
 
 

Microsoft Excel  
Report & Pivot Table 

& Pivot Chart 
 

บทนํา 

การทํางานในปจัจุบนั อยู่ในภาวะแข่งขนัคอ่นข้างสูง หลายคนทํางานในลักษณะ Work Hard คอืทุ่มเท
การทํางาน ขยนั แต่กลบักลายเป็นว่าผลของงานทั �งดา้นคณุภาพและเวลาไม่เป็นไปตามที�ต ั �งใจไว้ ต่างจากการ
ทํางานในลกัษณะ Work Smart ที�เน้นทํางานไดเ้รว็ แต่มปีระสทิธภิาพ มรีะบบระเบยีบ ทํางานเสรจ็ไวได้ตาม

วตัถุประสงค ์มเีวลาพกัผ่อน มคีวามสุขทั �งในที�ทํางานและที�บา้น 
ทกัษะที�สําคญัของคนทํางานที� Smart ในปจัจุบนั ที�หลีกเลี�ยงไม่ได้คอืด้านการใช้เทคโนโลยี และคง

ปฏเิสธไม่ไดว้่าโปรแกรมสําเรจ็รปูที�ทุกองค์กรต้องใช้ คอื Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Excel หาก
เข้าใจพื�นฐานที�ถูกต้อง รูเ้มนู และฟงัก์ชั �นที�จําเป็น ประกอบกบัทักษะการประยุกต์ใช้ในการทํางาน จะช่วยลด
เวลาการทํางานไดอ้ย่างมหาศาล ซึ�งหลักสูตร “Microsoft Excel : Report & Pivot Table & Pivot Chart” เน้น
สอนให้ผู้เรยีนเข้าใจ ทําได ้ไปพรอ้มๆ กนั วทิยากรผู้สอนจะค่อยๆ เพิ�มระดบัความซับซ้อน จากง่ายไปยาก 
ยกตวัอย่าง ให้เหมาะสมกับผู้เรยีนในแต่ละกลุ่ม หากเข้าใจและฝึกฝนอย่างต่อเนื�องแล้ว คาดว่าเพียงพอที�
สามารถยกระดบัให้ผู้เรยีน เป็นผู้ท ี�สามารถทํางานไดอ้ย่าง Smart จนถงึระดบั Professional ได ้
 

วตัถปุระสงค ์

เพื�อให้ผู้เรยีนสามารถประยุกต์ใช้ Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart เพื�อจดัทํารายงานได ้

 
เนื�อหาการฝึกอบรม 

 ทําความรูจ้กักบัฐานข้อมูล และความสามารถของ Pivot Table & Pivot Chart รวมถึงการเตรยีม
ข้อมูล หรอืฐานข้อมูลเพื�อใช้ในการสรา้ง Pivot Table & Pivot Chart 

 การใช้งาน Pivot Table และ Pivot Chart เพื�อจดัทํารายงานอย่างรวดเรว็และเป็นอตัโนมตั ิ
 การสรา้งรายงานแบบยดืหยุ่นแบบ Dynamic Pivot Table & Pivot Chart 
 การกรองข้อมูล (Filter) ในรปูแบบต่างๆ การจัดอันดบั จัดกลุ่ม และกรองข้อมูลด้วย Slicer และ 

Timeline 
 การสรา้งกระดานนําเสนองาน (Dashboard) การปรบัแต่งรายงาน ตาราง กราฟ เพื�อการนําเสนอ

อย่างมอือาชพี 

 ชนิดและรปูแบบของกราฟ 
 การเลอืกใช้กราฟให้เหมาะสมกบัข้อมูล และเพื�อการนําเสนอ 
 การสรา้งกราฟพื�นฐาน เช่น กราฟแท่ง กราฟเส้น กราฟวงกลม กราฟเรดาร ์

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาเชิงรุก หลกัสูตร 



 การสร้างกราฟขั �นประยุกต์ เช่น กราฟนํ� าตก (Waterfall Chart) กราฟผีเสื�อ (Butterfly Chart) 
กราฟเทอรโ์มมเิตอร ์(Thermometer Chart) 

 

คณุสมบติัผู้เขา้ร่วมอบรม 

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

 คอมพวิเตอรส์่วนบคุคล 1 เคร ื�องต่อ 1 คน พรอ้มลงโปรแกรม Microsoft-Office Version 2013 ขึ�นไป (ควร
ใช้เมนูภาษาองักฤษ) 

 

วิทยากร อ.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� � กรกฎาคม  ���� บคุคลทั �วไป �,��� + ��� = �,��� 

