
หลกัสตูรเพ่ือเรียนรู้ด้าน   Power BI Desktop & DAX  
เทคนิคการสรา้ง Data Visualization เพื่อวิเคราะหธ์รุกิจ 
ระหว่างวนัที ่ 29 – 30 พฤษภาคม  2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.ณ หอ้งประชุม อาคาร วสท. 
จดัโดย    วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์        รุ่นท่ี 3 

 

"เพราะข้อมูลของเรามีไม่พอ หรือภาพของปัญหาไม่ชดัเจน ???"  ปัญหาในการท าธุรกิจส่วนใหญ่ ทีไ่ม่สามารถแก้ไขได ้
เพราะเรามองภาพไม่ออกว่าปัญหานัน้คืออะไร !!! 

เทคนิคการใช้งาน Power BI สร้าง Data Visualization เทคนิคในการอบรมนี้จะช่วยให้คณุเห็นภาพของปญัหาได้ชัดเจนมากขึน้ แก้ไข
ได้ตรงจุดมากข้ึน ลดความสูญเสียจากการแก้ปญัหาไม่ตรงจุด !!! โดยการอบรมเรียนนี้จะทำใหคุ้ณเปลี่ยนข้อมูลของธรุกิจออกมาเป็น
ภาพสรปุที่ชัดเจน เข้าใจงา่ย โดยอัดแน่นด้วยเน้ือหา 
- เทคนิคการใช้งาน Power BI เชื่อมต่อและการจัดการข้อมูลของบริษัท 
- การสร้างสูตรคำนวณและหาค่าต่างๆ ด้วยภาษา DAX ที่จำเป็น 
- เทคนิคการสร้าง ปรบัแต่ง และเผยแพร่ Data Visualization  
 ให้กับหัวหนา้งาน ผู้บริหาร เพื่อใช้เป็นเครือ่งมือชว่ยในการวิเคราะห์   
 ปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ของธรุกิจอย่างถูกต้อง 
 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ 
1. คุณจะสามารถสร้าง  Data Visualization ที่จะช่วยให้คุณสามารถแปลงข้อมูลของธรุกิจออกมา 

เป็นภาพสรปุที่ชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อยา่งตรงจุด และนำไปจดัทำแผนกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้อง 
2. ธุรกิจของคุณสามารถลดความสูญเสียจากต้นทุนแฝงท่ีเกิดการการดำเนนิงานแบบไม่มีทิศทาง จากการวิเคราะห์และตัดสินใจ

ปัญหาผิดจดุ 

หวัข้ออบรม 
วนัที ่29 พฤษภาคม 2564    

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

➢ แนะน าบทเรียน 
➢ เร่ิมต้นใช้งาน Power BI Desktop 
➢ การเช่ือมต่อและการจัดการข้อมูล  (Connecting & Data Cleansing) ด้วย Power Query Editor 
➢ การสร้าง Relationship และการสร้าง Data Model  เพื่อให้สามารถเรียกข้อมูลต่าง Table ได ้
➢ ตวัอย่างการสร้างสูตรค านวณและหาค่าต่างๆ ที่ต้องการ ด้วย DAX 

 

วนัที ่30 พฤษภาคม 2564 

➢ เทคนิคการสร้างข้อมูลให้เป็นภาพ  Data Visualization เพื่อน าเสนอผู้บริหาร, หัวหน้างาน 
➢ เทคนิคการปรับแต่ง Visuals และการ Fillter Data  เพื่อน าเสนอผู้บริหาร, หัวหน้างาน 
➢ Publish | การเผยแพร่ Dashboard เพื่อน าเสนอผู้บริหาร, หัวหน้างาน 

 
วิทยากรโดย 

นายศรัทธา สุวรรณชาตรี 

จบปริญญาโท Management of Information Technology มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ประสบการณ์จากการเปน็อาจารย์พิเศษ สอนนักศึกษาให้กับโครงการวิทยาลัยในโรงงาน 

หลักสูตรด้านไอที 3 หลักสูตร มากกว่า 10 ป ี

และเปน็เจ้าของ Course Online ในชดุ MS-Office มากกวา่ 10 Course 



 
 

 
หลกัสตูรเพื่อเรยีนรูด้า้น   Power BI Desktop & DAX :  

เทคนิคการสร้าง Data Visualization เพื่อวิเคราะห์ธรุกิจ 
ระหว่างวนัที ่ 29 – 30 พฤษภาคม  2564  ณ หอ้งประชุม อาคาร วสท. 

จดัโดย วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
 

 

 

หรอืกรอกขอ้มลูส่งมาที ่E-mail: supannee@eit.or.th   

ทีอ่ยู่ (หน่วยงาน/บรษิทั) ...............................................................................................................................................................   

เลขที ่....................... หมู่ที ่............................... อาคาร  ....................................................  ซอย   .................................................  

ถนน ............................................ ต าบล/แขวง .................................................. อ าเภอ/เขต .........................................................  

จงัหวดั ..............................................  รหสัไปรษณีย ์............................................ โทรศพัท ์.........................................................  

โทรสาร ....................................................................................... E-mail : ...................................................................................  

ผูป้ระสานงานโดย .....................................................................  โทรศพัท ์  .................................................................................  

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี ................................................................   ส านักงานใหญ่    สาขา ...............................................  

ขอส ารองรายช่ือเข้าร่วมอบรมดงัต่อไปน้ี    (กรุณาเขยีนชือ่-นามสกุลตวับรรจง เพือ่ความถูกตอ้งของวุฒบิตัร) 

1)  ชื่อ – นามสกุล   .......................................................................................  เลขทีส่มาชกิ วสท.  ..............................................  

2)  ชื่อ – นามสกุล   .......................................................................................  เลขทีส่มาชกิ วสท.  ..............................................  

อตัราค่าลงทะเบียน     (รวมภาษมีลูคา่เพิม่ 7%, ค่าอาหารกลางวนั, อาหารวา่ง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ไดร้บัการยกเวน้ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%) 

 ช าระก่อน 
วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564 

ช าระหลงั 
วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564 

 สมาชกิ วสท./นศ.ป.ตร ี 5,000 บาท/ท่าน 5,500 บาท/ท่าน 
 ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ 6,000 บาท/ท่าน 6,500 บาท/ท่าน 
 บุคคลทัว่ไป 7,000 บาท/ท่าน 7,500 บาท/ท่าน 

 

การช าระเงิน โอนเงิน  เขา้บญัชเีงนิฝากออมทรพัยข์อง สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจรุสีแควส ์ เลขที ่162-0-19279-9 
 

หมายเหตุ:    กรณีโอนเงนิเงนิเขา้บญัชธีนาคาร กรุณาแฟกซ์หลกัฐานการช าระเงนิ พรอ้มระบุชื่อผูเ้ขา้อบรมทีอ่ยู่ในการออกใบเสรจ็ 

                 ส่งมาทีแ่ฟกซ์ 0-2184-4662 หรอืถ่ายรปูใบโอนแล้วส่ง Email มาที ่supannee@eit.or.th 
 

สนใจเขา้รบัการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมติดต่อ คณุสุพรรณีย ์แสนภกัดี 

Tel: (02)184-4600 ถงึ 9 ต่อ 538, FAX: (02)184-4662   E-mail : supannee@eit.or.th , Website : www.eit.or.th 

PDU 18 หน่วย 
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