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Topics of PresentationTopics of Presentation

สวทชสวทช. กับการสรางโครงสราง IT. กับการสรางโครงสราง IT
การประยุกต IT ในอนาคตการประยุกต IT ในอนาคต
ตํ าแหนงอาชีพดานตํ าแหนงอาชีพดานไอไอทีทีและและลักษณะงานลักษณะงาน
บัณฑิตในฝนที่ชาติตองการบัณฑิตในฝนที่ชาติตองการ
สรุปสรุป



NSTDANSTDA

National Science and Technology DevelopmentNational Science and Technology Development
Agency หรือ  Agency หรือ  สวทชสวทช. ไดรับการจัดตั้งโดย . ไดรับการจัดตั้งโดย พรบพรบ. เมื่อ. เมื่อ
วันที่ วันที่ 30 30 ธันวาคม ธันวาคม   25342534
NSTDA ประกอบดวยศูนยแหงชาติ NSTDA ประกอบดวยศูนยแหงชาติ 33 ศนูย: ศนูย:
–– NECTECNECTEC
–– MTECMTEC
–– BIOTECBIOTEC







สวทชสวทช..

หนาที่หลักของ หนาที่หลักของ สวทชสวทช..
–– งานวิจัยและพัฒนางานวิจัยและพัฒนา
–– พฒันากํ าลังคนดาน พฒันากํ าลังคนดาน วททวทท..
–– จัดสรรทุนวิจัยใหหนวยงานภาครัฐจัดสรรทุนวิจัยใหหนวยงานภาครัฐ
–– สรางสรางความรวมมือความรวมมือกบักบัสถาบันการศึกษาสถาบันการศึกษา
–– พฒันาเทคโนโลยีใหพฒันาเทคโนโลยีใหแกแกบริษัทบริษัท
–– วิจัยวิจัยนโยบายทางดาน S&Tนโยบายทางดาน S&T
–– พฒันานโยบายดานไอทีพฒันานโยบายดานไอที



NECTECNECTEC

กิจกรรมหลักของกิจกรรมหลักของเนคเนคเทค ที่ผานมา:เทค ที่ผานมา:
–– THAISARNTHAISARN
–– GINETGINET
–– SCHOOLNETSCHOOLNET
–– GITSGITS
–– PHDPHD





THAISARN-I (1992-1994)THAISARN-I (1992-1994)

Thai Social and Science Academic ResearchThai Social and Science Academic Research
Network เปนเครือขายอินNetwork เปนเครือขายอินเทอรเน็ตเทอรเน็ตเชื่อมโยงเชื่อมโยง
มหาวิทยาลัยตาง ๆ เริ่มตนในป มหาวิทยาลัยตาง ๆ เริ่มตนในป 25352535
NECTEC เปนผูสนับสนุนและจัดสรรอุปกรณNECTEC เปนผูสนับสนุนและจัดสรรอุปกรณ
เริ่มตนดวยสายขนาด 9600 เริ่มตนดวยสายขนาด 9600 bpsbps ไปยังจุฬาฯ ไปยังจุฬาฯ
สถาบันเขารวมโครงการกวา สถาบันเขารวมโครงการกวา 40 40 แหงแหง



THAISARN-II (1995-1997)THAISARN-II (1995-1997)

เชื่อมโยงสาย 2 เชื่อมโยงสาย 2 Mbps Mbps ไปยัง NACSIS and SINET ในไปยัง NACSIS and SINET ใน
ญีปุ่นญีปุ่น
ขยายไปขยายไปยงัยงัสถาบันกวา 50 แหงทั่วประเทศสถาบันกวา 50 แหงทั่วประเทศ
เริ่มตอเชื่อมไปยังโรงเรียนมัธยม (เริ่มตอเชื่อมไปยังโรงเรียนมัธยม (SchoolNetSchoolNet))
ใชงบประมาณที่ไดจากรัฐบาลใชงบประมาณที่ไดจากรัฐบาล



ThaiSARN-II 
เครือขายไทยสาร-2



THAISARN III (1998-2001)THAISARN III (1998-2001)

