
หลกัสตูร “Big Data Analytics : เครือ่งมือจดัการขอ้มลูเชิงกลยทุธ”์

วนัท่ี  13 ธนัวาคม  2560

โรงแรมนวิ ซีซัน่ สแควร์ (New Season Square Hotel) อ ำเภอหำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ

สถาบนัพฒันาทนุมนษุย ์มหาวิทยาลยัทกัษิณ

ขอเชิญเขา้รว่มฝึกอบรม

Big data เป็นเคร่ืองมือเชิงกลยทุธท่ี์จะชว่ยองคก์รคน้หำ Strategic Insights ชว่ยพลิกโฉมธรุกิจ

สรำ้งควำมไดเ้ปรียบในสภำวะกำรแขง่ขนัไรพ้รมแดน โดยเป็นเคร่ืองมือวิเครำะหข์อ้มลูขนำดใหญ่

เพื่อเปิดเผยมมุมองใหมท่ี่มีคณุคำ่ตอ่องคก์ร (Strategic Insights) จำกขอ้มลูภำยในและภำยนอกที่มีปริมำณ

มหำศำลและมีควำมหลำกหลำยซับซอ้น กำรวิเครำะหข์อ้มลูดว้ย Analytic tools ท่ีมีประสิทธิภำพ

สำมำรถแสดงผลในรปูแบบท่ีเพิ่มควำมเขำ้ใจ และสำมำรถใชเ้ป็นขอ้มลู เพื่อกำรก ำหนด

กลยทุธแ์ละวำงแผนเชิงกลยทุธไ์ดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ

วตัถปุระสงค์

• ผูเ้ขำ้อบรมเขำ้ใจหลกักำร และองคป์ระกอบตำ่งๆ ของ

เทคโนโลยี Big Data

• เรียนรูก้รณีศึกษำกำรน ำ Big Data ไปใชใ้นองคก์ร

• เขำ้ใจแนวทำงกำรเตรียมควำมพรอ้มเพือ่น ำ Big Data

มำใชใ้นกำรคน้หำ Strategic Insights

กล ุม่เป้าหมาย . . .

ผูบ้ริหำร นกัวิเครำะห ์นกักลยทุธ ์

ฝ่ำยนโยบำย/แผน และผูป้ฏิบัติงำนทกุระดับที่

สนใจกำรน ำเทคโนโลยี ขอ้มลูสมัยใหม่มำเพิ่ม

ประสิทธิภำพกำรวำงแผน และตดัสินใจอย่ำงมี

ประสทิธิภำพ

วิทยากร

ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม

จ านวน

บคุคลทัว่ไป

สมคัรภายในวนัท่ี

22 พ.ย. 2560

บคุคลทัว่ไป

สมคัรหลงัวนัท่ี

22 พ.ย. 2560

สมคัร 1 คน 2,700 บำท 3,000 บำท

สมคัรแบบกลุ่ม 3 คน 7,350 บำท 8,100 บำท

* ค่ำลงทะเบียนกำรฝึกอบรมไม่รวมค่ำทีพ่ัก และค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำง

* ผูเ้ขำ้ฝึกอบรมจำกส่วนรำชกำรสำมำรถเบิกค่ำลงทะเบียนจำกตน้สังกัดตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำดว้ย ค่ำใชจ้่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัด

งำน และกำรประชมุระหว่ำงประเทศ พ.ศ.2549

* กรณีมีจ ำนวนผูส้มัครเขำ้ร่วมกำรฝึกอบรมต ำ่กว่ำเป้ำหมำย สถำบันพัฒนำทนุมนษุยข์อสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกก ำหนดกำรฝึกอบรม และคืนเงนิ

ค่ำลงทะเบียน

รบัจ ำนวนจ ำกดั 70 คน

สมคัรภำยในวันท่ี 6 ธนัวำคม 2560

ปริญญ์ เสรีพงศ์

วิทยำกรที่ปรึกษำ ระบบกำรจดักำรควำมมัน่คง

ปลอดภยัของเทคโนโลยีสำรสนเทศ

หวัขอ้การฝึกอบรม

• แนะน ำเทคโนโลยี Big data เคร่ืองมอืบริหำรขอ้มลู

อจัฉริยะ

• เพิ่มประสิทธิภำพกำรตดัสินใจทำงธรุกจิ และสรำ้งขดี

ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัดว้ย Big Data Analytics

• Big Data Analytic วิเครำะหข์อ้มลูปริมำณมหำศำลเพื่อ

คน้หำ Strategic Insight

• กรณีศึกษำ Big Data และแนวทำงกำรประยกุตใ์ช ้



ก าหนดการฝึกอบรม

(อำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม)

08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน

08.45 – 09.00 น. พิธีเปิด

09.00 – 10.30 น. แนะน ำเทคโนโลยี Big data เคร่ืองมอืบริหำรขอ้มลู

อจัฉริยะ

10.30 – 10.45 น. อำหำรว่ำง

10.45 – 12.00 น. เพิ่มประสิทธิภำพกำรตดัสินใจทำงธรุกจิ และสรำ้งขดี

ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัดว้ย Big Data Analytics

12.00 – 13.00 น. พกัรับประทำนอำหำรกลำงวัน

13.00 – 14.30 น. Big Data Analytic วิเครำะหข์อ้มลูปริมำณมหำศำล 

เพื่อคน้หำ Strategic Insight

14.30 – 14.45 น. อำหำรว่ำง

14.45 – 16.00 น. กรณีศึกษำ Big Data และแนวทำงกำรประยกุตใ์ช ้

16.00 – 16.30 น. ถำม – ตอบ

พิธีปิด

ใบสมคัรเขา้รว่มการฝึกอบรม
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เวลำ 09.00 – 16.30 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
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