
            

  

 

                                                                  

 
 

 Co-Hosted By: 

รายละเอียดโครงการ AI & IoTs Summit 2022 
หลักการและเหตุผล 

ในระยะเวลาทีผ่า่นมา เราอาจได้ยินได้ฟังเรื่องยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศกันในรูปแบบที่หลากหลาย  หลังจากท่ีรัฐบาล
ชุดนี้ได้เข้ามาบริหารประเทศ ได้พยายามผลักดันยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาในหลายมิติ 
สำหรับ Thailand 4.0 หรือ เศรษฐกิจดิจิทัลที ่เทคโนโลยีสารสนเทศถูกนำมาผนวกกับอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างแยกจากกันไม่ได้ 
เหล่าผู้เล่นต้องอาศัย Big Data ในการช่วยวิเคราะห์ตลาดเพื่อกำหนดกลยุทธ์อย่างแม่นยำ ดังนั้น ยุทธศาตร์ของหลายประเทสจึง
มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งระบบ Cloud Computing, Internet of Things (IoT), Robotics และ 
AI เพราะใครกุมเทคโนโลยีเหล่านี้ย่อมหมายถึงโอกาสในการพิชิตคู่แข่งในตลาดและผงาดเป็นผู้นำโลกอย่างแท้จริง เศรษฐกิจไทย
มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตแนวโน้มลดลง เพราะไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังนั้น การเติบโตทางเศรษฐกิจจะ
ลดลงเป็นธรรมดา แต่ยังอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากและได้รับความสนใจน้อยคือกำลังจะเกิดความปั่นป่วนทางเทคโนโลยี ซึ่ง
หมายถึงเทคโนโลยีได้เข้ามาทำลายวิธีการทำมาหากิจแบบเดิม หากเราไม่ปรับตัวจะถูกแย่งมูลค่าเพิ่ม การผลิต หรือกำไรจาก
ต่างประเทศไป ดังเช่น อุตสาหกรรมสื่อ อุตสาหกรรมพาณิชย์ อุตสาหกรรมการเงิน การขนส่ง เรียกได้ว่าแทบไม่มีอุตสาหกรรม
ไหนจะนิ่งเฉยได้อีกต่อไป ภาคธุรกิจจึงต้องปรับตัวกันมากขึ้น ซึ่งทุกวันนี้ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ได้ปรับตัวบางส่วนแล้ว แต่ภาค
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนหนึ่งยังไม่ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเกิดขึ้น  ส่วนท่ีทราบแล้วยังทำไม่ได้ เพราะ
มีทรัพยากรน้อย ดังนั้น ภาครัฐต้องเข้ามาช่วยสนับสนุนในการปรับตัวด้วยการวางกลยุทธ์ของประเทศพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญ่ทางเทคโนโลยีแต่ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการวางยุทธศาสตร์และลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ Artificial 
Intelligence: AI อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้วา่ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ได้พิจารณาในแง่กาเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีบางส่วนแล้ว แต่
ยังมีอีกหลายเรื่องที่ขับเคลื่อนไปไมถ่ึงที่สุด ยังคิดไม่รอบด้าน  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างกำลังคน หรือกำหนดกลยุทธ์ทีส่ำคัญ คือ 
ยุทธศาสตร์ของประเทศในการนำ AI มาใช้ในวงกว้าง  ดังนั้น ต้องต่อยอดนโยบายให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น ในเวลาเดียวกัน 
ควรผลักดันให้ก้าวไปสู่เศรษฐกิจแบบใหม่ที่คนได้รับการทดแทนจากเทคโนโลยี คือ เศรษฐกิจที่มีความสร้างสรรค์มากยิ่งข้ึน และ
เศรษฐกิจท่ีมีความใส่ใจมากขึ้น ภาครัฐต้องเตรียมกลไกต่าง ๆ เข้ามาช่วย ไม่ว่าจะเป็นทักษะแรงงาน การศึกษาพ้ืนฐาน การสร้าง
สวัสดิการสังคม และกฎระเบียบของรัฐ ซึ่งประการหลังมีความสำคัญมาก ประชาชนและภาคธุรกิจหลายสาขาอยากปรับตัว แต่
เมื่อจะทำธุรกิจใหม่ กลับติดขัดเรื่องกฎระเบียบที่ล่าช้า ซึ่งออกมาจากทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จึงเป็นอุปสรรคในการ
ปรับตัวได้ยาก AI + IoT ในโลกที่ทุกสิ่งเช่ือมถึงกัน ในอนาคตไม่ใช่เพียงแค่ 5G เท่านั้นที่จะมาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์ 
เพราะ 5G เป็น เพียงส่วนประกอบส่วนหนึ่ งที่ จะมาพร้อมกับเทคโนโลยี  IoT Internet of Things และ AI Artificial 
Intelligence ที่อาจส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมภาคแรงงานท่ัวโลกครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์   
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในประเทศไทย ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เกิดความตระหนักในกระแสเทคโนโลยีที่กำลังจะ
เปลี่ยนโลก และเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมสำหรับโลกท่ีทุกสิ่งเช่ือมถึงกันด้วย AI + IoT 

