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“Play To Learn in the 21st Century”

Did You Know ?



Background Information

• อำยุจรงิ (55-, 50-55, 40-50, 30-40 น้อยกวำ่ 30)

• อำยุงำน (20 ปีขึน้ไป 10-20 ปี 5-10 ปี น้อยกวำ่ 5 ปี)

• ควำมส ำคญัของไอท ี(มำกทีส่ดุ มำก ปำนกลำง น้อย)

• ระดบัทกัษะดำ้นไอท ี(มำกทีส่ดุ มำก ปำนกลำง น้อย)

• งำนบุคคล งำนแผน งำนวเิทศน์ งำบณัฑติศกึษำ งำนบรกิำรวชิำกำร 
งำนวจิยั งำนประกนัคุณภำพ งำนประชำสมัพนัธ ์งำนกำรเงนิ งำนพสัดุ 
งำนสำรบรรณ งำนอำคำรสถำนที ่



ค าถามท่ี 1

1. จำกสถติลิ่ำสุด (ปี 2558) ของกำรลงทะเบยีน อุปกรณ์ (device)
ทีใ่ชใ้นกำรเขำ้ถงึเครอืขำ่ยไรส้ำย JumboPlus นัน้ พบว่ำ มจี ำนวนอุปกรณ์
ของบุคลำกร เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต สมำร์โฟน ฯลฯ ที่ ได้
ลงทะเบยีนไว ้มจี ำนวนเทำ่ใด

ก. 2500-5,000 อุปกรณ์ ข. 5001-10,000 อุปกรณ์

ค. 10,000-15,000 อุปกรณ์ ง. มำกกวำ่ 15,000 อุปกรณ์



Digital CMU Readiness



ค าถามท่ี 2

2. จำกสถติลิ่ำสุด (ปี 2558) ของกำรลงทะเบยีน อุปกรณ์ (device)
ที่ใช้ในกำรเขำ้ถึงเครอืข่ำยไร้สำย JumboPlus นัน้ พบว่ำ ส่วนงำนใดที่มี
จ ำนวนอุปกรณ์ เช่น คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค แทบ็เล็ต สมำร์โฟน ฯลฯ ของ
บคุลากรและนักศึกษา มำกทีส่ดุ

ก. คณะวทิยำศำสตร์ ข. คณะมนุษยศำสตร์

ค. คณะวศิวกรรมศำสตร์ ง. คณะแพทยศำสตร์



Digital CMU Readiness



Digital CMU Readiness



ค าถามท่ี 3

3. จำกฐำนขอ้มลู CMU-MIS ในช่วงตน้ปี พ.ศ. 2558 บุคลำกร
สำยบรหิำรวชิำกำร (ผูบ้รหิำรสว่นงำน) ภำยใน ม.เชยีงใหม ่มอีำยุ จดัอยู่
ในชว่งของเจนเนอเรชัน่ใด มำกทีส่ดุ

ก. Baby Boomers (1946-1964) 

ข. Generation X (1965-1979) 

ค. Generation Y (1980-1990) 

ง. Generation Z หรอื Net Gen or (1990-ปจัจุบนั)



ค าถามท่ี 4

4. จำกระบบ CMU MIS ประเทศใด ในประชำคม
เศรษฐกจิอำเซยีน (ASEAN) ทีม่คีวำมรว่มมอืในลกัษณะ MOU 
กบั มหำวทิยำลยัเชยีงใหม ่มำกทีส่ดุ 

ก. อนิโดนีเซยี
ข.  มำเลเซยี
ค. เวยีดนำม
ง. ลำว



ค าถามท่ี 5

5. ข้อใดไม่ใช่ทกัษะส าคญั ของการศึกษา(เรียนรู้) ในศตวรรษท่ี 21
ก . Critical Thinking, Collaborative, Creative and Communicative Skills (4 C’s)

ข. Environmental and Physical Education

ค. Digital Literacy (Info, Media and ICT)

ง. Reading, Writing and Arithmetics (3 R’s)



Framework for 21st Century Learning
The Partnership for 21st Century Skills (www.p21.org)



