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สํ านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติสํ านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ



เนื้อหาเนื้อหาคํ าคํ าบรรยายบรรยาย

ความหมายของไอทีความหมายของไอที
ไอทีของไทยในปจจุบันไอทีของไทยในปจจุบัน
แนวโนมการใชไอทีในหนวยงานแนวโนมการใชไอทีในหนวยงาน
เทคโนโลยีใหมที่ตองสนใจเทคโนโลยีใหมที่ตองสนใจ
พัฒนาการใหมดานการจัดการไอทีของรัฐพัฒนาการใหมดานการจัดการไอทีของรัฐ



ความหมายของไอทีความหมายของไอที



ไอทีคืออะไรไอทีคืออะไร

ไอที หรือ ไอที หรือ  Information Technology  Information Technology หมายถึงหมายถึง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และ สื่อสารโทรคมนาคมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และ สื่อสารโทรคมนาคม
คอมพิวเตอรชวยในการคํ านวณประมวลผลคอมพิวเตอรชวยในการคํ านวณประมวลผลไดได
อยางรวดเร็วยิ่งอยางรวดเร็วยิ่ง
การสื่อสารชวยใหผูใชการสื่อสารชวยใหผูใชที่ที่อยูหางไกลสามารถใชอยูหางไกลสามารถใช
คอมพิวเตอรไดโดยไมตองมาถึงเครื่องคอมพิวเตอรไดโดยไมตองมาถึงเครื่อง



ถาไมมีไอทีถาไมมีไอที

ระบบ ระบบ ATM ATM  เกิดไมได เกิดไมได
มนุษยจะไปเหยียบดวงจันทรไมไดมนุษยจะไปเหยียบดวงจันทรไมได
การสํ ารองที่นั่งเครื่องบินจะสับสนการสํ ารองที่นั่งเครื่องบินจะสับสน
การถายทอดกีฬาผานดาวเทียมเปนไปไมไดการถายทอดกีฬาผานดาวเทียมเปนไปไมได
การออกแบบบานเรือนและอาคารสูงจะชามากการออกแบบบานเรือนและอาคารสูงจะชามาก



แตบางที….แตบางที….

เศรษฐกิจของไทยอาจจะไมยํ่ าแยเศรษฐกิจของไทยอาจจะไมยํ่ าแย
เพราะ ไอทีไดชวยใหโซรอส  ถลมเพราะ ไอทีไดชวยใหโซรอส  ถลม
เงินตราไทยไดงายขึ้นเงินตราไทยไดงายขึ้น



การใชไอทีในปจจุบันการใชไอทีในปจจุบัน



ไอทีในชีวิตและสังคมไอทีในชีวิตและสังคม

คอมพิวเตอรคอมพิวเตอรมีมีอยูตั้งแตอยูตั้งแตในในครัวถึงหองนอนครัวถึงหองนอน
ผูใชมีตั้งแตเด็กอนุบาลไปถึง ผูใชมีตั้งแตเด็กอนุบาลไปถึง สสสส..
มีมีอยูทั้งบนโตะและในกระเปาเสื้ออยูทั้งบนโตะและในกระเปาเสื้อ
แทบทุกบานมีโทรศัพทและอาจจะโทรสารแทบทุกบานมีโทรศัพทและอาจจะโทรสาร
คน คน กทมกทม. สวนมากพกโทรศัพทมือถือ. สวนมากพกโทรศัพทมือถือ