2. เป็นเวทีสำคัญในการร่วมระดมสมอง เพื่อร่วมกำหนดยุทธศาสตร์หรือนโยบายการใช้งานเทคโนโลยี AI + IoT ในการ
ส่งเสริมให้สองนวัตกรรมสำคัญนี ้มีทิศทางที่ช่วยสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและคนในประเทศอย่างแท้จริง 

3. เพื่อเพิ่มระดับผลิตภาพของทุกอุตสาหกรรม พัฒนาศักยภาพของทักษะทุนมนุษย์ ให้สามารถทำงานร่วมกับนวัตกรรม 
AI + IoT เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคม 
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ระยะเวลาในการจัดงาน  
วันท่ี 25 – 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

สถานที่การจัดงาน 
รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Webinar 

รูปแบบการจัดงาน 

• การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ และเสวนาระดับสูง 

• การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และเอกชน  

• การสัมมนาวิชาการนำเสนอหัวข้อเทคโนโลยีและโซลูช่ัน 
งบประมาณค่าใช้จ่าย 

รายละเอียด จ านวนเงิน ยอดก่อน Vat. ภาษีมูลค่าเพ่ิม ยอดรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2,900 2,900 203.00 3,103.00 29.00 3,074.00 1%

บริษัทเอกชนหรือบุคคลทั่วไป 2,900 2,900 203.00 3,103.00 87.00 3,016.00 3%

รายละเอียด จ านวนเงิน ยอดก่อน Vat. ภาษีมูลค่าเพ่ิม ยอดรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดสุทธิ

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3,900 3,900 273.00 4,173.00 39.00 4,134.00 1%

บริษัทเอกชนหรือบุคคลทั่วไป 3,900 3,900 273.00 4,173.00 117.00 4,056.00 3%  
 

ค่าลงทะเบียนรูปแบบออนไลน์ (Zoom Webinar) จากผู้เข้ารับการอบรม ท่านละ 4,173 บาท ถ้าหากลงทะเบียนก่อน
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ท่านจะได้รับโปรโมช่ันพิเศษ ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ราคาเพียงท่านละ 3,103 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่าเอกสารในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าบริหารจัดการ  

 

สำหรับหน่วยงานข้าราขการโดยผู้ เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑) 
และข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่ าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการ
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

สำหรับหน่วยงานเอกชนโดยผู้เข้ารบัการอบรมสามารถเบิกคา่ใช้จ่ายในการศึกษาอบรมจากต้นสังกัดของตนเอง ถ้าหาก
ท างห น่ ว ย งาน ต้ อ งก าร  Invoice (ใบ แ จ้ งห นี้ ) ห รื อ  ใบ เส น อ ราค า  ส าม ารถแ จ้ งกั บ เจ้ าห น้ าที่ ได้ ท า งอี เม ล 
Pimphatsara@absolutealliances.com 
วิธีชำระค่าลงทะเบยีน 

 กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการลงทะเบยีน พร้อมแนบเอกสารการชำระเงิน (Pay in slip) ส่งกลับมาที ่02-661-
7757 (แฟกซ์อัตโนมัติ) หรือ อีเมล Pimphatsara@absolutealliances.com ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินค่าลงทะเบยีน
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสัมมนาฯ เข้าชื่อบัญชี บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด  

