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บทน า 
 ยุคนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือเรื่อง ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI (Artificial 
Intelligence)โปรแกรมสมองกลแสนฉลาดมีวิธีการท างาน เหมือนสมองมนุษย์ที่สามารถคิดวิเคราะห์วางแผน
และตัดสินใจ ได้โดยการประมวลผลจากฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งปัจจุบันมันอยู่รอบตัวเราและใช้งานแทบ
ทุกวัน อย่างเช่นSearchEngine เจ้ายักษ์อย่าง Googleในระหว่างที่เรากรอกค าค้นหาลงไป AI ของ Google ก็
จะวิเคราะห์ข้อมูลจากคลังขนาดยักษ์ที่มีเว็บไซต์จ านวนมหาศาล และแสดงผลในสิ่งที่เราต้องการเพียงแค่เสี้ยว
วินาทีเท่านั้น ซึ่งเร็วกว่ามนุษย์แบบเทียบไม่ติด ไม่ใช่แค่การค้นหาข้อมูล แต่ทุกความสามารถปัญญาประดิษฐ์
เหล่าน้ีเรียนรู้ได้ทั้งหมด จนมีการท านายไว้ว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าหลายอาชีพอาจจะถูกแย่งชิงในสักวัน 
 ถ้าหากลองวิเคราะห์จากหน้าที่และคุณสมบัติครูแล้วคงต้องตอบว่าในมิติของการสอน พวกสมองกล
เหล่านี ้คงจะสามารถทดแทนคุณครูได้ในสักวันหนึ่ง โดยเฉพาะในรายวิชาความรู ้ท ี ่ตายตัวอย่างเช่น 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานหรือภาษาเบื้องต้น ที่องค์ความรู้ไม่มีเพิ่มและไม่ได้เ รียนรู้ผ่านการตั้ง
ค าถาม แต่ส าหรับวิชาที่มีความซับซ้อน ต้องมีการใช้ค าถามในการเรียนรู้ เช่นศิลปะสังคมวรรณกรรมวิชาชีวิต
และประสบการณ์ชีวิต AI คงไม่สามารถทดแทนได้แน่ๆ ทั้งหมดเป็นเรื่องในอนาคตที่ยัง ไม่เกิดขึ้น ซึ่งหาก
เกิดข้ึนจริง  เทคโนโลยี AI คงมีวิวัฒนาการใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงการศึกษาให้แตกต่างออกไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
และช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึนได้อย่างแน่นอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โลกของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Machine Learning 
เมื่อพูดถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) นั้นจะหมายถึง เทคโนโลยีที่ถูก

ออกแบบให้มีระบบท างานเหมือนกับการท างานของสมองมนุษย์ ทั้งนี้ AI ที่มีการใช้กันวงกว้างในทุกวันนี้ไม่ได้
มีจุดมุ่งหมายจะเลียนแบบการท างานใหเ้หมือนกบัสมองมนุษย์เสียทีเดียว แต่คาดหวังจะให้ AI สามารถตอบโต้
กับผู้ใช้ได้โดยตรง ดังจะเห็นได้จากซอฟต์แวร์หลาย ๆ ตัวที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI นั้นต่างต้องการให้ผู้ใช้รู้สึก
ได้เหมือนตอบโต้กับมนุษย์ด้วยกันมากที่ส ุด สอดคล้องกับที ่สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยได้มีการระบุว่า 
ปัญญาประดิษฐ์คือ เครื่องจักร (machine) ที่มีฟังก์ชันทีมีความสามารถในการท าความเข้าใจ เรียนรู้องค์
ความรู้ต่าง ๆ อาทิเช่น การรับรู้ กาเรียนรู้ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหาต่าง ๆ เครื่องจักรที่มีความสามารถ
เหล่าน้ีก็ถือว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) 

