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“International Essential Digital Learning : Big Data Analytic and AI  

for Executive” 

19 มีนาคม 2562 

08.30 – 09.00 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
09.00 – 09.15 ผู้บริหารสมาคมฯ กล่าวเปิดอบรมหลักสูตร 
09.15 – 10.45 บรรยายหัวข้อ Big Data / AI / Machine Learning Technology Review 
10.45 – 11.00 Morning Break 
11.00 – 12.00 บรรยายหัวข้อ Support Equipment and Tools with Hardware Accelerator  
12.00 – 13.00 Networking Lunch 
13.00 – 14.45 บรรยายหัวข้อ Theory and Practice behind-the-scene.  
14.45 – 15.00 Afternoon Break 
15.00 – 16.00 บรรยายหัวข้อ  Market and Business Model  

 

20 มีนาคม 2562 

04.30 – 05.00 ผู้เข้าอบรมทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 3 
(สายการบิน THAI AIRWAYS) มีเจ้าหน้าที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรับทุก
ท่าน 

07.25 – 11.00 ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป เที่ยวบินที่ TG634 
11.00 – 12.00 ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย

แล้ว 
12.00 – 13.30 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
13.30 – 16.30 น าผู้เข้าอบรมทุกท่านเข้าร่วมงาน CYBERSEC 2019 ที่ Taipei World Trade Center 

เป็น Event ประจ าปีที่จัดขึ้นเพ่ีอแลกเปลี่ยนความรู้และน าเสนอ Technology ใหม่ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทาง Cyber Security ซึ่งจะเป็นประเด็นที่เกิดข้ึนในภูมิถาค ASIA 
เป็นกรณีศึกษา 
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16.30 – 17.30 แวะสักการะบูชาและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน ณ วัดหลงซาน เป็นวัดที่
เก่าแก่ที่สุดในไต้หวัน ซึ่งข้ึนชื่อว่าสวยงามที่สุดในไต้หวันด้วยเช่นกัน ภายในมีวิหารสามหลัง 
คือวิหารด้านหน้า วิหารกลางซึ่งเป็นวิหารหลัก และวิหารที่อยู่ทานด้านหลัง ภายในวัดมี
รายละเอียดของงานฝีมือที่งดงาม เช่นบริเวณเสาหินของวิหารที่แกะสลักเป็นมังกรพันรอบ
เสาดูสวยงามเสมือนจริง ส่วนด้านบนหลังคาก็จะมีลวดลายปูนปั้นยิบย่อยที่แสดงถึงฝีมือ
ของช่าง โดยในแต่ละวันจะมีผู้คนมากมายทั้งนักท่องเที่ยวและชาวยไต้หวันเองมาไหว้พระ
ที่นี่อยู่เสมอ ๆ 

17.30 – 19.00 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
19.00 – 20.00 น าผู้เข้าอบรมทุกท่านเข้าสู่ที่พัก YISU HOTEL 

 

21 มีนาคม 2562 

07.30 – 08.00 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
08.30 – 12.00 ศึกษาดูงาน ณ National Center for High-performance Computing 

เป็นหน่วยงานระดับชาติที่ด าเนินงานเกี่นวกับระบบคอมพิวเตอร์และ Networking 
Platform รวมถึง Big Data Analytic และนวตกรรมทางเทคโนโลยี 

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
13.00 – 16.00 ศึกษาดูงาน ณ Giga-byte Technology Co., Ltd. 

เป็นผู้ให้บริการที่ครบวงจรทางด้าน Digital Technology รวมถึงนวตกรรมทางด้าน 

Software Defined Storage, Big Data Analytic และ AI 

16.00 – 18.00 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร และเดินพาทุกท่านแวะชมและเลือกซ้ือขนมยอดนิยมของ
ไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด ซึ่งมีขนมอ่ืน ๆ อีกมากกว่า 100 ชนิด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อ
เป็นของฝากน า พร้อมน าท่านเดินช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง ซึ่งเปรียบเสมือนสยามสแควร์ใน
กรุงเทพฯ แน่นอนว่าราคาค่อนข้างถูกกว่าประเทศไทย 

18.00 – 18.30 น าท่านเข้าสู่ที่พัก YISU HOTEL 
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22 มีนาคม 2562 

07.30 – 08.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
08.30 – 12.00 ศึกษาดูงาน ณ Institute of Information Industry 

เป็นสถาบันวิชาการท่ีมีผลงานการวิจัยเกี่ยวกับทางด้าน Technology ต่างๆ และมีส่วนใน

การพัฒนาทางด้าน Digital Economy และการจัดการเกี่ยวกับ Digital Innovation and 

Entrepreneurship รวมถึง Big Data Analytic และ AI 

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น าผู้เข้าอบรมทุกท่านเดินทางสู่ วัดจูหลินซาน กวนอิมซื่อ เป็นวัดใหญ่ที่มีประติมากรรม