ค าถามส ารอง

6. ทฤษฎีกำรเรียนรู้ ข้อใด เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 และเป็น
ทฤษฎกีำรเรยีนรูท้ีเ่ชื่อวำ่ สำมำรถตอบสนองวธิกีำรเรยีนรูข้องเยำวชนใน
ยคุดจิติลัไดด้ทีีส่ดุ

ก. Behaviorism พฤตกิรรมนิยม
ข. Cognitivism ปญัญำนิยม
ค. Constructivism คอนสตรคัตวิสิต์
ง. Connectivism คอนเนคตวิสิต์



Education 3.0





รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง
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Me Me Me
Generation

“I , me first, I-Pod, 
Myself, 
My own needs”



Digital Life

• Mobile Devices
• Play & Work
• Social Network
• Mobile (Shopping)
• E-commerce/ Financial/ Payment
• E-Government Services
• E-booking
• E-education/ E-Learning/ E-books
• Big Data



Working in the Digital Era

• Digital Life

• Mobile Work

• Internationalization (ASEAN)

• Ubiquitous/ Omni-Channel

• Business Continuity

• Seamless Life between Working Life and Personal Life



The Coming of Digital Era

• Digital Technology & Everyday Life

• Digital Economy

• Organization’s Structure, Personnel (Attitudes, Policy, 
Way of Working) and Services must be adjusted

• Digital Economy will become one of the important 
competition indicators 



Organization Change

• Adopt digital technology (both back-end and front-end) 

• Use (formal) e-mail, Web Sites and Information System

• Social Media for Learning (Social Learning)

• Less-Paper and Office Automation

• Mobile Devices (Smartphones and Tablets) for smart communication

• 24/7 Services



Informative Links



Informative Links

http://www.forbes.com/sites/peterhigh/2014/10/07/gartner-top-10-strategic-it-
trends-for-2015/



ความรู้ด้านไอทีของหวัหน้างาน*

• กำรน ำไอทีไปใช้ในกำรบริหำรงำน กำรวิเครำะห์ วำงแผนงำน ตัดสินใจอย่ำงถูกต้อง 
เหมำะสม ทนัท่วงที

• กำรใช้พัฒนำกำรท ำงำนให้มีควำมสะดวก รวดเร็ว ผิดพลำดน้อยลง เพิ่มผลิตภำพ /
productivity ในกำรด ำเนินงำน ตัง้แต่งำนไม่สลบัซบัซ้อนใดๆ เช่น งำนสร้ำงเอกสำร พิมพ์
งำน สรำ้งตำรำงค ำนวณ ไปจนถงึ กำรจองใชห้อ้ง กำรใชน้ดัหมำยใชใ้นกำรประชมุ

• กำรเป็นองคก์ำรไรก้ระดำษ (less paper) หรอื องคก์ำรอตัโนมตัิ (office automation)

• กำรสบืคน้และกำรใช ้ขอ้มลู สำรสนเทศ ควำมรู ้อยำ่งมปีระสทิธภิำพ

• กำรสือ่สำรภำยในองคก์รอยำ่ง ทัว่ถงึ และ รวดเรว็

• กำรประชำสมัพนัธง์ำนต่ำงๆ เพือ่กำรสรำ้งสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคำ้ทัง้ภำยในและภำยนอกองคก์ร

• กำรบรหิำรจดักำรควำมรู ้เพือ่ใหเ้กดิองคก์ำรแหง่กำรเรยีนรู้ (learning organization)



Tools/ Technology
ส่ือ วสัด ุอปุกรณ์

System/ Process
แนวคิด ทฤษฎี ความรู้ วิธีการทางระบบ





CMU IT Account

Username : Somchai.s@cmu.ac.th
Password : xxxxxxxxxxxx

กญุแจส าคญัส ูบ่รกิารดา้นไอทีของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่

มหำวทิยำลยัเชยีงใหม ่โดยส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิำรไอทตี่ำงๆ แกบุ่คลำกร
และนกัศกึษำของมหำวทิยำลยั (เชน่ e-mail, Wi-Fi, CMU MIS, CMU SIS, CMU Online) โดยผูใ้ชบ้รกิำรจ ำเป็นตอ้ง
ม ีIT Account เพือ่เป็นกำรระบุตวัตนส ำหรบักำรเขำ้ใชบ้รกิำรต่ำงๆ

username & password  
เกบ็ไว ้อยำ่บอกใครนะ

https://account.cmu.ac.th/

P. 5



IT Account & Email

จากนกัศกึษา 38,338 คน

34623 Account
90.31%

10305 Account
88.84%

จากบุคลากร 11,599 คน

ข้อมลู Account ณ วนัท่ี .....กนัยายน  2557..............

