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             Excel Advanced 
       for Database & PivotTable 

 

เนน!!...การบริหารจัดการฐานขอมูลบน Excel ใหอยูหมัด  
และการทํารายงานแบบอัตโนมัติแทนอัตโนมือ 

 
หลักการและเหตุผล 

หากพูดกันถึงในโลกของธุรกิจ คงไมมีใครที่ไมรูจักโปรแกรม Microsoft Office Excel หรือที่เรียกกันวา 
Microsoft Excel หรือ Excel ซ่ึงเปนโปรแกรมประเภท Spreadsheet ที่มีความยืดหยุนสูง มีความเกงรอบดาน และ
โดดเดนทางดานการนําไปใชงานในลักษณะตางๆ เชน งานเก็บขอมูลที่อยูในรูปแบบของตาราง งานติดตอกับ
ฐานขอมูลในองคกร เพื่อนําขอมูลเหลาน้ันมาคํานวณ วางแผน ทํารายงาน สรางกราฟ วิเคราะหขอมูล เพื่อวาง
แผนการทํางานในปจจุบันและอนาคตเปนสําคัญ  

จากประสบการณการสอนที่ผาน พบปญหาหลักของคนที่ไมสามารถนําเอา Excel ไปประยุกตใชงานระดับสูง
ข้ึนไปไดน้ันน่ันเปนเพราะ “ขาดความเขาใจพื้นฐานที่ถูกตองที่เกี่ยวกับการใชงาน Excel ทําใหใชงาน Excel ใน
ลักษณะตามใจตัวเอง ไมปรับตัวเขาหาโปรแกรม อยากใหงานเสร็จเร็วๆ แตไมรูจักเครื่องมือที่จะนํามาใช ที่สําคัญคือ
ขาดความรูความเขาใจในสวนของขอมูลที่เหมาะสําหรับการนําไปใชงานไดแบบอัตโนมัติ” หรือพูดงายๆ ก็คือยังไมมี
ความสนิทสนมกับ Excel น่ันเอง  

ดังน้ันหลักสูตรน้ีจึงไดพัฒนาข้ึนมาเพื่อชวยใหผูใชงาน Excel สามารถนําเอาเครื่องมือใน Excel มาประยุกตใช
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 

วัตถุประสงค 
 เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความเขาใจ Excel ในภาพรวมไดอยางถูกตอง 
 เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความเขาใจ Excel แบบคนสนิท (เพื่อประยุกตใชงานไดทันที) 
 เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถเขาใจการจัดเก็บขอมูล/จัดรูปแบบขอมูลใน Excel ซ่ึงถือวาเปนสวนที่สําคัญ

ที่สุดสําหรับ Excel 
 เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถทํางานกับขอมูลปริมาณมากๆ ไดอยางรวดเร็ว เชน การเลื่อนดูขอมูล การ

เลือกขอมูล การจัดเรียงขอมูล การกรองขอมูล การสรุปขอมูลเปนตาราง การสรางกราฟ เปนตน 
 เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูไปใชศึกษาเพื่อตอยอดในระดับที่สูงข้ึนไปได 
 เพื่อใหผูเขารับการอบรมเขาใจและสามารถนําฟงกชันไปประยุกตใชงานไดจริง 
 เพื่อใหผูเขารับการอบรมเขาใจและประยุกตใชคําสั่งเกี่ยวกับฐานขอมูลใน Excel 
 เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถบริหารจัดการขอมูลบน Excel ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
 เพื่อใหผูเขารบัการอบรมสามารถประยุกตใช PivotTable ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
 เพื่อใหผูเขารบัการอบรมสามารถนําขอมูล External Data มาใชบน Excel ได 

 

 หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ 
 ผูที่เคยใชงาน Excel มาบางแตยังจับประเด็นเรื่องการประยุกตใช Excel ยังไมได (ใชมือทํางานมากกวาใช

เครื่องมือ) 

ขอเชิญเขารวมฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 



 ผูที่ตองการปูพื้นฐานการใชงานที่ถูกตองและตองการใชงาน Excel แบบครอบคลุม (เหมือนตอกเสาเข็มเพื่อสราง
ตึก)  

