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ค าถามยอดนิยมแห่งยุคสมัย
 How to Be Successful in A World Led By AI and Automation 

 AI และ Autonomous สามารถมาทดแทนมนุษย์ได้จริงหรือไม่? 

ในโลกแห่งอนาคต ที่การขับเคลื่อนได้ด้วย AI และ Automation นั้น

องค์กรเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไร เพื่อเสริมศักยภาพสูงสุด 
ทั้งมนุษย์และเทคโนโลยี



Different Opinion about AI
Elon Musk vs. Mark Zuckerberg

 Mark Zuckerberg sees AI as 

a technology which can 

create opportunity. He 

believes AI can save human 

lives, such as helping to 

enhance the safety of self-

driving cars and to diagnose 

medical conditions.

 On the other hand Elon Musk 

sees AI as a threat to the 

world which could lead 

humanity towards danger if it 

is not regulated properly.

https://www.quora.com/What-do-Elon-Musk-and-Mark-Zuckerberg-believe-about-artificial-
intelligence-Who-is-right https://www.exoplatform.com/blog/2017/07/28/cartoon-

week-musk-zuckerberg-clash-artificial-intelligence

http://www.mydigitalfc.com/my-
space/tech-billionaires-zuckerberg-elon-
musk-battle-it-out-ai

(2017)



Quotes from People of the world (I)

http://www.notable-
quotes.com/a/artificial_intellig
ence_quotes_ii.html

https://www.slideshare.net/C
BInsights/the-state-of-
artificial-intelligence

Stephen Hawking
(English theoretical physicist)
(cosmologist, and author)

Andrew Ng
(Chief Scientist)
(Baidu, Coursera)

https://en.wikipedia.org/wiki/Steph
en_Hawking

https://en.wikipedia.org/wi
ki/Andrew_Ng



https://www.slideshare.net/CBIn
sights/the-state-of-artificial-
intelligence

https://www.slideshare.net/
CBInsights/the-state-of-
artificial-intelligence

Yann LeCum
(Director of Research)
(facebook)

http://yann.lecun.com/

Devin Wenig
(American business executive) 
(eBay CEO)

https://en.wikipedia.org/wik
i/Devin_Wenig

Quotes from People of the world (II)



“Artificial intelligence will cut across 

nearly every industry... 

It will shape the world that our kids 

and our grandkids grow up in”

Justin Trudeau

Prime Minister of Canada 

Quotes from People of the world (III)

“Artificial intelligence is a 

technological, economical, social and 

obviously ethical revolution,” “This 

revolution won’t happen in 50 or 60 

years, it’s happening right now.” 

Emmanuel Macron 

President of France



๕ ความสามารถด้านดิจิทัลส าคัญในอนาคต
o การรู้จักใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital)
o การเขียนโปรแกรมพื้นฐานใช้ในการท างาน

(Programming)
o การเข้าใจแก้ปัญหาด้วยวิทยาการค านวณ

(Computing)
o การเข้าใจความหมายข้อมูลด้วยวิทยาการข้อมูล

(Data Science)
o การแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคโนโลยี 

(Problem solving)

ปัญญาประดิษฐ์
AI



China: An Army of AI Researchers

Kai-Fu Lee, the former chief of Google’s operations in China who now runs an 

investment firm focused on AI,

https://www.technologyreview.com/the-download/610770/china-has-
a-new-plan-to-create-an-army-of-ai-researchers/



China: AI Alert (II)

 จีนเปิด "โรงเรียนสอนปัญญาประดิษฐ"์ สร้างกองทัพนักวิจัย วิศวกร A.I. สู่ผู้น าโลก
เมื่อกลางปี 2017 ที่ผ่านมา 

 สภาประชาชน แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ประกาศแผนพาประเทศไปสู่ผูน้ าโลกให้ได้
ภายในปี ค.ศ. 2030 หรืออีกประมาณ 12 ปีข้างหน้า ซึ่งตัวจักรส าคัญที่จะท าให้จีนไปถึงจุด
นั้นได้ ก็คือ "ปัญญาประดิษฐ์" หรือ เอไอ (A.I. - Artificial Intelligence) 

