
               
 

ก ำหนดกำรอบรมหลักสูตร Artificial Intelligence (GOCC Expert AI) รุ่นที่ 1 
วันที ่ 9-11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลำ 08.30 – 16.30 น.  

ณ ห้อง จูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 

--------------------------------------------------- 

วันอังคำรที่ 9 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 
เวลำ   ก ำหนดกำร 
08.30  – 09.00  น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม  
09.00 – 12.00  น. Fundamental of AI 

• Introduction to AI Technology 

• Principle of Artificial Science 

• History of AI 

• กรณีศึกษาที่น่าสนใจแนวคิดและกระบวนการทํางานภายใต้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 

หรือ AI (Artificial Intelligence) 

• ความเสี่ยงของการใช้ AI กับการไม่ใช้ 

• ผลกระทบของ AI ในโลกปัจจุบันและอนาคต          

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.30 น. Fundamental of AI 

• พ้ืนฐานการคิดของ AI 

• Workshop พ้ืนฐานของการคิดของ AI: Classification 

• Automation, Intelligence and Rule-based      

โดย  ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม 

ดร.อิทธิพันธ์ เมธเศรษฐ 

ดร.ธนชาตย์ ฤทธิ์บํารุง 

ดร.ณัฐชัย วัชราภินชัย 
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ก ำหนดกำรอบรมหลักสูตร Artificial Intelligence (GOCC Expert AI) รุ่นที่ 1 
วันที่  9-11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลำ 08.30 – 16.30 น.  

ณ ห้อง จูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 
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วันพุธที่ 10 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 
เวลำ   ก ำหนดกำร 
08.30 – 09.00  น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม  
09.00 – 12.00  น. Use cases of AI 

• ตัวอย่างการใช้งาน AI & RPA ในองค์กร 

• การนํา AI มาประยุกต์ในด้านต่างๆ สําหรับใช้งานในองค์กร 

• OCR Concept และการทดลองใช้งาน OCR ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับ OCR 

และการใช้งาน ให้มีความเข้าใจ ให้สามารถนําไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 

• Workshop การเรียกใช้งาน และตัวอย่างทดลองใช้งานในเบื้องต้น 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.30 น. Use cases of AI  
• สร้างเคสการใช้งาน AI ในองค์การของคุณ 

• กระบวนการที่คิดว่าจะสามารถใช้ AI ได้ 

• หลักคิดในการเลือกกระบวนการในการใช้ AI  

• หลักการทํางานระหว่างมนุษย์และAI 

• อภิปรายข้อดีข้อเสีย และ ข้อจํากัด ของการใช้แต่ละโครงการเพื่อให้โครงการสําเร็จลุล่วง 

โดย  ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม 

ดร.อิทธิพันธ์ เมธเศรษฐ 

ดร.ธนชาตย์ ฤทธิ์บํารุง 

ดร.ณัฐชัย วัชราภินชัย 
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ก ำหนดกำรอบรมหลักสูตร Artificial Intelligence (GOCC Expert AI) รุ่นที่ 1 
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วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 
เวลำ   ก ำหนดกำร 
08.30 – 09.00  น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม  
09.00 – 12.00  น. Resource for AI 

• Future workforces 

• งานวิจัยเรื่องทักษะการใช้ชีวิตและทํางานกับ AI 

• Workshop on Data Classification 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.30 น. Resource for AI  
• ภาครัฐทํา initiative อะไรได้บ้าง และหลักคิดในการปรับตัวเพ่ือให้องค์กร เป็น digital 

และพัฒนาโครงการด้าน AI 

• Hardware/Software/Service และ งบประมาณที่ต้องจัดเตรียม 

โดย  ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม 

ดร.อิทธิพันธ์ เมธเศรษฐ 

ดร.ธนชาตย์ ฤทธิ์บํารุง 

ดร.ณัฐชัย วัชราภินชัย 
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