เวลา ��.��-��.�� น. สมาชิก, โอนเงินก่อน � ก.ค.���� �,��� + ��� = �,��� 

สถานที� โรงแรมอไรซ์ สุขมุวทิ ซ.�� 
สมคัร � คนข ึ�นไป ท่านละ �,��� �,��� + ��� = �,��� 

สมคัร � คนข ึ�นไป ท่านละ �,��� �,��� + ��� = �,��� 
 

หมายเหต ุ   – คา่ลงทะเบยีน รวมคา่เอกสาร, อาหาร เครื�องดื�ม นํ�าชา กาแฟ 

                  – คา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมสมัมนาสามารถหกัลดหย่อนภาษีได ้���%            

บรษิัท เคเอน็ซี เทรนนิ� ง เซน็เตอร ์จํากดั 

98/83 หมู่ที� 4 ต.บงึยี�โถ อ.ธญับรุ ีจ.ปทุมธานี 12130 
โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร ��-���-����, ��-���-���� ต่อ ���� 
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

หลกัสูตร    Microsoft Excel : Report & Pivot Table & Pivot Chart 
กาํหนดการ      วนัพุธที�  � กรกฎาคม ���� เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมอไรซ์ สุขุมวทิ ซ.�� 

รายการคา่ลงทะเบยีน: 1 ท่าน ราคา + vat 7% ราคาหลงัหกั ณ ที�จ่าย 1.5% 
บุคคลทั�วไป  3,900 + 273 = 4,173  4,173 – 58.5 = 4,114.50 

สมาชกิ, โอนเงนิก่อน 2 ก.ค.2563  3,500 + 245 = 3,745  3,745 – 52.5 = 3,692.50 

  สมัคร 3 คนขึ�นไป ท่านละ 3,200 
3,200 + 224 = 3,424 

 3,424 – 48 = 3,376 

 สมัคร 5 คนขึ�นไป ท่านละ 2,900 
2,900 + 203 = 3,103 

 3,103 – 43.50 = 3,059.50 

 

รายชื�อผู้เข้าร่วมสมัมนา     

1. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื.................................................  

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

2. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื................................................. 

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

3. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื................................................. 

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

4. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื................................................. 

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

ที�อยู่เพื�อออกใบเสรจ็ :  (กรุณากรอกรายละเอยีดให้ชดัเจนเพื�อความถูกต้องในการออกใบเสร็จ)   

(บจก./บมจ./หจก./ส่วนบคุคล) ชื�อ................................................เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ.ี...................................................... 
 สาํนกังานใหญ่   สาขา...........เลขที�..................หมู่................อาคาร/หมู่บา้น......................................ช ั�น.................... 
ตรอก/ซอย............................ถนน...............................แขวง/ตาํบล...........................อาํเภอ/เขต............................................ 

จงัหวดั......................................รหสัไปรษณีย.์......................โทรศพัท.์..............................โทรสาร......................................... 
ผูป้ระสานงาน.............................................มอืถอื...................................E-mail : ................................................................ 

 ต้องการหกัภาษี  ณ  ที�จ่ายหรือไม่  ต้องการ  ไม่ต้องการ 

กรณีหกัภาษี ณ ที�จ่าย  บริษทั เคเอ็นซี เทรนนิ� ง เซ็นเตอร ์จาํกดั  

  ��/�� หมู่ท ี� � ต.บงึย ี�โถ อ.ธญับุร ีจ.ปทุมธาน ี�����  เลขประจําตวัผู้เสยีภาษี  :  0135556000220 

โอนเงินเข้าบญัชี :  บริษทั เคเอ็นซี เทรนนิ� ง เซ็นเตอร ์ จาํกดั    ประเภทบญัช ีออมทรพัย ์

  ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาเซยีร์รงัสติ    เลขที�บญัช ี ���-������-� 
ธนาคารกสกิรไทย สาขาฟิวเจอร์ พารค์ รงัสติ 2  เลขที�บญัช ี 022-3-65013-9 

      กรุณาแฟกซ์ใบลงทะเบยีนหรอืหลกัฐานการโอนเงนิ  มาที�  02-157-1599, 02-903-0080 ต่อ 5283 

 

ใบลงทะเบียนเขา้ร่วมอบรมสมัมนา 

บริษทั เคเอน็ซี เทรนนิ� ง เซ็นเตอร ์จาํกดั 

98/83 หมู่ที� 4 ต.บงึยี�โถ อ.ธญับรุ ีจ.ปทุมธานี 12130 

โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร ��-���-����, ��-���-���� ต่อ ���� 

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

………/………/……… 


