สถาบันพัฒนาท ุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม
หลักสูตร “Big Data Analytics : เครือ่ งมือจัดการข้อมูลเชิงกลย ุทธ์”
วันที่ 13 ธันวาคม 2560
โรงแรมนิว ซีซัน่ สแควร์ (New Season Square Hotel) อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ
Big data เป็ นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่จะช่วยองค์กรค้นหำ Strategic Insights ช่วยพลิกโฉมธุรกิจ
สร้ำงควำมได้เปรียบในสภำวะกำรแข่งขันไร้พรมแดน โดยเป็ นเครื่องมือวิเครำะห์ขอ้ มูลขนำดใหญ่
เพื่อเปิ ดเผยมุมมองใหม่ที่มีคณ
ุ ค่ำต่อองค์กร (Strategic Insights) จำกข้อมูลภำยในและภำยนอกที่มีปริมำณ
มหำศำลและมีควำมหลำกหลำยซับซ้อน กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลด้วย Analytic tools ที่มีประสิทธิภำพ
สำมำรถแสดงผลในรูปแบบที่เพิ่มควำมเข้ำใจ และสำมำรถใช้เป็ นข้อมูล เพื่อกำรกำหนด
กลยุทธ์และวำงแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
วัตถ ุประสงค์

กลมุ่ เป้าหมาย . . .

•

ผูบ้ ริหำร นักวิเครำะห์ นักกลยุทธ์
ฝ่ ำยนโยบำย/แผน และผูป้ ฏิบัติงำนทุกระดับที่
สนใจกำรนำเทคโนโลยี ข้อมูลสมัยใหม่มำเพิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรวำงแผน และตัดสินใจอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ผูเ้ ข้ำอบรมเข้ำใจหลักกำร และองค์ประกอบต่ำงๆ ของ
เทคโนโลยี Big Data
เรียนรูก้ รณีศึกษำกำรนำ Big Data ไปใช้ในองค์กร
เข้ำใจแนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมเพือ่ นำ Big Data
มำใช้ในกำรค้นหำ Strategic Insights

•
•

รับจำนวนจำกัด 70 คน
สมัครภำยในวันที่ 6 ธันวำคม 2560
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม
จานวน

บ ุคคลทัว่ ไป
สมัครภายในวันที่
22 พ.ย. 2560

บ ุคคลทัว่ ไป
สมัครหลังวันที่
22 พ.ย. 2560

วิทยากร
ปริญญ์ เสรีพงศ์
วิทยำกรที่ปรึกษำ ระบบกำรจัดกำรควำมมัน่ คง
ปลอดภัยของเทคโนโลยีสำรสนเทศ

หัวข้อการฝึกอบรม
•

สมัคร 1 คน

2,700 บำท

3,000 บำท

สมัครแบบกลุ่ม 3 คน

7,350 บำท

8,100 บำท

•
* ค่ำลงทะเบียนกำรฝึ กอบรมไม่รวมค่ำทีพ่ ัก และค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
* ผูเ้ ข้ำฝึ กอบรมจำกส่วนรำชกำรสำมำรถเบิกค่ำลงทะเบียนจำกต้นสังกัดตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึ กอบรม กำรจัด
งำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ พ.ศ.2549
* กรณีมีจำนวนผูส้ มัครเข้ำร่วมกำรฝึ กอบรมตำ่ กว่ำเป้ำหมำย สถำบันพัฒนำทุนมนุษย์ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำหนดกำรฝึ กอบรม และคืนเงิน
ค่ำลงทะเบียน

•
•

แนะนำเทคโนโลยี Big data เครื่องมือบริหำรข้อมูล
อัจฉริยะ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ และสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วย Big Data Analytics
Big Data Analytic วิเครำะห์ขอ้ มูลปริมำณมหำศำลเพื่อ
ค้นหำ Strategic Insight
กรณีศึกษำ Big Data และแนวทำงกำรประยุกต์ใช้

กาหนดการฝึกอบรม
(อำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม)
08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิ ด
09.00 – 10.30 น. แนะนำเทคโนโลยี Big data เครื่องมือบริหำรข้อมูล
อัจฉริยะ
10.30 – 10.45 น. อำหำรว่ำง
10.45 – 12.00 น. เพิ่มประสิทธิภำพกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ และสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วย Big Data Analytics
12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 – 14.30 น. Big Data Analytic วิเครำะห์ขอ้ มูลปริมำณมหำศำล
เพื่อค้นหำ Strategic Insight
14.30 – 14.45 น. อำหำรว่ำง
14.45 – 16.00 น. กรณีศึกษำ Big Data และแนวทำงกำรประยุกต์ใช้
16.00 – 16.30 น. ถำม – ตอบ
พิธีปิด

ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม
หลักสูตร “ Big Data Analytics : เครื่องมือจัดกำรข้อมูลเชิงกลยุทธ์
วันที่ 13 ธันวำคม 2560
เวลำ 09.00 – 16.30 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
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