
โครงการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
หลกัสตูร  การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (Basic)  และ 

หลกัสตูร รอบรู้ใช้งานคล่องกบัสตูรในโปรแกรม Microsoft Excel (Advance) 
................................................................ 

1. หลกัการและเหตผุล 
โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมตารางงานท่ีเป็นที่นิยมใช้กัน สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการสร้าง

แบบฟอร์มพ้ืนฐาน การสร้างสูตร การแก้ไขสูตร การคํานวณหาค่า การสร้างตารางท่ีซับซ้อน สามารถนําไปใช้กับงาน 
ด้านงบประมาณ ด้านบัญชี การเงิน การวิเคราะห์ข้อมูล งานแผนงานโครงการ งานฐานข้อมูล การจัดทํารายงาน      
ต่าง ๆ ในลักษณะของตารางตัวเลขที่ต้องมีการคํานวณบ่อย ๆ สามารถนําเสนอข้อมูลด้วยกราฟเพ่ือนําเสนอให้กับ
ผู้บริหาร 

ศูนย์สารสนเทศ เล็งเห็นถึงความสําคัญและประโยชน์ จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรม หลักสูตร การใช้งาน
โปรแกรม Microsoft Excel (Basic) และ หลักสูตร รอบรู้ใช้งานคล่องกับสูตรในโปรแกรม Microsoft Excel 
(Advance) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ มีความรู้และมีทักษะ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือส่งเสริม ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Excel  
2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม สร้างฟอร์มเอกสาร การคํานวณ ด้วยการใช้สูตรและฟังก์ช่ันต่าง ๆ และ

สามารถนํากลบัไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
 

3. เปา้หมายและคณุสมบตัผิูเ้ข้ารบัการฝกึอบรม  
บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน ที่มีความรู้พ้ืนฐานในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Windows XP หรือ 

เวอร์ช่ันที่สูงขึ้นไปได้ ที่ต้องการจัดทําฟอร์มเอกสารที่มีการคํานวณด้วยสูตรและฟังก์ช่ันต่าง ๆ ด้วยโปรแกรม 
Microsoft Excel 

   
4. ระยะเวลาการฝกึอบรมและผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม 

กลุ่มที่ 1 
หลักสูตร พื้นฐานเร่ิมต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (Basic)  

   อบรมวันที่ 15 ธันวาคม 2557  จํานวน 30 คน 
หลักสูตร รอบรู้ใช้งานคล่องกับสูตรในโปรแกรม Microsoft Excel (Advance)  

   อบรมวันที่ 16-17 ธันวาคม 2557  จํานวน 30 คน       
ผู้เขา้รบัการฝกึอบรม วันที่ 15-17 ธันวาคม 2557  เป็นข้าราชการ/พนักงานราชการ จาก  

      กลุ่มตรวจสอบภายใน , กพร. , สลก. , กกจ. , กค. , กผง. , ศสท. , กทช.  
กลุ่มที่ 2 

หลักสูตร พื้นฐานเร่ิมต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (Basic)  
 อบรมวันที่ 22 ธันวาคม 2557  จํานวน 30 คน 

หลักสูตร รอบรู้ใช้งานคล่องกับสูตรในโปรแกรม Microsoft Excel (Advance)  
 อบรมวันที่ 23-24 ธันวาคม 2557  จํานวน 30 คน 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม วันที่ 22-24 ธันวาคม 2557  เป็นข้าราชการ/พนักงานราชการ จาก 
       สสผ. , สวจ. , สวด. , สวพ. , สสว. , กนผ.  
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5. หลกัสตูรการฝกึอบรม    

 

หลกัสตูร พืน้ฐานเริ่มตน้ใชง้านโปรแกรม Microsoft Excel (Basic) 
วันที่ 15 ธันวาคม 2557    และ  วันที่ 22 ธันวาคม 2557     

 
เวลาการอบรม รายละเอียด 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบยีน/รับเอกสาร 
09.00- 10.00 น. บรรยาย 

 แนะนําโปรแกรม Microsoft Excel 2007 และคุณลักษณะใหม่ในการส่ังงาน
บนแถบ Ribbon 

 เรียนรู้ส่วนประกอบโปรแกรม, เมนู และแถบเครื่องมือ และการจัดการ ปรับแต่ง 
 พิจารณาเลือกบันทึกไฟล์ให้ถกูต้องกับเวอร์ชัน่ Microsoft Office ที่เปิดใช ้

10.00 – 12.00 น. ฝกึปฏบิตั ิ
 การพิมพ์ข้อมูลด้วยเทคนิคการใช้ Short cut , Auto Fill เติมชุดข้อมูลทีต่้อง

พิมพ์บ่อย ๆ เชน่ ชื่อสินค้า ชื่อสาขา ชื่อร้านค้า , Auto complete ตัวช่วยเติม
ข้อมูลที่เคยพิมพ์ไปแล้วให้พิมพ์ซ้ํา 

 การจดัรูปแบบ Format Cell ปรับแต่งตวัเลข ข้อความ ตัวอกัษร และ Cell 
แบบใช้ Styles สําหรับรูป หรือจัดรูปแบบเองตามความต้องการ 

 การใช้ Worksheet จัดเก็บขอ้มูลเป็นหมวดหมู่เหมือนหน้าหนังสือ เช่น การทํา
รายรับ-รายจ่ายประจําปีที่ตอ้งแบ่งรายการตามเดือน เป็นต้น 

13.00 – 14.00 น.  การแก้ไขปัญหา เมื่อมีข้อมูลทีจ่ําเป็นต้องแทรกลงตําแหน่งระหว่างข้อมูลที่มอียู่ 
Insert Row/Insert Column 

