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ผ่านโปรแกรม

วัน เวลา และสถานที่
yyExcel จ�ำเป็นในชีวิตการท�ำงานมากกว่าที่เราคิด
ยิ่งท�ำได้เก่ง ท�ำได้เร็วเท่าไหร่ ชีวิตการท�ำงานก็จะง่ายขึ้น
เท่านั้น
yyการท�ำงานเราต้องน�ำเสนอข้อมูลไม่ว่าจะเป็นรูปตาราง
หรือกราฟอยู่เสมอ และสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ Excel
นอกจากนี้การจัดการกับข้อมูลไม่ว่าการค้นหาข้อมูล
ที่ต้องการ การเรียงล�ำดับ หรือหาค่าทางคณิตศาสตร์เฉพาะ
ส่วนเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องการท�ำกันเป็นประจ�ำวัน
พนักงานใหม่ทุกคนจึงจ�ำเป็นต้องเรียนรู้การใช้ Excel
และต้องใช้ให้เป็นในเวลาอันสั้น
หลักสูตรนี้ตอบโจทย์พนักงานใหม่ที่ต้องการ
ค�ำตอบในการใช้ Excel ให้น�ำไปใช้งานได้จริง
โดยใช้เวลาสั้นแค่ 1 วัน
หลักสูตรนี้เหมาะส�ำหรับ
yyพนักงานใหม่ ประสบการณ์ 0-2 ปี
yyผู้เริ่มต้นใช้งาน Excel ใหม่
yyผู้สนใจทั่วไป

อัตราค่าอบรมท่านละ

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.00-16.30 น. (เปิด Login 08.00 น.)

บรรยายโดย

คุณสุกัญญา ศิริวรรณ
เจ้าของคอลัมน์ “เทคนิคพิชิต Excel”
ในวารสาร HR Corner

หมายเหตุ

yyผู้เรียนต้องเคยใช้ Excel มาบ้าง
yyผู้เรียนต้องติดตั้งโปรแกรม Excel
Version 2013 ขึ้นไป
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สร้างตารางสวย ๆ ให้เสร็จภายใน 1 นาที
สร้างกราฟและเทคนิคต่าง ๆ ในการปรับรูปกราฟให้เหมาะกับข้อมูล
และอ่านง่ายขึ้น เช่น กราฟเส้น, กราฟแท่ง, กราฟโดนัท, กราฟวงกลม,
กราฟพาย และการท�ำกราฟ 2 แกน
การ Filter และ Sort ข้อมูลแบบมีเงื่อนไข เพื่อกรองเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ
การท�ำ Pivot Table เพื่อสร้างรายงานแบบด่วน ๆ
การท�ำกราฟในเซลล์ (Data Bar)
การใช้ Conditional Format เพื่อค้นหาและไฮไลต์ข้อมูลเฉพาะส่วนที่เราต้องการ
การเพิ่มหน่วยของข้อมูลอัตโนมัติ เช่น บาท, ชิ้น ท�ำอย่างไร
การท�ำลิสต์รายการให้คลิกเลือกข้อมูลได้
สูตรต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นและใช้ง่าย เพื่อค้นหาและจัดการข้อมูลมากมายให้เสร็จทันใจ Sum, Autosum,
Sumif, Min, Max, Average, Count, CountA
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ “Excel เร่งรัดส�ำหรับพนักงานมือใหม่ รุ่นที่ 10” (วันที่ 24 พ.ค. 2565)
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