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XLS015: Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Function and Database 
 

หลกัการและเหตผุล: 
          โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมทีม่เีครือ่งมอืชว่ยในการท างานมากมาย โดยมคีวามสามารถทัง้

ทางดา้นการค านวณ การจัดเก็บขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลูและการพัฒนาระบบขอ้มลูไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ตลอดจน

การปรับเปลีย่นความสามารถเพือ่ใหเ้หมาะสมกับความตอ้งการไดเ้ป็นอยา่งดี ดังนัน้หลักสตูรนี้จงึเนน้การใชโ้ปรแกรม 
Excel 2016/2019 แบบครบทุกเรือ่งของการท างานบน Excel ทีต่อ้งรูอ้าทเิชน่ การใชส้ตูรแบบท่ัวไปจนถงึสตูรแบบขัน้

สงู การท างานกับขอ้มลูบน Excel แบบมอือาชพี ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยใหกั้บไฟลบ์น Excel แบบอัตโนมัต ิ
ทัง้นี้เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถดงึเอาความสามารถของโปรแกรม Excel 2016/2019 ออกมาใชง้านไดอ้ย่างเต็มที ่

 

วตัถปุระสงค:์ 
          หลักสตูรนี้ผูอ้บรมจะสามารถเขา้ใจถงึการใชส้ตูรและฟังกช์ัน่บน Excel ในระดับทีซ่บัซอ้นไดม้ากยิง่ขึน้ อกีทัง้จะ

ไดเ้รยีนรูถ้งึเครือ่งมอืการใชง้านโปรแกรม Microsoft Excel 2016/2019 ไดอ้ย่างครบถว้นมากยิง่ขึน้ เพือ่ใหโ้ปรแกรม 
Excel สามารถท างานไดอ้ยา่งรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้ยังท าใหม้แีนวความคดิในการวเิคราะหแ์ละการจัดการกับ

ขอ้มลูเพือ่ใหเ้หมาะสมกับความตอ้งการได ้

 
หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั: 

• ผูท้ีต่อ้งการใชส้ตูรและฟังกช์ัน่บน Excel ในระดับทีซ่บัซอ้นเพิม่ขึน้ 

• ผูท้ีต่อ้งการใชเ้ครือ่งมอืส าหรับท างานกับฐานขอ้มลูและสรุปผลขอ้มลูบน Excel 

• ผูท้ีต่อ้งการใชเ้ครือ่งมอืส าหรับวเิคราะหข์อ้มูลบน Excel 

• นักศกึษาและผูส้นใจท่ัวไป 

 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้อบรม: 

• ผูเ้ขา้อบรมควรมคีวามรูพ้ืน้ฐานการใชง้านโปรแกรม Microsoft Excel เบือ้งตน้เวอรช์ัน่ใดก็ไดม้ากอ่น 

• หรอืเคยผา่นการอบรมหลักสตูรFundamentals Microsoft Excel 2016/2019 มากอ่น 

 
หลกัสูตรตอ่เนือ่ง: 

• Advanced Microsoft Excel 2016/2019 PivotTable and PivotChart 

• Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Chart Professional 

• Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Macro and VBA Programming 

 

เนือ้หาการอบรมสมัมนา: 
1. การสรา้งสตูรและฟังกช์ัน่ในระดับสงู 

• ทบทวนและปพูืน้ฐานการสรา้งสตูรและฟังกช์ัน่บน Excel 

• แนะน าเทคนคิและเครือ่งมอืทีจ่ าเป็นตอ้งใชส้ าหรับสรา้งสตูรค านวณและฟังกช์ัน่บน Excel ในขัน้สงู 

• หลักการใชฟั้งกช์ัน่ประเภท Add-Ins เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการค านวณบน Excel ไดอ้ยา่งไม่มขีอ้จ ากัด 

• เทคนคิการตัง้ชือ่ใหกั้บขอ้มูลและสตูร (Range Name & Formula Name) 

• รูปแบบการอา้งองิเซลในสตูร (Relative Reference & Absolute Reference) 

• การประยกุตใ์ชฟั้งกช์ัน่ SUMIF(S), COUNTIF(S), COUNTA 

• การประยกุตใ์ชฟั้งกช์ัน่ AND, OR, NOT เพือ่เปรยีบเทยีบเงือ่นไข 

• การซอ้นฟังกช์ัน่, การใชฟั้งกช์ั่น VLOOKUP และ HLOOKUP ซอ้น IF 

• การประยกุตใ์ชฟัังกช์ัน่ INDEX, MATCH, OFFSET และ TRANSPOSE 

• แนะน าการ Format และการสรา้งสตูรค านวณทางดา้นวันและเวลาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  (NOW, TODAY, DATE, 

TIME, DATEDIF, YEAR, MONTH, DAY, WEEKDAY, HOUR, MINUTE, SECOND)  

