
 
 

 

Microsoft Excel 
 Pivot Table & Pivot Chart 

 

บทนํา 

แม้ว่าปจัจุบนัการทํางานในแต่ละองคก์ร มกัจะมโีปรแกรมสําเรจ็รปูนํามาช่วยในการทํางานเป็นจํานวน
มาก แต่กป็ฏเิสธไม่ไดว้่าหลายครั �งโปรแกรมสําเรจ็รปูกไ็ม่สามารถตอบทุกโจทย์ของความต้องการของผู้ใช้งาน
ได ้ซึ�ง Microsoft Excel เองกย็งัเป็นที�นิยมของผู้ใช้งานทั �วไป ไม่ว่าจะเป็นการดงึข้อมูลจากโปรแกรมสําเรจ็รูป
มาทํางานต่อ ทั �งเพื�อการคาํนวณ หรอืสรา้งรายงาน เพื�อตอบโจทย์ท ี�ต้องการ 

Pivot Table เป็นความสามารถหนึ�งใน Microsoft Excel ที�จะช่วยเรื�องการวิเคราะห์ข้อมูลที�

แสนยุง่ยากจากฐานขอ้มลูที�มีอยูจ่าํนวนมาก ให้กลายเป็นเรื�องง่ายเพียงการคลิกแค่ไม่กี�ครั �ง สามารถ

สร้างรายงานทั �งในรูปแบบตารางและกราฟ หรือปรบัแต่งรายงานเพื�อการนําเสนอข้อมูลในแบบที� เรา

 ต้องการได้

 
วตัถปุระสงค ์

เพื�อให้ผู้เรยีน สามารถประยุกต์ใช้ Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart เพื�อจัดทํารายงาน

ได ้
 
เนื�อหาการฝึกอบรม 

 ทบทวนพื�นฐานการใช้งานทั �วไปใน Excel และการใช้คยี์ลัดแบบไม่ต้องท่องจําเพื�อให้สามารถทํางานใน 
Excel ไดเ้รว็ขึ�น 

 ทําความรูจ้กักบัฐานข้อมูล และความสามารถของ Pivot Table & Pivot Chart รวมถงึการเตรยีมข้อมูล 
หรอืฐานข้อมูล เพื�อใช้ในการสรา้ง Pivot Table & Pivot Chart 

 การใช้งาน Pivot Table และ Pivot Chart เพื�อจดัทํารายงานอย่างรวดเรว็และเป็นอตัโนมตั ิ

 การสรา้งรายงานแบบยดืหยุ่นแบบ Dynamic Pivot Table & Pivot Chart 

 การกรองข้อมูล (Filter) ในรปูแบบต่างๆ การจดัอนัดบั จดักลุ่ม และกรองข้อมูลดว้ย Slicer และ Timeline 

 การใช้ฟงัก์ชั �น GETPIVOTDATA เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพในการทํางาน 

 การปรบัแต่งรายงาน ตาราง กราฟ เพื�อการนําเสนออย่างมอือาชพี 
 

คณุสมบติัผู้เขา้ร่วมอบรม 

ผู้ท ี�ต้องใช้ Excel ในการปฏบิตังิานเป็นประจํา หรอืผู้สนใจทั �วไป และเคยใช้โปรแกรม Microsoft Excel มาบา้ง 
 
 

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมสมัมนาเชิงรุก หลักสตูร 



อปุกรณ์ประกอบการอบรม 

 คอมพวิเตอรส์่วนบคุคล 1 เคร ื�องต่อ 1 คน พร้อมลงโปรแกรม Ms-Office Version 2013 ขึ�นไป (ควรใช้
เมนูภาษาองักฤษ) 

 ให้ผู้เข้าอบรม เตรยีม Flash Drive สําหรบัมาบนัทกึข้อมูล 
 
วิทยากร 

ศราวุธ ไชยธงรตัน์ (อ.ต้น) 

วศ.บ. (วศิวกรรมอุตสาหการ), อส.ม. (การจดัการอุตสาหกรรม) 
ประสบการณ์การทํางาน Purchasing Manager, Production Planning & Warehouse Manager, Engineering 
Manager, Senior Logistics Manager 

