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แนะนํ าเนื้อหาแนะนํ าเนื้อหาคํ าคํ าบรรยายบรรยาย

สถาบันอุดมศึกษาไทยสถาบันอุดมศึกษาไทยในในอนาคตอนาคต
การประยุกตไอทีในมหาวิทยาลัยการประยุกตไอทีในมหาวิทยาลัย
จากไอทีสูไอเอสจากไอทีสูไอเอส
ผูผูบริหารและอาจารยตองรูสารสนเทศบริหารและอาจารยตองรูสารสนเทศ
สรุปสรุป



การเปลี่ยนแปลงคือนิการเปลี่ยนแปลงคือนิรันดรรันดร

โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
การดํ าเนินการใด ๆ ตองคํ านึงการดํ าเนินการใด ๆ ตองคํ านึงถึงถึงความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลง
และจัดรูปแบบใหสอดคลองและจัดรูปแบบใหสอดคลองกับกับความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลง
หนวยงานใดไมไดเตรียมรับหนวยงานใดไมไดเตรียมรับกับกับความเปลี่ยนแปลงก็จะความเปลี่ยนแปลงก็จะ
ไมสามารถดํ าเนินการได  และอาจจะตองถูกยุบหรือไมสามารถดํ าเนินการได  และอาจจะตองถูกยุบหรือ
เลิกกิจการไปเลิกกิจการไป



สถาบันอุดมศึกษาไทยกับการเปลี่ยนแปลงสถาบันอุดมศึกษาไทยกับการเปลี่ยนแปลง

สถาบันการศึกษาไทยตองหันมาพิจารณาตัวเองสถาบันการศึกษาไทยตองหันมาพิจารณาตัวเอง
การจัดการจัดอันดับอันดับในเอเชียอยูระดับลาหลังในเอเชียอยูระดับลาหลัง
กาวไมทันเทคโนโลยีกาวไมทันเทคโนโลยี
ขาดอาจารย  หลักสูตรลาหลัง  และ นักศึกษาไมมีคุณขาดอาจารย  หลักสูตรลาหลัง  และ นักศึกษาไมมีคุณ
ภาพ   ทํ าใหภาพรวมภาพ   ทํ าใหภาพรวมของของสถาบันตกตํ่ าสถาบันตกตํ่ า
คํ าตอบอยูที่คํ าตอบอยูที่การการปฏิรูปปฏิรูป??



การการปฏิรูปมีหลายแบบปฏิรูปมีหลายแบบ

แบบคอยเปนคอยไป   คือ  ปรับการดํ าเนินงานไปแบบคอยเปนคอยไป   คือ  ปรับการดํ าเนินงานไป
ตลอดเวลา  ตลอดเวลา  แตแตปรับทีละนอยปรับทีละนอย
แบบถอนรากถอนโคน   คือ  ปรับการดํ าเนินงานอยางแบบถอนรากถอนโคน   คือ  ปรับการดํ าเนินงานอยาง
ขนานใหญ   มีการถามตัวเองวา  การทํ างานจุดใดไมจํ าขนานใหญ   มีการถามตัวเองวา  การทํ างานจุดใดไมจํ า
เปนบาง   ถาไมจํ าเปนก็ยุบงานนั้นไปเปนบาง   ถาไมจํ าเปนก็ยุบงานนั้นไป
เรียกกันทั่วไปวาเปนการรื้อปรับระบบ เรียกกันทั่วไปวาเปนการรื้อปรับระบบ ReengineeringReengineering



แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการการปฏิรูปปฏิรูป

มุงที่การเปลี่ยนแปลงอยางถอนรากถอนโคนมุงที่การเปลี่ยนแปลงอยางถอนรากถอนโคน
พิจารณายุบ  เลิก  ตัดทอน  กิจกรรม รวมทั้งพิจารณายุบ  เลิก  ตัดทอน  กิจกรรม รวมทั้ง
เทคโนโลยีที่ลาสมัยและไมจํ าเปนเทคโนโลยีที่ลาสมัยและไมจํ าเปน
นํ าเทคโนโลยีที่กาวหนาเขามาใชนํ าเทคโนโลยีที่กาวหนาเขามาใช
มุงลดจํ านวนคนที่ไมจํ าเปนลงมุงลดจํ านวนคนที่ไมจํ าเปนลง
มุงไปมุงไปที่ที่ความเปนเลิศของโลก ความเปนเลิศของโลก (World Class)(World Class)



ความเปนเลิศระดับโลกความเปนเลิศระดับโลก

หนวยงานที่ไมมีของเสียหนวยงานที่ไมมีของเสีย
พนักงานทํ างานไดหลากหลายหนาที่พนักงานทํ างานไดหลากหลายหนาที่
นํ าเทคโนโลยีที่กาวหนามาใชนํ าเทคโนโลยีที่กาวหนามาใช
เก็บบันทึกขอมูลจากจุดเกิดเก็บบันทึกขอมูลจากจุดเกิด
สรางฐานขอมูลไวเพียงชุดเดียวสรางฐานขอมูลไวเพียงชุดเดียว
ใชสารสนเทศในการตัดสินใจใชสารสนเทศในการตัดสินใจ



แนวแนวคิคิดอยูที่กระบวนการดอยูที่กระบวนการ

การการปฏิรูปราชการจํ าเปนตองมุงเนนไปที่ปฏิรูปราชการจํ าเปนตองมุงเนนไปที่การการปรับปรับ
กระบวนการ กระบวนการ (process)(process)
การปฏิรูปเทคโนโลยีจํ าเปนตองพิจารณาปรับการการปฏิรูปเทคโนโลยีจํ าเปนตองพิจารณาปรับการเลือกเลือก
เทคโนโลยี    การเทคโนโลยี    การประยุกตประยุกตเทคโนโลยี   การดัดแปลงเทคโนโลยี   การดัดแปลง
และ การและ การสรางสรางเทคโนโลยีใหม  เทคโนโลยีใหม  ใหใหสอดสอดคลอคลองกับความงกับความ
เปลี่ยนแปลงของเปลี่ยนแปลงของโลกโลก



