โครงการ “Artificial Intelligence (AI) Comprehensive”
อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร "ต่ อ ยอดเทคโนโลยี ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ สู่ ธุ ร กิ จ ยุ ค ดิ จิ ทั ล !"

่ วกับหลักการทางานของ AI
เรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ ไอเดียเจ๋งๆ เกีย
พร้อม Workshop การเขียน ‘AI Program’ ด้วย Python& Keras
ต่อยอดสู่การพั ฒนานวัตกรรมในทิศทางใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์
เพื่ อปรับใช้และเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้ดีย่ง
ิ ขึ้น

วันที่ 14-15 มกราคม 2562 รับจานวนจากัด 20 คน
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ที่มาโครงการ “Artificial Intelligence (AI) Comprehensive”
“โลกกำลังเข้ ำสูก่ ำรปฏิวตั ิอตุ สำหกรรมซึง่ ถูกขับเคลือ่ นด้ วยเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ และหุน่ ยนต์
ที่สำมำรถประมวลผลข้ อมูลจำนวนมหำศำล โดยใช้ ระยะเวลำเพียงสันๆ”
้
หำกกล่ำวถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งอนำคตที่ถูกพูดถึงและได้ รับควำมสนใจสูงมำกจำกผู้คนทัว่ โลกใน
ขณะนี ้ คงต้ องยอมรับว่ำ “เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ หรื อ Artificial Intelligence: AI” มีบทบำทสำคัญเป็ นอย่ำงมำกใน
แวดวงธุรกิจเเละอุตสำหกรรม รวมถึงกลำยเป็ นส่วนหนึง่ ในกำรใช้ ชีวิตประจำวันของผู้คนไปโดยปริ ยำย
“AI” เป็ นปั ญญำประดิษฐ์ สำขำหนึง่ ด้ ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ที่รวมศำสตร์ หลำยแขนงเข้ ำด้ วยกัน ไม่วำ่ จะเป็ น
ด้ ำนวิศวกรรม จิตวิทยำ ปรัชญำและชีววิทยำ ที่มีแนวคิดโดยใช้ เหตุผลเป็ นหลัก ผ่ำนกำรเรี ยนรู้ จำกกระบวนกำรคิด กำร
กระทำ กำรให้ เหตุผลและกำรปรับตัว โดยกำรสร้ ำง “ควำมฉลำดเทียม” ให้ กบั “สิ่งที่ไม่มีชีวิต” ให้ มีควำมสำมำรถคล้ ำย
มนุษย์หรื อเลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ ตัวอย่ำงเช่น “รถยนต์ที่ใช้ ระบบ AI เข้ ำมำควบคุมกำรทำงำน” หรื อ “ผู้ประกำศ
ข่ำว AI คนแรกของโลกจำกประเทศจีน” ถือเป็ นเทคโนโลยีที่เติบโตอย่ำงรวดเร็ ว ถูกพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง และเป็ นประโยชน์
ต่อมนุษย์ในหลำยๆ ด้ ำน ด้ วยควำมสำมำรถในกำรเรี ยนรู้ และจดจำข้ อมูลที่มีปริ มำณมำกๆ สำมำรถแยกแยะรวมถึง
วิเครำะห์ข้อมูลได้ อย่ำงถูกต้ อง แม่นยำและรวดเร็ ว ส่งผลให้ ภำคธุรกิจและนักพัฒนำจำนวนไม่น้อยเริ่ มตื่นตัวกับกำรลงทุน
ด้ ำน AI เพื่อนำมำประยุกต์ใช้ และสร้ ำงนวัตกรรมที่เปรี ยบเสมือนเป็ นผู้ช่วยส่วนตัวที่มีควำมเฉลียวฉลำดในกำรปฏิบตั ิงำน
อย่ำงอัตโนมัติ ซึง่ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพ มูลค่ำและควำมแข็งแกร่งให้ กบั ผลิตภัณฑ์และธุรกิจมำกยิ่งขึ ้น
บริ ษัท เน็ ตเวิร์ก เทรนนิ่ ง เซ็นเตอร์ จากัด (NTC) เล็งเห็นถึงควำมสำคัญของเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์
(AI) สู่กำรนำไปปรับใช้ ในแง่มุมต่ำงๆ จึงจัดโครงกำรฝึ กอบรม ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) COMPREHENSIVE
ขึ ้น เพื่อยกระดับขีดควำมสำมำรถด้ ำนกำรสร้ ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ด้ ำน AI ให้ เกิดขึ ้นในประเทศไทย ที่ม่งุ เน้ นให้ ผ้ เู ข้ ำ
