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XLS038 : สร้าง Dashboard ด้วย Excel สาหร ับวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล
หล ักการและเหตุผล :
การจั ด ท ารายงานข อ้ มู ล ตั ว เลขที่ต อ้ งอั ป เดตอยู่ เ ป็ นประจ า ที่ต ้องน าเสนอแผนภู ม ิ ( Chart) ของ Excel
โดยทั่วไปก็ไม่ครอบคลุมข ้อมูลทัง้ หมด การทางานในขัน
้ ตอนแบบเดิมซ้าๆ ก็ทาให ้เสียเวลาและไม่สะดวก ดังนั น
้ การ
นาเสนอรายงานในรูปแบบ Dashboard จึงเป็ นการสร ้างรายงานในอีกรูปแบบทีม
่ ม
ี ม
ุ มองรายงานทีเ่ ข ้าใจได ้ง่าย สามารถ
เห็ น การเปลีย
่ นแปลงของข ้อมู ล หรือ รายการตั ว เลขทีม
่ ีก ารอั ป เดตตลอดเวลา Dashboard เป็ นกระดานทีใ่ ช ้ในการ
วิเคราะห์ สรุปข ้อมูลสาคัญ และเลือกคัดกรองดูเฉพาะข ้อมูลทีต
่ ้องการได ้ เช่น การแยกกลุม
่ ในแต่ละเดือน / สัปดาห์ เป็ น
ต ้น มาน าเสนอข ้อมูล ให ้เข ้าใจง่า ยในหน า้ เดีย ว สามารถดูข ้อมูล เพิ่ม เติม ได ้ทัน ทีไ ม่ยุ่ง ยาก อีก ทัง้ ยั ง มี ลูก เล่น ในการ
ั มากกว่ารูปแบบเดิมๆ ตอบโจทย์ในทางธุรกิจได ้อย่างดีเยีย
นาเสนอทีเ่ พิม
่ สีสน
่ ม
ดังนัน
้ หลักสูตรนีเ้ ป็ นการนาเอาความสามารถของ Excel มาใช ้ในการทางานอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเนื้อหา
จะเริม
่ ตัง้ แต่ การเตรียมข ้อมูล การสร ้างวิเคราะห์ข ้อมูล การสร ้างแผนภูม เิ พื่อนาเสนอใน Dashboard โดยใช ้เครื่องมือ
ต่างๆ ใน Excel ซึง่ หลักจากจบหลักสูตรนี้คณ
ุ จะได ้แนวคิดในการนาเอาประยุกต์เพือ
่ สร ้าง Dashboard ให ้กับข ้อมูลของ
หน่วยงานคุณได ้อย่างแน่นอน
ว ัตถุประสงค์ :
1. เรียนรู ้หลักการสร ้าง Dashboard ใน Excel ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ ้าง
2. เรียนรู ้การจัดการกับข ้อมูลทีจ
่ ะนามาจัดทารายงาน Dashboard เพือ
่ การวิเคราะห์และสรุปผลได ้
3. เรียนรู ้การใช ้เครือ
่ งมือ Dynamic Pivot Table และ Chart ทีจ
่ ะช่วยในการสร ้าง Dashboard
4. เรียนรู ้วิธก
ี ารเลือกใช ้ Pivot Table และ Pivot Chart ทีเ่ หมาะสมนาเสนอข ้อมูลแบบมืออาชีพ
หล ักสูตรนีเ้ หมาะสาหร ับ :
1. ผู ้บริหาร พนั กงานหรือเจ ้าหน ้าที่ ด ้านการจัดเก็บข ้อมูลหรือทางานทีต
่ ้องรายงานข ้อมูล
2. ผู ้ทีต
่ ้องการเรียนรู ้เครือ
่ งมือทีเด็ดต่างๆ อันหลากหลาย ทีช
่ ว่ ยทาให ้งานกับข ้อมูลเป็ นเรือ
่ งทีง่ ่าย และดูเป็ นมือ
อาชีพ
3. ผู ้ทีต
่ ้องการเทคนิคการใช ้งาน Excel เพือ
่ ช่วยลดเวลาในการทางานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คุณสมบ ัติของผูเ้ ข้าอบรม :
1. ควรมีพน
ื้ ฐานการใช ้งานคอมพิวเตอร์เบือ
้ งต ้น
2. ควรมีความรู ้พืน
้ ฐานการใช ้งานโปรแกรม Excel ในระดับเบือ
้ งต ้นมาก่อน
หล ักสูตรต่อเนือ
่ ง:
1. การใช ้ Function ขัน
้ สูงใน Excel สาหรับนั กวิทยาศาสตร์ข ้อมูล
2. สร ้าง Chart วิเคราห์การขาย ด ้วย Excel สาหรับการทาตลาดออนไลน์
3. การใช ้ PivotTable สรุปข ้อมูล บน Excel สาหรับผู ้จัดการธุรกิจ
ั
้ หาการอบรมสมมนา
เนือ
:
1. แนวคิดเกีย
่ วกับ Dashboard รวมถึงการวิเคราะห์ข ้อมูลและการแสดงข ้อมูล
 แนวคิดการออกแบบ Dashboard
 การออกแบบ Worksheet สาหรับสร ้าง Dashboard
 การจัดเตรียมข ้อมูลสาหรับการสร ้าง Dashboard
 เครือ
่ งมือต่างๆ ของ Excel ทีจ
่ ะช่วยในการสร ้าง Dashboard
ี น
ั ด ้วย Dashboard
 เทคนิคเปลีย
่ นมุมมองการนาเสนอให ้มีสส
2. การสร ้างผลสรุปตัวเลขด ้วย Pivot Table
 รูปแบบของข ้อมูลในการจัดทา Pivot Table
 การใช ้ข ้อมูลจากไฟล์โปรแกรมอืน
่ มาสร ้าง Pivot Table อาทิ Text Files, Access File
 การจัดการกับโครงสร ้าง Pivot Table อาทิ Filter, Row, Column, Value
ั่ การคานวณใน Pivot Table
 การจัดกับฟั งก์ชน
 การกาหนดรูปแบบการแสดงผลตัวเลขคาตอบ
 การปรับแต่งหน ้าตารายงาน Pivot Table
 การกรองข ้อมูล Pivot Table จาก Row/Column Label
 การสร ้างเครือ
่ งตัดแบ่ง Slicer เพือค
่ วบคุมการแสดงข ้อมูล
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3. การสร ้างแผนภูมน
ิ าเสนอ Pivot Chart
 แทรกแผนภูม ิ
 รูปแบบและการออกแบบกราฟ Pivot Chart
 ข ้อจากัดของ Pivot Charts
 สร ้าง Sparkline ใน Pivot Table
4. การจัดรูปแบบตามเงือนไขใน Pivot Table
 แนะนาการจัดรูปแบบตามเงือ
่ นไข
 การแสดงผลตัวเลขในแบบ Data Bars, Color Scales & Icon Sets
 การสร ้างเงือ
่ นไขในแบบต่างๆ ได ้แก่ Highlight Cell Rules
 Format เฉพาะเซลล์ทม
ี่ เี งือนไข
 ใช ้สูตรเพือ
่ กาหนดเซลล์ทจ
ี่ ะจัดรูปแบบ
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