 ผูที่ใชงาน Excel อยูแลวในชีวิตประจําวัน แตใชงาน Excel ดวยมือมากกวาเครื่องมือ ทําใหใชเวลานานมากกวาที่
งานจะสําเร็จออกมา และตองการเทคนิคการใชงาน Excel อยางครอบคลุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานได
เร็วข้ึนแบบอัตโนมัติ  

 ผูที่ตองการเทคนิคการใชงาน Excel อยางชาญฉลาดแบบครอบคลุม (เทคนิคการใชงานตางๆ เชน ปอนขอมูล, 
การจัดรูปแบบตาราง, การคํานวณดวยสูตรฟงกชัน, รายละเอียดการจัดเรียงขอมูล, รายละเอียดการกรองขอมูล, 
รายละเอียดการสรุปขอมูลเปนกลุมๆ, รายละเอียดการสรางกราฟในแบบตางๆ เปนตน) 

 ผูที่ตองการบริหารจัดการกับฐานขอมูลใน Excel ใหอยูหมัด 
 ผูบริหารหรือผูที่ตองทํารายเสนอผูบริหาร ในเชิงโตตอบ (Interactive Report & Analysis) 
 ผูสนใจทั่วไปที่ตองการประหยัดเวลาในการทํารายงาน เพียงแคปลายเมาสคลิก 
 ผูที่ตองการประยุกตใชงาน PivotTable เพื่อทํารายงาน/วิเคราะหขอมูล อยางชาญฉลาด งายและเร็ว แบบ Real 

Time 
 

เนื้อหาการอบรมสัมมนา  
1. ทบทวนพื้นฐานที่สําคัญมาก  ๆ

 Excel มีแนวความคดิอยางไร  
 สวนประกอบที่สําคัญของ Excel 
 เทคนิคการทํางานกับขอมลูชนิดตางๆ เชน ตัวเลข วันที่ เวลา ขอความ 
 เทคนิคการ Format Cells 
 เทคนิคการใช Shortcut Keys 

2. แนวความคิดเกี่ยวกบั Excel Database 
 แนวความคิดเกี่ยวกบั Excel Database 
 วิธีการจัดการ Database ใน Excel 
 คําสั่งที่เขามาชวยงานดาน Database 

3. เทคนิคการใชคําสั่งทีเ่ขามาชวยงานดาน Database 
 Data Filter เครื่องมือสําหรับชวยกรอง/เลือก/ดู/คนหา ขอมูล 
 Remove Duplicate เครื่องมอืชวยลบขอมูลที่ซํ้า 
 Data Sort เครื่องมือสําหรบัชวยจัดเรียง/ขัดกลุม ขอมูล 
 Data Group & Outline เครื่องมือสําหรบัชวยดูขอมูลเปนกลุมๆ/สรุปขอมลูเปนกลุมๆ 
 การสรางกราฟ (Insert Chart) แบบดวนๆ  
 Format as Table เครื่องมือสําหรบัควบคุมรปูแบบของตารางอัตโนมัต ิ
 เครื่องมอืสําหรบัชวยทํา Dynamic Range 
 Data Text to Columns เครื่องมือสําหรบัชวยแบงขอมลูออกไปหลายๆ คอลัมน 
 Fill Blanks เครื่องมือสําหรับชวยเติมขอมลูในเซลลวางอยางรวดเร็ว 
 เลือกขอมลูเฉพาะที่มองเห็น 

4. Pivot Table & Pivot Chart เครื่องมืออัจฉริยะ อันทรงประสิทธิภาพสําหรับการทํารายงาน & วเิคราะหขอมูล 
แบบโตตอบได 



 แนวคิดการจัดทํารายงาน และวิเคราะหขอมลู  
 แนวความคิดของ PivotTable 
 ขอมูลสําหรับการทํา PivotTable 
 วิธีการสราง PivotTable 
 แนะนําการวาง Layout เพื่อใหไดผลลัพธดั่งใจ 
 แนะนําเครื่องมือของ PivotTable 
 การทํางานกบั PivotChart 

5. เจาะลึกการใชงาน PivotTable 
 การปรบั Layout ใหไดดัง่ใจ 
 การปรบัแตงตาราง PivotTable ใหไดดัง่ใจ 
 การใชงานคําสั่ง SubTotals 
 การใชงานคําสั่ง Sort 
 การแสดงผลตัวเลขสรปุดวยฟงกชัน SUM/COUNT/AVERGAE/MAX/MIN 
 การแสดงผลตัวเลขสรปุเปนแบบอื่นๆ เชน % of Totals, % of Row, % of 

