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Microsoft Excel (Apply Features)
ระยะเวลาการฝึ กอบรม 1 วัน
ว ัตถุประสงค์
หลักสูตรนีจ
้ ะช่วยให ้ผู ้เข ้าอบรม เข ้าใจและสามารถประยุกต์ใช ้งาน Features ต่างๆของ Excel ได ้เต็ม
ประสิทฺธภ
ิ าพอย่างแท ้จริง โดยเรียนรู ้จากตัวอย่างการนาไปใช ้จริง ซึง่ สามารถนามาใช ้จัดการ และแก ้ปั ญหาของ
การทางานต่างๆ ให ้เสร็จอย่างรวดเร็ว
้ ฐานของผูเ้ ข้าอบรม
พืน
ผู ้เข ้าอบรมควรมีความรู ้พืน
้ ฐานการใช ้งานโปรแกรม Microsoft Excel มาบ ้างพอสมควร
รายละเอียดหล ักสูตร



















รู ้จักและเข ้าใจวิธก
ี ารสร ้างรูปแบบดัวยรหัสควบคุม (Custom Format)
เช่น _($* #,##0.00_);_($* (#,##0.00);_($* -??_);_(@_)
การสร ้างรูปแบบของช่องเซล ให ้เปลีย
่ นแปลงได ้เองตามเงือ
่ นไข เช่น เมือ
่ ป้ อนตัวเลขให ้แสดงแบบหนึง่
เมือ
่ ป้ อนข ้อความให ้แสดงอีกแบบหนึง่ หรือให ้ตัวเลขเปลีย
่ นสีได ้เองตามค่า
เทคนิคการจัดการรูปแบบจานวนมากของทุกๆ Sheet ให ้เหมือนกันทัง้ หมดอย่างรวดเร็ว
การสร ้างและใช ้งาน Template สาหรับลดเวลาการทาแบบฟอร์มต่างๆทีต
่ ้องใช ้งานเป็ นประจา
สร ้างการแจ ้งเตือนต่างๆ เช่น การเปลีย
่ นสีตวั อักษร หรือ Highlight ข ้อมูลทัง้ บรรทัดตามเงือ
่ นไขที่
ต ้องการ ฯลฯ
การสร ้างกฎควบคุมการป้ อนข ้อมูล (Data Validation) เช่น
 ไม่ให ้ป้ อนข ้อมูลใดซ้ากับทีเ่ คยป้ อนไว ้แล ้ว
 ให ้ป้ อนได ้เฉพาะข ้อความทีย
่ าวไม่เกิน 5 ตัวอักษร
 ให ้ป้ อนได ้เฉพาะตัวเลข ตามช่วงค่าทีไ่ ด ้กาหนดไว ้
 ให ้ป้ อนได ้เฉพาะวันที่ ซึง่ ไม่เกินวันปั จจุบน
ั ฯลฯ
การแสดงข ้อความเพือ
่ แจ ้งเตือน เมือ
่ มีการป้ อนข ้อมูลผิดเงือ
่ นไขทีก
่ าหนด
การใช ้งานแฟ้ มเดียวกัน ร่วมกันหลายคน (Share Workbook)
การป้ องกันสูตรและข ้อมูลทีส
่ าคัญใน Sheet และแฟ้ ม เช่น
 การกาหนดให ้มีรหัสผ่าน ตอนเปิ ดแฟ้ ม
 การป้ องกันเฉพาะสูตรไม่ให ้ถูกลบ
 การป้ องกันไม่ให ้คลิกเลือกช่องเซลได ้
 การซ่อนสูตรไม่ให ้มองเห็นได ้
 การซ่อน Sheet ฯลฯ
การสร ้างแบบฟอร์มให ้ผู ้อืน
่ ใช ้งานอย่างมืออาชีพ โดยทาให ้ผู ้ใช ้ไม่ต ้องกรอกข ้อมูลเองทัง้ หมด
การสร ้างปุ่ มคาสัง่ จากรูปวาด สาหรับใช ้คลิกดูข ้อมูลทีอ
่ ยูใ่ นบริเวณพืน
้ ทีต
่ า่ งๆ
เทคนิคการทาให ้แฟ้ มงาน ทีต
่ ้องการใช ้งานพร ้อมกันหลายแฟ้ ม เปิ ดขึน
้ มาทัง้ หมดพร ้อมกันทีเดียว
่ มโยงข ้อมูลให ้มาแสดงผลอีก Sheet หนึง่ หรืออีกแฟ้ มหนึง่
เทคนิคการเชือ
่ มโยงทัง้ ผลลัพธ์และรูปแบบต่างๆทัง้ หมด ติดตามมาด ้วย
โดยให ้มีการเชือ
เทคนิคการสร ้างรายงานสรุปผล จากข ้อมูลทีบ
่ น
ั ทึกเก็บแยกกันไว ้หลายๆ Sheet
 โดยการใช ้เทคนิคของสูตร
 โดยการใช ้คาสัง่ Consolidate
 โดยการใช ้ Pivot Table
การสร ้างและใช ้งาน Macro เพือ
่ ลดการทางานทีซ
่ ้าๆกัน หลายขัน
้ ตอน
 การบันทึก Macro ด ้วยวิธต
ี า่ งๆ
 การเรียกใช ้ Macro วิธต
ี า่ งๆ
 การแก ้ไขและการลบ Macro
 การกาหนด Macro ให ้เรียกใช ้ได ้จากปุ่ มคาสัง่
 ต.ย. การสร ้าง Macro เพือ
่ ช่วยในงานต่างๆ
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