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เรอืงรบีรูเ้พอืพรอ้มใช ้Excel ทํางานแบบ 
Fast and Easy 
Excel Expert Fast and Easy 
เรยีนออนไลนไ์ดท้กุททีกุเวลา 
จํานวนวดิโีอ 45 ตอน ความยาว 6 ชวัโมง 31 นาท ี
โดยอาจารยส์มเกยีรต ิฟุ้งเกยีรต ิโทร 097-140-5555 
www.ExcelExpertTraining.com/online 

เพอืชว่ยใหค้ณุพรอ้มรับกบัสถานการณ์ในการทํางาน หลักสตูรนไีดเ้ตรยีมเนอืหาที
จะชว่ยใหค้ณุสามารถทํางานทใีช ้Excel ไดอ้ยา่งมันใจ พอไดรั้บมอบหมายงานหรอื
ไดรั้บแฟ้ม Excel ทสีง่มาใหต้อ้งนําใชต้อ่ไดท้ันทโีดยไมต่อ้งพงึคนอนื 

 

เมอืคณุรับแฟ้มงานมาทําตอ่ ตอ้งคน้หาไดเ้องวา่ตอ้งเรมิทําอะไรทตีรงไหนในแฟ้ม
นัน สามารถสรา้งตารางทนํีาไปใชต้อ่กบัสตูร VLookup, Pivot Table หรอืสตูรพนืฐาน
ทจํีาเป็นไดท้ันท ีหมดความกลัวเมอืเจอกบัสตูรยากๆยาวๆ สามารถแกะสตูร
ตลอดจนปรับปรงุแกไ้ขสตูรใหด้ขีนึกวา่เดมิ 

 

หลักสตูร Fast and Easy นจีะแนะนําขนัตอนการใช ้Excel ทตีา่งจากทสีอนใหใ้ชก้นั
ทัวไป แทนทจีะเพมิความเร็วในการทํางานโดยตอ้งพงึ Excel รุน่ใหมห่รอื
คอมพวิเตอรเ์ครอืงใหม ่คณุจะไดเ้รยีนรูว้ธิลีดเวลาใช ้Excel ของมนุษย ์ชว่ยทําให ้
สามารถสรา้งผลงานไดม้ากขนึ งา่ยขนึ เสร็จงานเร็วขนึ และมเีวลาวา่งใหก้บัชวีติ
มากขนึ 

 

หลักสตูรนคีดัเลอืกเนอืหาทพีรอ้มตอ่การทํางาน ” เรอืงทตีอ้งรบีใชก้็ตอ้งรบีเรยีน 
รอไมไ่ด ้“ มุง่เรยีนเพอืนําไปใชง้าน ยอ่มเหมาะสมกวา่การแบง่เป็นขนัตน้ขนักลาง
ขนัสงู หลายเรอืงเรยีนไปแลว้ไมไ่ดใ้ช ้เรอืงทตีอ้งใชก้ลับไมไ่ดเ้รยีน 

 

เนอืหา  

1. เรยีนรูว้ธิปีรับระบบ Excel ใหส้ะดวกรวดเร็วในการใชง้านมากขนึ 
2. เมอืตวัโปรแกรม Excel พรอ้มใชง้านแลว้ ผูใ้ช ้Excel จะไดเ้รยีนรูว้ธิใีชเ้มาส์

และแป้นพมิพร์ว่มกนัเพอืชว่ยในการบนัทกึแกไ้ขขอ้มลูไดร้วดเร็วขนึ 
3. เรยีนรูว้ธิใีชเ้ครอืงหมาย $ เพอืสรา้งสตูรทฉีลาดในตัวของมันเอง (Smart 

Formula) 
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4. เรยีนรูว้ธิสีรา้งสตูรทฉีลาดไดถ้กูตอ้งแลว้ยังไมพ่อ ทสีําคญัตอ้งเป็นสตูรทดีี
ดว้ย 

5. วธิสีรา้งสตูรลงิกข์า้มชทีหรอืขา้มแฟ้ม และวธิตีรวจสอบรักษาสตูรลงิกข์า้ม
ชทีหรอืขา้มแฟ้ม 

6. วธิใีช ้Pivot Table รว่มกบั Range Name ชว่ยในการลงิกไ์ดโ้ดยไมต่อ้งเสยีเวลา
ไปคลกิหาพนืทตีาราง 

7. วธิใีชส้ตูร IF แบบธรรมดาหรอืแบบซอ้น IF หรอืใชส้ตูร And/OR เพอืเลกิซอ้น 
IF 

8. วธิใีชส้ตูร VLookup หรอื Match Index ททํีางานไดย้ดืหยุน่กวา่ VLookup 
9. วธิใีชส้ตูร SumIF SumArray SumProduct เพอืหายอดรวมแยกประเภทได ้

