
 

 

 
 

 

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

เรื่อง “ปญัญาประดษิฐ์ (AI) กบัการมัธยมศึกษาไทย”  
ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อําเภอเมืองสุราษฎรธ์านี จังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี
 

 

๑. หลกัการและเหตผุล 

แม้ว่าการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence (AI) จะมองดู     
“น่ากลัว” ว่าสักวันหน่ึง AI น้ันอาจแทนที่มนุษย์ในงานหลายๆ อย่าง แต่ในเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้           
AI นับว่ามีประโยชน์อย่างมากมาย เพราะ AI “เปลี่ยนวิธีเรียน” และ “เปลี่ยนวิธีสอน” บางอย่างที่แม้อาจจะ
ยังไม่เห็นในระบบการศึกษาของประเทศไทย แต่เช่ือว่าอีกไม่นานที่เด็กรุ่นใหม่จะได้พบกับการเรียนการสอน
ของคุณครู AI เหล่าน้ี อีกทั้งมีการคาดการณ์ว่าการใช้ AI ในกิจกรรมทางการศึกษาจะเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 48 
จนกระท่ังถึงปี ๒๕๖๔ ผลกระทบเชิงบวกของ AI จะปรากฏให้เห็นต้ังแต่การเรียนของนักเรียนช้ันอนุบาลจนถึง
การศึกษาขั้นสูง ทั้งจะมีการสร้างสรรค์เครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้อีกหลายอย่าง และบางอย่างจะสามารถปรับให้
เข้ากับผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ (Personalized Tool) เพ่ือให้ได้ผลด้านการเรียนสูงสุด อย่างไรก็ตาม แม้ AI 
จะเข้ามาทําหน้าที่ในระบบการศึกษาได้ดีและครอบคลุมเกือบทุกด้าน และยังท้าทายอํานาจและอาชีพในระบบ
เดิมอย่างครู อาจารย์ หรือผู้บริหารสถานศึกษาด้วย แต่ถึงอย่างน้ัน การจะปล่อยให้ AI ทําหน้าที่ที่สําคัญ      
อย่างย่ิงในการหล่อหลอมอนาคตของมวลมนุษยชาติ ก็จําเป็นต้องได้รับการควบคุมดูแลที่ดีมากพอ โดยเฉพาะ
ต้องไม่ลืมว่า การที่ AI จะคิดเป็นและถ่ายทอดได้น้ัน จะต้องมาจากการท่ีมนุษย์ “สอน” และป้อนข้อมูล            
ที่ถูกต้องและเหมาะสมให้กับ AI ไม่เช่นน้ัน AI ก็คงมีสภาพไม่ต่างจากเด็กมีปัญหาท่ีสับสนกับข้อมูลจํานวน
มหาศาลซึ่งไม่ได้ผ่านการคัดกรองที่ดีพอ  

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ในฐานะองค์กรวิชาชีพ            
ทางการศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิรูปการศึกษา       
มีความมุ่งมั่นและพยายามที่จะผลักดันอย่างต่อเน่ือง ในการมีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการบริหารจัดการสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาให้พัฒนาไปข้างหน้า    
ในยุคโลกาภิวัตน์ ที่มี AI เข้ามามีบทบาทสําคัญในวงการการศึกษา จึงกําหนดจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
เรื่อง “ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการมัธยมศึกษาไทย” ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒                     
ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้สมาชิกมีทัศนคติ และมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ือให้สมาชิกได้รับความรู้ความเข้าใจเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา 
๓. เพ่ือให้สมาชิกได้สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๔. เพ่ือให้สมาชิกได้ศึกษาแนวทางในการปรับปรุงการศึกษา ที่มี AI เข้ามามีบทบาทสําคัญ 
๕. เพ่ือประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติคุณของสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี ๒๕๖๒ ที่ปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะอุทิศตนเสียสละทุ่มเทพลังกายใจประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
 

 



 

๓. รูปแบบการประชุมสัมมนาฯ 
๑. การบรรยาย 
๒. การจัดเสวนา 
๓. การอภิปรายเชิงวิชาการ 
๔. การประชุมปฏิบัติการ 
๕. การจัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี เพ่ือสร้างเสริมประสิทธิภาพการศึกษา  
๖. การประชุมกลุ่มย่อย 
๗. การศึกษาดูงาน 

 

๔. วิทยากร 
๑. ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ 
๒. ผู้ทรงคุณวุฒิทัง้ภาครัฐและเอกชน 
๓. ผู้บริหารการศกึษา/ผู้บริหารสถานศึกษา/วิทยากรท้องถิ่น 