 โดยสภาประชาชนของจีน ประเมินว่า ธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกับปัญญาประดิษฐ์ จะมีขนาดใหญ่
มากๆ ในปี ค.ศ. 2030 คือมากถึง 26 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี ประเทศจีน ซึ่งจีนจะน าเอไอเข้า
มาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจอย่างขนานใหญ่ เช่น การเกษตร
จะเปลี่ยนเป็น "เกษตรอัจฉริยะ" ทั้งประเทศ และ การผลิต จะเข้าสู่ยุคอัตโนมัติอย่างสิ้นเชิง

 การจะเป็นจ้าวแห่งปัญญาประดิษฐ์ ก็ต้องมีกองทัพบุคลากร นักวิจัย ที่เก่งๆ ถึงแม้จีนจะมีคน
จบปริญญาตรีมากถึง 7 ล้านคนในแต่ละปี แต่บุคลากรที่มีความรู้ทางด้าน ปัญญาประดิษฐ์ 
ยังถือว่ามีน้อยมาก .. ด้วยเหตุนี้ ภาคเอกชนของจีน จึงเกิดแนวคิดในการก่อตั้ง "โรงเรียนสอน
ปัญญาประดิษฐ"์ ขึ้นในเมืองจีน.

https://www.technologyreview.com/the-download/610770/china-has-a-new-plan-to-
create-an-army-of-ai-researchers/



จีนจัด World AI Conference 2018 ที่ Shanghai
(www.waic2018.com) September 17-19, 2018



จีนพิมพ์หนังสือเรียน AI เล่มแรก บรรจุหลักสูตรระดับประถม-มัธยม

เว็บไซต์ South China Morning Post รายงานว่า หนังสอืเรียนเกี่ยวกับวิชา AI 
หรือปัญญาประดิษฐ์เล่มแรกของจีน เปิดตัวไปเมื่อเดือน เม.ย. 2561 ที่ผ่านมา ใช้
ชื่อว่า Fundamentals of Artificial Intelligence หรือ AI พื้นฐานใช้เวลา 6 
เดือนในการจัดเตรียมรายละเอียดของหลกัสูตร หลังจากทีร่ัฐบาลก าหนดเป็น
นโยบายว่าโรงเรียนประถมและมัธยมในจีน จะต้องมีหลักสูตรการเรียนการสอน AI 
นับจากนี้

หนังสือเรียนเล่มดังกล่าว เขียนโดย Tang Xiaoou ศาสตราจารย์ด้าน
วิศวกรรมศาสตร์และประธาน SenseTime Group บริษัทสตาร์ตอัพด้าน AI ของ
จีน ซึ่งปัจจุบันมีมูลคา่สูงที่สดุในโลก (มากกว่า 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ
ประมาณ 96,000 ล้านบาท และล่าสุดเพิ่งได้รับการระดมทุนจากอาลีบาบาจ านวน 
600 ล้านเหรียญ)
อ่านข่าวต่อได้ที:่ https://www.thairath.co.th/content/1273761



Example courses for next generation

 หลักสูตรวิทยาการค านวณ (computing) 

 ป.1 CSunplugged, Data Handling 
 ป.2 ScratchJr
 ป.3 Scratch (I)
 ป.4 Scratch (II)
 ป.5 micro:bit (I)
 ป.6 Introduction to Data science and Statistics
 ม.1 Python Programming
 ม.2 Data Analytics and Advanced Python Programming 
 ม.3 Simple AI, IoT, Robot, Data Analytics Programming
 ม.4 Linear Algebra, Optimization, 

Probably Theory and Statistics (I)
 ม.5 Fundamentals of AI, Robotics and Data Science
 ม.6 Intermediate AI, Robotics and Data Science

https://www.technologyreview.com/the-download/610770/china-has-
a-new-plan-to-create-an-army-of-ai-researchers/



CSunplugged (https://csunplugged.org/)



CSunplugged (https://csunplugged.org/)



This resource is a 

poster showing 

how to calculate 

the checksum for 

a 12 or 13 digit 

barcode.

