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Advanced Business Analysis 
and Strategy

วัตถุประสงค

เพื่อใหผูอบรมมีความรูทางการบริหารการจัดการขั้นสูงขึ้นในดานตางๆ และ
สามารถแขงขันใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในยุคดิจิทัล

เพื่อใหผูเขาอบรมไดรับความรูดานการวิเคราะหการเเขงขันที่ดีและตอเนื่อง
เพื่อการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตอยอดใหผูอบรมสามารถนำความรู
ที่ไดไปสูการปฏิบัติ

เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูและความสามารถทางการวิเคราะหธุรกิจและ
เศรษฐกิจ ทั้งในประเทศเเละตางประเทศอยางตอเนื่องในขั้นสูงขึ้น

ผูเขาอบรมจะตองมีชั่วโมงอบรมไมนอยกวา 80 % ของเวลาเรียนที่กำหนด 

จึงจะไดรับ วุฒิบัตรจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

    การดำเนินธุรกิจภายใตสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน
เปนเรื่องยากและทาทาย เนื่องจากสภาวการณตางๆ ในยุคปจจุบัน
มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมากและรวดเร็ว   ทั้งในแงลูกคา 
คูแขงทางธุรกิจและสภาพแวดลอมภายนอก  ทั้งสภาพสังคม 
เศรษฐกิจและเทคโนโลยี    การพัฒนาธุรกิจใหประสบความสำเร็จ
ตองอาศัยการวิเคราะหที่ดีและตอเนื่อง   เพื่อการตัดสินใจได
อยางไมผิดพลาดใหสอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงซึ่ง
เปนเรื่องสำคัญเรงดวนและจำเปนอยางยิ่งสำหรับองคกรที่ตองการ
พัฒนาบุคลากรของตนใหเกิดทักษะดานการวิเคราะหทางธุรกิจ
อยางตอเนื่องใหครบทุกคนในทุกหนวยงาน ใหเกิดการเติบโตตอไป
ไดอยางมั่นคง
    ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงไดจัดอบรม
หลักสูตรวุฒิบัตร “Advanced Business Analysis” ที่ถูกพัฒนาขึ้น
มาตอเนื่องจากหลักสูตร “Business Analysis” ซึ่งเปนหลักสูตร
ที่ประสบความสำเร็จจนมาถึงบัดนี้กวา 73 รุนแลว 



Business Model and Strategy
แบบจำลองธุรกิจและกลยุทธแบบจำลองธุรกิจและกลยุทธ

Profitability and Cost Analysis
การวิเคราะหความสามารถทำกำไรและการวิเคราะหความสามารถทำกำไรและ
การวิเคราะหตนทุนการวิเคราะหตนทุน

Competitive Advantage Analysis
การวิเคราะหความไดเปรียบการแขงขัน

Analysis of Economic Trend 
and Its Impact to Business
การวิเคราะหแนวโนมทางเศรษฐกิจและผลกระทบตอธุรกิจการวิเคราะหแนวโนมทางเศรษฐกิจและผลกระทบตอธุรกิจ

Online Business Strategy
กลยุทธการทำธุรกิจออนไลนกลยุทธการทำธุรกิจออนไลน

Business Strategy Analysis
การวิเคราะหกลยุทธธุรกิจการวิเคราะหกลยุทธธุรกิจ
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กรรมการผูจัดการ 
บริษัท บิสซิเนส แอดคิวเมน จำกัด

21,900บาท (ไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มและไมมีหัก ณ ที่จายใดๆ) ทั้งนี้รวมคาใชจาย

ดานเอกสารประกอบคำบรรยาย และอาหารแลว

คาธรรมเนียมการอบรม 
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คาธรรมเนียมการอบรม 21,900 บาท

เบอรโทรผูติดตอ...........................................

ทานไดรับขาวสารหลักสูตรนี้จากชองทางใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

www.unisearch.chula.ac.th Seminardd

Facebook 

Website 
Thaitrainingzone
ทางไปรษณียBrochure ในหองอบรม

อื่นๆ................................................................

อื่นๆ โปรดระบุ ..........................................................................

E-mail
 Google

Instagram
Line@

องคกรแจงใหทราบ

เพื่อนแนะนำ

1. สงใบสมัครได 3 ชองทาง 
 • Online Form
 • E-mail : chulalearn@gmail.com 
 • Line@ : @cu_learn
2. โอนชำระคาลงทะเบียนเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร 
 • เลขที่บัญชี 152-459566-5 
 • ชื่อบัญชี “ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย”
3. สงหลักฐานการชำระคาลงทะเบียนพรอมชื่อผูสมัคร และหลักสูตรที่ลงสมัครมาที่ 
 • E-mail : chulalearn@gmail.com
 • Line@ : @cu_learn

ขั้นตอนการสมัครและชำระคาลงทะเบียน

 **สำรองที่นั่งสำหรับผูที่ชำระเงินลวงหนาเทานั้น**
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Email Address .....................................................................................................................................................................

 สมัครในนามบุคคลทั่วไป สมัครในนามองคกร/บริษัท

ชื่อองคกร/บริษัท.......................................................                                  ........................................

ประเภทกิจการ....................................................................................................................................

ที่อยู.................................................................................................................................................

โทร .................................โทรสาร..........................        ............................................................................

ชื่อผูติดตอ (ในนามองคกร) .........................................ตำเเหนง/ฝายของผูติดตอ ..........................................

Email Address ผูติดตอ .................................................

มือถือ

เลขประจำตัวผูเสียภาษี  


