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หลกัสูตร Super Advanced Technique in Excel 

 

ระยะเวลาอบรม 

1 วัน (อบรมเวลา 9:00 – 16:00 น.) 

วตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 

หลักสตูรนี้จะเนน้สดุยอดเทคนคิและเครือ่งมอืต่างๆ เกอืบ 100 เทคนคิ เพือ่ชว่ยใหค้ณุสามารถทุ างานได ้

อยา่งเร็วสดุๆ รวมทัง้เทคนคิตา่งๆ ทีไ่ม่สามารถหาอา่นไดจ้ากหนังสอืเลม่ใดๆ อาท ิการลดขนาดของไฟล์
ใหเ้ล็กลง การแกปั้ญหาของการเปิด Workbook แลว้ปรากฏให ้Update Link ตลอดเวลาทัง้ๆ ทีไ่มม่ลีงิก์

แตอ่ย่างใด ฯลฯ เทคนคิตา่งๆ ทัง้หมดทีค่ณุจะไดเ้รยีนในหลักสตูรนี้สามารถน าไปใชง้านไดกั้บ Excel 

เกอืบทุกเวอรช์ัน่ และหลังจากจบหลักสตูรนี้แลว้หลายคนมักจะพูดตรงกันวา่ "น่าจะเรยีนหลักสตูรนี้ตัง้นาน
แลว้" 

เนือ้หาการอบรม 

• เทคนคิการลดขนาดของไฟลใ์หเ้ล็กลง  

• เทคนคิการท าใหไ้ฟลใ์้ช้ ้Memory ท างานใหน้อ้ยทีส่ดุ  

• เทคนคิการแกปั้ญหาไฟลท์ีเ่ปิดแลว้แจง้ให ้Update Link ตลอดเวลา ทัง้ๆ ทีไ่ม่ไดล้งิกกั์บไฟล์

ใดๆ เลย  

• เทคนคิการแสดงผลลัพธแ์ละสตูรไปมาอย่างรวดเร็ว หรอืพมิพข์อ้มลูแบบสตูรออกทางกระดาษ

แทนทจีะคลกิทลีะเซลบนจอภาพใหเ้สยีเวลา  
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• เทคนคิการแกะรอยการค านวณของสตูร โดยดูผลลัพธข์องการค านวณทลีะคา่ เหมาะส าหรับการ

แกปั้ญหาเมือ่เขยีน IF ซอ้นกันหลายชัน้ แลว้งง เรือ่งวงเล็บ  

• เทคนคิการป้อนฟังกช์ัน่ Argument ในฟังกช์ัน่ต่างๆ ใหแ้มน่ย า โดยปกตเิมือ่ป้อนสตูรแบบ
ฟังกช์ัน่ทีไ่ม่ไดใ้ชง้านบ่อยๆ จะจ าไม่ไดว้า่จะตอ้งป้อน Argument กีต่ัว ท าใหส้ตูรมักจะเกดิ 

Error เป็นประจ า  

• เทคนคิการก าหนดไมใ่หส้ตูรทีเ่กดิ Error ถกูแสดงเมือ่สัง่พมิพอ์อกทางกระดาษ แตใ่ห ้

เปลีย่นเป็น - หรอืชอ่งวา่งแทน เชน่ Error ในลักษณะ #DIV/0 ซึง่เกดิจากตัวหารเป็นศนูย ์ฯลฯ  

• เทคนคิการลงิกข์อ้มูลขา้มชตีในลักษณะทัง้ Value และ Format พรอ้มกัน ซึง่โดยปกตกิาร

ลงิกข์อ้มลูใน Excel จะท าไดเ้ฉพาะการลงิกค์่าเท่านัน้ แต่ไม่สามารถลงิก ์Format ได ้ 

• เทคนคิการลบขอ้มลูของไฟลใ์หเ้หลอืเฉพาะสตูรอยา่งเดยีว เพือ่ป้อนขอ้มูลใหมไ่ดทั้นท ีเหมาะ

ส าหรับในกรณีทีอ่อกแบบ Worksheet เป็น Template  

• เทคนคิการกูไ้ฟลท์ีเ่ผลอไป Save ใหก้ลับสูต่น้แบบกอ่น Save  

• เทคนคิการซอ่นชตีไมใ่หผู้อ้ืน่เห็นได ้โดยไมส่ามารถใชค้ าสัง่ Unhide Sheet ไดเ้ลย  

• เทคนคิการสลับท างานระหวา่งหลาย Sheet หรอืหลาย Workbook อยา่งรวดเร็ว โดยมตีอ้งคลกิ

