
โครงการพัฒนานวัตกร/วิศวกร/นักวิจัย/วิสาหกิจเริ่มต้นด้าน AI

SUPER AI ENGINEER



Super AI Engineer 
Development Program

การคัดเลือกผู้ท่ีมีความมุ่งมั่นและมีศักยภาพพร้อม
พัฒนาความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์

การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยผู้เช่ียวชาญ
ด้านปัญญาประดิษฐ์ นักวิเคราะห์และวางแผน
ระบบ, ผู้มีความรอบรู้ในอุตสากรรมเป้าหมาย

การจัดแข่งขันเพ่ือเสริมสร้างความสามารถ
แก้ปัญหาจริงด้วยปัญญาประดิษฐ์

การเข้าสู่การปฏิบัติจริงกับผู้ประกอบการ
หรือศูนย์วิจัย

สรรหานวัตกร/วิศวกร/นักวิจัย/
วิสาหกิจเริ่มต้นด้านปัญญาประดิษฐ์ 

1.

4.

3.

2.

5.

สามารถเป็นผู้สอน/ครูฝึกรุ่นใหม่ในการพัฒนา นวัตกร/วิศวกร/นักวิจัย/วิสาหกิจเร่ิมต้นด้านปัญญาประดิษฐ์รุ่นต่อไป

https://superai.aiat.or.th



โครงการพัฒนานวัตกร/วิศวกร/นักวิจัย/วิสาหกิจเริ่มต้นด้าน AI

• ดําเนินงานโดย สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
(Artificial Intelligence Association of Thailand : AIAT) 

• ร่วมกับเครือข่ายสถาบันวิชาการปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย
• ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยท้ังภาครัฐและเอกชน
• สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ ผ่านมหาวิทยาลัยเครือข่ายท้ัง จํานวน 6 ศูนย์ภูมิภาค ท่ัวประเทศ

• สร้างเครือข่ายภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ ผ่านมหาวิทยาลัยเครือข่ายท้ัง 6 ศูนย์ภูมิภาค

• สร้างวิศวกรด้านปัญญาประดิษฐ์ 5 ด้าน สร้างหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ก่อให้เกิดความตื่นตัวในการ
เรียนรู้ สร้างความเข้าใจ และความตระหนักรู้ถึงความสําคัญของปัญญาประดิษฐ์

• ขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ไปท่ัวประเทศ เน้นกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ขึ้นไปและบุคคลท่ัวไป
ให้เกิดการเรียนรู้โดยตรงผ่านมหาวิทยาลัยเครือข่ายท้ัง 6 ศูนย์ภูมิภาค



ภาคเหนือ:
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่  

(หัวหน้าศูนย์ประสานงาน: รศ.ดร.  จิรยุทธ ไชยจารุวณิช)

ภาคตะวันตก:

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

จังหวัดนครปฐม 
(หัวหน้าศูนย์ประสานงาน: ผศ.ดร. นริศ หนูหอม)

ภาคใต้:

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

(หัวหน้าศูนย์ประสานงาน: ดร. ณัฐพงศ์ ทองเทพ)

ภาคกลาง:
สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย 

และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(หัวหน้าศูนย์ประสานงาน: ดร.สรรพฤทธ์ิ มฤคทัต และ 
ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง)

ภาคตะวันออก:

คณะวิทยาการสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
จังหวัดชลบุรี 

(หัวหน้าศูนย์ประสานงาน: ผศ.ดร. กฤษณะ ชินสาร)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น 
(หัวหน้าศูนย์ประสานงาน: ดร. อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล)

รายช่ือ 6 ศูนย์ประสานงาน



กลุ่มเป้าหมาย

⚑ บุคคลท่ัวไป
⚑ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับมัธยม ปริญญาตรี  ปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก
⚑ พนักงานองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน

หมายเหตุ ทุกท่านต้องสมัครผ่านระบบลงทะเบียน และสามารถอบรมตามเง่ือนไขของโครงการ 

หากสมัครในนามองค์กร จะไม่สามารถรับเงินค่าครองชีพ และเงินรางวัล

(เง่ือนไขการสมัครอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม)