ยดืหยุน่กวา่ Pivot Table 
10. วธิใีช ้Conditional Formatting  รว่มกบั Data Validation เพอืชตํีาแหน่งเซลลท์ี

น่าสนใจ 
11. วธิใีช ้Dynamic Range โดยใชคํ้าสงั Insert Table เพอืทําใหข้นาดตารางขยาย

ขอบเขตอยา่งอตัโนมัตติามจํานวนรายการทเีพมิขนึ 
12. วธิแีกะสตูรเพอืตรวจสอบความถกูตอ้งในการคํานวณและสามารถคน้หาทไีป

ทมีาของการลงิก ์ 
 

คณุสมบตัผิูเ้ขา้อบรม 

ไมจํ่าเป็นตอ้งมพีนืฐานการใช ้Excel มากนัก ขอเพยีงคุน้เคยกบัการใชเ้มาสแ์ละ
แป้นพมิพม์ากอ่น  
 

36 บทเรยีน วดิโีอ 45 ตอน พรอ้มคําอธบิาย (ความยาว 6 ชวัโมง 31 นาท)ี 

a. แนะนําวธิเีรยีน Online Fast and Easy 

b. ภาพแสดงวธิกีารปรับระบบ 

01 วธิจัีดการกบัพนืทตีารางขนาดใหญโ่ดยใชแ้ป้นพมิพล์ัด 

02 วธิจัีดการกบัพนืทตีารางขนาดใหญโ่ดยใชแ้ป้นพมิพล์ัด ตอนท ี2 

03 วธิจัีดการกบัพนืทตีารางขนาดใหญโ่ดยใช ้Mouse 

04 ปุ่ ม F4 หากขาดฉันแลว้เธอจะขเีกยีจ 

05 คณุจะใช ้Excel ไดง้า่ย เมอืออกแบบตารางตามหลัก I-C-O 

06 วธิจัีดการกบัเซลลว์า่ง 

07 หนา้ตาตารางทไีมทํ่าใหค้ณุเสยีหนา้ 
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08 วธิตีรวจสอบวันทซีงึบนัทกึไวว้า่ใชง้านตอ่ไดห้รอืไม ่

09 วธิใีชว้ันทแีละเวลาแบบ International 

10 อยา่ใช ้Remove Duplicate ใชว้ธินีดีกีวา่ 

11 วธิสีรา้งปุ่ มคลกิเลอืกรายการทลีงิกข์า้มชทีหรอืขา้มแฟ้มก็ได ้

12 วธิคีวบคมุให ้Excel คํานวณหาคําตอบไดเ้ร็วขนึ 

13 สตูรฉลาด (Smart Formula) สตูรเดยีวใชไ้ดท้ังตาราง 

14 สตูรฉลาด Smart Formula ตอนท ี2 

15 อาวธุของคนเกง่ ตอ้งรูว้า่ Excel คดิคําตอบไดย้ังไง 

16 นสิยัทดีขีองคนขเีกยีจสรา้งสตูรใหม ่

17 วันแรกทเีขา้งาน ถาม Excel ก็ไดว้า่ตอ้งกรอกทเีซลลไ์หน 

18 วธิลีอกขอ้มลูไปใชต้อ่ไดอ้ยา่งมันใจวา่ไมพ่ลาด 

19 Copy อยา่งไร ใหป้ลอดภัยทสีดุ 

20 ทําไมสตูร VLookup หาคา่ถกูตอ้งแลว้แตย่ังใชไ้มไ่ด ้

21 วธิเีลอืกใชส้ตูร VLookup แบบทไีมม่ทีางโกหกคณุ 

22 การสรา้งงานแบบน ีไมผ่ดิแตย่ังไมด่ ี

23 วธิคีน้หาคา่แบบทไีมต่อ้งใชส้ตูร 

24 หลักการตงัชอืและใชช้อืใน Excel 

25 จับเวลาใครสรา้งเสร็จกอ่น ไดข้นึเงนิเดอืนกอ่น 

26 ชอืตอ้งหา้ม 

27 ชมวธิสีรา้งงานทดีตีงัแตต่น้ มุง่ใชส้ตูร VLookup 

28 วธิใีชส้ตูร VLookup ดงึขอ้มลูขา้มชทีหรอืขา้มแฟ้ม 

29 การรักษาสตูร link ขา้มแฟ้ม 

30 วธิชีว่ย VLookup ดงึขอ้มลูตามตารางทขียายตวัโดยอตัโนมัต ิ

31 สตูร IF แบบผูด้ ี

32 นัดสําคัญ ทา้ชนสตูร IF ปะทะกบัสตูร VLookup 

33 SumIFS สู ้SumProduct ไมไ่ดต้รงไหน 
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34 วธิสีรา้ง Pivot Table แบบสรา้งสรรค ์

35 วธิใีชส้ตูร Match Index พชิติสตูร VLookup 

36 สตูรลับสวมหนา้กาก 