ลกัษณะการใชโทรศัพทปจจุบันลกัษณะการใชโทรศัพทปจจุบัน

พรํ่ าเพรื่อพรํ่ าเพรื่อ
พูดกันยาวนาน  ไรสาระพูดกันยาวนาน  ไรสาระ
พูดทั้งในสวม ลิฟต หองประชุมพูดทั้งในสวม ลิฟต หองประชุม
มีเครื่องตอบรับที่ไมฉลาดมีเครื่องตอบรับที่ไมฉลาด
ไมรูจักฝากไมรูจักฝากขอขอความความ
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ผูใชสวนหนึ่งสนใจซื้ออุปกรณและซอฟตแวรผูใชสวนหนึ่งสนใจซื้ออุปกรณและซอฟตแวร
ใหม  แตไมไดคิดจะใชงานจริงจัง   ขอใหไดหามาใหม  แตไมไดคิดจะใชงานจริงจัง   ขอใหไดหามา
ทดลองเทานั้นทดลองเทานั้น
–– สิ้นเปลืองเงินสิ้นเปลืองเงิน
–– ทํ าใหเกิดการทํ าใหเกิดการกอปกอปปซอฟตแวรแพรหลายปซอฟตแวรแพรหลาย
–– เกิดกิจการใหเชาคอมพิวเตอรเลนเกม และ อินเกิดกิจการใหเชาคอมพิวเตอรเลนเกม และ อินเทอรเทอร
เน็เน็ตกันแพรหลายตกันแพรหลาย
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ผูพกคอมพิวเตอรแบบปาลมหลายคนใชแคเพียงผูพกคอมพิวเตอรแบบปาลมหลายคนใชแคเพียง
–– จดตารางนัดหมายจดตารางนัดหมาย
–– จดหมายเลขโทรศัพทของเพื่อนจดหมายเลขโทรศัพทของเพื่อน
มีบางที่มีบางที่download download  หนังสือมาอาน หนังสือมาอาน
มนีอยที่ทํ า มนีอยที่ทํ า  Web clipping Web clipping
–– สิน้สิน้เปลืองเปลืองเงินและเงินและแบตแบตเตอรีเตอรี
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สํ านักงานหลายแหงใชในงานพิมพเอกสารเปนสํ านักงานหลายแหงใชในงานพิมพเอกสารเปน
งานหลักของสํ านักงานเองงานหลักของสํ านักงานเอง
ผูใช ใชฟงเพลง เลนเกม และ อินผูใช ใชฟงเพลง เลนเกม และ อินเทอรเทอรเน็ต เพื่อเน็ต เพื่อ
พักพักผอนผอนหยอนใจหยอนใจ
การใชเพื่องานหลักอื่น ๆ เชน ฐานขอมูล  การใชเพื่องานหลักอื่น ๆ เชน ฐานขอมูล  MISMIS มี มี
นอยนอย
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หนวยงานเนนที่จํ านวนหนวยงานเนนที่จํ านวนและและความทันสมัยความทันสมัย
แมจะคิดเรื่องการเชื่อมโยงเครือขาย แตไมคิดแมจะคิดเรื่องการเชื่อมโยงเครือขาย แตไมคิด
เรื่องการแลกเปลี่ยนขอมูลเรื่องการแลกเปลี่ยนขอมูล
ไมไดพัฒนาระบบเพื่อชวยใหไมไดพัฒนาระบบเพื่อชวยใหการการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานและ
การบริหารมีประสิทธิภาพอยางแทจริงการบริหารมีประสิทธิภาพอยางแทจริง



ลกัษณะการใชคอมพิวเตอร ลกัษณะการใชคอมพิวเตอร 55

นกัการเมืองเห็นไอทีเปนคา นกัการเมืองเห็นไอทีเปนคา commissioncommission
มีการตั้งคณะกรรมการไอทีแหงชาติมีการตั้งคณะกรรมการไอทีแหงชาติ
–– กํ าหนดกํ าหนดนโยบายไอทีแหงชาตินโยบายไอทีแหงชาติ
–– ผลักดันการฝกอบรมขาราชการผลักดันการฝกอบรมขาราชการ
–– กํ าหนดมาตรฐานอุปกรณไอทีขั้นตํ่ ากํ าหนดมาตรฐานอุปกรณไอทีขั้นตํ่ า
–– บงัคบัใหหนวยงานมีแผนแมบทไอทีบงัคบัใหหนวยงานมีแผนแมบทไอที
–– กํ าหนดใหหนวยงานมี กํ าหนดใหหนวยงานมี CIOCIO
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ในระดับประเทศ การใชยังในระดับประเทศ การใชยัง
–– ขาดแผนแมบทระดับชาติขาดแผนแมบทระดับชาติ
–– ขาดการพัฒนาซอฟตแวรกลางขาดการพัฒนาซอฟตแวรกลาง
–– ขาดการแลกเปลี่ยนขอมูลขาดการแลกเปลี่ยนขอมูล
–– ขาดมาตรฐานไอทีที่พอเพียงขาดมาตรฐานไอทีที่พอเพียง
–– ขาดบุคลากรที่ขาดบุคลากรที่มีมีความสามารถและรูจริงความสามารถและรูจริง



ลกัษณะการใชอินลกัษณะการใชอินเทอรเน็ตเทอรเน็ต

การการใชใชขยายตัวอยางกวางขวาง แตยังตํ่ าไปขยายตัวอยางกวางขวาง แตยังตํ่ าไป
ความสนใจของผูใชความสนใจของผูใชจํ ากัดจํ ากัดอยูที่อยูที่
–– การสงอีเมลและเลน การสงอีเมลและเลน  ICQ ICQ
–– การคนหาและ การคนหาและ download download เพลงมาฟงเพลงมาฟง
–– การเปดดูภาพเปลือยการเปดดูภาพเปลือย
–– การกลั่นแกลงผูอื่นการกลั่นแกลงผูอื่น



ผลรวมของการใชไอทีปจจุบันผลรวมของการใชไอทีปจจุบัน

สับสนสับสน
สิ้นเปลืองสิ้นเปลือง
ไมมีประสิทธิภาพไมมีประสิทธิภาพ
ไมมีขอมูลและสารสนเทศที่ควรจะมีไมมีขอมูลและสารสนเทศที่ควรจะมี
ไมไดเชื่อมโยงระดับแผนก และ ระดับหนวยงานไมไดเชื่อมโยงระดับแผนก และ ระดับหนวยงาน



