ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ปัจจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมีบทบาทมาก เช่น มีการใช้คอมพิวเตอร์ ในการทางาน ใช้
อินเตอร์เน็ตเพื่อสื บค้นข้อมูล หรื อรับขนส่ งข้อมูลระหว่างกัน ตลอดใช่โทรศัพท์เครื่ องที่ (mobile phone)
หรื อโทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่ อสารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่ อสารเข้ามาใช้งานในทุกระดับชั้นขององค์กร

คาว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology: IT )เรี ยกย่อว่า"ไอที"ประกอบด้วยคาว่า"
เทคโนโลยี" และคาว่า"สารสนเทศ" นามาร่ วนกันเป็ น"เทคโนโลยีสารสนเทศ" และคาว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร ( Information and Communication Technology: ICT ) หรื อเรี ยกย่อว่า"ไอซีที"
ประกอบด้วยคาที่มีความหมายดังนี้

เทคโนโลยี( Technology ) หมายถึง การนาความรู้ดา้ นวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ในการพัฒนาเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ อุปกรณ์ วิธีการและกระบวนการ
สารสนเทศ( Information ) หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกดจากการนาข้อมูลมาผ่านกระบวนการต่างๆ อย่างมี
ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างหรื อจัดการ
สารสนเทศอย่างเป็ นระบบและรวดเร็ ว โดยอาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ตามแผ่นแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารประเทศไทย
พ.ศ. 2545-2549 หมายถึง เทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับข่าวสารข้อมูล และการสื่ อสารนับตั้งแต่การสร้าง การ
นามาวิเคราะห์หรื อการประมวลผล

1.2 องค์ ประกอบของระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ เป็ นระบบที่ช่วยเสริ มประสิ ทธิ ภาพการทางานโดยใช่เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร ระบบสารสนเทศประกอบด้วย

1.2.1 ฮาร์ ดแวร์ ( hardware ) หมายถึง ตัวเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น คียบ์ อร์ ด
( keyboand ) เมาส์ ( mouse ) จอภาพ ( monitor ) เป็ นต้น รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารสาหรับเชื่อมโยง
คอมพิวเตอร์ เข้าเป็ นเครื อข่าย เช่น โมเด็ม ( modem ) และ สายสัญญาณ

1.2.2 ชอฟต์ แวร์ ( soflware ) หมายถึง โปรแกรมหรื อชุดคาสัง่ ( instruction ) ที่ใช่ควบคุมการทางาน
ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ชุดคาสั่งจะถูกแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

ซอฟต์ แวร์ ระบบ ( system software ) หมายถึงชุดคาสั่งที่ทาหน้าที่ควบคุมการทางานของเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และทาหน้าที่เป็ นตัวกลางระหว่างผูใ้ ช้กบั คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
ระบบแบ่งออกเป็ น
1) ระบบปฏิบัติการ ( Operating System: OS ) เป็ นซอฟต์แวร์ที่ทาหน้าที่ ควบคุมการทางานของ
อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ ท้ งั หมดภายในคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างระบบปฏิบตั ิการ เช่น วินโดวส์ ( Windowns ) ลิ
นุกซ์ ( Linux ) และ แมคโอเอส ( Mac OS )

2) โปรแกรมอรรถประโยชน์ ( utilities program ) เป็ นโปรแกรมที่ช่วยเสริ มการทางานของ
คอมพิวเตอร์ หรื อช่วยเสริ มการทางานอื่นๆให้มีความสามารถใช่วานได้สะดวกและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น

3)โปรแกรมขับอุปกรณ์ หรือดีไวซ์ ไดร์ ฟเวอร์ ( device driver ) เป็ นโปรแกรมที่ช่วยในการติดตั้ง
ระบบเพื่อให้คอมพิวเตอร์ สามารถติดต่อหรื อใช่งานอุปกรณ์ต่างๆ

4) โปรแกรมแปลภาษา เป็ นโปรแกรมที่ทาหน้าที่แปลโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
ระดับสู งให้เป็ นรหัสที่อยูใ่ นรู ปแบบที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ สามารถทางานได้ ดังรู ป ตัวอย่างตัวแปลภาษา เช่น
ตัวแปลภาษาจาวา ตัวแปลภาษาซี

ซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ (application software) หมายถึง ชุดคาสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อให้เครื่ องคอมพิวเตอร์
ทางานตามวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง ซอฟต์แวร์ ประยุกต์อาจเขียนขึ้นโดยใช้โปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์
เช่น เบสิ ก (Basic) ปาสคาล (Pascal) โคบอล (Cobol) ซี (C) ซีพลัสพลัส (C++) และจาวา (Java) ซอฟต์แวร์
ประยุกต์แบ่งตามกลุ่มการใช้งานได้ดงั ตารางที่ 1.1

1.2.3 ข้ อมูล (data) ข้อมูลจะถูกรวบรวมและป้ อนเข้าสู่ เครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยผ่านอุปกรณ์ของ
หน่วยรับเข้า เช่น คียบ์ อร์ ด เมาส์ และสแกนเนอร์ (scanner) ข้อมูลต้องมีโครงสร้างในการจัดเก็บที่เป็ นระบบ
เพื่อการสื บค้นที่รวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ ข้อมูลจะถูกจัดเก็บอยูใ่ นหน่วยความจา (memory unit) ก่อนที่จะ
ถูกย้ายไปเก็บที่หน่วยเก็บข้อมูล (storage unit) เช่น ฮาร์ ดดิสก์ และแผ่นซี ดี (Compact Disc: CD)

1.2.4 บุคลากร (people)บุคลากรเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดของระบบสารสนเทศ ในที่น้ ี
หมายถึงบุคลากรที่เป็ นผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศ ดังรู ป บุคลากรที่เป็ นผูพ้ ฒั นาระบบสารสนเทศ จะต้องมี
ความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิ ทธิภาพให้สามารถทางานได้ตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้ใช้ง่ายและสะดวก ส่ วนผูใ้ ช้ตอ้ งมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการใช้งาน
ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารต่างๆ ได้อย่างถูกต้องจึงจะเกิดสารสนเทศที่เป็ นประโยชน์

1.2.5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (procedure) ระบบสารสนเทศต้องมีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิงานที่เป็ น
ลาดับขั้นชัดเจน เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเข้าใจได้ง่าย และดาเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งในสถานการณ์
ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิ น เช่น ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ขั้นตอนการทาสาเนาข้อมูล ขั้นตอนการปฏิบตั ิ
เมื่อข้อมูลได้รับความเสี ยหาย หรื อเมื่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ เกิดการชารุ ดเสี ยหาย ขั้นตอน
ต่างๆ เหล่านี้ควรได้รับการรวบรวมและจัดทาให้เป็ นรู ปเล่ม

1.3 ประโยชน์ และตัวอย่างของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

1.3.1 ด้ านการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารถูกนามาใช้เพื่ออานวยความสะดวกใน
การบริ หารด้านการบริ หารด้านการศึกษา เช่น ระบบการลงทะเบียน และระบบการจัดตารางสอน นอกจากนี้
ยังใช้เป็ นเครื่ องมือในการเพิ่มโอกาสทางด้านการศึกษาและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอน

1.3.2 ด้ านการแพทย์ และสาธารณสุ ข เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารถูกนามาใช้เริ่ มตั้งแต่การ
ทาทะเบียนคนไข้ การรักษาพยาบาลทัว่ ไป ตลอดจนการวินิจฉัยและรักษาโรคต่างๆได้อย่างรวดเร็ วและ
แม่นยา นอกจากนี้ยงั ใช้ในห้องทดลอง การศึกษาและการวิจยั ทางการแพทย์ งานศึกษาโมเลกุลสารเคมี
สามารถค้นคว้าข้อมูลทางการแพทย์ รักษาคนไข้ดว้ ยระบบการรักษาทางไกลตลอดเวลาผ่านเครื อข่ายการ
สื่ อสาร เครื่ องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่เรี ยกว่า อีเอ็มไอสแกนเนอร์ (EMI scanner) ถูกนามาถ่ายภาพสมอง
มนุษย์เพื่อตรวจหาความผิดปกติในสมอง