2. การสรา้งสตูรแบบอารเ์รย ์(Array Formula) 

• ความแตกต่างและขอ้ด-ีขอ้เสยีระหวา่งการสรา้งสตูรแบบ Array Single-Value และ Array Multi-Value 

• เทคนคิการค านวณแบบกลุม่เซลทีส่ามารถชว่ยงานค านวณไดอ้ยา่งมอือาชพี 

• แนะน าเทคนคิการสรา้งสตูรค านวณขา้ม Sheet อย่างถกูวธิ ี

3. เทคนคิการตดิตามสตูรเพือ่ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดของสตูร (Formula Auditing) 

• การตดิตามเกีย่วเนื่องต่อไป (Tracing Dependent) 

• การตดิตามเกีย่วเนื่องจาก (Tracing Precedent) 

• การตดิตามความผดิพลาด (Tracing Errors) 

• การเอาลกูศรตดิตามออกทัง้หมด (Clearing Trace Arrows) 
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4. การใชเ้ครือ่งมอืท างานกับฐานขอ้มลูบน Excel 

• แนะน าเครือ่งมอืการท างานกับฐานขอ้มูลบน Excel (Database Management Tools) 

• การใช ้Auto Filter เพือ่คน้หาขอ้มลูและกรองขอ้มลู 

• การใช ้Advanced Filter เพือ่จัดการกับขอ้จ ากัดของ Auto Filter 

• การ Sort แบบ Single-Field, Multi-Field และ Special-Field 

5. การสรา้งโครงร่างและการสรุปขอ้มลู (Outline and Sub Total) 

• วธิกีารสรา้งโครงร่างอัตโนมัต ิ

• การยกเลกิโครงร่าง (Clear Outline) 

• การสรา้งโครงร่างดว้ยตนเอง (Manually) 

• การสรุปขอ้มูล (Subtotal) 

• การรวมขอ้มลูหลายๆ Worksheet ดว้ยเครือ่งมอื Data Consolidate 

• การสรา้ง Link ระหวา่ง Worksheet และWorkbook 

6. การใชเ้ครือ่งมอืตรวจสอบขอ้มลูบน Excel 

• การสรา้ง Data Validation เพือ่ป้องกันขอ้มลูทีผ่ดิพลาดเขา้สูร่ะบบขอ้มูลบน Excel 

• การสรา้ง Data Validation เพือ่แสดงขอ้มลูในเซลลแ์บบ List Item ชว่ยใหใ้ชข้อ้มลูไดง้่ายยิง่ขึน้ 

• การใช ้Text to Columns เพือ่แบง่ขอ้มลูเป็นหลายๆ Column แบบอัตโนมัต ิ

• การท า Remove Duplicates ใหกั้บขอ้มลูทีซ่ ้าซอ้น 

7. การใชเ้ครือ่งมอืจัดรูปแบบขอ้มลูตามเงือ่นไขทีก่ าหนด (Conditional Formatting) 

• เรยีนรูก้ารจัดรูปแบบของขอ้มลูตามเงือ่นไขทีก่ าหนดขัน้พืน้ฐาน (Basic Conditional Formatting) 

• เรยีนรูก้ารจัดรูปแบบของขอ้มลูตามเงือ่นไขทีก่ าหนดขัน้ซบัซอ้น (Advanced Conditional Formatting) 

8. การใชเ้ครือ่งมอืวเิคราะหข์อ้มลูดว้ย PivotTable และ PivotChart 

• ขัน้ตอนเริม่ตน้สรา้ง PivotTable 

• การใชเ้ครือ่งมอืบน PivotTable 

• การปรับแตง่ PivotTable ใหส้วยงาม 

• การเลอืกสว่นต่างๆ ของ PivotTable 

• การกรองขอ้มูลบน PivotTable 

• การสรา้ง PivotChart 

• การปรับแตง่ PivotChart ใหส้วยงาม 

9. การใชเ้ครือ่งมอืวเิคราะหข์อ้มลู (What-If Analysis) ดว้ย Data Table 

• สดุยอดเครือ่งมอืวเิคราะหข์อ้มูลดว้ย Data Table 

• เทคนคิการหาค่าผลลัพธท์ีต่อ้งการแบบอัตโนมัตดิว้ยเครือ่งมอืวเิคราะหข์อ้มูล Goal Seek 

• วธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูดว้ย Scenario Manager 

10. การใชเ้ครือ่งมอืบรหิารจัดการไฟลบ์น Excel อยา่งมอือาชพี 

• การใชเ้ครือ่งมอืส าหรับใชง้าน Workbook ร่วมกันหลายคน 

• การใชเ้ครือ่งมอื Share Workbook ส าหรับผูใ้ช ้Workbook ร่วมกันหลายคน 

• เทคนคิการตดิตามการเปลีย่นแปลงขอ้มลูบน Workbook จากผูใ้ชค้นอืน่ๆ 

11. การใชเ้ครือ่งมอืรักษาความปลอดภัย (Security) ใหกั้บขอ้มลูบน Excel 

• การป้องกันสตูรไมใ่หถ้กูแกไ้ขดว้ยการ Protect Sheet และ Protect Workbook 

• การป้องกันการแกไ้ขขอ้มลูระดับ Workbook 

• การป้องกันการแกไ้ขขอ้มลูระดับ Worksheet 

• การอนุญาตใหผู้ใ้ชแ้กไ้ขขอ้มลูบางชว่งได ้

• การสรา้งไฟลส์ ารอง (Microsoft Office Excel Backup File) 

• การก าหนดรหัสผา่น (Password to open & Password to modify) ใหกั้บไฟล ์Excel 

12. แนะน าการใชเ้ครือ่งมอืพัฒนาระบบงานขัน้สงูดว้ย Macro 

• รูจ้ักกับ Macro บน Excel 2016/2019 

• การสรา้งค าสัง่อัตโนมัตดิว้ย Macro 

• การบันทกึค าสัง่ Macro ดว้ยไฟล ์.xlsm 

• การแกไ้ขค าสัง่ Macro 

• การลบ Macro ทีส่รา้งขึน้มา 

• วธิกีารเรยีกใช ้Macro ในแบบตา่งๆ 
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วทิยากร:  อาจารยร์วโีรจน ์ทวชียันุกลูกจิ 

 

 

 

 

• Master of Science Program in Human Resource and Organization 
Development (HROD), NIDA 

• Mini Master in Creative Digital Marketing in Economy 4.0, Chulalongkorn 

University 

• B.B.A. (Computer Information Management), Saint John's University 

 

จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 3 วัน (18 ชั่วโมง) 

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

 
ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

 
คา่ลงทะเบยีนอบรม:  

 

ราคาปกต ิ ราคาออนไลน์ 

8,900 บาท 8,000 บาท 

 

** ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้ 
** สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย 

 

สถานทีฝึ่กอบรม:  
สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต  

เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(NSTDA) ชัน้ 6 
ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400  

 

หมายเหต:ุ ในชว่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัส COVID 19 เพือ่ลดการท ากจิกรรมทีม่กีารรวมตัวกัน  

ทีอ่าจจะเกดิความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ได ้สถาบันฯ จะมกีารปรับรูปแบบการอบรมเป็น "อบรมออนไลน์" 
 

รปูแบบการเรยีนออนไลน ์
1. โดยใชว้ธิกีารสอนแบบฟังบรรยาย และ ด ูPresentation ผ่านโปรแกรม Zoom (https://zoom.us/join) 

    เพือ่ประสทิธภิาพในการเรยีน ควรใช ้Internet ทีม่คีวามเสถยีร (ไมแ่นะน าใหใ้ช ้Internet ผา่นมอืถอื) 

2. ลงโปรแกรม Anydesk หรอื Teamviewer ทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรข์องทา่น  
    (ส าหรับหลักสตูรฝีกปฏบัิตทิีผู่เ้ขา้อบรมจะตอ้งใชว้ธิกีาร Remote เพือ่มาใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรข์องสถาบันฯ 

    หรอื กรณีทีว่ทิยากรตอ้ง Remote ไปทีเ่ครือ่งผูอ้บรม และ Share File ทีใ่ชใ้นการอบรม) 
3. ส าหรับหลักสตูรฝึกปฏบัิต ิขอแนะน าผูเ้ขา้อบรมเตรยีมหนา้จอ 2 หนา้จอ เพือ่แยกการใชง้าน  

    คอื หนา้จอส าหรับ Zoom พรอ้มหนา้จอส าหรับปฏบัิตหิรอื remote  ซึง่อาจจะเป็นหนา้จอคอมพวิเตอรทั์ง้ 2 เครือ่ง  

    หรอื หนา้จอเครือ่งคอมฯ เพือ่ใชใ้นการ remote  และ หนา้จอโทรศัพทม์อืถอื/แทปเล็ท เพือ่ใชกั้บ zoom 
4. จัดตัง้ไลนก์ลุม่เพือ่ใชใ้นการสือ่สารร่วมกันระหว่างวทิยากร ผูเ้ขา้อบรม และเจา้หนา้ทีข่องสถาบันฯ 

5. สง่ไฟลเ์อกสารใหก้อ่นการอบรม  
6. จัดสง่วุฒบัิตรภายหลังจบการอบรม       

 

วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่: 
          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 

          โทรศัพท:์ 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887 
          โทรสาร: 0 2644 8110 

          Website: www.career4future.com 

          E-mail:  
 

 

 

https://zoom.us/join
mailto:training@nstda.or.th

