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Advanced Microsoft Excel 2016/2019 
 

เป็นหลกัสูตรต่อเนื่องจากการใชง้าน Microsoft Excel พืน้ฐาน โดยความรูจ้ะ
มุ่งเน้นฟีเจอรเ์ดด็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่องานดา้นตา่งๆ แต่เราอาจจะไม่คอ่ยไดรู้จ้กักบั
ฟีเจอรเ์หลา่นี้ เชน่ฟังกช์ ัน่การควบคุมเซลล ์การจดัการมมุมองของตาราง และการ
เชือ่มต่อตารางค านวณกบัชตี ไฟล ์หรอื ODBC เน้นการน าไมโครซอฟตเ์อกเซล

ไปใชใ้นการออกแบบและสรา้งระบบฐานขอ้มูลของหน่วยงาน โดยใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟตเ์อกเซล โดยครอบคลมุ
เนื้อหาทีเ่กีย่วกบั ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัระบบฐานขอ้มูล  การสรา้งฐานขอ้มูลโดยใชค้วามรูข้ ัน้สูงของโปรแกรม
ไมโครซอฟตเ์อกเซล การใชฟ้อรม์ขอ้มูล เพื่อชว่ยในการท างานกบัฐานขอ้มูล  การใชเ้ครื่องมอืป้องกนัระบบ
ฐานขอ้มูล การใชเ้ครื่องมอืตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มูล  ฟังกช์นัทีใ่ชใ้นการคน้หาและจดัการกบัฐานขอ้มูล  
การประยุกตใ์ชฟั้งกช์นัเกีย่วกบัระบบฐานขอ้มลู  การประยุกตใ์ชค้ าสัง่เกีย่วกบัระบบฐานข้อมลู การบรหิารจดัการ
และวเิคราะหก์บัขอ้มูลโดยการใชต้ารางไพวอท (Pivot Table) การใชง้าน Pivot Table 
 

วัตถุประสงค์: 

o ก าหนดเงื่อนไขในการป้อนขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ ได้ 
o เชือ่มขอ้มูลในระดบัต่างๆ ได ้
o ก าหนดควบคมุขอ้มูลทีใ่ชง้านได ้
o สรา้งมติขิองตารางทีจ่ดัเกบ็ดว้ย Pivot Table ได ้

กลุ่มเปา้หมาย: 

o บุคคลทัว่ไป 
o นกัเรยีนนกัศกึษา 
o ครูอาจารย ์
o เจา้หน้าทีด่า้นไอททีีเ่กีย่วขอ้ง 
o ผูส้นใจในการใชง้าน Excel ขัน้สูง 
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ความรู้พืน้ฐาน: 

o มคีวามเขา้ใจระบบปฏบิตักิาร Windows XP Professional อย่างด ี
o สามารถใชง้าน  Microsoft  Excel  ขัน้พืน้ฐาน หรอืผา่นการอบรมหลกัสูตรการใชโ้ปรแกรม Microsoft 

Excel ขัน้พืน้ฐานมาแลว้ 

ระยะเวลาในการอบรม: 

o 12 ชัว่โมง (2 วนั) 

ราคาคอร์สอบรม: 

o 5,900 บาท 

วิทยากรผูส้อน: 

o อาจารยส์ามติร โกยมและทมีงาน 

คอรส์ทีค่วรอบรมก่อนหน้า: 

o Basic Microsoft Excel 2016/2019 พืน้ฐาน 

คอรส์ต่อเนือ่งที่แนะน า: 

o Excel with VBA 2010/2013 

เนื้อหาการอบรม: 

Module 1 ความรู้เก่ียวกบัระบบฐานข้อมูล 

o ระบบแฟ้มขอ้มูล 
o โครงสรา้งแฟ้มขอ้มูล 
o การจดัการขอ้มูล 
o ความหมายของฐานขอ้มูล 
o องคป์ระกอบของฐานขอ้มูล 
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Module 2 การสร้างฐานข้อมูลโดยใช้ excel 

o ทพัทพ์ืน้ฐานทีต่อ้งทราบ 
o Flash Fill 
o การ Advanced Filter 
o การยกเลกิ Advanced Filter 
o การหาผลรวม สรา้งรายงาน 

Module 3 การใช้เครื่องมือป้องกนัระบบฐานข้อมูล 

o การป้องกนั Cell 
o การยกเลกิป้องกนั sheet 
o การป้องกนัส่วนประกอบ Workbook 
o การตัง้ Password ป้องกนั file 
o การยกเลกิ Password ป้องกนั file 

Module 4 VlookUp, และ HlookUp 

o Function VlookUp 
o workshop 
o FunctionHlookUp 
o Workshop 

Module 5 การประยกุต์ใช้ค าสัง่เก่ียวกบัระบบฐานข้อมูล 

o การเรยีงขอ้มูล Sorting 
o การ Auto Filter 
o การ Advanced Filter 
o การยกเลกิ Advanced Filter 
o การหาผลรวมการสรา้งรายงาน 
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Module 6 Pivot Table 

o การสรา้ง Pivot Table 
o การสรา้ง Pivot Chart 

Module 7 รวมเทคนิคการใช้งาน excel 2016 อย่างง่าย 


