
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห ลั ก สู ต ร ต่อ ย อ ด ส ำห รั บ ผู้ ท่ี สำ ม ำ ร ถ ใ ช้ง ำน
คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น รวมถึงสำมำรถจัดกำรกับ
งำนเอกสำรต่ำงๆ ด้วย MS Office ได้บ้ำงแล้ว  
และต้องกำรยกระดับทักษะควำมสำมำรถในกำรใช้
งำนของ โปรแกรม Microsoft Excel ให้สำมำรถ
ประยุกต์กำรใช้งำนท่ีหลำกหลำยมำกข้ึน ท้ังในด้ำน
กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรจัดกำรข้อมูล และกำร
น ำเสนอข้อมูลให้มีประสิทธิภำพและมีควำมเป็น 

มืออำชีพมำกย่ิงข้ึน 

 

ผู้ท่ีผ่ำนกำรฝึกอบรมในหลักสูตรน้ี สำมำรถเลือก
ทดสอบประเมินทักษะ ICDL Professional ได้ท้ัง
โมดูล Advanced Spreadsheets และ Financial 

Spreadsheets 

trisacademy@tris.co.th 

www.tris.co.th 

Training Program for 3 days  

เพ่ือรับวุฒิบัตร SPREADSHEETS ระดับสูง  

ICDL PROFESSIONAL 

Advanced  

Spreadsheet

s 

หลักสูตรฝึกอบรมและประเมินทักษะ 

 

สถาบันฯ ให้ความส าคัญ และเฝ้าระวังกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยค านึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 

เป็นส าคัญ โดยจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมตามขนาดของพ้ืนท่ีเพ่ือลดความแออัด พร้อมด้วยมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเข้มข้น 

ท้ังบุคลากรและสถานท่ีจัดฝึกอบรมเพ่ือสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม รวมท้ังการรักษาระยะห่าง (Distancing) ตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเต็มท่ี 

 

trisacademy@tris.co.th 

www.tris.co.th 

INTERNATIONAL CERTIFIED PROGRAM 

วิทยากร 

อาจารย์วลีพร จิตรพงษ์  
ICDL Senior Train the Trainer  

ผู้เช่ียวชาญทางด้าน Digital Skill 

สามารถ Scan เพ่ือดูรายละเอียด 

Course Syllabus 

mailto:trisacademy@tris.co.th
mailto:trisacademy@tris.co.th


 

Advanced Spreadsheets  

โมดูลของ ICDL ท่ีออกแบบมา 

เพ่ือการใช้งานข้ันสูงอย่างมืออาชีพ 

Contact:  
LINE OA: @tris 

Email: trisacademy@tris.co.th 

คุณพลอยณิชชำ T: 02-032-3000 (ext. 8401)  
M: 098-465-4429 

 

 

Course Fee: 24,000.00 บำท (ยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม VAT 7%)  
(รวมค่ำทดสอบประเมินทักษะ Advanced Spreadsheets) 

Early bird สมัครภายใน 28 พฤษภาคม 2564 

ได้รับส่วนลด 15% เป็น 20,400.00 บาท เท่าน้ัน 

ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 
ห้องจามจุรีบอลรูมเอ ช้ัน M โรงแรมปทุมวันปร๊ินเซส  

18-20 มิถุนายน 2021 
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและประเมินทักษะ 

จะต้องน า Laptop มาเอง โดยเป็น 

• ระบบปฏิบัติกำร Windows 10 / Windows 8 / 
Windows 7 

• โปรแกรม Microsoft Excel 2016 / 2019 / 
Microsoft 365 

Register here 

สแกน QR Code เพ่ือลงทะเบียน 

ผ่านระบบออนไลน์   
หรือท่ี www.trisacademy.com 

 

บริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด  
เลขท่ี 191 อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์ ช้ัน 18 ห้อง 1-4, 4A  
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี 0105536041711 

ส่ิงท่ีจะได้เรียนรู้ 

• กำรประยุกต์กำรตกแต่งข้อมูล  
• กำรค ำนวณใน Microsoft Excel ด้วยสูตรกำรค ำนวณท่ีซับซ้อน 

และสูตรทำงสถิติท่ีน่ำสนใจ  
• กำรสร้ำง Chart ในรูปแบบต่ำง ๆ 

• กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วย Microsoft Excel (Analyzing Data) 

• กำรติดตำมกำรแก้ไข กำรเช่ือมโยงสูตร (Auditing 

Worksheets) 

• ควำมสำมำรถของ Macro และกำรใช้งำนเบ้ืองต้น เพ่ือต่อยอด
ในข้ันสูง 

• กำรท ำงำนกับแฟ้มงำนหลำย ๆ ไฟล์ 

• กำรก ำหนดค่ำกำรรักษำควำมปลอดภัย (Security) 

ส่ิงท่ีจะได้รับ 
• กำรฝึกอบรมเป็นภำษำไทย ร่วมกับกำรใช้ศัพท์เทคนิค

ภำษำอังกฤษท่ีจ ำเป็น 

• กำรสอบผ่ำนระบบออนไลน์มำตรฐำนของ ICDL  

ด้วยข้อสอบภำษำอังกฤษ 

• เอกสำรประกอบ 

• รับสิทธ์ิในกำรประเมิน (Assessment) ก่อนสอบจริง 
และรับสิทธ์ิกำรสอบวุฒิบัตร (Certification Test) 1 
คร้ัง เพ่ือประเมินรับวุฒิบัตร 

• กำรสอบวุฒิบัตรผู้สอบจะต้องได้คะแนน 75% ข้ึนไป 
จึงจะถือว่ำสอบผ่ำนตำมมำตรฐำนของ ICDL และ
ได้รับวุฒิบัตร ICDL Advanced Spreadsheet 

Certificate 

การช าระค่าลงทะเบียนหลักสูตร กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมก่อนการโอนและโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ก่อนวนั
ฝึกอบรมอย่างน้อย 7 วนั  
ส่ังจ่ายเช็คในนาม “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด บัญชี 1” หรือ โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาส านักงานใหญ่ สีลม  
ชื่อบัญชี “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด บัญชี 1” บัญชีออมทรัพย์ เลขท่ี 101-468967-1  
ส่งส าเนาหลักฐานการช าระเงิน ระบุชื่อหลักสูตร และชื่อหน่วยงาน ส่ง Email: trisacademy@tris.co.th  

mailto:trisacademy@tris.co.th

