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จัดโดยคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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BACKGROUND

ในศตวรรษที่ 21 การขับเคลื่อนประเทศเปลี่ยนจากภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีทักษะในการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์จึงมีค
วามสําคัญ

ส่งผลให้ องค์กร และ บุคลากรต่างๆ ต้องการการพัฒนาทักษะ และองค์ความรู้ เพ่ือให้พร้อมและเท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง อย่างเป็นประโยชน์สูงที่สุด

ศูนย์สร้างสรรค์และนวัตกรรมทางนิเทศศาสตร ์ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า จึงเล็ง
เห็นความสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรอบรม เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจและทักษะความรู้ในการใช้ปัญญา
ประดิษฐ์ให้ผู้ที่อยู่ในวัยทํางาน หรือกําลังจะเข้าสู่วัยทํางาน ผู้ประกอบการ SME บุคลากรแรงงานใน
องค์กรต่างๆ สามารถมีความรู้ความเข้าใจ ทักษะพ้ืนฐานทางด้านปัญญาประดิษฐ์ที่เหมาะสมกับบริบทของ
ตนเอง และทดลองการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาการสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือกรณีศึกษาการใช้ระบบ
ปัญญาประดิษฐ์อื่นๆ

เป็นการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะระยะสั้น (Re-skill/ Up-skill) เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลข่าวสาร อีกทั้ง
ยังมีส่วนก่อให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อ AI และบริบทการสื่อสารที่สนับสนุนการพัฒนาประเทศต่อไป



ความต้องการ ความรู้และทักษะ
การใช้ AI ทางการสื่อสารของ
บุคลากรในตลาดแรงงานไทยใน
อนาคต

● ความต้องการด้านความรู้พ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

● ความต้องการความรู้ด้านการบริหาร
จัดการข้อมูลโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่าง ๆ เป็น
เครื่องมือ

● ความต้องการความรู้ และทักษะที่มีค
วามเกี่ยวข้องกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบการคิด

RESEARCH 
SUMMARY



สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

มีทักษะในการบริหาร
จัดการข้อมูล

เพ่ือให้มีทักษะในการบริหารจัดการ
ข้อมูลทั้งกระบวนการจัดเตรียม
ข้อมูล การวิเคราะห์ และการนําเสนอ
ข้อมูล เพ่ือใช้กับเทคโนโลยีปัญญา
ประดิษฐ์
ผ่านเครื่องมือ (Tools) และการใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับ
ภาคธุรกิจในการเพ่ิมศักยภาพการ
ทํางานและเพ่ิมทักษะการใช้ปัญญา
ประดิษฐ์ทางการสื่อสาร

สามารถเลือกและรู้
วิธีการใช้เครื่องมือ

เพ่ือให้สามารถเลือกและรู้วิธีใช้
เครื่องมือสําเร็จรูปจากเทคโนโลยี
ปัญญา
ประดิษฐ์ที่เหมาะสมกับงานด้าน
นิเทศศาสตร์/สื่อสารการตลาด ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

มีความรู้ความเข้าใจ

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความรู้พ้ืนฐาน ประโยชน์และการใช้
ปัญญาประดิษฐ์ เพ่ือการสื่อสาร 
รวมถึงการใช้ปัญญาประดิษฐ์สําหรับ
องค์กรธุรกิจและสื่อสารการตลาด 
ภายใต้หลักกฎหมายและจริยธรรม



COURSE SESSION
ประกอบด้วย 2 หลักสูตร

หลักสูตรที่ 2 Data+AI for 
Marketing Communication 

for Next Normal Era

หลักสูตรที่ 1 Practical Data+AI 
Skills for Next Normal Era

9 ห้องเรียน 3 วัน
พร้อมฝึกปฏิบัติ

มากกว่า 30 วิทยากร
เลือกเรียนได้ตามความสนใจ

8 ห้องเรียน 8 วัน
พร้อมฝึกปฏิบัติ

(หลักสูตรใบประกาศนียบัตร
และเทียบโอนรายวิชาได้)

