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XLS044: การใช ้Function ของ Excel ส าหรบังานบญัช-ีการเงนิ 
 

หลกัการและเหตผุล: 
Microsoft Excel เป็นโปรแกรมประเภทตารางค านวณ (Spreadsheet) ซึง่เป็นโปรแกรมทีม่คีวามสามารถในการ

ท างานไดค้่อนขา้งหลากหลายอย่าง ทีไ่ดร้ับความนยิมอย่างแพร่หลายทัง้ในหน่วยงานราชการและองคก์รธุรกจิ โดยใช ้

ลักษณะเด่นทางดา้นการค านวณและใชฟั้งกช์ั่น ซึง่มีอยู่มากมายมาประยุกตใ์ชกั้บงาน เพื่อไม่ใหเ้กดิการล่าชา้ในการ
ท างานและไมใ่หเ้กดิขอ้ผดิพลาดในการท างานโดยเฉพาะเรือ่งของตัวเลข  

ดังนัน้ หลักสูตรนี้ จงึเป็นการน าเอาความสามารถของ Excel มาใชใ้นการท างานอย่างเต็มประสทิธภิาพ โดย
เนื้อหาจะเริม่ตัง้แตก่ารเตรยีมขอ้มลู การใช ้Functions และเครือ่งมอืตา่งๆ ใน Excel เพือ่มาประยกุตใ์ชง้านบัญช-ีการเงนิ 

เชน่ การค านวณเรือ่งของวันเวลา จ านวนสนิคา้ จ านวนลกูคา้ บลิเงนิสด การช าระการเงนิตา่งๆ 

 
วตัถปุระสงค:์ 

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเรยีนรู ้Functions ทีจ่ าเป็นส าหรับงานบัญช ี

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รยีนรูว้ธิกีารใช ้Excel เขา้มาชว่ยจัดการขอ้มลูอย่างเป็น Step by Step 

3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมใช ้Excel เพือ่ประหยัดงบประมาณในการซือ้โปรแกรมส าเร็จรูปทีม่รีาคาสงู 
 

หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั: 
1. ผูบ้รหิาร พนักงานหรอืเจา้หนา้ที ่ฝ่ายบัญช-ีการเงนิ ทีต่อ้งรายงานขอ้มูล 

2. ผูท้ีต่อ้งการเรยีนรูเ้ครือ่งมอืทเีด็ดตา่งๆ ทีช่ว่ยท าใหง้านกับขอ้มลูเป็นเรือ่งทีง่่าย และดเูป็นมอือาชพี 

3. ผูท้ีต่อ้งการเทคนคิการใชง้าน Excel เพือ่ชว่ยลดเวลาในการท างานและเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 

 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้อบรม: 

1. ควรมพีืน้ฐานการใชง้านคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 
2. ควรมคีวามรูพ้ืน้ฐานการใชง้านโปรแกรม Excel ในระดับเบือ้งตน้มากอ่น 

 
หลกัสูตรตอ่เนือ่ง: 

1. การใช ้Function ขัน้สงูใน Excel ส าหรับนักวทิยาศาสตรข์อ้มลู 

2. สรา้ง Chart วเิคราหก์ารขาย ดว้ย Excel ส าหรับการท าตลาดออนไลน์ 
3. การใช ้PivotTable สรุปขอ้มลู บน Excel ส าหรับผูจั้ดการธรุกจิ 

4. สรา้ง Dashboard ดว้ย Excel ส าหรับวเิคราะหแ์ละน าเสนอขอ้มลู 
5. ออกแบบ Motion Graphic น าเสนอดว้ย PowerPoint ส าหรับธรุกจิท่องเทีย่ว 

 

เนือ้หาการอบรมสมัมนา: 

1. วธิเีตรยีมและน าเขา้ขอ้มลูบัญชใีน Excel  

 การท าขอ้มลูในลักษณะตาราง หลักการออกแบบ Worksheet และ Field ทีถู่กตอ้ง 
 การน าเขา้ขอ้มลูจาก Text File และการขจัดขอ้มูลทีซ่ ้ากัน 

 การก าหนดชือ่ของตัวแปร  ชว่งชือ่ขอ้มลู (Define name) เพือ่การค านวณ 

 เทคนคิการใชเ้ครือ่งมอืสรุปผลขอ้มลูกลุม่ตัวเลข 
 

2. การใชส้ตูรและ Functions ทีจ่ าเป็นส าหรับงานบัญช ี
 การใชค้่าคงทีใ่นสตูร Excel  เทคนคิการอา้งองิเซลล ์และใชตั้วด าเนนิการในการค านวณ 

 ฟังกช์ัน่เกีย่วกับการรวมค่า (Summary Function) ไดแ้ก ่SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT 
 ฟังกช์ัน่สรุปขอ้มลูตามเงือ่นไขใน Excel ไดแ้ก ่SUMIF(), COUNTIF() 

 ฟังกช์ัน่เกีย่วกับวันที ่(Date Function) และขอ้ความ (Text Function) 

 ฟังกช์ัน่คน้หาขอ้มูล (Lookup Function) 
 มลูคา่ปัจจุบันสทุธ ิ(Net Present Value : NPV) 

 การค านวณหาอัตราดอกเบีย้แทจ้รงิ (Rate) 
 การค านวณเงนิเงนิงวดทีเ่ทากัน (PMT) 

 

3. เครือ่งมอื Pivot Tables เพือ่วเิคราะหฐ์านขอ้มลูทางบัญช ี
 การจัดรูปแบบ (Layout) การวเิคราะหแ์บบ Cross-Tabulation 

 การวเิคราะหแ์นวโนม้ของยอดขาย และคา่ใชจ่้ายตา่ง ๆ ดว้ย SUM, AVERAGE, MAX, MIN, 
 การวเิคราะหส์ดัสว่นของขอ้มลูทางการเงนิ ตามวัน เดอืน ปี (Grouping data) 

 การสรุปขอ้มูลและการวเิคราะหข์อ้มลูในรูปแบบตา่ง ๆ (Report) 
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วทิยากร: 

 

อาจารยส์มทิธชิัย ไชยวงศ ์

• วทิยาศาสตรม์หาบัณฑติ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร ์

มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ 

• วทิยากรพเิศษ หลักสตูร Microsoft Office, Database, Web Design& Graphics, 

Programming & Web Programming 

 

 

 

 

จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 1 วัน (6 ชั่วโมง) 
 

ก าหนดการอบรม: ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี https://www.career4future.com/trainingprogram 

 
ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

 
คา่ลงทะเบยีนอบรม: ท่านละ 3,200 บาท (ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) 

** สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย  

 
สถานทีฝึ่กอบรม: 

          สถาบันพัฒนาบุคลากรแหง่อนาคต 
          เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ชัน้ 6 

          ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
 

วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่: 

          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 
          โทรศัพท:์ 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887 

          โทรสาร: 0 2644 8110 
          Website: www.career4future.com 

          E-mail:  

 

mailto:training@nstda.or.th

