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วันท่ีจัด    วันอังคารท่ี 26 – วันพุธท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา  09:00 – 16:30 น.                    รับจ านวน  20 ท่าน  
(Offline) สมาชกิ:     
6,500 + 455 (VAT 7%) = 6,955 บาท 

(Online) สมาชกิ:   
4,800 + 336 (VAT 7%) = 5,136 บาท 

(Offline) บุคคลทั่วไป:  
7,000 + 490 (VAT 7%) = 7,490 บาท 

(Online) บุคคลทั่วไป:  
5,200 + 364 (VAT 7%) = 5,564 บาท  

รวม 33 เทคนิคและเคล็ดลับสุดฮิต เรยีนลัด Excel (Hybrid) 

 
33 Inclusive Techniques for a Short Cut Learning on Excel 

 

 Excel เป็นโปรแกรมส านักงานท่ีใช้แพร่หลายในองค์กร และช่วยให้คุณ
เป็นมืออาชีพในการท างานได้อย่างไม่ยาก แต่คนส่วนมากใช้ Excel ได้
เพียงเล็กน้อย ไม่คุ้มค่าหรือสมกับความเก่ง ความฉลาดของตัวโปรแกรม 
ซ่ึง Excel ลูกเล่นมากมายและยังท างานได้หลากหลาย 
 
สิ่งที่ได้รับหลังการอบรมและสัมมนา 

 สามารถใช้เทคนิคและเคล็ดลับต่างๆ เพื่อลัดขั้นตอนในการใช้งาน     
     Excel ให้ง่าย รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้นสามารถช่วยท าให้  

 สามารถใช้ประโยชน์จากโปรแกรม Excel ได้เต็มประสิทธิภาพ   ได้มากขึ้น 

 สามารถช่วยท าให้การท างานสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน    
     ประหยัดเวลา       

 
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมและสัมมนา 

 พนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และผู้สนใจ    
      ท่ัวไปท่ีมีพ้ืน Excel มาแล้ว 

 ท่านท่ีต้องการเพิ่มความสามารถในการใช้  Excel อย่างรวดเร็ว ลด 
      ขั้นตอนการท างานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อการอบรมและสมัมนา 
 รู้ทัน Excel ให้ใช้ได้อย่างมืออาชพี 
 คีย์ลัดต่างๆ ที่มีประโยชนแ์ละน่าจดจ า 
 เร่ิมต้นเขียนสูตรอย่างถูกต้องด้วยล าดับการค านวณ 
 วิธีสร้างสูตรเดียวให้ใช้ได้สารพัด โดยไม่ต้องสร้างสูตรใหม่ 
 เทคนิคขั้นเทพเขียนสูตรอย่างมือโปรด้วยกล่องวิเศษ 
 หาผลสรุปการค านวณอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้สูตร 
 วิธีง่ายๆ กบัการ Link ข้ามชีตหรือข้ามไฟล์ 
 จะท าอย่างไร เมื่อ Link ในไฟล์หายไป 
 วิธีสร้าง HyperLink ท าได้ไม่ยาก 
 ป้องกันพื้นที่และสูตรค านวณด้วยการ Lock Worksheet 
 ซ่อน Worksheet ให้มิดชิดยิ่งกว่าการ Hide 
 วิธีสร้าง Define Name และน าไปใช้ในสูตร 
 วิธียอ่สูตรที่ยาวและแสนยุ่งยากให้เข้าใจง่ายด้วย Define Name 
 หาผลรวมหลายชีตด้วยวธิีง่ายๆ ไม่ถึงนาที 
 สรุปยอดรวมข้อมูลที่ตา่งกันของหลายชตีไว้ในชีตเดียว 
 เรียงข้อมูลหลายระดับในพริบตาโดยไมต่้องใช้ Data Sort 
 เรียง Column ใหม่ โดยไม่ต้อง Cut  
 วิธีท าแบบสอบถามอย่างง่าย 
 จัดอันดับ Top 5 หรือ Top 10 ให้กับขอ้มูล 
 เพิ่มความเร็วในการค านวณด้วยฟังก์ชัน IF  
 วิธีแก้ปัญหาและจัดการกบั Error ต่างๆ ในสูตร 
 แจ้งเตือนข้อมูลด้วยสกีับ Conditional Formatting 
 เทคนิคลบข้อมูลซ้ าซ้อนจ านวนมากได้ในพริบตา 
 สร้าง Drop Down List ใน Excel ไม่ยากอย่างที่คิด 
 วิธีน าข้อมูลเดิมมาช่วยป้อนขอ้มูลใหม่อย่างรวดเร็ว 
 วิธีท า List Data Validation แบบ 2 ชั้น 
 ป้องกันการปอ้นข้อมูลซ้ าซ้อนด้วย Custom Data Validation 
 วิธีท าใหข้้อมูลป้อนได้เฉพาะตัวอักษรหรอืตัวเลข 
 สร้าง Chart แบบด่วนเหนือดว่น 
 ค้นหาข้อมูลด้วยสูตรยอดนิยม Vlookup  
 สร้างรายงานอยา่งรวดเร็วด้วย PivotTable 
 สร้างรายการข้อมูลสว่นตัวดว้ย Custom Lists 
 การใช้ข้อมูลใน Workbook ร่วมกัน โดยการ Share ไฟล์ 
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“เพื่อลัดขั้นตอนในการใช้ Excel ให้ใช้ได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น และสะดวกขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ และเทคนิคอ่ืนๆ” 

วิทยากร 
คุณวิริยะ วัฒนพุทธิเลิศ 

วิทยากร กระบวนกร และผู้เชี่ยวชาญบริหารกลยุทธ์ 
 
 

หลักสูตรแนะน า 
 การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วแบบมืออาชีพด้วย Pivot Table  
    ใน Excel2019 
 เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วัน 

อบรม Online ผ่านโปรแกรม ZOOM 
กรุณาน า Flash Drive มา save งานในวันอบรม 

 
 