เชื่อมตอไปเชื่อมตอไปยังยังสถาบันสถาบันที้ที้ตองการตองการ
เชื่อมโยงไปยัง เชื่อมโยงไปยัง ISP ISP ขนาด 4 ขนาด 4 MbpsMbps
สรางเครือขายภายในประเทศสรางเครือขายภายในประเทศ
–– 155155 Mbps Mbps ATM to some regional hub ATM to some regional hub
–– Support Tele-educationSupport Tele-education
–– Support Video Tele-ConferenceSupport Video Tele-Conference
–– Support Video on DemandSupport Video on Demand



NECTECNECTEC
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เครือขายไทยสาร-๓
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SchoolNetSchoolNet

เปนโครงสรางพื้นฐานดาน Internet ไปยังโรงเรียนเปนโครงสรางพื้นฐานดาน Internet ไปยังโรงเรียน
ลดชองวางระหวางนักเรียนในกรุงกับในชนบทลดชองวางระหวางนักเรียนในกรุงกับในชนบท
ทํ าใหเกิดเครือขายดานการาศึกษาทางไกลทํ าใหเกิดเครือขายดานการาศึกษาทางไกล
ทํ าใหครูอาจารยมีแหลงขอมูล และ ขาวสารสํ าหรับใชทํ าใหครูอาจารยมีแหลงขอมูล และ ขาวสารสํ าหรับใช
ในการจัดทํ าในการจัดทํ าคํ าคํ าบรรยาย  หรือ อาจนํ ามาใชประกอบบรรยาย  หรือ อาจนํ ามาใชประกอบ
การสอนไดโดยตรงการสอนไดโดยตรง







GINetGINet

เครือขายสารสนเทศภาครัฐที่มีลักษณะแบบเครือขายสารสนเทศภาครัฐที่มีลักษณะแบบ
อินทราเน็ตที่ปลอดภัยอินทราเน็ตที่ปลอดภัย
ชวยลดการลงทุนดานเครือขายที่ไมจํ าเปนชวยลดการลงทุนดานเครือขายที่ไมจํ าเปน
คณะกรรมการไอทีแหงชาติ ไดนํ าเสนอให คณะกรรมการไอทีแหงชาติ ไดนํ าเสนอให ครมครม..
อนุมัติหลักการเมื่อ  21 อนุมัติหลักการเมื่อ  21 พคพค.  .  25402540
ดํ าเนินการไปคอนขางมากดํ าเนินการไปคอนขางมาก



GINetGINet

ลดการจัดสรางเครือขายแบบตางหนวยตางทํ าลดการจัดสรางเครือขายแบบตางหนวยตางทํ า
ทํ าใหไมตองลงทุนซํ้ าซอนทํ าใหไมตองลงทุนซํ้ าซอน
ลดปญหาการขาดลดปญหาการขาดแคลนแคลนบุคลากรบุคลากร
ทํ าใหเกิดการสื่อสารแบบปลอดภัยสูงมากทํ าใหเกิดการสื่อสารแบบปลอดภัยสูงมาก
เปนรากฐานของ เปนรากฐานของ e-Governmente-Government



UNINETUNINET

เครือขาย Internet ที่ทบวงมหาวิทยาลัยจัดทํ าขึ้น เมื่อเครือขาย Internet ที่ทบวงมหาวิทยาลัยจัดทํ าขึ้น เมื่อ
เสร็จแลว ไทยสาร จะถอนตัวออกเสร็จแลว ไทยสาร จะถอนตัวออก
จะใชประโยชนดานการสอนและประชุมทางไกลจะใชประโยชนดานการสอนและประชุมทางไกล
เปนเครื่องมือสํ าหรับการทํ า เปนเครื่องมือสํ าหรับการทํ า Interlibrary loanInterlibrary loan
ระหวางระหวางสถาบันตาง ๆสถาบันตาง ๆ



E- GovernmentE- Government

แนวคิดในการใชอินแนวคิดในการใชอินเทอรเน็ตใหเทอรเน็ตใหบริการประชาชนอยางบริการประชาชนอยาง
กวางขวางกวางขวาง
–– การใหขอมูลขาวสาร และใหคํ าแนะนํ าการใหขอมูลขาวสาร และใหคํ าแนะนํ า
–– การการใหใหบรกิารออกใบอนุญาตตาง ๆบรกิารออกใบอนุญาตตาง ๆ
–– การออกประกาศคํ าสั่งตาง ๆการออกประกาศคํ าสั่งตาง ๆ
–– การทํ าประชาพิจารณ การทํ าประชาพิจารณ  Public Participation Public Participation



