
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com,  info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

“การสรปุผลวเิคราะหข์อ้มลูทาบญัชกีารเงนิผา่น MS-
Power BI Desktop”  

(Financial Accounting Data Analysis via MS-Power BI Desktop) 
 
 

วทิยากร: อาจารยส์เุทพ  โลหณุต 
ปรญิญาโท วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศคอมพวิเตอร ์(MSIT)  

ผูเ้ชีRยวชาญดา้นการวเิคราะหร์ะบบคอมพวิเตอร ์(ศนูยค์อมพวิเตอร)์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี 
และทีRปรกึษาหลักสตูรการอบรมการบรหิารธรุกจิ และการใชร้ะบบงานสารสนเทศคอมพวิเตอร,์งานกราฟิก 

ในสถาบนัฝึกอบรมชั XนนําทัRวประเทศ 

 
10 ตลุาคม 2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีRจัดอบรมอาจเปลีRยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

หลกัการและเหตผุล 
 
            เรยีนรูแ้นวคดิพืXนฐานสูก่ารปฏบิตังิานดา้นบญัชกีารเงนิ การใชฟั้งกช์ัRนเพืRอการคํานวณ การเชืRอมโยงขอ้มูล
เพืRอจัดทํางบการเงนิ หลักสตูรนีXเนน้การประยุกต ์ และปรับแต่งฐานขอ้มลูจาก MS-Excel สูว่เิคราะหข์อ้มลูบญัช ี และ
งบการเงนิดว้ย MS-Power BI Desktop เพืRอใชส้รุปวเิคราะหข์อ้มลูทางตัวเลขการเงนิ เชน่ งบแสดงสถานะการเงนิ 
การวเิคราะหง์บกําไรขาดทนุตามแนวตัXง การวเิคราะหง์บดุลตามแนวตั Xง  รวมถงึงบการเงนิอืRนๆ เป็นตน้  
 
วตัถปุระสงค ์
 
1. เพืRอใหผู้ท้ีRผ่านการอบรมสามารถเขา้ใจถงึแนวคดิการประยุกตใ์ช ้MS-Excel ร่วมกับ MS-Power BI Desktop 
ในการปรับแตง่ขอ้มลู สําหรับวเิคราะหข์อ้มลูบญัชกีารเงนิ และงบการเงนิได ้

2. เพืRอใหผู้ท้ีRผา่นการอบรมสามารถใชโ้ปรแกรม MS-Power BI Desktop ในการเชืRอมต่อฐานขอ้มลู การวเิคราะห์
ขอ้มูล กาสรา้งรายงานแบบ Visual Report รวมถงึวธิกีารเผยแพร่ขอ้มูลในรปูแบบเรยีลไทมผ์่านเว็บไซตไ์ด ้
อย่างมปีระสทิธภิาพ  

 
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
1. แนวคดิการประยุกตใ์ช ้MS-Power BI Desktop สาํหรับงานทางดา้นธรุกจิ 

• รูจั้กประสทิธภิาพ MS-Power BI Desktop และวธิกีารตดิตั Xงโปรแกรม 
• เรยีนรูส้ว่นประกอบและการปรับแตง่โปรแกรม MS-Power BI Desktop  

2. การปรับแตง่ขอ้มลู การนําขอ้มูลเขา้ และเชืRอมต่อขอ้มลูจากหลายแหลง่ขอ้มลู (Get Resource Data) 
• การปรับแตง่ฐานขอ้มูลประเภทของงบการเงนิผ่าน MS-Excel กอ่นนํามาใชง้าน 
• การใชส้ตูรคํานวณ เพืRอจัดการงบการเงนิและบญัช ี
• การบรหิารจัดการ Data Source และการเชืRอมตอ่ฐานขอ้มลู Excel Workbook  

3. การสรา้งขอ้มูลแบบจําลอง (Model Data) 
• การลดขนาดขอ้มูลดว้ยตวัแกไ้ขแบบสอบถาม 
• การแปลงขอ้มลู และการตั Xงคา่ตัวกรองขอ้มูลแทนทีRคา่ได ้
• การแปลงขอ้มลู Unpivot, การแปลงขอ้ความ, คอลัมนต์ัวเลข 
• การแทรกคอลัมนท์ีRกําหนดเอง 
• การผนวกขอ้มลูไปยังแบบสอบถาม 
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• การเพิRมคอลัมนแ์บบดัชนี  การลา้งขอ้มูล การผสานขอ้มลู  
4. การสรา้งรายงานแบบแผนภาพ ในรูปแบบงบการเงนิและบัญช ี(Diagram report creation In the form of 
financial statements and accounts) 
• การออกแบบและสรา้งรูปแบบรายงานแบบแผนภาพ เชน่ Table, Matrix Table, Card, Multirow Card, 
Column Chart, Bar Chart, Pie Chart, Area Chart, Scatter Chart เป็นตน้ 

• การสรา้งตัวกรองเงืRอนไข  เชน่ การสรา้งคอลัมนคํ์านวณ การสรา้งหน่วยวัด เพืRอใหไ้ดผ้ลลัพธเ์ฉพาะสว่น
ของรายงานทีRตอ้งการนําเสนอ 

• การบนัทกึผลงานจัดเก็บไวใ้นแกลเลอรีR 
5. การแกไ้ขและการจัดพมิพร์ายงาน (Modify and Print a Report) 

• การปรับแตง่หนา้รายงาน เชน่ การเปลีRยนชืRอ, การกาํหนดตัวกรองเงืRอนไขลงไปในรายงาน 
• การพมิพห์นา้รายงาน 

6. การสรา้งและออกแบบแดชบอรด์ (Create a Dashboard) 
• การออกแบบและสรา้งแดชบอรด์  
• การสรา้งแดชบอรด์ดว้ยขอ้มลูเชงิลกึอยา่งรวดเร็ว 
• การตั Xงคา่แดชบอรด์ สําหรับการประยกุตใ์ชง้านทางธรุกจิ 

7. การแบง่ปันขอ้มลูไปยังกลุม่เป้าหมาย (Share Data with Colleagues and Others)  
• การแชรร์ายงานและแดชบอรด์  
• การเผยแพร่รายงาน และเพิRมทมีงานเขา้สูโ่ครงการ 

8. การสรา้ง QR เพืRอแชรไ์ฟล ์
• เก็บตกปัญหาการใชง้าน “การวเิคราะหข์อ้มลูทางธรุกจิผ่าน MS-Power BI Desktop” 

 
 

ใบรบัรอง: จากบรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายในวนัอบรม 10 ตลุาคม 2563 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 26 กนัยายน 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟ็กซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีX 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีR 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีR 014-2-63503-8 

          ชืRอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีR 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืRอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืRอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัRงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีRจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีRไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
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เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, ความรูท้ัRวไป, ทักษะเฉพาะทาง,การสรปุผลวเิคราะห,์ขอ้มูลทาบญัช,ีการเงนิ,MS-Power,BI Desktop 