Calendar



https://jumbo.cmu.ac.th/th/ P.12



Wireless Network  @JumboPlus
พิธีลงนามในบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการพฒันาระบบเครือข่ายไร้สาย

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ กบั บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน)
27 มีนาคม 2557 
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ITSC Corners

ITSC Corner Tour

../ITSC_Present/ผอ/Present_ITSC Corner.mp4


บริการระบบ Microsoft Exchange ท่ีบคุลากรได้รบัมีดงัน้ี

1. ผูใ้ชไ้ดพ้ืน้ทีร่วมในกำรใชอ้เีมล 5GB โดยรบั-สง่ขอ้ควำมและไฟลแ์นบไดฉ้บบัละไมเ่กนิ 20 MB
2. ผูใ้ชง้ำนผำ่นเวบ็ (Web Interface) ระบบใหมจ่ะเป็น Outlook Web App ซึง่มคีวำมทนัสมยัใชง้ำนไดง้ำ่ย
3. สำมำรถใชโ้ปรแกรม Outlook ซึง่อยูใ่นชดุโปรแกรม Microsoft Office เป็น e-mail client ได้
4. สำมำรถใชโ้ปรแกรม e-mail client อื่นๆไดเ้ชน่ Thunderbird
5. สำมำรถใชง้ำนบนอุปกรณ์ Mobile Devices ต่ำงๆ เชน่ Smart Phone หรอื Tablet ไดด้ขี ึน้

http://portal.cmu.ac.th/



ข้อตกลงร่วมภายในส่วนงาน

• ทุกเครือ่งใช้ Username Password ส าหรบั Log-in

• ทุกคนใช้ อีเมลมหาวิทยาลยั cmu.ac.th

• ทุกคนควรใช้ปฏิทินและลงบนัทึกนัดหมายลงปฏิทิน



http://mis.cmu.ac.th/cmumis/
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โครงสร้างของระบบ CMU-MIS, FIS, EIS

EIS

Data 
Warehouse

MIS + FIS

Business 
Intelligence (BI)

