
 

 

 
 

NVIDIA GTC 2022 จะน ำเสนอประเด็นส ำคญัจำกซอีโีอ Jensen Huang, 

ผลติภณัฑใ์หม ่พรอ้มเนือ้หำกวำ่ 900 เซสชนัจำกอตุสำหกรรมและผูน้ ำ 
AI 
 

พบกับนักเทคโนโลยชีัน้น ำจำก Deloitte, Epic Games, Mercedes-Benz, Microsoft, 

Pfizer, Sony, Visa, Walt Disney, Zoom และนักเทคโนโลยใีนระดับโลกอกีมำก 
 
 

THAILAND—GTC—14 กมุภำพันธ,์ 2022—NVIDIA ประกำศวำ่จะเป็นเจำ้ภำพจัดกำรประชมุ GTC 2022 

แบบเสมอืนจรงิตัง้แตว่ันที ่21-24 มนีำคม โดยมกีำรกลำ่วปำฐกถำพเิศษจำก Jensen Huang 

ผูก้อ่ตัง้และซอีโีอของบรษัิท ในงำนน้ีมหีว้ขอ้กำรบรรยำยมำกกวำ่ 900 เซสชนัจำกวทิยำกรกวำ่ 

1,400 คน รวมถงึนักวจัิยชัน้น ำของโลกและผูน้ ำในอตุสำหกรรมดำ้น AI 

กำรประมวลผลและกรำฟิกประสทิธภิำพสงู 

 

ลงทะเบยีนร่วมงำนไดฟ้ร ีทีน่ี่ https://www.nvidia.com/gtc.  

 

ค ำปรำศรัยของ Huang จะถำ่ยทอดสดในวันอังคำรที ่22 มนีำคม เวลำ 8.00 น. ตำมเวลำแปซฟิิก 

และพรอ้มใหรั้บชมยอ้นหลังไดห้ลังจำกจบงำนทัง้หมด โดยไมจ่ ำเป็นตอ้งลงทะเบยีนเพือ่รับชม 

 

“GTC เป็นหนึง่ในกำรประชมุ AI ชัน้น ำของโลก GTC 

ไดม้อบโอกำสพเิศษทีจ่ะชว่ยแกปั้ญหำทีท่ำ้ทำยครัง้ใหญ ่และก ำหนดอนำคตใหมส่ ำหรับนักพัฒนำ, 

นักวจิัย, ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจในอตุสำหกรรม, แวดวงวชิำกำร, แวดวงธรุกจิ และหน่วยงำนรัฐบำล” 

Greg Estes รองประธำนฝ่ำยพัฒนำหลักสตูรส ำหรับนักพัฒนำของ NVIDIA กลำ่ว 

"มตีน้แบบมำกมำยทีม่เีน้ือหำและโอกำสส ำหรับผูเ้ขำ้ร่วมประชมุทกุระดบัทีจ่ะเพิม่พูนควำมรูแ้ละสรำ้

งควำมสมัพันธใ์หม ่ๆ " 

 

GTC ครัง้น้ีจะมุง่เนน้ไปทีก่ำรประมวลผลแบบเร่งควำมเร็ว กำรเรยีนรูเ้ชงิลกึ วทิยำศำสตรข์อ้มลู 

ฝำแฝดดจิทิลั เครอืขำ่ย ควอนตัมคอมพวิตงิ กำรประมวลผลในศนูยข์อ้มลู คลำวด ์และเอดจ ์

https://www.nvidia.com/gtc/?ncid=GTC-NVMETU
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จะมเีน้ือหำมำกกวำ่ 20 เซสชนัโดยเฉพำะทีพู่ดถงึวธิทีี ่AI 

สำมำรถชว่ยในกำรมองเห็นและสง่เสรมิวทิยำศำสตรภ์มูอิำกำศ 

 

รำยชือ่บำงสว่นของวทิยำกรทีม่ชี ือ่เสยีงทีจ่ะมำบรรยำยในงำน GTC: 

 

