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หลกัการและเหตผุล: 

         โปรแกรม Excel นับว่าเป็นโปรแกรมที่ไดร้ับความนิยมเป็นอย่างมากตัง้แต่อดตีมาจนถงึปัจจุบัน เรียกไดว้่าเป็น

โปรแกรมสามัญประจ าเครือ่งทีข่าดเสยีไม่ได ้ทัง้นี้ก็ดว้ยความสามารถในการท างานทีเ่กง่รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บ
ขอ้มูล การบรหิารจัดการกับขอ้มูล การวเิคราะหข์อ้มูล การสรา้งรายงาน และสว่นส าคัญทีส่ดุก็คอืการสรา้งสตูรค านวณที่

สามารถท าไดตั้ง้แต่การค านวณในขัน้พืน้ฐานไปจนถงึการสรา้งสตูรค านวณในขัน้ทีส่ลับซับซอ้นครอบคลุมการท างานใน

ทกุระดับ ทัง้งานทางดา้นบัญช ีสถติ ิวศิวกรรม บคุลากรและดา้นอืน่ๆ 

          หลักสตูรนี้ออกแบบมาเพือ่สอนการใชโ้ปรแกรม Excel ตัง้แตเ่ริม่ตน้จนถงึระดับกลางใหส้ามารถใชง้านไดจ้รงิ 

ปฏบัิตไิดจ้รงิ โดยจะเนน้ความรูค้วามเขา้ใจในการใชง้าน Excel ทีถ่กูตอ้งและมปีระสทิธภิาพสงูสดุ จนสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชกั้บงานไดอ้ย่างเหมาะสม อกีทัง้จะเป็นการศกึษาและใชง้านโปรแกรม Excel ในระดับทีส่งูขึน้ 

 
วตัถปุระสงค:์ 

• เพือ่ใหผู้อ้บรมสามารถเขา้ใจถงึหลักการส าคัญทีเ่ป็นหัวใจของโปรแกรม Excel ไดจ้รงิ 

• เพือ่ใหผู้อ้บรมสามารถจัดเก็บขอ้มลูในรูปของตารางลงในโปรแกรม Excel ไดอ้ยา่งถูกวธิ ี

• เพือ่ใหผู้อ้บรมสามารถสรา้งสตูรค านวณระดับเบือ้งตน้จนถงึระดับกลางไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

• เพือ่ใหผู้อ้บรมน าขอ้มูลทีจ่ัดเก็บบน Excel มาสรุปผลในรูปของกราฟไดอ้ยา่งมอือาชพี  

 
หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั: 

• ผูท้ีเ่คยใชโ้ปรแกรม Excel มาบา้งเล็กนอ้ย แตต่อ้งการท างาน Excel เชงิปฏบัิตใิหห้ลากหลายมากยิง่ขึน้  

(หากไมเ่คยใชม้ากอ่นก็สามารถเขา้อบรมได ้แตต่อ้งท า Workshop เพิม่เตมิจากวทิยากร) 

 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้อบรม: 

• เคยใชโ้ปรแกรม Excel มากอ่นบา้งเล็กนอ้ย แตห่ากไมเ่คยใชม้ากอ่นเลยตอ้งปพูืน้ฐานการใชง้าน Excel กอ่น

โดยท า Workshop เพิม่เตมิจากวทิยากรในวันอบรมวันแรก 
 

หลกัสูตรตอ่เนือ่ง: 

• Advanced Microsoft Excel 365/2021 Function and Database 

• Advanced Microsoft Excel 365/2021 PivotTable and PivotChart 

 

เนือ้หาการอบรมสมัมนา: 

1. ความรูก้ารใชง้านโปรแกรม Excel ทีจ่ าเป็นส าหรบัผูเ้ร ิม่ตน้จนถงึระดบักลาง 

• ลักษณะส าคัญและขอ้จ ากัดของโปรแกรม Excel ทีค่วรทราบ 

• ชมตัวอยา่งงานจรงิทีส่รา้งดว้ยโปรแกรม Excel เพือ่มองเห็นถงึประโยชน์ทีจ่ะไดร้ับ 

• การใชง้านกับ Workbook และ Worksheet อย่างถกูตอ้ง 

• การใชง้านกับ Row และ Column บน Worksheet 

• การท างานกับกลุม่เซลและขอ้มลูทีจ่ัดเก็บ 
 

2. การก าหนดรปูแบบของขอ้มลูบนตารางจดัการขอ้มลูของ Excel 

• เรยีนรูแ้ละจัดการกับ Range, ActiveCell และการตัง้ชือ่เซล (Name Box) 

