หล ักสูตร Inside Chart & Dynamic Chart
ระยะเวลาอบรม
2 วัน (อบรมเวลา 9:00 – 16:00 น.)

แนะนาหล ักสูตร
หลักสูตรนีจ
้ ะเน ้นเจาะลึกการใช ้งาน Chart ใน Excel เพือ
่ ให ้คุณสามารถทีจ
่ ะมีความเข ้าใจในการใช ้งาน
แบบลึกซืง้ ซึง่ หลายคนสร ้าง Chart ได ้โดยไม่รู ้ว่าควรจะเลือกรูปแบบใดจึงจะเหมาะสม เพราะใน Excel มี
รูปแบบ Chart เป็ นจานวนมาก
นอกจากนีจ
้ ะได ้เรียนรู ้การสร ้าง Chart แบบมืออาชีพ โดยสามารถทีจ
่ ะใช ้ Chart เดียว แต่แสดงข ้อมูลได ้
หลายรูปแบบ โดยผู ้เรียนจะได ้เรียนรู ้สูตรและเครือ
่ งมือต่างๆ ในการพัฒนาให ้เป็ น Dynamic Chart หลัก
จากจบหลักสูตรนีส
้ ามารถนาเอาความรู ้ไปพัฒนาการนาเสนอ Chart เพือ
่ ให ้ผู ้บริหารใช ้ตัดสินใจได ้อย่าง
รวดเร็วและสวยงามแบบมืออาชีพ และนาไปต่อยอดของการพัฒนาระบบ Dashboard ในองค์กรได ้

ว ัตถุประสงค์ของหล ักสูตร





เรียนรู ้รูปแบบต่างๆ ของ Chart ใน Excel และความเหมาะสมของใช ้งาน
เรียนรู ้เทคนิคการสร ้างชาร์ต และการแก ้ไขข ้อจากัดของ Chart ใน Excel
เรียนรู ้การสร ้าง Chart แบบ Dynamic ซึง่ มีเพียง Chart เดียวแต่สามารถแสดงข ้อมูลได ้หลาย
มุมมอง
เรียนรู ้การใช ้เครือ
่ งมือต่างๆ ในการสร ้าง Dynamic Chart

้ หาการอบรม
เนือ
การสร้าง Chart















ความเข ้าใจเกีย
่ วกับการสร ้าง Chart ใน Excel
การ Plot Chart แบบ Embed Chart และ Chart Sheet
การสร ้าง Chart Sheet ให ้แสดงหลายๆ Chart พร ้อมกัน ซึง่ โดยปกติ Excel จะแสดงได ้เพียง
Chart เดียวเท่านัน
้
การสร ้าง Chart โดยใช ้ Wizard และการกลับไปแก ้ไข Chart จาก Wizard
การสร ้าง Chart ใหม่อย่างรวดเร็ว โดยการกดเพียงแป้ นเดียวเท่านัน
้ !!!
รูปแบบ Chart ต่างๆ ของ Excel กับความเหมาะสมในการนาเสนอข ้อมูล
การ Plot Chart โดยอาศัยข ้อมูลทีไ่ ม่ได ้ติดกัน เช่น ข ้อมูลอยู่ข ้ามชีต หรือข ้ามไฟล์ ฯลฯ
การ Group วันทีข
่ องข ้อมูลใน Chart จากรายวัน ให ้เป็ นทุกๆ 7 วัน หรือ รายเดือน หรือรายปี
เหมาะสาหรับกรณีทม
ี่ ข
ี ้อมูลเป็ นจานวนมากๆ และต ้องการเฉพาะบางช่วงเวลาเท่านัน
้
การแก ้ปั ญหาของ Line Chart ในกรณีทบ
ี างเซลไม่มข
ี ้อมูล หรือข ้อมูลเกิด Error จากสูตรทีท
่ า
ไว ้ ซึง่ จะส่งผลให ้เส ้นจะแหว่งหายไป
การ Format Chart ให ้สวยงาม
ั้
การเอารูปภาพมาเป็ น Background ให ้กับ Chart เหมือนทีเ่ ห็นในนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ชน
นาต่าง ๆ
การ Save รูปแบบทีต
่ บแต่งไว ้อย่างสวยงามไว ้ให ้เป็ น Template ซึง่ จะช่วยประหยัดเวลาในการ
ตบแต่ง Chart ครัง้ ต่อไป
การ Copy รูปแบบ Format ของ Chart จากรูปหนึง่ ไปยังอีกรูปหนึง่
การพิมพ์ Chart ออกทางเครือ
่ งพิมพ์
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การลิงก์ Chart จาก Excel ให ้ไปปรากฏในสไลด์ PowerPoint และให ้ Chart ใน PowerPoint
ถูก Update อัตโนมัตเิ มือ
่ Chart ใน Excel เปลีย
่ นแปลงข ้อมูล โดยไม่ต ้อง Copy และ Paste
ข ้อมูลใหม่ทก
ุ ครัง้
สุดยอดเทคนิคการสร ้าง Chart ในแบบต่างๆ เช่น
- การแก ้ปั ญหาข ้อมูลทีม
่ ค
ี วามแตกต่างๆ กันค่อนข ้างมาก เช่น เริม
่ จาก 0 - 1,000,000
- การแสดง Chart เพือ
่ นาเสนอข ้อมูลของโครงการแบบ Gantt Chart
- การแสดง Chart แบบ Timeline
- การแสดง Pie Chart ในรูปแบบเกย์หน ้าปั ด
- การแสดง Chart แบบ Histogram
- การแสดง Column Chart ผสมระหว่างแบบ Column และ Stack
- การแสดง Chart ให ้มีเส ้นแบ่งเกณฑ์วด
ั เช่น การเปรียบเทียบยอดขายสะสมกับเป้ าหมายทีว่ างไว ้
และเทคนิคในการสร ้าง Chart อีกมากมาย

