NETWORK TRAINING CENTER (NTC)

Microsoft Excel (Database And Report)
ระยะเวลาการฝึ กอบรม 1 วัน
ว ัตถุประสงค์
หลักสูตรนี้จะเน ้นไปทีเ่ ทคนิคการใช ้ Excel สําหรับการบริหารและการจัดการกับฐานข ้อมูล(Database) พร ้อมทัง้
การใช ้คียล
์ ัดต่างๆมากมาย เป็ นการดึงเอาความสามารถต่างๆของ Excel ออกมาใช ้อย่างเต็มที่ ช่วยลดเวลาในการ
จัดการข ้อมูล และ การสร ้างรายงานสรุปต่างๆ ลงได ้อย่างมาก
้ ฐานของผูเ้ ข้าอบรม
พืน
ผู ้เข ้าอบรมควรมีความรู ้พืน
้ ฐานการใช ้งานโปรแกรม Microsoft Excel มาบ ้างพอสมควร
รายละเอียดหล ักสูตร

















เทคนิคการใช ้คียล
์ ด
ั ต่างๆและเมาส์ในการจัดการข ้อมูล เช่น
 การป้ อนข ้อมูลทีซ
่ ํ้ากันๆ จํานวนมาก
 การป้ อนข ้อมูลวันทีใ่ ห ้ถูกต ้อง และรวดเร็ว
 การเลือกข ้อมูลจํานวนมาก
 การเลือกช่องเซลเฉพาะทีม
่ ส
ี ต
ู รอยู่ หรือเลือกเฉพาะตัวเลข ฯลฯ
เทคนิคการเรียงลําดับข ้อมูล แบบต่างๆ เช่น
 เรียงเพียงบางส่วนของข ้อมูล
 เรียงตามกลุม
่ ข ้อมูลหลายๆกลุม
่ แบบไม่จํากัดอย่างรวดเร็ว
 เรียงแบบสลับตามคอลัมน์
 เรียงแบบกําหนดลําดับเอง (Custom Sort)
การใช ้งาน Form สําหรับช่วยในการกรอกข ้อมูล หรือค ้นหาข ้อมูลตามเงือ
่ นไขต่างๆ
การใช ้งาน AutoFilter เพือ
่ คัดเลือกเฉพาะข ้อมูลทีต
่ ้องการ เช่น
 แสดงข ้อมูลเฉพาะทีม
่ ค
ี า่ สูงสุด 10 อันดับแรก (Top 10)
 แสดงข ้อมูลตามช่วงวันที่ ตามไตรมาส หรือตามปี ทีต
่ ้องการ
่ ตามอักษรขึน
 แสดงชือ
้ ต ้น หรือลงท ้าย ฯลฯ
การใช ้ Advanced Filter สําหรับคัดเลือกข ้อมูล ซึง่ สามารถตัง้ เงือ
่ นไขในการคัดเลือกข ้อมูลได ้
อย่างไม่จํากัด
เทคนิคการทําผลสรุปในรายงานแบบ Subtotal
 การสร ้างผลสรุปตามกลุม
่ ข ้อมูลแบบกลุม
่ เดียว
 การสร ้างผลสรุปตามกลุม
่ ข ้อมูลแบบซ ้อนกันหลายกลุม
่
 การสร ้างผลสรุปแบบแสดงหลาย Function
 วิธก
ี ารแบ่งหน ้าตามกลุม
่ ในรายงานอย่างอัตโนมัต ิ
่ มโยงให ้ไปออกรายงานในเอกสารของ Ms. Word โดยอัตโนมัต ิ
การนํ าเอาข ้อมูลใน Excel เชือ
่ มโยงข ้อมูลจากฐานข ้อมูลของ Ms. Access เข ้ามาใน Excel
การนํ าข ้อมูลหรือเชือ
การนํ าข ้อมูลจากรายงานทีอ
่ ยูใ่ นรูปแบบของ Text File เข ้ามาใน Excel
การตัง้ ค่าให ้ปรับปรุงข ้อมูล(Refresh) ได ้อย่างอัตโนมัต ิ
เทคนิคการแปลงข ้อมูลจากรูปแบบรายงาน ให ้อยูใ่ นรูปแบบฐานข ้อมูล อย่างรวดเร็ว
การใช ้ Pivot Table เพือ
่ สร ้างรายงานเชิงวิเคราะห์
 การสร ้าง Pivot Table อย่างง่าย
 การแก ้ไขและปรับแต่ง Pivot Table
 การใช ้ AutoFormat เพือ
่ ปรับเปลีย
่ นรูปแบบรายงานให ้สวยงามอย่างรวดเร็ว
 การซ่อน/แสดงเฉพาะบางข ้อมูลทีต
่ ้องการ ใน Pivot Table
 เทคนิคการทําให ้ Pivot Table สามารถ Refresh ข ้อมูลได ้เองอัตโนมัต ิ
 การสร ้าง Pivot Table แบบซับซ ้อน เช่น ให ้มีปมฟิ
ุ่ ลเตอร์สาํ หรับ เลือกดูตามรายการได ้
ฯลฯ
ั่ ใน Pivot Table
 การสร ้างผลสรุปหลายๆฟั งก์ชน
 การ Group ข ้อมูลจาก Field เช่น ให ้แสดงผลสรุปตามไตรมาส ตามเดือน หรือตามปี
ฯลฯ
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NETWORK TRAINING CENTER (NTC)
การแสดง Data Field ในลักษณะต่างๆ
การกระจาย PivotTable ออกเป็ นหลาย Report โดยอัตโนมัต ิ
การดูข ้อมูลดิบ ทีม
่ าจากข ้อมูลผลสรุปในรายงาน
การแสดงหรือซ่อน Grand Total ในรายงาน
ั่ ทีใ่ ช ้สรุปผลใน Pivot Table
การเปลีย
่ นฟั งก์ชน
การสร ้างผลสรุปในลักษณะเปรียบเทียบ เช่น แสดงเป็ นเปอร์เซนต์ เมือ
่ เทียบกับผลรวม
ทัง้ หมดฯลฯ
 การสร ้างฟี ลด์คํานวณ (Calculate Field)
 การสร ้างและการปรับแต่ง PivotChart เพือ
่ นํ าเสนอข ้อมูลเชิงวิเคราะห์แบบ Dynamic
Chart
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