มหาวิทยาลัยก็จะมหาวิทยาลัยก็จะตองตองปฏิรูปปฏิรูป

มหาวิทยาลัยไทยจํ าเปนมหาวิทยาลัยไทยจํ าเปนตองตองปฏิรูปตัวเองใหมปฏิรูปตัวเองใหม
การออกนอกระบบเปนเพียงจุดเริ่มตนการออกนอกระบบเปนเพียงจุดเริ่มตน
ปญหาใหญก็คือจะปญหาใหญก็คือจะสรางสรางความเปนเลิศความเปนเลิศไดไดอยางไรอยางไร
จะจะทํ าทํ าอยางไรจึงจะเลี้ยงตัวเองได  มีชื่อเสียง  มีคุณอยางไรจึงจะเลี้ยงตัวเองได  มีชื่อเสียง  มีคุณ
ภาพ  และ  สรางคนที่เปนผูนํ าของสังคมไดภาพ  และ  สรางคนที่เปนผูนํ าของสังคมได
การวางแผนจะตองเนนไปที่ดานเหลานี้การวางแผนจะตองเนนไปที่ดานเหลานี้



นโยบายดานเทคโนโลยีนโยบายดานเทคโนโลยี



ปญหาสํ าคัญทางดานการศึกษาปญหาสํ าคัญทางดานการศึกษา

รัฐบาลไมไดรัฐบาลไมไดใหใหความสํ าคัญอยางจริงจังความสํ าคัญอยางจริงจัง
ขาดการประสานงานในขาดการประสานงานในระดับระดับนโยบายนโยบาย
ขาดกาขาดการรวิจัยวิจัยเชิงเชิงนโยบายนโยบาย
การศึกษาโดยทั่วไปลาหลังทุกระดับการศึกษาโดยทั่วไปลาหลังทุกระดับ
อาจารยไทยมีคุณภาพตกตํ่ าลงอาจารยไทยมีคุณภาพตกตํ่ าลง
วัฒนวัฒนธรรมไทยที่ไมสงเสริมการสรางคนเกงธรรมไทยที่ไมสงเสริมการสรางคนเกง



ทางออกของทางออกของการการปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปการศึกษา
ตองสรางวาระแหงชาติตองสรางวาระแหงชาติโดยผนีโดยผนีกกํ าลังคนในภาครัฐกกํ าลังคนในภาครัฐ
และเอกชนมารวมมือกันคิดวางแผนและเอกชนมารวมมือกันคิดวางแผน
ตองกํ าหนดวิสัยทัศน  นโยบาย  และเลือกแนวทางการตองกํ าหนดวิสัยทัศน  นโยบาย  และเลือกแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาที่เปนรูปธรรมพัฒนาการศึกษาที่เปนรูปธรรม
ตองมุงแกปญหาที่ตองมุงแกปญหาที่รากรากหญาใหไดหญาใหได
สํ านักงบประมาณตองเขาใจนโยบายและปฏิบัติตามสํ านักงบประมาณตองเขาใจนโยบายและปฏิบัติตาม



ทางออกของการปฏิรูปการศึกษา ทางออกของการปฏิรูปการศึกษา 22

ตองเรงสรางอาจารยที่เปนเลิศตองเรงสรางอาจารยที่เปนเลิศ
ปรับการใหผลตอบแทนแกอาจารยและผูเกี่ยวของปรับการใหผลตอบแทนแกอาจารยและผูเกี่ยวของ
ปรับโครงสรางการศึกษาทุกระดับปรับโครงสรางการศึกษาทุกระดับ
จัดใหจัดใหมีสถานมีสถานศึกษาที่ศึกษาที่มีมีความเปนเลิศดาน ความเปนเลิศดาน วททวทท. โดย. โดย
เฉพาะ  เชน เฉพาะ  เชน รรรร. วิทยาศาสตร  ไปจนถึง ม.เทคโนโลยี. วิทยาศาสตร  ไปจนถึง ม.เทคโนโลยี
เขมเขมงวดในดานมาตรฐานและคุณภาพของ  หลักสูตรงวดในดานมาตรฐานและคุณภาพของ  หลักสูตร
ตํ ารา  อาจารย  การเรียนการสอน  และ นักศึกษาตํ ารา  อาจารย  การเรียนการสอน  และ นักศึกษา



ทางออกของการปฏิรูปการศึกษา ทางออกของการปฏิรูปการศึกษา 33

ในดานมหาวิทยาลัยเอง  จะตองกํ าหนดวิสัยทัศน  ทิศในดานมหาวิทยาลัยเอง  จะตองกํ าหนดวิสัยทัศน  ทิศ
ทาง  และ  นโยบายใหชัดเจนทาง  และ  นโยบายใหชัดเจน
ไมจํ าเปนจะตองเปนมหาวิทยาลัยที่เกงทุกเรื่องไมจํ าเปนจะตองเปนมหาวิทยาลัยที่เกงทุกเรื่อง
นํ าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
ปรับกระบวนการเรียนการสอนใหมปรับกระบวนการเรียนการสอนใหม
สงเสริมใหนักศึกษาและอาจารยใชไอทีสงเสริมใหนักศึกษาและอาจารยใชไอที



แนวทางควรสอดคลองกับไอที แนวทางควรสอดคลองกับไอที 20002000

ประเทศไทยไดพัฒนานโยบาย ประเทศไทยไดพัฒนานโยบาย IT2000IT2000
การดํ าเนินงานตาง ๆ จึงควรสอดคลองกับแผนนี้การดํ าเนินงานตาง ๆ จึงควรสอดคลองกับแผนนี้
อยางนอยควรทราบวาคณะกรรมการไอทีแหงชาติ มีอยางนอยควรทราบวาคณะกรรมการไอทีแหงชาติ มี
วิสัยทัศนและมองไอวิสัยทัศนและมองไอทีทีอยางไรอยางไร



แนวคิดไอที แนวคิดไอที 20002000



คณะกรรมการคอมพิวเตอรของรัฐคณะกรรมการคอมพิวเตอรของรัฐ

จัดตั้งขึ้นหลังจัดตั้งขึ้นหลังจากจากคอมพิวเตอรเริ่มแพรหลายคอมพิวเตอรเริ่มแพรหลาย
เปนผูชวยสํ านักงบประมาณในการกลั่นกรองคํ าของบเปนผูชวยสํ านักงบประมาณในการกลั่นกรองคํ าของบ
ประมาณดานคอมพิวเตอรประมาณดานคอมพิวเตอร
กรรมการาสวนมากเปนหัวหนาศูนยคอมพิวเตอรกรรมการาสวนมากเปนหัวหนาศูนยคอมพิวเตอร
การพิจารณาคํ าขอคอนขางชา และอาจมีอคติการพิจารณาคํ าขอคอนขางชา และอาจมีอคติ
ครมครม. ไดมีมติใหยุบไปในสมัย . ไดมีมติใหยุบไปในสมัย รสชรสช..



คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ  ทํ าหนาคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ  ทํ าหนา
ที่ในการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาและการใชไอทีในที่ในการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาและการใชไอทีใน
หนวยงานตาง ๆ อยางกวางขวาง  เพราะเชื่อวาไอหนวยงานตาง ๆ อยางกวางขวาง  เพราะเชื่อวาไอทีทีจะจะ
ชวยใหหนวยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสงผลใหชวยใหหนวยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสงผลให
ประเทศมีประเทศมีศักยศักยภาพในดานการแขงขันมากขึ้นภาพในดานการแขงขันมากขึ้น
NITC NITC    มีรองนายกรัฐ มีรองนายกรัฐมนตมนตรีเปนประธานรีเปนประธาน



นโยบายดานไอทีของชาตินโยบายดานไอทีของชาติ

NITC NITC   ไดแตงตั้งกรรมการขึ้นหลายคณะไดแตงตั้งกรรมการขึ้นหลายคณะ
NITC NITC  เสนอ เสนอใหคใหครม. รม. อนุมัติอนุมัตินโยบายสามขอนโยบายสามขอ
–– ใหเรงรีบสรางโครงสรางพื้นฐานไอทีทั่วประเทศใหเรงรีบสรางโครงสรางพื้นฐานไอทีทั่วประเทศ
–– เรงรีบพัฒนาบุคลากรใหรูไอทีทุกระดับเรงรีบพัฒนาบุคลากรใหรูไอทีทุกระดับ
–– สงเสริมใหสงเสริมใหเกิดเกิดบริการแบบเบ็ดเสร็จ บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop(One Stop

Service)Service)



การสรางโครงสรางพื้นฐานไอทีการสรางโครงสรางพื้นฐานไอที

พยายามใหพยายามใหทุกหมุทุกหมุบานมีโทรศัพทพื้นฐานบานมีโทรศัพทพื้นฐาน
โครงการเดินเสนใยนํ าแสงไปทั่วประเทศของคอมโครงการเดินเสนใยนํ าแสงไปทั่วประเทศของคอมลิงกลิงก
โครงการ โครงการ ThaiSarn ThaiSarn  และ   และ  SchoolNetSchoolNet
โครงการ  โครงการ  GINet GINet  ของ ของเนคเทคเนคเทค
โครงการ โครงการ Uninet Uninet  ของทบวง ของทบวง
โครงการระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยโครงการระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย



การพัฒนาบุคลากรไอทีการพัฒนาบุคลากรไอที

พยายามสงเสริมใหมีการสอนไอทีทุกระดับพยายามสงเสริมใหมีการสอนไอทีทุกระดับ
ครมครม.มีมติ.มีมติใหขใหขรก.ระดับ รก.ระดับ 5 5  ถึง  ถึง 88 ตองเรียน ตองเรียน
Spreadsheet Spreadsheet  อยางนอยสองวัน อยางนอยสองวัน
สงเสริมใหกํ าหนดมาตรฐานบุคลากรไอทีสงเสริมใหกํ าหนดมาตรฐานบุคลากรไอที
สงเสริมใหมีการสอบรับรองคุณภาพบุคลากรไอทีสงเสริมใหมีการสอบรับรองคุณภาพบุคลากรไอที
กํ าหนดใหแตละหนวยงานตองมีตํ าแหนง กํ าหนดใหแตละหนวยงานตองมีตํ าแหนง  CIO CIO



การจัดใหการจัดใหมีมีบริการแบบเบ็ดเสร็จบริการแบบเบ็ดเสร็จ

พยายามใหทุกหนวยงานนํ าไอทีไปใชในการพยายามใหทุกหนวยงานนํ าไอทีไปใชในการใหใหบริการบริการ
พยายามรวมฟงกชันตาง ๆ เขาดวยกันเพื่อใหสะดวกพยายามรวมฟงกชันตาง ๆ เขาดวยกันเพื่อใหสะดวก
แกผูแกผูรับรับบริการบริการ
จํ าเปนตองมีรากฐานไอทีที่ดี  โดยเฉพาะระบบฐานขอจํ าเปนตองมีรากฐานไอทีที่ดี  โดยเฉพาะระบบฐานขอ
มูลซึ่งจะตองจัดทํ าใหเปนหนึ่งเดียว และ แตละหนวยมูลซึ่งจะตองจัดทํ าใหเปนหนึ่งเดียว และ แตละหนวย
งานที่เกี่ยวของเรียกมาใชงานไดงานที่เกี่ยวของเรียกมาใชงานได



ประเมินผลประเมินผลของของนโยบายนโยบาย

หนวยงานตาง ๆ ยังไมเขาใจจริงหนวยงานตาง ๆ ยังไมเขาใจจริง
การนํ าการนํ าไปไปปฏิบัติมีนอยและยังไมเปนรูปธรรมปฏิบัติมีนอยและยังไมเปนรูปธรรม
ขาดการเขียนแผนงานที่จะเชื่อมโยงจากนโยบายไปสูขาดการเขียนแผนงานที่จะเชื่อมโยงจากนโยบายไปสู
การการปฏิบัติปฏิบัติ
นโยบายเดิมยังขาดแนวคิดในเรื่องนโยบายเดิมยังขาดแนวคิดในเรื่องอุตอุตสาหกรรมไอทีสาหกรรมไอที
และ การวิจัยและพัฒนาและ การวิจัยและพัฒนา



หวนพินิจไอทีหวนพินิจไอที



ความหมายที่แทจริงของไอทีความหมายที่แทจริงของไอที

ไอที คือ เทคโนโลยีสารสนเทศไอที คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไอที ประกอบดวย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  และไอที ประกอบดวย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  และ
เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีโทรคมนาคม
คอมพิวเตอร ชวยในการบันทึก เก็บขอมูล  คํ านวณคอมพิวเตอร ชวยในการบันทึก เก็บขอมูล  คํ านวณ
และ จัดทํ ารายงานและ จัดทํ ารายงาน
ระบบโทรคมนาคม ชวยใหสงขอมูล และรายงานไปใหระบบโทรคมนาคม ชวยใหสงขอมูล และรายงานไปให
ผูใชผูใชที่ที่อยูหางไกลไดอยูหางไกลได