การประยุกตไอทีการประยุกตไอทีในในอนาคตอนาคต



Natural Language ProcessingNatural Language Processing

NECTEC มีโครงการ NECTEC มีโครงการ NLP NLP หลายโครงการหลายโครงการ
–– Machine TranslationMachine Translation
–– Optical Character RecognitionOptical Character Recognition
–– Speech synthesis and recognitionSpeech synthesis and recognition
–– Standard Thai FontsStandard Thai Fonts





Machine TranslationMachine Translation

NECTEC  พัฒนาระบบการแปลภาษารวมกับหนวยNECTEC  พัฒนาระบบการแปลภาษารวมกับหนวย
งาน งาน CICC CICC ของญี่ปุนเมื่อหลายปกอน  โครงการของญี่ปุนเมื่อหลายปกอน  โครงการ
ประสบความสํ าเร็จเพียงระดับหนึ่ง โดยรวมกับ จีนประสบความสํ าเร็จเพียงระดับหนึ่ง โดยรวมกับ จีน
มามาเลเลเซยี อินโดเซยี อินโดนีนีเซียเซีย
ตอมาตอมาเนคเทคเนคเทคไดพฒันาโปรแกรม ภาษิต โดยใชแนวคิดไดพฒันาโปรแกรม ภาษิต โดยใชแนวคิด
จากบริษัท จากบริษัท NCC NCC ใหใหบริการการแปลหนาเว็บบริการการแปลหนาเว็บ





งาน MT ตองการนักวิจัยที่รูหลักการภาษาดีงาน MT ตองการนักวิจัยที่รูหลักการภาษาดี

การแปลภาษายังเปนงานที่ยากการแปลภาษายังเปนงานที่ยาก
เราตองการนักวิจัยระดับปริญญาเอกทางดานเราตองการนักวิจัยระดับปริญญาเอกทางดาน
คอมพิวเตอรและภาษาศาสตรคอมพิวเตอรและภาษาศาสตร
งาน งาน MT MT จะชวยใหเราสามารถจะชวยใหเราสามารถนํ านํ าความรูจากภาษาอื่นความรูจากภาษาอื่น
มาถายทอดใหคนไทยไดรับรูดียิ่งขึ้นมาถายทอดใหคนไทยไดรับรูดียิ่งขึ้น





งานดานวิทยาการสารสนเทศงานดานวิทยาการสารสนเทศ

การจัดทํ า CD-การจัดทํ า CD-RomRom
การพัฒนา Digital Lการพัฒนา Digital Liibrarybrary
การพัฒนาเว็บไซตและ การพัฒนาเว็บไซตและ Search engineSearch engine
การพัฒนาซอฟตแวรกลาง เชน งานหองสมุด  งานการพัฒนาซอฟตแวรกลาง เชน งานหองสมุด  งาน
บุคลากร  งานบัญชี ฯลฯบุคลากร  งานบัญชี ฯลฯ



การจัดทํ าซีดีรอมการจัดทํ าซีดีรอม

การจัดทํ า CD-ROM เพื่อเก็บการจัดทํ า CD-ROM เพื่อเก็บองคองคความรู  เอกสารความรู  เอกสาร
ขาวสาร ฯลฯ จะขาวสาร ฯลฯ จะมีมีความสํ าคัญมากขึ้น เราตองพัฒนาความสํ าคัญมากขึ้น เราตองพัฒนา
องคองคความรูในการจัดทํ าซีดีรอมที่สามารถคนคืนความรูในการจัดทํ าซีดีรอมที่สามารถคนคืน
เอกสาร และ ความรูไดรวดเร็วเอกสาร และ ความรูไดรวดเร็ว
ตวัอยางก็คือ ซีดีรอมสํ าหรับบทคัดยอวิทยานิพนธตวัอยางก็คือ ซีดีรอมสํ าหรับบทคัดยอวิทยานิพนธ





