
การเปล่ียนผา่นสู่ดิจิทลัส าหรับ
สถาบนัอุดมศึกษาไทย
Embrace the Digital Reality!

ผศ.ดร.ภชุงค ์อทุโยภาศ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

ประธานคณะกรรมการการเปล่ียนผ่านสู่ดิจิทลัของสถาบนัอดุมศกึษาไทย

ท่ีประชมุอธิการบดี แห่งประเทศไทย 



What is  Digital 
Transformation?

Digital transformation  คือ การ
น าเทคโนโลยีดจิิทลัเขา้มาผสมรวมใน
กระบวนการท างานขององคก์รและ
วฒันธรรมองคก์ร เพื่อใหอ้งคก์รสรา้งคณุ
คา่ท่ีดีใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทกุคนและสงัคมสว่นรวม



Why? ความท้าทายสถาบันอุดมศึกษา ไทย
จากปริบทของโลกใหม่ New Normal

นักเรียนลดลง ต้อง ท างานให้มีประสิทธิภาพขึ้น เร็วขึ้น และ มีค่าใช้จ่ายลดลง

ต้องแข่งขันใน เรื่องคุณภาพ การศึกษาวิจัย ให้อยู่ในระดับ world class

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา Disrupt วงการศึกษาไทย  เรียน ที่
ไหน เมื่อไหร่ก็ได้  เรียน กับมหาวิทยาลัยระดับโลกที่บ้านก็ได้ 

นักเรียนสนใจ user experience มากข้ึนมาก เรียนดี ห้องหรู อยู่สบาย

แหล่งงานต่างๆ เริ่มสนใจ skill และ competency มากกว่าปริญญา   จบมาท าอะไรได้ เก่งแค่
ไหน ส าคัญกว่า จบจากไหนมา 









Digital 
Transformation
Area 

Reference: Microsoft Digital Transformation in Education

Goal
• Better user experience
• Lower operation cost
• Higher quality education



มหาวิทยาลยัยคุดิจิทลั
Counterless

• replace all counter with digital service on app

Frictionless 

• Fast operation tracking and optimize

Paperless

• Full digital document processiong

Open Learning

• learning collaborating and sharing with digital platform of collaboration 

Open Big Data

• Share data and knowhow with OpenData

Open Shared Infrastructure

• enable researcher to solve world class problem with power of HPC-AI







Digitized 
People

Digitized 
Business

Digitized 
work culture



Digital 
Transformation in 
Action

Top 
management 

sponsor

Strong and 
small core 

team
Clear objective

Start small , 
start now 

Scale and grow Sustainability



วิสยัทศัน์ สถาบันอุดมศกึษาไทยเกดิการพัฒนาจากการ
ปรับเปลีย่นสู่ความเป็นดจิทิัลไปสู่ความเป็น
สถาบันการศกึษาทีม่คุีณภาพด้านการศกึษาและ
วจัิยระดับนานาชาติ

คณะกรรมการการเปลี่ยนผ่านสู่ดจิทิลั
ของสถาบนัอุดมศึกษาไทย  

ทีป่ระชุมอธิการบด ีแหง่ประเทศไทย 



ยทุธศาสตร์ในการขบัเคล่ือนใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
S1: Driving  DT awareness creation and digital skill development

• S1.1 โครงการสมัมนาLeading University Through the Digital Transformation

• S1.2 PDPA awareness for digital transformation

S2: Driving digital best practice

• S2.1 โครงการ Reference EA for Higher Education

• S2.2 โครงการ PDPA best practice for HE*  

S3: Promoting innovative services and efficient use of digital 
technology 

• S3.1 โครงการส  ารวจการใชง้าน IT solution ในสถาบนัอดุมศกึษา

S4: Sharing digital infrastructure technology and data

• S4.1 โครงการ Data Analytic for TCAS

• S4.2 โครงการความรว่มมือขบัเคลื่อน Unicon data integration project



สรุปผลโครงการ

• ผู้เข้าร่วมการสัมมนา 1,323 คน
• สังกดั ทปอ. จ านวน 701 คน
• คณะกรรมการยทุธศาสตร์ฯ จ านวน 13 คน
• สังกดั ทปอ.มรภ. จ านวน 143 คน
• สังกดั ทปอ.มทร. จ านวน 103 คน
• สังกดั สสอท. จ านวน 213 คน
• สังกดั หลกัสูตร WiNS จ านวน 29 คน
• สังกดั หน่วยงานภายนอก จ านวน 112 คน
• วิทยากร จ านวน 9 คน



มหาวทิยาลยัต้นแบบ 10 แห่ง

University Data Driven Idea Challenge

for Digital Transformation in Higher Education



First Move

Envisioning
Workshop

1

Building Awareness Digital Transformation for HiEd

• Present 4 Pillars of Microsoft Education Transformation 
Framework 

• Identify current situation challenge, Address pain, Opportunity, 
and Trends

Data-Driven 
Ideal Challenge 
Workshop

2

Building Data-Driven Culture in HiEd

• Data-Driven overview
• Drill-Dow with Data Visualization
• Generate Workflow for seamless integration
• Develop Pilot Project for Take-Off to production



1. Envisioning & Designing Thinking Workshop

From total 10 universities
Registered for Envisioning & Design Thinking 42 pax. 
Attended for Envisioning & Design Thinking 70 pax.

From total 10 universities
Registered for Data Driven Workshop 38 pax.  

Oct 8



Envisioning Workshop & 
Virtual Design Thinking for 
CUPT



Thank you ☺


