง้ แต่การเตรียมข ้อมูล การใช ้ Functions และเครือ
่ งมือต่างๆ ใน Excel เพือ
่ มาประยุกต์ใช ้งานบัญชี-การเงิน
เช่น การคานวณเรือ
่ งของวันเวลา จานวนสินค ้า จานวนลูกค ้า บิลเงินสด การชาระการเงินต่างๆ
ว ัตถุประสงค์:
1. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมเรียนรู ้ Functions ทีจ
่ าเป็ นสาหรับงานบัญชี
2. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้เรียนรู ้วิธก
ี ารใช ้ Excel เข ้ามาช่วยจัดการข ้อมูลอย่างเป็ น Step by Step
้ โปรแกรมสาเร็จรูปทีม
3. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมใช ้ Excel เพือ
่ ประหยัดงบประมาณในการซือ
่ รี าคาสูง
หล ักสูตรนีเ้ หมาะสาหร ับ:
1. ผู ้บริหาร พนั กงานหรือเจ ้าหน ้าที่ ฝ่ ายบัญชี-การเงิน ทีต
่ ้องรายงานข ้อมูล
2. ผู ้ทีต
่ ้องการเรียนรู ้เครือ
่ งมือทีเด็ดต่างๆ ทีช
่ ว่ ยทาให ้งานกับข ้อมูลเป็ นเรือ
่ งทีง่ ่าย และดูเป็ นมืออาชีพ
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. การใช ้ Function ขัน
้ สูงใน Excel สาหรับนั กวิทยาศาสตร์ข ้อมูล
2. สร ้าง Chart วิเคราห์การขาย ด ้วย Excel สาหรับการทาตลาดออนไลน์
3. การใช ้ PivotTable สรุปข ้อมูล บน Excel สาหรับผู ้จัดการธุรกิจ
4. สร ้าง Dashboard ด ้วย Excel สาหรับวิเคราะห์และนาเสนอข ้อมูล
5. ออกแบบ Motion Graphic นาเสนอด ้วย PowerPoint สาหรับธุรกิจท่องเทีย
่ ว
ั
้ หาการอบรมสมมนา:
เนือ
1. วิธเี ตรียมและนาเข ้าข ้อมูลบัญชีใน Excel
การทาข ้อมูลในลักษณะตาราง หลักการออกแบบ Worksheet และ Field ทีถ
่ ูกต ้อง
การนาเข ้าข ้อมูลจาก Text File และการขจัดข ้อมูลทีซ
่ ้ากัน
่ ของตัวแปร ช่วงชือ
่ ข ้อมูล (Define name) เพือ
การกาหนดชือ
่ การคานวณ
้เครื
เทคนิคการใช อ
่ งมือสรุปผลข ้อมูลกลุม
่ ตัวเลข
2. การใช ้สูตรและ Functions ทีจ
่ าเป็ นสาหรับงานบัญชี
การใช ้ค่าคงทีใ่ นสูตร Excel เทคนิคการอ ้างอิงเซลล์ และใช ้ตัวดาเนินการในการคานวณ
ั่ เกีย
ฟั งก์ชน
่ วกับการรวมค่า (Summary Function) ได ้แก่ SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT
ั่ สรุปข ้อมูลตามเงือ
ฟั งก์ชน
่ นไขใน Excel ได ้แก่ SUMIF(), COUNTIF()
ั่ เกีย
ฟั งก์ชน
่ วกับวันที่ (Date Function) และข ้อความ (Text Function)
ั่ ค ้นหาข ้อมูล (Lookup Function)
ฟั งก์ชน
มูลค่าปั จจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV)
การคานวณหาอัตราดอกเบีย
้ แท ้จริง (Rate)
การคานวณเงินเงินงวดทีเ่ ทากัน (PMT)
3. เครือ
่ งมือ Pivot Tables เพือ
่ วิเคราะห์ฐานข ้อมูลทางบัญชี
การจัดรูปแบบ (Layout) การวิเคราะห์แบบ Cross-Tabulation
การวิเคราะห์แนวโน ้มของยอดขาย และค่าใช ้จ่ายต่าง ๆ ด ้วย SUM, AVERAGE, MAX, MIN,
ั ส่วนของข ้อมูลทางการเงิน ตามวัน เดือน ปี (Grouping data)
การวิเคราะห์สด
การสรุปข ้อมูลและการวิเคราะห์ข ้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ (Report)
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วิทยากร:
อาจารย์สมิทธิชัย ไชยวงศ์
• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
• วิทยากรพิเศษ หลักสูตร Microsoft Office, Database, Web Design& Graphics,
Programming & Web Programming

จานวนชว่ ั โมงในการฝึ กอบรม: 1 วัน (6 ชั่วโมง)
กาหนดการอบรม: ตามตารางปฏิทน
ิ อบรมประจาปี https://www.career4future.com/trainingprogram
ช่วงเวลาฝึ กอบรม: 9.00 - 16.00 น.
ค่าลงทะเบียนอบรม: ท่านละ 3,200 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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