วทิยากร ที�ปรกึษา ดา้นการจดัการโลจสิตกิส์ บรหิารการผลติ 
 

กาํหนดการ วนัที�  �� เมษายน ���� บคุคลทั �วไป �,��� + ��� = �,��� 

เวลา ��.��-��.�� น. สมาชิก, โอนเงินก่อน  �� เม.ย.�� �,��� + ��� = �,��� 

สถานที� โรงแรมอะไรซ์ สขุมุวทิ ซ. 26 
สมคัร � คนขึ�นไป ท่านละ �,��� �,��� + ��� = �,��� 

สมคัร � คนขึ�นไป ท่านละ �,��� �,��� + ��� = �,��� 
 

หมายเหต ุ     - คา่ลงทะเบยีนเข้ารว่มสมัมนาสามารถนําไปลดหย่อนภาษีเงนิไดน้ิตบิคุคลได ้ ���% 

                   - ราคารวมเอกสารประกอบการสมัมนา, อาหารกลางวนั, นํ�าชา-กาแฟ 
- …………………………….. 

-            บริษ ัท เคเอ็นซี เทรนนิ� ง เซ็นเตอร์  จาํกัด 

34/289  หมู่บา้นไทยสมบรูณ์  2 หมู่ที� 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี 12120  
โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร ��-���-���� ต่อ ���� 
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

หลกัสูตร    Microsoft Excel  Pivot Table & Pivot Chart 
กาํหนดการ      วนัพฤหสับดีที�  �� เมษายน ����  เวลา 09.00-16.00 น.   โรงแรมอะไรซ์ สขุมุวทิ ซ. 26 

รายการค่าลงทะเบียน: 1 ท่าน ราคา + vat 7% ราคาหลงัหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลทั �วไป  �,��� + ��� = �,���  �,��� – ��� = �,��� 

สมาชกิ, โอนเงนิก่อน �� เม.ย.����  �,��� + ��� = �,���  �,��� - ��� = �,��� 

  สมคัร � คนขึ�นไป ท่านละ �,��� 

�,��� + ��� = �,��� 

 �,��� - �� = �,��� 

  สมคัร � คนขึ�นไป ท่านละ �,��� 

�,��� + ��� = �,��� 

 �,��� - �� = �,��� 

รายชื่อผูเขารวมสัมมนา     
1. ................................................................................. ตําแหนง.......................................มือถือ....................................  
2. ................................................................................. ตําแหนง.......................................มือถือ.................................... 
3. ................................................................................. ตําแหนง.......................................มือถือ.................................... 
4. ................................................................................. ตําแหนง.......................................มือถือ.................................... 
5. ................................................................................. ตําแหนง.......................................มือถือ.................................... 
 ที่อยูเพื่อออกใบเสรจ็ :  (กรุณากรอกรายละเอียดใหชัดเจนเพ่ือความถูกตองในการออกใบเสร็จ)   

 

(บจก./บมจ./หจก./สวนบุคคล) ช่ือ...................................................เลขประจําตัวผูเสียภาษี...................................................... 

 สํานักงานใหญ   สาขา.................เลขที่..................หมู................อาคาร/หมูบาน....................................ช้ัน....................

ตรอก/ซอย.............................ถนน.................................แขวง/ตําบล.............................อําเภอ/เขต............................................ 

จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย.........................โทรศัพท.................................โทรสาร.......................................... 

ผูประสานงาน..............................................มือถือ....................................E-mail : ..................................................................... 
 

 ตองการหักภาษ ี ณ  ที่จายหรือไม  ตองการ  ไมตองการ 
 กรณีหักภาษี ณ ที่จาย �%    ในนาม  บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร  จํากัด  เลขที่ 34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2   

                      หมูที่ 2  ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 เลขประจําตัวผูเสียภาษี  :  0135556000220 

โอนเงนิเขาบญัช ี:  บริษัท เคเอ็นซี เทรนน่ิง เซ็นเตอร  จํากัด   ประเภทบัญชี ออมทรัพย 
          ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาเซียรรังสิต    เลขที่บัญชี   ���-������-� 

                            ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟวเจอร พารค รังสิต 2  เลขที่บัญชี  022-3-65013-9 
                       กรุณาแฟกซใบลงทะเบียนหรือหลักฐานการโอนเงินมาที ่โทรสาร ��-���-���� ต่อ ���� 
 

ใบลงทะเบียนเขา้ร่วมอบรมสมัมนา 

บริษัท เคเอน็ซี เทรนนิ� ง เซน็เตอร์ จาํกดั 

34/289 หมู่บา้นไทยสมบรูณ์  2 หมู่ที� 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี12120  
โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร ��-���-���� ต่อ ���� 

e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 
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