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สรุปจุดทีเ่ป็น”วธีิปฏิบัติทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ีเยีย่ม 

1. ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)เป็นระบบสารสนเทศท่ีช่วยลดปริมาณกระดาษในการจดัท า
เอกสารการประชุม อีกทั้งยงัสามารถค านวณปริมาณกระดาษท่ีใช้ในการประชุม ท าให้องคก์รเห็นภาพรวมของ
จ านวนกระดาษท่ีลดได้ทั้ งหมดจากทุกการประชุม และเป็นส่วนหน่ึงของการสนับสนุนนโยบาย Green 
University 

2. ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) สามารถน ามาใช้ในปรับปรุงกระบวนงานจดัประชุมใน
แบบเดิม ส่งผลท าให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัประชุมของฝ่ายเลขานุการ ลดความผิดพลาด และลดเวลา
ในการจดัเตรียมเอกสารประชุม รวมถึงผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดรั้บความสะดวกสบายในการประชุม โดยไม่จ  าเป็นตอ้ง
ถือเอกสารการประชุมท่ีมีจ านวนมาก และยงัสามารถประชุมผา่นทุกอุปกรณ์โมบายได ้

3. นโยบายของผูบ้ริหารระดับสูงท่ีมีความชัดเจนในการไม่แจกเอกสารการประชุม และผูบ้ริหาร
ระดบัสูงของมหาวิทยาลยัเป็นผูน้ าการใชร้ะบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)ทุกคน ส่งผลใหเ้กิดการใชง้าน
ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)ทัว่ทั้งองคก์ร 

4. เป็นระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)ท่ีออกแบบให้สามารถปรับการแสดงผลให้เหมาะสม
กบัขนาดของหนา้จอในทุกอุปกรณ์โมบายของผูใ้ชไ้ด ้
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ประสิทธิผล 
1. ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ช่วยลดกระดาษท่ีใช้ในการจดัประชุมของส่วนงานใน

มหาวทิยาลยัแลว้มากกวา่ 2 ลา้นแผน่ ในระยะเวลาประมาณ 1 ปี (เม.ย. 58– มี.ค. 59)  
2. ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) สามารถน ามาใชไ้ดจ้ริงในการปรับปรุงประบวนงานของ

การจดัการประชุมแบบเดิม ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดรั้บความสะดวกในการประชุม และสามารถด าเนินการประชุม 
คน้หาการประชุมยอ้นหลงั และติดตามงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากการประชุม ผา่นทุกอุปกรณ์โมบาย 

3. ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ช่วยให้ฝ่ายเลขานุการลดระยะเวลาในการจดัท าเล่มเอกสาร
การประชุม และสามารถแกไ้ขความผิดพลาดของเอกสารประกอบการประชุมไดโ้ดยไม่ตอ้งจดัท าเล่มเอกสารการ
ประชุมใหม่อีกคร้ัง 

4. สร้างภาพลกัษณ์ขององคก์รท่ีน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการประชุม 
 

การอนุญาตใหมู้ลนิธิฯ จดัใหผู้ส้นใจเขา้เยีย่มชม “Best-Practices” ขององคก์รผูส้มคัรน้ีได ้  [ / ] อนุญาต  
การอนุญาตใหมู้ลนิธิฯ บนัทึกวดีีโอผลงานระหวา่งท่ีน าเสนอในวนัการจดังานขององคก์รผูส้มคัรน้ีได ้  [ / ] อนุญาต  

 
ประวตัิและความเป็นมาโดยย่อ : 

มหาวิทยาลยับูรพาเป็นสถาบนัการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยท่ีจดัตั้งข้ึนในภาคตะวนัออกมีสถานะ
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จัดการศึกษาทั้ งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษาโดยมีวิสัยทัศน์คือ “ขุมปัญญาตะวนัออก เพื่ออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of the East for the 
Future of the Nation)” มีพนัธกิจในการด าเนินการจดัการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม เสริมสร้างเสรีภาพทาง
วชิาการและการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวติ ด าเนินการพฒันาคุณภาพงานวจิยั ใหบ้ริการทางวชิาการและการถ่ายทอดองค์
ความรู้ เพื่อการพฒันาศกัยภาพของหน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน รวมถึงด าเนินการ
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุม การท านุบ ารุงศิลปะ วฒันธรรม 
ศาสนา และการกีฬาปัจจุบนัมหาวิทยาลยับูรพามีท่ีตั้งอยู่ 3 แห่ง คือ (1) มหาวิทยาลัยบูรพา จงัหวดัชลบุรี (2) 
มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตจนัทบุรี และ (3) มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตสระแกว้รวมกนัมีนิสิตและบุคลากร
มากกวา่50,000 คน 

