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หลักสูตร POWER BI DESKTOP FOR BUSINESS ANALYTICS 
 

หลักการและเหตุผล 
นโยบายหลักของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดล ไทยแลนด์ 4.0 เป็นการปรับตัว

แบบครั้งใหญ่ที่องค์กรต่าง ๆ ต้องการยกระดับความสามารถในการแข่งขันเพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว  
Microsoft Power BI Desktop เป็นโปรแกรมที่ใช้สําหรับสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ

ขั้นสูงที่เหมาะสําหรับการสร้างรายงานในรูปแบบต่าง ๆ สามารถเช่ือมต่อข้อมูลได้หลากหลาย และสามารถ
แสดงผลข้อมูลได้แบบ Real Time ซึ่งได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน จึงจําเป็นที่จะต้องพัฒนา และส่งเสริม
พนักงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และเตรียมความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายหลักของรัฐบาลเพ่ือให้องค์กรเจริญเติบโตได้อย่างย่ังยืน 
 
วัตถุประสงค์  
 1. ผู้อบรมสามารถบอกความสามารถและหน้าที่ของ Power BI Desktop ได้ 
 2. ผู้อบรมสามารถนําเข้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ผู้อบรมสามารถสร้างรายงานด้วยเครื่องมือได้หลากหลาย 
 4. ผู้อบรมสามารถนํารายงานต่าง ๆ ขึ้นสู่ Cloud ได้ 
 
เนื้อหาหลักสูตร 

- รู้จักกับ Microsoft Power BI 
- แหล่งข้อมูลสํา หรับ Power BI Desktop 
- การแปลงข้อมูลด้วย Power BI Desktop 
- จัดรูปแบบข้อมูลด้วย Power BI Desktop 
- การสร้าง Dashboard ด้วย Power BI Desktop Visualization 
- การใช้งาน Power BI Service 

 
วิทยากร 

อาจารย์เอกพงศ์ธร เอ้ือประเสริฐวณิช  
 
กลุ่มเป้าหมาย  

พนักงานในสังกัด สธด. จํานวน 20 คน  
 

 
 



วิธีการฝึกอบรม   
 - บรรยายทฤษฎีและเน้ือหาที่เก่ียวข้อง 
 - Case Study 
 - Workshop 
 
ระยะเวลาและสถานท่ี 
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กําหนดการฝึกอบรม 
วันที่ 10 ตุลาคม 2562 

เวลา กําหนดการ
09.00 น. – 12.00 น. รู้จักกับ Microsoft Power BI

    - งานด้าน Business Intelligence 
    - ภาพรวมของ Power BI 
    - การลงทะเบียนใช้งาน Power BI Service 
    - เช่ือมต่อ Software as Services ผ่าน Power BI 
    - รู้จักกับ Power BI Desktop 
    - การติดต้ัง Power BI Desktop 
    - ความต้องการเบ้ืองต้นของระบบ 
    - การดาวน์โหลด และติดต้ัง Power BI Desktop 
    - การใช้งาน Power BI Desktop 
    - แนะนํา Power BI Community 
    - แบบฝึกหัด 
แหล่งข้อมูลสําหรับ Power BI Desktop 
    - การเปลี่ยน Locale ให้สอดคล้องกับแหล่งข้อมูล 
    - การใช้ Excel เป็นแหล่งข้อมูล 
    - การเช่ือมต่อไปยังฐานข้อมูล Database 
    - การเช่ือมต่อไปยัง SQL Azure 
    - การเช่ือมต่อไปยัง Files ใน Folder 
    - การสร้างตารางข้อมูลขึ้นใหม่เอง 
    - การเช่ือมต่อไปยัง SSAS 
    - แบบฝึกหัด 