ทั้งนี้เมื่อพูดถึงเทคโนโลยี AI นั้นจะพบว่ายุคที่เทคโนโลยี AI เติบโตมากที่สุดคือ เริ่มตั้งแต่ 2015 ซึ่ง
เป็นผลจากการเติบโตของเทคโนโลยีการผลิต GPUs ที่สนับสนุนความ สามารถในการประมวลผล และ
วิเคราะห์ และจัดระเบียบข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่าง รวดเร็ว ถูก และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการก้าวเข้าสู่ยุค
ของ Big Data ที่มีข้อมูลต่าง ๆ เกิดข้ึนอย่างมากมาย หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ ข้อมูล 
สัญลักษณ์ ซึ่งเป็นทั้งแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจนซึ่งท าให้การเรียนรู้ ของระบบเครื่องจักรมี
ความหลากหลายและมีแนวทางที่มากข้ึน ยิ่งไปกว่าน้ันตัวอย่างที่เด่นชัดของเทคโนโลยี AI คือ การที่โปรแกรม 
Google DeepMind’s AlphaGo ได้ท าการแข่งขันเกม “โกะ” ชนะนักแข่งชาวเกาหลี Lee Se-dol ซึ่งจาก
การแข่งขันดังกล่าวได้มีการสะท้อนถึงองค์ประกอบ ส าคัญที่ช่วยในการสร้างความส าเร็จให้กับโปรแกรม 
AlphaGo กล่าวคือจากการแข่งขันครั้งนั้นท าให้เกิดการพูดถึงระบบการท างานของเทคโนโลยี  AI โดยเฉพาะ
การอธิบายถึงความเช่ือมโยงระหว่าง   

1. AI ที่หมายถึง เครื่องจักรกลที่มีความเข้าใจในเหตุและผล มีการเรียนรู้ แก้ปัญหาต่าง ๆ และ
ตอบสนองได้เหมือนกับความคิดของมนุษย์ 

2. Machine Learning หรือระบบเครือ่งจกัรที่สามารถเรียนรู้ได้จากตัวอย่างด้วยตนเอง โดยไม่จ าเปน็
ต้องการมีการสร้างค าสั่งหรือเขียนโค้ด โดยโปรแกรมเมอร์ หรือเป็นการพูดถึงกระบวนการฝึกให้เครื่องจักร
หรือคอมพิวเตอร์เรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้ข้อมูลจ านวนมากแล้วท าการคาดการณ์หรือท านายผลสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

3. Deep Learning ซึ่งหมายถึง ศาสตร์แขนงหนึ่งของ Machine Learning ที่เลียนแบบระบบเซลล์
ประสาทในสมองของมนุษย์ (Neural Network) 

ดังนั้นความสามารถของมันในอนาคตอาจจะเหนือมนุษย์ เนื่องจากสามารถเพิ่มพลังประมวลผลได้ไม่
จ ากัด โดยสรุปจะเห็นได้ว่ารูปแบบการท างานของ AI เปรียบเสมือนวงกลมที่ซ้อนกันอยู่ 4 วง มีจุดศูนย์กลาง
ร่วมกัน โดย AI คือวงใหญ่สุด อยู่นอกสุด วงด้านในถัดมาก็คือ การเรียนรู้ ของจักรกล (Machine Learning 
หรือ ML) ML เป็นส่วนหนึ่งของ AI มีหน้าที่ในการเรียนรู้ แต่ภายใต้การท างาน ML นั้นก็ยังต้องขึ้นอยู่กับ



วงกลมถัดไปคือ การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning หรือ DL) และสุดท้ายคือ วงในสุดเป็นส่วนที่ท าหน้าที่
ส าคัญที่การท างานของทั้ง 3 วงนอกจะต้องขึ้นอยู่กับวงนี้ ก็คือ โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Networks 
หรือ Intel) ทั้งนี้รูปแบบการท างานร่วมกันในแต่ละส่วนของ AI นั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจาก “ความรู้สึกนึก
คิดของมนุษย์” ส่วนที่เป็นหัวใจส าคัญคือ Neural Network หน้าที่หลักและชัดเจนของมันก็ คือ “คิด” ให้ได้
เช่นเดียวกับความคิดของมนุษย์   

 

ภาพท่ี 1 เทคโนโลยีปญัญาประดิษฐ์ (AI) และ Machine Learning 
ท่ีมา https://worawisut.medium.com/ai-และ-machine-learning-กับบทบาทส าคัญในโลกปัจจุบัน-

afe13923f6d2 

ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า AI ถือก าเนิดขึ้นเมื่อเครื่องจักรมีความสามารถที่จะเรียนรู้ซึ่ง AI จะถูกแบ่ง
ออกเป็นหลายระดับตามความสามารถหรือความฉลาดโดยจะวัดจากความสามารถในการให้เหตุผล การพูด
และทัศนคติของ AI นั้นเมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถของมนุษย์ ทั้งนี้ AI ที่ถูกจ าแนกออก เป็น 3 ระดับ
ตามความสามารถหรือความฉลาดแจกแจงได้ดังนี้ 

