หล ักสูตร Powerful Reports and Dashboards
with Power BI Desktop
ระยะเวลาอบรม
2 วัน (อบรมเวลา 9:00 – 16:00 น.)

แนะนาหล ักสูตร
Microsoft Power BI Desktop เป็ นโปรแกรมแจกฟรีจากทาง Microsoft ใช ้สาหรับสร ้างรายงานเชิง
วิเคราะห์ทม
ี่ ป
ี ระสิทธิภาพขัน
้ สูงหรือ Business Intelligence (BI) เหมาะสาหรับสร ้าง Dashboard ใน
รูปแบบ Interactive เป็ นเครือ
่ งมือทีไ่ ด ้รับความนิยมมากสุดในขณะนี้ ใช ้งานง่ายเพียงแค่ลากกราฟ
(Visual) ทีต
่ ้องการจะแสดงแล ้วปล่อยลงในหน ้ารายงานเท่านั น
้ คุณก็สามารถทีจ
่ ะสร ้าง Dashboard ได ้
่ มต่อข ้อมูลได ้หลากหลาย
ภายในเวลาอันรวดเร็ว มีรูปแบบของกราฟให ้เลือกใช ้มากมาย สามารถเชือ
สามารถแสดงผลข ้อมูลได ้ Real Time และสามารถดูรายงานหรือ Dashboard ได ้จากทุกอุปกรณ์ไม่วา่ จะ
เป็ นคอมพิวเตอร์ หรือมือถือทัง้ แบบ Offline และ Online ได ้ด ้วย เป็ นสุดยอดเครือ
่ งมือทีผ
่ ู ้ต ้องการสร ้าง
Dashboard แบบขัน
้ เทพต ้องเรียนรู ้ ในหลักสูตรนีจ
้ ะสอนคุณตัง้ แต่ขน
ั ้ เริม
่ ต ้นจนถึงสามารถนาไปใช ้งานได ้
จริง พร ้อมด ้วยตัวอย่างในทางธุรกิจของการสร ้าง Dashboard ในหลายมุมอง

ว ัตถุประสงค์ของหล ักสูตร





เพือ
่ ให ้คุณได ้เรียนรู ้วิธก
ี ารนาเอาข ้อมูลต่างๆ เข ้ามาใน Power BI Desktop
เพือ
่ ให ้คุณได ้รู ้จักการใช ้คาสัง่ ต่างๆ ในการ Transform ข ้อมูลเพือ
่ ให ้ข ้อมูลอยูใ่ นรูปแบบ
Database พร ้อมสาหรับการวิเคราะห์ได ้อย่างรวดเร็ว
เพือ
่ ให ้คุณได ้เรียนรู ้การสร ้างรายงานแบบ Visual Report ทีจ
่ ะมีกราฟสวยงามแบบต่างๆ สาหรับ
การนาเสนอแบบมืออาชีพ
เพือ
่ ให ้คุณเรียนรู ้การนาเอารายงานหรือ Dashboard ทีส
่ ร ้างไว ้ไปแสดงใน Power BI Service
เพือ
่ ใช ้ดูข ้อมูลจากมือถือ

้ หาการอบรม
เนือ
แนะนา Power BI Desktop




ทาความรู ้จักเกีย
่ วกับ Power BI Product ต่างๆ ของ Microsoft
การ Download และติดตัง้ โปรแกรม Power BI Desktop
ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Power BI Desktop

การ Connect Data เข้ามาใชใ้ น Power BI Desktop








่ มต่อใน Power BI Desktop
Data Source ต่างๆ ทีส
่ ามารถนามาเชือ
่ มต่อกับ Data Source
การสร ้างการเชือ
การ Connect Excel Workbook เข ้ามาใช ้ใน Power BI Desktop
การ Connect CSV File เข ้ามาใช ้งานใน Power BI Desktop
การ Connect Web Page และ Cloud Storage เข ้ามาใช ้งานใน Power BI Desktop
การป้ อนข ้อมูลโดยตรงไปยัง Power BI Desktop
การ Refresh ข ้อมูล

