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หลกัสตูร Inside Chart & Dynamic Chart  

ระยะเวลาอบรม 

2 วนั (อบรมเวลา 9:00 – 16:00 น.) 

แนะน าหลกัสตูร 

หลกัสตูรนีจ้ะเนน้เจาะลกึการใชง้าน Chart ใน Excel เพือ่ใหค้ณุสามารถทีจ่ะมคีวามเขา้ใจในการใชง้าน
แบบลกึซืง้ ซึง่หลายคนสรา้ง Chart ไดโ้ดยไมรู่ว้า่ควรจะเลอืกรูปแบบใดจงึจะเหมาะสม เพราะใน Excel มี

รูปแบบ Chart เป็นจ านวนมาก  

นอกจากนีจ้ะไดเ้รยีนรูก้ารสรา้ง Chart แบบมอือาชพี โดยสามารถทีจ่ะใช ้Chart เดยีว แตแ่สดงขอ้มลูได ้

หลายรูปแบบ โดยผูเ้รยีนจะไดเ้รยีนรูส้ตูรและเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพัฒนาใหเ้ป็น Dynamic Chart หลกั
จากจบหลักสตูรนีส้ามารถน าเอาความรูไ้ปพัฒนาการน าเสนอ Chart เพือ่ใหผู้บ้รหิารใชต้ัดสนิใจไดอ้ยา่ง

รวดเร็วและสวยงามแบบมอือาชพี และน าไปตอ่ยอดของการพัฒนาระบบ Dashboard ในองคก์รได ้

วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

 เรยีนรูรู้ปแบบตา่งๆ ของ Chart ใน Excel และความเหมาะสมของใชง้าน 

 เรยีนรูเ้ทคนคิการสรา้งชารต์ และการแกไ้ขขอ้จ ากดัของ Chart ใน Excel 

 เรยีนรูก้ารสรา้ง Chart แบบ Dynamic ซึง่มเีพยีง Chart เดยีวแตส่ามารถแสดงขอ้มูลไดห้ลาย
มมุมอง 

 เรยีนรูก้ารใชเ้ครือ่งมอืตา่งๆ ในการสรา้ง Dynamic Chart  

เนือ้หาการอบรม 

การสรา้ง Chart 

 ความเขา้ใจเกีย่วกบัการสรา้ง Chart ใน Excel 

 การ Plot Chart แบบ Embed Chart และ Chart Sheet 

 การสรา้ง Chart Sheet ใหแ้สดงหลายๆ Chart พรอ้มกนั ซึง่โดยปกต ิExcel จะแสดงไดเ้พยีง 

Chart เดยีวเทา่นัน้ 

 การสรา้ง Chart โดยใช ้Wizard และการกลบัไปแกไ้ข Chart จาก Wizard 

 การสรา้ง Chart ใหมอ่ยา่งรวดเร็ว โดยการกดเพยีงแป้นเดยีวเทา่นัน้ !!! 

 รูปแบบ Chart ตา่งๆ ของ Excel กบัความเหมาะสมในการน าเสนอขอ้มลู 

 การ Plot Chart โดยอาศยัขอ้มูลทีไ่มไ่ดต้ดิกนั เชน่ ขอ้มูลอยู่ขา้มชตี หรอืขา้มไฟล ์ฯลฯ 

 การ Group วนัทีข่องขอ้มลูใน Chart จากรายวนั ใหเ้ป็นทกุๆ 7 วนั หรอื รายเดอืน หรอืรายปี 

เหมาะส าหรับกรณีทีม่ขีอ้มลูเป็นจ านวนมากๆ และตอ้งการเฉพาะบางชว่งเวลาเทา่นัน้ 

 การแกปั้ญหาของ Line Chart ในกรณีทบีางเซลไมม่ขีอ้มูล หรอืขอ้มลูเกดิ Error จากสตูรทีท่ า
ไว ้ซึง่จะสง่ผลใหเ้สน้จะแหวง่หายไป 

 การ Format Chart ใหส้วยงาม 

 การเอารูปภาพมาเป็น Background ใหก้บั Chart เหมอืนทีเ่ห็นในนติยสารหรอืหนังสอืพมิพช์ัน้

น าตา่ง ๆ 

 การ Save รูปแบบทีต่บแตง่ไวอ้ยา่งสวยงามไวใ้หเ้ป็น Template ซึง่จะชว่ยประหยัดเวลาในการ