แนวโนมการใชไอทีของหนวยงานแนวโนมการใชไอทีของหนวยงาน



การใชไอทีของหนวยงานการใชไอทีของหนวยงาน

การใชเครือขายภายในจะมากขึ้นการใชเครือขายภายในจะมากขึ้น
ระบบอัตโนมัติจะมากขึ้นระบบอัตโนมัติจะมากขึ้น
ผูใชจะมีจํ านวนมากขึ้นผูใชจะมีจํ านวนมากขึ้น
การสื่อสารผานอินการสื่อสารผานอินเทอรเน็เทอรเน็ตจะมากขึ้นตจะมากขึ้น
ระบบสารสนเทศองคการจะเกิดขึ้นระบบสารสนเทศองคการจะเกิดขึ้น
การพัฒนาฐานความรูจะเริ่มตนการพัฒนาฐานความรูจะเริ่มตน



เครือขายภายในหนวยงานเครือขายภายในหนวยงาน

หนวยงานจะพัฒนาเครือขายภายในเชื่อมโยงไปหนวยงานจะพัฒนาเครือขายภายในเชื่อมโยงไป
ยังฝายและแผนกตาง ๆ ทํ าใหเกิดเปนเครือขายยังฝายและแผนกตาง ๆ ทํ าใหเกิดเปนเครือขาย
หนึ่งเดียวหนึ่งเดียว
ทุกคนทุกคนจะจะอยูบนเครือขาย และสามารถสื่อสารและอยูบนเครือขาย และสามารถสื่อสารและ
รับขาวสารตาง ๆ ไดรับขาวสารตาง ๆ ได



ประเภทของเครือขายประเภทของเครือขาย

ระบบแลนระบบแลน
ระบบอินทราเน็ตระบบอินทราเน็ต
ระบบระบบเอกซทเอกซทราราเน็ตเน็ต
ระบบอินระบบอินเทอรเน็ตเทอรเน็ต



ระบบอัตโนมัติระบบอัตโนมัติ

โลกกาวเขาสูยุคที่เปนอัตโนมัติมากขึ้นโลกกาวเขาสูยุคที่เปนอัตโนมัติมากขึ้น
หุนยนตหุนยนตอุตอุตสาหกรรมจะมีบทบาทมากขึ้นสาหกรรมจะมีบทบาทมากขึ้น
ระบบสํ านักงานอัตโนมัติระบบสํ านักงานอัตโนมัติจะจะขยายตัวออกไปขยายตัวออกไป
การบันทึกขอมูลจะมีลักษณะเปนงานอัตโนมัติการบันทึกขอมูลจะมีลักษณะเปนงานอัตโนมัติ
การควบคุมและประเมินงานจะเปนอัตโนมัติการควบคุมและประเมินงานจะเปนอัตโนมัติ





แนวโนมการประยุกตอินแนวโนมการประยุกตอินเทอรเน็ตเทอรเน็ต

การประชาสัมพันธหนวยงานผาน การประชาสัมพันธหนวยงานผาน WWWWWW
การการใหใหบริการประชาชนผาน บริการประชาชนผาน WWWWWW
การเปดเผยขอมูลขาวสารผาน การเปดเผยขอมูลขาวสารผาน WWWWWW
การฝกอบรมบุคลากรผาน การฝกอบรมบุคลากรผาน  WWW WWW
การการใหใหบริการขอมูลภายในองคกรผาน บริการขอมูลภายในองคกรผาน WWWWWW
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การดํ าเนินธุรกิจผานอินการดํ าเนินธุรกิจผานอินเทอรเน็ตเทอรเน็ต
–– การซื้ออุปกรณจาก ตปทการซื้ออุปกรณจาก ตปท
–– การเปด การเปด  LC LC กับธนาคาร กับธนาคาร
–– การโอนเงินการโอนเงิน
–– การติดตอสื่อสารกับพันธมิตรการติดตอสื่อสารกับพันธมิตร



ระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศ

ระบบการทํ างานที่ใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือระบบการทํ างานที่ใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือ
ในการจัดเก็บขอมูลและประมวลผลใหเปนรายในการจัดเก็บขอมูลและประมวลผลใหเปนราย
งานสารสนเทศ  และใชเครือขายคอมพิวเตอรในงานสารสนเทศ  และใชเครือขายคอมพิวเตอรใน
การนํ าสงรายงานไปใหผูใชทั้งการนํ าสงรายงานไปใหผูใชทั้งที่ที่อยูภายในและอยูภายในและ
ภายนอกหนวยงานภายนอกหนวยงาน