้ าหร ับการวิเคราะห์
การจ ัดการก ับ Data Set เพือ
่ ให้ขอ
้ มูลพร้อมใชส






การสร ้าง Query เพือ
่ กรองข ้อมูล
การ Filter ข ้อมูล เพือ
่ ให ้ได ้เฉพาะข ้อมูลทีต
่ ้องการเท่านัน
้
การลบบรรทัดหรือคอลัมน์ทไี่ ม่ต ้องการใช ้งานทิง้ ไป
การเปลีย
่ นชนิดข ้อมูลให ้ถูกต ้อง
การ Transform ข ้อมูลให ้อยูใ่ นรูปแบบ Database Format
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การ Split และ Merge Column
การสร ้างคอลัมน์ใหม่
การ Consolidate หลายไฟล์มารวมกัน
ฯลฯ

การสร้าง Data Model สาหร ับวิเคราะห์ขอ
้ มูลในล ักษณะต่างๆ













การ Format ข ้อมูลใน Data Model
รูปแบบต่างๆ ของการ Summarize ข ้อมูลใน Data Model
การจัดการกับ Table ต่างๆ ใน Data Model
การสร ้างคอลัมน์ใหม่ใน Data Model
การสร ้าง Hierarchy ให ้กับข ้อมูล
การสร ้าง Group ของข ้อมูลใน Data Model
การสร ้าง Relationship ระหว่าง Table ทัง้ แบบ Manual และ Auto
รูปแบบต่างๆ ของ Relationship
เรียนรู ้การเขียนสูตรใน Power BI Desktop ทีเ่ รียกว่า DAX Formula
การสร ้างฟิ ลด์คานวณด ้วยใน Power BI Desktop ทีเ่ รียกว่า Measure
ั่ ต่างๆ ทีจ
การใช ้ฟั งก์ชน
่ าเป็ นของการสร ้าง Measure
การเปรียบเทียบข ้อมูลตามช่วงเวลาด ้วย Time Intelligence เช่น YTD, MTD ฯลฯ

การสร้าง Visual Report










การใช ้งาน Report View ใน Power BI Desktop
การใช ้งาน Visual ต่างๆ ใน Power BI Desktop เช่น Table, Matrix Table, Card, Multirow
Card, Column Chart, Bar Chart, Pie Chart, Area Chart, Scatter Charts, Bubble Charts,
Funnel Charts, Waterfall Chart, Donut Chart, Map
การปรับแต่ง Visual ให ้เหมาะสมกับการใช ้งาน
การสร ้าง Conditional Formatting ให ้กับข ้อมูล
การ Import Visual เพิม
่ เติมมาใช ้งาน
การ Filter และ Highlight ข ้อมูลใน Visual
การสร ้าง Slicer เพือ
่ Filter ข ้อมูล
การจัดรูปแบบ Report ให ้สวยงามแบบมืออาชีพด ้วย Report Theme
การใส่รูปภาพ Logo บริษัท หรือ Drawing Graphic ต่างๆ ใน Report

การใชง้ าน Power BI Service และ Power Bi Mobile App









การปรับรูปแบบ Report สาหรับแสดงผลใน Mobile
การสมัครใช ้งาน Power BI Service
การส่งข ้อมูลจาก Power BI Desktop ไปยัง Power BI Cloud Service เพือ
่ ให ้สามารถดูได ้จาก
Mobile Device
การสร ้าง Dashboard จาก Report ต่างๆ
การ Print Dashboard หรือ Export Dashboard ไปยัง PowerPoint เพือ
่ ทาการพรีเซนต์
การใช ้งาน Power BI Mobile App ใน iOS, Android และ Windows Phone
การดู Dashboard หรือ Report ใน Mobile แบบ Offline
ข ้อแตกต่างของคาสัง่ ระหว่าง Power BI Desktop และ Power BI Service

หล ักสูตรนีเ้ หมาะสาหร ับ




ผู ้ทีใ่ ช ้งาน Excel เกีย
่ วกับงานวิเคราะห์ข ้อมูล
ผู ้ทีต
่ ้องการนาเสนอรายงานในรูปแบบ Visual หรือ Dashboard แบบขัน
้ เทพ
ผู ้ทีต
่ ้องการนาเสนอรายงานต่อผู ้บริหารแบบมืออาชีพ
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