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Basic Microsoft Excel 2016/2019 พืน้ ฐาน
ลักสู ตรนี้เน้นการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในงานทางด้านการคานวณให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
โดยทบทวนเนื้อหาตั้งแต่ความรู ้เบื้องต้นเกี่ ยวกับการทางานในเวิร์กชีท กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการกาหนดสู ตร
คานวณ การใช้งานฟังก์ชนั ของเอกเซล การจัดรู ปแบบเวิร์กชีท การนาเสนอด้วยกราฟ การพิมพ์เวิร์กชีทอ
อกทางเครื่ องพิมพ์ รวมทั้ง รายละเอียดต่างๆ ที่สาคัญและจาเป็ นในการทางานกับโปรแกรมไมโครซอฟต์
เอกเซลรวมทั้งการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ซบั ซ้อนด้วย PivotTable สู ตรฟังก์ชนั ต่างๆ ที่ควรรู ้
วัตถุประสงค์ :
เรี ยนรู ้ภาพรวมของ Excel 2016/2019
เรี ยนรู ้ความสามารถใหม่ของ Excel 2016/2019
เรี ยนรู ้การใช้งานร่ วมกันระหว่าง Excel รุ่ นเก่าและรู่ น 2016/2019
เรี ยนรู ้การสร้างและบันทึกไฟล์เอกสารใน Excel 2016/2019
เรี ยนรู ้การใช้แกลเลอรี เพื่อจัดรู ปแบบข้อมูลที่หลากหลาย
เรี ยนรู ้การจัดการกับข้อมูลในเซลล์
เรี ยนรู ้การกาหนดสู ตรการคานวณแบบชาญฉลาด
เรี ยนรู ้การสร้างชาร์ ทที่ง่ายและฉลาดขึ้น
เรี ยนรู ้การจัดการพิมพ์ที่มีประสิ ทธิภาพ
เข้าใจการจัดรู ปแบบเงื่อนไขที่ทรงพลัง
เรี ยนรู ้การสร้างตาราง Pivot table อย่างรวดเร็ ว ง่าย และฉลาดขึ้น
กลุ่มเป้ าหมาย:
นักเรี ยนนักศึกษา
ครู อาจารย์ วิทยากรที่สนใจ
นักวิชาการ นักไอที หรื อผูด้ ูและระบบ
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ตลอดจนผูส้ นใจทัว่ ไปที่สนใจการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2016 และ 2019 พื้นฐาน
ความรู้พื้นฐาน:
ใช้งานคอมพิวเตอร์ พ้นื ฐานบนระบบปฎิบตั ิการวินโดว์ได้
เคยใช้งานชุด Office ของ Microsoft Office เวอร์ ชนั่ ก่อนหน้ามาบ้าง
ควรมีความรู ้พ้นื ฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ , Microsoft Excel
ติดตั้ง/ลบโปรแกรมพื้นฐานบนระบบปฎิบตั ิการวินโดว์ได้
ระยะเวลาในการอบรม:
12 ชัว่ โมง
ราคาคอร์ สอบรม:
3,900 บาท / คน (ราคานี้ยงั ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ )
วิทยากรผู้สอน:
อาจารย์สามิตร โกยม
เนื้อหาการอบรม:
บทที่ 1 ภาพรวมของ Excel 2016/2019
รู ปแบบใหม่ของการใช้งานเมนูต่าง ๆ ของ Excel 2016/2019
การใช้เครื่ องมือพื้นฐานของ Excel 2016/2019
สรุ ปลักษณะเด่นที่เพิ่มเข้ามาใน Excel 2019
การปรับแต่งเมนูต่าง ๆ ให้ทางานได้ตรงตามความต้องการของคุณ
การทางานกับ Backstage View
รู ปแบบไฟล์ต่าง ๆ ของ Excel 2016 เช่น .xlsx .xls, .xlsm etc.