12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 



วันที่ 10 ตุลาคม 2562 (ต่อ) 
เวลา กําหนดการ

13.00 น. – 16.00 น. การแปลงข้อมูลด้วย Power BI Desktop
    - การแปลงข้อมูลที่มักถูกใช้บ่อย 
    - การแปลงข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างนัก หรือโครงสร้างไม่ดี 
    - แบบฝึกหัด 
จัดรูปแบบข้อมูลด้วย Power BI Desktop 
    - จัดการกับความสัมพันธ์ของข้อมูล (Relationship) 
    - DAX (Data Analytic Expression) 
    - การสร้าง Calculated Columns/Calculated Measures 
    - จัดรูปแบบให้เหมาะจะนําไปทํารายงาน 
    - การสร้างและจัดการกับ Hierarchies 
    - การใช้งาน Calculated Tables 
    - รู้จักกับ Time Intelligence 
    - แบบฝึกหัด 

 
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 

เวลา กําหนดการ
09.00 น. – 12.00 น. การสร้าง Dashboard ด้วย Power BI Desktop Visualization 

    - ตัวนําเสนอข้อมูล (Visualization) 
    - แผนภูมิวงกลม และแผนภูมิ Treemap / กราฟแท่งผสมกราฟเส้น (Combo 
Chart) / เส้นแนวโน้ม (Trend line) / ตัวแบ่งส่วนข้อมูล (Slicer) 
    - การเข้าสู่ Focus Mode และเรียกดูข้อมูล 
    - แผนที่ (Map) / ตารางและเมทริกซ์ (Table & Matrix) แผนภูมิกระจาย 
(Scatter Chart) / แผนภูมินํ้าตก (Waterfall Chart) / เกจ, การ์ด และ KPI / การ
ควบคุมสีสัน, เส้นอ้างอิง และเส้นขอบ รูปทรง, กล่องข้อความ และรูปภาพ 
    - การทํางานร่วมกันของหลายตัวนําเสนอ 
    - จัดเค้าโครงหน้า (Layout) 
    - ความสัมพันธ์ของตัวนําเสนอ 
    - การสร้างหน้าซ้ํา 
    - แสดงกลุม่ข้อมูลที่ไม่มีขอ้มูล 
    - การปรับแต่งการแสดงผลรวม 
    



วันที่ 11 ตุลาคม 2562 (ต่อ) 
เวลา กําหนดการ (ต่อ)

    - การวางตําแหน่งตัวนําเสนอ
    - การแสดง Hierarchy ของวันเวลา 
    - การผนวก R - Visual 
    - แบบฝึกหัด 

12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 16.00 น. การใช้งาน Power BI Service

    - การอัพโหลดขึ้น Power BI Service 
    - การต้ังค่าและจัดการ Dashboard 
    - รู้จักกับ Power BI Gateway ที่จะช่วยในการ Update ข้อมูลอัตโนมัติ 
    - การใช้งาน Natural Language Queries 
    - การแชร์และการส่งออก Dashboard 
    - การเผยแพร่ไปยังเว็บ (Publish) 
    - ดู Power BI Dashboard บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
    - การสร้างและใช้งาน Content Pack 
    - การผนวกรวมกับ OneDrive for Business 
    - การจัดการความปลอดภัยระดับแถวข้อมูล 
    - แบบฝึกหัด 

 

** หมายเหตุ :  1. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
          2. พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. – 10.45 น. และ 14.30 น. – 14.45 น. 
 
การประเมินผลการฝึกอบรม 
 - ประเมินปฏิกิริยาของผู้เข้าอบรม (Reaction Evaluation) โดยแบบสอบถาม เพ่ือวัดระดับความ 
พึงพอใจของผู้เข้าอบรม  
เกณฑ์การผ่านการฝึกอบรม 
 - ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรม ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 ของระยะเวลาที่กําหนด  
หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กองพัฒนาบุคลากรและระบบงาน แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. 1224/ 1213 
ผู้ประสานงานหลักสูตร 
 นางสาวอชิรญา  สายวิจิตร พนักงานทรัพยากรบุคคล 5 แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองพัฒนาบุคลากร
และระบบงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 1213 