• เรยีนรูแ้ละจัดการกับ Column และ Row 

• เรยีนรูก้ารบันทกึและการแกไ้ขไฟลบ์น Excel พรอ้มทัง้การตัง้รหัสผา่นไมใ่หผู้อ้ืน่เขา้ดขูอ้มลูทีส่ าคัญได ้

• การใชเ้ครือ่งมอืในการจัดรูปแบบขอ้มลูบน Worksheet 

• การจัดรูปแบบขอ้มลูตัวเลข (Number) และวันที ่(Date) 
 

3. พืน้ฐานการค านวณบน Excel 

• โครงสรา้งของสตูรค านวณบน Excel 

• เรยีนรูก้ารสรา้งสตูรค านวณเริม่ตน้จนถงึระดับกลาง 

• การ Copy สตูรในแบบตา่ง ๆ ทีจ่ าเป็นตอ้งทราบ 

• เรยีนรูก้ารใช ้Function ในระดับเบือ้งตนจนถงึระดับกลาง 

• การใชช้ือ่เซล (Name Box) มาชว่ยในการค านวณอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

XLS028: Fundamentals and Intermediate Microsoft Excel 365/2021 
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4. การน าเสนอขอ้มลูดว้ยกราฟ 

• แนะน าประเภทตา่งๆ ของกราฟบน Excel 

• เริม่ตน้การสรา้งกราฟแบบพืน้ฐานจนถงึระดับกลาง 

• สว่นประกอบตา่งๆ ของกราฟ 

• การจัดรูปแบบกราฟใหส้วยงามดว้ยสไตล ์

• การเปลีย่นชนดิของกราฟ 

• เทคนคิการจัดองคป์ระกอบของกราฟใหด้นู่าสนใจ 

• การดแูนวโนม้ของขอ้มลูดว้ยกราฟ Sparkline 
 

5. การจดัพมิพข์อ้มลูบน Worksheet 

• การก าหนดรายละเอยีดของการพมิพ ์(Page Setup) 

• การก าหนดพืน้ทีใ่นการพมิพข์อ้มลู 

• การก าหนดขอ้ความสว่นหัวและสว่นทา้ยกระดาษ 

• การดตูัวอยา่งงานกอ่นพมิพจ์รงิ 

• เทคนคิการพมิพห์ัวของ Row และหัวของ Column 

• การสัง่พมิพง์านทัง้ Worksheet อยา่งต่อเนื่อง 

 

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: 2 วัน (12 ชั่วโมง) 

ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

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

 
คา่ลงทะเบยีนอบรม:  

 

ราคา Onsite ราคา Online 

7,500 บาท 6,900 บาท 

 

* ราคาคา่ลงทะเบยีนอบรม ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 
* สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไม่อยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย 

* คา่ใชจ่้ายในการสง่บคุลากรเขา้อบรมทางวชิาชพีของบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคล  
   สามารถน าไปลดหย่อนภาษีได ้200% 

* สถาบันฯ ไดม้กีารปรับรูปแบบการอบรมทกุหลักสตูรใหพ้รอ้มบรกิาร ทัง้ แบบ Onsite (Classroom) และ แบบ Online 
* ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงก าหนดการ และปรับรูปแบบการอบรมตามความเหมาะสม 

* ในการอบรม Online & Onsite สถาบันฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไมบั่นทกึภาพวดีโิอ หรอืบันทกึเสยีง ตลอดระยะเวลาการอบรม  

เนื่องจากเป็นลขิสทิธิร์่วมระหว่างวทิยากรกับสถาบันฯ และเพือ่ป้องกันการละเมดิขอ้มูลสว่นบคุคล ตาม พ.ร.บ.คุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคล 
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รปูแบบการเรยีน Online 

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

พรอ้มฝึกปฏบัิตจิรงิ (Workshops)  
2. จัดตัง้ไลนก์ลุม่เพือ่ใชใ้นการสือ่สารร่วมกันระหวา่งวทิยากร ผูเ้ขา้อบรม และเจา้หนา้ทีข่องสถาบันฯ 

3. สง่ไฟลเ์อกสารใหก้อ่นการอบรม  

4. จัดสง่วฒุบัิตรภายหลังจบการอบรม   
 

สถานทีฝึ่กอบรม (กรณี Onsite)  
สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต  

เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(NSTDA) 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: training@nstda.or.th 
 

https://zoom.us/join