CSunplugged (https://csunplugged.org/)



ScratchJr (https://www.scratchjr.org/)



Scratch (https://scratch.mit.edu/)



microbit (https://scratch.mit.edu/)



KidBright (https://www.kid-bright.org/



Python Language, Julia Language



๖ เทคโนโลยีหลักในช่วง ๑๐-๒๐ ปีข้างหน้า
o ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) = Brain
o วิทยาการข้อมูล (Data Science or Big Data) = Compute
o อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) = Sensor
o หุ่นยนต์ (Robotics) = Actuator
o ไบโอเทคโนโลยี (Biotechnology)
o นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)

SEMICON West 2018 

semiconwest.org



ปัญญาประดิษฐ์และพัฒนาการ

Data Logic

IT Statistic

Data Science Knowledge

AI Actuator

Intelligent Robot Biology

Android &
Humanoid

Artificial 
Intelligence

Neural 
Networks

Fuzzy 
Logic 

Robotic

Machine 
Learning Natural 

Language 
ProcessingExpert 

System

Data is fuel.
Data Standardization



๙ ประเด็นจริยธรรมหลักที่เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์

https://www.weforum.org/agenda/2016/10/top-10-ethical-issues-in-artificial-intelligence/

1. การว่างงาน (Unemployment)
2. ความไม่เสมอภาค (Inequality) 
3. ความคล้ายมนุษย์ (Humanity)
4. ความโง่เทียม/ความผิดพลาดจากเอไอ (Artificial stupidity)
5. หุ่นยนต์ล าเอียง (Racist robots)
6. ความมั่นคง (Security)
7. มารชั่วร้าย (Evil genies)
8. ซิงกูลาริตี้ ความเป็นหนึ่งสูงสุด (Singularity) 
9. สิทธิ์ของหุ่นยนต์ (Robot rights)



 เสียงพูด เสียงร้อยแก้วร้อยกรอง เสียงสิ่งของ เสียงเครื่องยนต์ เสียงเพลง 
เสียงดนตรี เสียงสัตว์ เสียงธรรมชาติ

 ภาพถ่าย ภาพการ์ตูน ภาพสามมิติ ภาพโครงสร้าง ภาพเคลื่อนไหว 
การ์ตูนแอนิเมชั่น

 ตัวอักษร ตัวหนังสือ ข้อความ บทความ ข้อมูลข่าว กลอน สัญลักษณ์ 
สูตร อักษรภาพ ตัวอักษรสามมิติ ข้อความผสมหลายภาษา

 คลื่นหัวใจ คลื่นสมอง ชีพจร สัญญาณเซ็นเซอร์ต่างๆ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
สัญญาณดาวเทียม สัญญาณจากต่างดาว

 ข้อมูลการเงิน ข้อมูลราคาสินค้า ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน ข้อมูลส่วน
บุคคล ข้อมูลอายุ ข้อมูลกิจกรรม ข้อมูลการขาย ข้อมูลการซื้อ ข้อมูล
คลังสินค้า ข้อมูลการใช้บริการ ข้อมูลการผลิต ข้อมูลสินค้า

 ข้อมูลสัมผัส ข้อมูลกลิ่น ข้อมูลรสชาติ

ปัญญาประดิษฐ์จัดการอะไรได้บ้าง



การผสมผสานสานงานของสองแนวทาง

Knowledge

Skill

Rule
Ontology

Parsing
Classification

Statistics
Neural Networks

Example-based approach

Automatic Feature Extraction
Automatic Parameter Tuning

Complement &
Guide &
Support

Create
& Combine
& Manage

Data

F
u

e
l

Data is fuel.
Data Standardization



ปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย
 Thailand 

 67 million people; Limited research funding < 1% of GDP; Three 

decades of active AI community 

 First AI course in 1975

 Yuen Poovarawan: the pioneer in computer language 

processing of the Thai language. (1990-)

 A Thai text editor, a Thai thesaurus, e-dictionaries, morphological 

analysis tools and first NLP books

 First AI laboratory was established in 1992 

 Focusing on Thai language processing, expert systems and 

smart or intelligent systems

 Computer Engineering, Kasetsart University

 Linguistics & Knowledge Science Lab. (LINKS), NECTEC

 AI group at King Mongkut's Univ. of Technology, Thonburi

26

Asanee Kawtrakul, Prasong Praneetpolgrang (2014), A History of AI Research and Development 
in Thailand: Three Periods, Three Directions, AI Magazine



ปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย

 NAiST Lab.: the first NLP laboratory (1994)

 Department of Computer Engineering, Kasetsart University.