Digital LibraryDigital Library

การจัดตั้งหองสมุดการจัดตั้งหองสมุดดิดิจิจิทัลทัลจะจะมีมีความสํ าคัญมากขึ้น เราความสํ าคัญมากขึ้น เรา
ตองใชผูรูในดานการนํ าเนื้อหามาบรรจุในเน็ตตองใชผูรูในดานการนํ าเนื้อหามาบรรจุในเน็ต
ปกติจะใช ปกติจะใช HTML HTML  เปนสื่อภาษา เปนสื่อภาษา
มีประโยชนตอคนมีประโยชนตอคนทั้งทั้งประเทศ เพราะจะมีลักษณะการประเทศ เพราะจะมีลักษณะการ
ใหบริการแบบ ใหบริการแบบ anyone anytime anywhereanyone anytime anywhere
อาจอาจเชื่อมเชื่อมตอกับงาน e-bookตอกับงาน e-book



















การการปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปการศึกษา

ยงัสบัสน แตคิดวาถอยไมไดยงัสบัสน แตคิดวาถอยไมได
ตองใชไอที หรือ ตองใชไอที หรือ  ICT  ICT แนนอนแนนอน
Multimedia และ CAI จะMultimedia และ CAI จะมีมีความสํ าคัญมากความสํ าคัญมาก
การฝกอบรมอาจารยใหรูไอทีเปนงานสํ าคัญการฝกอบรมอาจารยใหรูไอทีเปนงานสํ าคัญ
พืน้ฐานสํ าคัญคือ ระบบอินพืน้ฐานสํ าคัญคือ ระบบอินเทอรเทอรเน็ตเน็ต



Software Park Software Park กับ การพัฒนาซอฟตแวรกับ การพัฒนาซอฟตแวร

รัฐไดสงเสริมใหจัดตั้งอุทยานซอฟตแวรรัฐไดสงเสริมใหจัดตั้งอุทยานซอฟตแวร
แนวคิดคือตองจัดทํ าซอฟตแวรกลาง และ พัฒนาการแนวคิดคือตองจัดทํ าซอฟตแวรกลาง และ พัฒนาการ
ใช ใช Open SoftwareOpen Software ใหมากขึ้น ใหมากขึ้น
การพัฒนาซอฟตแวรตองเปนมาตรฐานมากขึ้น เชนการพัฒนาซอฟตแวรตองเปนมาตรฐานมากขึ้น เชน
ใชมาตรฐาน ใชมาตรฐาน CMMCMM ของ ของคารเนคารเนกี กี เมลเมลลอนลอน



การพัฒนาซอฟตแวรระบบการพัฒนาซอฟตแวรระบบ

อุปกรณและเครื่องมืออุปกรณและเครื่องมือในในอนาคตจะใชคอมพิวเตอรเปนอนาคตจะใชคอมพิวเตอรเปน
แกนกลางในการทํ างานแกนกลางในการทํ างาน
จะจะเกิดเกิดความจํ าเปนในการเขียนโปรแกรมสํ าหรับควบความจํ าเปนในการเขียนโปรแกรมสํ าหรับควบ
คุมอุปกรณและเครื่องมือคุมอุปกรณและเครื่องมือ
เรากํ าลังขาดแคลนคนทางดานเรากํ าลังขาดแคลนคนทางดานนี้นี้อยางแรงอยางแรง



งานที่เกี่ยวกับอินงานที่เกี่ยวกับอินเทอรเน็ตเทอรเน็ต

งานอินงานอินเทอรเน็ตเทอรเน็ตตองการวิศวกรสื่อสารในตองการวิศวกรสื่อสารในศนูยศนูยบริการบริการ
อินอินเทอรเน็ตเทอรเน็ตขนาดใหญขนาดใหญ
ตองการคนทํ าหนาตองการคนทํ าหนาที่ที่บริหารดูแลเว็บบริหารดูแลเว็บ
ตองการผูออกแบบเว็บที่มีทักษะทางศิลปะสูงตองการผูออกแบบเว็บที่มีทักษะทางศิลปะสูง
ตองการนักพัฒนาเนื้อหาเพื่อจัดลงเว็บตองการนักพัฒนาเนื้อหาเพื่อจัดลงเว็บ
ตองการผูพัฒนา ตองการผูพัฒนา Search EngineSearch Engine



Intelligent Search EngineIntelligent Search Engine

โปรแกรมคนคืนที่ฉลาด  สามารถคนคืนขอมูลขาวสารโปรแกรมคนคืนที่ฉลาด  สามารถคนคืนขอมูลขาวสาร
ที่ตรงกับที่ผูใชตองการไดดีเยี่ยมที่ตรงกับที่ผูใชตองการไดดีเยี่ยม
เขาใจพฤติกรรมการคนคืนของผูใชเขาใจพฤติกรรมการคนคืนของผูใช
เขาใจทั้งภาษาไทยและอังกฤษเขาใจทั้งภาษาไทยและอังกฤษ