ส านักคอมพิวเตอร์เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ก่อตั้ งเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2526 โดย
เร่ิมตน้มาจาก “โครงการจดัตั้งศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์” และเม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน พ.ศ. 2535 ไดมี้ประกาศเป็น
ทางการในราชกิจจานุเบกษายกฐานะเป็น “ส านักคอมพิวเตอร์” มีสถานภาพเทียบเท่าคณะให้มีพนัธกิจ 5 ด้าน 
ได้แก่ (1) เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน ก าหนดแผนงานท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารของมหาวิทยาลยั(2) วิเคราะห์และพฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อการด าเนินงานและการบริหารกิจการของ
มหาวิทยาลยั (3) ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และโทรคมนาคม เพื่อสนบัสนุนงานดา้นการเรียนการ
สอนและการวิจยั (4) ถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้แก่บุคลากรและนิสิต
ของมหาวทิยาลยัและ (5) ใหบ้ริการวชิาการแก่ชุมชน 

ปัจจุบันส านักคอมพิวเตอร์มีการแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 5 หน่วยงาน ได้แก่ (1) ส านักงาน
ผูอ้  านวยการ (2) ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ (3) ฝ่ายพฒันาระบบ (4) ฝ่ายนวตักรรมการเรียนการสอน และ (5) 
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ฝ่ายบริการวิชาการปัจจุบนัส านกัคอมพิวเตอร์มีพื้นท่ีใหบ้ริการ 3 แห่ง ไดแ้ก่ อาคารส านกัคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์
กิจกรรมนิสิต ชั้น 2 และ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบติัครบ60 ปี (อาคาร KB) ชั้น 1 

ฝ่ายพฒันาระบบ ส านกัคอมพิวเตอร์มีภารกิจหลกัรับผิดชอบในดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการตอบสนองพนัธกิจของมหาวิทยาลยัและส่วนงานไดแ้ก่งานพฒันาระบบสารสนเทศงานสนบัสนุน
ผูใ้ชง้านระบบและงานพฒันาระบบฯส าหรับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกและงานบ ารุงรักษาระบบฯ 
ซ่ึงในปัจจุบนัมีระบบสารสนเทศท่ีพฒันาข้ึนและอยู่ภายใต้การดูแลโดยฝ่ายพฒันาระบบส านักคอมพิวเตอร์
มากกว่า 50 ระบบโดยทุกระบบงานถูกพฒันาภายใตแ้นวคิดท่ีว่า “พฒันาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ เพื่อ
สนบัสนุนการเป็นองคก์รอจัฉริยะของมหาวทิยาลยั” 
 

วสัิยทัศน์ของส านักคอมพวิเตอร์ 

“องคก์รอจัฉริยะ เพื่ออนาคตของแผน่ดิน (Intelligent Organization for the Future of the Nation)” 
 

ค่านิยมหลกั (Core Value) 
ค่านิยมหลกั (Core Value) ของส านกัคอมพิวเตอร์ คือ “C O M P U T E R” 
Customer Focused มุ่งเนน้ผูรั้บบริการ 

Optimization  ท าใหดี้ท่ีสุด 

Modernization  องคก์รทนัสมยั 

Proactive  ท างานเชิงรุก 

Unity   สามคัคีคือพลงั 
Team Work  ท างานเป็นทีม 

Ethics   มีจริยธรรมในการปฏิบติังาน 

Research  วจิยัเพื่อพฒันางาน 

 

วฒันธรรมของส านักคอมพวิเตอร์ 
สร้างวฒันธรรมคุณภาพ การจดัการความรู้ และการใชไ้อทีในองคก์ร 

 

พนัธกจิ 
1. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน ก าหนดแผนงานท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารของมหาวทิยาลยั 

2. วเิคราะห์และพฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อการด าเนินงานและการบริหารกิจการของมหาวทิยาลยั 

3. ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และโทรคมนาคม เพื่อสนับสนุนงานด้านการเรียน 
การสอนและการวจิยั  

4. ถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้แก่บุคลากรและนิสิตของ
มหาวทิยาลยั 

5. ใหบ้ริการวชิาการแก่ชุมชน 
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นโยบายส าคัญทีม่ีการด าเนินงาน ได้แก่ 
1. นโยบายดา้นการจดัการความรู้ 

2. นโยบายดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

3. นโยบายด้านการด าเนินงานระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001: 2008ระบบ

มาตรฐานดา้นความปลอดภยัของขอ้มูล ISO 27001 : 2005 และระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 

2004 

4. นโยบายการสร้างวฒันธรรมองคก์ร (การใชไ้อซีที การท างานเป็นทีม การจดัการความรู้ 

รายละเอยีดเพิม่เติมของวธีิปฏิบัติทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ีเยีย่มทีส่อดคล้องกบัค่าประสิทธิผล 
โดยปกติการจดัการประชุมแต่ละคร้ัง ตอ้งใชเ้จา้หน้าท่ีในการรวบรวมและจดัท าวาระการประชุม ท าให้

