หล ักสูตร Microsoft Excel
Basic & Intermediate
ระยะเวลาอบรม
2 วัน 12 ชัว่ โมง (อบรมเวลา 9:00 – 16:00 น.)

้ า
ค่าใชจ
่ ย
6,500 บาท (ไม่รวม VAT)

สถานทีอ
่ บรม
ึ ษาสยามคอมเพล๊กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ชัน
้ 9 (อยูภ
ศูนย์ศก
่ ายในสภาคริสตจักรในประเทศไทย) ใกล ้กับ
สถานีรถไฟฟ้ าราชเทวี (หากนารถมาจอดฟรีทงั ้ วัน)

แนะนาหล ักสูตร
หากคุณใช ้งาน Excel อยูแ
่ ล ้ว จะรู ้สึกว่ายังใช ้งานได ้ไม่คอ
่ ยเข ้าใจซักเท่าไหร่นัก หรือใช ้งาน Excel ไม่
คล่องแคล่วเท่าทีค
่ วร คุณควรจะทีจ
่ ะเข ้าเรียนหลักสูตรนีเ้ พือ
่ ปรับพืน
้ ฐานการใช ้งาน Excel ให ้ทางานได ้
อย่างถูกต ้อง เพราะในหลักสูตรนีจ
้ ะสอนให ้คุณรู ้จักการใช ้งาน Excel ตัง้ แต่พน
ื้ ฐานจนถึงระดับกลาง ซึง่ จะ
คลอบคลุมการใช ้งานประจาวันในหลายๆ เรือ
่ ง รวมทัง้ เรียนรู ้เทคนิคต่างๆ ทีจ
่ ะช่วยให ้การทางานได ้อย่าง
รวดเร็ว

ว ัตถุประสงค์ของหล ักสูตร


เพือ
่ ให ้ผู ้เรียนมีความเข ้าใจการใช ้งาน Excel อย่างถูกต ้อง
เพือ
่ เพิม
่ ทักษะการใช ้งาน Excel ให ้ทางานอย่างคล่องแคล่ว



เรียนรู ้คาสัง่ ต่างๆ ทีจ
่ าเป็ นต่อการใช ้งานประจาวัน



้ หาการอบรม
เนือ
การใชง้ านเมนูและปุ่มคาสง่ ั ต่างๆ



การใช ้งานเมนูใน Excel
การใช ้งาน Ribbon

การใชง้ าน Workbook


การสร ้าง Workbook ใหม่



การ Save Workbook



การปิ ด Workbook



การเปิ ด Workbook ขึน
้ มาใช ้งาน



การตรวจสอบว่ามี Workbook ใดถูกเปิ ดอยู่
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การใชง้ าน Worksheet


่ ชีต
การเปลีย
่ นชือ



การเปลีย
่ นสีของชีต



ี
การย ้ายหรือก๊อบปี้ ชต



การเพิม
่ หรือแทรกชีต



การลบชีต



การเลือกหลายชีตทีต
่ ด
ิ กัน



การกาหนดจานวนชีตเมือ
่ สร ้างเวิรก
์ บุค
๊ ใหม่

การป้อนข้อมูล




การป้ อนข ้อมูลในเซล
การใช ้งาน AutoComplete



การแก ้ไขข ้อมูล
การใช ้งาน Undo, Redo และ Repeat



การย ้ายเซล



การก๊อบปี้ เซล
การใช ้ Paste Smart Tag



การจ ัดการก ับ Row และ Column


การเลือกข ้อมูลหลาย Column หรือหลาย Row



การเลือกหลาย Column หรือหลาย Row ทีไ่ ม่ตด
ิ กัน



การปรับความกว ้างของ Column และความสูงของ Row




การเพิม
่ Row และ Column
การใช ้ Paste Smart Tag กับการ Insert



การลบ Row และ Column



การซ่อนและแสดง Column หรือ Row

การสร้างสูตร


การใช ้เครือ
่ งหมายในการคานวณ



การสร ้างสูตร



การลบและแก ้ไขสูตร




การก๊อบปี้ สูตร
การใช ้ Paste Options Smart Tag กับสูตร
การสร ้างสูตรเพือ
่ หาผลรวมโดยใช ้ AutoSum



ั่ Average, Count, Max, Min
การใช ้ฟั งกัชน



การอ ้างอิงสูตรแบบ Relative



การอ ้างอิงสูตรแบบ Absolute
การใช ้งาน AutoCalculate





การจ ัดรูปแบบข้อมูลให้สวยงาม


การจัดรูปแบบตัวอักษร




การจัดวางข ้อมูลให ้ชิดซ ้าย กลาง ขวา
การตีเส ้น



ี น
การใส่สพ
ื้ และลวดลาย



การจัดรูปแบบตัวเลข
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การก๊อบปี้ Format ไปยังเซลอืน
่
การจัดรูปแบบโดยใช ้ AutoFormat



การลบ Format

การสง่ ั พิมพ์ขอ
้ มูลออกทางเครือ
่ งพิมพ์



การดูข ้อมูลก่อนพิมพ์จริง
การแบ่งหน ้าเองโดยใช ้ Page Break



การกาหนดรูปแบบของกระดาษ



การกาหนดระยะห่างของข ้อมูลกับขอบกระดาษ



การกาหนดข ้อความให ้ปรากฏที่ Header and Footer
การระบุชว่ งเซลทีต
่ ้องการพิมพ์





การพิมพ์ Rows หรือ Columns ซ้าทุกหน ้า
การสัง่ พิมพ์ออกทางเครือ
่ งพิมพ์

การจ ัดการ Worksheet


การซ่อนชีตเพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้ผู ้อืน
่ มองเห็นข ้อมูลทีเ่ ป็ นความลับ



