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DSA008: Data Analystics Dashboard using Tableau Tools
หล ักการและเหตุผล :
ปั จจุบันมีข ้อมูลอยู่มากมายทีจ
่ ะต ้องถูกรวบรวมและนามาใช ้ในการทารายงาน เพือ
่ ตอบสนองต ้องความต ้องการ
ของผู ้บริหาร ซึง่ กระบวนการในการนาข ้อมูลต่างๆ ทีร่ วบรวมจะต ้องใช ้เวลาในการจัดทารายงานต่างๆ ทาให ้ไม่ทน
ั ต่อการ
น าไปบริห ารจั ด การ ซึง่ เป็ นที่ม าของเครื่อ งมือ ที่ใ ช ้ช่ว ยในการท างานกั บ ข ้อมู ล ที่ม ีห ลากหลายลั ก ษณะ และหลาย
แหล่งทีม
่ า จะถูกรวบรวมดาเนินการตามกระบวนการของเครือ
่ งมือ เพือ
่ ช่วยให ้สามารถสร ้างงานทีจ
่ ะนาเสนอต่อผู ้ใช ้งาน
ในรู ป แบบต่ า งๆ ซึ่ง มีค วามง่ า ยและความสะดวกรวดเร็ ว ท าให ส
้ ามารถติด ตาม ตรวจสอบระบบต่ า งๆ ได ้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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
























What’s Tableau
Tableau Paradigm
Using Data Sources
Connecting to Text, Excel
Connecting to JSON, XML
Connecting to Databases
Dimensions and Measures
Metadata Data Source
Foundations for Building Visualizations
Comparing Values Across Different Dimensions
Visualizing Dates and Times
Visualizing Distributions
Row-Level and Aggregate Calculations
Creating and Editing Calculations
Joins and Blends
Filtering data
Table Calculations
Formatting
Creating Charts
Story Objectives
Dashboard Objectives
Trends, Distributions, Forecasting
Presenting, Printing, Exporting
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