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หลักสูตรนีไม่ได ้มีแต่เรืองของสูตร Excel เยอะแยะไปหมด ไม่ได ้มีเนือหาแค่เพียงให ้
้
รู ้จักใชสู้ ตรสําเร็จรูป (Function) หรือซอนสู
ตรเป็ น (Formula) แต่มงุ่ ให ้คนทีจะขึน
ื าเก่ง Excel จริงๆนัน เข ้าใจวิธก
ชอว่
ี ารนํ าสูตรและเครืองมือที Excel มีอยู่ ไป
ประยุกต์ใชกั้ บงาน สามารถสร ้างแฟ้ มงานแบบโปรแกรมสําเร็จรูปได ้ทีเดียว
ี เวลาอยูก
แทนทีจะเสย
่ บ
ั การเรียนรู ้สูตรทังหมดกว่า 400 สูตรที Excel มีอยู่ หลักสูตร
้
ฉลาดใชสารพั
ดสูตรนีจะแนะนํ าสูตรทีจําเป็ นต่อการทํางาน มุง่ ให ้คุณเข ้าใจหลักการ
ึ
ทํางานของสูตรซงจะช
ว่ ยให ้คุณสามารถเก่งสูตรอืนต่อไปได ้ด ้วยตนเอง ต่อจากนันจะ
พาคุณไปไกลยิงกว่าเรียนแค่สต
ู ร เพราะสูตรจะเป็ นอาวุธทียอดเยียมจริงหรือไม่นัน
้
เวลาออกสนามรบ ก่อนจะนํ าสูตรไปประยุกต์ใชในการทํ
างานยังขึนกับอีกตังหลาย
อย่างทีนึกไม่ถงึ แฟ้ ม Excel ทีสร ้างขึนจึงจะเกิดประโยชน์เต็มที
หลักสูตรนีจะเปิ ดเผยความลับของคนทีได ้รับการยกย่องว่าเก่ง Excel ขันเทพขัน
ี น ว่าทีแท ้คุณเองก็ทําได ้เหมือนกัน
เซย

เนือหา
วิธค
ี ้นหาสูตร วิธเี ลือกใช ้ และวิธวี เิ คราะห์โครงสร ้างสูตร
วิธแ
ี กะสูตร วิเคราะห์หาจุดอ่อนและข ้อจํากัดของสูตร
้
วิธซ
ี อนสู
ตร วิธเี อาชนะข ้อจํากัดของสูตร วิธป
ี ้ องกันสูตร
วิธแ
ี ยกสูตรเป็ นสว่ นๆเพือตรวจสอบความถูกต ้อง
วิธป
ี ระยุกต์ใชสู้ ตรลัดสําหรับการคํานวณพืนฐานตังแต่การนับและการหายอด
รวม
6. วิธป
ี ระยุกต์ใชสู้ ตรลัดเพือจัดการข ้อมูล
ิ ใจ เพือใชในการรั
้
7. วิธป
ี ระยุกต์ใชสู้ ตรลัดสําหรับงานวางแผนและตัดสน
บจ่ายเงิน
ิ ค ้าคงเหลือและต ้นทุนขายแบบ
การวางแผนกําหนดการผลิต การคํานวณหาสน
FIFO
8. วิธป
ี ระยุกต์ใชสู้ ตรเพือใชร่้ วมกับคําสงั Conditional Formatting และ Data
Validation
ึ นสุดยอดสูตรของ Excel
9. วิธส
ี ร ้างสูตร Array ซงเป็
10. วิธป
ี ระยุกต์ใชสู้ ตร Array เพือลัดขันตอนการคํานวณและแก ้ปั ญหาทีไม่น่าจะ
เป็ นไปได ้
11. วิธใี ชสู้ ตรทีสร ้างขึนด ้วยปุ่ ม Form Controls หรือ VBA
1.
2.
3.
4.
5.
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ิ ใจ
12. วิธใี ชสู้ ตรร่วมกับกราฟและรูปภาพเพือชว่ ยให ้สามารถแสดงข ้อมูลเพือตัดสน
ได ้ยืดหยุน
่ มากขึน

คุณสมบัตผ
ิ ู ้เข ้าเรียน





้ ้กับ
เหมาะสําหรับผู ้ทีต ้องใช ้ Excel เป็ นประจําและต ้องการสร ้างสูตรทีนํ าไปใชได
ั
Excel ทุกเวอร์ชน
ทุกท่านทีสนใจ ไม่จํากัดพืนฐานว่าต ้องเก่ง Excel ขอเพียงเคยใช ้ Excel
ั
2007/2010/2013/2016/2019/365 ขึนไป คุ ้นเคยกับการใชคํ้ าสงบนเมนู
และ
ใชสู้ ตรคํานวณมาก่อนบ ้าง
ึ
ต ้องการเตรียมตัวเพือเข ้าเรียนหลักสูตรขันสูงซงเจาะลึ
กหรือประยุกต์ใช ้ Excel
ในงานเฉพาะด ้านต่อไป

วัตถุประสงค์
้
1. คุณได ้เรียนรู ้สูตรทีจําเป็ นต่อการนํ ามาประยุกต์ใชในการทํ
างานเป็ นประจํา
ั
2. คุณสามารถปรับสูตรให ้สอดคล ้องกับโครงสร ้างตารางเพือชว่ ยทําให ้สูตรสนลง
และสามารถตรวจสอบความถูกต ้อง ได ้ง่ายขึน เร็วขึน และยืดหยุน
่ ต่อความ
ต ้องการของผู ้บริหารยิงขึน
3. คุณสามารถใช ้ Excel อย่างคอมพิวเตอร์ได ้เต็มกําลัง ทังของตัวคุณเอง และเต็ม
พิกด
ั ของ Excel หรือแม ้แต่ทําให ้เกินกว่าขีดจํากัดทีไม่น่าจะเป็ นไปได ้
ี ไป เหมาะสมกับภาวะ
4. คุณจะได ้รับประโยชน์คุ ้มค่ากับเวลาและค่าอบรมทีเสย
ึ
เศรษฐกิจไทยยุคนี และเป็ นทางเลือกดีกว่าการอบรมทัวไปซงแข่
งกันเน ้นราคา
ั
ึ ้อยคุณภาพกว่า
ประหยัด ให ้ชวโมงเรี
ยนนาน ให ้เคล็ดลับทีไม่จําเป็ นต ้องใช ้ ซงด
มาก
ั
จํานวนวิดโี อ 126 ตอน ความยาว 30 ชวโมง
9 นาที
พร ้อมแฟ้ มคูม
่ อ
ื หนากว่า 350 หน ้าและแฟ้ มตัวอย่างประกอบการอบรมกว่า 50 แฟ้ ม
(ค่าอบรมแบบออนไลน์นราคาประหยั
ี
ดกว่าและได ้เรียนเนือหาละเอียดกว่าการเข ้า
้
ห ้องเรียน ทีต ้องใชเวลาอบรมไม่
น ้อยกว่า 2-3 วัน)
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