การกาหนดสีให ้กับชีต เพือ
่ แยกข ้อมูลให ้ดูได ้ง่ายและชัดเจน



การทางานกับหลายชีตพร ้อมกัน เช่น การลบหลายชีตพร ้อมกัน หรือการป้ อนข ้อมูลให ้ทะลุหลาย
ชีตพร ้อมกัน หรือการจัดรูปแบบข ้อมูลหลายชีตพร ้อมกัน
ี ข ้ามไฟล์
การย ้ายหรือก๊อบปี้ ชต



การจ ัดการแสดงผลของข้อมูลในหน้าจอให้งา่ ยต่อการทางาน


การย่อหรือขยาย Worksheet อย่างรวดเร็ว



การแบ่งหน ้าจอให ้แสดงหลาย Worksheet หรือหลาย Workbook พร ้อมกัน



เทคนิคการเปิ ดไฟล์ Workbook แล ้วให ้โปรแกรมไปเปิ ดไฟล์อน
ื่ ๆ ขึน
้ มา ด ้วยอัตโนมัตเิ หมาะ
สาหรับในกรณีทค
ี่ ณ
ุ จาเป็ นต ้องเปิ ดหลายไฟล์ขน
ึ้ มาทางานพร ้อมกันบ่อยๆ และไม่อยากจะ
เสียเวลาเปิ ดทีละไฟล์



การตรึงส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์ให ้แสดงค ้างไว ้บนจอ โดยไม่เลือ
่ นตามเมือ
่ คลิก Scrollbar
เหมาะสาหรับกรณีทม
ี่ ข
ี ้อมูลมากเกินกว่า 1 หน ้าจอภาพ

การป้องก ันข้อมูลใน Worksheet ในล ักษณะต่างๆ


การซ่อน Row หรือ Column ไม่ให ้ผู ้อืน
่ เห็นข ้อมูลทีค
่ ณ
ุ ไม่ต ้องการ โดยผู ้ใช ้จะไม่สามารถใช ้วิธ ี
Unhide ได ้ แต่ข ้อมูลใน Row หรือ Column อืน
่ ๆ คงยังป้ อนหรือแก ้ไขได ้ปกติ



การป้ องกันไม่ให ้ผู ้อืน
่ สามารถป้ อนหรือแก ้ไขข ้อมูลทัง้ หมดใน Worksheet ได ้



ิ ธิ์
การใส่ Password ของการป้ องกันไม่ให ้แก ้ไขข ้อมูลได ้ เฉพาะผู ้ทีร่ ู ้ Password เท่านัน
้ จึงมีสท
ทีจ
่ ะแก ้ไขได ้



การกาหนดให ้เฉพาะบางเซลสามารถป้ อนหรือแก ้ไขได ้เท่านั น
้
่ ของ Worksheet ได ้ เหมาะอย่างยิง่ ในกรณีทค
การป้ องกันไม่ให ้เปลีย
่ นชือ
ี่ ณ
ุ สร ้างสูตรไว ้เป็ น
่ Sheet นัน
จานวนมากทีอ
่ ้างอิงกับชือ
้ หากผู ้ใช ้ไปลบชีตนัน
้ ไป จะเกิด Error ในลักษณะ #REF!




เทคนิคการป้ องกันเฉพาะสูตรต่างๆ ไม่ให ้ถูกแก ้ไขได ้ แต่ตวั เลขและข ้อความทั่วไปยังคงแก ้ไข
ได ้ปกติ



การป้ องกันไม่ให ้ข ้อมูลถูก Save ทับ เป็ นการป้ องกันว่าต ้นฉบับจะไม่ถก
ู เปลีย
่ นแปลงแน่นอน
และการกาหนด Password ของการแก ้ไขต ้นฉบับ



การใส่ Password ให ้กับไฟล์เพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้ผู ้อืน
่ เปิ ดไฟล์ขน
ึ้ มาได ้ เหมาะสาหรับข ้อมูลส่วนตัว
ทีเ่ ป็ นความลับ
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การ Link ระหว่าง Worksheet และ Workbook


การสร ้างสูตร Link ข ้อมูลจากเซลอืน
่



การสร ้างสูตร Link ข ้อมูลข ้าม Worksheet



การสร ้างสูตร Link ข ้อมูลข ้าม Workbook



การยกเลิก Link ทีไ่ ม่ต ้องการ



การ Update ข ้อมูลทีถ
่ ก
ู Link แบบ Auto และแบบ Manual

การใส่ Comment


การใส่ Comment ในเซลทีต
่ ้องการ



การลบหรือแก ้ไข Comment



การตรวจหาว่ามีเซลในบ ้างทีม
่ ี Comment



การแสดง Comment ทัง้ หมดให ้ปรากฏบนหน ้าจอ



การซ่อน Comment ไม่ให ้ผู ้อืนเห็นว่ามีการใส่ไว ้ทีเ่ ซลใดบ ้าง



การเปลีย
่ นรูปแบบการแสดงผลของ Comment ให ้สวยงามตามต ้องการ

การสร้าง Chart


หลักการกาหนดข ้อมูลเพือ
่ สร ้าง Chart



การสร ้าง Chart ทัง้ แบบ Chart Sheet และแบบฝั งอยูใ่ น Worksheet



การเปลีย
่ นและจัดรูปแบบ Chart ให ้สวยงาม



การพิมพ์ Chart ออกทางเครือ
่ งพิมพ์
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