
Certification Training Course 

หลกัสูตร ทกัษะทางธุรกจิในยุคดจิทิลั และเทคโนโลยข้ีอมูลขนาดใหญ่:  

  

  

หลกัการและเหตุผล 

หลกัสูตร  Key Business  Skills  and Big Data Technology: In Digital Era เป็นหลกัสูตรที/บูรณการหลกัการวเิคราะห์ขอ้มูล

ทางธุรกิจ อุตสาหกรรม  การใชเ้ทคโนโลยีขอ้มูลขนาดใหญ่ รวมถึงการพฒันาทกัษะทางธุรกิจในศตวรรษที/ 21 ซึ/ งกล่าวไดว้่าเป็น

ความจาํเป็นสําหรับผูป้ระกอบการยุคเทคโนโลยีเปลี/ยนโลก  นักปฏิบติัการทางดา้นวิเคราะห์ขอ้มูลทางธุรกิจ หรือผูส้ร้างสรรค์

นวตักรรม  การจดัหลกัสูตรนีU มีวตัถุประสงคเ์พื/อใหผู้เ้รียนเห็นถึงการปฏิรูปกระบวนทศัน์การสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทาง

ธุรกิจที/เหนือกวา่ดว้ยนวตักรรมกบัการประยกุตดิ์จิทลัเทคโนโลย ีและทกัษะทางธุรกิจในศตวรรษที/ 21 ที/จาํเป็น  โดยเฉพาะดา้นการ

จดัการขอ้มูลที/มีอยูเ่ป็นจาํนวนมากใหเ้ป็นสารสนเทศที/เป็นประโยชน์ตรงประเดน็กบัปัญหา   การใชค้วามคิดเชิงระบบที/เป็นตรรกะ

ความเป็นเหตุและเป็นผล  และพฒันาต่อไปเป็นโมเดลปัญญาประดิษฐท์างธุรกิจ(business intelligence)  รวมทัUงเครื/องมือต่างๆในทาง

ดิจิทลัเทคโนโลย ี   

จุดเนน้ของหลกัสูตร   การเพิ/มขีดความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจใหก้บัผูป้ระกอบการ และบุคลากรในองคก์ร   การ

ประยกุตใ์ชก้ารวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติ   การใชดิ้จิทลัเทคโนโลยใีนการจดัการขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่  การ

สร้างปัญญาประดิษฐใ์หเ้ป็นเครื/องมือในการกาํหนดเป้าหมายธุรกิจและการวางแผนกลยทุธ์ 

เป้าหมายของหลกัสูตร  มุ่งเนน้การพฒันานกัวิเคราะห์ธุรกิจ นกัสร้างแบบจาํลองทางธุรกิจ นกัวางแผนกลยทุธ์ทางธุรกิจ

เพื/อพฒันาเศรษฐกิจที/อาศยัความรู้เป็นฐาน (Knowledge-based economy) 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

1. ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ทุกสาขาวชิา  ที/มีความสนใจและตอ้งการพฒันาตนเองในดา้นต่างๆ  ต่อไปนีU      

       ความคิดเชิงระบบ   ความคิดวเิคราะห์    ความคิดสร้างสรรค ์  

       ความสามารถในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

       ความสามารถในการสื/อสาร 

       ความสามารถในการทาํงานเป็นทีม  

2. ผูที้/มีพืUนความรู้และความถนดัดา้นคณิตศาสตร์และสถิติ 

3. ผูที้/มีความสนใจสร้างนวตักรรมทางธุรกิจใหก้บัตนเอง(Start up) 

4. ผูที้/ทาํงานในส่วนงานการวเิคราะห์ขอ้มูล การวางแผนงาน  

5. ผูบ้ริหารระดบัตน้ถึงระดบักลาง  หรือผูป้ระกอบการ    
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โครงสร้างหลกัสูตร ( 75 ชัDวโมง ภายในเวลา 3 เดือน) 

Module 1:  การจดัการธุรกิจ:               30 ชั/วโมง 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจในยดุ 4.0  

ความหมายและความสาํคญัของการวเิคราะห์ธุรกิจ 

การวางแผนธุรกิจ  

การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 

การวเิคราะห์ลูกคา้เป้าหมาย และการสร้างความสมัพนัธ์ และช่องทางจดัจาํหน่าย 

การสร้างมูลค่าเพิ/มใหก้บัธุรกิจ 

การหาแนวทางร่วมทางธุรกิจ 

การวเิคราะห์ทรัพยากรขององคก์ร 

กรณีศึกษาทางธุรกิจในปัจจุบนั 

การวเิคราะห์อุตสาหกรรมและการวเิคราะห์ทางการเงินเพื/อศึกษาความเป็นไปได ้

การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน    

Module 2:  ทกัษะทางธุรกิจแห่งศตวรรษที/ 21                39  ชั/วโมง 

การปรับ Mindsetและพฒันาทกัษะทางธุรกิจในศตวรรษที/ 21 

       Logical Thinking (If… then..else) ดว้ย Cube less or  Mine-craft  

       เทคโนโลยใีหม่สาํหรับการวเิคราะห์เพื/อการวางแผนเชิงกลยทุธ์                        

             การวเิคราะห์ขอ้มูลทางดว้ยเทคนิคต่างๆ รวมทัUงกรณีศึกษาการวเิคราะห์ขอ้มูล  

             ระบบการวเิคราะห์การตลาดและระบบธุรกิจอจัฉริยะ: Pivot Tables, Power BI, excel, Tableau  