งานทางดานปญญาประดิษฐงานทางดานปญญาประดิษฐ

AI AI  หรือ  หรือ Artificial IntelligenceArtificial Intelligence
งานสํ าคัญคือ งานสํ าคัญคือ   Natural Language Processing  Natural Language Processing    งาน  งาน
หุนยนตหรือ หุนยนตหรือ RoboticsRobotics  งานระบบผูเชี่ยวชาญ หรือ  งานระบบผูเชี่ยวชาญ หรือ
Expert SystemsExpert Systems
งานเหลานี้ตองการนักวิชาการคอมพิวเตอรที่เชี่ยวงานเหลานี้ตองการนักวิชาการคอมพิวเตอรที่เชี่ยว
ชาญทางดานคณิตศาสตรสูงมากชาญทางดานคณิตศาสตรสูงมาก



ตํ าแหนงงานทางดานไอทีตํ าแหนงงานทางดานไอที



ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
((Chief Information Office Chief Information Office –– CIO CIO))
ควบคุม ประสานงาน สั่งการ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และรับผิดชอบดานเทคโนโลยีสาร
สนเทศขององคกร



ผูจัดการโครงการผูจัดการโครงการ  (Project Manager)(Project Manager)

ควบคุม ประสานงาน สั่งการ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และรับผิดชอบดานเทคโนโลยีสาร
สนเทศของโครงการ



ผูจัดการดานระบบผูจัดการดานระบบ (System Manager) (System Manager)

ควบคุม ประสานงาน สั่งการ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และรับผิดชอบดานเทคโนโลยีสาร
สนเทศของระบบงาน



นกัวิเคราะหระบบนกัวิเคราะหระบบ
((Systems Analyst & DesignerSystems Analyst & Designer))
วางแผน ศกึษา วเิคราะห ออกแบบ นํ าไปใชงาน
ทดสอบ  ประเมินผลและบํ ารุงรักษาระบบงาน
คอมพวิเตอร เพือ่ตอบสนองความตองการของผู
ใชงาน



ผูเชี่ยวชาญดานซอฟตแวรประยุกตผูเชี่ยวชาญดานซอฟตแวรประยุกต
((Application Software SpecialistApplication Software Specialist))
วางแผน ศกึษา วเิคราะห ออกแบบ นํ าไปใชงาน
ทดสอบ  ประเมนิผลและบํ ารุงรักษาซอฟตแวร
ประยุกต  รวมทั้งแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น



ผูเชี่ยวชาญดานสื่อสารขอมูลผูเชี่ยวชาญดานสื่อสารขอมูล ( (DataData
Communication SpecialistCommunication Specialist))
วางแผน ศกึษา วเิคราะห ออกแบบ นํ าไปใชงาน
ทดสอบ  ประเมนิผลและบํ ารุงรักษาระบบเครือ
ขายและระบบสื่อสารขอมูลอื่น ๆ รวมทั้งแกไข
ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น



ผูเชี่ยวชาญดานฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญดานฐานขอมูล
((Database SpecialistDatabase Specialist))
วางแผน ศกึษา วเิคราะห ออกแบบ นํ าไปใชงาน
ทดสอบ  ประเมินผลและบํ ารุงรักษาระบบฐานขอ
มลู และโปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล  รวม
ทั้งแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น



ผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยของไอทีผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยของไอที
((IT Security SpecialistIT Security Specialist))
วางแผน ศกึษา วเิคราะห ออกแบบ นํ าไปใชงาน
ทดสอบ  ประเมินผลดานความปลอดภัยของไอที
รวมทั้งแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น



วิศวกรซอฟตแวรวิศวกรซอฟตแวร ( (Software EngineerSoftware Engineer))

วิจัย วเิคราะห ออกแบบ นํ าไปใชงาน  ทดสอบ
วธิกีาร/กระบวนการ ตลอดจนเทคโนโลยีเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาซอฟตแวรที่เปนงานระบบ
ใหญใหมีคุณภาพสูง



