Product Code : 04-001-002 .

หลักสูตร Big Data Analytic for Defining Strategic Insights (Big Data เครื่ องมือเชิงกลยุทธิ์เพื่อค้ นหา Strategic Insight)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
หลักการและเหตุผล
Big data เป็ นเครื่ องมือเชิงกลยุทธ์ ท่ ีจะช่ วยองค์ กรค้ นหา Strategic Insights ช่ วย
พลิกโฉมธุ รกิจ สร้ างความได้ เปรี ยบในสภาวะการแข่ งขันไร้ พรมแดน โดยเป็ นเครื่ องมือ
วิเคราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อเปิ ดเผยมุมมองใหม่ ท่ ีมีคุณค่ าต่ อองค์ กร (Strategic Insights)
จากข้ อมู ล ภายในและภายนอก ที่ มี ป ริ มาณมหาศาลและมี ค วามหลากหลาย
ซับซ้ อน
การวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วย Analytic tools ที่มีประสิทธิภาพสามารถแสดงผลใน
รู ปแบบที่เพิ่มความเข้ าใจ และสามารถใช้ เป็ นข้ อมูลเพื่อการกาหนดกลยุทธ์ และวางแผน
เชิงกลยุทธ์ ได้ อย่ างมี ประสิทธิภาพ

วิธีการฝึ กอบรม
 บรรยาย

วัตถุประสงค์

กาหนดการอบรม
เวลา
9.00-10.30 น.



ผู้เข้ าอบรมเข้ าใจหลักการ และองค์ประกอบต่างๆของเทคโนโลยี Big Data



เรียนรู้กรณีศกึ ษาการนา Big Data ไปใช้ ในองค์กร



เข้ าใจแนวทางการเตรียมความพร้ อมเพื่อนา Big Data มาใช้ ในการค้ นหา Strategic Insights

คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
ผู้บริ หารทุกระดับ นักวิเคราะห์ นักกลยุทธ์ ฝ่ ายนโยบาย/แผน และผู้ปฏิบตั ิงานทุกระดับที่สนใจการนา
เทคโนโลยี ข้ อมูลสมัยใหม่มาเพิม่ ประสิทธิภาพการวางแผน และตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
จานวนผู้เข้ าอบรม

แนะนาเทคโนโลยี Big data เครื่องมือบริหารข้ อมูลอัจฉริยะ



เพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจทางธุรกิจ และสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันด้ วย Big Data Analytics



Big Data Analytic วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมหาศาลเพื่อค้ นหา Strategic Insight



กรณีศกึ ษาBig Data และแนวทางการประยุกต์ใช้



การเตรียมความพร้ อมเพื่อนา Big Data มาเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในองค์กร
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กิจกรรม
แนะนาเทคโนโลยี Big data เครื่องมือบริ หารข้ อมูลอัจฉริ ยะ

10.30-10.45 น.

เบรคเช้ า

10.45-12.00 น.

เพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจทางธุรกิจ และสร้ างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้ วย Big Data Analytics

13.00-14.30 น.

Big Data Analytic วิเคราะห์ข้อมูลปริ มาณมหาศาลเพื่อค้ นหา
Strategic Insight

14.30-14.45 น.

เบรคบ่าย

14.45-16.00 น.

กรณีศกึ ษาBig Data และแนวทางการประยุกต์ใช้

หัวข้ อการฝึ กอบรม


30 คน

FM-PD-02/02

Product Code : 04-001-002 .

หลักสูตร Big Data Analytic for Defining Strategic Insights (Big Data เครื่ องมือเชิงกลยุทธิ์เพื่อค้ นหา Strategic Insight)
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อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
- เครื่ อง LCD PROJECTOR
- กระดานไวท์บอร์ ด หรื อ FLIP CHART และปากกาเคมี

1 เครื่ อง
1 ชุด

ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
ราคาวันละ
25,000 บาท
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคาวันละ
31,250 บาท
หมายเหตุ :
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***
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