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Blockchain for Executive
ระยะเวลา 1 Day (9.00-16.00)
หลักการและเหตุผล
ในช่วงปี ที่ผา่ นมากระแสความตื่นตัวของ Cryptocurrency หรือเงินดิจิทลั ได้ ทาให้ สงั คมทัว่ โลกหันมาให้ ความสนใจกับการ
ลงทุนซื ้อขายเงินตรารูปแบบนี ้กันมากขึ ้น แต่สงิ่ ที่มาพร้ อมกับเงินดิจิทลั และกาลังจะสร้ างการเปลี่ยนแปลงให้ กับสังคมในอนาคตมาก
ยิ่งกว่า คือเทคโนโลยีซึ่งอยู่เบื ้องหลังความสาเร็จของเงินดิจิทลั นัน่ คือเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งได้ รับการพิสจู น์แล้ วว่าเป็ น
เทคโนโลยีที่สามารถสร้ างระบบฐานข้ อมูลที่มีความปลอดภัยที่สดุ ในยุคนี ้ ส่งผลให้ ปัจจุบนั มีองค์กรต่างๆ นาระบบ Blockchain มา
ประยุกต์ใช้ ในธุรกิจกันอย่างกว้ างขวาง ผู้บริหารในวันนี ้จึงควรต้ องมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ Blockchain มากยิ่งขึ ้น และตระหนัก
รู้วา่ สิง่ นี ้จะเข้ ามามีอิทธิพลต่อการบริ หารธุรกิจขององค์กรอย่างไร และทาอย่างไรเราจึงจะสามารถใช้ ประโยชน์จากการเข้ ามาของ
เทคโนโลยีนี ้ได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
หลักสูตรนี ้ได้ รับการออกแบบมาให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมที่เป็ นผู้บริหาร หรื อ ผู้จดั การ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการอัพเดท
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain ทังในเรื
้ ่ องของความเป็ นมา หลักการทางาน ลักษณะเด่นเมื่อเปรี ยบเทียบกับระบบฐานข้ อมูล
แบบเดิม และ ข้ อดีที่ทาให้ คนหันมาสนใจระบบนี ้กันมากขึ ้น รวมถึงการนาระบบ Blockchain ไปปรับใช้ กบั ธุรกิจและอุตสาหกรรม
ต่างๆ ตลอดจนการเตรี ยมความพร้ อมให้ ผ้ บู ริหารสามารถรับมือกับการนาเทคโนโลยีเหล่านี ้มาปรับใช้ ในองค์กรธุรกิจในอนาคต
หัวข้ อการอบรม
▪
▪
▪
▪
▪

Blockchain คืออะไร? และทาไมจึงได้ รับความสนใจจากองค์กรธุรกิจต่างๆ
เข้ าใจทุกมุมมองและเจาะลึก บิทคอยน์ แอพพลิเคชัน่ ที่ดงึ ศักยภาพของ Blockchain มาใช้ ได้ อย่างน่าสนใจ
ความเข้ าใจที่สบั สนระหว่าง Blockchain และ สกุลเงินดิจิตอล หรื อ Cryptocurrency เช่น Bitcoin
รู้จกั หลักการทางานของ Blockchain และทาไมระบบนีจ้ ึงมีความปลอดภัยสูง
เปรี ยบเทียบ Blockchain กับระบบฐานข้ อมูลแบบดังเดิ
้ มว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร และเหตุใด Blockchain จึงเข้ ามา
แทนที่ระบบเดิม
▪ องค์ประกอบที่เป็ นจุดเด่นของ Blockchain ที่ทาให้ ระบบนี ้เป็ นอนาคตของการจัดเก็บข้ อมูล อาทิ Node, Decentralized,
Peer to Peer Network, Miner, Proof of Work Protocol
▪ แนวโน้ มการนา Blockchain ไปประยุกต์ใช้ ในแง่มมุ ต่างๆ ทัว่ โลก ทังในด้
้ านการเงินการธนาคาร (Financial Blockchain)
ด้ านธุรกิจ ด้ านงานบริการของภาครัฐ ด้ านอุตสาหกรรม และด้ านอื่นๆ
▪ ผู้บริหารในแต่ละองค์กรควรจะเตรี ยมตัวอย่างไรในการรับมือกับการนา Blockchain Technology มาใช้ ในอนาคต
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หลักสูตรนีเ้ หมาะสาหรับ
▪ ผู้บริหารและผู้จดั การที่ต้องการอัพเดทความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain เพื่อนาไปปรับใช้ กบั องค์กร
▪ บุคคลทัว่ ไปที่ต้องการนาความรู้เกี่ยวกับ Bitcoin และ Blockchain เพื่อนาไปปรับใช้ ในการทางาน
ทาไมต้ องอบรมที่ ExecuTrain
▪ ExecuTrain มีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ ผ่านการสอบ Certificate จากผู้ผลิตซอฟแวร์ โดยตรง และมี
ประสบการณ์ในการสอนมาอย่างยาวนาน จึงเชื่อมัน่ ได้ วา่ ผู้สอนของเรามีความรู้ความสามารถและช่วยแก้ ไขปั ญหาให้ กบั
ผู้เรี ยนได้ จริง
▪ ExecuTrain เป็ นสถาบันฝึ กอบรมจากสหรัฐอเมริ กาที่มีสาขาอยู่ทวั่ โลก การจัดการเรี ยนการสอน เอกสารประกอบการสอน
และการดาเนินงานจึงมีความเป็ นมาตรฐานและมีความเป็ นมืออาชีพ
▪ ผู้ที่มาเรี ยนกับ ExecuTrain จะได้ รับ Certificate ซึ่งเป็ นที่ยอมรับทังในสหรั
้
ฐอเมริกาและประเทศชันน
้ าทัว่ โลก สามารถ
นาไปใช้ อ้างอิงได้ ทงในและต่
ั้
างประเทศ
▪ ExecuTrain มีบริการหลังการขาย ในกรณีที่ผ้ มู าเรี ยนพบกับปัญหาเกี่ยวกับการใช้ ซอฟแวร์ หลังจากที่เรี ยนไปแล้ ว สามารถ
โทรมาสอบถามและขอคาแนะนาจากคณาจารย์ของเราได้ เสมอ
สอบถามรายละเอียดได้ ท่ ี
ExecuTrain of Bangkok
เลขที่ 287 ชัน้ 20 อาคารลิเบอร์ ตี ้ สแควร์
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร 02-631-1500-2 แฟกซ์ 02-631-1505
อีเมล์ info@executrain.ac.th
เว็บไซต์ http://www.executrain.ac.th
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