
วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566  ณ อาคาร E สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 
ถนนพัฒนาการกรุงเทพมหานคร

จัดโดย :  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI), สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (TPA) 
และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT)

การประชุมสหว�ทยาการระดับชาติ TNIAC2023 เป�นการจัดประชุมต�อเนื่องครั้งที่ 9 เพ�่อเป�ดโอกาสให�นักว�จัย 
นักว�ชาการ บุคคลในอุตสาหกรรม และนักศึกษา จากสหว�ชาชีพและสาขาว�ชา ได�โต�ตอบและแลกเปลี่ยนความ
คิด ประสบการณ� และความเชี่ยวชาญในป�จจ�บันและเทคโนโลยีที่จะเกิดข�้นในอนาคต นอกจากนี้ ผู�เข�าร�วมจะมี
โอกาสพบปะกับผู�ที่มีความสนใจในงานว�จัยที่คล�ายคลึงกัน ซึ่งอาจนําไปสู�ความร�วมมือด�านการว�จัยในอนาคต 
ผลประโยชน�ของการประชุมแบบสหสาขาว�ชาชีพคือการทํางานร�วมกันระหว�างนักว�จัยจากหลายๆหน�วยงาน ที่
จะเป�นจ�ดเร��มต�นนําไปสู�การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ การประชุมครั้งนี้ ร�วมจัดกับสมาคมป�ญญา
ประดิษฐ�ประเทศไทย (AIAT) และได�รับการสนับสนุนด�านว�ชาการจาก IEEE Thailand Section, สมาคมสภา
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเทศไทย (CITT), สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจ�ทัล(องค�การมหาชน) (DGA) 
การประชุมครั้งนี้มีกําหนดจัดข�้น ณ convention hall อาคาร E ในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ�น ถนนพัฒนาการ 
แต�หากในช�วงเวลาดังกล�าว รัฐบาลไทยมีประกาศควบคุมการจัดประชุม ก็จะมีการเปลี่ยนว�ธีการประชุมเป�น 
hybrid หร�อ online แทน  หวังว�าจะได�รับความสนใจในการส�งบทความเข�าร�วมการประชุมในครั้งนี้ สําหรับ
สมาชิก IEEE และ AIAT จะได�รับค�าลงทะเบียนในอัตราพ�เศษ  นอกจากนั้นบทความดีเด�น ที่เสนอในที่ประชุม จะ
ได�รับการทาบทามให�ตีพ�มพ�ในวารสารของสถาบันฯ “วารสารว�ศวกรรมศาสตร�และดิจ�ทัลเทคโนโลยี” ซึ่งอยู�ใน
ฐาน TCI 1 และ “วารสารบร�หารธุรกิจและภาษา” ซึ่งอยู�ในฐาน TCI 2

Track 1: ภาษาและสังคมศาสตร�: 
Learning Management System (LMS), IT Application for Teaching and Learning, E-learning and 
Online Education, Computational Linguistic, Digital Technology for Social Development, 
Language Efficiency Improvement Strategy, Other related topics.

Track 2: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: 
Digital and Multimedia Technology, Computer Networks Performance, Networks and Cyber 
Security, Data Science and Analytics, Business Intelligence and Technology, Web Technology 
and Mobile Applications, AI and IoT, Natural Language Processing, Other related topics.

Track 3: ว�ทยาศาสตร�และว�ศวกรรมศาสตร�: 
Artificial Intelligence and Robotics, Computer Vision and Image Processing, Production and 
Automotive Engineering, Embedded System Architecture, Electrical Power Systems, Other 
related topics.

Track 4: เศรษฐศาสตร�และบร�หารธุรกิจ: 
Digital Marketing, E-Logistics and Supply Chain, E-Business Management, Digital Innovation 
in Industrial Management, Banking & Risk Manaดตgement Technology, IT Application for 
Finance & Accounting, Smart Tourism, Software System for Manufacturing, SAP/ERP, Other 
related topics.