ประเภทของระบบสารสนเทศประเภทของระบบสารสนเทศ

ระบบประมวลผลระบบประมวลผลธุธุรกรรม รกรรม   (Transaction Processing(Transaction Processing
System) System)    ระบบสํ าหรับรับขอมูล ระบบสํ าหรับรับขอมูลธุธุรกรรมมาดํ าเนินการรกรรมมาดํ าเนินการ
ตามขั้นตอน  และทํ าใหเกิดผลงานและเอกสารตามที่ตามขั้นตอน  และทํ าใหเกิดผลงานและเอกสารตามที่
กํ าหนด   เชน ระบบขายสินคาโดยกํ าหนด   เชน ระบบขายสินคาโดยใชใชรหัสแทงรหัสแทง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ    ( (ManagementManagement
Information System)  ใชสํ าหรับนํ าขอมูลมาประมวลInformation System)  ใชสํ าหรับนํ าขอมูลมาประมวล
เปนสารสนเทศใหผูบริหารทราบวาเกิดอะไรขึ้นเปนสารสนเทศใหผูบริหารทราบวาเกิดอะไรขึ้น
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ระบบสนบัสนุนการตัดสินใจ ระบบสนบัสนุนการตัดสินใจ (Decision Support(Decision Support
System) System)    ใชในการทดสอบวา  หากตัดสินใจเชนนั้น ๆ ใชในการทดสอบวา  หากตัดสินใจเชนนั้น ๆ
จะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้น
ระบบสารสนเทศเพื่อระบบสารสนเทศเพื่อผูผูบริหาร บริหาร (Executive(Executive
Information System) Information System)    ใชในการชวยให ใชในการชวยใหผูผูบรหิารคนบรหิารคน
หาขอมูล และสารสนเทศตาง ๆ ทั้งของภายใน และหาขอมูล และสารสนเทศตาง ๆ ทั้งของภายใน และ
ของภายนอกที่เกี่ยวของกับหนวยงานไดรวดเร็วของภายนอกที่เกี่ยวของกับหนวยงานไดรวดเร็ว
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ระบบสํ านักงานอัตโนมัติ ระบบสํ านักงานอัตโนมัติ   (Office Automation(Office Automation
System) System)    เปนระบบสํ าหรับเชื่อมโยงการทํ างานของ เปนระบบสํ าหรับเชื่อมโยงการทํ างานของ
เจาหนาที่และเจาหนาที่และผูผูบริหาร   เพื่อใชในการสื่อสารขอมูลบริหาร   เพื่อใชในการสื่อสารขอมูล
การคนหาขอมูลจากฐานขอมูล   การจัดตารางนัดการคนหาขอมูลจากฐานขอมูล   การจัดตารางนัด
หมาย  การประชุมทางไกล ฯลฯหมาย  การประชุมทางไกล ฯลฯ
ระบบผูเชี่ยวชาญ ระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert System) (Expert System)    ระบบที่ชวยใหผู ระบบที่ชวยใหผู
ที่ที่มีมีความชํ านาญนอยทํ างานไดเหมือนผูชํ านาญมากความชํ านาญนอยทํ างานไดเหมือนผูชํ านาญมาก



แนวโนมดานระบบสารสนเทศแนวโนมดานระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศที่ผานมามีพื้นฐานไมแนนระบบสารสนเทศที่ผานมามีพื้นฐานไมแนน
ระบบใหมจะเชื่อมโยงเปนเนื้อเดียวกันมากขึ้นระบบใหมจะเชื่อมโยงเปนเนื้อเดียวกันมากขึ้น
การดํ าเนินงานจะเนนในเรื่องการจัดเก็บขอมูลการดํ าเนินงานจะเนนในเรื่องการจัดเก็บขอมูล
มากขึ้น นํ าเทคโนโลยีฐานขอมูลมาใชมากขึ้นมากขึ้น นํ าเทคโนโลยีฐานขอมูลมาใชมากขึ้น
ผูผูบริหารจะไดประโยชนจากระบบมากขึ้นบริหารจะไดประโยชนจากระบบมากขึ้น



WorkflowWorkflow

การใชการใช Workflow Workflow จะเพิ่มมากขึ้น  ระบบนี้ทํ าให จะเพิ่มมากขึ้น  ระบบนี้ทํ าให
สามารถติดตามการดํ าเนินงาน  และ เอกสาร ไดสามารถติดตามการดํ าเนินงาน  และ เอกสาร ได
วาทํ าอะไรถึงไหนแลววาทํ าอะไรถึงไหนแลว
การจัด การจัด  Workflow  Workflow  ทํ าให ทํ าใหตองตองปรับเปลี่ยนวิธีปรับเปลี่ยนวิธีการการ
ปฏิบัติงานประจํ าวันปฏิบัติงานประจํ าวัน



WorkgroupWorkgroup

ระบบที่ชวยใหระบบที่ชวยใหผูผูปฏิบัติงานทํ างานเปนทีมไดปฏิบัติงานทํ างานเปนทีมได
ตัวอยางเชน  การออกแบบทางดานวิศวกรรมตัวอยางเชน  การออกแบบทางดานวิศวกรรม
และ สถาปตยกรรม ซึ่งมีผูเกี่ยวของหลายคน แตและ สถาปตยกรรม ซึ่งมีผูเกี่ยวของหลายคน แต
ละคนตองละคนตองรูรูความกาวหนาในการดํ าเนินงานของความกาวหนาในการดํ าเนินงานของ
คนอื่นคนอื่น