 Later the Center of Excellence, supported by Thailand National 

Electronics and Computer Technology Center (NECTEC), 

focusing on knowledge engineering and language engineering. 

 Machine Translation project: the first national-level research project 

(1988 to 1991)

 collaboration among the Center of the International Cooperation 

for Computerization of Japan (CICC), NECTEC, and Thailand's 

Chulalongkorn University, Kasetsart University, King Mongkut's 

Institute of Technology Lad Krabang, King Mongkut's Institute of 

Technology North Bangkok, and Kriek University. 

27

Asanee Kawtrakul, Prasong Praneetpolgrang (2014), A History of AI Research and Development 
in Thailand: Three Periods, Three Directions, AI Magazine



ปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย

 AI Boom: AI research by universities and major 
research organizations in Thailand grew to cover a 
wide spectrum of AI topics

 Speech processing, NLP, expert systems, image 

processing, machine learning, robotics and other 

mechanical instruments, intelligent computer-aided 

instruction (Intelligent CAI), intelligent information retrieval, 

information extraction and summarization, data mining and 

knowledge engineering, intelligent control systems, 

forecasting systems and mobile AI applications. 

 Nowadays most Thai universities have AI research 
groups of around 5-10 members, resulting in 
around 400 Thai AI researchers. 

28

Asanee Kawtrakul, Prasong Praneetpolgrang (2014), A History of AI Research and Development 
in Thailand: Three Periods, Three Directions, AI Magazine



 Pioneering Period: 1988-1999

 AI was first taught in Thailand at universities > 30 years 

ago

 Research Roadmap Creation: 2000-2005

 The National Research Council of Thailand (NRCT) 

concentrated on creating research roadmaps.  

 Synergy and Alignment: 2006-2010

 Collaboration among national research institutes and 

universities under national strategies for ICT. 

 Practical Applications of AI Research (2011 
Onwards)

 Research institutes that have continuously carried out Al-

related research with practical applications.

29

Asanee Kawtrakul, Prasong Praneetpolgrang (2014), A History of AI Research and Development 
in Thailand: Three Periods, Three Directions, AI Magazine

ปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย (I)



ปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย (II)

 24 Major Universities

 2 National Research Centers

 50 Laboratories 

 AI, HLT, Knowledge Engineering, Image, Robotics, BioMed

 200 Faculty members and 600 Junior researchers

 6 AI / ICT academic associations / societies

 AIAT:   Artificial Intelligence Association of Thailand

 IEEE Thailand Section

 ECTI Association: Electrical Engineering/Electronics, Computer, 

Telecommunications and Information Technology 

 TESA:  Thai Embedded Systems Association

 Thai EMBS: Thai Engineering in Medicine and Biology Society

 TRS : Thai Robotics Society (http://www.trs.or.th/)

 AGTIA: Agricultural Technology & Innovation Association 30



AI Community (I) 

SIIT, TU

Mahidol University

Kasetsart University

KMITL



AI Community (II) 

Artificial Intelligence Research Group

Artificial Intelligence is a system that gives 
commands to computers and enables them to 
be smarter through the provision of human 
knowledge. This group also handles problem 
solving, for example, by using the Expert 
System and Knowledge-Based System.

KMUTT

Chiang Mai University

Burapha University

KMUTNB



AI Community (III) 
Intelligent Informatics Research Unit, NECTEC



Thai Robot Community
(Robot Society and Embedded System Society)

Chulalongkorn University

Kasetsart UniversityKMUTT - FIBO

TESA



Robot Contest Awards (I)

 ABU Robocon (Asia-Pacific Robot Contest)

 An Asian Oceanian College robot competition, founded in 2002 by 

Asia-Pacific Broadcasting Union.



Robot Contest Awards (II)

 Two teams of university engineering students from Thailand won 

prestigious prizes at the World Challenge, A.N.T.Z. Robotics 

Competition held on 24 January 2010 in Mumbai, India. 

 The team from King Mongkut’s University of Technology North 

Bangkok “IRAP” won first place in Type ‘A’ category, while the 

team from Singburi Technical College won second place of the 

Type ‘B’ category.

The A.N.T.Z. competition 
was a demonstration of 
Swarm Robotics, a new 
approach to the coordination 
of fully autonomous 
multirobot systems.



