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แนะน าหลกัสตูร 

โปรแกรม Excel ไดถู้กพัฒนาใหส้ามารถท างานไดห้ลากหลาย ใชง้านไดง้า่ยและ สะดวกมากขึน้ แตส่ว่นใหญ่ยังใชง้านกนั
ไดไ้มเ่ต็มประสทิธภิาพ ดงันัน้ ผูใ้ช ้Excel ในการท างานจงึมคีวามจ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งรูว้า่ สตูรยอดนยิมทีใ่ช ้งานบอ่ยๆ 

มอีะไรบา้ง ใชง้านอยา่งไร มวีธิที าอยา่งไร ทีจ่ะน าสตูรตา่งๆ มาประยุกตใ์ชเ้พือ่ใหไ้ดป้ระโยชนส์งูสดุ ตลอดจนวธิกีาร

ดดัแปลงสตูร หรอืสรา้งสตูรขึน้มาเองตอ้งการมวีธิกีารอย่างไร  
หลกัสตูรนี ้ไดร้วบรวมสตูรและฟังกช์นัยอดนยิมมาใหเ้รยีนรูก้นัแบบเจาะลกึ วธิสีรา้งสตูรส าหรับค านวณผลรวม การ

นับจ านวน แบบมเีงือ่นไขทกุทา่นทีใ่ช ้Excel ในการท างาน วธิสีรา้งสตูรส าหรับรวมขอ้มลูตวัเลขจากหลายแผน่งานในเวลา
อนัรวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพ วธิสีรา้งสตูรส าหรับ Link ขอ้มลูขา้มชทีหรอืขา้มไฟลท์า่นทีต่อ้งจัดฐานขอ้มลูเพือ่วเิคราะห์

หรอืวางแผน หรอืจัดท า วธิสีรา้งสตูรส าหรับก าหนดรูปแบบใหเ้ปลีย่นไปตามเงือ่นไขรายงานสง่หัวหนา้หรอืผูบ้รหิาร เพือ่

ประกอบการตัดสนิใจ วธิสีรา้งสตูรส าหรับควบคมุความถกูตอ้งในการป้อนขอ้มูล ถอดและสรุปบทเรยีนรวมกวา่ 30 เทคนคิ
และเคล็ดลบัสดุฮติ แบบมอือาชพีดว้ย Pivot Tableใน Excel 
 

หวัขอ้การสมัมนา  เวลา 9.00 – 16.00 น. 
 

      
     

 

 
 

 
 

 

 
 

      
 

คา่อบรม : ทา่นละ 4,900 บาท ไมร่วม Vat 7 % 
 
 

*หมายเหตุ ุ - เฉพาะนติบิคุคลสามารถหักภาษี ณ ทีจ่่ายได ้3% รวม 2B1L ณ โรงแรมชัน้น าใกล ้BTS      
                  - ใบเสร็จคา่ลงทะเบยีน สามารถน าไปบนัทกึหักคา่ใชจ้่ายทางบัญชไีด ้200 % 

สนใจหลกัสตูรหรอืบรกิารของเรา สามารถตดิตอ่ไดท้ี ่ : 

บรษัิท เอสเอสอาร ์ควอลติี ้เซ็นเตอร ์(ไทยแลนด ์) จ ากดั  (ส านักงานใหญ)่ 
29/266 หมู่ที ่2 ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวดัปทมุธานี  12120 

TEL : 092-835 2953 , 092-775 5853 , 02-102 1898 ,  FAX : 02-569 6537 
E-mail: ssr.qualitycenter@gmail.com ,Web. : www.ssrqualitycenter.com    

Lecturer : S.Suthin 

EDUCATION 

- Bachelor of Computer Science (1995)  

- Project Management Professional (PMP) (2010) Certified through Project 

Management Institute (PMI) 

- Advisory Project Manager (IBM) (2013) Certified through IBM Accredited Program 

ความเชีย่วชาญ : 

- ผูจั้ดการโครงการระดับอาวโุสทีม่ปีระสบการณ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) และการบรหิารจัดการธรุกจิ

ในภาคเอกชน 9 ปีโดยเนน้ทีก่ารจัดการโครงสรา้งพืน้ฐานการเรยีกเก็บเงนิการจัดการผูข้ายและการจัดการ