สารสนเทศคืออะไรสารสนเทศคืออะไร

สารสนเทศคือ  ผลลัพธของการประมวลผลขอมูลดวยสารสนเทศคือ  ผลลัพธของการประมวลผลขอมูลดวย
วิธีการตาง ๆ   เชน  การจํ าแนก  จัดกลุม  การคํ านวณวิธีการตาง ๆ   เชน  การจํ าแนก  จัดกลุม  การคํ านวณ
และและพยากรณทางสถิติ  การเปรียบเทียบพยากรณทางสถิติ  การเปรียบเทียบ
สารสนเทศ สวนมากเปนผลผลิตของระบบสารสนเทศสารสนเทศ สวนมากเปนผลผลิตของระบบสารสนเทศ
หรือ หรือ   Information System Information System ซึ่งซึ่งมีมีอยูดวยกันหลายแบบอยูดวยกันหลายแบบ



รูปแบบการใชไอทีรูปแบบการใชไอทีในในสถาบันการศึกษาสถาบันการศึกษา

เริ่มใชมานานแลว  จาก จุฬาฯ เริ่มใชมานานแลว  จาก จุฬาฯ 25062506
ในตอนแรกเพื่อสอนการเขียนโปรแกรม  ตอมาเพื่อในตอนแรกเพื่อสอนการเขียนโปรแกรม  ตอมาเพื่อ
การบริหารและงานประจํ า เชน การลงทะเบียน  และการบริหารและงานประจํ า เชน การลงทะเบียน  และ
งานหองสมุด  สุดทายคือดานการเรียนการสอน  และงานหองสมุด  สุดทายคือดานการเรียนการสอน  และ
ดานอินดานอินเทอรเน็ตเทอรเน็ต
การใชไอทีสวนมากยังไมไดลงไปถึงระดับสารสนเทศการใชไอทีสวนมากยังไมไดลงไปถึงระดับสารสนเทศ



ระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศ

ระบบสํ าหรับจัดเก็บขอมูลจากแหลงเกิด   นํ าขอมูลมาระบบสํ าหรับจัดเก็บขอมูลจากแหลงเกิด   นํ าขอมูลมา
ตรวจตรวจสอบสอบความถูกตอง  บันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลความถูกตอง  บันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล
นํ าขอมูลมาประมวลผลเปนสารสนเทศ  จัดทํ ารายงานนํ าขอมูลมาประมวลผลเปนสารสนเทศ  จัดทํ ารายงาน
สารสนเทศ  และสงรายงานใหแกผูใชสารสนเทศ  และสงรายงานใหแกผูใช
ระบบสารสนเทศมีหลายรูปแบบ  และเหมาะสํ าหรับผูระบบสารสนเทศมีหลายรูปแบบ  และเหมาะสํ าหรับผู
ใชแตละระดับตางกันไปใชแตละระดับตางกันไป



ระบบประมวลผลขอมูล
Transaction Processing System

ฐานขอมูล
ระบบจัดการฐานขอมูล (DBMS)
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Strategical
Level

Tactical Level

Operational Level

รายงาน

External Data

ขอมูล

Oracle
Ingres

dBASE
FoxPro
AccessProgress

ระดับของระบบระดับของระบบ



ไอทีในชีวิตประจํ าวันไอทีในชีวิตประจํ าวัน

การสื่อสารทางโทรศัพทและโทรศัพทมือถือการสื่อสารทางโทรศัพทและโทรศัพทมือถือ
การสงเอกสารทางโทรสารการสงเอกสารทางโทรสาร
การใชบัตรเอทีการใชบัตรเอทีเอ็มเอ็มถอนเงินจากบัญชีเงินฝากถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก
การคิดเงินคาสินคาโดยอานรหัสแทงบนสินคาการคิดเงินคาสินคาโดยอานรหัสแทงบนสินคา
การจองและสํ ารองที่นั่งเครื่องบินการจองและสํ ารองที่นั่งเครื่องบิน
การทํ าบัตรประชาชนการทํ าบัตรประชาชน



ไอทีทํ าใหเกิดยุคโลกาไอทีทํ าใหเกิดยุคโลกาภิวัตนภิวัตน

การสื่อสารทํ าใหโลกไรพรมแดนการสื่อสารทํ าใหโลกไรพรมแดน
เหตุการณ ณ ประเทศหนึ่งทํ าใหเกิดผลกระทบตออีกเหตุการณ ณ ประเทศหนึ่งทํ าใหเกิดผลกระทบตออีก
หลายประเทศหลายประเทศไดไดอยางรวดเร็วอยางรวดเร็ว
เราอาจเรียนรูเรื่องอะไรก็ไดถามีเงินจายเราอาจเรียนรูเรื่องอะไรก็ไดถามีเงินจาย
เราอาจสั่งซื้อสินคาจากทั่วโลกไดจากบานของเราเองเราอาจสั่งซื้อสินคาจากทั่วโลกไดจากบานของเราเอง
อาชญากรรมคอมพิวเตอรเกิดขึ้นอยางกวางขวางอาชญากรรมคอมพิวเตอรเกิดขึ้นอยางกวางขวาง



คอมพิวเตอรคอมพิวเตอรทํ าทํ าอะไรใหเราไดอะไรใหเราได

บันทึกขอมูลที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติบันทึกขอมูลที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
เก็บขอมูลเอาเก็บขอมูลเอาไวไวดวยโปรแกรมจัดการฐานขอมูลดวยโปรแกรมจัดการฐานขอมูล
คนหาขอมูลตามเงื่อนไขไดรวดเร็วครบถวนคนหาขอมูลตามเงื่อนไขไดรวดเร็วครบถวน
คํ านวณผลลัพธตาง ๆ คํ านวณผลลัพธตาง ๆ ไดไดอยางรวดเร็วอยางรวดเร็ว
สงขอมูลจํ านวนมากผานระบบโทรคมนาคมสงขอมูลจํ านวนมากผานระบบโทรคมนาคม
ควบคุมอุปกรณทางไกลไดรวดเร็วควบคุมอุปกรณทางไกลไดรวดเร็ว



งานหลักที่คอมพิวเตอรทํ าไดงานหลักที่คอมพิวเตอรทํ าได

พิมพเอกสาร รายงาน จดหมายพิมพเอกสาร รายงาน จดหมาย
บันทึกรายการคา และ ทํ าบัญชีทุกอยางบันทึกรายการคา และ ทํ าบัญชีทุกอยาง
บันทึกขอมูลสํ าคัญและจัดทํ ารายงานเตือนบันทึกขอมูลสํ าคัญและจัดทํ ารายงานเตือนผูผูบริหารบริหาร
ออกแบบผลิตภัณฑ และ ทดสอบกอนการผลิตออกแบบผลิตภัณฑ และ ทดสอบกอนการผลิต
ควบคุมการผลิตโดยอัตโนมัติควบคุมการผลิตโดยอัตโนมัติ
สื่อสารเอกสารดวยระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกสสื่อสารเอกสารดวยระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส



คอมพิวเตอรทํ าอะไรไมไดคอมพิวเตอรทํ าอะไรไมได
ปรบัเปลี่ยนงานที่ไมเปนระบบใหมีประสิทธิภาพปรบัเปลี่ยนงานที่ไมเปนระบบใหมีประสิทธิภาพ
ลํ าพังการซื้อคอมพิวเตอรมาใชไมชวยเพิ่มประสิทธิภาพลํ าพังการซื้อคอมพิวเตอรมาใชไมชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
ตองจัดระบบการทํ างานใหมกอนตองจัดระบบการทํ างานใหมกอน
ทํ าใหลดจํ านวนเจาหนาที่พนักงานทํ าใหลดจํ านวนเจาหนาที่พนักงาน
พนักงานตองทํ างานมากขึ้น และ ละเอียดมากขึ้นพนักงานตองทํ างานมากขึ้น และ ละเอียดมากขึ้น

  ตองรอใหพนักงานคุนเคยกับวิธีใชกอนตองรอใหพนักงานคุนเคยกับวิธีใชกอน
ชวยลดคาใชจายชวยลดคาใชจาย
ตองซื้ออุปกรณและซอฟตแวรมาเพิ่มเติมเสมอตองซื้ออุปกรณและซอฟตแวรมาเพิ่มเติมเสมอ
ตองมีบุคลากรที่ตองมีบุคลากรที่มีมีความรูดานไอทีความรูดานไอที
ทํ างาน ทํ าธุรกิจ หรือสอนดวยตัวเองทํ างาน ทํ าธุรกิจ หรือสอนดวยตัวเอง



เปลี่ยนสภาพการใชไอทีในภาครัฐเปลี่ยนสภาพการใชไอทีในภาครัฐ



การใชคอมพิวเตอรในภาครัฐการใชคอมพิวเตอรในภาครัฐ

เริม่มาประมาณสามสิบปเศษเริม่มาประมาณสามสิบปเศษ
งานกลุมแรก ๆ คืองานงานกลุมแรก ๆ คืองานดานดานสถิติ ประมวลผล บัญชีสถิติ ประมวลผล บัญชี
อุปสรรคอุปสรรคส ําคัญส ําคัญอยูที่ขาดการสนับสนุนของอยูที่ขาดการสนับสนุนของผูผูบริหารบริหาร
ตลอดทุกยุคทุกสมัย   การควบคุมโดยตลอดทุกยุคทุกสมัย   การควบคุมโดยเขมเขมงวดในระยะงวดในระยะ
ตน   ตน   การการขาดวิสัยทัศนและจินตนาการวาไอทีมีบทขาดวิสัยทัศนและจินตนาการวาไอทีมีบท
บาทอยางบาทอยางส ําคัญส ําคัญอยางไร  และการขาดบุคลากรอยางไร  และการขาดบุคลากร



การใชคอมพิวเตอรในภาครัฐ การใชคอมพิวเตอรในภาครัฐ 22
การใชในการใชในปจจุปจจุบนัยงัไมเปนระบบบนัยงัไมเปนระบบ
สวนมากเปนการประยุกตในสวนมากเปนการประยุกตในงานงานสนบัสนุน และ งานสนบัสนุน และ งาน
ขอมูล  การประยุกตในงานภารกิจหลักมีนอยขอมูล  การประยุกตในงานภารกิจหลักมีนอย
งานดานระบบสารสนเทศมีนอย และ ไมไดมีผลตองานดานระบบสารสนเทศมีนอย และ ไมไดมีผลตอ
การสรางกลยุทธขององคการการสรางกลยุทธขององคการ
งานประยุกตระดับเสมียนพนักงานมีมาก  แตระดับผูงานประยุกตระดับเสมียนพนักงานมีมาก  แตระดับผู
บรหิารมีนอยเพราะยังไมสนใจใชบรหิารมีนอยเพราะยังไมสนใจใชคอมพคอมพดวยตนเองดวยตนเอง



ปญหาพื้นฐานรวมกันในภาครัฐปญหาพื้นฐานรวมกันในภาครัฐ

ขาดหนวยงานสนับสนุน   ตางคนตางทํ า   แลกเปลี่ยนขาดหนวยงานสนับสนุน   ตางคนตางทํ า   แลกเปลี่ยน
ขอมูล และ ซอฟตแวรกันไมไดขอมูล และ ซอฟตแวรกันไมได
ขาดมาตรฐานดานไอที   รหัสขอมูล   ระเบียบวิธี  และขาดมาตรฐานดานไอที   รหัสขอมูล   ระเบียบวิธี  และ
เทคโนโลยีเทคโนโลยี
ไมมีการทํ าซอฟตแวรกลางสํ าหรับใหใชรวมกันไมมีการทํ าซอฟตแวรกลางสํ าหรับใหใชรวมกัน
ขาดบุคลากรที่มีประสบการณจริงขาดบุคลากรที่มีประสบการณจริง



การการปฏิรูปไอทีในภาครัฐปฏิรูปไอทีในภาครัฐ

ตองตองนํ านํ านโยบายนโยบายมามาปฏิบัติจริง  โดยกํ าหนดเปนแผนปฏิบัติจริง  โดยกํ าหนดเปนแผน
งานใหแนชัด  และมีหนวยงานที่พิจารณาการงานใหแนชัด  และมีหนวยงานที่พิจารณาการบูรณาบูรณา
การระบบตาง ๆ  ไมใชมีแตเพียงสํ านักงบประมาณการระบบตาง ๆ  ไมใชมีแตเพียงสํ านักงบประมาณ
สํ าหรับกลั่นกรองตัวเลขงบประมาณ  แตไมไดสํ าหรับกลั่นกรองตัวเลขงบประมาณ  แตไมได
พิจารณาเนื้อหาในแบบพิจารณาเนื้อหาในแบบบูรณาบูรณาการการ
ตองตั้งใหมีตํ าแหนง ตองตั้งใหมีตํ าแหนง CIO CIO   ของรัฐบาลขึ้นของรัฐบาลขึ้น



