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INTERNATIONAL CERTIFIED PROGRAM

ICDL PROFESSIONAL

หลั กสู ตรฝึกอบรมและประเมิ นทั กษะ
เพื่ อรั บวุ ฒิบัตร SPREADSHEETS ระดั บสู ง

Advanced
Spreadsheet
s

ห ลั ก สู ต ร ต่ อ ย อ ด ส ำ ห รั บ ผู้ ที่ ส ำ ม ำ ร ถ ใ ช้ ง ำ น
คอมพิ วเตอร์ เ บื้ องต้ น รวมถึ งสำมำรถจั ดกำรกั บ
งำนเอกสำรต่ ำงๆ ด้ วย MS Office ได้ บ้ ำงแล้ ว
และต้ องกำรยกระดั บทั กษะควำมสำมำรถในกำรใช้
งำนของ โปรแกรม Microsoft Excel ให้ สำมำรถ
ประยุ กต์ กำรใช้ งำนที่ หลำกหลำยมำกขึ้ น ทั้ งในด้ ำน
กำรวิ เครำะห์ ข้ อมู ล กำรจั ดกำรข้ อมู ล และกำร
น ำเสนอข้ อมู ลให้ มี ประสิ ทธิ ภำพและมี ควำมเป็ น
มื ออำชี พมำกยิ่ งขึ้ น
ผู้ ที่ ผ่ ำนกำรฝึ กอบรมในหลั กสู ตรนี้ สำมำรถเลื อก
ทดสอบประเมิ นทั กษะ ICDL Professional ได้ ทั้ ง
โมดู ล Advanced Spreadsheets และ Financial
Spreadsheets

วิ ทยากร

อาจารย์ วลี พร จิ ตรพงษ์
สามารถ Scan เพื่ อดู รายละเอี ยด

ICDL Senior Train the Trainer

Course Syllabus

ผู้ เชี่ ยวชาญทางด้ าน Digital Skill

สถาบั นฯ ให้ ความสาคั ญ และเฝ้าระวั งกั บสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรั สโควิ ด-19 โดยคานึ งถึ งความปลอดภั ยและสุ ขภาพอนามั ยของผู้ เข้ าร่ วมฝึกอบรม
เป็นสาคั ญ โดยจากั ดจานวนผู้ เข้ าร่ วมฝึกอบรมตามขนาดของพื้ นที่ เพื่อลดความแออั ด พร้ อมด้ วยมาตรการด้ านอาชี วอนามั ยและความปลอดภั ยอย่ างเข้ มข้ น
ทั้ งบุ คลากรและสถานที่ จัดฝึกอบรมเพื่ อสร้ างความมั่ นใจให้ แก่ ผู้เข้ าร่ วมฝึกอบรม รวมทั้ ง การรักษาระยะห่ าง (Distancing) ตามมาตรการด้ านสาธารณสุ ขอย่ างเต็ มที่

Training Program for 3 days

Advanced Spreadsheets
โมดู ลของ ICDL ที่ ออกแบบมา
เพื่ อการใช้ งานขั้ นสู งอย่ างมื ออาชี พ
สิ่ งที่ จะได้ รับ

สิ่ งที่ จะได้ เรี ยนรู้

• กำรฝึ กอบรมเป็ นภำษำไทย ร่ วมกั บกำรใช้ ศัพท์ เทคนิ ค

• กำรประยุ กต์ กำรตกแต่ งข้ อมู ล
• กำรคำนวณใน Microsoft Excel ด้ วยสู ตรกำรคำนวณที่ ซับซ้ อน
และสู ตรทำงสถิ ติที่น่ำสนใจ

ภำษำอั งกฤษที่ จำเป็ น
• กำรสอบผ่ ำนระบบออนไลน์ มำตรฐำนของ ICDL
ด้ วยข้ อสอบภำษำอั งกฤษ

• กำรสร้ ำง Chart ในรู ปแบบต่ ำง ๆ

• เอกสำรประกอบ

• กำรวิ เครำะห์ ข้อมู ลด้ วย Microsoft Excel (Analyzing Data)

• รั บสิ ทธิ์ ในกำรประเมิ น (Assessment) ก่ อนสอบจริ ง

• กำรติ ดตำมกำรแก้ ไข กำรเชื่ อมโยงสู ตร (Auditing

และรั บสิ ทธิ์ กำรสอบวุ ฒิบัตร (Certification Test) 1

Worksheets)
• ควำมสำมำรถของ Macro และกำรใช้ งำนเบื้ องต้ น เพื่ อต่ อยอด
ในขั้ นสู ง

ครั้ ง เพื่ อประเมิ นรั บวุ ฒิบัตร
• กำรสอบวุ ฒิบัตรผู้ สอบจะต้ องได้ คะแนน 75% ขึ้ นไป
จึ งจะถื อว่ ำสอบผ่ ำนตำมมำตรฐำนของ ICDL และ

• กำรทำงำนกั บแฟ้ มงำนหลำย ๆ ไฟล์

ได้ รับวุ ฒิบัตร ICDL Advanced Spreadsheet

• กำรกำหนดค่ ำกำรรั กษำควำมปลอดภั ย (Security)

Certificate

15-17 ตุ ลาคม 2021

ผู้ เข้ าร่ วมฝึกอบรมและประเมิ นทั กษะ

ศุ กร์ -เสาร์ -อาทิ ตย์ เวลา 09.00-16.00

จะต้ องนา Laptop มาเอง โดยเป็ น

ห้ องจามจุ รี 1 ชั้ น M โรงแรมปทุ มวั นปริ๊ นเซส

•

Course Fee: 24,000.00 บำท (ยั งไม่ รวมภำษี มูลค่ ำเพิ่ ม VAT 7%)

•

ระบบปฏิ บัติกำร Windows 10 / Windows 8 /
Windows 7

(รวมค่ ำทดสอบประเมิ นทั กษะ Advanced Spreadsheets)

โปรแกรม Microsoft Excel 2016 / 2019 /
Microsoft 365

Early bird สมั ครภายใน 15 กั นยายน 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ได้ รับส่ วนลด 15% เป็น 20,400.00 บาท เท่ านั้ น

่ นแปลง โดยผู้จัดจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กาหนดการและ/รูปแบบการจัดอาจมีการเปลีย

Register here
สแกน QR Code เพื่ อลงทะเบียน
ผ่านระบบออนไลน์
หรือที่ www.trisacademy.com

การชาระค่าลงทะเบียนหลักสูตร กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมก่อนการโอนและโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ก่อนวัน
ฝึกอบรมอย่างน้อย 7 วัน
สั่งจ่ายเช็คในนาม “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด บัญชี 1” หรือ โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาสานักงานใหญ่ สีลม
ชื่อบัญชี “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด บัญชี 1” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 101-468967-1
ส่งสาเนาหลักฐานการชาระเงิน ระบุชื่อหลักสูตร และชื่อหน่วยงาน ส่ง Email: trisacademy@tris.co.th

Contact:
บริ ษัท ทริ ส คอร์ ปอเรชั่ น จำกั ด
เลขที่ 191 อำคำรสี ลมคอมเพล็ กซ์ ชั้ น 18 ห้ อง 1-4, 4A
ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบำงรั ก กรุ งเทพฯ 10500
เลขประจำตั วผู้ เสี ยภำษี 0105536041711

LINE OA: @tris
Email: trisacademy@tris.co.th
คุ ณพลอยณิ ชชำ T: 02-032-3000 (ext. 8401)
M: 098-465-4429