อบรมเห็นภำพรวมของเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ ที่ชดั เจน โดยเรี ยนรู้ ผ่ำนกำรเขียน AI Program, AI Games, Machine
Learning และ Reinforcement Learning ด้ วยภำษำ Python เพื่อต่อยอดเข้ ำกับเทคโนโลยีระบบหุ่นยนต์ (Robotics) ทัง้
ในส่วนของกำรเขียนโปรแกรมเพื่อจัดกำร, ควบคุมกระบวนกำร, ป้อนคำสัง่ ต่ำงๆ ที่มีควำมแม่นยำและมีประสิทธิภำพ เพื่อ
พัฒนำศักยภำพ แนวคิดและทักษะด้ ำนกำรเขียนโปรแกรมให้ รองรับกับยุคที่ AI และวิทยำกำรหุน่ ยนต์กลำยเป็ นเทคโนโลยี
สำคัญที่ขบั เคลือ่ นโลก
ประโยชน์ จากการเข้ าร่ วมโครงการ
▪ ทรำบถึงภำพรวมทังหมดของ
้
AI ที่ได้ รับควำมนิยมในปั จจุบนั รวมถึงควำมสำคัญและผลกระทบต่อ
ชีวิตประจำวันและกำรดำเนินธุรกิจ
▪ เรี ยนรู้ แนวคิดกำรนำปั ญญำประดิษฐ์ (AI) ไปใช้ งำน และสำมำรถนำหลักกำรที่ได้ รับไปประยุกต์ใช้ ได้ จริ งและต่อ
ยอดกับธุรกิจได้ อย่ำงเหมำะสม
▪ เรี ยนรู้ ทก
ั ษะกำรเขียนโปรแกรมด้ วยภำษำ Python เพื่อสร้ ำงโปรแกรมปั ญญำประดิษฐ์ (AI) ที่มีประสิทธิภำพ
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หลักสูตรนีเ้ หมาะกับใคร
บุคคลทัว่ ไปที่มีควำมสนใจเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ (AI) ที่มีอำยุมำกกว่ำ 18 ปี ขึ ้นไป
(*ควรมีควำมรู้พื ้นฐำนด้ ำนกำรเขียนโปรแกรมในระดับเริ่ มต้ น หำกไม่มีสำมำรถเรี ยนรู้ได้ ในกำรอบรม*)
หัวข้ อการอบรมโครงการ ARTIFICIAL INTELLIGENCE (A.I.) COMPREHENSIVE
ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและปฏิ บตั ิ โดยมี รายละเอียดกิ จกรรม ดังนี:้
DAY 1
▪ ลงทะเบียนผู้เข้ าอบรม
▪ ARTIFICIAL INTELLIGENCE (A.I.) หรื อ ปั ญญาประดิษฐ์ คอ
ื อะไร?
▪ ความหมายของปั ญญาประดิษฐ์
: ทาความรู้จกั กับเทคโนโลยีปัญญาประดิ ษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) พร้อมร่วมกันหาคาตอบว่าเพราะ
เหตุใด AI ถึงก้าวเข้ามามี บทบาทสาคัญในการทางานและการใช้ชีวิตในโลกยุคดิ จิทลั
▪ ประเภทของปั ญญาประดิษฐ์
: เรี ยนรู้ประเภทของปัญญาประดิ ษฐ์ ทงั้ 4 ประเภท ได้แก่
1) ระบบทีค่ ิ ดเหมื อนมนุษย์ (Thinking Humanly)
2) ระบบทีก่ ระทาเหมื อนมนุษย์ (Acting Humanly)
3) ระบบทีค่ ิ ดอย่างมีเหตุผล (Thinking rationally)
4) ระบบทีก่ ระทาอย่างมีเหตุผล (Acting rationally)
▪ ตัวอย่ างของปั ญญาประดิษฐ์ ท่ ใี ช้ งานจริ ง
: การน า AI เข้ า มาใช้งานเพื ่อ เพิ่ ม ความแข็ งแกร่ งและประสิ ท ธิ ภาพให้กับ ภาคธุร กิ จและอุตสาหกรรม
ครอบคลุมทัง้ ในด้าน การแพทย์, การผลิ ต, การเงิ นการธนาคาร, การขนส่ง, การเงิ น, การประกันภัย รวมถึง
บริ การ Online Streaming, Data Analytics เป็ นต้น
▪ ทดลองเขียนโปรแกรมปั ญญาประดิษฐ์ แบบเดิมๆ (Logic Based)
: เรี ยนรู้เทคนิคการเขี ยนโปรแกรม AI เชิ งตรรกะ (Logic Based)
DAY 2
▪ FULL DAY WORKSHOP
▪ การเขียนโปรแกรมปั ญญาประดิษฐ์ ด้วยภาษาระดับสูง (Python)
: ฝึ กเขี ยนโปรแกรมโดยเรี ยนรู้เกีย่ วกับพืน้ ฐานของภาษา Python รวมถึงเทคนิ คการใช้ Library PyGame
ซึ่ งถือเป็ น Module สาคัญของ Python ทีอ่ อกแบบมาเพือ่ ความสะดวกในการเขียนโปรแกรมและพัฒนา
A.I. Game
DAY 3
▪ Machine Learning และการเขียนโปรแกรม Machine Learning ด้ วยภาษา Python
▪ ความหมายของ Machine Learning
: ทำควำมรูจ้ กั กับ Machine Learning หลักกำรทำงำน ประโยชน์และตัวอย่ำงกำรนำไปประยุกต์ใช้
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▪

