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หลกัสตูร การบรหิารระบบขอ้มลูอจัฉรยิะบนคลาวดด์ว้ย

 Google Data Studio”

วนัเสาร ์ที ่28 กนัยายน 2562 โรงแรมบเูลอวารด์ สขุมุวทิ 55 
 หลกัการและเหตผุล 1 วนั
     “ปลดล็อกทกุขอ้จํากดัของการทํางาน ไมต่อ้งตดิโปรแกรม สามารถใชง้านเวอรช์นัเต็ม ทีสํ่าคญัฟรไีมม่คีา่ใชจ้า่ยใดๆ ขอเพยีงมแีค่
บญัช ีGoogle คณุก็มสีทิธิเ์ขา้ใชง้านไดแ้ลว้”
      ยคุนีก้ารบรหิารจัดการขอ้มลูตอ้งรวดเร็ว แมน่ยํา BI (Business Intelligence) จงึเป็นอกีหนึง่ทางเลอืกสําหรับธรุกจิในยคุปัจจบุนั 
ซึง่เหมาะสําหรับการสรา้งรายงานเชงิวเิคราะหท์ีม่ปีระสทิธภิาพสงู การคํานวณ การแปลงขอ้มลู การสบืคน้ และการเชือ่มโยงขอ้มลู 
ตลอดจนการสรปุผลขอ้มลูทีซ่บัซอ้นจากปรมิาณจํานวนขอ้มลูทีม่าก เชน่ การวเิคราะหย์อดขาย (Sales Performance) การผลติ 
(Production Planning) การจัดซือ้ (Purchasing) เป็นตน้
      Google Data Studio หนึง่ในสดุยอดเครือ่งมอืบรหิารจัดการขอ้มลูแบบ BI ทีช่ว่ยตอบโจทยท์กุปัญหาทางธรุกจิไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
นอกจากยังมปีระสทิธภิาพทีน่่าสนใจ ดงันี ้
  ・ Google Data Studio ออกแบบรายงานและใชง้านงา่ย สามารถสรา้งแดชบอรด์เพือ่ควบคมุฐานขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเร็วผา่นระบบ
ออนไลน์
 ・ Google Data Studio สามารถปรับแตง่รายงานขอ้มลูเชงิลกึได ้รวมถงึสามารถแชรบ์นัทกึไฟลง์านเก็บไวท้ี ่Google Drive ได ้
 ・ Google Data Studio สามารถสรา้งงานจากแมแ่บบ หรอืเทมเพลตทีร่ะบบมใีห ้หรอืจะสรา้งขึน้ใหมก็่ไมใ่ชเ่รือ่งยาก
  ・ Google Data Studio เป็นเครือ่งมอืประเภท BI แบบเต็มระบบตวัแรกทีใ่หบ้รกิารฟร ีไมม่คีา่ใชจ้า่ยใดๆ 
 ・ Google Data Studio สามารถแชร ์หรอืกําหนดสทิธิใ์นการใชง้านผา่นระบบคลาวด ์ซึง่ชว่ยทําใหก้ารมอบหมายงานผา่นทมีงานที่
ตอ้งการเขา้มาสรา้ง หรอืแกไ้ข อพัเดทไฟลแ์บบเรยีลไทม ์มคีวามคลอ่งตวั 
วตัถปุระสงค์
1.เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจถงึวธิกีารบรหิารจัดการขอ้มลูแบบ BI (Business Intelligence) ผา่นการใชง้าน Google Data 
Studio ไดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ
2.เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถสรา้งรายงาน และออกแบบ Dashboard ผา่นระบบออนไลน ์รวมถงึเขา้ใจถงึวธิแีชรร์ะบบไฟลง์าน
พรอ้มทัง้กําหนดสทิธิใ์นการใชง้าน ใหก้บัผูร้ว่มงานผา่นระบบคลาวดไ์ด ้
เนือ้หาการอบรม เวลา 09:00-16:00 น.
1.เรยีนรูแ้นวคดิการบรหิารขอ้มลูแบบ BI สําหรับการประยกุตใ์ชง้าน Google Data Studio
2.เรยีนรูก้ารปรับแตง่บญัชเีขา้ใจระบบ และแนะนําสว่นประกอบการใชง้าน Google Data Studio
3.เรยีนรูว้ธิกีารจัดเก็บขอ้มลูทางธรุกจิ พรอ้มทัง้วธิกีารสรา้งกราฟเบือ้งตน้
4.เรยีนรูว้ธิปีรับแตง่ชดุขอ้มลูทีใ่ชง้านในรปูแบบ Data Visualizations 
5.เรยีนรูว้ธิกีารสรา้ง ปรับแตง่แดชบอรด์  การคดักรองเงือ่นไข และการจัดทํารายงานแบบ Interactive
6.เรยีนรูว้ธิกีารสรา้งกราฟแบบตา่งๆ เชน่ Bar Graphs, Pie Graphs, Mapping and Geographic, Scatterplot เป็นตน้  พรอ้มวธิี
ปรับแตง่กราฟสําหรับงานวเิคราะหใ์หเ้หมาะสมกบัประเภทงานทีใ่ชนํ้าเสนอ โดยใชข้อ้มลูจากหลายแหลง่ขอ้มลูแบบผสมผสาน
7.เรยีนรูว้ธิกีารเผยแพรง่าน การแชรไ์ฟลง์าน  การเพิม่ผูร้ว่มงาน และกําหนดสทิธิใ์นการเขา้ถงึชดุขอ้มลูบนระบบคลาวด ์ผา่น
เรยีลไทม ์
8.เก็บตกปัญหาการใชง้าน และวธิกีารประยกุตใ์ชง้าน Google Data Studio ตามแนวทางขององคก์ร หรอืสายงานทีรั่บผดิชอบ  
ระดบัการเรยีนรู:้ ข ัน้ตน้ ถงึ ข ัน้พฒันา
ซอฟตแ์วรท์ ีใ่ช ้
-โปรแกรม Google Data Studio (ชดุโปรแกรมออนไลน ์สามารถใชง้านไดเ้ต็มประสทิธภิาพ)
-บญัชเีมล Google (Google Analytics, Google Ads, Google Search Console)
กลุม่เป้าหมาย
-ผูป้ระกอบการธรุกจิ SME/กลุม่ธรุกจิโรงงานอตุสาหกรรมขนาดยอ่ม
-เจา้หนา้ที-่บคุลากรทกุสายงานทัง้ภาครัฐ และเอกชน
-นักวเิคราะหธ์รุกจิ, นักวเิคราะหข์อ้มลู, นักวเิคราะหก์ารเงนิ, นักวเิคราะหก์ารตลาด และทีป่รกึษา
-ผูส้นใจทัว่ไป

