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Advanced Microsoft Excel 2010/2013 ข้ันสูง 

เป็นหลกัสูตรต่อเนื่องจากการใชง้าน Microsoft Excel พืน้ฐาน โดยความรูจ้ะ
มุ่งเน้นฟีเจอรเ์ดด็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่องานดา้นตา่งๆ แต่เราอาจจะไม่คอ่ยไดรู้จ้กั
กบัฟีเจอรเ์หล่านี้ เชน่ฟงักช์ ัน่การควบคุมเซลล ์การจดัการมมุมองของตาราง 
และการเชือ่มต่อตารางค านวณกบัชตี ไฟล ์หรอื ODBC เน้นการน า

ไมโครซอฟตเ์อกเซลไปใชใ้นการออกแบบและสรา้งระบบฐานขอ้มูลของหน่วยงาน โดยใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟต์
เอกเซล โดยครอบคลุมเนื้อหาทีเ่กีย่วกบั ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัระบบฐานขอ้มูล  การสรา้งฐานขอ้มูลโดยใช้
ความรูข้ ัน้สูงของโปรแกรมไมโครซอฟตเ์อกเซล การใชฟ้อรม์ขอ้มูล เพื่อชว่ยในการท างานกบัฐานขอ้มูล  การใช้
เครื่องมอืป้องกนัระบบฐานขอ้มูล การใชเ้ครื่องมอืตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล  ฟงักช์นัทีใ่ชใ้นการคน้หาและ
จดัการกบัฐานขอ้มูล  การประยุกตใ์ชฟ้งักช์นัเกีย่วกบัระบบฐานขอ้มูล  การประยุกตใ์ชค้ าสัง่เกีย่วกบัระบบ
ฐานขอ้มูล การบรหิารจดัการและวเิคราะหก์บัขอ้มูลโดยการใชต้ารางไพวอท (Pivot Table) การใชง้าน Pivot 
Table 
 

วัตถุประสงค์: 

o ป้อนขอ้มูลทีม่คีวามสมัพนัธต์่อเนื่องกนัได ้
o สรา้งสูตรค านวณและใชง้านฟงักช์นัทีม่คีวามซบัซ้อนได ้
o ก าหนดเงื่อนไขในการป้อนขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ ได ้
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 4,000 บาท / คน (ราคานี้ยงัไม่ไดร้วมภาษมีูลคา่เพิม่) 

วิทยากรผูส้อน: 

o อาจารยธ์รีพล ทองโคตร 

คอรส์ทีค่วรอบรมก่อนหน้า: 

o Basic Microsoft Excel 2010/2013 พืน้ฐาน 

 คอรส์ต่อเนือ่งที่แนะน า: 

o Office Web App การใช ้Microsoft Office บน Cloud 
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เนื้อหาการอบรม: 

1. ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัระบบฐานข้อมลู     

o ระบบแฟ้มขอ้มูล (File System) 
o ปญัหาของระบบแฟ้มขอ้มูล 
o ระบบฐานขอ้มูล (Database System) 
o องคป์ระกอบของระบบฐานขอ้มูล 
o Data Independence 
o Database Management System (DBMS) 
o ประโยชน์ของฐานขอ้มูล     

2. การสร้างฐานข้อมูลโดยใช้ Excel 

o การสรา้งฐานขอ้มูลโดยการดงึขอ้มูลทีเ่ป็น Text File เขา้มาใชง้าน Excel 
o เทคนคิการแปลงขอ้มูลทีเ่ป็น Report จาก Text File ใหเ้ป็น Database Format อย่างรวดเรว็ 
o การคน้หาขอ้มูลจากฐานขอ้มูลโดยใช ้Filter และ Advanced Filter 
o การสรา้งรายงานแบ่งกลุ่ม (Sub Total) ตามกลุม่ขอ้มูลแบบซ ้าซ้อนหลายระดบั 
o เทคนคิในการจดัการกบัฐานขอ้มูลเพื่อใหท้ างานไดอ้ย่างรวดเรว็ 

 3. การใช้เครื่องมือป้องกนัระบบฐานข้อมูล 

o การก าหนดรหสัผา่นและป้องกนัการแกไ้ขขอ้มลูในเวริก์ชที 
o การยกเลกิการป้องกนั 

4. ฟังกช์นัท่ีใช้ในการค้นหาและจดัการกบัฐานข้อมูล 

o VLOOKUP, HLOOKUP 
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5. การประยกุต์ใช้ค าสัง่เก่ียวกบัระบบฐานข้อมูล 

o การเรยีงล าดบัขอ้มูล (Sort)  
o การเรยีงล าดบัขอ้มูลแบบง่ายและแบบซบัซ้อน 
o บทประยุกตก์ารเรยีงล าดบัขอ้มูลทีน่่าสนใจ 
o การใชเ้ครื่องมอื การคดักรอง (Filter) ส าหรบัการท างานในระบบฐานขอ้มูล 
o การใชต้วัคดักรองอย่างง่าย (Auto Filter) และ เครื่องทีเ่กีย่วขอ้ง 
o การใชต้วัคดักรองแบบซบัซ้อน (Advance Filter) และค าสัง่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
o การประยุกตใ์ชเ้ครือ่งมอืการคดักรองกบัการค านวณในระบบฐานขอ้มูล 
o การสรา้งรายงานสรุป (Subtotals) เพื่อวเิคราะห ์และจดัสรา้งรายงานส าหรบัระบบฐานขอ้มูล 

6. การบริหารจดัการและวิเคราะหก์บัข้อมูลโดยการใช้ตารางไพวอท (Pivot Table)  

o การสรา้งตารางไพวอทโดยใช ้Pivot Table and Pivot Chart Report 
o ประเภทของขอ้มูลทีใ่ชใ้นตารางไพวอท 
o การออกแบบโครงสรา้งของฟิลดท์ีใ่ชใ้นตารางไพวอท 
o การค านวณและวธิกีารก าหนดฟงักช์นัภายในตารางไพวอท 
o การปรบัเปลีย่นรูปแบบตวัเลขในตารางไพวอท 
o การเปลีย่นรูปแบบของรายงาน 
o การลบ Pivot Table 
o การท างานกบั Page Field 
o การจดัรูปแบบของรายงาน 
o รูปแบบอตัโนมตั ิ(AutoFormat) 
o รูปแบบเขตขอ้มูล (Data Field Format) 
o การสรา้งชารท์เพื่อสรุปขอ้มูลของตารางไพวอท 