Column 
 การ Group ขอมูลวันที่เปน Year, Quarter, Month 
 การ Group ขอมูลตัวเลขเปน ชวงตางตาง  ๆ
 การทํารายงาน PivotTable จากแหลงขอมลูภายนอก (Get External Data) 

6. Workshop & Tips & Tricks & Techniques พรอมตัวอยางที่นาสนใจอีกมากมาย 
 

วิทยากร   อาจารยสมเกียรติ  ชวยมาก  นักพัฒนาบุคลากรดานการประยุกตใชโปรแกรม 
Microsoft  Office  Excel, Access, PowerPoint ตั้งแตพื้นฐานจนถึงข้ันสูงสุด เนนสอนใหเกิดความ
เขาใจเพื่อนําไปใชงานจริงไดอยางทะลุ ปรุโปรง ดวยสโลแกนที่แตกตาง "เติมเต็ม  ตรงประเด็น  ตอยอดไดชัวร" รับประกัน
คุณภาพเต็ม 100%  ดวย  Microsoft  Office  Specialist  Certified  และประสบการณตรงอันยาวนานนับ 10 ป 

 

กําหนดการ วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 บุคคลทั่วไป 3,900 + 273 = 4,173 
เวลา 09.00-16.00 น. สมาชิก, โอนเงินกอน  24 พ.ค. 2561 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 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 02-903-0080 ตอ 5283 
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 
 
 

 



 

 
 

หลักสูตร    Excel Advanced for Database & PivotTable : Part 1 
กําหนดการ     วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561  เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมอไรซ สุขุมวิท ซอย 26 
รายการคาลงทะเบียน: 1 ทาน ราคา + vat 7% ราคาหลังหัก ณ ท่ีจาย 

บุคคลทั่วไป  3,900 + 273 = 4,173  4,173 – 117 = 4,056 
สมาชิก, โอนเงินกอน 24 พ.ค. 2561  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.......................................มอืถือ.........................................  
2. .......................................................... ตําแหนง.......................................มอืถือ......................................... 
3. .......................................................... ตําแหนง.......................................มอืถือ......................................... 
4. .......................................................... ตําแหนง.......................................มอืถือ......................................... 
5. .......................................................... ตําแหนง.......................................มอืถือ......................................... 
 ที่อยูเพ่ือออกใบเสร็จ :  (กรุณากรอกรายละเอียดใหชัดเจนเพื่อความถูกตองในการออกใบเสร็จ)   

 

(บจก./บมจ./หจก./สวนบุคคล) ชื่อ.................................................เลขประจําตัวผูเสียภาษี..................................................... 
 สํานักงานใหญ   สาขา...........เลขท่ี..................หมู................อาคาร/หมูบาน......................................ชั้น.................... 
ตรอก/ซอย..........................ถนน...............................แขวง/ตําบล.............................อําเภอ/เขต............................................ 
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย...................โทรศัพท.................................โทรสาร.......................................... 
ผูประสานงาน..............................................มือถือ....................................E-mail : .............................................................. 
 

 ตองการหักภาษี  ณ  ที่จายหรือไม  ตองการ  ไมตองการ 
 กรณีหักภาษี ณ ที่จาย 3% ในนาม บรษิัท เคเอ็นซี เทรนน่ิง เซ็นเตอร  จํากัด  เลขที ่34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2   
            หมูที่ 2  ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 เลขประจําตัวผูเสียภาษี  :  0135556000220 
โอนเงินเขาบัญชี :  บริษัท เคเอ็นซี เทรนน่ิง เซ็นเตอร  จํากดั   ประเภทบญัชี ออมทรัพย 

  ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาเซียรรังสิต    เลขที่บัญชี   364-236239-5 
                            ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟวเจอร พารค รงัสิต 2  เลขที่บัญชี  022-3-65013-9 
                         กรุณาแฟกซใบลงทะเบียนหรือหลักฐานการโอนเงิน มาที่ fax. 02-903-0080 ตอ 5283 

ใบลงทะเบียนเขารวมอบรม
.........../............./.......... 

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 02-903-0080 ตอ 5283 

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