▪

▪

▪

ความหมายของ Neuron Network
: ระบบโครงข่ายประสาท หรื อ Neural Network ถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสาหรับการฝึ กฝน และการเรี ยนรู้
การ ประมวลผลในหลากหลายรู ปแบบ
การใช้ภาษา Python เขียน Neuron Network ด้วย Keras
: สำมำรถเขียนและพัฒนำ Neuron Network ด้วย Keras ทีถ่ อื เป็ น Deep-Learning Library ทีใ่ ช้งานได้
ง่ายและมี ประสิ ทธิ ภาพสูง
การเขียน Reinforcement Learning ด้วย Python และ Keras
: ทำควำมเข้ำใจถึงหลักกำรเขียน Reinforcement Learning (RL) หรื อ การเรี ยนรู้แบบเสริ มกาลัง เป็ น
ทฤษฎีการเรี ยนรู้อีกรู ปแบบหนึ่งในของ AI ซึ่งถือเป็ น Algorithm ทีช่ ่วยให้ AI ตัดสิ นใจตรงกับเป้าหมายที ่
เราตัง้ เอาไว้ โดยการใช้รางวัลหรื อแรงจูงใจมาช่วย
การนา Reinforcement Learning ไปใช้กบั Robotic
: เรียนรู้หลักกำรและขัน้ ตอนกำรนำ Reinforcement Learning (RL) ซึง่ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของ Machine
Learning เพือ่ ประยุกต์ใช้กบั เทคโนโลยีระบบหุ่นยนต์ (Robotics)

อบรมเป็ นภาษาไทยโดยอาจารย์ ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน “ผศ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร”
อำจำรย์ผ้ เู ชี่ยวชำญด้ ำน ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) และ ROBOTIC PROGRAMMING
หลักสูตรนีเ้ หมาะกับใคร
▪

บุคคลทัว่ ไปที่มีควำมสนใจเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ (AI) ที่มีอำยุมำกกว่ำ 18 ปี ขึ ้นไป
(*ควรมี ความรู้พืน้ ฐานด้านการเขี ยนโปรแกรมในระดับเริ่ มต้น หากไม่มีสามารถเรี ยนรู้ได้ในการอบรม*)

