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หลกัการและเหตผุล: 

          การจัดการขอ้มลูทีม่อียูห่ลายประเภท และหลายระบบ ท าใหก้ารรวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ ทีม่คีวามหลากหลายตอ้ง

วธิใีนการรวบรวม โดยสว่นใหญจ่ะใชว้ธิกีารเขยีนโปรแกรมเพือ่จัดการกับขอ้มลู หรอืใชเ้ครือ่งมอืภายในระบบ Database 
ชว่ยในการจัดการซึง่อาจจะมขีอ้จ ากัด โปรแกรมPDI เป็น ETL โปรแกรมหนึง่ทีส่ามารถเขา้มาชว่ยในการท างานและการ

จัดการกับขอ้มลูเหล่านัน้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพตัวหนึง่ ในงานทางดา้น Data warehouse, Big Data 
 

วตัถปุระสงค:์ 

• เรยีนรูจ้ัดการขอ้มลูหลายประเภท 

• เรยีนรูเ้ทคนคิในการใชเ้ครือ่งมอืในการท างานกับขอ้มูล 

 
หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั: 

• Programmer 

• นักวเิคราะหร์ะบบ 

• ผูท้ีส่นใจท่ัวไป 

 
ความรูพ้ ืน้ฐาน: 

• มคีวามรูค้วามสนใจในระบบฐานขอ้มลู 

• มคีวามรูข้อ้มูลหลายประเภท 

• มกีารใชง้านขอ้มลูหลากหลายลักษณะ 

 

เนือ้หาหลกัสูตร: 

• Introduction Pentaho Data Integration (PDI)  

• Pentaho Data Integration (PDI) Installation and Setup 

• Setting up environment and installing PDI 

• Opening Spoon - The Graphical UI 

• A Simple ETL Demonstration 

• The example problem statement 

• Demonstration of a PDI transformation and Job 

• Basic concepts - Theory for foundational understanding 

• What is ETL? 

• Data Warehouse, Ops Database and Data mart 

• ETL vs ELT 

• The ETL process: The practical part begins here 

• Data and the ETL process 

• DATA EXTRACTION: Extracting tabular data 

• Manually entering data into PDI 

• Inputting Data from a TXT (text) file 

• Input from multiple CSV files at the same time 

• Inputting Data from an Excel file 

• Extracting Data from Zipped files 

• Extracting from XML 

• Extracting from JSON 

• Extracting from an SQL table 

• Creating Sales table in SQL 

• Extracting from an SQL table 

• Storing and Retrieving Data from Cloud storage 

• Merging Data Streams 

• Time to check your understanding 

• Data Cleansing 

• Introduction to Data Cleansing 

• Value Mapper Step 

DSA017: การจดัการขอ้มลูดว้ย ETL using Pentaho – PDI (Opensource) 
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• Replace in String Step 

• Time to check your understanding 

• Data Validation 

• Common Data Validation steps 

• Error Handling 

• Correcting the errors and merging with main stream 

• Time to check your understanding 

• Writing the errors to the log 

• Time to check your understanding 

• Writing the errors to a separate file 

• Time to check your understanding 

• Transformation and Analytics steps 

• Concatenating Address Fields 

• Data Aggregation using Group-by 

• Normalization and Denormalization 

• Number Range Step 

• PDI SQL Connection 

• Introduction to PDI - SQL connection 

• Reading and filtering data from DB into PDI 

• Updating and Inserting data into DB from PDI 

• Deleting data from SQL DB using PDI 

• Conceptual understanding for Loading Data 

• Facts and Dimensions tables 

• Time to check your understanding 

• Loading the data into a Data Mart 

• Running Java and Javascript 

• Scripting Steps 

• PDI Jobs vs Transformation 

• Scheduling a job for production environment 

• Metadata injection 

• Alternative to Pentaho 

 
วทิยากร: อาจารย ์วเิชยีร ยงรตันกจิ  

 

• วทิยากรประจ าสถาบันพัฒนาบุคลากรแหง่อนาคต 

• Microsoft Certified Professional (MCP) 

 

 

จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 3 วัน (18 ชั่วโมง) 
ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

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

 
คา่ลงทะเบยีนอบรม:  

 

ราคา Onsite ราคา Online 

12,000 บาท 11,000 บาท 

 

* ราคาคา่ลงทะเบยีนอบรม ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 
* สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไม่อยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย 
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* 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 

 

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