1. ปัญญาประดิษฐ์เชิงแคบ (Narrow AI) หรือปัญญาประดิษฐ์แบบอ่อน (Weak AI): คือ เทคโนโลยี 
AI ที่มีความสามารถเฉพาะทางได้ดีกว่ามนุษย์ กล่าวคือเป็นเทคโนโลยี AI ที่เก่งในเรื่องเเคบ ๆ หรือเรื่องเฉพาะ
ทางนั่นเอง เช่น AI ที่ช่วยในการผ่าตัด (AI-assisted robotic surgery) ซึ่งจะมีความเช่ียวชาญเรื่องการผ่าตัด
มาก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น AI ตัวนี้ไม่สามารถที่จะท าอาหาร  ร้องเพลง หรือท าสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากการผ่ าตัดได้
นั่นเอง ซึ่งผลงานวิจัยด้าน AI โดยส่วนใหญ่ยังอยู่ที่ระดับนี้   

2. ปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป (General AI) : คือ AI ที่มีความสามารถระดับเดียวกับ มนุษย์สามารท าทุก 
ๆ อย่างที่มนุษย์ท าได้และได้ประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกับมนุษย์ 

3. ปัญญาประดิษฐ์แบบเข้ม (Strong AI) : คือ AI ที่มีความสามารถเหนือมนุษย์ใน หลาย ๆ ด้าน 



จากการเชื่อมโยงของระบบการท างานผ่านเครือข่ายประสาทเทียม (neural network) ส่งผลให้
เทคโนโลยี AI ช่วย สร้างความแม่นย าได้การวิเคราะห์ข้อมูลได้มากขึ ้น เช่น ในทางการแพทย์ได้มีการ
ประยุกต์ใช้เทคนิค AI ด้านการเรียนรู้เชิงลึก การจ าแนกภาพ (image classification) เทคโนโลยี AI กับจุด
เปลี่ยนทางการศึกษาไทยและจดจ าวัตถุ (object recognition) มาช่วยในการค้นหามะเร็งในเครื่อง MRIs ด้วย
ความแม่นย า จึงอาจสรุปได้ว่าสาเหตุส าคัญที่เทคโนโลยี AI เข้ามามีความส าคัญอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจาก 
AI เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราสามารถใช้ ประโยชน์จากข้อมูลที่มีทั้งหมดได้มากที่สุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

AI กับ การศึกษา ในอนาคต 
หลายครั้งเวลามีการพูดถึงเทคโนโลยี AI ที่มีความสามารถในการเรียนรูข้้อมูลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง จน

เกิดมาเป็นการท านายไว้ว่า อีกไม่กี่ปีข้างหน้าหลายอาชีพอาจถูกแย่งชิงหรือถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี AI ในแวด
วงการศึกษาก็ไม่ต่างกันเพราะคุณครูหลายท่านอาจมีความสงสัยว่า “จริง ๆ แล้ว AI นั้นจะเข้ามาแทนที่คุณครู
จริง ๆ ได้หรือไม่” ทั้งนี้ในเบื้องต้นถ้าเราลองย้อนกลับมาพินิจพิจารณาถึงหน้าที่และคุณสมบัติของคุณครูใน
ปัจจุบันที่เป็นอยู่ ถ้าในมิติการสอนมีความเป็นไปได้อย่างมากที่เทคโนโลยี AI จะเข้ามาทดแทนครูโดยเฉพาะใน
รายวิชาที่มีความรู้ตายตัวหรือความรู้เชิงกระบวนการ/ทฤษฎี  แต่อย่างไรก็ตามถ้ากระบวนการจัดการเรียนรู้
ของ คุณครูมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู ้เชิงรุก เน้นการตั้งค าถาม  ฝึกกระตุ ้นการคิด และส่งเสริมการแสดง
ความเห็น  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน   AI ไม่สามารถเข้ามาทดแทนคุณครูได้แน่นอนเพราะจากรายละเอียด
ข้างต้นเราจะเห็นแล้วว่า เทคโนโลยี AI ที่มีอยู่ในปัจจุบันยังเป็น แบบเน้นการเรียนรู้เชิงลึก ตามกระบวนการ
หรือแพทเทิร์นแบบเดิม (Narrow AI) จึงเป็นไปได้ยากที่จะแทนที่คุณครูในห้องเรียน 

 

ภาพที่ 2 AI กับ การศึกษา ในอนาคต 
ที่มา https://tuemaster.com/blog/ai-ปัญญาประดิษฐ ์