โปรแกรม เชีย่วชาญในการประสานงานและจัดการโครงการ IT หลายโครงการพรอ้มกัน 

- รักษาขอบเขตของโปรแกรมอยา่งตอ่เนือ่งกบัวตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธแ์ละใหค้ าแนะน าในการปรับเปลีย่น

โปรแกรมเพือ่เพิม่ประสทิธผิลและการปรับปรงุ 

- น าเสนอรายงานแดชบอรด์เป็นระยะเกีย่วกับโปรแกรมปัจจบุันโอกาสในอนาคตและปัญหาของลกูคา้ตอ่

ผูบ้รหิาร บรษัิท และผูจั้ดการทมีโครงการ 

- ตรวจสอบสถานการณ์ท างานของสภาพแวดลอ้มการผลติ 

- จัดการซพัพลายเออรบ์คุคลทีส่ามเพือ่สง่มอบการบ ารงุรักษาฮารด์แวรก์ารตดิตัง้สายเคเบลิสายเชา่เครอืขา่ย

และบรกิารโทรศัพท ์

- จัดการทมีเสมอืนและระดับภมูภิาคในจนีและยโุรปส าหรับการปรับใชโ้ครงการเซริฟ์เวอรแ์ละโครงสรา้ง

พืน้ฐานเครอืขา่ยไปยังบัญชลีกูคา้ทั่วโลก  

แนวทางการฝึกอบรม : 

บรรยาย และฝึกท า Workshop แบบงา่ยๆ สัน้ ๆ 

 

ความตอ้งการของระบบคอมพวิเตอรเ์พือ่ใชใ้นการเรยีนรู ้

1.ระบบปฏบิตักิาร Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 

  2. โปรแกรม Microsoft Office 2010 ขึน้ไป แนะน า ที ่2016 

 9.วิธีก ำหนดชื่อให้กบัสตูรค ำนวณและกำรน ำไปใช้ในสตูร 
10.วิธียอ่สตูรที่ยำวและแสนยุง่ยำกให้เข้ำใจงำ่ยด้วย Define Name     

11.วิธีสร้ำงสตูรส ำหรับเติมชอ่งวำ่งในตำรำงให้เต็มในไมก่ี่วินำที 
12.วิธีสร้ำงสตูรส ำหรับจดักำรกบัข้อควำมหลำกหลำยรูปแบบ 

13.วิธีสร้ำงสตูรส ำหรับบริหำรงำนด้ำนฐำนข้อมลูและวิเครำะห์ข้อมลู 

14.วิธีสร้ำงสตูรส ำหรับกำรค ำนวณแบบมีเง่ือนไข (IF, AND, OR) 

15.วิธีสร้ำงสตูรส ำหรับกำรค้นหำและจดักำรกบั Error ตำ่งๆ ในสตูร 
16.วิธีสร้ำงสตูรส ำหรับจดักำรวนัและเวลำ เชน่ หำคำ่ลว่งเวลำ หำอำย ุ

    17.วิธีสร้ำงสตูรส ำหรับกำรค้นหำข้อมลูจำกตำรำง (VLOOKUP) 

     1.รู้จกัโครงสร้ำงของสตูร วิธีค้นหำและเลือกใช้สตูร  
     2.หลกักำรค ำนวณสตูรและวิธีล ำดบักำรค ำนวณในสตูร 
     3.วิธีสร้ำงสตูรค ำนวณ กำรแสดงสตูรและกำรคดัลอกสตูร 
     4.กำรอ้ำงอิงต ำแหน่งของเซลในสตูร แบบ Relative และ Absolute 

     5.วิธีดผูลกำรค ำนวณจำก Status Bar และกำรค ำนวณผลแบบอตัโนมตัิ 
     6.วิธีตรวจสอบควำมถกูต้องและแก้ไขข้อผิดพลำดในสตูร 
     7.วิธีป้องกนัสตูรกำรค ำนวณด้วยกำรล็อค Worksheet 

     8.กำรก ำหนดชื่อเซลด้วย Name Box และค ำสัง่ Define Name 

http://www.ssr/