             การวเิคราะห์เจาะลึกอภิมหาขอ้มูลดว้ยเทคโนโลย ีBig data และระบบปัญญาประดิษฐ:์ 

             Python, R, AI, Machine Learning 

       โครงงานและการนาํเสนอโครงงาน                    

 Module 3:  Sharing Experience with Professional/ successor            6 ชั/วโมง    

ระยะเวลาเรียน 

           Module1    ทุกวนัเสาร์  เวลา 9.00 – 16.00 น.  เริ/มวนัที/ 1 มิถุนายน 2562 –   29 มิถุนายน 2562 

           Module2    ทุกวนัเสาร์  เวลา 9.00 – 16.00 น.  เริ/มวนัที/  6 กรกฏาคม 2562 – 17 สิงหาคม 2562 (9.00 -12.00)               

           Module 4   วนัเสาร์ที/ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.  

  

 

ค่าธรรมเนียม    
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ค่าธรรมเนียมฝึกอบรมตลอดหลกัสูตร (5 Module)  29,000 บาท  สามารถแบ่งจ่าย 2 ครัU ง ลงทะเบียนครัU งแรก 20,000 บาท  

และครัU งที/สองเดือนถดัไป 9,000 บาท  กรณีเลือกเรียนเป็นบาง Module  มีค่าธรรมเนียมในอตัราต่อไปนีU   Module1 15,000 บาท  

Module2 25,000 บาท  Module3  2,000  บาท 

วทิยากร 

Module1 การจดัการธุรกิจ คณะบริหารธุรกจิ 

1.ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

2.อ.ณฏัฐยศ สุริยเสนีย์ 

CEO บริษทั KTNDEVELOP CO., LTD   

บริษทั Suriya Corporation Co., Ltd. 

3.คุณอาํพูล เอืQอจงมานี 

กรรมการผูจ้ดัการบริษทัดาสมุทร จาํกดั / กรรมการผูจ้ดัการ

โรงแรมแมวโคฟูก ุ

คณะเศรษฐศาสตร์ 

1. ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ 

2. ผศ.ดร.เทอดศักดิS  

คณะบัญชี 

1. ผศ.ดร. นิDมนวล วเิศษสรรพ์ 

2. ดร.ภทัรณชัชา โชตคุิณกติต ิ

Module 2 วทิยาลยันวตักรรมดจิทิลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. ผศ.ดร. เชษฐเนต ิ ศรีสอ้าน 

2. ผศ.ดร.ทศนัย ชุ่มวฒันะ 

3. ดร. กานต์ ยงค์ศิริวทิย์ 

4. ศ.ดร. วนัประชา เชาวลติวงศ์ 

5. เรือโท ดร.วรีะชัย โกสาแสง 

Module3 Management Successor  

สถานทีDเรียน   

อาคารTST หอ้งสมัมนา 7.5 วนั  หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 5 วนั 
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การสมคัรและการคดัเลือก     

 สมคัรที/ศูนยก์ารมหาวทิยาลยัรังสิต อาคาร TST ชัUน 21 และ สถาบนัวชิชาลยั มหาวทิยาลยัรังสิต อาคาร 1 ชัUน 5 

             การสมัภาษณ์ 

ประโยชน์ทีDผู้เรียนได้รับ 

1. วฒิุบตัร (เงื/อนไข ตอ้งเขา้เรียนไม่ตํ/ากวา่ 80% ของแต่ละModule และ มีโครงงานและการนาํเสนอตามกาํหนด) 

2. กรณีเป็นนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต สามารถเทียบโอนเป็นรายวชิาเลือกเสรีหรือวชิาสมัมนา 6 หน่วยกิต 

3. เอกสารประกอบการบรรยาย  การใชอุ้ปกรณ์ในห้องปฏิบติัการ  การใชF้ree Spaces   รวมทัUงอาหารว่างและอาหาร

กลางวนัตลอดหลกัสูตร 

ผู้บริหารโครงการ  

ผศ.ดร. เชษฐเนติ  ศรีสอา้น  และ ผศ.ดร.ทศนยั ชุ่มวฒันะ 

              ผศ.ดร. นิ/มนวล วเิศษสรรพ ์   และ อ.วฒันี  รัมมะพอ้          

              ผศ.ดร. อนุสรณ์  ธรรมใจ  และ ดร.เทอดศกัดิf   ชมโตะ๊สุวรรณ  

              ผศ.ดร.  รุจาภา แพง่เกษร     และ อ.ณฏัฐยศ สุริยเสนีย ์