เหมาะสําหรับ
ผู้บริหารองค์กร SME ผู้สนใจทั่วไป นักวิชาการ ที่
อยากเรียนรู้พ้ืนฐาน DATA+AI ในทุกมิติ เพ่ือหา
โอกาสเพ่ิมความรู้ และทักษะในการนํา DATA+AI ไป
ประยุกต์ใช้ในองค์กร

เหมาะสําหรับ
ผู้ที่ต้องการเรียนเจาะลึก การใช้ DATA+AI เพ่ือตอบ
วัตถุประสงค์การสื่อสารการตลาดอย่างรอบด้าน



Practical DATA+AI Skills 
for Next Normal Era

เลือกเรียนได้ตามหัวข้อที่สนใจ

9 ห้องเรียน 3 วัน
พร้อมฝึกปฏิบัติ มากกว่า 30 วิทยากร

เลือกเรียนได้ตามความสนใจ
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PRACTICAL DATA+AI SKILLS
สามารถเลือกเรียนตามหัวข้อที่สนใจ

3 days

Day 
1

(2 Nov)

Inspired Data + AI 
Applications

เปิดมุมมอง DATA+AI เพ่ือการ
สื่อสารและประยุกต์ใช้ในองค์กร

Chatbot & Voicebot
รูปแบบ การทํางาน และวิธีสร้าง 

Chatbot เบื้องต้น

DATA+AI  for Business 
Opportunities

สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วย
ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์

Day 
2

(3 Nov)

AI for Humanity
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI 

เพ่ือสังคม ชุมชน
และมวลมนุษยชาติ

Data Analytics Tools 
for AI Marketing

ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือการตลาด

DATA+AI Powered 
Human Experiences

ปัญญาประดิษฐ์แห่งการ
สร้างสรรค์ประสบการณ์มนุษย์

Day 
3

(4 Nov)

Using DATA+AI for 
Media Strategy

การประยุกต์ใช้ AI ในการเสริมพลัง
กลยุทธ์สื่อ

DATA+AI for Customer 
Insight

เผยเบื้องหลังการเจาะลึกข้อมูล
ผู้บริโภคจากข้อมูลบนโลกออนไลน์

DATA+AI Powered CRM
พลัง DATA+AI ในการบริหาร

ความสัมพันธ์กับลูกค้า

Room1: Room2: Room3:



SPEAKERS 

ดร.กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร
นายกสมาคมผู้ประกอบการ
ปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

(AIEAT)

คุณกฤติยาณี บูรณตรีเวทย์ 
ทนายความหุ้นส่วน (Partner) 

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ 
จํากัด

ดร.ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์
Founder & CEO 

Siametrics และ MD สถาบัน 
ThailandFuture

คุณอนันตชัย อิทธิวรพงศ์
Senior Education & Partner 

Relations, Mandala

คุณทักษพร จอมจักร์ 
Business Head - Twitter
MediaDonuts Thailand

ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา
Data Science Team Lead บริษัท 
คิวบ์ อนาไลติกส์ คอนซัลติ้ง จํากัด

คุณเมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ
CEO, Vulcan Coalition 

และ Founder, Guidelightคุณภูวรัฐ หน่อชูเวช
CPO บริษัท Credit OK

ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล
คณะสถิติประยุกต์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คุณณรรมล ตั้งจิตอารี
Chief Executive Officer, 

D-Serve Consulting

คุณณัฐกรณ์ รัตนชัยสิทธิ์
Founder & Managing 

Director, Predictive Co., 
Ltd.

ดร.วินน์ วรวุฒิคุณชัย
Founder & CEO,
BOTNOI Group ดร.อดิเทพ เกตุชาติ

วิทยากรศูนย์สร้างสรรค์และนวัตกรรมทาง
นิเทศศาสตร์ ด้าน Enterprise Data 

Analytics Strategist
คุณกิตติพัฒน์ จินะทอง
CEO-Real Bangkok 

Digital Media Co., Ltd.