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การ Save ไฟล์เป็ นรู ปแบบของ PDF หรื อ XPS รู ปแบบใหม่
บทที่ 2 การใช้ งานร่ วมกันระหว่ าง Excel รุ่นต่ากว่ ากับ Excel 2016/2019
การ Save ไปยัง Excel รุ่ นต่ากว่า
ปัญหาที่ตอ้ งพบเมื่อ Save ไฟล์ไปยังรุ่ นต่ากว่า พร้อมทั้งวิธีการแก้ไข
ระบบความปลอดภัยของ Excel 2016/2019
การป้องกันเอกสารให้ปลอดภัยใน Excel 2016/2019
หลักการทางานของ Project View ใน Excel 2016/2019
บทที่ 3 การสร้ างและ Save เอกสารใน Excel 2016/2019
รู ปแบบใหม่ของการสร้าง Document ใน Excel 2016/2019
การ Recovery Unsave Document เป็ นคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณสามารถเปิ ดเอกสารที่ยงั ไม่ได้ Save
มาแก้ไขใหม่ได้
บทที่ 4 ความสามารถใหม่ ๆ ใน Excel 2016/2019 ทีน่ ่ าสนใจ
การใช้ประโยชน์จากความจุของแถวและคอลัมน์ในกระดาษคานวณที่เพิ่มขึ้น โดยมีแถวจานวน 1
ล้านแถวและคอลัมน์จานวน 16,000 คอลัมน์ ที่ช่วยให้คุณสามารถนาเข้าและทางานกับข้อมูล
จานวนมหาศาล และรู ปแบบการติดต่อแบบใหม่ผา่ นริ บบอน
การใช้แกลเลอรี เพื่อจัดรู ปแบบข้อมูลที่หลากหลายอย่างรวดเร็ว
จัดรู ปแบบเซลล์และตารางอย่างรวดเร็ ว ใช้แกลเลอรี ลกั ษณะเซลล์และลักษณะตารางเพื่อ
จัดรู ปแบบกระดาษคานวณอย่างรวดเร็ วในลักษณะที่คุณต้องการ ตารางมีตวั กรองอัตโนมัติใน
ขณะที่ส่วนหัวคอลัมน์ยงั คงมองเห็นได้เมื่อคุณเลื่อนผ่านข้อมูล ตัวกรองอัตโนมัติใช้และขยาย
ตารางใดๆ โดยอัตโนมัติ
การกาหนดสู ตรการคานวณแบบชาญฉลาด การสร้างสู ตรสาหรับงานคานวณ จะประกอบด้วย
แถบสู ตรที่ปรับขนาดได้และการทาให้สูตรสมบูรณ์อตั โนมัติโดยยึดตามเนื้อหาในขณะทางานอยู่
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เพื่อให้เราสามารถเขียนไวยากรณ์ของสู ตรได้อย่างถูกต้องในครั้งแรกของการทางาน นอกจากนี้
แล้ว ยังสามารถอ้างอิงช่วงที่ต้ งั ชื่อและตารางภายในสู ตรและฟังก์ชนั ต่างๆ
การสร้างชาร์ ทที่ง่ายและฉลาดขึ้นพร้อมกับเสน่ห์และสี สันที่เร้าใจ สร้างแผนภูมิที่มีรูปลักษณ์แบบ
มืออาชีพ ที่มีลกั ษณะพิเศษมากมายด้วยเพียงไม่กี่คลิก ใช้เค้าโครงของแผนภูมิและลักษณะแผนภูมิ
ที่กาหนดไว้ล่วงหน้า หรื อรู ปแบบที่กาหนดเองกับแต่ละองค์ประกอบ เช่น แกน ชื่อเรื่ อง และป้าย
ชื่อชาร์ ท เราสามารถใช้ลกั ษณะพิเศษที่น่าสนใจ เช่น ลักษณะ 3 มิติการแรเงาแบบไล่สี และการลบ
เหลี่ยม เพื่อช่วยให้สามารถระบุแนวโน้มข้อมูลที่สาคัญและสร้างบทสรุ ปในรู ปกราฟิ กที่ดีข้ ึน
รวมทั้งการสร้างและโต้ตอบกับชาร์ ทด้วยวิธีเดียวกัน
การจัดการงานพิมพ์ที่มีประสิ ทธ์ภาพและประหยัดเวลา ใช้มุมมองเค้าโครงหน้า เพื่อดูว่ากระดาษ
คานวณจะมีลกั ษณะเป็ นอย่างไรเมื่อพิมพ์ และเพิ่มหรื อแก้ไขหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ปรับ
ระยะขอบกระดาษโดยมีผลลัพธ์ที่ปรากฏให้เห็นโดยตรงว่าจะตัดกระดาษในตาแหน่งใด และ
หลีกเลี่ยงการเสี ยเวลาพิมพ์หลายครั้ง
การออกแบบและจัดสร้างตารางที่สวยงาม รวดเร็ ว และน่าใช้ในงานระบบฐานข้อมูล Microsoft
Office Excel 2016 มีการจัดรู ปแบบตารางที่รวดเร็ วและกลไกการสร้างแผนภูมิที่ได้รับการ
ออกแบบใหม่ท้ งั หมด ซึ่ งช่วยให้เราสามารถถ่ายทอดข้อมูลการวิเคราะห์
เป็ นแผนภูมิที่น่าสนใจได้ดียงิ่ ขึ้น