 

๕. ผู้เข้าประชมุสัมมนา 
๑. สมาชิก ส.บ.ม.ท. ทุกประเภททุกสังกัด (ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร

ทางการศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/องค์การบริหารส่วนจังหวัด/สํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ และอ่ืนๆ)  

๒. สมาชิกอาวุโสและข้าราชการบํานาญ 
๓. ข้าราชการครู  
๔. ผู้สังเกตการณ์และผู้ติดตาม 

 

๖. วันเวลาและสถานท่ี 
ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒   
ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ 

 

๗. งบประมาณ (จากการประมาณการ)  
จากการลงทะเบียนของสมาชิก เพ่ือจ่ายเป็นค่าเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดนิทรรศการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ            
ที่เก่ียวเน่ืองกับการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

หมายเหตุ  รายจ่ายข้างต้นสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ อน่ึงผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เครือข่ายนวัตกรรม             
ทางการศึกษา สามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง ตามท่ีจ่ายจริงอย่างประหยัด 
 

๘. การลงทะเบียน 
๑. ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ สมาชิกสามารถเบิกจากต้นสังกัดได้          

ตามระเบียบกระทรวงการคลังตามที่จ่ายจริงและอย่างประหยัด 
๒. สมาชิกลงทะเบียนล่วงหน้าที่ www.saat2016.com 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)  

 



 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. สมาชิกมีทัศนคติ และมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
๒. สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจ มีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาที่ย่ังยืน 
๓. สมาชิกได้รับโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๔. สมาชิกได้ศึกษาแนวทางในการปรับปรุงการศึกษา ที่มี AI เข้ามามีบทบาทสําคัญ 
๕. สมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี ๒๕๖๒ ได้รับประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติคุณที่ปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะอุทิศตนเสียสละทุ่มเทพลังกายใจประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
 
 

 

 ลงช่ือ  ผู้เสนอโครงการ 

  ( นายจิรพร  สมบูรณ์วงศ์ ) 
 เลขาธิการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
 
 
 
  

 ลงช่ือ  ผู้เห็นชอบโครงการ 

 ( นายอุทัย  ขติัวงษ์ ) 
 อุปนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 

 ลงช่ือ  ผู้อนุมัติโครงการ 
 ( นายรัชชัยย์  ศรสุวรรณ ) 
 นายกสมาคมผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 

 
  

  



 

- ร่าง - 

 
  
 
 

กําหนดการ 
โครงการประชมุสัมมนาทางวชิาการ  

เร่ือง “ปญัญาประดษิฐ ์(AI) กบัการมัธยมศกึษาไทย”  
ระหว่างวนัที่ ๒๗ – ๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๒     

ณ หอ้งประกายเพชร โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธาน ี
 

 

วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ ส.บ.ม.ท. 
๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ผู้เข้าประชุมรายงานตัว/ลงทะเบียน (เพิ่มเติม) 
๑๘.๐๐ - ๒๑.๓๐ น. ศึกษาดรููปแบบการจดักิจกรรมที่กระตุ้นใหเ้กิดการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  

(เชิญสมาชิกรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ณ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธาน)ี 
  
วันพธุที่ ๒๘ สงิหาคม ๒๕๖๒ 

๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ผู้เข้าประชุมรายงานตัว/ลงทะเบียน (เพิ่มเติม)  
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ปัญญาประดษิฐก์ับการศึกษาไทย  

     โดย วิทยากรจากสมาคมปัญญาประดษิฐแ์ห่งประเทศไทย 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. นายกสมาคมฯ พบสมาชิก 
๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. พิธีเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ    

     โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร 
  
วันพฤหสับดทีี่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.     ผู้เกษียณอายรุาชการ ประจําปี ๒๕๖๒ รายงานตัวเพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.     กฎหมายการศึกษากับการปฏิบัติหน้าทีร่าชการ  

     โดย รศ.ดร.ประทีป ทับอัตตานนท์     
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.   พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษยีณอายรุาชการ ประจําปี ๒๕๖๒ และบรรยายพเิศษ 

      โดย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 

วันศกุร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
   ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.    ศึกษาดงูาน 

- สถานศึกษาที่เป็น The Best School  
- ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัด  
- สถานที่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอื่นๆ 

 

 
หมายเหตุ : กําหนดการและวิทยากรอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
  



 

ขั้นตอนการลงทะเบียน 
 

http://www.saat2016.com 
 

 
 

 