ถ้าหากลองวิเคราะห์จากหน้าที่และคุณสมบัติครูแล้วคงต้องตอบว่าในมิติของการสอน พวกสมองกล
เหล่านี ้คงจะสามารถทดแทนคุณครูได้ในสักวันหนึ่ง โดยเฉพาะในรายวิชาความรู ้ท ี ่ตายตัวอย่างเช่น 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานหรือภาษาเบื้องต้น ที่องค์ความรู้ไม่มีเพิ่มและไม่ได้เ รียนรู้ผ่านการตั้ง
ค าถาม แต่ส าหรับวิชาที่มีความซับซ้อน ต้องมีการใช้ค าถามในการเรียนรู้ เช่นศิลปะสังคมวรรณกรรมวิชาชีวิต
และประสบการณ์ชีวิต AI คงไม่สามารถทดแทนได้แน่ๆ ทั้งหมดเป็นเรื่องในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น ซึ่งหาก
เกิดข้ึนจริง เทคโนโลยี AI คงมีวิวัฒนาการใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงการศึกษาให้แตกต่างออกไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
และช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึนได้อย่างแน่นอน 

 

ภาพที่ 3 การศึกษาคืออาวุธส าคัญในยุค Disruption Creative AI 
ที่มา https://www.learneducation.co.th/ai 

แล้ว เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยอะไรครูได้บ้าง 
หนึ่งในสิ่งที่คุณครูหลายท่านรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่และกลายเป็นภาระหนักข้ึนในทุกวัน คือ

การที่ต้องตรวจข้อสอบและการบ้านหลายร้อยชุดในแต่ละสัปดาห์รวมไปถึงการรวมคะแนนนักเรียนเพื่อตัด
เกรดตอนปลายภาค ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอน แม้ว่าในปัจจุบัน AI จะยังไม่สามารถมาแทนการคิด
เกรดของคุณครูได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตแน่นอน ซึ่งก าลังอยู่ในขั้นทดลองของ
มหาวิทยาลัยช้ันน าทั่วโลกเช่น HarvardUniversityด้วยการสร้าง AI เลียนแบบการประเมนินักเรียนของคุณครู
โดยจะน าปัจจัยต่างๆ ในห้องเรียนมาวิเคราะห์ ซึ่งเทคโนโลยีการให้เกรดเริ ่มเข้ามาในบ้านเราแล้วก็คือ
โปรแกรมการตรวจข้อสอบแบบปรนัย(เลือกช้อยส์) และตอนนี้ก็เริ่มมีโปรแกรมประมวลผลเกรดในระดับ
มหาวิทยาลัยแล้วด้วย ถ้าปัญญาประดิษฐ์นี้ส าเร็จจะส่งผลให้คุณครูมีภาระงานลดลงและสามารถทุ่มเทเวลา
ให้กับการสอนมากข้ึน 



การช่วยออกแบบการสอน 
ปัจจุบัน  AI สามารถสร้าง “เนื้อหาการสอน”ที่มีความสมบูรณ์เทียบเท่ากับครูที่เป็นมนุษย์ในเวลาที่

น้อยกว่า แถมยังสามารถแปลงหนังสือเรียนเล่มนั้นให้เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละช่วงอายุได้อีกด้วย เช่น 
โปรแกรมฮิตอย่าง Cram101 ที่เป็น AI ประมวลเนื้อหาทั้งหมดในหนังสือเรียน แล้วแสดงผลเป็นเนื้อหาผ่าน
การย่อยมาแล้วมีบทสรุปของทุกบทมีแบบทดสอบให้นักเรียนใช้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ใน
ปัจจุบันยังมีแอปพลิเคชันที่มีช่ือว่า Netex Learning ที่คอยช่วยอาจารย์ผู้สอนในการออกแบบหลักสูตรการ
เรียนการสอนโดยใช้อุปกรณ์ช่วยหลายชนิดเช่นสื่อเสียง วิดีโอ และมีผู้ช่วยออนไลน์ 

ระบบจะช่วยตอบข้อสงสัยให้กับนักเรียน 
นักเรียนทุกคนจะได้รู้จักกับครูผู้ช่วยคนใหม่ที่มีชื่อว่า จิลล์วัตสัน ผู้ที่สามารถตอบค าถามทุกค าถาม

ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งนักเรียนสามารถถามค าถามกับเขาได้ตลอดเวลาเพราะครูผู้ช่วยคนนี้แท้จริง
แล้วคือ AIที่บรรจุค าถามและค าตอบมากมายเกี่ยวกับวิชาที่เรียน นักเรียนจึงสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ
เกี่ยวกับวิชาเรียนได้อย่างถูกต้องแม่นย า ซึ่งเป็นการลดภาระในการตอบค าถามของคุณครูลงได้ท าให้คุณครูมี
เวลาในการเตรียมตัวสอนมากยิ่งข้ึนน่ันเอง. 
 
