


ก ำหนดกำร  

อบรมหลักสูตรยกระดับธรุกิจสู่ Smart Logistics 
วันที่ 1  

เวลำ รำยละเอียด 
09.00 น. – 10.30 น. 

 
 

1. แนะน ำเกี่ยวกับโครงกำร กิจกรรมต่ำงๆ ในกำรเข้ำอบรม 
2. แนะน ำ 5 ขั้นตอนสู่กำรเป็น smart logistics  
3. บรรยำยกำรใช้เทคโนโลยี BI (business intelligence) และประโยชน์ของ

ข้อมูลที่มีในองค์มำช่วยบริหำรจัดกำรในด้ำนต่ำงๆ เช่น 
3.1. ด้ำนกำรเงิน และกำรบัญชี 
3.2. ด้ำนงำนขำย 
3.3. ด้ำนงำนบุคคล 
3.4. ด้ำนกำรบริหำรสินทรัพย์ในองค์กร เช่น รถยนต์ 

4. แนะน ำ Power BI Desktop 
4.1. ท ำควำมรู้จักเกี่ยวกับ Power BI Product ต่ำงๆ ของ Microsoft 

10.30 น. – 10.40 น. พักทำนอำหำรว่ำง 
10.40 น. – 12.00 น. แนะน ำขั้นตอนที่ 1 กำรเตรียมข้อมูลต่ำงๆ ก่อนน ำมำใช้ในกำรท ำรำยงำนอัจฉริยะ 

ด้วยโปรแกรม Microsoft Power BI Desktop  
12.00 น. – 13.00 น. พักทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 น. – 14.30 น. ฝึกปฏิบัติกำร ขั้นตอนที่ 1,2,3 เพื่อท ำรำยงำนอัจฉริยะ ด้วยโปรแกรม Microsoft 

Power BI Desktop  จำกชุดข้อมูลตัวอย่ำงดังนี้ 
- ข้อมูลงำนบุคคล 
- รำยงำนวันหยุดวันลำของพนักงำนเพื่อดูพฤติกรรมกำรลำ แบบ รำยวัน 

รำยเดือน รำยปี  
- รำยงำนเงินเดือนพนักงำนรำยแผนก รำยบุคคล ทั้งแบบพนักงำนเงินเดือน 

พนักงำนรำยวัน 
14.30 น. – 14.40 น. พักทำนอำหำรว่ำง 
14.40 น. – 16.00 น. ฝึกปฏิบัติกำร ขั้นตอนที่ 1,2,3 เพื่อท ำรำยงำนอัจฉริยะ ด้วยโปรแกรม Microsoft 

Power BI Desktop  จำกชุดข้อมูลตัวอย่ำงดังนี้ 
- ข้อมูลงำนขำย 
 รำยงำนยอดขำย แบบ รำยวัน รำยเดือน รำยปี  
 รำยงำนยอดขำยตำมพนักงำนขำย แบบ รำยวัน รำยเดือน รำยปี  
 รำยงำนยอดขำยแยกตำมลูกค้ำ แบบ รำยวัน รำยเดือน รำยปี  
 รำยงำนก ำไรขำดทุน แบบ รำยวัน รำยเดือน รำยปี  
 กำรเปรียบเทียบยอดขำยย้อนหลัง 

16.00 น. – 17.00 น. ให้ค ำปรึกษำเชิงลึก รำยกิจกำร อย่ำงน้อยกิจกำรละ 5 นำที (ระยะเวลำขึ้นอยู่
ควำมเหมำะสมตำมสถำนกำรณ์) 

17.00 น. – 18.30 น. รับประทำนอำหำรเย็น 
18.30 น. – 20.30 น. กิจกรรม Focus Group กำรหำ inside ในธุรกิจ และแนะน ำขั้นตอนที่ 5 กำร

สร้ำงกลยุทธ์และสร้ำงนวัตกรรมในองค์กร 



 
วันที่ 2 

 
เวลำ รำยละเอียด 

9.00 น. – 10.30 น. แนะน ำขั้นตอนที่ 4 กำรออกแบบ Dashboard และเทคนิคกำรท ำให้ดูเข้ำใจง่ำย 
และกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้ เพ่ือใช้ในกำรปรับกระบวนกำรท ำงำน หรือ
ประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรงำนในองค์กร 

10.30 น. – 10.40 น. พักทำนอำหำรว่ำง 
10.40 น. – 12.00 น. แบ่งกลุ่ม ฝึกปฏิบัติกำรตำมขั้นตอนที่ 1,2,3,4 เพ่ือท ำรำยงำนอัจฉริยะ          

ด้วยโปรแกรม Microsoft Power BI Desktop  จำกชุดข้อมูลตัวอย่ำงที่ก ำหนดให้ 
12.00 น. – 13.00 น. พักทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 น. – 14.30 น. น ำเสนอผลงำนของทุกกลุ่ม 
14.30 น. – 14.40 น. พักทำนอำหำรว่ำง 
14.40 น. – 16.00 น. ฝึกปฏิบัติกำร กำรน ำรำยงำน ดูบน smart device 

- กำรจัดรำยงำน (Lay out) บน smart device 
- กำรน ำรำยงำน เพ่ือดูผ่ำน smart device 
- กำรแชร์รำยงำนให้ผู้อ่ืน 
- สรุปผลที่ได้จำกกำรใช้ระบบ BI (business intelligence)  
- แนะน ำขั้นตอนที่ 5 ในกำรวำงแผนธุรกิจ และกำรหำแนวทำงในกำรสร้ำง

กระบวนกำรท ำงำนใหม่ๆ หรือกำรสร้ำงนวัตกรรม 

 
หมำยเหตุ  

 รุ่นที่ 1   วันที่ 21 – 22 มกรำคม 2563 ณ โรงแรม ซันธำรำ เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
 รุ่นที่ 2   วันที่ 12 – 13 กุมภำพันธ์ 2563 ณ โรงแรม CBD2 จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
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