1.3.3 ด้ านการเกษตรและอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารถูกนามาใช้ประโยชน์
ในด้านเกษตรกรรม เช่น การจัดทาระบบข้อมูลเพื่อการเกษตรและพยากรณ์ผลผลิตด้านการเกษตร
นอกจากนี้ยงั ช่วยพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรม การประดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่อใช้ทางานบ้าน และ
หุ่นยนต์เพื่องานอุตสาหกรรมที่ตอ้ งเสี่ ยงภัยและเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ เช่น โรงงานสารเคมี โรงผลิตและ
การจ่ายไฟฟ้ า รวมถึงงานที่ตอ้ งทาซ้ าๆ

1.3.4 ด้ านการเงินธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารถูกนามาใช้ในด้านการเงินและการ
ธนาคาร โดยใช้ช่วยด้านการบัญชี การฝากถอนเงิน โอนเงิน บริ การสิ นเชื่อ และเปลี่ยนเงินตรา บริ การ
ข่าวสารธนาคาร การใช้คอมพิวเตอร์ ดา้ นการเงินการธนาคารที่รู้จกั และนิยมใช้กนั ทัว่ ไป เช่น บริ การฝาก
ถอนเงิน การโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์

1.3.5 ด้ านความมั่นคง มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารกันอย่างแพร่ หลาย เช่น ใช้ใน
การควบคุมประสานงานวงจรสื่ อสารทหาร การแปลรหัสลับในงานจารกรรมระหว่างประเทศ การส่ ง
ดาวเทียมและการคานวณวิถีโคจรของจรวดไปสู่ อวกาศ สานักงานตารวจแห่งชาติของประเทศไทยมีศูนย์
ประมวลข่าวสาร มีระบบจัดทาทะเบียนปื น ทะเบียนประวัติอาชญากร ทาให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ วใน
การสื บค้นข้อมูลเพื่อการสื บสวนคดีต่างๆ

1.3.6 ด้ านการคมนาคม มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในส่ วนที่เกี่ยวกับการเดินทาง
เช่น การเดินทางโดยรถไฟ มีการเชื่อมโยงข้อมูลการจองที่นงั่ ไปยังทุกสถานี ทาให้สะดวกต่อผูโ้ ดยสาร การ
เช็คอินของสายการบิน ได้จดั ทาเครื่ องมือที่สะดวกต่อลูกค้า ในรู ปแบบของการเช็คอินด้วยตนเอง

1.3.7 ด้ านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในการ
ออกแบบ หรื อจาลองสภาวะการณ์ต่างๆ เช่น การรับแรงสั่นสะเทือนของอาคารเมื่อเกิดแผ่นดิ นไหว โดยการ
คานวณและแสดงภาพสถานการณ์ใกล้เคียงความจริ ง

1.3.8 ด้ านการพาณิชย์ องค์กรในภาคธุ รกิจใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในการบริ หารจัดการ เพื่อช่วยเพิ่มความยืดหยุน่ ให้กบั องค์กรในการทางาน ทาให้การประสานงานหรื อการ
ทากิจกรรมต่างๆ ของแต่ละหน่วยงานในองค์กรหรื อระหว่างองค์กรเป็ นไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ยงั สามารถใช้ปรับปรุ งการให้บริ การกับลูกค้าทัว่ ไป สิ่ งเหล่านี้นบั เป็ นการสร้างโอกาสความ
ได้เปรี ยบในการแข่งขันให้กบั องค์กร

1.4 แนวโน้ มการใช้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
1.4.1 ด้ านอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เมื่อพิจารณาเครื อข่ายการสื่ อสารทัว่ ไปจาก
อดีตจนถึงปั จจุบนั เห็นได้ชดั ว่ามนุษย์ใช้อุปกรณ์การสื่ อสารแบบพกพามากขึ้นเรื่ อยๆ เริ่ มจากวิทยุเรี ยกตัว
(pager) ซึ่ งเป็ นเครื่ องรับข้อความ มาเป็ นถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์สื่สารชนิดนี้ได้ถูกพัฒนาจนสามารถ
ใช้งานด้านอื่นๆได้ นอกจากการพูดคุยธรรมดา โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใหม่สามารถใช้ถ่ายรู ป ฟังเพลง ฟังวิทยุ
ดูโทรทัศน์ บันทึกข้อมูลสั้นๆ บางรุ่ นมีลกั ษณะเป็ นเครื่ องช่ วยงานส่ วนบุคคล (Personal Digital Assistant :
PDA) ซึ่ งสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์ เน็ตได้ อีกทั้งยังมีหน้าจอแบบสัมผัส ทาให้สะดวกต่อการใช้งานมาก
ขึ้น บางรุ่ นมีอุปกรณ์สไตลัส (stylus)