ประเด็นที่ตองเรงรีบดํ าเนินการประเด็นที่ตองเรงรีบดํ าเนินการ

การใชอินการใชอินเทอรเน็ตเทอรเน็ตเปนกลยุทธในการบริหารงานเปนกลยุทธในการบริหารงาน
การสงเสริมใหเกิดงานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสการสงเสริมใหเกิดงานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
การกํ าหนดมาตรฐานไอทีระดับชาติการกํ าหนดมาตรฐานไอทีระดับชาติ
การตรากฎหมายที่จํ าเปนตอการพัฒนาไอทีการตรากฎหมายที่จํ าเปนตอการพัฒนาไอที
การสรางระบบกระแสขอมูลในหนวยงานการสรางระบบกระแสขอมูลในหนวยงาน
การพัฒนาบุคลากรดานไอทีการพัฒนาบุคลากรดานไอทีในในหนวยงานหนวยงาน



ใชอินใชอินเทอรเน็ตเทอรเน็ตเปนกลยุทธเปนกลยุทธ

อินอินเทอรเน็เทอรเน็ตตมีมีความสํ าคัญมากขึ้นทุกขณะ  เพราะความสํ าคัญมากขึ้นทุกขณะ  เพราะ
เชือ่มโยงไปยังบาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  และเชือ่มโยงไปยังบาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  และ
หนวยงานตาง ๆ ได   ทํ าใหสามารถหนวยงานตาง ๆ ได   ทํ าใหสามารถ
–– สื่อสารติดตอกับทุกแหงไดสะดวกสื่อสารติดตอกับทุกแหงไดสะดวก
–– จัดระบบขอมูลกลางใหทุกคนเรียกใชไดจัดระบบขอมูลกลางใหทุกคนเรียกใชได
–– จัดเผยแพรเอกสารประชาสัมพันธไดจัดเผยแพรเอกสารประชาสัมพันธได
–– จัดการเรียนการสอนผานอินเทอรจัดการเรียนการสอนผานอินเทอรเน็ตเน็ตไดได



การพัฒนามาตรฐานไอทีการพัฒนามาตรฐานไอที

ประเทศจะกาวหนาไดตองมีมาตรฐานกํ ากับใหทุกคนประเทศจะกาวหนาไดตองมีมาตรฐานกํ ากับใหทุกคน
ทํ างานรวมกันได และเปนไปในทางเดียวกันทํ างานรวมกันได และเปนไปในทางเดียวกัน
มาตรฐานไอทีควรมีใหพอเพียง  เชน มาตรฐานไอทีควรมีใหพอเพียง  เชน 300 300 รายการรายการ
ตองมีผูรูและสามารถพัฒนามาตรฐานไอทีตองมีผูรูและสามารถพัฒนามาตรฐานไอที
ตองมีผูรักษามาตรฐาน  เผยแพรและรวมมือกับองคตองมีผูรักษามาตรฐาน  เผยแพรและรวมมือกับองค
การมาตรฐานนานาชาติการมาตรฐานนานาชาติ



การพัฒนาระบบกระแสขอมูลการพัฒนาระบบกระแสขอมูล

การใชไอทีในสํ านักงานของไทยการใชไอทีในสํ านักงานของไทยตองตองปรับปรุงปรับปรุง
Work Flow Work Flow  เปนระบบสํ าคัญที่ตองรีบเรงดํ าเนินการ เปนระบบสํ าคัญที่ตองรีบเรงดํ าเนินการ
เพราะเปนระบบที่เพราะเปนระบบที่สามารถผสมสามารถผสมผสานงานดานสารผสานงานดานสาร
บรรณ งานสํ านักงานอัตโนมัติ  และ งานดานสารบรรณ งานสํ านักงานอัตโนมัติ  และ งานดานสาร
สนเทศไดเปนอยางดีสนเทศไดเปนอยางดี
งานพื้นฐานดานสารสนเทศเองก็ตองปรับดวยงานพื้นฐานดานสารสนเทศเองก็ตองปรับดวย



การพัฒนาบุคลากรไอทีการพัฒนาบุคลากรไอที

จํ าเปนจํ าเปนตองตองปรับปรุงหลายลักษณะปรับปรุงหลายลักษณะ
คุณภาพเปนเรื่องสํ าคัญเรงดวนคุณภาพเปนเรื่องสํ าคัญเรงดวน
ทัศนคติ และ ความคิดในการทัศนคติ และ ความคิดในการทํ างานทํ างานอยางอุทิศตนตองอยางอุทิศตนตอง
ไดรับการปรับปรุงไดรับการปรับปรุง
จริยจริยธรรม  ธรรม  ตองตองปรับปรุงปรับปรุง
การใชภาษา  การสื่อสาร   โดยเฉพาะภาษาอังกฤษการใชภาษา  การสื่อสาร   โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ



การประยุกตไอทีในการศึกษาการประยุกตไอทีในการศึกษา



การประยุกตสํ าคัญในดานการศึกษาการประยุกตสํ าคัญในดานการศึกษา
การเรียนการสอนการเรียนการสอน
การสอนทางไกลการสอนทางไกล
กาการรวิจัยวิจัย
งานงานหองหองปฏิบัติการปฏิบัติการ
งานหองสมุดงานหองสมุด
การอตัโนมัติการอตัโนมัติในในส ํานักงานส ํานักงาน
การบริหารจัดการการบริหารจัดการ



ประเด็นการเรียนการสอนประเด็นการเรียนการสอน=>CAI?=>CAI?

การจัดทํ าโปรแกรมบทเรียน การจัดทํ าโปรแกรมบทเรียน -- มัลติมีเดีย มัลติมีเดีย
การผนวกเขากับหลักสูตรการผนวกเขากับหลักสูตร
การจัดใหการจัดใหเรียนเรียนรูรูไดไดตลอดเวลา และ ทุกสถานที่ตลอดเวลา และ ทุกสถานที่
การจัดหองเรียนคอมพิวเตอรการจัดหองเรียนคอมพิวเตอร
การจัดรวบรวมเนื้อหาการจัดรวบรวมเนื้อหา
ปจจุบันปจจุบันสถาบันสวนมากยังไมไดทํ าเปนทางการสถาบันสวนมากยังไมไดทํ าเปนทางการ



