Online Training
Microsoft Excel

Pivot Table
& Pivot Chart
แม้ว่าป จั จุบนั การทํางานในแต่ละองค์กร มักจะมีโปรแกรมสําเร็จรูปนํ ามาช่วยในการทํ า งานเป็ นจํ า นวน
มาก แต่กป็ ฏิเสธไม่ได้ว่าหลายครังโปรแกรมสําเร็จรูปก็ไม่สามารถตอบทุกโจทย์ของความต้องการของผู้ ใช้งาน
ได้ ซึง Microsoft Excel เองก็ยงั เป็ นทีนิยมของผู้ใช้งานทัวไป ไม่ว่าจะเป็นการดึงข้อมู ลจากโปรแกรมสํ า เร็จ รูป
มาทํางานต่อ ทังเพือการคํานวณ หรือสร้างรายงาน เพือตอบโจทย์ทต้ี องการ
Pivot Table เป็ นความสามารถหนึงใน Microsoft Excel ทีจะช่วยเรืองการวิเคราะห์ข้อมูลทีแสนยุ่ งยาก
จากฐานข้อมูลทีมีอยู่จํานวนมาก ให้กลายเป็ นเรืองง่า ยเพีย งการคลิกแค่ไ ม่ กีครัง สามารถสร้า งรายงานทังใน
รูปแบบตารางและกราฟ หรือปรับแต่งรายงานเพือการนํ าเสนอข้อมูลในแบบทีเราต้องการได้
วัตถุประสงค์
เพือให้ผู้เรียน สามารถประยุกต์ใช้ Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart เพือจัดทํ า รายงาน
ได้
เนื อหาการฝึ กอบรม
ี ์ ลัดแบบไม่ ต้ อ งท่ อ งจํ า เพือให้ ส ามารถ
 ทบทวนพืนฐานการใช้ งานทัวไปใน Excel และการใช้ คย
ทํางานใน Excel ได้เร็วขึน
ั กับฐานข้อมูล และความสามารถของ Pivot Table & Pivot Chart รวมถึงการเตรีย ม
 ทําความรูจ้ ก
ข้อมูล หรือฐานข้อมูล เพือใช้ในการสร้าง Pivot Table & Pivot Chart
 การใช้งาน Pivot Table และ Pivot Chart เพือจัดทํารายงานอย่า งรวดเร็วและเป็ นอัตโนมัต ิ
 การสร้างรายงานแบบยืดหยุ่นแบบ Dynamic Pivot Table & Pivot Chart
 การกรองข้อมูล (Filter) ในรูปแบบต่างๆ การจัดอัน ดับ จัดกลุ่ม และกรองข้ อ มู ลด้ว ย Slicer และ
Timeline
ั GETPIVOTDATA เพือเพิมประสิทธิภาพในการทํางาน
 การใช้ฟงั ก์ชน
 การสร้างกระดานนํ าเสนองาน (Dashboard) การปรับแต่งรายงาน ตาราง กราฟ เพือการนํ า เสนอ
อย่างมืออาชีพ
คุณสมบัติผ้เู ข้าร่วมอบรม
ผู้ทต้ี องใช้ Excel ในการปฏิบตั งิ านเป็ นประจํา หรือผู้สนใจทัวไป และเคยใช้โ ปรแกรม Microsoft Excel
มาบ้าง

อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 1 เครืองต่ อ 1 คน พร้อ มลงโปรแกรม Ms-Office Version 2013 ขึนไป (ควรใช้
เมนู ภาษาอังกฤษ)
ระยะเวลาการฝึ กอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชัวโมง เวลา 09.00 – 12.00 น.
รูปแบบการอบรม (Methodology)
1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศกึ ษา สนทนาและตอบข้อซักถาม
2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน
วิ ทยากร
อาจารย์ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อ.ต้น)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), อส.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม, การจัดการโลจิส ติกส์ และโซ่อุ ป ทาน),
กําลังศึกษา บธ.ด. (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)
ประสบการณ์ การทํ า งาน Purchasing Manager, Production Planning & Warehouse Manager,
Engineering Manager, Senior Logistics Manager
วิทยากร ทีปรึกษา ด้านการจัดการโลจิสติกส์ บริหารการผลิต
กําหนดการ
สถานที
ราคา

วันเสาร์ที

พฤศจิกายน

Zoom Online Meeting
,
บาท

- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม
- นิตบิ ุคคล สามารถหักภาษี ณ ทีจ่าย %

ใบลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาออนไลน์
หลักสูตร
Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart
เวลา 09.00 – 12.00 น.
กําหนดการ วันเสาร์ที พฤศจิ กายน
รายการค่าลงทะเบียน
: 1 ท่าน

ราคา + vat 7%
, + = ,

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

ราคาหลังหัก ณ ที จ่าย %
, – = ,

รายชื อผู้เข้าร่วมสัมมนา
1. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถือ...................................................
Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..…
Email :…………………………………………...................……… Line Id : ………………………………………………………………..
2. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถือ...................................................
Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..…
Email :…………………………………………...................……… Line Id : ………………………………………………………………..

ที อยู่เพื อออกใบเสร็จ :(กรุณากรอกรายละเอียดให้ชดั เจนเพือความถูกต้องในการออกใบเสร็จ)

(บจก./บมจ./หจก./ส่วนบุคคล) ชือ.................................................เลขประจําตัวผู เ้ สียภาษี.....................................................
 สํานักงานใหญ่  สาขา...........เลขที..................หมู่................อาคาร/หมู่บ ้าน......................................ชัน....................
ตรอก/ซอย..........................ถนน...............................แขวง/ตําบล.............................อําเภอ/เขต............................................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย.์ ..................โทรศัพท์.................................โทรสาร..........................................
ผู ป้ ระสานงาน..............................................มือถือ....................................E-mail :..............................................................
ต้ องการหักภาษี ณ ที จ่ายหรือไม่
 ต้องการ ไม่ต้องการ
กรณี หกั ภาษี ณ ที จ่าย ในนาม บริ ษทั เคเอ็นซี เทรนนิ ง เซ็นเตอร์ จํากัด
/ หมู่ท ี ต.บึงยีโถ อ.ธัญบุร ี จ.ปทุมธานี
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี : 0135556000220
โอนเงิ นเข้าบัญชี :บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิง เซ็นเตอร์ จํากัด ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รงั สิต
เลขทีบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิต 2
เลขทีบัญชี 022-3-65013-9

บริษทั เคเอ็นซี เทรนนิง เซ็นเตอร์ จํากัด
98/83 หมู่ท ี 4 ต.บึงยีโถ อ.ธัญบุร ี จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 02-157-9083, 062-315-5283, 081-847-6341
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com