ตบแตง่ Chart ครัง้ตอ่ไป  

 การ Copy รูปแบบ Format ของ Chart จากรูปหนึง่ไปยังอกีรูปหนึง่ 

 การพมิพ ์Chart ออกทางเครือ่งพมิพ ์
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 การลงิก ์Chart จาก Excel ใหไ้ปปรากฏในสไลด ์PowerPoint และให ้Chart ใน PowerPoint 
ถกู Update อตัโนมัตเิมือ่ Chart ใน Excel เปลีย่นแปลงขอ้มูล โดยไมต่อ้ง Copy และ Paste 

ขอ้มลูใหมท่กุครัง้ 

 สดุยอดเทคนคิการสรา้ง Chart ในแบบตา่งๆ เชน่ 
- การแกปั้ญหาขอ้มลูทีม่คีวามแตกตา่งๆ กนัคอ่นขา้งมาก เชน่ เริม่จาก 0 - 1,000,000 

- การแสดง Chart เพือ่น าเสนอขอ้มูลของโครงการแบบ Gantt Chart 
- การแสดง Chart แบบ Timeline  

- การแสดง Pie Chart ในรูปแบบเกยห์นา้ปัด 

- การแสดง Chart แบบ Histogram 
- การแสดง Column Chart ผสมระหวา่งแบบ Column และ Stack 

- การแสดง Chart ใหม้เีสน้แบง่เกณฑว์ดั เชน่ การเปรยีบเทยีบยอดขายสะสมกบัเป้าหมายทีว่างไว ้

 และเทคนคิในการสรา้ง Chart อกีมากมาย  

การสรา้ง Dynamic Chart 

 ขอ้จ ากดัของการ Plot Chart ใน Excel 

 การใชส้ตูรขัน้สงูทีจ่ะใชแ้กปั้ญหาของการสรา้ง Chart 

 การใชเ้ครือ่งมอืทลูบาร ์Form ตา่งๆ อาท ิปุ่ ม Option Button ปุ่ ม Scrollbar ปุ่ ม Checkbox เพือ่

ออกแบบ Interface ของการสรา้ง  Dynamic Chart 

 การ Plot Chart โดยให ้Chart รูจ้ักขอ้มูลทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลงโดยอตัโนมัต ิ

 การสรา้ง Dropdown List เพือ่เลอืกรูปแบบการแสดง Chart ตามตอ้งการ เชน่ Pie Chart, Line 

Chart, Column Chart 

 การใช ้Scrollbar เพือ่ให ้Chart Plot ตามจ านวนขอ้มลูทีต่อ้งการ เชน่ ก าหนดให ้Plot Chart 3 

เดอืน หรอื 4 เดอืน หรอื ุ6 เดอืน ฯลฯ 

 การ Plot Chart โดยก าหนดชว่งเวลาเริม่ตน้และสิน้สดุตามตอ้งการ เชน่ หากมยีอดขายเริม่
ตัง้แตเ่ดอืน Jan 09 ถงึ Dec 09 สามารถทีจ่ะเลอืกไดว้า่จะให ้Chart แสดงขอ้มูลเริม่ตน้เป็น

เดอืนใดก็ได ้หรอืสิน้สดุ ณ เดอืนใดก็ได ้

 การ Plot Chart โดยใชข้อ้มลูลา่สดุยอ้นหลงัเชน่ หากมกีารเก็บตวัเลขเริม่ตัง้แตเ่ดอืน Jan 09 - 

Dec 09 และตอ้งการดเูปรยีบเทยีบยอ้นหลงั 3 เดอืน คอื Oct 09 - Dec 09 หรอืยอ้นหลงั 6 
เดอืน คอื Jul 09 - Dec 09 

 การ Plot Chart ใหม้ชีว่งความหา่งของขอ้มลูตามตอ้งการ เชน่ ตอ้งการดยูอดขายทกุๆ 10 วนั 

หรอื 30 วนั ฯลฯ 

 การ Plot Chart ขัน้สงู การสรา้ง Dropdown List เพือ่เลอืกขอ้มลูทีต่อ้งการจะ Plot Chart และ

สรา้ง Option Button เพือ่เลอืกชนดิของขอ้มูลทีจ่ะเปรยีบเทยีบ  

 และตัวอยา่งอืน่ๆ อกีมากมาย 

หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรบั 

 ผูท้ีต่อ้งการเรยีนรูก้ารใชง้าน Excel แบบเจาะลกึ และการสรา้ง Chart ในขัน้สงู 

 พนักงานฝ่ายสถติหิรอืฝ่ายวเิคราะหข์อ้มูลขององคก์ร 

 ผูท้ีต่อ้งน าเสนอขอ้มลูใหก้บัผูบ้รหิาร 

 

 