สิ่งที่ผ้ เู ข้ าอบรมจะได้ รับ
▪
▪
▪
▪
▪

เรี ยนรู้ทงทฤษฎี
ั้
เพื่อเพิ่มควำมเข้ ำใจ 3 วันเต็ม (09:00 น. – 16:30 น.)
อบรมกับอำจำรย์ผ้ เู ชี่ยวชำญเฉพำะด้ ำนโดยตรง
เอกสำรประกอบกำรเรี ยนกำรสอนที่มีคณ
ุ ภำพ สอดคล้ องกับหลักสูตร
อำหำรกลำงวัน ขนมเบรคและเครื่ องดื่มตลอดกำรอบรม (2 Breaks,1 Lunch)
หำกเข้ ำเรี ยนครบทุกวันจะได้ รับใบรับรองกำรเข้ ำอบรมอย่ำงเป็ นทำงกำร (Attendant Certification)

คุณสมบัติผ้ สู มัคร
อำยุระหว่ำง 18 - 45 ปี และบุคคลทัว่ ไปที่มีควำมสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ (AI)
(*ควรมี ความรู้พืน้ ฐานด้านการเขี ยนโปรแกรมในระดับเริ่ มต้น หากไม่มีสามารถเรี ยนรู้ได้ในการอบรม*)
รับจำนวนทังสิ
้ ้น 20 คน

P a g e 4|5

สมัครหรือดูข้อมูลเพิ่ มเติม
สอบถามรายละเอียดติดต่อ คุณมยุรกาญจน์ โทร
NETWORK TRAINING CENTER (NTC)

ต่อ

ระยะเวลาการอบรม
วันที่ 14 -16 มกราคม 2562 (รวมทังสิ
้ ้น 3 วัน) สถำนที่: NETWORK TRAINING CENTER (MAP)
ค่ าใช้ จ่ายการเข้ าร่ วมอบรม
ผู้ที่สนใจลงทะเบียนสมัครเข้ ำร่วมโครงกำร “ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) COMPREHENSIVE”

พิเศษ! สมัครพร้ อมกัน 2 ท่ าน ลดเหลือท่ านละ 23,500 บาท/ที่น่ ัง
(ปกติ ท่านละ 27,500 บาท ราคานี ้รวมเอกสารประกอบการอบรม, ใบประกาศนี ยบัตรผูเ้ ข้าอบรม, ขนมเบรกและอาหารกลางวัน)

หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 ธันวาคม 2561
Early Bird Promotion!

ลงทะเบียนอบรมก่ อนวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เหลือเพียง 25,500 บาท/ที่น่ ัง
ขัน้ ตอนการสมัคร
▪ กรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ท่ี https://bit.ly/2R4pFqO
▪ รอเจ้าหน้ าที่ ตอบกลับข้อมูล ได้ รับอีเมล์กำรยืนยัน หรื อ ทำงโทรศัพท์
▪ ชาระค่ าสมัครเข้ าร่ วมโครงการ ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561
** กำรสมัครจะสมบูรณ์เมื่อทำกำรชำระค่ำอบรมเรี ยบร้ อยแล้ วเท่ำนัน้
** บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรปิ ดรับสมัครทันทีหำกมีผ้ สู มัครครบตำมจำนวน
การชาระเงิน
โอนเข้ ำบัญชี บริ ษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
- ธนาคารกสิกรไทย
บัญชีกระแสรำยวัน เลขที่ 001-130904-6
- ธนาคารกรุ งเทพ
บัญชีกระแสรำยวัน เลขที่ 101-337379-8
- ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 125-976968-6
แจ้ งชื่อผู้เข้ ำอบรม ตำรำงเรี ยน พร้ อมส่งสำเนำกำรชำระเงินมำที่ คุณเกตุศิริ เจริ ญศิลป์ I kedsiri.c@trainingcenter.co.th
หรื อทำง Fax. 0-2634-7995
สถานที่อบรม
NETWORK TRAINING CENTER (MAP)
ติดต่ อสอบถาม
ติดต่อ คุณมยุรกำญจน์ หำญชเล ที่ 02-634-7993-4 ต่อ 12 Email: support@trainingcenter.co.th
Tel:
Website:
Facebook Page:
LINE Official:

0-2634-7993-4
http://www.trainingcenter.co.th
https://www.facebook.com/ntcfanclub
@NTC-LINE
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สมัครหรือดูข้อมูลเพิ่ มเติม
สอบถามรายละเอียดติดต่อ คุณมยุรกาญจน์ โทร
NETWORK TRAINING CENTER (NTC)

ต่อ