Thai BioMedical Engineering Community



Wireless Information Security and Eco-Electronics Research Unit

National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)



Institute of Field roBOtics (FiBO)



FiBO

 FIBO was first established as a Center of Operation for FIeld

RoBOtics Development at King Mongkut's University of Technology 

Thonburi during the 7th Educational Development Plan in 1995. 

Since April 11, 2003, FIBO had been promoted to the Institute of 

FIeld RoBOtics under purposes to

1. Be a center of excellence in robotics and technology management 

that is capable to compete with international research institutes in 

the world.

2. Produce graduates and professionals in the field of robotics and 

technology management.

3. Contribute knowledge of robotics and technology management to 

public.



Specialty Research Unit in Natural Language Processing and 

Intelligent Information System Technology (NAiST)



Intelligent Informatics and Service Innovation (IISI)

Formally Knowledge, Information & Data Management Laboratory (KINDML)



Artificial Intelligence and Intelligent Systems Laboratory  (AIIS) 

KMITL



Artificial Intelligence in Medicine Lab (AIM LAB), Mahidol

University



Faculty of Applied Science, Department of Computer and Information 

Science, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

Artificial Intelligence Research Group

Artificial Intelligence is a system that gives 
commands to computers and enables them to be 
smarter through the provision of human knowledge. 
This group also handles problem solving, for 
example, by using the Expert System and 
Knowledge-Based System.



Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications 

and Information Technology (ECTI)



Thai Embedded Systems Association



IEEE Thailand Section



เทคโนโลยโีรด้แมป แพลตฟอร์มการแบ่งปันความรู้

49(National Research Councii of Thailand 2001)



งานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ปี ๑๙๙๙
 AI first taught in Thailand at universities > 30 years ago

50

The Ratio of Research and Development and Application Areas (survey in 1999)

Modified from Kijsirikul and Theeramunkong (1999)

Area Popularity Rank

1. Speech Recog.
2. NLP
3. Expert System
4. Image Processing
5. Machine Learning
6. Robotics
7. Intell. CAI
8. Others



ปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย (I)

51

ข้อมูลโดย กิติส์ุชาต พสุภา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สรรพฤทธิ์ มฤคทัต ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ถวดิา มณีวรรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี



๗ เทรนดก์ารเรียนรู้ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (๒๕๖๐)
 Coding Literacy (ทักษะความเข้าใจระบบการเขียนโค้ด)
 Student as Creators (นักเรียนเป็นผู้สร้าง, active learning)
 Empathy and Emotion Understanding 

(ยุคเทคโนโลยีทกัษะอ่อนหรือ soft skill ทักษะที่ท าให้มนุษยพ์้นจากเรื่องงาน)
 Collaborative Learning (การเรียนรู้การแก้ปัญหาด้วยความร่วมมอื)
 Family and Community Involvement

(นอกจากครูอาจารย์ ครอบครัวและชุมชนร่วมกันส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก)
 Individualized Learning (การเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจงมากกว่า เพื่อพัฒนาจุด

แข็งและลักษณะเฉพาะนั้นๆ ของเด็กแต่ละคน)

 Redesigning Learning Spaces (ห้องเรียนที่ทันสมัย)
https://thematter.co/pulse/7-trend-in-education/40365

รวบรวมจากหน่วยงานดา้นการศึกษาส าคัญของโลกท้ังจาก K12 ของสหรัฐฯ หรือรายงานของ CORE องค์กรเพื่อพัฒนาการศกึษาชั้นน า

Digital

Digital

Digital



เทรนดก์ารศึกษาโลก 2018: Augmented Reality (AR)
 เครื่องมือพัฒนาการเรียนรู้เด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย
 แพร่หลายจากเกมโปเกม่อนโกและแอปพลิเคชั่นไอเกียเพลส
 น ามาเพิ่มศักยภาพในฐานะสื่อการเรียนการสอน

https://www.prachachat.net/facebook-instant-article/news-99162
http://edtechreview.in/news/2206-augmented-reality-educational-apps