สมาชิก IEEE และ AIAT ได�สิทธิ์ลดค�าลงทะเบียน 10%

รศ.รังสรรค� เลิศในสัตย�                อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ�น
ศ.ดร.ธนารักษ� ธีระมั่นคง                นายกสมาคมป�ญญาประดิษฐ�ประเทศไทย
นายพงศกร  ยุทธโกว�ท     ประธาน IEEE Thailand Section

รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิร�พันธุ�        สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ�น

ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร                  มหาว�ทยาลัยบูรพา
ศ.ดร.โกสินทร� จํานงไทย                  มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุร�

รศ.ดร.วรากร ศร�เชวงทรัพย�           สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ�น

ศ.ดร.บุญเจร�ญ ศิร�เนาวกุล มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุร�
ศ.ดร.อภินันท� ธนชยานนท� สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหาร 
   ลาดกระบัง
ศ.ดร.วรพงศ� ตั้งศร�รัตน�  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหาร
   ลาดกระบัง 
ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�า
                    พระนครเหนือ
ศ. ดร.มานะ ศร�ยุทธศักดิ์ จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
รศ. ดร.จ�รนุช เสง�่ยมศักดิ์ มหาว�ทยาลัยขอนแก�น
ผศ.ดร.สายยัญ สายยศ  มหาว�ทยาลัยขอนแก�น 
รศ.ดร.ปร�ทรรศน� พันธุบรรยงก� สถาบันการจัดการป�ญญาภิวัฒน�
รศ.ดร.อรรณพ หมั่นสกุล สถาบันการจัดการป�ญญาภิวัฒน�
รศ.ดร.จ�ราวรรณ ฉายสุวรรณ มหาว�ทยาลัยเชียงใหม�
รศ.ดร.วรนารถ แสงมณี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหาร 
   ลาดกระบัง
ผศ.ดร.ทิวา พาร�ค  ว�ทยาลัยดุสิตธานี
รศ.ไว จามรมาน  นักว�ชาการอิสระ
รศ.ปราณี จงสุจร�ตธรรม มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�
ผศ.นิดา ลาภศร�สวัสดิ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหาร
               ลาดกระบัง
รศ.ดร.ศักดิ์ชัย ทิพย�จักษุรัตน�          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหาร
                ลาดกระบัง
ผศ.ดร.กันต�พงษ� วรรัตน�ป�ญญา      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหาร
                ลาดกระบัง
ผศ.ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน� สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร�
รศ.ดร.วาร� กงประเวชนนท�  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิร�นธร
อาจารย�วสันต� จันทร�สัจจา               บร�ษัทหลักทรัพย� บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ดร.สวรรยา สุวรรณวงศ� สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ�น
ดร.พ�มพ�เพชร สระทองอุ�น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ�น
ดร.ประมุข บุญเสี่ยง  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ�น
ดร.ณปภัช ว�ชัยดิษฐ�  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ�น
ดร.เพ็ญพ�มล ว�ไลรัตน�  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ�น
ดร.รุ�งอรุณ กระแสร�สินธุ�               สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ�น
ผศ.ดร.รชตะ รุ�งตระกูลชัย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ�น
ดร.พ�กุล เวชชานุเคราะห�  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ�น
ผศ.อมราวดี ทัพพ�น  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ�น
ผศ.พ�สิทธิ์ จ�ตติสุขพงษ�  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ�น

Honorary Chairs

General Chair

General Co-chair

Technical Program Chair

Technical Program Committee

หน่วยงานสนับสนุน
การประชุม

กําหนดการส่ง
บทความและ
การลงทะเบียน

หมดเขตการรับบทความ:            31 มกราคม 2566 15 กุมภาพันธ� 2566

แจ�งผลการประเมินบทความ:       28 กุมภาพันธ� 2566

วันสุดท�ายของการส�งต�นฉบับ:    24 มีนาคม 2566

การลงทะเบียนล�วงหน�า:            27 มกราคม – 24 มีนาคม 2566

การลงทะเบียนปกติ:            25 มีนาคม - 7 เมษายน 2566

วันประชุมว�ชาการ:            18-19 พฤษภาคม 2566
ผู�นําเสนอบทความ ผู�นําเสนอบทความ (นักศึกษา)

ผู�ร�วมงาน
ลงทะเบียนปกติ

2,000 บาท2,900 บาท2,500 บาท3,900 บาท3,500 บาท

ลงทะเบียนปกติ ลงทะเบียน
ล�วงหน�า

ลงทะเบียน
ล�วงหน�า

TNIAC2023
The 9th TNI Academic Conference (TNIAC) 

tniac.tni.ac.th

รายละเอียด
งานประชุม


