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ปูพืน้ ฐานการใช้ งานโปรแกรม Microsoft Excel เบือ้ งต้ น (Excel Basic)
หลักสูตรนี ้เหมาะสาหรับผู้เริ่มต้ นใช้ งาน หรือผู้ที่ยงั ไม่เคยใช้ งาน โปรแกรม Excel มาก่อน หลักสูตรนี ้จะเป็ นการ
สอนการใช้ งาน โปรแกรม Excel ในระดับพื ้นฐาน ให้ ผ้ ูเรี ยน ได้ ทราบรายละเอียด วิธีการใช้ งาน ต่างๆ เช่น การสร้ าง
ตารางจัดเก็บข้ อมูล, การ Save ไฟล์, การจัดรูปแบบ Format Cell หรือแบบฟอร์มต่างๆ รวมทังการสร้
้
างสูตรคานวณ
ง่ายๆ เป็ นต้ น
ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน (6 ชัว่ โมง)
เนือ้ หาการอบรม
1. แนะนาโปรแกรม Excel และคุณลักษณะใหม่ ในการสัง่ งานบนแถบ Ribbon
2. เรียนรู้ ส่วนประกอบโปรแกรม , เมนู และ แถบเครื่องมือ และการจัดการ ปรับแต่ง
3. พิจารณาเลือกบันทึกไฟล์ ให้ ถูกต้ องกับ เวอร์ชนั่ Microsoft office ที่ใช้ เปิ ด
4. วิธีการพิมพ์ข้อมูล ด้ วยเทคนิคการใช้ Short cut , Auto Fill เติมชุดข้ อมูลที่ต้องพิมพ์บ่อยๆ เช่น ชื่อสินค้ า , ชื่อ
สาขา, ชื่อร้ านค้ า, Auto complete ตัวช่วยเติมข้ อมูลที่เคยพิมพ์ไปแล้ ว ให้ พิมพ์ซ ้า
5. จัด รู ป แบบ Format Cell ปรั บ แต่ ง ตัว เลข, ข้ อ ความ, ตัว อัก ษร และก าหนดรู ป แบบ Styles ส าเร็ จ รู ป หรื อ
จัดรูปแบบเองตามความต้ องการ
6. ใช้ worksheet จัดเก็บข้ อมูล เป็ นหมวดหมู่ เหมือนหน้ าหนังสือ เช่น การทารายรับ -รายจ่ายประจาปี ที่ต้องแบ่ง
รายการตามเดือน, รายงานสต๊ อกสินค้ าแต่ละสาขา เป็ นต้ น
7. แก้ ไขปั ญ หา เมื่อมีข้อมูลที่จ าเป็ น ต้ องแทรกลงตาแหน่ง ระหว่า งข้ อมูลที่มี อยู่ ด้ วยคาสั่ง Insert Row/Insert
Column
8. แทรกไฟล์รูปภาพ, แทรก ClipArt, สร้ างรูปวาด Shapes, สร้ างกราฟิ ก SmartArt เพื่อประกอบตารางข้ อมูล
9. ทาความเข้ าใจกับโครงสร้ าง และการใส่สตู ร ฟังก์ชนั่ ใน Excel
10. ขบวนการคิดวิเคราะห์โจทย์ เพื่อสร้ างสูตร Excel หรือเลือกใช้ ฟังก์ชนั่ Excel ให้ ตรงมากที่สดุ ในการหาคาตอบ
11. เทคนิคการใส่สูต ร แบบรวดเร็ ว ด้ วยการคัดลอกสูตร พร้ อมด้ วยเทคนิคตรึ งตาแหน่ง Cell ไม่ใ ห้ เ ลื่อน ด้ วย
เครื่องหมาย $
12. วิธีเชื่อมโยงข้ อมูล ด้ วยวิธีการ Link ข้ อมูลใน Cell จากใน Worksheet หรือ Workbook เดียวกัน หรือต่างกัน
13. ฝึกการสร้ าง และใส่สตู รฟังก์ชนั่ SUM() , AVERAGE() , MAX() , MIN() ฯลฯ
14. Workshop : คานวณหาส่วนลดราคาสินค้ า , สร้ างฟอร์ มรายงานขายสินค้ า , สร้ างฟอร์ มสรุปยอดขายสินค้ า ,
สร้ างฟอร์มใบเสนอราคา ฯลฯ
15. วิธีการจัดการ และปรับแต่งหน้ าจอโปรแกรม เมื่อมีข้อมูลมาก ทังในแนวแถว
้
และแนวคอลัมน์
16. กาหนดรายละเอียด และวิธีการการสัง่ พิมพ์เอกสารเป็ นกระดาษ
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สิ่งที่ผ้ เู ข้ าอบรมจะได้ รับจากหลักสูตรนี ้
1. ฝึกปฏิบตั ิ สร้ างฟอร์มเอกสาร, การคานวณ ด้ วยการใช้ สตู ร และ ฟังก์ชนั่ ต่างๆ จากตัวอย่างที่หลากหลาย ช่วยให้
สามารถนากลับไปประยุกต์ใช้ งานจริงได้ ทนั ที
2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน พร้ อมตัวอย่างที่ใช้ ฝึกปฏิบตั ิในห้ องเรียน
หลักสูตรนีเ้ หมาะสาหรับ
1. ผู้ที่ต้องการนาความรู้ ไปใช้ งานด้ านการจัดทาฟอร์มเอกสาร ที่มีการคานวณด้ วย โปรแกรม Excel
2. ผู้ที่ต้องการนาความรู้ ไปศึกษาต่อในระดับขันสู
้ งต่อไป
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