Data WarehouseData Warehouse

หนวยงานจะสนใจนํ าขอมูลมาเก็บไวเพื่อหนวยงานจะสนใจนํ าขอมูลมาเก็บไวเพื่อ
วิเคราะหและตัดสินใจมากขึ้นวิเคราะหและตัดสินใจมากขึ้น
เชน ขอมูลปริมาณนํ้ าในเขื่อน  ขอเชน ขอมูลปริมาณนํ้ าในเขื่อน  ขอมูลมูลความความ
ตองการใชไฟฟาในจังหวัดตาง ๆ  ขอมูลเกี่ยวกับตองการใชไฟฟาในจังหวัดตาง ๆ  ขอมูลเกี่ยวกับ
ราคาเชื้อเพลิง  ขอมูลการซอมบํ ารุงอุปกรณ  ขอราคาเชื้อเพลิง  ขอมูลการซอมบํ ารุงอุปกรณ  ขอ
มูลเกี่ยวกับระบบสายสงไฟฟามูลเกี่ยวกับระบบสายสงไฟฟา



Data MiningData Mining

การนํ าขอมูลที่จัดเก็บไวมาวิเคราะหทางการนํ าขอมูลที่จัดเก็บไวมาวิเคราะหทางดานดานสถิติสถิติ
เพื่อใหเห็นความสัมพันธที่ปกติเห็นไดยากเพื่อใหเห็นความสัมพันธที่ปกติเห็นไดยาก
อาทิ   ความสัมพันธอาทิ   ความสัมพันธระหวางระหวางความตองการกระแสความตองการกระแส
ไฟฟากับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  หรือ กับฤดูไฟฟากับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  หรือ กับฤดู
กาลกาล



ระบบ ระบบ  ERP ERP

Enterprise Resource Planning  จะไดEnterprise Resource Planning  จะไดรับรับความความ
สนใจมากขึ้นจากองคการขนาดใหญสนใจมากขึ้นจากองคการขนาดใหญ
ระบบนี้เชื่อมโยงระบบนี้เชื่อมโยงการการปฏิบัติงานทุกจุดเขาดวยกันปฏิบัติงานทุกจุดเขาดวยกัน
และ ผลิตสารสนเทศสงใหและ ผลิตสารสนเทศสงใหผูผูบริหารไดบริหารได
ราคาแพง  และ ยังไมใครมีผูใดราคาแพง  และ ยังไมใครมีผูใดประสบประสบความความ
สํ าเร็จสํ าเร็จ



โลกแขงขันกันเรื่องความรูโลกแขงขันกันเรื่องความรู

ประเทศและหนวยงานจะแขงขันกันในประเทศและหนวยงานจะแขงขันกันในเรื่องเรื่องความความ
รู   นั่นคือ  ผูใดจะมีบุคลากรที่รู   นั่นคือ  ผูใดจะมีบุคลากรที่มีมีความรู ความรู และและความความ
สามารถมากกวากัน  ใครสามารถสรางและสามารถมากกวากัน  ใครสามารถสรางและสั่งสมสั่งสม
ความรูไดมากกวากัน   ใครความรูไดมากกวากัน   ใครมีมีความคิดสรางสรรคความคิดสรางสรรค
และจดสิทธิบัตรไดมากกวากันและจดสิทธิบัตรไดมากกวากัน



การสรางฐานความรูการสรางฐานความรู

หนวยงานตองรีบดํ าเนินการคนหาหนวยงานตองรีบดํ าเนินการคนหาแหลงแหลงความรูความรู
ภายใน   ตรวจสอบวาใครคือผูภายใน   ตรวจสอบวาใครคือผูทรงทรงความรูและมีความรูและมี
ประสบการณ    ตองหาทางจัดประสบการณ    ตองหาทางจัดเก็บเก็บความรูและความรูและ
ประสบการณนั้นเอาไวประสบการณนั้นเอาไว
อาทิ ใครเชี่ยวชาญการซอมอาทิ ใครเชี่ยวชาญการซอมเทอรเทอรไบน  ใครเชี่ยวไบน  ใครเชี่ยว
ชาญการออกแบบวงจรไฟฟาแรงสูง ฯลฯชาญการออกแบบวงจรไฟฟาแรงสูง ฯลฯ



เทคโนโลยีใหมที่ตองสนใจเทคโนโลยีใหมที่ตองสนใจ



ฮารดแวรฮารดแวร

คอมพิวเตอรจะเล็กลงและมีพลังมากขึ้น แตขณะคอมพิวเตอรจะเล็กลงและมีพลังมากขึ้น แตขณะ
เดียวกันความตองการก็จะซับซอนมากขึ้นเดียวกันความตองการก็จะซับซอนมากขึ้น
คอมพิวเตอรคอมพิวเตอรในในอนาคตจะเปนแบบ อนาคตจะเปนแบบ ClusteredClustered
คือนํ าโพรเซสเซอรจํ านวนมากมาเชื่อมตอกันคือนํ าโพรเซสเซอรจํ านวนมากมาเชื่อมตอกัน
และสามารถทํ างานแบบขนานไดและสามารถทํ างานแบบขนานได



