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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได ้200%      จัดโดย สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร.0-2717-3000 ต่อ 81 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

  

    

  

 

 

 

   

 

วันท่ีจัด    วันพุธท่ี 29 - วันพฤหัสบดีท่ี 30 มิถุนายน 2565 เวลา  09:00 – 16:30 น.                   รับจ านวน  20 ท่าน  

(Offline) สมาชกิ:     
6,200 + 434 (VAT 7%) = 6,420 บาท 

(Online) สมาชกิ:   
4,800 + 336 (VAT 7%) = 5,136 บาท 

(Offline) บุคคลทั่วไป:  
6,700 + 469 (VAT 7%) = 6,955 บาท 

(Online) บุคคลทั่วไป:  
5,200 + 364 (VAT 7%) = บาท  

เจาะลึก...การวิเคราะหข์้อมูลใน Excel อย่างเหนือชั้น ด้วย Pivot Table (Play & Learn) 

คุณวิริยะ วัฒนพุทธิเลิศ 
วิทยากร กระบวนกร และผู้เชี่ยวชาญบริหารกลยุทธ์

C22NO024P / C22NO021DT (2051305061031-210-2410-0246007) 

“PivotTable เคร่ืองมืออัจฉริยะอันทรงประสิทธิภาพช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลที่แสนยุ่งยากเปน็เร่ืองง่ายทันที…เพียงคลิกไม่กี่คร้ัง” 
 

 Microsoft Excel เป็นอีกหน่ึงโปรแกรมท่ีได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลาย 
ไม่ว่าคุณจะท างานด้านไหนก็ตามมักหนีไม่พ้นท่ีต้องมาข้องแวะกับ
โปรแกรมน้ีและจุดเด่นหน่ึงท่ีผู้บริหารและหลายคนชอบใช้ในการสร้าง
รายงานได้อย่างคล่องแคล่วและรวดเร็ว คือ Pivot Table ซ่ึงถือเป็น
เครื่องมือส าคัญท่ีช่วยวิเคราะห์ข้อมูลอันแสนยุ่งยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆ 
ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง คุณก็จะได้ผลลัพธ์ตามต้องการ...อย่างน่า
อัศจรรย์ 
 Pivot Table เป็นเครื่องมืออัจฉริยะตัวหน่ึงในโปรแกรม Excel ท่ีช่วย
ให้การวิเคราะห์ และสรุปผลได้ง่ายขึ้น ถูกต้องแม่นย า ซ่ึงสามารถใช้ได้กับ
ข้อมูล Excel ปริมาณมาก และข้อมูลท่ีบรรจุอยู่ในไฟล์ประเภทอื่นๆ  
Pivot Table จึงถูกน าไปใช้ในงานด้านต่างๆ หลากหลายไม่ว่าจะเป็น งาน
บุคคล บัญชี การตลาด การขาย การผลิต การวางแผน หรือแม้กระท่ังงาน
คลังสินค้า โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องค านวณ และสร้างตารางเอง  
  ดังน้ันการเพิ่มทักษะการใช้  Pivot Table วิเคราะห์ข้อมูลจะช่วยให้คุณ
สามารถสร้างรายงาน สรุปผลข้อมูล ได้ถูกต้องแม่นย าอย่างรวดเร็ว เข้าใจ
ง่ายและคุณจะมีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานได้ดี
ยิ่งขึ้น  
 
สิ่งที่ได้รับหลังอบรมและสัมมนา 

 สามารถออกแบบฐานข้อมูลและสร้าง Pivot Table ได้อย่าง 
  คล่องแคล่ว และรวดเร็ว    

 สามารถน าข้อมูลประเภทต่างๆ เข้ามาสร้าง Pivot Table ได้  
  เช่น Text, XML,  Access   

 สามารถปรับแต่ง Pivot Table ได้แบบมืออาชีพ   

 สามารถจัดการ Pivot Table ด้วยฟังก์ชันได้   

 สามารถบริหารและจัดการข้อมูลด้วย Pivot Chart ได้   

 สามารถปรับแต่งการใช้งาน Pivot Table ด้วย VBA ได้   

 ได้รับเคล็ดไม่ลับกับเทคนิคการใช้ Pivot Table และ Pivot Chart   

 ได้รับแรงบันดาลใจในการพัฒนาและปรับปรุงงาน   
  

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา  
 พนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และผู้สนใจ
ท่ัวไปท่ีเคยใช้ Excel มาบ้าง 
 

หัวข้ออบรมและสัมมนา 
วันแรก   

 Check in  : ทักทายและจุดประกาย 

 รู้จักกับ Pivot Table 

 การจัดเตรียมข้อมูลส าหรับ Pivot Table 

 การออกแบบฐานข้อมูลและสร้าง Pivot Table Play & Learn 
 Exercise 

 การน าข้อมูลประเภทต่างๆ เข้ามาสร้าง Pivot Table 

 การปรับแต่ง Pivot Table 

 Workshop 
 

วันที่สอง   

 Workshop “Play & Learn” 

 การจัดการ Pivot Table ด้วยฟังก์ชั่น 

 การบริหารและจัดการข้อมูลด้วย Pivot Chart Play & Learn  
     Exercise 

 การปรับแต่งการใช้งาน Pivot Table ด้วย VBA 

 เคล็ดไม่ลับกับเทคนิคการใช้ Pivot Table และ Pivot Chart 

 Check out : สรุปบทเรียน 

Super Tips & Techniques for Pivot Table (Hybrid) 
 

หลักสูตรแนะน า 
 รวม 33 เทคนิคและเคล็ดลับสุดฮิต เรียนลัด Excel 
 รู้ลึก รู้จริง สูตรและฟังก์ชันยอดนิยมใน Excel อย่างมืออาชีพ 
 เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วัน 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งรวดเร็วแบบมอือาชีพด้วย PivotTable ใน  
      Excel 
 ไม่ยาก…ถา้อยากเก่ง Excel ในงานขั้นเทพ 