• Andrew Ng ผูก้อ่ตัง้ DeepLearning.AI, ผูก้อ่ตัง้และ CEO ของ Landing AI 

• Prof. Dr. Bjorn Stevens กรรมกำรผูจ้ัดกำรและผูอ้ ำนวยกำรแผนกบรรยำกำศในระบบโลก 

สถำบัน Max Planck ดำ้นอตุนุยิมวทิยำ 

• Prof. Chelsea Finn ผูช้ว่ยศำสตรำจำรยด์ำ้นวทิยำกำรคอมพวิเตอร ์มหำวทิยำลัยสแตนฟอรด์ 

• Hao Yang รองประธำนฝ่ำยวจิัย AI ของ Visa 

• Jack Jin หวัหนำ้วศิวกรอนิฟำเรด แผนกกำรเรยีนรูข้องเครือ่งจำก Zoom 

• Joe Ucuzoglu ซอีโีอ Deloitte U.S. 

• Lidia Fonseca หัวหนำ้เจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยดจิทิลัและเทคโนโลยขีอง Pfizer 

• Magnus Östberg ประธำนเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยซอฟตแ์วร ์Mercedes-Benz AG 

• Marc Petit ผูจ้ดักำรทั่วไปของ Unreal Engine, Epic Games 

• Markus Gross รองประธำนฝ่ำยวจิัย Walt Disney Studios 

• Michael Russinovich, CTO และ Technical Fellow, Microsoft Azure 

• Natalya Tatarchuk ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกรำฟิกระดบัโลกจำก Unity 

• Peter Stone กรรมกำรบรหิำร Sony AI และศำสตรำจำรยด์ำ้นวทิยำกำรคอมพวิเตอร ์

University of Texas, Austin 

• Yu Liu ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำย AI, Meta 

• Zoe Lofgren สมำชกิรัฐสภำ สภำผูแ้ทนรำษฎรแหง่สหรัฐอเมรกิำ 

 

องคก์รอืน่ ๆ ทีเ่ขำ้ร่วม ไดแ้ก ่Amazon, Autodesk, Barclays, Bloomberg, Cisco, Cornell University, 

DeepMind, Dell Technologies, Ericsson, Flipkart, Google Brain, Lockheed Martin, NASA, NFL, 

Snap, กองทัพอำกำศสหรัฐฯ และ VMware 

 

โอกำสในกำรเรยีนรูแ้ละพฒันำ 

GTC ใหโ้อกำสในกำรเรยีนรูแ้ละกำรพัฒนำทีโ่ดดเดน่แกผู่เ้ขำ้ร่วมในทกุขัน้ตอนในอำชพีกำรงำน 

ซึง่สว่นใหญไ่มต่อ้งเสยีคำ่ใชจ่้ำย 
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กจิกรรมเริม่ตน้ดว้ยวันแหง่กำรเรยีนรูส้ ำหรับผูส้นใจทกุระดับ ในวันจันทรท์ี ่21 มนีำคม 

และด ำเนนิตอ่ไปในตลอดทัง้สปัดำหด์ว้ยเซสชนัในสีภ่ำษำตำมโซนเวลำตำ่ง ๆ 

ตัง้แตเ่ซสชนัเกีย่วกับกำรประมวลผลดว้ย GPU ไปจนถงึเวริก์ชอ็ป AI 

ผูเ้ขำ้ร่วมจะมโีอกำสในกำรเรยีนรูแ้ละฝึกอบรมอยำ่งกวำ้งขวำงส ำหรับนักเรยีน นักพฒันำ 

และมอือำชพีดว้ยกำรพูดคยุเกีย่วกับเทคโนโลยจีำกผูเ้ชีย่วชำญเฉพำะทำงของ NVIDIA 

รวมถงึจำกสถำบันกำรเรยีนรูเ้ชงิลกึของเอ็นวเิดยี (NVIDIA’s Deep Learning Institute - DLI) และ 

NVIDIA Academy 

 

นักศกึษำและผูเ้ชีย่วชำญดำ้นอำชพีขัน้ตน้สำมำรถเขำ้ร่วมในหลักสตูรเบือ้งตน้เกีย่วกบักำรเรยีนรูเ้ชงิ