• ธนาคารกรุงไทย บญัชีออมทรัพย์ สาขาอาคารเสริมมติร เลขท่ีบัญชี 085-0-12124-8    

• ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาถนนอโศกมนตรี เลขท่ีบัญชี 925-0-07304-7     

• ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขา สุขุมวิท 33 (บางกะปิ) เลขท่ีบัญชี 003-2-42408-4 

mailto:Pimphatsara@absolutealliances.com
mailto:Pimphatsara@absolutealliances.com
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ใบเสร็จสามารถจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับหน่วยงานก่อนวันอบรม และในส่วนของใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) สามารถจัดส่ง
ไปรษณีย์มาที่ : การเงิน บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ซอย 21 
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2661-7750 
หมายเหตุ: สามารถชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 และการยกเลิกการลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต้องแจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และทำการยกเลิกก่อน 7 วันทำการ ก่อนวันสัมมนา (กรณีผู้ร่วมสัมมนาไม่ยกเลิกก่อนขั้นตอนดังกล่าว 
ท่านจะไม่ได้รับค่าลงทะเบียนคืนแต่คงสิทธ์ิที่จะได้รับกระเป๋าและเอกสารประกอบการสัมมนา) 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง และอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน ในการเดินหน้าการใช้
นวัตกรรมหุ่นยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

2. เกิดแนวคิดในการร่วมพัฒนาบุคลากรในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ทักษะที่สำคัญ และเพื่อสนองรับแนวโน้มเทคโนโลยี
อนาคตโลก  

3. เพิ่มระดับผลิตภาพของทุกอุตสาหกรรม พัฒนาศักยภาพของแรงงานทั้งเชิงเทคนิคและเชิงเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การ
พัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อท้ังระบบเศรษฐกิจและสังคมๆ 

4. ส่งเสริมให้การใช้งานดิจิทัล เทคโนโลยี เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ จะทำให้ประเทศไทยอยู่ในสถานะที่
แข็งแกร่งข้ึน ในการเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน 

โครงสร้างการจัดงาน 
ร่วมจัดโดย 

▪ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES)  
▪ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) 

ร่วมสนับสนุนการจัดงานอย่างเป็นทางการโดย 
▪ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย *** 
▪ สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย *** 
▪ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย *** 
▪ สมาคมไทยไอโอที *** 
▪ สถาบันไทย-เยอรมัน *** 
▪ สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) *** 
(***อยู่ระหว่างเรียนเชิญ***) 

รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา 
▪ ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย ์

รองปลัดกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ประธาน) 
▪ คุณภุชพงค์ โนดไธสง 

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ (กรรมการ)  
▪ นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ ์



            

  

 

                                                                  

 
 

 Co-Hosted By: 

รักษาการกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกดั (มหาชน) (กรรมการ)  
▪ ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์     
 ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กรรมการ) 
▪ ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง 

นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (กรรมการ)  
▪ ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย  

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (กรรมการ)  
▪ รศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธ์ิ 

ผู้อำนวยการสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กรรมการ) 
*** 

▪ รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (กรรมการ)  

▪ คุณนิติ เมฆหมอก 
นายกสมาคมไทยไอโอที (กรรมการ)  

▪ คุณศุภชัย สัจไพบูลย์กิจ 
คณะกรรมการ Digital Economy สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (กรรมการ) 

▪ คุณไพฑรูย์ ศิริฉตัรชัยกลุ 
รองเลขาธิการสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรรมการ)  

▪ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (กรรมการ) *** 
▪ คุณดลิก คุณะดลิก 

กรรมการสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (กรรมการ) 
▪ คุณกัลยา แสวงหาบุญ 

เลขาธิการสมาคมผู้ใช้ดิจิทลัไทย (กรรมการ) 
 

เลขานุการการจดังาน และบริหารการจัดงานโดย 
บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์  
ซอย 21 ถนนสุขุมวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ 0-2661-7750  โทรสาร 0-2661-7757 
อีเมล: Pimphatsara@absolutealliances.com  

mailto:Pimphatsara@absolutealliances.com