สวยงามแวะไหว่ขอพระเจ้าแม่กวนอิมพันมือและเทพเจ้าองค์อ่ืนๆ ขอพรในเรื่องโชคลาภ 
ความรัก การเงิน การเรียน สุขภาพ ค้าขาย ทั้งนี้ยังเหมาะกับการภ่ายภาพได้อย่างสวยงาม 
อีกท้ังยังมีความสงบและศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวไต้หวันและต่างชาติมากมา 
และจะน าทุกท่านเดินทางสู่ MITSUI OUTLET ให้ท่านได้เลือกช้อปสิ้นค้าแบรนด์เนม
มากมายในราคาสุดพิเศษ ก่อนน าทุกท่านเดินทางกลับไปสู่สนามบิน 

17.30 – 18.00 จากนั้นน าผู้เข้าอบรมทุกท่านสู่สนามบินเถาหยวน ตรวจสอบสัมภาระก่อนการเดินทาง 
20.10 – 22.30 เหินฟ้าเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWATS เที่ยวบินที่ TG 635 
22.30 – 23.00 ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขเพ่ือความเหมาะสม 

Site Visit Information  

National Center for 
High-performance 
Computing (NCHC) 
 

NCHC, founded in 1991, is Taiwan's only national-level 
supercomputing center. The NCHC possesses a large computing 
and networking platform facilities for use by domestic academia 
and the general public. The NCHC plays a leading role in Taiwan's 
cloud technology services by integrating high performance 
computing (HPC), storage, and networking to provide cloud services 
in storage, big data analysis, and scientific and engineering 
simulation. The goal of the NCHC is to become an internationally 
renowned HPC center that promotes scientific discovery and 
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technological innovation. Since its inception, the NCHC has been 
dedicated to strengthening Taiwan's HPC and networking 
infrastructure. The NCHC has planned and implemented pilot 
research programs in HPC, cloud computing, as well as big data 
processing methods and applications. The NCHC provides 
professional technologies and platform services to academia, 
government, and industry, and helps to cultivate domestic talent 
in HPC-related fields. 
Reference : https://www.nchc.org.tw  

Gigabyte Technology 
Co., Ltd. 
 

A global leader in the PC industry, GIGABYTE offers a 
comprehensive product lineup that aims to “Upgrade Your Life.” 
With expertise encompassing consumer, business, gaming, and 
cloud systems, GIGABYTE uses research and innovation to 
consistently meet user needs. GIGABYTE has collaborated with 
software partners InfinitiesSoft & Bigtera to create an integrated 
private / hybrid cloud platform turnkey package to streamline data, 
tools and workflows in AI training & Big Data analytic. This cloud 
platform allows you to virtualize and share the GPU and CPU 
resources of your bare-metal hardware deployment, maximizing 
time and cost efficiency when running GPU-based AI / DNN training 
or CPU-based analysis workloads. 
Reference: https://www.gigabyte.com  

Institute of Information 
Industry (III) 
 

In recent 40 years, III has taken part in planning and promoting 
public policies related to information industry. It has contributed 
to the pioneer research and development in information and 
communication technology, the deepening and broadening of 
information applications, the training and education of talents in 
this field and the participation in building infrastructure for national 
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information technology. III’s achievements have been widely 
recognized. 
Reference : https://web.iii.org.tw  

CYBERSEC 2019 
 

There are no boundaries in cyber attacks. Nowadays, no individual, 
department or even company can against the cyber attack 
effectively. No any party is able to be against the complicated, 
large-scaled and malicious attacks. CYBERSEC 2019 brings together 
the capabilities and resources of the Asia region to tackle the issue 
of global cyber security. No matter you are a security expert, 
scholar, legal personnel, government representative, or a corporate 
user, we welcome you to discuss the various aspects of cyber 
security from technical and strategic levels amidst an exchange of 
techniques and knowledge. In addition to bringing knowledge and 
awareness of cyber security back to your respective organizations, 
we are willing to build a consensus from top to bottom. In 
collaboration with partners from the cyber security industry, we 
may response and manage the threats faster, and form a defense 
that is more than capable to handle the future attacks. 
Reference : https://en.cyber.ithome.com.tw 
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“International Essential Digital Learning: Big Data Analytic and AI for Executive” 

ค่าใช้จ่ายในประเทศไทย 

- ค่าอบรม ในประเทศไทย       8,800  บาท 

- ค่าอุปกรณ์ในการอบรม       4,700  บาท 

ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ 

- ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน การบินไทย ชั้นประหยัด ไป – กลับ  16,700  บาท 

- ค่าที่พัก (พักคู่) พร้อมอาหารภัตคาร     11,900  บาท 

- ค่า Logistic และ Service      9,956.08 บาท  

รวมทั้งสิ้น         52,056.08 บาท 

VAT 7%         3,643.92 บาท 

รวมสุทธิ          55,700   บาท 
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