
 
 

 

Microsoft Excel 
 Pivot Table & Pivot Chart 

 

 
แมวาปจจุบันการทํางานในแตละองคกร มักจะมีโปรแกรมสําเร็จรูปนํามาชวยในการทํางานเปนจํานวน

มาก แตก็ปฏิเสธไมไดวาหลายคร้ังโปรแกรมสําเร็จรูปก็ไมสามารถตอบทุกโจทยของความตองการของผูใชงาน
ได ซ่ึง Microsoft Excel เองก็ยังเปนที่นิยมของผูใชงานทั่วไป ไมวาจะเปนการดึงขอมูลจากโปรแกรมสําเร็จรูป
มาทํางานตอ ทั้งเพื่อการคํานวณ หรือสรางรายงาน เพื่อตอบโจทยที่ตองการ 

Pivot Table เปนความสามารถหนึ่งใน Microsoft Excel ที่จะชวยเรื่องการวิเคราะหขอมูลที่
แสนยุงยากจากฐานขอมูลที่มีอยูจํานวนมาก ใหกลายเปนเรื่องงายเพียงการคลิกแคไมกี่ครั้ง สามารถ
สรางรายงานทั้งในรูปแบบตารางและกราฟ หรือปรับแตงรายงานเพ่ือการนําเสนอขอมูลในแบบที่เรา
ตองการได 
 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหผูเรียนสามารถประยุกตใช Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart เพื่อจัดทํารายงานได 

 

เนื้อหาการฝกอบรม 
 ทบทวนพื้นฐานการใชงานทั่วไปใน Excel และการใชคียลัดแบบไมตองทองจําเพื่อใหสามารถทํางานใน 

Excel ไดเร็วข้ึน 
 ทําความรูจักกับฐานขอมูล และความสามารถของ Pivot Table & Pivot Chart รวมถึงการเตรียมขอมูล 

หรือฐานขอมูล เพื่อใชในการสราง Pivot Table & Pivot Chart 
 การใชงาน Pivot Table และ Pivot Chart เพื่อจัดทํารายงานอยางรวดเร็วและเปนอัตโนมัต ิ
 การสรางรายงานแบบยืดหยุนแบบ Dynamic Pivot Table & Pivot Chart 
 การกรองขอมูล (Filter) ในรูปแบบตางๆ การจัดอันดับ จัดกลุม และกรองขอมูลดวย Slicer และ Timeline 
 การใชฟงกช่ัน GETPIVOTDATA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 
 การปรับแตงรายงาน ตาราง กราฟ เพื่อการนําเสนออยางมืออาชีพ 
 

คุณสมบัติผูเขารวมอบรม 
ผูที่ตองใช Excel ในการปฏิบัติงานเปนประจํา หรือผูสนใจทั่วไป และเคยใชโปรแกรม Microsoft Excel มาบาง 
 

 

อุปกรณประกอบการอบรม 
 คอมพิวเตอรสวนบุคคล 1 เคร่ืองตอ 1 คน พรอมลงโปรแกรม Ms-Office Version 2013 ข้ึนไป (ควรใช

เมนูภาษาอังกฤษ) 
 ใหผูเขาอบรม เตรียม Flash Drive สําหรับมาบันทึกขอมูล 
 

ขอเชิญเขารวมฝกอบรมสัมมนาเชิงรุก หลักสูตร 



วิทยากร 
ศราวุธ ไชยธงรัตน (อ.ตน) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), อส.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม) 

ประสบการณการทํางาน Purchasing Manager, Production Planning & Warehouse Manager, Engineering 
Manager, Senior Logistics Manager 

วิทยากร ที่ปรึกษา ดานการจัดการโลจิสติกส บริหารการผลิต 
 

กําหนดการ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 บุคคลทั่วไป 3,900 + 273 = 4,173 

เวลา 09.00-16.00 น. สมาชิก, โอนเงินกอน  18  ต.ค.2562 3,500 + 245 = 3,745 

สถานที่ โรงแรมอไรซ สุขุมวิท ซ. 26 
สมัคร 3 คนข้ึนไป ทานละ 3,200 3,200 + 224 = 3,424 

สมัคร 5 คนข้ึนไป ทานละ 2,900 2,900 + 203 = 3,103 
 

หมายเหตุ      - คาลงทะเบียนเขารวมสัมมนาสามารถนําไปลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลได 200% 
                   - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, นํ้าชา-กาแฟ 
- …………………………….. 

-            บริษัท เคเอ็นซ ีเทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด 

34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2 หมูที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283 
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

หลักสูตร    Microsoft Excel  Pivot Table & Pivot Chart 
กําหนดการ    วันเสารที ่24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมเซนตเจมส สุขุมวิท ซ.26 
รายการคาลงทะเบียน: 1 ทาน ราคา + vat 7% ราคาหลังหัก ณ ท่ีจาย 
บุคคลทั่วไป  3,900 + 273 = 4,173  4,173 – 117 = 4,056 
สมาชิก, โอนเงินกอน 18 ต.ค.2562  3,500 + 245 = 3,745  3,745 - 105 = 3,640 
  สมัคร 3 คนข้ึนไป ทานละ 3,200 

3,200 + 224 = 3,424 
 3,424 - 96 = 3,328 

 สมัคร 5 คนข้ึนไป ทานละ 2,900 
2,900 + 203 = 3,103 

 3,103 - 87 = 3,016 

รายช่ือผูเขารวมสัมมนา     

1. ......................................................... ตําแหนง...............................มือถอื................................................... 

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

2. ......................................................... ตําแหนง...............................มือถอื...................................................

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

3. ......................................................... ตําแหนง...............................มือถอื................................................... 

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

4. ......................................................... ตําแหนง...............................มือถอื.................................................

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

� ทีอ่ยูเพ่ือออกใบเสร็จ :  (กรุณากรอกรายละเอียดใหชัดเจนเพื่อความถูกตองในการออกใบเสร็จ)   

(บจก./บมจ./หจก./ส่วนบุคคล) ชือ่......................................................................เลขประจําตัวผู้เสียภาษี................................................. 
� สํานักงานใหญ่  � สาขา...........เลขท่ี..................หมู่................อาคาร/หมู่บ้าน.........................................................ชัน้.................... 
ตรอก/ซอย.................................ถนน......................................แขวง/ตาํบล.................................อําเภอ/เขต............................................ 
จังหวัด.....................................รหสัไปรษณีย์.......................โทรศัพท์..............................................โทรสาร............................................... 
ผู้ประสานงาน.........................................................มือถือ..............................................E-mail : .............................................................. 
� ตองการหักภาษี  ณ  ท่ีจายหรือไม � ตองการ � ไมตองการ 
 กรณีหักภาษี ณ ท่ีจาย 3%  ในนาม บริษัท เคเอ็นซี เทรนน่ิง เซ็นเตอร  จํากัด  
  เลขที่ 34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2 หมูที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
   เลขประจําตัวผูเสียภาษี  :  0135556000220 
 

โอนเงินเขาบัญชี :  บริษัท เคเอ็นซี เทรนน่ิง เซ็นเตอร  จํากัด   ประเภทบัญชี ออมทรัพย 
   ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาเซียรรังสิต    เลขที่บัญชี  364-236239-5 
   ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟวเจอร พารค รังสิต 2  เลขที่บัญชี  022-3-65013-9 
กรุณาแฟกซใบลงทะเบียนหรือหลักฐานการโอนเงิน มาที่ 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283 

ใบลงทะเบียนเขา้ร่วมอบรมสมัมนา ……/………………/……… 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด 
34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2 หมูที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  

โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283 
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 