ผูเชี่ยวชาญดานผูเชี่ยวชาญดานแคดแคดแคมแคม
(CAD&CAM Specialist)(CAD&CAM Specialist)
วางแผน ศกึษา วเิคราะห สรางงานดานการออก
แบบและการผลิตโดยใชคอมพิวเตอร  รวมทั้งนํ า
ไปใชงาน ทดสอบ ประเมินผลและใหคํ าปรึกษา
ดานเทคนิค



โปรแกรมเมอรโปรแกรมเมอร ( (ProgrammerProgrammer))

เขียน/สราง ดัดแปลง ทดสอบและแกไข
ซอฟตแวรประยุกต (Application Software) และ/
หรอืซอฟตแวรระบบ (System Software) ใหเปน
ไปตามขอกํ าหนดของโปรแกรม  รวมถึงการให
ค ําแนะนํ าดานเทคนิคและการแกไขปญหาตาง
ๆที่เกี่ยวของ



เว็บเว็บ  มาสเตอรมาสเตอร (Web Master) (Web Master)

ออกแบบ สราง ดัดแปลง ทดสอบและแกไข ปรับ
ปรุงเว็บไซตและขอมูลตาง ๆ จากเว็บไซตใหทัน
สมัย



เจาหนาที่ฝกอบรมคอมพิวเตอรเจาหนาที่ฝกอบรมคอมพิวเตอร
(Computer Training)(Computer Training)
ใหการฝกอบรมวิชาการทางดานคอมพิวเตอร  ที่
เปนหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรเฉพาะทาง
รวมทั้งใหคํ าปรึกษาทางวิชาการและทางเทคนิค



ชางเทคนิคระบบคอมพิวเตอรชางเทคนิคระบบคอมพิวเตอร
((System TechnicianSystem Technician))
ดูแลรกัษาและแกไขปญหาของอุปกรณ
คอมพวิเตอร



ผูปฏิบัติงานดานระบบคอมพิวเตอรผูปฏิบัติงานดานระบบคอมพิวเตอร
((System OperatorSystem Operator))
ปฏิบัติการ ควบคุม ดูแลรกัษาและตรวจสอบการ
ท ํางานของระบบคอมพิวเตอร และ/หรือ ระบบ
งานคอมพิวเตอร



วิศวกรขายดานไอทีวิศวกรขายดานไอที (Sales Engineer) (Sales Engineer)

วางแผน และดํ าเนินงานดานการขายและการ
ตลาด  วเิคราะหความตองการของลูกคา  ให
ความรูและใหการสนับสนุนดานเทคนิคและการ
พัฒนาธุรกิจ



พนักงานขายดานไอทีพนักงานขายดานไอที
(Sales Representative)(Sales Representative)
ขายสินคาหรือบริการไอที  ดํ าเนินการติดตอลูก
คาหรือผูที่สนใจ  และประสานงานระหวางลูกคา
กับบริษัทผูผลิต



บัณฑิตในฝนบัณฑิตในฝน



IDEAL  GRADUATESIDEAL  GRADUATES

เชี่ยวชาญในหลักการไอทีจริงเชี่ยวชาญในหลักการไอทีจริง
เชี่ยวชาญการใชอินเชี่ยวชาญการใชอินเทอรเน็ตเทอรเน็ตและการทองเว็บและการทองเว็บ
สามารถสามารถพัฒนางานไอทีไดจริงพัฒนางานไอทีไดจริง
ความสามารถในการคิด   การแสดงออก  การรับกับความสามารถในการคิด   การแสดงออก  การรับกับ
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี



แนวคิดเรื่อง สัตบุรุษแนวคิดเรื่อง สัตบุรุษ

–– รูเหตุรูเหตุ
–– รูผลรูผล
–– รูตนรูตน
–– รูประมาณรูประมาณ
–– รูกาลรูกาล
–– รูบุคคลรูบุคคล
–– รูรูชุมชุมชนชน



ผูที่ผูที่สามารถสามารถปรับเปลี่ยนเทาปรับเปลี่ยนเทา
นั้นจึงนั้นจึงจะจะอยูอยูในในอนาคตได  ผูอนาคตได  ผู
ที่ที่ปรับเปลี่ยนไมเปนมีแตจะปรับเปลี่ยนไมเปนมีแตจะ
ลมหายตายจากไป.ลมหายตายจากไป.


