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

Pivot Table เป็นความสามารถหนึ�งใน Microsoft Excel ที�จะช่วยเรื�องการวเิคราะห์ข้อมูลที�แสนยุ่งยาก
จากฐานข้อมูลที�มอียู่จํานวนมาก ให้กลายเป็นเรื�องง่ายเพียงการคลิกแค่ไม่กี�คร ั �ง สามารถสร้างรายงานทั �งใน
รปูแบบตารางและกราฟ หรอืปรบัแต่งรายงานเพื�อการนําเสนอข้อมูลในแบบที�เราต้องการได ้
 

วตัถปุระสงค ์

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

ได ้
 

เนื�อหาการฝึกอบรม 

 ทบทวนพื�นฐานการใช้งานทั �วไปใน Excel และการใช้คยี์ลัดแบบไม่ต้องท่องจําเพื�อให้สามารถ
ทํางานใน Excel ไดเ้รว็ขึ�น 

 ทําความรูจ้กักบัฐานข้อมูล และความสามารถของ Pivot Table & Pivot Chart รวมถึงการเตรยีม
ข้อมูล หรอืฐานข้อมูล เพื�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 

 การใช้ฟงัก์ชั �น GETPIVOTDATA เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพในการทํางาน 
 การสรา้งกระดานนําเสนองาน (Dashboard) การปรบัแต่งรายงาน ตาราง กราฟ เพื�อการนําเสนอ

อย่างมอือาชพี 
 

คณุสมบติัผู้เขา้ร่วมอบรม 

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



 

อปุกรณ์ประกอบการอบรม 

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

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)  หลกัสูตร ONLINE 3 ชั �วโมง เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 

รูปแบบการอบรม (Methodology) 

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พรอ้มยกตวัอย่างกรณีศกึษา สนทนาและตอบข้อซกัถาม 
2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจดัส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวนัอบรม 2-3 วนั 

 

วิทยากร อาจารยศ์ราวุธ ไชยธงรตัน์ (อ.ต้น) 

วศ.บ. (วศิวกรรมอุตสาหการ), อส.ม. (การจดัการอุตสาหกรรม, การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน), 
กําลงัศกึษา บธ.ด. (การจดัการโลจสิตกิส์และซพัพลายเชน) 

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

วทิยากร ที�ปรกึษา ดา้นการจดัการโลจสิตกิส์ บรหิารการผลติ 
 

กาํหนดการ วนัเสารท์ี� �� พฤศจิกายน ���� 

สถานที� Zoom Online Meeting 

ราคา �,���  บาท 

- ราคายงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 

  - นิตบิุคคล สามารถหกัภาษี ณ ที�จ่าย �%  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

หลกัสูตร  Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart 
กาํหนดการ     วนัเสาร์ที�  �� พฤศจิกายน ����  เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 

รายการค่าลงทะเบียน ราคา + vat 7% ราคาหลงัหกั ณ ที�จา่ย �% 

: 1 ท่าน �,��� + ��� = �,��� �,��� – ��= �,��� 
 

รายชื�อผู้เข้าร่วมสมัมนา     
1. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื...................................................  

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

Email :…………………………………………...................……… Line Id : ……………………………………………………………….. 
 

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

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

Email :…………………………………………...................……… Line Id : ……………………………………………………………….. 

 

ที�อยู่เพื�อออกใบเสรจ็ :(กรุณากรอกรายละเอยีดให้ชดัเจนเพื�อความถูกตอ้งในการออกใบเสร็จ)  

 

(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 ในนาม บริษทั เคเอน็ซี เทรนนิ� ง เซน็เตอร์  จาํกดั   

            ��/�� หมู่ที� � ต.บงึย ี�โถ อ.ธญับุร ีจ.ปทุมธาน ี�����  เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี  :  0135556000220 
 

โอนเงินเข้าบญัชี :บรษิัท เคเอ็นซ ีเทรนนิ�ง เซ็นเตอร ์ จํากดั   ประเภทบญัช ีออมทรพัย ์

    ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาเซยีร์รงัสติ    เลขที�บญัช ี ���-������-� 

     ธนาคารกสกิรไทย สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รงัสติ 2  เลขที�บญัช ี 022-3-65013-9 

 

.........../............./.......... 

บริษทั เคเอน็ซี เทรนนิ� ง เซ็นเตอร ์จาํกดั 

98/83 หมู่ที� 4 ต.บงึยี�โถ อ.ธญับรุ ีจ.ปทุมธานี 12130 
โทร. 02-157-9083, 062-315-5283, 081-847-6341 

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

ใบลงทะเบียนเขา้ร่วมอบรมสมัมนาออนไลน ์


