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Excel Data Analysis in Action
ระยะเวลา 1 Day (9.00-16.00)
หลักการและเหตุผล
ในยุคที่ “ข้ อมูล” เป็ นตัวแปรหลักในการชี ้วัดความสาเร็ จและความล้ มเหลวทางธุรกิจ อีกทังยั
้ งเป็ นปัจจัยที่สาคัญอย่างยิ่งที่
จะช่วยให้ ผ้ บู ริหารตัดสินทางเลือกที่ดีที่สดุ ให้ กบั องค์กร ทาให้ ผ้ ทู ี่สามารถดึงเอาข้ อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ในรูปแบบต่างๆ มาใช้
ประโยชน์ได้ มากที่สดุ จึงจะสามารถสร้ างความได้ เปรี ยบที่นาไปสู่ชยั ชนะในการแข่งขันทางธุรกิจ ส่งผลให้ ในปั จจุบนั ผู้ที่มีทกั ษะใน
การวิเคราะห์และประมวลผลข้ อมูลที่มีความเชี่ยวชาญจึงเป็ นที่ต้องการในองค์กรต่างๆ อย่างมาก เพราะเปรี ยบเสมือนกุญแจดอก
สาคัญที่จะไขไปสูค่ วามสาเร็จให้ กบั องค์กรนันๆ
้ แต่ในความเป็ นจริง กลับมีคนจานวนไม่มากนักที่จะสามารถทางานกับข้ อมูลได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรนี ้ได้ รับการออกแบบมาสาหรับผู้เข้ ารับการอบรมที่ต้องการเพิม่ ทักษะในการทางานกับข้ อมูลจานวนมาก โดย
เริ่มต้ นทาความรู้จกั กับข้ อมูลรูปแบบต่างๆ และเรี ยนรู้ว่าทาอย่างไรจึงจะสามารถนาข้ อมูลที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบมาจัดการให้ เป็ น
ฐานข้ อมูลที่ดีและเหมาะสมกับการนาไปใช้ ประโยชน์ จากนันจึ
้ งเรี ยนรู้ถึงเครื่ องมือที่นามาใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง Microsoft
Excel ตังแต่
้ การจัดทาฐานข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยเครื่ องมือที่หลากหลาย การประมวลผลข้ อมูลด้ วยวิธีการต่างๆ การสรุปผล
ข้ อมูล รวมถึงการนาผลจากการวิเคราะห์มานาเสนอในรูปแบบต่างๆ ที่ง่ายต่อการทาความเข้ าใจและมีความเป็ นมืออาชีพ โดยตลอด
ระยะเวลาการอบรม ผู้เข้ าอบรมจะได้ เรี ยนรู้โดยการปฏิบตั จิ ริงในทุกขันตอน
้
และมัน่ ใจได้ วา่ หลังจากผ่านการอบรมแล้ วจะสามารถนา
ความรู้เหล่านี ้ไปประยุกต์ใช้ ในการทางานได้ อย่างมีประสิทธิผล
หัวข้ อการอบรม
▪ หลักการสร้ างฐานข้ อมูลเบื ้องต้ น เรี ยนรู้การสร้ างรูปแบบของฐานข้ อมูลที่ดีว่าเป็ นอย่างไร และฐานข้ อมูลแบบไหนที่จะทาให้
เราสามารถนาไปใช้ ได้ วิเคราะห์และประมวลผลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
▪ การรับมือกับข้ อมูลที่มีรูปแบบที่หลากหลายจากแหล่งข้ อมูลที่มีความแตกต่างกัน รวมถึงการจัดการกับข้ อมูลที่ไม่มีคณ
ุ ภาพ
ขาดความครบถ้ วน และ ทาอย่างไรจึงจะแปลงกลุม่ ข้ อมูลนันให้
้ กลายเป็ นฐานข้ อมูลที่มีคณ
ุ ภาพสามารถนาไปใช้ ในการ
วิเคราะห์และประมวลผลได้ ดียิ่งขึ ้น