1.4.2 ด้ านระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครื่ องข่ายคอมพิวเตอร์ในอดีตมังเป็ นระบบที่ใช้
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เชื่อมต่อตรงโดยจุดเดียว (stand alone) ต่อมามีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เข้าด้วยกัน
ภายในองค์กร เพื่อทาให้สามารถใช้ขอ้ มูลร่ วมกัน หรื อใช้เครื่ องพิมพ์ร่วมกัน จนเกิดเป็ นระบบรับและ
ให้บริ การ หรื อที่เรี ยกว่าระบบรับ-ให้บริ การ (client-server system) โดยมีเครื่ องให้บริ การ (server) และ
เครื่ องรับบริ การ (client) การให้บริ การบนเว็บก็นาหลักการของระบบรับ-ให้บริ การมาใช้ช่วยให้การทางาน
ง่ายขึ้น สะดวก รวดเร็ ว เพราะสามารถทางานจากที่ใดก็ได้โดยผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต โดยมีเว็บเซอร์ เวอร์
(web server) เป็ นเครื่ องให้บริ การ

1.4.3 ด้ านเทคโนโลยี ระบบทางานอัตโนมัติที่สามารถตัดสิ นใจได้เองจะเข้ามาแทนที่มากขึ้น เช่น
ระบบแนวนาเส้นทางจราจร ระบบจอดรถ ระบบตรวจหาตาแหน่งของวัตถุ ระบบควบคุมความปลอดภัย
ภายในอาคาร ระบบที่ทางานอัตโนมัติเช่ นนี้ อาจกลายเป็ นระบบหลักในการดาเนินการของหน่วยงานต่างๆ
โดยเข้ามาแทนที่การทางานของมนุษย์ มีการเชื่อมต่ออย่างกว้างขวางไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าที่
เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั

1.5 ความเปลีย่ นแปลงจากการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

ความก้าวหน้าของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสรเทศและการสื่ อสารเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว เพื่อนสนอง
ความต้องการด้านต่างๆ ของผูใ้ ช้ปัจจุบนั ซึ่ งมีจานวนผูใ้ ช้งานเทคโนโลยีสารสรเทศและการสื่ อสารทัว่ โลก
ประมาณพันล้านคน และเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ทุกปี ผูใ้ ช้สามารถใช้งานอุปกรณ์ดงั กล่าวได้ทุกที่ ทุกเวลา จึงทาให้
เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆทั้งที่เกิดประโยชน์และโทษ เช่น

1. ด้ านสั งคม สภาพเสมือนจริ ง การใช้อินเตอร์ เน็ตเชื่อมโยงการทางานต่างๆ จนเกิดเป็ นสังคมที่
ติดต่อผ่านทางอินเตอร์ เน็ต หรื อที่รู้จกั กันว่า ไซเบอรฺ ์ สเปช (cyber space) ซึ่ งมีกิจกรรมต่างๆ เช่นการพูด การ
ชื้อสิ นค้า และบริ การ การทางานผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ทาให้เกิดสภาพที่เสมือนจริ ง (virtual) เช่น เกมส์
เสมือนจริ ง ห้องเรี ยนเสมือนจริ ง ซึ่งทาให้ลดเวลาในการเดินทางและสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา

2. ด้ านเศรษฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารส่ งผลให้เกิดสังคมโลกาภิวฒั น์
(globalization) เพราะสามารถชมข่าว ชมรายการโทรทัศน์ที่ส่งกระจายผ่านดาวเทียมของประเทศต่างๆ ได้
ทัว่ โลก สามารถรับรู ้ข่าวสารได้ทนั ที ใช้อินเทอร์ เน็ตในการติดต่อสื่ อสารระหว่างกัน ระบบเศรษฐกิจซึ่ งแต่
เดิมมีขอบเขตจากัดภายในประเทศ ก็กระจายเป็ นเศรษฐกิจโลก เกิดกระแสการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนสิ นค้า
และบริ การอย่างรวดเร็ วและกว้างขวาง ระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศในโลกจึงเชื่อมโยงและผูกพันกันมาก
ขึ้น

