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Excel Dynamic Charts and Interactive 
User Interfaces 
เรยีนออนไลนไ์ดท้กุททีกุเวลา 
จํานวนวดิโีอ 44 ตอน ความยาว 5 ชวัโมง 56 นาท ี+ 85 ตอน ความยาว 10 ชวัโมง 
โดยอาจารยส์มเกยีรต ิฟุ้งเกยีรต ิโทร 097-140-5555 
www.ExcelExpertTraining.com/online 

ภาคแรก เคล็ดการสรา้งกราฟใหเ้ห็นปุ๊ บ-เขา้ใจปบั 
(Excel Dynamic Charts) 
 

“กราฟทดีตีอ้งชว่ยแสดงขอ้มลูทมีอียูใ่หเ้ห็นชดั  เขา้ใจงา่ย ชว่ยชปีระเด็นที
น่าสนใจไดท้ันท”ี สมกบัสภุาษิตทวีา่ “A Picture is worth more than  a thousand words” 

 

ทราบหรอืไมว่า่ กราฟ Excel มคีวามสามารถพเิศษ เหนอืกวา่กราฟทสีรา้งจาก
โปรแกรมอนื 

 

ทกุสว่นบนกราฟของ Excel สามารถลงิกข์อ้มลูจากเซลลห์รอืแมแ้ตต่ารางมาแสดง 
ทําใหป้รับเปลยีนขอ้ความทนํีามาอธบิายประกอบ ไมต่อ้งเสยีเวลาไปอา่นจากทอีนื
ใหเ้สยีเวลา 

 

ตวัเสน้กราฟ Excel เป็นสตูรทดีดัแปลงไดด้ว้ย ทําใหส้ามารถเลอืกขอ้มลูเฉพาะสว่น
ทตีอ้งการมาแสดง เสน้กราฟสามารถยดืไดห้ดไดต้ามจํานวนรายการทเีพมิลดได ้
อกีดว้ย โดยไมต่อ้งพงึอะไรทยีากเย็นอยา่ง VBA แมแ้ตน่อ้ย  
 

คณุสมบตัขิองของผูเ้ขา้เรยีนออนไลน ์

เคยสรา้งสตูร รูจั้กการใช ้$ และใชคํ้าสงับนเมนู คุน้เคยกบัการใชเ้มาสแ์ละ
แป้นพมิพ ์

 

เนอืหาเป็นวดิโีอ 44 ตอน รวมเวลา 5 ชวัโมง 56 นาท ีพรอ้มตวัอยา่งประกอบ
ตงัแตก่ราฟแบบพนืฐานทนียิมใชก้นัจนถงึกราฟทสีรา้งแบบสดุๆทนํีามาอวดใหด้ ู
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รายละเอยีดเนอืหา (ไมไ่ดจ้ดัลําดบัตามวดิโีอ) 

 

1. คําวา่กราฟตา่งจากคําวา่ Chart ทตีรงไหน 
2. กอ่นจะสรา้งกราฟตอ้งคดิถงึอะไรบา้ง 
3. จะเลอืกใชก้ราฟยอดนยิม 3 แบบเมอืไหรด่ ี
4. วธิทํีาให ้Excel รูจั้กวา่จะเอาขอ้มลูตรงไหนไปใชส้รา้งสว่นไหนบนกราฟ 
5. มารูจั้กกบัสตูร Series ซงึเป็นหัวใจของกราฟ 
6. วธิใีชก้ราฟชว่ยในการพยากรณ์อนาคต โดยไมต่อ้งเรยีนวชิาสถติ ิ
7. วธิปีรับ เปลยีน ดดัแปลง ซอ่นเรน้ แตล่ะสว่นบนกราฟ 
8. วธิทํีาใหข้อ้ความทังตวัอกัษรและตวัเลขบนกราฟเปลยีนตามคา่หรอืแมแ้ตส่ี

ทเีปลยีนไปไดต้ามตอ้งการ 
9. วธิทํีาใหก้ราฟเลอืกแสดงเฉพาะบางสว่นของขอ้มลูทงัหมดไดต้ามใจ 
10. วธิทํีาใหเ้สน้กราฟยดืได ้หดได ้ขยับได ้หมนุได ้เดง้ได ้
11. เคล็ดการสรา้งสตูร Offset ทจีะ error ทกุครังเพอืนําไปใชง้านรว่มกบัสตูร 