▪ เรี ยนรู้เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง Pivot Table ที่จะทาให้ คณ
ุ สามารถพลิกมุมมอง ด้ วยการหมุนแกนข้ อมูล
ต่างๆ ที่จะทาให้ เห็นผลลัพธ์อนั หลากหลาย ที่จะช่วยต่อยอดการใช้ แหล่งข้ อมูลของคุณให้ มีศกั ยภาพสูงสุด
▪ เรี ยนรู้การใช้ ฟังชัน่ และสูตรต่างๆ ที่จาเป็ นต้ องใช้ ประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ การประมวลผลเกิดความรวดเร็ว
และเพิ่มประสิทธิภาพของการแสดงผลข้ อมูลที่หลากหลาย
▪ การสรุปผลและการนาเสนอผลการวิเคราะห์ที่สามารถทาความเข้ าใจได้ ง่ายทังในรู
้ ปของ Graph และ Chart ต่างๆ รวมถึง
การประยุกต์ใช้ ข้อมูลเหล่านี ้ร่วมกับ Application ในชุด Microsoft Office อื่นๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
▪ เรี ยนรู้ Tips & Techniques ต่างๆ ในการใช้ Microsoft Excel ให้ ทางานได้ อย่างรวดเร็วและเป็ นมืออาชีพมากยิ่งขึ ้น
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หลักสูตรนีเ้ หมาะสาหรับ
▪ ผู้ที่เริ่มต้ นทางานด้ านการวิเคราะห์และประมวลผลข้ อมูล
▪ ผู้ท่ีทางานด้ านการวางกลยุทธ์ การบริหาร การตลาด ที่จะต้ องใช้ ทกั ษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
▪ บุคคลทัว่ ไปที่ต้องการนาความรู้ด้านการวิเคราะห์ ข้อมูลไปปรับใช้ ในการทางาน
ทาไมต้ องอบรมที่ ExecuTrain
▪ ExecuTrain มีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ ผ่านการสอบ Certificate จากผู้ผลิตซอฟแวร์ โดยตรง และมี
ประสบการณ์ในการสอนมาอย่างยาวนาน จึงเชื่อมัน่ ได้ วา่ ผู้สอนของเรามีความรู้ความสามารถและช่วยแก้ ไขปั ญหาให้ กบั
ผู้เรี ยนได้ จริง
▪ ExecuTrain เป็ นสถาบันฝึ กอบรมจากสหรัฐอเมริกาที่มีสาขาอยู่ทวั่ โลก การจัดการเรี ยนการสอน เอกสารประกอบการสอน
และการดาเนินงานจึงมีความเป็ นมาตรฐานและมีความเป็ นมืออาชีพ
▪ ผู้ที่มาเรี ยนกับ ExecuTrain จะได้ รับ Certificate ซึ่งเป็ นที่ยอมรับทังในสหรั
้
ฐอเมริกาและประเทศชันน
้ าทัว่ โลก สามารถ
นาไปใช้ อ้างอิงได้ ทงในและต่
ั้
างประเทศ
▪ ExecuTrain มีบริการหลังการขาย ในกรณีที่ผ้ มู าเรี ยนพบกับปัญหาเกี่ยวกับการใช้ ซอฟแวร์ หลังจากที่เรี ยนไปแล้ ว สามารถ
โทรมาสอบถามและขอคาแนะนาจากคณาจารย์ของเราได้ เสมอ
สอบถามรายละเอียดได้ ท่ ี
ExecuTrain of Bangkok
เลขที่ 287 ชัน้ 20 อาคารลิเบอร์ ตี ้ สแควร์
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร 02-631-1500-2 แฟกซ์ 02-631-1505
อีเมล์ info@executrain.ac.th
เว็บไซต์ http://www.executrain.ac.th
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