ซอฟตแวรซอฟตแวร

ซอฟตแวรจะซอฟตแวรจะมีมีความซับซอนมากขึ้น แพงขึ้นความซับซอนมากขึ้น แพงขึ้น
และ การควบคุมลิขสิทธิ์จะเขมขนขึ้นและ การควบคุมลิขสิทธิ์จะเขมขนขึ้น
หนวยงานจํ าเปนตองหาทางใชซอฟตแวรระบบหนวยงานจํ าเปนตองหาทางใชซอฟตแวรระบบ
เปดที่ดีแตไดเปลามากขึ้นเปดที่ดีแตไดเปลามากขึ้น
การตัดสินใจที่จะเลือกซื้อหรือสรางซอฟตแวรจะการตัดสินใจที่จะเลือกซื้อหรือสรางซอฟตแวรจะ
ยากมากขึ้นเพราะมีตัวแปรมากยากมากขึ้นเพราะมีตัวแปรมาก



การจัดระบบคอมพิวเตอรการจัดระบบคอมพิวเตอร

ระบบระบบ Three tiers  Three tiers  จะได จะไดรับรับความสนใจมากความสนใจมาก
ระบบผูใชระบบผูใช

Application ServerApplication Server

   Database Server   Database Server



Web based programmingWeb based programming

การเขียนโปรแกรมประยุกตจะเนนการใชเว็บเปนการเขียนโปรแกรมประยุกตจะเนนการใชเว็บเปน
เครื่องมือในการสื่อสารมากขึ้นเครื่องมือในการสื่อสารมากขึ้น
หนวยงานสรางหนวยงานสรางโฮมโฮมเพจ และ เพจ และ Web DatabaseWeb Database
จากนั้นโปรแกรมจะนํ าขอมูลใหมจากฐานขอมูลจากนั้นโปรแกรมจะนํ าขอมูลใหมจากฐานขอมูล
มาอัพเดตมาอัพเดตโฮมเพจโฮมเพจโดยอัตโนมัติโดยอัตโนมัติ



เทคโนโลยีเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยความมั่นคงปลอดภัย

ระบบคอมพิวเตอรประสบความเสี่ยงมากระบบคอมพิวเตอรประสบความเสี่ยงมาก
หนวยงานจะตองปกปองระบบดวยวิธีที่กาวหนาหนวยงานจะตองปกปองระบบดวยวิธีที่กาวหนา
การการเขาเขารหัสเปนวิธีการหนึ่งในการปกปองขอมูลรหัสเปนวิธีการหนึ่งในการปกปองขอมูล
ในระบบคอมพิวเตอร รวมทั้งเปนการยืนยันในระบบคอมพิวเตอร รวมทั้งเปนการยืนยัน
ความแทจริงของเอกสารดวย เชนเทคนิค SSL ใชความแทจริงของเอกสารดวย เชนเทคนิค SSL ใช
กับงานดาน กับงานดาน E-commerceE-commerce
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การปองกันไมใหบุคคลภายนอกบุกรุกเขาสูระบบการปองกันไมใหบุคคลภายนอกบุกรุกเขาสูระบบ
เครือขาย  อาจใชเทคโนโลยี เครือขาย  อาจใชเทคโนโลยี   FirewallFirewall และ และ
Intrusion Detection SystemIntrusion Detection System
Firewall Firewall  เปนระบบที่ใชกันผูบุกรุกจากภายนอก เปนระบบที่ใชกันผูบุกรุกจากภายนอก
IDS IDS เปนระบบตรวจสอบการใชงานที่ผิดปกติเปนระบบตรวจสอบการใชงานที่ผิดปกติ
ภายในวงเครือขายของหนวยงานภายในวงเครือขายของหนวยงาน



เทคโนโลยีเทคโนโลยีสมารสมารทการดทการด

การพัฒนา การพัฒนา Multi Application OperatingMulti Application Operating
System System  ใน ในสมารสมารทการด  ทํ าใหบัตรแผนเดียวทการด  ทํ าใหบัตรแผนเดียว
ทํ างานประยุกตไดหลายอยาง  เชนเปนบัตรทํ างานประยุกตไดหลายอยาง  เชนเปนบัตร
ATM ATM   บัตรโทรศัพท  บัตรประชาชน ฯลฯบัตรโทรศัพท  บัตรประชาชน ฯลฯ
สมารทสมารทการดยุคใหมจะมีตัวประมวลผลในตัวการดยุคใหมจะมีตัวประมวลผลในตัว
และตองการและตองการระบบระบบปฏิบัติการพิเศษปฏิบัติการพิเศษ