สตาร์ทอัพด้านการศึกษา (Startups towards Education Disruption)

https://www.inc.com/ilan-mochari/16-startups-that-will-disrupt-the-education-market.html

https://www.edx.org/

https://www.udacity.com/

https://www.coursera.org/

https://piazza.com/

https://www.insidetrack.com/

https://useed.net/

https://www.coursehero.com/

https://quizlet.com/

https://www.minerva.kgi.edu/

https://devbootcamp.com/

https://www.uncollege.org/

https://oli.cmu.edu/

https://www.saylor.org/

https://openbadges.org/

https://www.accredible.com/

https://rafter.com/



ปัญญาประดิษฐ์ท่ีใช้ในการศึกษา (AI for Education)
 ช่วยงานบริหารจัดการการเรียนการสอนและเป็นอัตโนมัติหรือง่ายขึ้น
 ช่วยสนับสนุนวิธีการเรียนการสอน

Teaching Material ฿ Process, Education Management

https://www.inc.com/ilan-mochari/16-startups-that-will-disrupt-the-education-market.html



บทบาทของปัญญาประดิษฐ์ (Roles of AI In Education)
 ช่วยตรวจข้อสอบหรือการบ้านทั้งส่วนปรนัยและอัตนัย หรืองานอื่นที่ง่าย
 ช่วยสอนและติวอย่างชาญฉลาด
 ช่วยติดตามความเข้าใจของนักเรียนและอธิบายในส่วนที่เข้าใจผิด/ขาด 
 ช่วยหาข้อมูลเพิ่มเติมจากการติวสอนเอไอ 
 ช่วยตอบค าถาม/ให้ข้อมูลแบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ อย่างชาญฉลาด
 ลดความตึงเครียดในการเรียน สามารถเรียนได้อิสระที่ไหนเวลาไหนก็ได้

https://www.forbes.com/sites/theyec/2017/12/27/how-ai-impacts-
education/#17661830792e  by Adrien Schmidt from Bouquet and Squid Solution (2017-12-27)

https://www.teachthought.com/the-future-of-learning/10-roles-for-artificial-intelligence-in-education/

ท าให้เปลี่ยนบทบาทของผู้สอนและผู้เรียนรวม
ไปถึงผู้จัดการระบบการเรียนการสอนไป



ตัวอย่างปัญญาประดิษฐ์ในการศึกษา (Ex. AI In Education)

 Programmable robots for education

 Pepper, Nao, Generation-robots, etc.

https://www.teachthought.com/the-future-of-learning/10-roles-for-artificial-intelligence-in-education/



ตัวอย่างปัญญาประดิษฐ์ในการศึกษา (Ex. AI In Education)

 AR for education

https://www.teachthought.com/the-future-of-learning/10-roles-for-artificial-intelligence-in-education/



ตัวอย่างปัญญาประดิษฐ์ในการศึกษา (Ex. AI In Education)

 Tutoring and homework checking systems

https://www.teachthought.com/the-future-of-learning/10-roles-for-artificial-intelligence-in-education/

https://www.pinterest.com/pin/468444798723300301/



ตัวอย่างปัญญาประดิษฐ์ในการศึกษา (Ex. AI In Education)

 Smart Classrooms

https://www.teachthought.com/the-future-of-learning/10-roles-for-artificial-intelligence-in-education/

https://medium.com/hubert-ai/ai-in-education-personalized-learning-94e2d01fee94
http://www.ece.cmu.edu/~ece549/spring09/team9/index.html

Intelligent whiteboard (Physic)

https://www.youtube.com/watch?v=NZNTgglPbUA



จ านวนประชากรไทย
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http://www.en.moe.go.th/enMoe2017/images/PDF/statistics2559.pdf



https://medium.com/politics-ai/an-overview-of-national-ai-strategies-2a70ec6edfd

กลยุทธ์ปัญญาประดิษฐ์ประกาศโดยรัฐบาลประเทศต่าง ๆ
AI Strategies announced by Governments