Series 
12. ประโยชนข์องสตูร Choose Index Rand ทมีตีอ่การนําเสนอภาพกราฟ 
13. วธิใีชร้ปูภาพแทนแตล่ะสว่นบนกราฟ 
14. วธิแียกกราฟออกจากตวัชที แลว้นําตารางขอ้มลูไปแสดงบนหนา้กราฟ 
15. วธิทํีาใหห้นา้กราฟทแีสดงตามแนวนอนกลับขา้งเป็นแนวตงั 
16. วธิกีลับแกนของหนา้กราฟจากแกนนอนไปเป็นแกนตงั 
17. วธิเีปลยีนสตีารางใหก้ระพรบิไดเ้มอืกดปุ่ ม F9 
18. วธิสีรา้งปุ่ มบนกราฟเพอืใชค้วบคมุการแสดงผล 
19. คลกิเดยีวบนกราฟตา่งจาก 2 คลกิตรงไหน มปีระโยชนอ์ยา่งไร 
20. เคล็ดการใช ้Circular reference กบัการแสดงกราฟ 
21. วธิยีดึแตล่ะสว่นทแีปะเพมิบนกราฟใหย้า้ยตดิไปดว้ยกนั 
22. วธิสีรา้งเสน้ชบีนกราฟทสีงัใหเ้ลอืนไปมาไดแ้ละบอกคา่ตรงตําแหน่งนันได ้
23. วธิแีกะกราฟวา่สรา้งมาไดย้ังไง 
24. วธิสีรา้งกราฟระฆงัควํา ซงึสามารถปรับเสน้ Upper/Lower Limit ไดต้ามสบาย 
25. วธิสีรา้งกราฟแสดงกระบอกเงนิเดอืน ซงึนําหลักสรา้งภาพลวงตามาใช ้
26. ขออวดและแนะนําวธิสีรา้งกราฟแสดงภาพสามมติ ิแสดงภาพดาวเทยีมที

หมนุไดกํ้าลังโคจรรอบโลก และกราฟแสดงรปูเรขาคณติ ซงึไมน่่าเชอืวา่จะ
ทําได ้

27. เปิดเผยเบอืงหลังการสรา้งกราฟเพอืใชแ้สดงตําแหน่งดาวในโหราศาสตร ์
ซงึยังไมเ่คยเห็นใครทไีหนสรา้งไดแ้บบนมีากอ่น 
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ภาคทสีอง ดก็ูด ีใชง้านก็งา่ย ดว้ย Excel User 
Interface 
เนอืหามสีองภาค วดิโีอรวม 85 ตอน ความยาวกวา่ 10 ชวัโมง 

 

“นโีปรแกรมอะไร … Excel เหรอน”ี 

 

เมอืถงึเวลานําแฟ้มไปอวดโฉมสง่ตอ่ใหค้นอนืเห็น ตอ้งทําใหแ้วบ้แรกทเีปิดแฟ้ม
ขนึมาสรา้งความประทับใจ หาทางทําใหท้กุคนทเีห็นและไดนํ้าไปใชง้าน ถงึกบั
ตาโตพรอ้มอทุานประโยคนอีอกมา ยงิมคํีาชมจากหัวหนา้ของคณุไดล้ะ่กอ้ รับรอง
วา่คณุจะเป็นคนโปรดอยา่งแน่นอน 

 

รายละเอยีดเนอืหา  
 

ภาคท ี1 วธิแีปลงโฉม Excel ทาํใหด้ดู ีใชง้านงา่ยขนึ 

 