การสอนทางไกล  การสอนทางไกล    --  Tele-educationTele-education

ปจจุบันแพรหลายมากในหมูมหาวิทยาลัยทั่วโลกปจจุบันแพรหลายมากในหมูมหาวิทยาลัยทั่วโลก
สวนมากจัดทํ าเปนบทเรียนผานอินสวนมากจัดทํ าเปนบทเรียนผานอินเทอรเทอรเน็ต  ซึ่งควรเน็ต  ซึ่งควร
น ํามาใชทั้งในแบบสอนนักศึกษาภายใน และ สอนผูสนน ํามาใชทั้งในแบบสอนนักศึกษาภายใน และ สอนผูสน
ใจภายนอกใจภายนอก
มีบางที่ใชแนวทางแบบอื่น เชน มีบางที่ใชแนวทางแบบอื่น เชน NTUNTU
สถาบันสถาบันไทยไทยควรใช  UNINETควรใช  UNINET ใหเต็มที่ ใหเต็มที่



การวิจัยการวิจัย

มหาวทิยาลัยไทยยังใชคอมพิวเตอรในงานวิจัยคอนมหาวทิยาลัยไทยยังใชคอมพิวเตอรในงานวิจัยคอน
ขางนอย     แตเดิมมักจะตองมีศูนยขางนอย     แตเดิมมักจะตองมีศูนยคอมพคอมพขนาดใหญที่ขนาดใหญที่
ใหใหบริการดานนี้  แตปจจุบันไดหายไป  อาจเพราะแตบริการดานนี้  แตปจจุบันไดหายไป  อาจเพราะแต
ละคณะหรือแผนกที่ตองการทํ าวิจัยมีคอมพิวเตอรของละคณะหรือแผนกที่ตองการทํ าวิจัยมีคอมพิวเตอรของ
ตนเอง  ไมมี ตนเอง  ไมมี Economy of ScaleEconomy of Scale
ถามหาวิทยาลัยสงเสริมงานวิจัยมากขึ้น จะตองมาถามหาวิทยาลัยสงเสริมงานวิจัยมากขึ้น จะตองมา
พิจารณาแนวทางการใชไอทีในงานวิจัยแบบตาง ๆพิจารณาแนวทางการใชไอทีในงานวิจัยแบบตาง ๆ



งานงานหองหองปฏิบัติการ ปฏิบัติการ => Virtual Lab=> Virtual Lab

ตองปรับตองปรับปรุงเครื่องมือใหทันสมัย  มองหาอุปกรณที่ปรุงเครื่องมือใหทันสมัย  มองหาอุปกรณที่
เปนเปน Computerized equipment Computerized equipment
อาจใชในการจํ าลองที่ซับซอนอาจใชในการจํ าลองที่ซับซอน
ทํ าใหนักศึกษาทดลองไดโดยไมเสียของ  แตอาจมีขอทํ าใหนักศึกษาทดลองไดโดยไมเสียของ  แตอาจมีขอ
เสียตรงเสียตรงที่ปฏิบัที่ปฏิบัติกับของจริงไมเปนติกับของจริงไมเปน
เปนอนาคตแนนอนเปนอนาคตแนนอน



หองสมุดหองสมุด=>=>  Virtual LibraryVirtual Library
เปนการประยุกตขนาดใหญเปนการประยุกตขนาดใหญของของสถาบันสถาบัน
สวนมากใชกันแลว  และ เปนระบบที่ซื้อมาสวนมากใชกันแลว  และ เปนระบบที่ซื้อมา
ปญหาคือหองปญหาคือหองสมุดสมุดขาดผูพัฒนาไอที  ตองอาศัยศูนยขาดผูพัฒนาไอที  ตองอาศัยศูนย
คอมพิวเตอร หรือ อาจารย  ทํ าคอมพิวเตอร หรือ อาจารย  ทํ าใหขาดใหขาดความตอเนื่องความตอเนื่อง
และ ใชไอทีไดไมเต็มที่และ ใชไอทีไดไมเต็มที่
มีแนวทางหลายอยางที่ตองพิจารณา  เชน การจัดองคมีแนวทางหลายอยางที่ตองพิจารณา  เชน การจัดองค
กร ใหเกี่ยวของกับศูนยคอมพิวเตอรกร ใหเกี่ยวของกับศูนยคอมพิวเตอร



การอัตโนมัติในสํ านักงานการอัตโนมัติในสํ านักงาน

คลื่นลูกใหมของการประยุกตคลื่นลูกใหมของการประยุกต
อาจรวมไปถึงการใช อาจรวมไปถึงการใช WorkFlow WorkFlow และ และ IntranetIntranet
อาจเริ่มจากอาจารย  มากกวา เจาหนาที่ทั่วไปอาจเริ่มจากอาจารย  มากกวา เจาหนาที่ทั่วไป
อาจใชในงานสวนตัว เชน การจัดตารางนัดหมาย  และอาจใชในงานสวนตัว เชน การจัดตารางนัดหมาย  และ
การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ควรสงเสริมใหเกิดขึ้นควรสงเสริมใหเกิดขึ้น



การบริหารจัดการ : เมื่อไรจะใช การบริหารจัดการ : เมื่อไรจะใช MIS?MIS?

เริ่มจากงานบัญชี  งานลงทะเบียนเริ่มจากงานบัญชี  งานลงทะเบียนนักนักศกึษาศกึษา
รวมเปนระบบสารสนเทศรวมเปนระบบสารสนเทศ
ปญหาปญหาอยูที่มหาวิทยาลัยในอดีตอาจไมตองใชสารอยูที่มหาวิทยาลัยในอดีตอาจไมตองใชสาร
สนเทศมากนัก  เพราะไมมีการแขงขันสนเทศมากนัก  เพราะไมมีการแขงขัน
ในในอนาคตจะตองพิจารณาจัดการในประเด็นที่ทั่วโลกอนาคตจะตองพิจารณาจัดการในประเด็นที่ทั่วโลก
นํ ามานํ ามาพิจารณาพิจารณาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย



นวัตกรรมใหมมีมากนวัตกรรมใหมมีมาก

ระบบ ระบบ   GISGIS
ระบบ ระบบ   Natural Language ProcessingNatural Language Processing
ระบบระบบ    BiosensorBiosensor
ระบบ  ระบบ  Data warehouseData warehouse
ระบบ ระบบ   Expert SystemsExpert Systems
ระบบ  ระบบ  Intelligent OfficeIntelligent Office



ผูผูบริหารตองรูสารสนเทศบริหารตองรูสารสนเทศ



ลักษณะผูบริหารในยุคไอทีลักษณะผูบริหารในยุคไอที

พกไอทีติดกระเปาพกไอทีติดกระเปา
เขาใจกลยุทธไอทีเขาใจกลยุทธไอที
มีแผนระยะยาวมีแผนระยะยาว
ตื่นเชาเขาสูอินตื่นเชาเขาสูอินเทอรเน็ตเทอรเน็ต
ใชโปรแกรมสํ าเร็จเปนใชโปรแกรมสํ าเร็จเปน
เห็นคุณคาขอมูลเห็นคุณคาขอมูล



