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Course:

Advanced Excel Chart & Dynamic
ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
หลักสูตรนี ้จะแนะนำกำรใช้ Microsoft Excel นำเสนอข้ อมูลด้ วย Chart เพื่อดูน่ำสนใจ เช่น ให้ ผ้ ใู ช้ งำนเลือกข้ อมูลที่จะสร้ ำง Chart ได้
เอง หรื อเลือกเปลี่ยนรู ปแบบ Chart ที่ต้องกำรดูได้ จะช่วยในกำรวิเครำะห์ข้อมูลได้ ดียิ่งขึ ้น นอกจำกนี ้ถ้ ำคุณรู้ วิธีกำรสร้ ำง Chart ให้ มี
ควำมยืดหยุน่ (Dynamic Chart) ก็จะช่วยลด เวลำในกำรทำงำนของคุณได้ อย่ำงมำก เช่น เมื่อมีข้อมูลเพิ่มขึ ้น ให้ แสดงข้ อมูลที่เพิ่มขึ ้นใน
Chart ได้ ทนั ที โดย คุณไม่จำเป็ นต้ องแก้ ไขช่วงข้ อมูลด้ วยตนเอง ซึง่ เหมำะกับงำนที่ต้องสร้ ำง Chart แบบเดิมซ้ ำ ๆกันอยูเ่ ป็ นประจำ
วัตถุประสงค์ :
ให้ ผ้ เู รี ยนสำมำรถสร้ ำง Chart ให้ ดนู ำ่ สนใจ เพื่อเพิ่มคุณค่ำในงำนนำเสนอ และตอบสนองกำร ใช้ ข้อมูลของผู้ใช้ งำนได้ ดีขึ ้น รวมทังช่
้ วย
ลดเวลำในกำรทำงำน
หลักสูตรนีเ้ หมาะสาหรับ:
 ผู้ที่มีพื ้นฐำนในกำรสร้ ำง Chart หรื อ ทำงำนที่ต้องนำเสนอข้ อมูลด้ วย Chart ใน Microsoft Excel เช่น พนักงำนฝ่ ำยสถิติ ฝ่ ำย
วิเครำะห์ข้อมูล ฝ่ ำยขำย หรื อฝ่ ำยรำยงำนผู้บริ หำรในองค์กร เป็ นต้ น
 ผู้เรี ยนควรมีพื ้นฐำนในกำรใช้ สตู ร Function ทัว่ ไปใน Microsoft Excel เช่น กำรใช้ $ ในสูตร Function และทรำบรูปแบบกำรเขียน
สูตร Function ฯลฯ
เนือ้ หาในการอบรม:
 ทำควำมเข้ ำใจกำรใช้ งำน SERIES Function ที่เกิดจำกกำรสร้ ำง Chart
 เรี ยนรู้ Function ที่ใช้ ในกำรสร้ ำง Dynamic Chart เช่น OFFSET IF MATCH CHOOSE
 กำรใช้ Form Control รูปแบบต่ำงๆ เพื่ออำนวยควำมสะดวกผู้ใช้ งำน Chart เช่น Scroll Bar, Spin Button, Combo Box, List Box,
Check Box, Option Button
 กำรสร้ ำง Dynamic Chart ในรูปแบบต่ำงๆ
- ให้ Chart เปลีย่ นแปลงทันทีเมื่อมีกำรเพิ่มหรื อลดข้ อมูลในตำรำง
- ให้ ผ้ ใู ช้ งำนเลือก Chart ที่ต้องกำรดูได้ เองตำมรำยกำรที่มใี ห้ เลือก เช่น Pie Chart แสดงสัดส่วน ยอดขำยสินค้ ำทังหมด
้
หรื อ Pie
Chart แสดงสัดส่วนปริ มำณกำรขำยทังหมด
้
หรื อแสดง Line Chart เปรี ยบเทียบยอดขำย 3 ปี ย้ อนหลัง เป็ นต้ น
- ให้ ผ้ ใู ช้ งำนข้ อมูลที่จะ Plot Chart ได้ เอง เช่น ให้ เลือกว่ำจะแสดงยอดขำยของสินค้ ำ A และ B และ C หรื อ แสดงเฉพำะ A และ
C เท่ำนัน้ เป็ นต้ น
- ให้ ผ้ ใู ช้ งำนเลือกเปลีย่ นชุดข้ อมูลที่จะแสดงใน Chart ได้ เอง เช่น เปลีย่ นสินค้ ำที่ต้องกำร เปรี ยบเทียบ เปลีย่ นเดือนทีต่ ้ องกำรดู
ข้ อมูล เป็ นต้ น
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- ให้ ผ้ ใู ช้ งำนเลือกเปลีย่ นจุดเริ่มต้ นและจุดสิ ้นสุดของข้ อมูลที่ต้องกำรแสดงใน Chart ได้ เอง
- ให้ ผ้ ใู ช้ งำนเลือกเปลีย่ นระยะเวลำของข้ อมูลที่ต้องกำรแสดงเปรี ยบเทียบใน Chart ได้ เอง เช่น แสดงข้ อมูลเป็ นรำย 5 วัน หรื อ
10 วันเป็ นต้ น
- กำรสร้ ำงให้ Title ของ Chart เปลีย่ นแปลงโดยอัตโนมัตติ ำมชุดข้ อมูลที่ผ้ ใู ช้ งำนเลือก
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