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หลกัการและเหตผุล: 

          เครือ่งมอืทีใ่ชช้ว่ยงานวเิคราะหข์อ้มูลที่สามารถท างานกับขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ และมคีวามหลากหลายดว้ย

ความง่ายและความสะดวกในการใชง้าน Power BI เป็นเครือ่งมอืตัวที ่Microsoft น าเสนอเพือ่ใชเ้ป็นโปรแกรมส าหรับน า
ขอ้มูลทีต่อ้งการวเิคราะหแ์ละแสดงผลในรูปแบบ Chart และ Dashboard เพือ่ใหง้่านต่อความเขา้ใจ อกีทัง้ยังสนับสนุน

การท างานแบบ Network ที่สามารถ Share งานเพื่อใหบุ้คคลที่เกีย่วขอ้งสามารถเขา้มาเพื่อดูหรือใชง้านไดอ้ย่างง่าย
และสะดวกโดยผูใ้ชง้านเอง 

 

วตัถปุระสงค:์ 

• มคีวามรูใ้นการใชง้านขอ้มูลและระบบฐานขอ้มลูกับงานวเิคราะห ์

• มคีวามรูใ้นการสรา้ง Report ต่าง ๆ จากเครือ่งมอื 
 

หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั: 

• เจา้หนา้ทีว่เิคราะหข์อ้มลู 

• Programmer 

• นักวเิคราะหร์ะบบ 

• ผูท้ีส่นใจท่ัวไป 
 

ความรูพ้ ืน้ฐาน: 

• มคีวามรูค้วามเขา้ในในการใชง้านโปรแกรม Excel 

• มคีวามเขา้ใจเกีย่วกับเรือ่งขอ้มูลและระบบฐานขอ้มลู 
 

เนือ้หาหลกัสูตร: 

• Introduction and Started with Power BI 

◦ Overview: Power BI concepts 

• Data Sources 
◦ Overview: Power BI data sources 

◦ Connecting to Text, Excel 
◦ Connecting to JSON, XML 

◦ Connecting to Databases 

◦ Dimensions and Measures 

• Create a Report with visualizations 
◦ Overview: Visualizations 

◦ Using visualizations 
◦ Format a visualization 

◦ Create chart visualizations 

◦ Use text, map, and gauge visualizations and save a report 

• Modify and Print a Report 

◦ Rename and delete report pages 

◦ Tables and Metrics Practical Activity 
◦ Changing the Method of Aggregation 

◦ Methods of Aggregation Challenge 
◦ Cards, Matrix and Multi Row Card Challenge 

◦ Percentage Calculations 

◦ Filtering Data 
◦ Add a filter to a page or report 

◦ Print a report page 
◦ Send a report to PowerPoint 

◦ Graphs and Visualizations 
◦ Basic Transformations  

DSA007: Data Analytics Dashboard using Microsoft Power BI Tools   
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◦ Aggregating Data 
◦ Analyze Data with Excel 

◦ DAX Formulas 

◦ DAX Measures 

• Create a Dashboard 

◦ Create and manage dashboards 

◦ Pin a report tile to a dashboard 
◦ Manage pinned elements in Excel 

◦ Add a tile to a dashboard 

◦ Interactive Dashboards 

• Share Data with Colleagues 

◦ Overview: Sharing reports and dashboards 

◦ Publish a report to the web 
◦ Manage published reports 

◦ Share a dashboard 

◦ Publish an app 

• Use Power BI Mobile Apps 

◦ Get Power BI for mobile 
◦ View reports and dashboards in the Tablet 

◦ Sharing from Power BI Mobile 

 
วทิยากร: อาจารย ์วเิชยีร ยงรตันกจิ  

 

• วทิยากรประจ าสถาบันพัฒนาบุคลากรแหง่อนาคต 

• Microsoft Certified Professional (MCP) 

 

 

จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 2 วัน (12 ชั่วโมง) 
ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

ก าหนดการอบรม: ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี https://www.career4future.com/trainingprogram 

 
คา่ลงทะเบยีนอบรม:  

 

ราคา Onsite ราคา Online 

9,500 บาท 8,900 บาท 

 

* ราคาคา่ลงทะเบยีนอบรม ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 
* สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไม่อยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย 

* คา่ใชจ่้ายในการสง่บคุลากรเขา้อบรมทางวชิาชพีของบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคล  

   สามารถน าไปลดหย่อนภาษีได ้200% 
* สถาบันฯ ไดม้กีารปรับรูปแบบการอบรมทกุหลักสตูรใหพ้รอ้มบรกิาร ทัง้ แบบ Onsite (Classroom) และ แบบ Online 

* ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงก าหนดการ และปรับรูปแบบการอบรมตามความเหมาะสม 
* ในการอบรม Online & Onsite สถาบันฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไมบั่นทกึภาพวดีโิอ หรอืบันทกึเสยีง ตลอดระยะเวลาการอบรม 

เนื่องจากเป็นลขิสทิธิร์่วมระหว่างวทิยากรกับสถาบันฯ และเพือ่ป้องกันการละเมดิขอ้มูลสว่นบคุคล ตาม พ.ร.บ.คุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคล 
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รปูแบบการเรยีน Online 

1. โดยใชว้ธิกีารสอนแบบฟังบรรยาย และ ด ูPresentation ผ่านโปรแกรม Zoom (https://zoom.us/join)     

เพือ่ประสทิธภิาพในการเรยีน ควรใช ้Internet ทีม่คีวามเสถยีร (ไมแ่นะน าใหใ้ช ้Internet ผา่นมอืถอื) 
2. หลักสตูรฝีกปฏบัิต ิผูเ้ขา้อบรมจะตอ้งลงโปรแกรม Teamviewer หรอื Anydesk ทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรข์องทา่น 

เพือ่ Remote มาใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรข์องสถาบันฯ ในการท า Lab / Workshop หรอื กรณีทีว่ทิยากรตอ้งการ 

Remote ไปทีเ่ครือ่งผูอ้บรม และ Share File ทีใ่ชใ้นการอบรม  
3. หลักสตูรฝึกปฏบัิต ิขอแนะน าผูเ้ขา้อบรมเตรยีม 2 หนา้จอ เพือ่แยกการใชง้าน ระหวา่งหนา้จอส าหรับ Zoom  

และหนา้จอส าหรับปฏบัิตหิรอื remote   
4. จัดตัง้ไลนก์ลุม่เพือ่ใชใ้นการสือ่สารร่วมกันระหวา่งวทิยากร ผูเ้ขา้อบรม และเจา้หนา้ทีข่องสถาบันฯ 

5. สง่ไฟลเ์อกสารให ้Download กอ่นการอบรม 

6. จัดสง่วฒุบัิตรภายหลังจบการอบรม      
  

สถานทีฝึ่กอบรม (กรณี Onsite)   
สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต  

เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(NSTDA) ชัน้ 6 
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วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่: 
          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 

          โทรศัพท:์ 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887  
          โทรสาร: 0 2644 8110 

          Website: www.career4future.com 

          E-mail: training@nstda.or.th 

https://zoom.us/join