1. วธิปีรับระบบ Excel ใหพ้รอ้มกอ่นนําเสนอผลงาน 
2. วธิคีวบคมุความเร็วในการคํานวณใหแ้สดงผลลัพธเ์มอืตอ้งการเทา่นัน 
3. วธิปีรับระบบ Windows ใหแ้สดงนามสกลุของแฟ้ม 
4. วธิปีรับแตง่เพมิพนืทกีารนําเสนอบนหนา้จอ 
5. วธิเีปลยีนสพีนืตารางทกุชทีในพรบิตา 
6. วธิปีรับโทนสใีหม้สีสีวยทโีทนเขา้กนั สามารเลอืกใชห้ลากหลายสมีากขนึ 
7. วธิจัีดการกบัขนาดและตําแหน่งของรปูภาพ 
8. วธิจัีดระดบัรปูภาพใหซ้อ้นกนัหลายชนัและจัดกลุม่ภาพใหต้ดิไปดว้ยกนั 
9. วธิปีรับแตง่รปูภาพแบบงา่ย (รายละเอยีดอยูใ่นภาค 2) 
10. วธิปีรับแตง่ตวัอกัษรแบบงา่ย (รายละเอยีดอยูใ่นภาค 2) 
11. วธิทํีาใหข้อ้ความบนรปูปรับเปลยีนตามขอ้ความในเซลล ์
12. วธิสีรา้งตารางใหด้เูหมอืนเป็นภาพ 3 มติแิละมรีอยสลักบนหนา้จอ 
13. วธิสีรา้งปุ่ ม เพอือํานวยความสะดวกในการใชง้านไดง้า่ยขนึ 
14. วธิใีชส้ตูร IF Choose Index เพอืแสดงหรอืนําคา่ทสีงังานมาจากปุ่ มไปใชต้อ่ 
15. วธิปีรับ Format ตวัเลขเพอืแสดงรปูแบบตามเงอืนไข 
16. วธิคีวบคมุให ้Excel แสดงรายไดใ้หค้งทเีสมอแมว้า่จะขาดทนุ 
17. วธิใีช ้Conditional Formatting เพอืไฮไลทย์อดทตีอ้งการ 
18. วธิใีช ้Data Validation เพอืชว่ยลดความเสยีงในการกรอกคา่ผดิ 
19. เปรยีบเทยีบขอ้ดขีอ้เสยีระหวา่งการเลอืกใชส้ตูร VLookup Match Index 
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20. วธิสีรา้งตาราง Unique List แสดงรายการทไีมซํ่า เพอืนําไปใชก้บั Validation 
21. เปรยีบเทยีบขอ้ดขีอ้เสยีระหวา่งการเลอืกใชส้ตูร SumIFs vs Sumproduct 
22. วธิจัีดเตรยีมแฟ้มและชทีเพอืทําใหป้ลอดภัยในการใชง้านและเพอืนําเสนอ

เป็น Management Reports 

 

ภาคท ี2 วธิปีรบัแตง่รปูภาพดว้ย Excel โดยไมต่อ้งซอืหาโปรแกรมอนื 

 

1. วธินํีารปูภาพเขา้มาแสดงในแฟ้มและวธิแียกรปูภาพทแีสดงในแฟ้มกลับ
ออกไป 

2. วธิเีลอืกรปูภาพทังหมดอยา่งรวดเร็วเพอืนําไปใชง้านหรอืลบทงิพรอ้มกนั 
3. วธิเีปลยีนพนืตารางใหแ้สดงเป็นภาพสวยๆแตไ่มพ่มิพร์ปูใหเ้ห็นบน

หนา้กระดาษ 
4. วธิทํีาใหม้ภีาพสวยๆแสดงในหนา้กระดาษทพีมิพแ์ตไ่มแ่สดงภาพใหเ้ห็นบน

จอ 
5. วธิซีอ่นขอ้มลูโดยทําใหเ้ห็นเป็นแคต่ารางเปลา่ๆ 
6. วธิทํีารปูภาพตารางทหีลอกใหก้รอกคา่ตรงเซลลท์เีตรยีมไว ้สว่นอนืถงึจะ

ซนก็ไมว่า่ 
7. วธิปีรับการแสดงหนา้ตาและสสีรรคร์ปูภาพโดยไมต่อ้งอาศยัโปรแกรม 

PhotoShop 
8. วธิเีลอืกตัดภาพเฉพาะบางสว่นในรปูแบบทนีกึไมถ่งึวา่ Excel จะทําได ้
9. วธิตีดัภาพบนหนา้จอมาเก็บไวใ้น Excel โดยไมต่อ้งใชว้ธิ ีPrint Screen 
10. วธิตีดัภาพบนหนา้จอออกมาเป็นแฟ้มรปูภาพเพอืเก็บไวใ้ชใ้นงานอนื 
11. วธิปีรับรปูภาพใหม้คํีาอธบิายประกอบโดยอตัโนมัต ิ
12. วธิปีรับภาพใหบ้างสโีปรง่แสง สามารถนําไปซอ้นเห็นตารางขอ้มลูทอียูข่า้ง

ใต ้
13. วธิลีดขนาดแฟ้มทเีก็บรปูภาพใหม้ขีนาดเล็กลง 
14. วธิสีรา้งแบนเนอรท์มีรีปูภาพสวยซอ้นในตวัอกัษร 