 การแทรกไฟล์รปูภาพ แทรก ClipArt สร้างรูปวาด Shapes สร้างกราฟกิ 
SmartArt ประกอบตารางข้อมลู 

14.00 – 16.30 น. รู้จกั ทําความเข้าใจ โครงสร้าง และการใส่สตูร Excel ฟังกช์ั่น Excel 
 การวเิคราะห์โจทย์เพือ่สร้างสูตร Excel หรือเลือกใช้ฟังก์ชั่น Excel หาคําตอบ 
 การใส่สูตร แบบรวดเร็ว ดว้ยการ คัดลอกสูตร และเทคนิค ตรึงตําแหน่ง Cell 

ไม่ให้เล่ือน ดว้ยเครื่องหมาย $ 
 การเช่ือมโยงข้อมูล ลิงค์ข้อมูล ใน Link Cell ภายใน Worksheet , Link 

Worksheet , Link Workbook 
 การ สร้าง และใส่ สูตร ฟงัก์ชั่น SUM() , AVERAGE() , MAX() , MIN() ฯลฯ 

- คํานวณหาส่วนลดราคาสินค้า  
- สร้างฟอร์มรายงานขายสินค้า  
- สร้างฟอร์มสรุปยอดขายสินค้า  
- สร้างฟอร์มใบเสนอราคา ฯลฯ  

 การจดัการ และปรับแต่งหน้าจอโปรแกรมเม่ือมีข้อมูลมากทัง้ในแนวแถว และ
แนวคอลัมน์ 

 การกําหนดรายละเอียด และวิธีการพิมพ์เอกสาร Excel 
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หลกัสตูร รอบรู้ใช้งานคล่องกบัสตูรในโปรแกรม Microsoft Excel (Advance) 
วันที่ 16-17 ธันวาคม 2557    และ  วันที่ 23-24 ธันวาคม 2557     

 
เวลาการอบรม รายละเอียด 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบยีน/รับเอกสาร 
09.00- 10.00 น. บรรยายการใช้งานฟังกช์ัน่ทีค่วรรู้สําหรับงานหลากหลายรูปแบบ 

 
10.00 – 12.00 น. ฝกึปฏบิตั ิ

 การใช้งานกราฟและ Chart รูปแบบต่าง ๆ 
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่นาํมาสร้างกราฟ และการเปล่ียนแปลงรูปแบบ

ของกราฟ 
 การตัง้ชื่อเซลหรือช่วงเซล และการนําไปใช้งาน 
 การใช้ Operator ต่าง ๆ สําหรับสร้างสูตรการคํานวณ  
 การสร้างสูตรการคํานวณที่มีความซับซ้อน 
 การใช้งานฟงักช์ั่น 

- ฟังก์ชั่น if(), Sum(), Count(), SumIF(), CountIF() 
- ฟังก์ชั่น Date(), Time(), Today(), Now() 
- ฟังก์ชั่น Left(), Right(), Len(), Find(), Substitute(), Trim() 
- ฟังก์ชั่น VLookUP(), HLookUP() 
- ฟังก์ชั่น Round(), RoundUp(), RoundDown() 
- ฟังก์ชั่น isNumber(), isBlank() 

 การแสดงข้อผิดพลาดของสูตร (Error Message) แบบต่าง ๆ 
13.00 – 14.00 น.  การใช้งาน Data Validation เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

 การใช้ Conditional Formatting  
 การตดิตาม และตรวจหาข้อผิดพลาดของสูตร 
 การใช้งาน Excel สําหรับเป็นฐานข้อมูล 

14.00 – 16.30 น.  การใช้งาน Sort และ Filter 
 การหาผลรวมโดยใช้ Subtotal 
 การดงึขอ้มูลจาก Text File เพือ่นํามาแสดงใน Excel และการนําข้อมูลใน 

Excel แปลงกลับไปอยู่ในรูปแบบของ Text File 
 การนําข้อมูลจากฐานขอ้มูลอื่น เช่น MS Access ไปแสดงใน Excel 
 การป้องกันไมใ่ห้มีการแก้ไขข้อมูลใน Worksheet รวมทั้งป้องกันไม่ให้มองเหน็

สูตรคํานวณใน Cell 
 การสร้างรายงานสรุปด้วย Pivot Table และ Pivot Chart 

 

หมายเหตุ :   1. รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
- รอบเช้า     เวลา 10.30 – 10.45 น.   
- รอบบ่าย    เวลา 14.30 – 14.45 น. 

  2. อาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. 
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6. วิธีการฝกึอบรม 
  การบรรยาย และฝึกปฏิบัติ 
 

7. สถานที่ในการฝกึอบรม 
  ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และภูมิสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 
 

8. วิทยากรในการฝกึอบรม 
วิทยากรจาก บริษัท ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จํากัด 

 

9. ผู้รบัผดิชอบโครงการ 
9.1 นางจันทร์เพ็ญ ลาภจิตร  ผู้อํานวยการกลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 
9.2 นางวราภรณ์ อินทร์ทิพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
9.3 นางสาวอริศรา พ่ึงพา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
9.4 นางสาวปิยะดา มีสมิง  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

 

10. ทีป่รึกษาโครงการ 
นางอรนาฏ    โอวาทตระกูล  ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศ 
 

11. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รบั 
11.1 เพ่ือให้ผู้รับการฝึกอบรม ได้รับความรู้เก่ียวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Excel และสามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
11.1 เพ่ือให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถสร้างฟอร์มเอกสาร การคํานวณ ด้วยการใช้สูตรและฟังก์ช่ันต่าง ๆ 

และสามารถนํากลับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
                            

............................................................................ 