3. ด้ านสิ่ งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร มีประโยชน์ในด้านธรรมชาติและและ
สิ่ งแวดล้อม เช่น ระบบป้ องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม หรื อภาพถ่ายทางอากาศ ร่ วมกับ
การจัดเก็บรักษาข้อมูลระดับน้ าทะเล ความสู งของคลื่นจากระบบเรดาร์ เป็ นการศึกษาเพื่อหาสาเหตุ และนา
ข้อมูลมาวางแผนและสร้างระบบเพื่อป้ องกันการกัดเซาะชายฝั่งแต่ละแห่งได้อย่างเหมาะสม

1.6 ตัวอย่างอาชีพทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ตลาดแรงงานต้องการผูท้ ี่มีความรู ้ความเข้าใจงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารอย่างแท้จริ ง
ซึ่ งงานด้านนี้จะรวมถึง งานด้านการออกแบบโปรแกรมต่างๆ โปรแกรมใช้งานบนเว็บ งานด้านการเขียน
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ งานด้านฐานข้อมูล งานด้านระบบเครื อข่ายทั้งในและนอกองค์กร รวมถึงการ
รักษาความมัน่ คงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ บนเครื อข่าย ดังนั้นองค์กรจึงมีความต้องการบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถในการบริ หารจัดการ และพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อใช้งานด้านต่างๆขององค์กร ตัวอย่าง
อาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เช่น
1. นักเขียนโปรมแกรมหรือโปรแกรมเมอร์ (programmer)
ทาหน้าที่ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานด้านต่างๆ เช่น โปรมแกรมเกี่ยวกับการซื้ อขาย
สิ นค้า โปรแกรมที่ใช้กบั งานด้านบัญชี หรื อโปรแกรมที่ใช้กบั ระบบงานขนาดใหญ่ขององค์กร

2. นักวิเคราะห์ ระบบ (system analyst)
ทาหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ นักวิเคราะห์ระบบจะทาการวิเคราะห์ระบบงาน
และออกแบบระบบสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้งาน ซึ่ งอาจรวมถึงงานด้านการออกแบบ
ฐานข้อมูลด้วย

3. ผู้ดูแลและบริหารฐานข้ อมูล (database administrator)
ทาหน้าที่บริ หารและจัดการฐานข้อมูล (database) รวมถึงการออกแบบ บารุ งรักษาข้อมูล และการดูแลระบบ
ความปลอดภัยของฐานข้อมูล เช่น การกาหนดบัญชีผใู ้ ช้ การกาหนดสิ ทธิ์ ผใู ้ ช้

4. ผู้ดูแลและบริหารระบบ(system administrator)

ทาหน้าที่บริ หารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ในองค์กร โดยดูแลการติดตั้งและบารุ งรักษาระบบปฎิบตั ิการ
การติดตั้งฮาร์ ดแวร์ สร้าง ออกแบบและบารุ งรักษาบัญชีผใู้ ช้ สาหรับองค์กรขนาดเล็กเจ้าหน้าที่ความคุม
ระบบอาจต้องดูแลและบริ หารระบบเครื อข่ายด้วย

5. ผู้ดูแลและบริหารระบบเครือข่ าย (network administrator)
ทาหน้าที่บริ หารและจัดการออกแบบระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และดู แลรักษาความปลอดภัยของระบบ
เครื อข่ายขององค์กร เช่น ตรวจสอบการใช้งานเครื อข่ายของพนักงานและติดตั้งโปรแกรมป้ องกันผูบ้ ุกรุ ก
เครื อข่าย

6. ผู้พฒ
ั นาและบริหารระบบเว็บไซต์ (webmaster)
ทาหน้าที่ออกแบบพัฒนา ปรับปรุ งและบารุ งรักษาเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้องมีการ
ปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ

7. เจ้ าหน้ าทีเ่ ทคนิค (technician)
ทาหน้าที่ซ่อมบารุ งรักษาเครื่ องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งโปรแกรม หรื อติดตั้งฮาร์ ดแวร์ ต่างๆและแก้ไขปั ญห าที่
อาจเกิดจากการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในองค์กร

8. นักเขียนเกม (game maker)
ทาหน้าที่เขียนหรื อพัฒนาโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ ในปั จจุบนั นี้การเขียนโปรมแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ น
อาชีพได้รับความนิยมอย่างสู งในประเทศไทย