ลกึและวทิยำกำรหุน่ยนต ์พวกเขำยังสำมำรถเขำ้ถงึเซสชนัตำ่ง ๆ เชน่ 

"สตูรทีถ่กูตอ้งส ำหรับควำมส ำเร็จของ AI: ขอ้มลูเชงิลกึจำก AI High Performer" และ 

"กำรเรยีนรูอ้ยำ่งลกึซึง้ในกำรเรยีนรูอ้ยำ่งลกึซึง้" รวมถงึแผน "5 ขัน้ตอนในกำรเริม่ตน้อำชพีดำ้น AI" 

โดยม ีSheila Beladinejad ประธำน Women in AI & Robotics และ David Ajoku ผูก้อ่ตัง้ Aware.ai 

เป็นผูบ้รรยำย 

 

นักพัฒนำทีม่ปีระสบกำรณ์มำกขึน้สำมำรถลงทะเบยีนในหลกัสตูร DLI ทีห่ลำกหลำย 

รวมถงึเขำ้ร่วมกับ 20 หัวขอ้หลกัสตูรระยะสัน้ฟร ี20 ครัง้ และเวริก์ช็อปเต็มวัน 17 ครัง้ 

เพือ่เจำะลกึลงไปใน AI และรับใบรับรองจำก DLI ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึควำมสำมำรถในสำขำวชิำ 

ตัง้แตว่ันที ่21 กมุภำพันธ ์จนถงึสิน้เดอืนมนีำคม สมำชกิใหมส่ ำหรับ Developer Program ของ 

NVIDIA จะสำมำรถเขำ้ถงึหลกัสตูร GTC DLI เสรมิเพิม่เตมิไดเ้มือ่พวกเขำลงทะเบยีน 

 

NVIDIA Academy 

ทีพั่ฒนำขึน้ส ำหรับมอือำชพีดำ้นไอทจีะเป็นโฮสตส์ ำหรับเน้ือหำกำรฝึกอบรมทีผ่ำ่นกำรรับรองในศนู

ยข์อ้มลู InfiniBand โครงสรำ้งพืน้ฐำนดำ้นไอทแีละเครอืขำ่ย 

เน้ือหำจะประกอบดว้ยกำรฝึกอบรมน ำโดยผูส้อน 

ตำมดว้ยกำรสอนดว้ยตนเองและกำรทดสอบกำรรับรองแบบคมุสอบ 

 

เวริก์ชอปและเซสชัน่ทัง้หมดน ำโดยผูส้อนทีไ่ดรั้บกำรฝึกอบรมและไดรั้บกำรรับรองจำก DLI 

ไมว่ำ่จะเป็นจำก NVIDIA หรอืพันธมติรและผูท้ ำงำนร่วมกันทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชำญในสำขำของตน 

 

 

 

https://www.nvidia.com/en-us/training/
https://academy.nvidia.com/en/
https://developer.nvidia.com/developer-program
https://developer.nvidia.com/developer-program
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สนบัสนุนระบบนเิวศ AI ส ำหรบัทกุคน 

GTC ในฐำนะทีเ่ป็นสว่นหนึง่ในควำมมุง่ม่ันของ NVIDIA ในกำรท ำให ้AI 

สำมำรถเขำ้ถงึไดส้ ำหรับชมุชนนักพัฒนำและตลำดเกดิใหมท่ัง้หมด 

มเีน้ือหำมำกมำยทีแ่สดงใหเ้ห็นวำ่นักพัฒนำและสตำรท์อัปในประเทศเศรษฐกจิเกดิใหมก่ ำลังสรำ้งแ

ละปรับขนำด AI และวทิยำศำสตรข์อ้มลูอยำ่งไร เน้ือหำส ำหรับตลำดเกดิใหม ่ไดแ้ก ่"Look to Africa 

to Advance Artificial Intelligence" และ "Democratizing AI ในตลำดเกดิใหมผ่ำ่น United AI 

Alliance" 

 

NVIDIA ยังใหเ้ครดติฟรสี ำหรับหลักสตูร DLI แกส่ถำบันทีใ่หบ้รกิำรชมุชนกำรศกึษำขนำดเลก็ 

ตัง้แตว่ทิยำลัยชมุชนไปจนถงึวทิยำลัยและมหำวทิยำลัย 

 

