หลักสูตรเพื่อเรียนรู้ด้าน Power BI Desktop & DAX

เทคนิคการสร้าง Data Visualization เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจ
ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 3
"เพราะข้อมูลของเรามีไม่พอ หรือภาพของปั ญหาไม่ชดั เจน ???" ปั ญหาในการทาธุ รกิจส่วนใหญ่ ทีไ่ ม่สามารถแก้ไขได้
เพราะเรามองภาพไม่ออกว่าปั ญหานัน้ คืออะไร !!!

เทคนิคการใช้งาน Power BI สร้าง Data Visualization เทคนิคในการอบรมนี้จะช่วยให้คณ
ุ เห็นภาพของปัญหาได้ชัดเจนมากขึน้ แก้ไข
ได้ตรงจุดมากขึน้ ลดความสูญเสียจากการแก้ปญ
ั หาไม่ตรงจุด !!! โดยการอบรมเรียนนี้จะทำให้คุณเปลี่ยนข้อมูลของธุรกิจออกมาเป็น
ภาพสรุปที่ชัดเจน เข้าใจง่าย โดยอัดแน่นด้วยเนื้อหา
- เทคนิคการใช้งาน Power BI เชื่อมต่อและการจัดการข้อมูลของบริษัท
- การสร้างสูตรคำนวณและหาค่าต่างๆ ด้วยภาษา DAX ที่จำเป็น
- เทคนิคการสร้าง ปรับแต่ง และเผยแพร่ Data Visualization
ให้กับหัวหน้างาน ผู้บริหาร เพื่อใช้เป็นเครือ่ งมือช่วยในการวิเคราะห์
ปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจอย่างถูกต้อง
ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
1. คุณจะสามารถสร้าง Data Visualization ที่จะช่วยให้คุณสามารถแปลงข้อมูลของธุรกิจออกมา
เป็นภาพสรุปที่ชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างตรงจุด และนำไปจัดทำแผนกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้อง
2. ธุรกิจของคุณสามารถลดความสูญเสียจากต้นทุนแฝงที่เกิดการการดำเนินงานแบบไม่มีทิศทาง จากการวิเคราะห์และตัดสินใจ
ปัญหาผิดจุด

หัวข้ออบรม
วันที่ 30 มีนาคม 2564
08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

➢ แนะนาบทเรียน
➢ เริ่มต้นใช้ งาน Power BI Desktop
➢ การเชื่อมต่อและการจัดการข้อมู ล (Connecting & Data Cleansing) ด้วย Power Query Editor
➢ การสร้าง Relationship และการสร้าง Data Model เพื่อให้สามารถเรียกข้อมู ลต่าง Table ได้
➢ ตัวอย่างการสร้างสูตรคานวณและหาค่าต่างๆ ที่ต้องการ ด้วย DAX
วันที่ 31 มีนาคม 2564

➢ เทคนิคการสร้างข้อมู ลให้เป็นภาพ Data Visualization เพื่อนาเสนอผู ้บริหาร, หัวหน้างาน
➢ เทคนิคการปรับแต่ง Visuals และการ Fillter Data เพื่อนาเสนอผู ้บริหาร, หัวหน้างาน
➢ Publish | การเผยแพร่ Dashboard เพื่อนาเสนอผู ้บริหาร, หัวหน้างาน
วิทยากรโดย

นายศรัทธา สุวรรณชาตรี
จบปริญญาโท Management of Information Technology มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประสบการณ์จากการเป็นอาจารย์พิเศษ สอนนักศึกษาให้กับโครงการวิทยาลัยในโรงงาน
หลักสูตรด้านไอที 3 หลักสูตร มากกว่า 10 ปี
และเป็นเจ้าของ Course Online ในชุด MS-Office มากกว่า 10 Course

PDU 18 หน่วย
หลักสูตรเพื่อเรียนรู้ด้าน Power BI Desktop & DAX :
เทคนิคการสร้าง Data Visualization เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจ
ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หรือกรอกข้อมูลส่งมาที่ E-mail: supannee@eit.or.th
ที่อยู่ (หน่วยงาน/บริษทั ) .............................................................................
เลขที่ .......... หมูท่ ี่................ อาคาร ........................ ซอย .......................
ถนน ..................... ตำบล/แขวง ........................ อำเภอ/เขต ...........................
จังหวัด ...................... รหัสไปรษณีย์ ...................... โทรศัพท์ ............................
โทรสาร .......................................... E-mail :.......................................
ผู้ประสานงานโดย ................................. โทรศัพท์ .......................................
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ..............................  สำนักงานใหญ่

ขอสำรองรายชือ่ เข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้

 สาขา .....................

(กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพือ่ ความถูกต้องของวุฒิบตั ร)

1) ชื่อ – นามสกุล

........................................ เลขที่สมาชิก วสท. .....................

2) ชื่อ – นามสกุล

........................................ เลขที่สมาชิก วสท. .....................

อัตราค่าลงทะเบียน

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%)

 สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี
 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 บุคคลทัว่ ไป

ชำระก่อน
วันที่ 29 มีนนาคม 2564

ชำระหลัง
วันที่ 29 มีนาคม 2564

5,000 บาท/ท่าน
6,000 บาท/ท่าน
7,000 บาท/ท่าน

5,500 บาท/ท่าน
6,500 บาท/ท่าน
7,500 บาท/ท่าน

การชำระเงิน โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควส์เลขที่ 162-0-19279-9
หมายเหตุ:

กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์หลักฐานการชำระเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรมที่อยู่ในการออกใบเสร็จ
ส่งมาที่แฟกซ์ 0-2184-4662 หรือถ่ายรูปใบโอนแล้วส่ง Email มาที่ supannee@eit.or.th

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

