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XLS047: Excel Function ในงาน สูสุ่ดยอดพนกังาน 
 

หลกัการและเหตผุล: 
โปรแกรม Excel  เป็นโปรแกรมทีส่ านักงานสว่นใหญน่ยิมใชง้านในหลาย ๆ แผนก  ทัง้นี้โดยสว่นใหญผู่ใ้ชม้ักจะ

ใชเ้พื่อจัดเก็บขอ้มูล จัดพมิพ์ขอ้มูล รวมไปถงึท าการค านวณในระดับเบือ้งตน้ ทัง้นี้การท างานส่วนใหญ่หากใชว้ธิีการ

พมิพ์ จัดรูปแบบตาราง หรือค านวณดว้ยวธิีการที่ไม่ถูกตอ้ง อาจจะท าใหเ้สียเวลาในการท างานและไดผ้ลลัพธ์ที่ไม่
ถกูตอ้งตามไปดว้ย  

หลักสตูรนี้ จงึไดน้ าเอาความสามารถของ Excel ในดา้นการค านวณดว้ยการใชฟั้งกช์ันที่จ าเป็นตอ้งทราบเพื่อ
น าไปประยุกตใ์ชใ้นการท างาน เช่น การประยุกตใ์ชสู้ตรและฟังกช์ันเพื่อการค านวณ  การใชฟั้งกช์ันจัดการกับขอ้มูล

ประเภทวันที่และเวลา การใชสู้ตรตัดแยกขอ้มูลออกและต่อขอ้ความ  การประยุกตใ์ชฟั้งกช์ันตรวจสอบเงื่อนไข และ

คน้หาขอ้มลู เพือ่ท าใหง้านมปีระสทิธภิาพและถกูตอ้งมากยิง่ขึน้ 
  

วตัถปุระสงค:์ 

• เรยีนรูห้ลักการใชส้ตูรและฟังกช์นั เพือ่การท างานทีถู่กตอ้ง 

• ประยกุตใ์ชส้ตูรและฟังกช์นัในการท างาน และแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ 
 

หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั: 

• ผูท้ีต่อ้งการเรยีนรูเ้ครือ่งมอื ทีช่ว่ยท าใหง้านกับขอ้มลูเป็นเรือ่งทีง่่าย และดเูป็นมอือาชพี 

• ผูท้ีต่อ้งการเทคนคิการใชง้าน Excel เพือ่ชว่ยลดเวลาในการท างานและเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 
 

ความรูพ้ ืน้ฐาน: 

• ควรมพีืน้ฐานการใชง้านคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 

• ควรมคีวามรูพ้ืน้ฐานการใชง้านโปรแกรม Excel ในระดับเบือ้งตน้มากอ่น 

 

เนือ้หาหลกัสูตร: 

• การประยกุตใ์ชส้ตูรและฟังกช์นัเพือ่การค านวณ 

o เทคนคิการอา้งองิเซลล ์เอา $ มาล็อคเซลลไ์มใ่หข้ยับ 
o เทคนคิปัดเศษของตัวเลขทีแ่ทจ้รงิ ในลักษณะตา่งๆ 

o ก าหนดชือ่ชว่งขอ้มูล (Define name) เพือ่การค านวณ 

o ใชส้ตูรสถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก ่AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, COUNTA 
o หาผลรวมหรอืนับจ านวนแบบมเีงือ่นไข เชน่ SUMIF, COUNTIF 

 

• การใชฟั้งกช์นัจัดการกับขอ้มลูประเภทวันทีแ่ละเวลา 
o แสดงวันทีแ่ละเวลาปัจจุบัน ไดแ้ก ่TODAY, NOW 

o แยกวันทีด่ว้ย YEAR, MONTH, DAY 
o ค านวณหาอายงุาน ปี เดอืน วัน จาก DATEDIF 

 

• การใชส้ตูรตัดแยกขอ้มลูออกและต่อขอ้ความ 

o ฟังกช์นัขอ้ความ LEN(), LEFT(), MID(), RIGHT(), FIND() 
o เชือ่มตอ่ขอ้ความดว้ย & และ “ “ 

o แปลงตัวเลขใหเ้ป็นค าอา่น BAHTTEXT เชน่ หนึง่รอ้ยบาทถว้น ฯลฯ  
 

• การประยกุตใ์ชฟั้งกช์นัตรวจสอบเงือ่นไข และคน้หาขอ้มลู 

o เขยีน IF ตรวจสอบหลายเงือ่นไข 

o แกปั้ญหาของการเขยีน IF ซอ้นหลายระดับ ดว้ย VLOOKUP 
o IFERROR แกไ้ขการคน้หาขอ้มลูไมพ่บ 

o เทคนคิการคน้หาดว้ย INDEX(), MATCH() 
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วทิยากร: อาจารยส์มทิธชิยั ไชยวงศ ์

 

 

• วทิยาศาสตรม์หาบัณฑติ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร ์

มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ 

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

Programming & Web Programming 

 

 

 

 

จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 1 วัน (6 ชัว่โมง) 
 

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

 
ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

 
คา่ลงทะเบยีนอบรม:  

 

ราคาปกต ิ ราคาออนไลน์ 

3,500 บาท 3,250 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

