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XLS011: Advanced Microsoft Excel 2016/2019 PivotTable and PivotChart 
 

หลกัการและเหตผุล: 
          โปรแกรม Excel มเีครือ่งมอืทีไ่ดร้ับความนยิมเป็นอย่างมากอยู่ตัวหนึง่ชือ่วา่ PivotTable โดยเครือ่งมอืตัวนี้จะ

ชว่ยใหเ้ราสามารถวเิคราะหข์อ้มลู และสรา้งผลสรุปขอ้มลูในรูปของตารางไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพยีงแคค่ลกิเมาสแ์ลว้ลาก

น าไปวางต าแหน่งของหัวขอ้ต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมตามความตอ้งการ แตห่ากภายหลังพบวา่ตอ้งการเปลีย่นรูปแบบการ
สรุปผลขอ้มลูใหมก็่สามารถท าไดอ้ยา่งง่ายดายเพยีงแค่คลกิเมาสแ์ลว้ลากเชน่เดยีวกัน นอกจากนี้แลว้เรายังสามารถ

แปลงขอ้มลูรายงานของ PivotTable เป็นรายงานเพือ่น าเสนอในรูปแบบของกราฟทีเ่รยีกว่า PivotChart ไดอ้ยา่งรวดเร็ว
อกีดว้ย 

         ดังนัน้หลักสตูรนี้จะเนน้การเรยีนรูถ้งึเทคนคิเคล็ดลับในการใชเ้ครือ่งมอื PivotTable และ PivotChart บน Excel 

เพือ่ชว่ยในการวเิคราะหข์อ้มลูและการสรุปผลขอ้มูลในรูปของตารางและกราฟอยา่งมอือาชพี 
 

วตัถปุระสงค:์ 

• เพือ่ใหผู้อ้บรมสามารถเขา้ใจถงึการใชเ้ครือ่งมอื PivotTable และ PivotChart บน Excel ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

• เพือ่ใหผู้อ้บรมสามารถสรา้ง แกไ้ข ลบ เปลีย่นแปลง ตลอดจนใสส่ตูรค านวณลงใน PivotTable ได ้

• เพือ่ใหผู้อ้บรมสามารถน าผลสรุปขอ้มลูของ PivotTable มาสรุปตอ่ยอดเป็นกราฟในรูปของ PivotChart ได ้

• เพือ่ใหผู้อ้บรมสามารถประยุกตใ์ช ้PivotTable และ PivotChart กับขอ้มลูจากแหลง่ภายนอกได ้
  

หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั: 

• ผูท้ีต่อ้งการใชเ้ครือ่งมอื PivotTable และ PivotChart บน Excel 

• ผูท้ีต่อ้งการสรา้งผลสรุปขอ้มูลในรูปของ PivotTableและ PivotChartบน Excel อย่างมอือาชพี 

• ผูบ้รหิารหรอืผูท้ีต่อ้งการใชข้อ้มลูบน Excel มาชว่ยในการสนับสนุนการตัดสนิใจ 

• นักศกึษาและผูส้นใจท่ัวไป 
 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้อบรม: 

• ควรมคีวามรูพ้ืน้ฐานการใชง้านโปรแกรม Excel ในระดับเบือ้งตน้มากอ่น 

• หรอืเคยผา่นการอบรมหลักสตูร Fundamentals Microsoft Excel 2013/2016 มากอ่น 

• หากเคยผา่นการอบรมหลักสตูร Advanced Microsoft Excel 2013/2016 Function and Databaseมากอ่นจะ

ชว่ยท าใหเ้รยีนรูห้ลักสตูรนี้ไดเ้ร็วยิง่ขึน้ 
 

หลกัสูตรตอ่เนือ่ง: 

• Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Function and Database 

• Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Chart Professional 

• Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Macro and VBA Programming 
 

เนือ้หาการอบรม: 

1. แนวความคดิของ PivotTable และ PivotChart 

• ความหมายของ PivotTable และ PivotChart 

• แนะน าการสรา้ง PivotTable และ PivotChart อย่างถกูวธิ ี
• ขอ้ระวังในการท างานกับขอ้มลูบน PivotTable และ PivotChart 