เนือ้หำส ำคญัส ำหรบัสตำรท์อปั 

NVIDIA Inception เป็นเน้ือหำหลักสตูรดับโลกทีส่ง่เสรมิสตำรท์อัประดบัแนวหนำ้ดว้ยสมำชกิกวำ่ 

9,000+ คน จะโฮสตแ์ทร็กทีมุ่ง่ชว่ยเหลอืบรษัิทเกดิใหมใ่นกำรสรำ้งและขยำยธรุกจิของพวกเขำ 

และรับควำมรูใ้นอตุสำหกรรม 

  

ซึง่รวมถงึเน้ือหำทีเ่นน้ VC ในหัวขอ้ตำ่งๆ เชน่ Omniverse และ quantum computing 

ตลอดจนเน้ือหำทีน่ ำโดย NVIDIA และสตำรท์อัปจำกทัว่โลกในดำ้น AI, ระบบอตัโนมตั,ิ 

วทิยำศำสตรภ์มูอิำกำศ, ควำมปลอดภัยทำงไซเบอร,์ กำรดแูลสขุภำพและฝำแฝดดจิติอล 

รวมถงึหวัขอ้อืน่ ๆ 

 

เกีย่วกบั NVIDIA 

กำรสรำ้ง GPU ของ NVIDIA (NASDAQ: NVDA) ในปี 2542 ไดจุ้ดประกำยใหต้ลำดเกมพซีเีตบิโตขึน้ 

และไดก้ ำหนดนยิำมใหมข่องกรำฟิกคอมพวิเตอรส์มัยใหม่ กำรประมวลผลประสทิธภิำพสงู 
และปัญญำประดษิฐ ์งำนบกุเบกิของบรษัิทในดำ้นกำรประมวลผลแบบเร่งควำมเร็วและ AI 

ก ำลังเปลีย่นแปลงอตุสำหกรรมมลูคำ่หลำยลำ้นเหรยีญ เชน่ กำรขนสง่ กำรดแูลสขุภำพ และกำรผลติ 
และกระตุน้กำรเตบิโตของอตุสำหกรรมอืน่ๆ อกีมำกมำย ดรูำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่
https://nvidianews.nvidia.com/ 

 
 

# # # 

 

  

https://www.nvidia.com/en-us/startups/
https://www.nvidia.com/#source=pr
https://nvidianews.nvidia.com/


  Page 5 

 

For further information, contact: 
Edward Lim       Melody Tu 
CIZA Concept       NVIDIA Taiwan 
(65) 6545 5645       (886) 9873 52414 
edward@ciza.com      metu@nvidia.com 
 
 
Certain statements in this press release including, but not limited to, statements as to new AI products at GTC; the 
time, size, themes, speakers, presenters, participants, availability and impact of GTC; and the impact and topics for 
learning and development opportunities at GTC, including the NVIDIA Deep Learning Institute, NVIDIA Academy and 
NVIDIA Inception are forward-looking statements that are subject to risks and uncertainties that could cause results 
to be materially different than expectations. Important factors that could cause actual results to differ materially 
include: global economic conditions; our reliance on third parties to manufacture, assemble, package and test our 
products; the impact of technological development and competition; development of new products and technologies 
or enhancements to our existing product and technologies; market acceptance of our products or our partners' 
products; design, manufacturing or software defects; changes in consumer preferences or demands; changes in 
industry standards and interfaces; unexpected loss of performance of our products or technologies when integrated 
into systems; as well as other factors detailed from time to time in the most recent reports NVIDIA files with the 
Securities and Exchange Commission, or SEC, including, but not limited to, its annual report on Form 10-K and 
quarterly reports on Form 10-Q. Copies of reports filed with the SEC are posted on the company's website and are 
available from NVIDIA without charge. These forward-looking statements are not guarantees of future performance 
and speak only as of the date hereof, and, except as required by law, NVIDIA disclaims any obligation to update these 
forward-looking statements to reflect future events or circumstances. 
 
© 2022 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA and the NVIDIA logo are trademarks and/or registered 
trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries. Other company and product names may be 
trademarks of the respective companies with which they are associated. Features, pricing, availability and 
specifications are subject to change without notice. 
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