NETWORK TRAINING CENTER (NTC)

Microsoft Excel (Apply Formulas and Functions)
ระยะเวลาการฝึ กอบรม 1 วัน
ว ัตถุประสงค์
ั่ ต่างๆทีส
หลักสูตรนีจ
้ ะเน ้นไปทีก
่ ารประยุกต์ใช ้งานสูตร และฟั งก์ชน
่ าคัญใน Excel โดยเรียนรู ้จากตัวอย่างทีส
่ ามารถ
ั่ ต่างๆ ใน
นาไปใช ้กับงานทีท
่ าอยู่ได ้ทันที พร ้อมทัง้ เทคนิคต่างๆมากมาย ซึง่ ดึงความสามารถของสูตรและฟั งก์ชน
Excel ออกมาใช ้ได ้อย่างเต็มทีแ
่ ท ้จริง
้ ฐานของผูเ้ ข้าอบรม
พืน
ผู ้เข ้าอบรมควรมีความรู ้พืน
้ ฐานการใช ้งานโปรแกรม Microsoft Excel มาบ ้างพอสมควร
รายละเอียดหล ักสูตร

















การสร ้างสูตรหาผลสรุปจากข ้อมูลทีอ
่ ยูใ่ นหลายๆ Sheet อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต ้องมาคลิกทีละSheet ตอน
สร ้างสูตร
ั ซ ้อน
การสร ้าง Formula Name เพือ
่ ใช ้กับสูตรทีซ
่ บ
การคานวณแบบมีเงือ
่ นไขต่างๆ เช่น หาโบนัส , คานวณภาษี ฯลฯ
ั่ IF แบบมีหลายเงือ
้
เทคนิคการใช ้ฟั งก์ชน
่ นไขให ้ง่ายขึน
้ โดยไม่ต ้องซ ้อน IF หลายชัน
เทคนิคการสร ้างสูตร หาผลรวมหรือนับจานวนแบบมีเงือ
่ นไขหลายอย่าง
เช่น หาผลรวมเงินเดือนของผู ้ทีอ
่ ยูใ่ นแผนกบัญชี เฉพาะทีเ่ ข ้าทางานในปี 2553
ั่ เพือ
การใช ้ฟั งก์ชน
่ ควบคุมการแสดง Error ต่างๆ เช่น #VALUE!, #NA, #DIV/0!, #REF
ั่ เพือ
การออกแบบตารางและการใช ้ฟั งก์ชน
่ เรียกดูข ้อมูลจาก Sheet อืน
่ หรือแฟ้ มอืน
่ ตามต ้องการ
่ กลุม
การประยุกต์ใช ้ชือ
่ เซล เพือ
่ การอ ้างอิงในการเขียนสูตร และเทคนิควิธล
ี ัดในการเรียกใช ้
ั่ คานวณเกีย
การใช ้ฟั งก์ชน
่ วกับวันและเวลาต่างๆ เช่น
 การคานวณหาวันทีเ่ กินกาหนด และแจ ้งเตือนอัตโนมัต ิ
 คานวณหาระยะเวลาโดยละเอียด เช่น คานวณอายุแบบปี เดือน วัน
 การคานวณหาจานวนวันทางาน แบบไม่นับเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดพิเศษ ฯลฯ
ั่ เพือ
เทคนิคการใช ้ฟั งก์ชน
่ คานวณผลสรุปต่างๆให ้กับข ้อมูล โดยให ้ผลสรุปเปลีย
่ นแปลงผลลัพธ์ได ้เอง
ั่ จัดการด ้านฐานข ้อมูล เช่น DSUM DMAX DMIN DAVERAGE ฯลฯ
การใช ้ฟั งก์ชน
ั่ Subtotal เพือ
เทคนิคการใช ้ฟั งก์ชน
่ คานวณในฐานข ้อมูล
ั่ ด ้านคณิตศาสตร์ เช่น
การใช ้ฟั งก์ชน
 ปรับตัวเลขให ้เป็ นค่าบวกเสมอ
 ปั ดเศษตัวเลข ให ้มีจานวนทศนิยมตามต ้องการ
 ปั ดเลขทศนิยม ให ้เป็ นจานวนเต็ม
 ปั ดตัวเลขจานวนเงิน ให ้ลงตัวกับระบบเศษสตางค์ของไทย ฯลฯ
ั่ เพือ
การใช ้ฟั งก์ชน
่ จัดการข ้อความต่างๆ เช่น
 กาจัดช่องว่าง(Space) ทีป
่ ะปนอยูใ่ นข ้อความออกไป
 กาจัดตัวอักษรขยะ ทีป
่ นมากับการนาเข ้าข ้อมูล
 แปลงข ้อความให ้เป็ นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่
 แปลงข ้อความให ้เป็ นตัวอักษรพิมพ์เล็ก
 แปลงข ้อความให ้เป็ นตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรก ในแต่ละคา
 รวมข ้อความจากหลายช่องเซล ให ้มาแสดงผลในช่องเซลเดียว
 แยกข ้อความทีร่ วมอยูใ่ นช่องเซลเดียวกัน ให ้ออกมาแสดงเฉพาะส่วนทีต
่ ้องการ
 สร ้างแผนภูมจ
ิ ากอักขระ (In-cell Chart)
 แปลงตัวเลขจานวนเงินให ้กลายเป็ นข ้อความคาอ่านของจานวนเงินทัง้ แบบไทยและอังกฤษ
ฯลฯ
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