• องคป์ระกอบทีส่ าคัญของ PivotTableและ PivotChart 

• เทคนคิการสรา้ง PivotTable และ PivotChart จากแหลง่ขอ้มูลดบิในรูปแบบทีแ่ตกตา่ง 

2. แนะน า Ribbon ของ PivotTable และ PivotChart 

• รูปแบบตา่งๆ ของการ Format บน PivotTable 

• การก าหนด Options ของ PivotTable 

3. การสรา้งผลสรุปขอ้มลูดว้ย PivotTable 

• เจาะลกึเครือ่งมอืปรับแตง่ทกุตัวบน PivotTable 

• เทคนคิการสรา้งกลุม่และเรยีงล าดับขอ้มลูในแตล่ะประเภทบน PivotTable 

• การก าหนด PivotTable Field List 

• การก าหนด RowLabels และ ColumnLabels ใหกั้บ PivotTable 

• การใช ้Multiple Consolidation ใน PivotTable 
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4. การกรองขอ้มูลใน PivotTable 

• การกรองขอ้มูลเฉพาะ Row หรอื Column 

• การกรองขอ้มูลทัง้ตาราง 

• การยกเลกิการกรองขอ้มลู 

• การกรองขอ้มูลรูปแบบใหมบ่น Excel 2010 ดว้ย Slicer 

• การกรองขอ้มูลตามเงือ่นไขทีก่ าหนด 

5. เทคนคิการสรา้งสตูรค านวณบน PivotTable 

• การค านวณแบบ Calculated Field 

• การค านวณแบบ Calculated Item 

• การท ารายงานสรุปขอ้มูลการสรา้งสตูรดว้ย List Formulas 

• การใชฟั้งกช์ัน่ GETPIVOTDATA เพือ่ดงึขอ้มลูบน PivotTable มาใชง้าน 

6. เทคนคิการท า Dynamic PivotTable โดยอาศัยฟังกช์ัน่ OFFSET เพือ่แกปั้ญหาจ านวนขอ้มลูทีไ่มเ่ท่ากัน 

7. การสรา้งกราฟดว้ย PivotChart 

• การสรา้ง PivotChart จาก PivotTable 

• การเชือ่มโยงขอ้มูลระหวา่ง PivotTable กับ PivotChart ทีค่วรทราบ 

• เทคนคิการน ายอดผลรวมใน PivotTable มาแสดงบน PivotChart 

• การแสดงขอ้มลูใน PivotChartเพือ่สรุปประเด็นทีน่่าสนใจ 

8. การตดิต่อและเชือ่มโยงขอ้มลูตา่งๆ จากแหล่งขอ้มลูภายนอก 

• การใชข้อ้มลูจากแหลง่ขอ้มูลภายนอก (External Data Source) 

• การสรา้ง PivotTable และ PivotChart จาก Workbook อืน่ๆ 

• การเชือ่มโยงขอ้มูลระหวา่งโปรแกรม Excel กับ Access 

• การเรยีกใชข้อ้มลูจากฐานขอ้มูลภายนอกมาแสดงเป็น PivotTable และ PivotChart บน Excel 

• การสรา้ง PivotTable และ PivotChart จากขอ้มูลทีม่กีารเชือ่มโยงกันมากกวา่ 1 ตาราง 

9. แนะน าตัวอย่างและเทคนคิมากมาย พรอ้มการประยกุตใ์ชง้านเชงิธรุกจิส าหรับ PivotTable และ PivotChart แบบมอื

อาชพี 

10. วธิกีารน าเสนอ PivotTable และ PivotChart บนโปรแกรม PowerPoint 

11. แนะน าการพัฒนาระบบขอ้มลูบน PivotTable และ PivotChart ดว้ยค าสัง่ Macro แบบอัตโนมัต ิ

 

วทิยากร: 

 

 

 

อาจารยร์วโีรจน ์ทวชีัยนุกลูกจิ  

• Master of Science Program in Human Resource and Organization 

Development (HROD), NIDA 

• Mini Master in Creative Digital Marketing in Economy 4.0, Chulalongkorn 

University 

• B.B.A. (Computer Information Management), Saint John's University 

จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 2 วัน (12 ชั่วโมง) 

ก าหนดการอบรม: ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี https://www.career4future.com/trainingprogram 

 
ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

 

คา่ลงทะเบยีนอบรม: ท่านละ 6,900 บาท (ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) 
** สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย  

 
สถานทีฝึ่กอบรม: 

          สถาบันพัฒนาบุคลากรแหง่อนาคต 

          เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ชัน้ 6 
          ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
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วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่: 
          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 

          โทรศัพท:์ 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887 
          โทรสาร: 0 2644 8110 

          Website: www.career4future.com 

          E-mail:  

mailto:training@nstda.or.th

