Data Analytics Dashboard using Microsoft Power BI Tools
หล ักการและเหตุผล :
เครือ
่ งมือทีใ่ ช ้ช่วยงานวิเคราะห์ข ้อมูลทีส
่ ามารถทางานกับข ้อมูลในรูปแบบต่างๆ และมีความหลากหลายด ้วยความ
ง่ายและความสะดวกในการใช ้งาน Power BI เป็ นเครือ
่ งมือตัวที่ Microsoft นาเสนอเพือ
่ ใช ้เป็ นโปรแกรมสาหรับนาข ้อมูลที่
ต ้องการวิเคราะห์และแสดงผลในรูปแบบ Chart และ Dashboard เพือ
่ ให ้ง่ายต่อความเข ้าใจ อีกทัง้ ยังสนับสนุนการทางาน
แบบ Network ทีส
่ ามารถ Share งานเพือ
่ ให ้บุคคลทีเ่ กียวข
่้
้องสามารถเข ้ามาเพือ
่ ดูหรือใช ้งานได ้อย่างดี
ว ัตถุประสงค์ :
 มีความรู ้ในการใช ้งานข ้อมูลและระบบฐานข ้อมูล กับงานวิเคราะห์
 มีความรู ้ในการสร ้าง Report ต่างๆ จากเครือ
่ งมือ
หล ักสูตรนีเ้ หมาะสาหร ับ :
 เจ ้าหน ้าทีว่ เิ คราะห์ข ้อมูล
 Programmer
 นักวิเคราะห์ระบบ
 ผู ้ทีส
่ นใจทัว่ ไป
ความรูพ
้ น
ื้ ฐาน :



มีความรู ้ความเข ้าใจในการใช ้งานโปรแกรม Excel
มีความเข ้าใจเกีย
่ วกับเรือ
่ งข ้อมูลและระบบฐานข ้อมูล

้ หาหล ักสูตร :
เนือ









Introduction and Started with Power BI
 Overview: Power BI concepts
Data Sources
 Overview: Power BI data sources
 Connecting to Text, Excel
 Connecting to JSON, XML
 Connecting to Databases
 Dimensions and Measures
Create a Report with visualizations
 Overview: Visualizations
 Using visualizations
 Format a visualization
 Create chart visualizations
 Use text, map, and gauge visualizations and save a report
Modify and Print a Report
 Rename and delete report pages
 Add a filter to a page or report
 Print a report page
 Send a report to PowerPoint
Create a Dashboard
 Create and manage dashboards
 Pin a report tile to a dashboard
 Manage pinned elements in Excel
 Add a tile to a dashboard
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Share Data with Colleagues
 Overview: Sharing reports and dashboards
 Publish a report to the web
 Manage published reports
 Share a dashboard
 Publish an app
Use Power BI Mobile Apps
 Get Power BI for mobile
 View reports and dashboards in the Tablet
 Sharing from Power BI Mobile
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