เทคโนโลยีภาพลักษณเทคโนโลยีภาพลักษณ

เดิมทีเราสรางภาพลักษณจากการสะแกนเอกสารเดิมทีเราสรางภาพลักษณจากการสะแกนเอกสาร
และภาพถายเขาคอมพิวเตอรและภาพถายเขาคอมพิวเตอร
ปจจุปจจุบันเราใชกลองถายบันเราใชกลองถายดิดิจิจิทลัทลั
เรามีโปรแกรมสํ าหรับการตกแตงภาพลักษณใหเรามีโปรแกรมสํ าหรับการตกแตงภาพลักษณให
สวยงาม และ สรางภาพยนตไดคมชัดสวยงาม และ สรางภาพยนตไดคมชัด



WAPWAP
Wireless Access Protocol  เปนเทคโนโลยีสํ าหรับWireless Access Protocol  เปนเทคโนโลยีสํ าหรับ
ทํ าใหเครื่องรับโทรศัพท และ อุปกรณอื่น ๆ เชนทํ าใหเครื่องรับโทรศัพท และ อุปกรณอื่น ๆ เชน
คอมพิวเตอรขนาดฝามือ สามารถติดตอสื่อสารกับคอมพิวเตอรขนาดฝามือ สามารถติดตอสื่อสารกับ
อินอินเทอรเน็ตเทอรเน็ตไดได
ระบบนี้ไดรับการพัฒนามาระยะหนึ่ง  แตยังไมไดระบบนี้ไดรับการพัฒนามาระยะหนึ่ง  แตยังไมได
รับรับความนิยมมากนัก เพราะตองเสียคา ความนิยมมากนัก เพราะตองเสียคา Air timeAir time
มาก   ตองรอการพัฒนารุนใหมตอไปมาก   ตองรอการพัฒนารุนใหมตอไป



BLUETOOTHBLUETOOTH

เปนเทคโนโลยีสํ าหรับทํ าใหอุปกรณตาง ๆ ติดตอเปนเทคโนโลยีสํ าหรับทํ าใหอุปกรณตาง ๆ ติดตอ
สื่อสารกันไดผานคลื่นสื่อสารกันไดผานคลื่นวิทยุวิทยุความถี่สูงความถี่สูง
ผูรวมพัฒนามีผูรวมพัฒนามีหลายหลายบริษัท เชน บริษัท เชน อิริคอิริคสัน โนเกียสัน โนเกีย
ไมโครซอฟต ไอบีเอ็ม ฯลฯไมโครซอฟต ไอบีเอ็ม ฯลฯ
คาดวาเทคโนโลยีนี้จะไดคาดวาเทคโนโลยีนี้จะไดรับรับความความนิยมนิยมอยางกวางอยางกวาง
ขวางขวางในในอนาคตอนาคต



3G3G

ระบบโทรศัพทรุนที่สามกํ าลังไดรับการระบบโทรศัพทรุนที่สามกํ าลังไดรับการพัฒนาพัฒนาอยูอยู
เพื่อใหสามารถใชโทรศัพททํ างานที่กาวหนามากเพื่อใหสามารถใชโทรศัพททํ างานที่กาวหนามาก
ยิ่งขึ้นได เชน ใชตออินยิ่งขึ้นได เชน ใชตออินเทอรเทอรเน็ต  สงภาพเคลื่อนเน็ต  สงภาพเคลื่อน
ไหวระหวางกัน ไดไหวระหวางกัน ไดดวยดวยความเร็วสูงความเร็วสูง
ปจจุบันนี้มีผูลงทุนหลายพันลานเหรียญแตยังไมปจจุบันนี้มีผูลงทุนหลายพันลานเหรียญแตยังไม
breakthrough breakthrough  เกาหลีใตกํ าลังมาแรงดานนี้ เกาหลีใตกํ าลังมาแรงดานนี้



XMLXML

Extensible Markup LanguageExtensible Markup Language
เปนภาษากํ ากับเอกสารและขอมูลที่กํ าลังไดเปนภาษากํ ากับเอกสารและขอมูลที่กํ าลังไดรับรับ
ความนิยมมาก  เพราะจะชวยทํ าใหเชื่อมโยงและความนิยมมาก  เพราะจะชวยทํ าใหเชื่อมโยงและ
ใชขอมูลใชขอมูลที่ที่อยูในฐานขอมูลที่มีรูปแบบตางกันไดอยูในฐานขอมูลที่มีรูปแบบตางกันได
XML XML เปนอนาคตเปนอนาคตที่ที่บริษัทและหนวยงานหลายบริษัทและหนวยงานหลาย
แหงกํ าลังทุมเทพลังงานศึกษาแหงกํ าลังทุมเทพลังงานศึกษา



พฒันาใหมดานการจัดการไอทีของรัฐพฒันาใหมดานการจัดการไอทีของรัฐ



คณะกรรมการไอทีแหงชาติคณะกรรมการไอทีแหงชาติ

ไดรับการแตงตั้งขึ้นในสมัยคุณอานันท เปนนายกไดรับการแตงตั้งขึ้นในสมัยคุณอานันท เปนนายก
รัฐมนตรี   ทํ าหนาที่สงเสริมใหรัฐมนตรี   ทํ าหนาที่สงเสริมใหเกิดเกิดนโยบายไอทีนโยบายไอที
โดยเฉพาะในภาครัฐฯโดยเฉพาะในภาครัฐฯ
มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการหลายชุดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการหลายชุด
ไดผลักดันใหเกิดผลงานที่นาสนใจหลายเรื่องไดผลักดันใหเกิดผลงานที่นาสนใจหลายเรื่อง