คุณสมบัติผู้สมัคร
ü มีสัญชาติไทย (ผู้ท่ีอาศัยอยู่ต่างประเทศสามารถสมัครได้ โดยเลือกศูนย์ประสานงานตามภูมิลําเนาเดิม)
ü มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

ü เป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการอบรม

ü มีทักษะการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 1 ภาษา
ü มีความรู้พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์

ü มีแรงบันดาลใจ และมีทัศนคติท่ีดีต่องานด้านคอมพิวเตอร์และระบบปัญญาประดิษฐ์
ü มีประสบการณ์ทํางานเก่ียวกับระบบปัญญาประดิษฐ์

ü มีคุณสมบัติพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ หากสมัครในนามองค์กร ต้องมีหนังสือเชิญจากสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยเป็นทางการ 



แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมด้าน AI เป็น 5 ด้าน ได้แก่

1. Intelligent Control and Robotics

2. Image Processing

3. Signal Processing

4. Big Data Analysis

5. Natural Language Understanding



ระยะเวลาดําเนินโครงการ -12 เดือน (2563)

สัมภาษณ์และประกาศผล

ผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมโครงการ

คัดเลือกจาก 6 ภูมิภาค

ไม่ตํ่ากว่า 360 คน

พ.ย.ต.ค.ก.ย.ส.คมิ.ย.

เปิดรับสมัคร

ไม่จํากัดจํานวน

สมัครผ่านศูนย์

ประสานงาน

ท้ัง 6 ศูนย์

ท่ัวประเทศ

แข่งขนัผลงานและ

ประกาศ

ผูช้นะเลิศ

ธ.ค.

จัดอบรมออนไลน์

จัดอบรมแบบ

ออนไลน์และ

ออฟไลน์

คัดเลือกเหลือ

ไม่ตํ่ากว่า 100 คน

เข้าฝึกงานตาม

องค์กร/ศูนย์วิจัย

ก.ค ก.พ. มี.ค.

ประกาศผล
รอบ 2

11/11/63

รอบชิง

รับค่าครองชีพ

รายเดือน 

(ตามเงื่อนไข)

รับเงินรางวัล

ประกาศผลการคัดเลือก
คร้ังท่ี 1: 08/08/63

คร้ังท่ี 2: 09/09/63

อบรมรอบ 1 รอบฝึกงาน

เม.ย.ม.ค.

อบรมรอบ 2

พ.ค.



รับสมัคร 
ไม่จํากัดจํานวน

คัดเลือกจาก 6 ศูนย์ 

โควต้าแยกตามศูนย์ประสานงานแต่ละภูมิภาค ท้ัง 6 ภูมิภาค

จัดอบรมออนไลน์
เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ 

ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ใบประกาศนียบัตร
Basic AI

ใบประกาศนียบัตร
Advanced AI5-6 วันต่อสัปดาห์

ผู้อบรมเลือกรูปแบบการอบรมตามความสมัครใจ*

จัดอบรมท้ังแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์คัดเลือกเข้ารอบ 2

โควต้าไม่ตํ่ากว่า 100 คน

ระยะเวลา 2 เดือน

เข้าฝึกงานในองค์กร
หรือศูนย์วิจัยท่ีกําหนด

ใบประกาศนียบัตร
Super AI

ระยะเวลา 2 เดือน

ชิงเงินรางวัล 1 ล้านบาท

นําเสนอผลงาน
(Pitching)

แข่งขันรอบสุดท้าย
โควต้าไม่ตํ่ากว่า 80 คน
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โครงการพัฒนา นวัตกร/วิศวกร/นักวิจัย/วิสาหกิจเริ่มต้น ด้านปัญญาประดิษฐ์

- นวัตกร/วิศวกร

- นักวิจัย

- วิสาหกิจเร่ิมต้น

ฝึกงานกับองค์กรด้าน AI
เน้นความชํานาญ 5 ด้าน**

โควต้าท่ัวประเทศ 

ไม่ตํ่ากว่า 360 คน

รอบ 1

รอบ 2

รอบฝึกงาน

รอบชิงชนะเลศิ