บทสรุป 
 อย่างไรก็ตามการแทนที่ดังกล่าวเป็นเรื ่องของอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น แต่ถ้าเทคโนโลยี AI ยังคงมี
วิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องความกังวลดังกล่าวอาจต้องน ามาพิจารณาอีกครั้ง  ถ้า AI เปลี่ยนแปลงการศึกษาให้
แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง  ทั ้งนี้เมื ่อพูดถึงการที่เทคโนโลยี AI จะเข้ามาสนับสนุนหรือสร้างการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาน้ันในเบื้องต้นสามารถแจกแจงได้ดังนี้ 
 1. เทคโนโลยี AI สามารถช่วยในการท ากิจกรรมทางการศึกษาบางอย่างได้โดยอัตโนมัติ เช่น กิจกรรม
การตรวจข้อสอบหรือการให้เกรดเพื่อสะท้อนผลการเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชัน ZipGrade เครื่อง
ส าหรับตรวจข้อสอบประเภทปรนัยที่แสดงผลลัพธ์แบบทันที  โดยใช้ร่วมกับกระดาษที่ทางแอปพลิเคชันนี้ 
จัดท าข้ึนโดย ZipGrade จะมีความรวดเร็วในการประมวลผลไม่เกิน 5 วินาทีต่อ 1 แผ่น ตลอดจนสามารถบอก
ค่าเฉลี่ย ค่าต ่า/สูงสุดของคะแนนสอบและค่าสถิติของตัว ข้อสอบด้วย 
 2. การปรับปรุงในเรื่องของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  กล่าว คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI 
หรือ Machine Learning จะช่วยปรับปรุงกระบวนการของการประเมินผลได้หลากหลายทิศทางไม่ว่าจะเป็น
การตัดเกรดที่รวดเร็วมากขึ ้น  การพัฒนาข้อสอบที่ปรับเปลี ่ยนตามระดับความสามารถของผู ้ทดสอบ 
(Adaptive Test)  การก ากับติดตามความก้าวหน้าในกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  โดยในทุกเรื่อ งจะถูก
ด าเนินการแบบแยกส่วนของระยะเวลาตามความเหมาะสมของเด็กแต่ละคน  และสะท้อนผลการประเมินได้
อย่างแม่นย ามากขึ้น   
 3. การเติบโตของซอฟท์แวร ์การศึกษาที ่ม ุ ่งเน ้นการตอบสนองความ ต้องการรายบุคคล 
(Personalized Education) หรือการตอบสนองการเรียนรู้แบบปรับเปลี่ยนตามความสามารถของผู้เรียน 



(Adaptive Learning) ซึ่งจริง ๆ เทคโนโลยีดังกล่าวนี้ถูกน าไป ใช้ให้เห็นในปัจจุบันตามเกมหรือ โปรแกรมการ
พัฒนาตนเองต่าง ๆ ที่เน้นการตอบสนองการเรียนรู้ตาม ระดับความสามารถของแต่ละผู้เล่น/ ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  ทั้งนี้ในการน าเทคโนโลยี  AI  มาประยุกต์ใช้จะช่วยให้ผู้เรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนรู้ที่
แตกต่างกันสามารถท ากิจกรรมร่วมกันได้ตามความถนัดหรือความสามารถของตนเองได้ 
 4. การยอมรับในส่วนของการสั ่งงานด้วยเสียง  โดยในอนาคตอันใกล้เราจะเห็นการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี AI ที่เป็นผู้ช่วยเหลือด้วยเสียงมากขึ้น เช่น การใช้ Apple SIRI, Google Home, หรือ Microsoft 
Cortana เป็นต้น โดยแนวทางที่ส ่วนใหญ่จะมีการประยุกต์ผู้ช่วยเหลือด้วยเสียง  ในแง่ของการให้ข้อมูล
เบื้องต้น หรือช่วยในการตอบค าถามที่มักเกิดขึ้นซ ้า ๆ  ตลอดจนบางครั้งอาจจะไม่ได้เป็นลักษณะของผู้ช่วย
ตอบค าถามด้วยเสียงเท่านั้น  อาจมีเพิ่มเติมในแง่ของข้อความที่อาจมีปรากฏใน รูปแบบของ ChatBot  ซึ่งจะ
เป็นการช่วยลดภาระงานของคุณครูหรือเจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียน ในการตอบค าถามซ ้า ๆ 
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