ทชีือ่ Sheet หรอืเมนู Window แตอ่ยา่งใด  

• เทคนคิการปัดเศษตัวเลขทีม่ทีศนยิมทัง้ Worksheet โดยไม่ตอ้งใชฟั้งกช์ัน่ Round แตอ่ยา่งใด 

เพือ่ใหก้าร Sum ตัวเลขถูกตอ้งเหมอืนกับการแสดงบนหนา้จอ  

• เทคนคิการแกปั้ญหาที ่Workbook มสีตูรเป็นจ านวนมาก และเมือ่กด Enter หรอืแกไ้ขตัวเลข 

แลว้สตูรเกดิการค านวณท าใหเ้สยีเวลาการค านวณทุกครัง้  

• เทคนคิการ Sum ขอ้มูลอย่างรวดเร็ว ทัง้ Row และ Column พรอ้มๆ กันทเีดยีว โดยไมต่อ้งใช ้

ค าสัง่ Copy แลว้ลากสตูรไปเหมอืนทีท่ าอยู่ทกุวัน  

• เทคนคิการ Consolidate ขอ้มูลหลายๆ ชตี โดยไมต่อ้งเขยีนหรอืแกไ้ขสตูรส าหรับชตีทีเ่พิม่
ขึน้มา เชน่ หากไดร้วมตัวเลขของชตี Jan, Feb, Mar แลว้ภายหลังมชีตี Apr, Jun, Jul เขา้มา

เพิม่เตมิ  

• เทคนคิการเขยีนสตูรแบบสัน้ส าหรับ Sum ขอ้มลูทะลขุา้มชตีอยา่งรวดเร็ว โดยไมต่อ้งมาป้อน

สตูร เชน่ การสรา้งสตูรหาผลรวมของทกุชตี ในลักษณะ  =Jan!A10 + Feb!A10 + Mar!A10 + 
Apr!A10 + May!A10 + Jun!A10 + Jul!A10 + Jul!A10 + Aug!A10 + Sep!A10 + Oct!A10 

+ Nov!A10 + Dec!A10 ใหเ้สยีเวลาและยาว เหมาะส าหรับในกรณีตอ้งการ Sum ในลักษณะ 
Month To Date หรอื Year To Date อย่างรวดเร็ว โดยไมต่อ้งมาคอยแกไ้ขสตูรเมือ่มเีดอืนใหม่

เพิม่ขึน้มาแตอ่ย่างใด  

• เทคนคิการป้อนขอ้มูลอยา่งรวดเร็ว เชน่ การป้อนวันท ีเวลา หรอืการป้อนขอ้มลูใน Database ที่

มขีอ้มลูเหมอืนกับทีเ่คยป้อนไปแลว้  

• เทคนคิการป้อนเลขเศษทศนยิม แลว้ใหแ้สดงเป็นเลขเศษสว่นอัตโนมัต ิเชน่ 5.25 ใหแ้สดงเป็น 

5 1/4 หรอืการป้อน 5/8 แลว้ไมใ่หแ้สดงเป็นวันที ่5-Aug  

• เทคนคิการเปิดหลายหลายไฟลข์ึน้มาท างานพรอ้มๆ กันอยา่งรวดเร็ว โดยเปิดเพยีงแคไ่ฟลเ์ดยีว

เทา่นัน้ แลว้โปรแกรมจะไปเปิดไฟลท์ีเ่หลอืเองใหอั้ตโนมัต ิ 

• เทคนคิการสัง่พมิพใ์หเ้กดิขอ้ความแบบลายน ้าในทุกหนา้ เชน่ ค าว่า Confidential หรอื Draft 

หรอือาจจะเป็นโลโกบ้รษัิท ฯลฯ  

• เทคนคิการสรา้ง Chart อยา่งรวดเร็ว โดยกดเพยีงแป้นเดยีวเทา่นัน้  

• เทคนคิการเพิม่ขอ้มลูเพือ่ Plot Chart อย่างรวดเร็ว โดยไมต่อ้งกลับเขา้ไปก าหนดพืน้ทีข่อ้มูล

ใหมท่กุครัง้  

• เทคนคิการหมนุ Chart แบบ 3D ใหไ้ดม้มุมองสวยงามอยา่งรวดเร็ว  

• การปรับแตง่เมนูและทูลบารเ์พือ่ชว่ยใหท้ างานอยา่งรวดเร็ว  

• ...และเรยีนรูส้ดุยอดเทคนคิและ Shortcut Keyboard ในทุกๆ เรือ่งอกีมากมายทีจ่ะชว่ยใหคุ้ณใช ้

งาน Excel ใหร้วดเร็วสดุๆ !!!  

หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรบั 

• ผูท้ีใ่ชง้าน Excel ทุกคนทีต่อ้งการรูท้ปิหรอืเทคนคิการท างานใหเ้ร็วแบบสุดๆ  

 


