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หลักการและเหตุผล
การดําเนินงานทางธุรกิ จ จะต้ องมี การกํ าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ และเป้ าหมายในการ
ดําเนินงาน รวมถึงการติดตามผลเพื่ อดูว่าการดําเนินงานดังกล่าวนั้นบรรลุตาม
เป้ า หมายหรื อ ไม่ ดั ง นั้ น จะต้ อ งมี ก ารนํ า เสนอข้ อ มู ล เพื่ อรายงานและติ ด ตามผล
สถานะการดําเนินงานในด้านต่าง

Workshop/ฝึกปฏิบัติ

ตัวอย่างการทํา Workshop
เทคนิคการใส่องค์ประกอบเพิ่ มเติมในกราฟ และการเชื่อมโยงข้อมูล

การนําเสนอข้อมูล ในรู ป แบบของ Dashboard
ก็ เ ป็ นทางเลื อกหนึ่ ง ในการ
แสดงภาพรวมในมิติต่างๆ ตามหัวข้อที่นําเสนอในหน้าต่างเดียว ว่ามีสถานะเป็ น
อย่ างไร ซึ่ ง จะช่ว ยให้เ ราสามารถสรุ ป ผลข้ อมู ล ได้ อย่ างรวดเร็ ว และนํ า ไปสู่ ก าร
ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร “เทคนิคการสร้าง Dashboard อย่างมีสไตล์ ด้วย Excel 2013”
จะอธิบายตั้งแต่การจัดเตรียมข้อมูล, การกําหนด Layout, การใช้เครื่องมือต่างๆ
ใน Excel เช่น การสรุปผลข้อมูลด้วย PivotTable, การสร้างกราฟในรูปแบบ
ต่างๆ, การแสดงสถานะข้อมูลด้วย Conditional Formatting เป็นต้น โดยเน้น
การฝึกปฏิบัติ เพื่ อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้าง Dashboard ได้อย่างมืออาชีพ

การสร้างกราฟสไตล์ Infographics

หัวข้อการอบรม
การแบ่งสเกลกราฟออกเป็น 4 ส่วนและการใส่รูปภาพในกราฟ
-

-

-

-

-

หลักการพื้ นฐานของการสร้าง Dashboard
การเตรียมข้อมูลเพื่ อใช้ในการวิเคราะห์และสรุปผล (Database Conceptual)
การสรุปผลข้อมูลด้วย Pivot Table
 การใช้ตัวกรองข้อมูลด้วย Slicer & Timeline
 การใช้ Sparkline เพื่ อดูแนวโน้มของข้อมูล
 การใช้ฟง
ั ก์ชัน GETPIVOTDATA เพื่ อดึงข้อมูลจาก Pivot Table มาใช้
งาน
การสร้างสูตรและการใช้เซลล์ Link เพื่ อดึงข้อมูลมาใช้งาน
 การสร้าง Range Name เพื่ อใช้ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
 การใช้ฟง
ั ก์ชัน IF , CHOOSE , INDEX+MATCH เพื่ อควบคุมการ
แสดงผลข้อมูลในกราฟ
การสร้างกราฟ เพื่ อแสดงผลข้อมูลใน Dashboard
 การสร้างกราฟพื้ นฐาน เช่น กราฟแท่ง , กราฟเส้น , กราฟวงกลม
 การสร้าง Gauge Meter & Thermometer
 เทคนิคการควบคุมการแสดงผลข้อมูลในกราฟ
การใช้ Conditional Formatting เพื่ อแสดงสถานะของข้อมูล
 การแสดงผลตัวเลขโดยใช้ Data Bars , Color Scales
 การสร้าง Icon Set เพื่ อแสดงสถานะและแนวโน้มของข้อมูล
การสร้าง Dashboard Gadgets ตัวช่วยเสริมเพื่ อเพิ่ มความสวยงาม
 การใช้ Icon และสัญลักษณ์ใน Dashboard
 การใช้เครื่องมือใน Developer Tools ในการควบคุมการแสดงผลข้อมูล
ในกราฟ เช่น Combo Box , Option Button เป็นต้น
แบบฝึกหัดการสร้าง Dashboard
 HR Management Dashboard

ตัวอย่างการสร้าง HR Management Dashboard

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิก

6,000 บาท + VAT 7% 420 = 6,420 บาท

บุคคลทั่วไป

6,500 บาท + VAT 7% 455 = 6,955 บาท

(สมาชิก ส.ส.ท. , นักศึกษาปริญญาตรี , หน่วยงานราชการ , รัฐวิสาหกิจ)
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