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หลกัการและเหตผุล: 

 ในยุคดจิทัิล เป็นยุคแห่งการท างานกับขอ้มูลที่มีจ านวนมาก องค์กรหลายๆ องค์กรจงึจ าเป็นที่ตอ้งมีผูท้ี่ท า

หนา้ทีใ่นจัดเก็บและวเิคราะหข์อ้มูลเหล่านัน้ ทีเ่รยีกกันว่านักวทิยาศาสตร์ขอ้มูลหรือ  Data Scientist โดยจ าเป็นตอ้งมี
เครือ่งมอืในการจัดเก็บขอ้มูลทีห่ลากหลาย สามารถวเิคราะหข์อ้มูลและค านวณผลลัพธท์างดา้นคณติศาสตรแ์ละสถติไิด ้

หนึง่ในนัน้คอืโปรแกรม Excel ทีส่ามารถใชง้านไดง้่าย มฟัีงกช์ันการค านวณทีห่ลากหลาย สามารถน ามาประยุกตใ์ชกั้บ
งานได ้

 ดังนัน้ หลักสตูรนี้เป็นการน าเอาความสามารถของ Excel มาใชใ้นการท างาน โดยเนื้อหาจะเริม่ตัง้แต ่การใชง้าน

สดุยอดฟังกช์ันทีใ่ชง้านบ่อย ๆ ใน Excel  เชน่ ฟังกช์ันเกีย่วกับขอ้ความ (Text) , วันที ่(Date) , คณิตศาสตร ์(Math) , 
สถติ ิ(Statistic) , ตรรกศาสตร์ (Logical), การสืบคน้ (Lookup) เพื่อสามารถน าฟังกช์ันเหล่านี้ไปประยุกต์ใชง้านได ้

หลากหลาย ตรงตามความตอ้งการในการใชง้านและเกดิประสทิธภิาพ 
 

วตัถปุระสงค:์ 

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเรยีนรูก้ารใชง้านฟังกช์นั ภายในโปรแกรม Microsoft Excel ได ้

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมใชโ้ปรแกรม Excel ในการประยกุตใ์ชง้านเพือ่การวเิคราะหข์อ้มลูได ้

  
หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั: 

1. ผูบ้รหิาร พนักงานหรอืเจา้หนา้ที ่ดา้นการจัดเก็บขอ้มูลหรอืท างานทีต่อ้งรายงานขอ้มลู 

2. ผูท้ีต่อ้งการเรยีนรูเ้ครือ่งมอืทเีด็ดตา่งๆ อันหลากหลาย ทีช่ว่ยท าใหง้านกับขอ้มลูเป็นเรือ่งทีง่่าย  

และดเูป็นมอือาชพี 

3. ผูท้ีต่อ้งการเทคนคิการใชง้าน Excel เพือ่ชว่ยลดเวลาในการท างานและเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 

 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้อบรม: 
1. ควรมพีืน้ฐานการใชง้านคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 

2. ควรมคีวามรูพ้ืน้ฐานการใชง้านโปรแกรม Excel ในระดับเบือ้งตน้มากอ่น 
 

หลกัสูตรตอ่เนือ่ง: 

1. สรา้ง Chart วเิคราะหก์ารขาย ดว้ย Excel ส าหรับการท าตลาดออนไลน์ 
2. การใช ้PivotTable สรุปขอ้มลู บน Excel ส าหรับผูจั้ดการธรุกจิ 

3. สรา้ง Dashboard ดว้ย Excel ส าหรับวเิคราะหแ์ละน าเสนอขอ้มลู 
 

เนือ้หาการอบรมสมัมนา: 

1. การค านวณใน Microsoft Excel 

 เครือ่งหมายของการค านวณ (Operation) 

 เขา้ใจเรือ่งล าดับของการค านวณ 
2. การใชง้านฟงักช์ ัน่ทาง คณิตศาสตร ์(Math) และสถติ ิ(Statistic) 

 การปัดเศษของตัวเลขในลักษณะตา่งๆ เชน่ 3,487 บาท ใหแ้สดงเป็น 3,500 ฯลฯ 
 การปัดตัวเลขใหเ้ป็นจ านวนเต็ม 

 สตูรทางสถติทิีน่่าสนใจ ไดแ้ก ่SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, COUNTA 

3. การใชง้านฟงักช์ ัน่จดัการขอ้มลูในเชงิเปรยีบเทยีบ ตรรกศาสตร ์(Logical) และ ฟงักช์ ัน่ Array  
 การเปรยีบเทยีบคา่ของเซลในรูปแบบตา่งๆ แบบมเีงือ่นไข ดว้ย IF  

 การแกปั้ญหาของการเขยีน IF ซอ้นหลายระดับ 
 การหาผลรวมหรอืนับจ านวนแบบมเีงือ่นไข เชน่ SUMIF, COUNTIF 

4. การใชง้านฟงักช์ ัน่การสบืคน้ (Lookup) 

 การใชง้าน LOOKUP, VLOOKUP 
 การออกแบบตารางส าหรับ LOOKUP ขอ้มูลขา้มชตีหรอืขา้มไฟล ์

5. การใชง้านฟงักช์ ัน่จดัการกบัขอ้มลูประเภทวนัทีแ่ละเวลา (Date) 
 การแสดงวันทีแ่ละเวลาปัจจุบันในรายงาน ไดแ้ก ่TODAY, NOW 

 การค านวณวันทีเ่วลา ไดแ้ก ่YEAR, MONTH, DAY, DATEDIF, Weekday 
 

 

XLS040: การใช ้Function ข ัน้สูงใน Excel ส าหรบันกัวทิยาศาสตรข์อ้มลู 
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6. การใชง้านฟงักช์ ัน่จดัการกบัขอ้ความ 
 การตัดค าดว้ย LEFT, MID, RIGHT 

 การเชือ่มตอ่ค า CONCATENATE 
 การแปลงตัวเลขใหเ้ป็นค าอา่น BAHTTEXT เชน่ หนึง่รอ้ยบาทถว้น ฯลฯ  

 

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) 
ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

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

 

คา่ลงทะเบยีนอบรม:  
 

ราคา Onsite ราคา Online 

3,500 บาท 3,200 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 

 
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