ส้ินเปลืองทั้ งกระดาษ ใช้เวลา และก าลังคนในการจดัท าเอกสารการประชุม และหลังจากการประชุม ฝ่าย
เลขานุการการประชุมจะตอ้งจดัท ารายงานการประชุมเพื่อส่งให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมรับรองรายงานการประชุมซ่ึงจะ
เห็นวา่มีการส้ินเปลืองทรัพยากรเป็นจ านวนมาก ทั้งกระดาษ เวลาและก าลงัคน 
 จากปัญหาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายลดการใช้กระดาษ โดยให้เร่ิมจัดท าระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ข้ึน โดยมอบหมายให้ทางส านกัคอมพิวเตอร์พฒันาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Meeting)ข้ึน เพื่อมาช่วยในการประชุมสภามหาวทิยาลยั ในช่วงแรกระบบท่ีไดพ้ฒันาข้ึนจะใชง้านไดก้บัเคร่ือง
แท็บเล็ตไอแพด (iPad) เท่านั้น ปัญหาท่ีพบคือการเปล่ียนแปลงรุ่นของระบบปฏิบติัการไอโอเอส(iOS)มีผลท าให้
ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีพัฒนาข้ึนไม่สามารถแสดงผลได้ถูกต้อง และมีผู ้ใช้จ  านวนมากท่ีใช้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โมบายท่ีใชร้ะบบปฏิบติัการอ่ืน ไม่สามารถใชง้านระบบประชุมน้ีได ้ 
 ฝ่ายพฒันาระบบ ส านักคอมพิวเตอร์ จึงได้ประชุมทบทวน และปรับปรุงโครงสร้างและรูปแบบของ
ระบบการประชุม โดยจะพฒันาข้ึนใหม่ทั้งหมดเพื่อใหร้องรับการใชง้านไดใ้นทุกอุปกรณ์ทั้งสมาร์ทโฟน แทบ็เล็ต 
พีซี และโน๊ตบุ๊ค ดว้ยเทคนิคของการออกแบบท่ีท าใหร้ะบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์น้ีสามารถปรับการแสดงผลได้
อยา่งเหมาะสมกบัทุกอุปกรณ์โมบายท่ีใชต้อบสนองกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ท่ีพฒันาข้ึนใหม่น้ี สามารถอ านวยความสะดวกกบัผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม ใหส้ามารถประชุมไดผ้า่นทุกอุปกรณ์โมบาย รองรับทุกขนาดหนา้จอโดยไม่ตอ้งถือเอกสารการประชุมอีก
ต่อไป รวมถึงสร้างความสะดวก ลดขั้นตอน แก่ฝ่ายเลขานุการท่ีจดัการประชุมให้สามารถจดัท าเอกสารการ
ประชุมได ้อีกทั้งยงัสามารถมอบหมายงานและติดตามงานไดจ้ากระบบประชุมได้และท่ีส าคญัระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์น้ีจะช่วยลดการใชก้ระดาษในการจดัท าเอกสารการประชุมลงเป็นจ านวนมากซ่ึงท าให้ในระยะเวลา
ประมาณ 1 ปี(เม.ย. 58– มี.ค. 59)ในการใชร้ะบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)สามารถลดการใชก้ระดาษ
ลงไดม้ากกวา่สองลา้นแผน่ 

จากนโยบายของผูบ้ริหารมหาวิทยาลัย ท่ีน ามาสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังโดยเร่ิมจากอธิการบดี และ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ท าให้ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์(e-Meeting) ท่ีพฒันาข้ึนน้ี สามารถเป็น
แบบอย่างท่ีดีของการปรับปรุงกระบวนงานจากวิธีการจดัการประชุมแบบเดิม ๆ ท่ีต้องส้ินเปลืองทรัพยากร
กระดาษเป็นจ านวนมาก และยงัตอ้งใชท้รัพยากรบุคคลในการเตรียมงานประชุมหลายคน มาสู่วธีิการปฏิบติัแบบ
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ใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีอยา่งชดัเจน และถา้การด าเนินการนโยบายอยา่งต่อเน่ืองโดยสนบัสนุน
ให้ทุกส่วนงานในมหาวิทยาลยับูรพามีการใช้งานระบบอย่างจริงจงั ก็จะท าให้ทุกส่วนงานสามารถลดการใช้
งบประมาณในการจดัซ้ือกระดาษ หมึกพิมพ ์และอุปกรณ์ส านกังานลงได ้งบประมาณส่วนท่ีเหลือก็จะสามารถ
น าไปพฒันาการศึกษาดา้นอ่ืน ๆ ต่อไป  

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์(e-Meeting) จะเป็นส่วนหน่ึงในสนับสนุนให้มหาวิทยาลยับูรพาเป็น
มหาวทิยาลยัตน้แบบท่ีใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมาสนบัสนุนการท างานในองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ มุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัสีเขียว (Green University) อีกทั้งยงัเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้กบัหน่วยงานภายนอกน าแนวคิดน้ีไปใชต่้อ
ได ้
 