ITSC

กอง/ศนูย์/
ส านกั



CMU-MIS Vision & Mission

CMU QA

CMU PA

e-document

e-meeting

MIS

DSS

EIS

BI

งานบคุคล งานหลกัสตูร

งานวิจยั และ ผลงานทางวิชาการ

งานนกัศกึษา

งานอาคารสถานท่ี

งานยานพาหนะ

งานวิเทศสมัพนัธ์

CHIANG MAI UNIVERSITY

การ
ตดัสนิใจ

งานประจ า
ประกนั
คณุภาพ

กระบวน
การท างาน

งานนกัศกึษาเก่า

ใช้สนับสนุน
การตัดสินใจเชงิกลยุทธ์



CMU-MIS SUPPORT

งานประจ า

กระบวน
การท างาน

การ
ตดัสินใจ

CHIANG MAI UNIVERSITY

ประกนั
คณุภาพ

งานบคุคล

งานหลกัสตูร

งานวิจยั และ ผลงานทางวิชาการ

ระบบ TOR/JA

ระบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน

ระบบลาออนไลน์

ระบบค านวณเคร่ืองราช อิสริยาภรณ์

ระบบทนุเพ่ือไปเสนอผลงานวิชาการ

ระบบฐานข้อมลู CMU HR

งานนกัศกึษา

งานอาคารสถานท่ี

CMU QA

CMU PA

e-document

e-meeting

MIS

DSS

EIS

BI

ระบบประเมินการเรียนการสอน

ระบบทนุนกัศกึษา

ระบบสารสนเทศจดัหางาน

ระบบวินยันกัศกึษา

ระบบฐานข้อมลูหอพกันกัศกึษา

ระบบส ารวจตนเองของนกัศกึษา

ระบบงานภาวะการมีงานท าของบณัฑิต

ระบบความพงึพอใจนายจ้าง

งานนกัศกึษาเก่า

TQF

Course Template

e-bulletin

CMU IR

งานยานพาหนะ

งานวิเทศสมัพนัธ์



http://mis.cmu.ac.th/cmumis/



http://vpn.cmu.ac.th/

VPN (Virtual Private Network)
หรือ "เครือข่ำยส่วนตัวเสมือน" เข้ำถึงทรัพยำกรต่ำงๆ
ที่จ ำกัดให้ใช้งำนได้จำกภำยในมหำวิทยำลัยเท่ำนั ้น 
เช่ น ฐาน ข้อมูลงาน วิจัย   บทความ ต่างๆ  ของ
ส านักหอสมุด ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ไดจ้ำก
ทีไ่หนกไ็ด ้โดยกำรเชื่อมต่อ VPN จะตอ้งยนืยนัตวัตนโดยใช้
IT Account  ของมหำวทิยำเชยีงใหมก่่อนเชื่อมต่อทุกครัง้
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http://elearning.cmu.ac.th/



http://onlineenglish.cmu.ac.th
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วนัท่ี 22 เมษายน 2558 รอบท่ี 1 เวลา 9.00 – 12.00 น. รอบท่ี 2 เวลา เวลา 13.00 – 16.00 น.
วนัท่ี 29 เมษายน 2558 รอบท่ี 3 เวลา 9.00 – 12.00 น. รอบท่ี 4 เวลา เวลา 13.00 – 16.00 น.

ก าหนดการ  อบรม เรือ่ง “การใชจ้ดหมายอเิลก็ทรอนิกสแ์ละปฏทินิออนไลน์
(Outlook Web App and Calendar) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน”

ผูเ้ข้าร่วมอบรมลงทะเบยีนออนไลน์
ผา่นเวบ็ไซต ์www.itsc.cmu.ac.th

วนัละ 2 รุ่น  (เช้า – บา่ย) รุ่นละ  50  คน



Mobile Web & Apps



CMU Mobile Web/ Apps



Social Media
The components of Social Media

Blogs

MicroblogsMessage Boards CONTENT &
CONVERSATION

MEDIA
SHARING

SOCIAL
NETWORKS

Mass

Niche

CorporatePodcasts

Videos

Photos



Do and Don’t
ข้อควรระวงัเมื่อใช้ Social Media : Facebook

1. ใหข้อ้มลูแก่ Facebook เทำ่ทีจ่ ำเป็น
2. ก ำหนดสทิธกิำรมองเหน็ใหเ้รยีบรอ้ย
3. พจิำรณำกำรรบัเพือ่นอยำ่งระมดัระวงั
4. ก่อนโพสตใ์หค้ดิ เพรำะทัง้หมดคอืภำพลกัษณ์ของเรำ
5. ไมค่วรโพสตเ์รือ่งตวัเองบอ่ยเกนิไป
6. ตอบขอ้ควำมตำมเวลำอนัเหมำะสม
7. ไมก่ล่ำวหำผูอ้ื่น
8. ก่อนวำงขอ้ควำมบนหน้ำของคนอื่นตอ้งคดิใหด้ี
9. หลกีเลีย่งกำรบอกเลกิแฟนผำ่นสือ่
10. ระมดัระวงัมำรยำทพืน้ฐำน ควำมเหมำะควรเพรำะมนัคอืชวีติจรงิ
11. ใช ้Social Media สรำ้งสรรคช์วีติทีด่งีำม
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ใช ้IT อยา่งมีความสุข ใช้ Software ของแท้ ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์
ไม่ Share username และ Password ให้ผูอ่ื้นน าไปใช้
ติดตัง้ Antivirus 
update ข้อมูลส่วนตวั ในระบบ CMU MIS
ส ารองข้อมูลท่ีส าคญัสม า่เสมอ
อย่าวางเคร่ือง Notebook หรือของมีค่าไว้ในท่ีสาธารณะ



One Stop Service
ชัน้ 1 ส ำนกับรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ
โทรศพัท ์053 -943827, 053 -943857
เปิดท ำกำรทุกวนัไมเ่วน้วนัหยดุรำชกำร 



CMU IT Life
คู่มือส าคญัสู่ชีวิตไอที



Roadshow : On Demand



เป็นเพ่ือนกบัเรา บน Facebook