ดร.ภัสด์ พุทธาพิพัฒน์
Head of Product Development,

True Digital Group

คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

คุณอนันฑ์ ตีระบูรณะพงษ์
Vice Executive Data & 

Innovation Director, Data First & 
Far East Fame Line DDB

คุณปัณณ์ ภูติมหาตมะ
หัวหน้าฝ่าย Display 

Advertising, ไลน์ ประเทศไทย

ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม
ผู้ก่อตั้งและหัวหน้าทีม เป็ดไทยสู้ภัย 
และ CEO/Co-founder ZTRUS 



DATA+AI for Marketing Communication
for Next Normal Era

เรียนครบทุกหัวข้อได้รับ Certificate
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DATA+AI FOR MARKETING COMMUNICATION
Certificate : เข้าอบรมอย่างน้อย 80%

8 days 

Marketing 
Communication in 

Data+AI Era

ภาพรวมของการสื่อสารการตลาด 
ความท้าทายในการนํา DATA+AI 
มาใช้สื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล

Understanding
Data + AI

เจาะลึกเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
จากผู้เชี่ยวชาญปัญญาประดิษฐ์

ตัวจริงระดับประเทศ

Data + AI in 
Advertising and 

Brand Experiences

เรียนรู้คอนเซปท์ของงานโฆษณา 
และประสบการณ์ต่อแบรนด์ ผ่าน
กรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จ

Data + AI in Content 
and Experiences

การใช้ DATA+AI เพ่ือสร้างพลัง
การตลาดเชิงเนื้อหา และ
ประสบการณ์ผู้บริโภค

Data+AI in Social and 
Relationship

เรียนรู้แนวคิดการสร้างความ
สัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของ

คนในชุมชนออนไลน์และเครื่องมือ
วิเคราะห์เครือข่ายสังคม

Data  and Machine 
Learning Foundation 

(1)
เรียนรู้พ้ืนฐานการใช้เครื่องมือใน

การวิเคราะห์ข้อมูล สร้าง 
Dashboard จนถึงสร้าง Model 
Machine Learning เบื้องต้น

Data  and Machine 
Learning Foundation 

(2)
เรียนรู้พ้ืนฐานการใช้เครื่องมือใน

การวิเคราะห์ข้อมูล สร้าง 
Dashboard จนถึงสร้าง Model 
Machine Learning เบื้องต้น

DATA+AI in 
Commerce and SME

กลยุทธ์การใช้ DATA+AI เพ่ือสร้าง
พลังในธุรกิจ Commerce และ 

SME

Day1: (9 Nov) Day2: (11 Nov) Day3: (18 Nov) Day4: (23 Nov)

Day5: (25 Nov) Day6: (27 Nov) Day7: (28 Nov) Day8: (30 Nov)



SPEAKERS

คุณณัฐพล ม่วงทํา
เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน

ดร.กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร
นายกสมาคมผู้ประกอบการ
ปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย 

(AIEAT) รศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ
คณะนิเทศศาสตร์และนวัต
กรรมการจัดการ (NIDA)

ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต
ประธานอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการ

สร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์

รศ.ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ

จัดการ (NIDA)

คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ดร.ธีรติร์ บรรเทิง
คณะนิเทศศาสตร์และนวัต
กรรมการจัดการ (NIDA)

ดร.อดิเทพ เกตุชาติ
วิทยากรศูนย์สร้างสรรค์และนวัตกรรม
ทางนิเทศศาสตร์ ด้าน Enterprise 

Data Analytics Strategist

คุณชาญชัย ลีนุวงศ์พันธ์
CEO & co-Founder at 
dot MATTER Co., Ltd.

ผศ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ

จัดการ (NIDA)

คุณจรัล งามวิโรจน์เจริญ
Chief Data Scientist and 

VP of Data Innovation Lab

รศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช
คณะนิเทศศาสตร์และนวัต
กรรมการจัดการ (NIDA)

คุณกษิดิศ สตางค์มงคล
เจ้าของเพจ Datarockie

คุณบุญณัฐ ฉัตรเสาวภัณฑ์
CEO บ้านดอยปุย Digital 

Agency และวิทยากร Podcast 
Channel: GUlaxy Podcast

ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล
คณะสถิติประยุกต์ (NIDA)

คุณนิชคุณ ตุวพลางกูร
รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้ 

บริษัท โอกิลวี่ ประเทศไทย

รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว
คณะนิเทศศาสตร์และนวัต
กรรมการจัดการ (NIDA)

ดร.วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์
คณะนิเทศศาสตร์และนวัต
กรรมการจัดการ (NIDA) ผศ.ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์

คณะสถิติประยุกต์ (NIDA)