ผลงานโดยยอของ ผลงานโดยยอของ NITCNITC

กํ าหนดกํ าหนดนโยบายไอทีแหงชาตินโยบายไอทีแหงชาติ
กํ าหนดมาตรฐานขั้นตํ่ าของอุปกรณไอทีกํ าหนดมาตรฐานขั้นตํ่ าของอุปกรณไอที
กํ าหนดใหขาราชการระดับ กํ าหนดใหขาราชการระดับ 5-8 5-8 ตองเรียนไอทีตองเรียนไอที
กํ าหนดใหทุกหนวยงานมีแผนแมบทไอทีกํ าหนดใหทุกหนวยงานมีแผนแมบทไอที
กํ าหนดใหมีตํ าแหนง กํ าหนดใหมีตํ าแหนง CIOCIO



การสงเสริม การสงเสริม - - ภเูก็ตไอทีภเูก็ตไอที

PHD  PHD  Phuket Phuket Digital ParadiseDigital Paradise
ทุกคนมองเห็นทุกคนมองเห็นโอกาสที่ภูเก็ตโอกาสที่ภูเก็ต
พยายามทํ าใหภูเก็ตเปนเมืองไอที  มีคนตางชาติที่พยายามทํ าใหภูเก็ตเปนเมืองไอที  มีคนตางชาติที่
เกษียณตนเองมาเปดกิจการและจางคนไทยเกษียณตนเองมาเปดกิจการและจางคนไทย
ทํ างาน   ทํ าใหภูเก็ตเปนเมืองปลอดภาษี  มีโครงทํ างาน   ทํ าใหภูเก็ตเปนเมืองปลอดภาษี  มีโครง
สรางพื้นฐานไอทีที่แข็งแกรง ฯลฯสรางพื้นฐานไอทีที่แข็งแกรง ฯลฯ



E-ThailandE-Thailand

พยายามทํ าใหประเทศไทยใชอินพยายามทํ าใหประเทศไทยใชอินเทอรเน็ตเทอรเน็ตเปนเปน
เครื่องมือเครื่องมือในในการใหขอมูลขาวสารและการใหขอมูลขาวสารและใหใหบริการบริการ
ตาง ๆ แกประชาชนตาง ๆ แกประชาชน
การจดทะเบียนตาง ๆ  การโอนยายถิ่นการจดทะเบียนตาง ๆ  การโอนยายถิ่นที่ที่อยู  การอยู  การ
คํ านวณภาษีและรับแบบยื่นภาษี  การตรวจสอบคํ านวณภาษีและรับแบบยื่นภาษี  การตรวจสอบ
ชื่อเพื่อเปดกิจการ  ฯลฯชื่อเพื่อเปดกิจการ  ฯลฯ



E-ProcurementE-Procurement

แนวคิดในการจัดซื้อจัดจางผานระบบแนวคิดในการจัดซื้อจัดจางผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสอิเล็กทรอนิกส
สามารถแจงขาวการจัดซื้อจัดจาง  แจกจายสามารถแจงขาวการจัดซื้อจัดจาง  แจกจาย
เอกสารเอกสารการการประมูล  รับเอกสารประมูล  รับเอกสารการการประมูล  ตรวจประมูล  ตรวจ
สอบหลักฐานบริษัท  ตรวจสอบสัญญามาตรฐานสอบหลักฐานบริษัท  ตรวจสอบสัญญามาตรฐาน
โอนเงินคาซื้อสินคาโอนเงินคาซื้อสินคาและและบริการบริการ



ปญหาปญหาทางปฏิบัทางปฏิบัตกิบัขอมูลและสารสนเทศตกิบัขอมูลและสารสนเทศ

ไมมีใครทราบวาหนวยงานใดเก็บขอมูลอะไรไมมีใครทราบวาหนวยงานใดเก็บขอมูลอะไร
ไมสามารถเชื่อมโยงขอมูล หรือ นํ าขอมูลมาใชไมสามารถเชื่อมโยงขอมูล หรือ นํ าขอมูลมาใช
ขอมูลมีมากเกินไป หรือ ไมมีเลยขอมูลมีมากเกินไป หรือ ไมมีเลย
ขอมูลไมนาเชื่อถือเพราะจัดเก็บไมเหมาะสมขอมูลไมนาเชื่อถือเพราะจัดเก็บไมเหมาะสม
ไมมีระบบสารสนเทศใหไมมีระบบสารสนเทศใหผูผูบริหารใชบริหารใช

























ขอขอบคุณขอขอบคุณและและสวัสดีสวัสดี