United Arab Emirates

Kenya

Italy

Denmark

Tunisia

India Germany



https://www.oxfordinsights.com/insights/2018/1/23/aistrategies

แผนที่กลยุทธ์ปัญญาประดิษฐ์

Countries with AI strategies

Countries developing AI strategies



https://www.oxfordinsights.com/insights/2018/1/23/aistrategies

แผนที่กลยุทธ์ปัญญาประดิษฐ์



ตัวอย่าง การเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่ออนาคต
(ไต้หวัน)
 Cultivation

o 1,000 Elites in Intelligent Technologies

o 1,000 high-caliber talents in intelligent technologies by 2021

o 800 AI talent prospects from the universities

o 200 high-caliber talents in intelligent system technologies from 

the research organization

o Encourage international enterprises to establish AI R&D centers

 Training

o 10,000 Pioneers in Intelligent Applications

o 5,000 talents in practical intelligent technologies

o 2,000 university talents per year in cross-domain intelligent 

applications

o 2,000 corporate employees per year in intelligent applications

o 1,000 people per year trained in secondary skills



สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (aiat.or.th)

 AI Association of Thailand
 จัดตั้งวันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
 ตึกนาริตะ เมืองทองธานี
 https://www.facebook.com/aiat2015

(11,683 people follow)
 https://www.facebook.com/groups/aiat.talk/

(Members = 231)
 https://www.youtube.com/c/aiat2015
 AIAT Thai AI Group (262)
 Resource: http://aiat.in.th/resources/



สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (aiat.or.th)



สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (aiat.or.th)



สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (aiat.or.th)



สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (aiat.or.th)



 ส่งเสริมความก้าวหน้าวิชาการ ด้านปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย/ภูมิภาคเอเชีย

 ขับเคลื่อนวิชาการและเผยแพร่ความรูใ้ห้กับสมาชิกและผู้สนใจ

 จัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ เช่น การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ภูมิภาค
และนานาชาติ รวมถึงการจัดการประชุมวิชาการด้านปัญญาประดิษฐ์ระหว่าง
นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในอุตสาหกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์

 ผลิตวารสารวิชาการดา้นปัญญาประดิษฐ์เพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

 เป็นตัวแทนด้านปัญญาประดิษฐ์ในการประสานงานกับสมาคมฯ หรือ
หน่วยงานทางวิชาการในระดับภูมิภาคเอเชีย และนานาชาติ

 ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการแก่ผู้สนใจ หน่วยงานของรัฐและเอกชน

จุดประสงค์ของสมาคม



Artificial Intelligence Association of Thailand (AIAT)
From 2015 (homepage)

 https://aiat.or.th/ (250 members)

 https://www.facebook.com/aiat2015/

 AIAT LINE Group

72

https://www.facebook.com/aiat2015/


 กิจกรรมจัดการประชุมวิชาการ
 PRICAI 2016
 SNLP 2016
 iSAI-NLP 2017 (http://www.isai-nlp.org/)
 iSAI-NLP 2018 & KICSS 2018 

 กิจกรรมจัดการประกวดผลงาน
 IDT 2016 (http://defta.org/idt2016/)
 IDT 2017 (http://defta.org/idt2017/)
 IDT 2018 (http://defta.org/idt2018/)
 AIROBIC 2018 (http://airobic2018.aiat.or.th)

 กิจกรรมเสวนาวิชาการเชิงบรรยาย
 AI Party 2017

 กิจกรรมเสวนาวิชาการเชิงปฎิบัติการ
 Deep Learning at iSAI-NLP วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ โนโวเทล หัวหิน

 รวมจัดกิจกรรมเสวนาต่างๆ

กิจกรรมของสมาคม



Good Quotes (Effort is important)

Great things come from small beginnings

A gentle ripple starts from but a single drop;

That wave ever expanding, with no end in sight

Begins from one small point, our own self.

Her Royal Highness Princess Srinagarindra

From Hall of Inspiration, Dong Tung (1987) 



ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม. ธรรมศาสตร์

SIIT, Thammasat University

นายกสมาคม สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

President, AI Association of Thailand

ภาคีสมาชิก ส านักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

Associate Fellow, Academy of Science, the Royal Society 

thanaruk@siit.tu.ac.th

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการของเนคเทค ประจ าปี 2561
NECTEC Annual Conference and Exhibitions 2018

พัฒนารากฐานการศึกษา สู่การพัฒนาก าาลังคนตอบโจทย์อนาคต

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561
ณ ห้องบอลรูม รีเซฟชั่นฮอลล์ โซนเอ ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ขอบคุณครับ
ประเทศไทยก้าวไกล ด้วยงานวิจัยใช้ได้จริง