เพิ่มประสิ ทธ์ภาพการทางานของการเรี ยงลาดับและการคัดกรองข้อมูลขนาดใหญ่การเรี ยงลาดับ
และการกรอง เป็ นชนิดของการวิเคราะห์พ้นื ฐานที่สาคัญที่สุดสองชนิด ซึ่ งสามารถทากับข้อมูล
ตัวเลือกใหม่สาหรับการเรี ยงลาดับและการกรอง เช่น การเลือกหลายรายการในตัวกรองอัตโนมัติ
เรี ยงลาดับหรื อกรองโดยสี และ “ตัวกรองด่วน” ส าหรับชนิดข้อมูลเฉพาะ ทาให้ Office Excel
2016 เป็ นเครื่ องมือที่เหมาะสมสาหรับการทางานกับข้อมูลที่ซบั ซ้อนจานวนมาก
การจัดรู ปแบบมีเงื่อนไขที่ทรงพลังและน่าใช้กว่าเดิมปรับปรุ งการวิเคราะห์กระดาษคานวณ โดย
ใช้การจัดรู ปแบบตามเงื่อนไข ที่มีโครงร่ างการแสดงข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อค้นหาและแสดง
แนวโน้มที่สาคัญและข้อยกเว้นที่เน้นในข้อมูลโดยใช้การไล่ระดับสี แถบข้อมูล และไอคอน
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การสร้างตารางไพวอท (Pivot) ที่ง่าย เร็ ว และฉลาดขึ้น สร้างมุมมองตารางไพวอทหรื อชาร์ ทไพ
วอทได้ง่ายขึ้นโดยใช้ฟิลด์ขอ้ มูลเพื่อเปลี่ยนแนวการแสดงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อสรุ ปวิเคราะห์
และค้นหาค าตอบที่ตอ้ งการ โดยเพียงแต่ลากฟิ ลด์ขอ้ มูลไปยังต าแหน่งที่ตอ้ งการให้แสดงเท่านั้น
การสร้าง Spark lines
การสร้าง Slicer
การปรับปรุ งความสามารถของ Pivot Table
บทที่ 5 การทางานกับเวิร์กชีท
แนะนาหน้าและการใช้งาน Ribbon ของ Microsoft Excel 2016/2019
การใส่ สูตรคานวณแบบง่ายๆ การเก็บบันทึก การเปิ ด การปิ ดเวิร์กบุค๊
เทคนิคการเลือกเซลหลายๆเซลโดยใช้เมาส์
การจัดการหลายเวิร์กชีทในเวิร์กบุค๊ เดียว
การควบคุมการสลับหน้าเวิร์กชีท
ตั้งชื่อ การเพิม่ การลบเวิร์กชีท
ข้อมูลประเภทต่างๆ และวิธีใส่ ในเซล
ระบบอัตโนมัติในการใส่ ขอ้ มูล
ใช้ AutoFill AutoComplete AutoCorrect
เทคนิคการแก้ไขเวิร์กชีท
ใส่ หมายเหตุให้กบั เซล
บทที่ 6 สู ตรคานวณ (Formular)
ดูผลลัพธ์จากแถบสถานะ (Auto Calculate)
ตัวดาเนินการ (Operator) ต่างๆใน Microsoft Excel 2016/2019
เทคนิคการสร้างสู ตรคานวณ
ชื่อเซลแบบสัมพัทธ์ (Relative) และสัมบูรณ์ (Absolute)
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ชื่อแบบสัมพัทธ์ผสมสัมบูรณ์
โครงสร้างของฟังก์ชนั และการใช้งาน
ความผิดพลาดของสู ตรคานวณ (Error Message)
ฟังก์ชนั กลุ่มสถิติและคณิ ตศาสตร์ SUM ,MAX ,MIN ,AVERAGE และที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 7 การจัดแต่ งเวิร์กชิท (Work sheet)
คุณสมบัติใหม่ของ Excel เวอร์ ชนั 2010 ในส่ วนของการจัดแต่งเวิร์กชีท
จัดแต่งเวิร์กชีทอัตโนมัติ (AutoFormat)
ปรับขนาดเซล ปรับความกว้างของคอลัมน์และแถว
กาหนดรู ปแบบและลักษณะตัวอักษร ใส่ กรอบให้เซล
ระบายสี พ้นื เซลและใส่ ลวดลาย ใส่ รูปภาพในเวิร์กชีท ใส่ รูปเป็ นพื้นของเวิร์กชีท
บทที่ 8 การสั่ งพิมพ์
การตรวจมุมมองก่อนพิมพ์
การกาหนดบริ เวณที่จะพิมพ์
การใช้ภาพพื้นหลัง
การกาหนดหัวตารางให้พิมพ์ซ้ า
การพิมพ์หวั กระดาษ-ท้ายกระดาษ
การดูตวั อย่างก่อนพิมพ์และการปรับแต่ง
บทที่ 9 ทริปและทริค (Tips and Tricks)
เทคนิคลัดในการทางานกับ Worksheet
คียล์ ดั (shortcut keyboard) เพิม่ ประสิ ทธิภาพในการทางาน
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