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สรา้ง Dashboard ดว้ย Excel ส าหรบัวเิคราะหแ์ละน าเสนอขอ้มลู 
 
การจัดท ารายงานข้อมูลตัวเลขท่ีต้องอัปเดตอยู่เป็นประจ า ท่ีต้องน าเสนอแผนภูมิ (Chart) ของ Excel โดยท่ัวไปก็ไม่
ครอบคลุมข้อมูลท้ังหมด การท างานในขั้นตอนแบบเดิมซ้ าๆ ก็ท าให้เสียเวลาและไม่สะดวก ดังน้ันการน าเสนอรายงานใน
รูปแบบ Dashboard  จึงเป็นการสรา้งรายงานในอีกรูปแบบท่ีมีมุมองรายงานทเ้้ข้าใจได้ง่าย สามารถเห็นการ
เปล่ียนแปลงของข้อมูล หรือรายการตัวเลขท่ีมีการอัปเดตตลอดเวลา Dashboard เป็นกระดานท่ีใช้ในการ วิเคราะห์ 
สรุปข้อมูลส าคัญ และเลือกคัดกรองดูเฉพาะข้อมูลท่ีต้องการได้ เช่น การแยกกลุ่มในแต่ละเดือน / สัปดาห์ เป็นต้น  
การน าเสนอขอ้มูลใหเ้ข้าใจง่ายในหน้าเดียว สามารถดูขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ทันที อีกท้ังมีลูกเล่นในการน าเสนอท่ีเพ่ิมสีสัน
มากกว่ารูปแบบเดิมๆ ตอบโจทย์ในทางธุรกิจได้อย่างดีเย่ียม  ดังน้ัน หลักสูตรน้ีเป็นการน าเอาความสามารถของ Excel 
มาใช้ในการท างานอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเน้ือหา จะเริ่มตั้งแต่การเตรียมข้อมูล การสรา้งวเ้คราะหข์อ้มูล การสรา้ง
แผนภูมิ เพ่ือน าเสนอใน Dashboard โดยใช้เครื่องมือ ต่างๆ ใน Excel ซ่ึงหลักจากจบหลักสูตรน้ีคุณจะได้แนวคิดในการ
น าเอาประยุกต์เพ่ือสร้าง Dashboard ให้กับขอ้มูลของ หน่วยงานคุณได้อย่างแน่นอน 
 
วตัถปุระสงค ์: 

 เรียนรู้หลักการสร้าง Dashboard ใน Excel ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
 เรียนรู้การจัดการกับข้อมูลท่ีจะน ามาจัดท ารายงาน Dashboard เพ่ือการวิเคราะห์และสรุปผลได ้
 เรียนรู้การใช้เครื่องมือ  Dynamic Pivot Table และ Chart ท่ีจะช่วยในการสร้าง Dashboard  
 เรียนรู้วิธีการเลือกใช้  Pivot Table และ Pivot Chart ท่ีเหมาะสมน าเสนอข้อมูลแบบมืออาชีพ 

 
หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรบั: 

 ผู้บริหาร พนักงานหรือเจ้าหน้าท่ี ด้านการจัดเก็บข้อมูลหรือท างานท่ีต้องรายงานข้อมูล 
 ผู้ท่ีต้องการเรียนรู้เครื่องมือทีเด็ดต่างๆ อันหลากหลาย ท่ีช่วยท าให้งานกับข้อมูลเป็นเร่ืองง่าย และดูเป็นมือ

อาชีพ 
 ผู้ท่ีต้องการเทคนิคการใช้งาน excel เพ่ือช่วยลดเวลาในการท างานและเกิดประสิทธภิาพสูงสุด 

 
คณสุมบตัขิองผูเ้ขา้รว่มอบรม :  

 ควรมีพ้ืนฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น  
 ควรมีความรู้พ้ืนฐานการใช้งานโปรแกรม Excel ในระดับเบ้ืองต้นมาก่อน 
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หลกัสตูรตอ่เนือ่ง:  
 การใช้ Function ขั้นสูงใน Excel ส าหรับนักวิทยาศาสตร์ขอ้มูล   
 สร้าง Chart วิเคราห์การขาย ด้วย Excel ส าหรับการท าตลาดออนไลน์  
 การใช้ PivotTable สรุปข้อมูล บน Excel ส าหรับผู้จัดการธุรกิจ  

 
ระยะเวลาอบรม: 

 1 วัน / 6 ชม. 
 
ราคาคอรส์อบรม: 

 4,500 บาท (ราคายังไม่รวมภาษมูีลค่าเพ่ิม) 
 
รายละเอยีดหลกัสตูร 
1. แนวคดิเกี่ย้วกบั Dashboard รวมถงึการวเิคราะหข์อ้มลูและการแสดงขอ้มลู 

 แนวคิดการออกแบบ Dashboard  
 การออกแบบ Worksheet ส าหรับสร้าง Dashboard  
 การจัดเตรียมข้อมูลส าหรับการสร้าง Dashboard  
 เครื่องมือต่างๆ ของ Excel ท่ีจะช่วยในการสร้าง Dashboard  
 เทคนิคเปล่ียนมุมมองการน าเสนอให้มีสีสันด้วย Dashboard 

 
2. การสรา้งผลสรปุตวัเลขดว้ย Pivot Table 

 รูปแบบของข้อมูลในการจัดท า Pivot Table 
 การใช้ข้อมูลจากไฟล์โปรแกรมอ่ืนมาสร้าง Pivot Table อาทิText Files, Access File  
 การจัดการกับโครงสร้าง Pivot Table อาทิ Filter, Row, Column, Value  
 การจัดการกับฟังก์ช่ันการค านวณใน Pivot Table  
 การก าหนดรูปแบบการแสดงผลตัวเลขค าตอบ 
 การปรับแต่งหน้าตารายงาน Pivot Table  
 การกรองขอ้มูล Pivot Table จาก Row/Column Label  
 การสร้างเครื่องมือตัดแบ่ง Slicer เพ่ือควบคุมการแสดงข้อมูล 
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3. การสรา้งแผนภมูิน าเสนอ Pivot Chart  
 แทรกแผนภูมิ 
 รูปแบบและการออกแบบกราฟ Pivot Chart 
 ข้อจ ากัดของ Pivot Chart 
 สร้าง Sparkline ใน Pivot Chart 

 
4. การจดัรปูแบบตามเงือ่นไขใน Pivot Table 

 แนะน าการจัดรูปแบบตามเง่ือนไข 
 การแสดงผลตัวเลขในแบบ  Data Bars, Color Scales & Icon Sets 
 การสร้างเง่ือนไขในแบบต่างๆ ได้แก่ Highlight Cell Rules  
 Format เฉพาะเซลล์ท่ีมีเง่ือนไข 
 ใช้สูตรเพ่ือก าหนดเซลล์ท่ีจะจัดรูปแบบ 