บทบาทของบทบาทของผูผูบริหารตอบริหารตองานงานไอทีไอที

ตองเขาใจตองเขาใจและมีและมีวิสยัทัศนดานไอทีวิสยัทัศนดานไอที
ตองตองเปนเปนผูผลักดัน หรือ ผูผลักดัน หรือ Champion Champion ดานการประยุกตดานการประยุกต
และแสดงตัวและแสดงตัวเปนเปนผูนํ าในดานนี้ผูนํ าในดานนี้
ตองมีสวนรวมในการพัฒนาระบบสารสนเทศตองมีสวนรวมในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ตองตองติดตามติดตามความกาวหนาและหาทางปรับปรุงตัวเองความกาวหนาและหาทางปรับปรุงตัวเอง
และและหนวยงานใหรับกับการเปลี่ยนแปลงหนวยงานใหรับกับการเปลี่ยนแปลง



การจัดทํ าระบบใชงานตองอาศัยการจัดทํ าระบบใชงานตองอาศัยผูผูบริหารบริหาร

ระบบคอมพิวเตอรจัดทํ าขึ้นเพื่อชวยใหระบบคอมพิวเตอรจัดทํ าขึ้นเพื่อชวยใหการการปฏิบัติงานปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ  และ มีประสิทธิภาพ  และ ผูผูบริหารตัดสินใจไดดีขึ้นบริหารตัดสินใจไดดีขึ้น
ดานดานการการปฏิบัติงานนั้นตรงไปตรงมา  พอทํ าไดปฏิบัติงานนั้นตรงไปตรงมา  พอทํ าได
แตจะสนองตอบแตจะสนองตอบผูผูบริหารไดหรือไม  ตองใหบริหารไดหรือไม  ตองใหผูผูบริหารบริหาร
คิดวาตองการสารสนเทศอะไรบาง  ในการทํ างาน  ในคิดวาตองการสารสนเทศอะไรบาง  ในการทํ างาน  ใน
การควบคุมโครงการ  ในการวางแผน  ในการตัดสินใจการควบคุมโครงการ  ในการวางแผน  ในการตัดสินใจ



วิธีวิธีคิดคิดความตองการดานสารสนเทศความตองการดานสารสนเทศ

หากเราหากเราไมไมอยูในสํ านักงานหนึ่งเดือน  เมื่อกลับมาอยูในสํ านักงานหนึ่งเดือน  เมื่อกลับมาเราเรา
อยากรูอะไรมากที่สุดอยากรูอะไรมากที่สุด
เราจะเราจะเคลมเคลมอะไรวาเปนผลงานที่ยอดเยี่ยมของเราอะไรวาเปนผลงานที่ยอดเยี่ยมของเรา
เราจะวัดผลสํ าเร็จของงานของเราเราจะวัดผลสํ าเร็จของงานของเราไดไดอยางไรอยางไร
ใครคือคูแขง   เราอยากรูอะไรบางเกี่ยวกับคูแขงใครคือคูแขง   เราอยากรูอะไรบางเกี่ยวกับคูแขง
เราสนใจอะไรบางเกี่ยวกับคาใชจาย และงบประมาณเราสนใจอะไรบางเกี่ยวกับคาใชจาย และงบประมาณ



คิดใหลึกตอไปอีกสักนิดคิดใหลึกตอไปอีกสักนิด

เวลานี้เราไดรับรายงานอะไรบาง   เราอานหรือไม   ถาเวลานี้เราไดรับรายงานอะไรบาง   เราอานหรือไม   ถา
ไมอานจะเกิดอะไรขึ้น   งานการเสียหรือไมไมอานจะเกิดอะไรขึ้น   งานการเสียหรือไม
เราตองการรายงานอะไรเพิ่มเติมบางเราตองการรายงานอะไรเพิ่มเติมบาง
เราตองการคนหาอะไรในเชิงตรวจสอบบางเราตองการคนหาอะไรในเชิงตรวจสอบบาง
เราตองการรายละเอียดดวนมากนอยแคไหนเราตองการรายละเอียดดวนมากนอยแคไหน
ขอมูลที่จะนํ ามาทํ ารายงานนั้นคิดวาหามาไดหรือไมขอมูลที่จะนํ ามาทํ ารายงานนั้นคิดวาหามาไดหรือไม



บทบาทของอาจารยในบทบาทของอาจารยในดานดานไอทีไอที

ตองเขาใจแนวทางการประยุกตตองเขาใจแนวทางการประยุกตไอไอทีในดานการศึกษาทีในดานการศึกษา
ตองศึกษาหาประโยชนจากระบบอินตองศึกษาหาประโยชนจากระบบอินเทอรเน็ตเทอรเน็ต
ตองตองพิจารณาพิจารณาวาจะประยุกตไอทีเขากับหลักสูตร และวาจะประยุกตไอทีเขากับหลักสูตร และ
การเรียนการสอน ไดอยางไรการเรียนการสอน ไดอยางไร
ตองลงมือพัฒนางานประยุกตไอทีดวยตนเองตองลงมือพัฒนางานประยุกตไอทีดวยตนเอง



บทบาทของอาจารยในดานไอทีบทบาทของอาจารยในดานไอที

ประเทศที่พัฒนาแลวลวนอยูในยุคสารสนเทศ  และประเทศที่พัฒนาแลวลวนอยูในยุคสารสนเทศ  และ
กํ าลังกาวเขาสูยุคปญญากํ าลังกาวเขาสูยุคปญญา
ไทยจะตองดิ้นรนเพื่อหาทางไปสูยุคสารสนเทศไดเต็มไทยจะตองดิ้นรนเพื่อหาทางไปสูยุคสารสนเทศไดเต็ม
ตวั  และตองเตรียมพรอมไปสูยุคปญญาดวยตวั  และตองเตรียมพรอมไปสูยุคปญญาดวย
อาจารยและมหาวิทยาลัยมีหนาที่สํ าคัญที่จะตองนํ าอาจารยและมหาวิทยาลัยมีหนาที่สํ าคัญที่จะตองนํ า
ประเทศไทยไปสูยุคปญญานี้ประเทศไทยไปสูยุคปญญานี้























ขอบคุณขอบคุณครับครับ