การสร้าง Dynamic Chart




ข ้อจากัดของการ Plot Chart ใน Excel
การใช ้สูตรขัน
้ สูงทีจ
่ ะใช ้แก ้ปั ญหาของการสร ้าง Chart
การใช ้เครือ
่ งมือทูลบาร์ Form ต่างๆ อาทิ ปุ่ ม Option Button ปุ่ ม Scrollbar ปุ่ ม Checkbox เพือ
่
ออกแบบ Interface ของการสร ้าง Dynamic Chart



การ Plot Chart โดยให ้ Chart รู ้จักข ้อมูลทีเ่ พิม
่ ขึน
้ หรือลดลงโดยอัตโนมัต ิ



การสร ้าง Dropdown List เพือ
่ เลือกรูปแบบการแสดง Chart ตามต ้องการ เช่น Pie Chart, Line
Chart, Column Chart
การใช ้ Scrollbar เพือ
่ ให ้ Chart Plot ตามจานวนข ้อมูลทีต
่ ้องการ เช่น กาหนดให ้ Plot Chart 3
เดือน หรือ 4 เดือน หรือุ 6 เดือน ฯลฯ
้ สุดตามต ้องการ เช่น หากมียอดขายเริม
การ Plot Chart โดยกาหนดช่วงเวลาเริม
่ ต ้นและสิน
่
ตัง้ แต่เดือน Jan 09 ถึง Dec 09 สามารถทีจ
่ ะเลือกได ้ว่าจะให ้ Chart แสดงข ้อมูลเริม
่ ต ้นเป็ น
้ สุด ณ เดือนใดก็ได ้
เดือนใดก็ได ้ หรือสิน








การ Plot Chart โดยใช ้ข ้อมูลล่าสุดย ้อนหลังเช่น หากมีการเก็บตัวเลขเริม
่ ตัง้ แต่เดือน Jan 09 Dec 09 และต ้องการดูเปรียบเทียบย ้อนหลัง 3 เดือน คือ Oct 09 - Dec 09 หรือย ้อนหลัง 6
เดือน คือ Jul 09 - Dec 09
การ Plot Chart ให ้มีชว่ งความห่างของข ้อมูลตามต ้องการ เช่น ต ้องการดูยอดขายทุกๆ 10 วัน
หรือ 30 วัน ฯลฯ



การ Plot Chart ขัน
้ สูง การสร ้าง Dropdown List เพือ
่ เลือกข ้อมูลทีต
่ ้องการจะ Plot Chart และ
สร ้าง Option Button เพือ
่ เลือกชนิดของข ้อมูลทีจ
่ ะเปรียบเทียบ



และตัวอย่างอืน
่ ๆ อีกมากมาย

หล ักสูตรนีเ้ หมาะสาหร ับ




ผู ้ทีต
่ ้องการเรียนรู ้การใช ้งาน Excel แบบเจาะลึก และการสร ้าง Chart ในขัน
้ สูง
พนักงานฝ่ ายสถิตห
ิ รือฝ่ ายวิเคราะห์ข ้อมูลขององค์กร
ผู ้ทีต
่ ้องนาเสนอข ้อมูลให ้กับผู ้บริหาร
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