วทิยการโดย     อาจารยส์เุทพ โลหณุต 
ประสบการณ์
1.ผูแ้ตง่หนังสอื : “ใชใ้หเ้ป็น เลน่ใหเ้พลนิ Nokia E-Series” ของสํานักพมิพ ์วติตีก้รุ๊ป จํากดั
2.ผูแ้ตง่หนังสอื : “ประยกุตใ์ช ้PivotTable +PivotChart ใน MS-Excel ฉบบัเขา้ใจงา่ย” ของสํานักพมิพ ์วติตีก้รุ๊ป จํากดั
3.ผูแ้ตง่หนังสอื : “Microsoft Project 2013 บรหิารคน บรหิารโครงการ ใหอ้ยูห่มัด” ของสํานักพมิพ ์วติตีก้รุ๊ป จํากดั 
4.ผูแ้ตง่หนังสอื : “มอืใหมเ่ป็นชา่งซอ่มได ้แท็บเล็ต Android” ของสํานักพมิพ ์วติตีก้รุ๊ป จํากดั
5.นักเขยีนประจําคอลมัน ์“HOW TO คา้ขายออนไลน”์ ของนติยสาร เสน้ทางเศรษฐ ี(ตัง้แตปี่ 2542 จนถงึปัจจบุนั)
6.ผูช้ํานาญการ และเชีย่วชาญดา้นหลกัสตูรไอท ีตลอดจนเป็นวทิยากรพเิศษใหก้บัภาครัฐ-เอกชน



อตัราคา่ลงทะเบยีน

หลกัสตูร “การบรหิารระบบขอ้มลูอจัฉรยิะบนคลาวดด์ว้ย

 Google Data Studio”

ราคาปกติท่านละ 4,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,815 บาท

สมคัรก่อนวนัท่ี 20 กนัยายน  2562   เหลือเพียง! ท่านละ 4,000 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม)

บริษทั เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จาํกดั 

ท่ีอยู ่16/54 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-4646524  Mobile. 085-9386299  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขีดคร่อมสัง่จา่ย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั

  โอนเงินเขา้บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางบอน เลขท่ีบญัชี 022-3-91431-4

•  ราคานีร้วม เอกสารการอบรม / อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดหลกัสตูร
•  เฉพาะนิติบคุคลสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ได้
•  ใบเสร็จคา่ลงทะเบียน สามารถนําไปบนัทกึหกัคา่ใช้จ่ายทางบญัชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเพ่ือเขา้รว่มสมัมนา
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หมายเหต ุ...........................................................................................................................................................

การแจง้ยกเลิก : ผูส้มคัรสามารถท่ีจะยกเลิกการเขา้อบรมได ้ในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 10 วนั บริษัทฯ จะหกัค่าธุรการ รอ้ยละ 15 ของค่า

สมคัร และในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 7 วนั บริษัทฯ คืนเงินรอ้ยละ 50 ของค่าสมคัร นอกเหนือจากน้ีแลว้ บริษัทฯ จะไมคื่นเงินใดๆ ทั้งส้ิน 

การจองมีผลเมื่อชาํระเงินเรียบรอ้ยแลว้และแสดงใบ Pay-in เพื่อเป็นหลกัฐานในการสาํรองท่ีนัง่


