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สรุปจุดทีเ่ป็น”วธีิปฏิบัติทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ีเยีย่ม 

1. ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)เป็นระบบสารสนเทศท่ีช่วยลดปริมาณกระดาษในการ
จดัท าเอกสารการประชุม อีกทั้งยงัสามารถค านวณปริมาณกระดาษท่ีใชใ้นการประชุม ท าใหอ้งคก์รเห็นภาพรวม
ของจ านวนกระดาษท่ีลดได้ทั้งหมดจากทุกการประชุม และเป็นส่วนหน่ึงของการสนับสนุนนโยบาย Green 
University 

2. ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) สามารถน ามาใช้ในปรับปรุงกระบวนงานจดัประชุมใน
แบบเดิม ส่งผลท าใหมี้การเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัประชุมของฝ่ายเลขานุการ ลดความผดิพลาด และลดเวลา
ในการจัดเตรียมเอกสารประชุม รวมถึงผูเ้ข้าร่วมประชุมได้รับความสะดวกสบายในการประชุม โดยไม่
จ  าเป็นตอ้งถือเอกสารการประชุมท่ีมีจ านวนมาก และยงัสามารถประชุมผา่นทุกอุปกรณ์โมบายได ้

3. นโยบายของผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีความชัดเจนในการไม่แจกเอกสารการประชุม และผูบ้ริหาร
ระดบัสูงของมหาวิทยาลยัเป็นผูน้ าการใช้ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)ทุกคน ส่งผลให้เกิดการใช้
งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (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 าเล่ม
เอกสารการประชุม และสามารถแกไ้ขความผิดพลาดของเอกสารประกอบการประชุมไดโ้ดยไม่ตอ้งจดัท าเล่ม
เอกสารการประชุมใหม่อีกคร้ัง 

4. สร้างภาพลกัษณ์ขององคก์รท่ีน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการประชุม 
 
1. บทสรุปของผู้บริหาร  
  ในการจดัประชุมในอดีตจะตอ้งจดัท าเอกสารการประชุมแจกให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ซ่ึงจะตอ้งใช้
เจา้หน้าท่ีในการจดัท าเอกสารการประชุม ท าให้ส้ินเปลืองทั้งกระดาษ และเวลาในการจดัท าเล่มเอกสารการ
ประชุมต่อมามหาวิทยาลยับูรพามีนโยบายลดการใชก้ระดาษในองคก์รโดยใช้ไอซีที จึงไดม้อบหมายให้ส านกั
คอมพิวเตอร์พฒันาระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์(e-Meeting) โดยส านกัคอมพิวเตอร์ไดศึ้กษาความคาดหวงัของ
ผูใ้ช้ และพบว่าผูใ้ช้มีความคาดหวงัว่าระบบต้องลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและลดภาระงานของเจ้าหน้าท่ี
จดัเตรียมเอกสารการประชุมและลดปริมาณการใชก้ระดาษในองค์กร  โดยระบบ e-Meeting ท่ีไดพ้ฒันาข้ึน ถูก
ออกแบบให้ง่ายต่อการใชง้าน ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้การใช้งานระบบไดด้ว้ยตนเองสามารถใช้งานไดบ้นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ทุกแพลตฟอร์ม ทั้งสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โนต้บุค๊และเคร่ืองพีซี  อีกทั้งยงัสามารถคน้หาการประชุม
ท่ีผ่านมาไดผู้บ้ริหารสามารถก ากบัติดตามงานท่ีมอบหมายในท่ีประชุมได้อยา่งรวดเร็วกอรปกบันโยบายของ
ผูบ้ริหารท่ีจริงจงัไม่แจกกระดาษในการประชุม ท าให้ผูบ้ริหารเป็นผูน้ าในการใช้ระบบ e-Meeting  ท าให้เห็น
ภาพของจ านวนกระดาษท่ีลดได ้และมีการรายงานในท่ีประชุมกรรมการบริหารของมหาวทิยาลยัเป็นระยะ ๆ ท า
ให้เกิดความตระหนกัและเห็นความส าคญัของการลดกระดาษในองคก์ร  และเป็นแบบอยา่งท่ีดีท่ีส่วนงานจะน า
ระบบ e-Meeting ไปใชใ้นการจดัประชุมภายในส่วนงานต่อไป 
 หลังจากท่ีมหาวิทยาลัยได้น าระบบ e-Meeting มาใช้ในการประชุมเป็นระยะเวลาหน่ึงปี พบว่า
มหาวิทยาลยัและส่วนงานมีการประชุมดว้ยระบบ e-Meeting ทั้งหมด 450 การประชุม และลดปริมาณการใช้
กระดาษประมาณ 2,716,266  แผน่ ซ่ึงสามารถน ามาค านวณเป็นจ านวนกระดาษ ท่ีลดไดป้ระมาณ  5,430 รีม คิด
เป็นเงินประมาณ 597,300 บาทท่ีมหาวทิยาลยัสามารถลดค่าใชจ่้ายไดจ้ากการประชุมดว้ยระบบ e-Meeting 
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วธีิปฏิบติัท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีเยีย่ม 
1. ระบบe-Meetingเป็นระบบสารสนเทศท่ีช่วยลดปริมาณกระดาษในการจดัท าเอกสารการประชุม อีก

ทั้งยงัสามารถค านวณปริมาณกระดาษท่ีใชใ้นการประชุม ท าใหอ้งคก์รเห็นภาพรวมของจ านวนกระดาษท่ีลดได้
ทั้งหมดจากทุกการประชุม และเป็นส่วนหน่ึงของการสนบัสนุนนโยบาย “Green University” ของมหาวทิยาลยั 

2. ระบบe-Meeting สามารถน ามาใชใ้นการปรับปรุงกระบวนงานจดัประชุมในรูปแบบเดิมซ่ึงตอ้ง
แจกเอกสารการประชุมการใชร้ะบบ e-Meeting ส่งผลท าใหเ้พิ่มประสิทธิภาพในการจดัประชุมของฝ่าย
เลขานุการ ลดขอ้ผดิพลาด และลดเวลาในการจดัเตรียมเอกสารประชุม และท่ีส าคญัผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถ
ประชุมผา่นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกแพลตฟอร์ม (สมาร์ทโฟน แทบ็เล็ต โนต้บุค๊และเคร่ืองพีซี) ไดอ้ยา่งสะดวก 
รวดเร็ว ทุกท่ี ทุกเวลา และไม่ตอ้งถือเอกสารจ านวนมากในการประชุม   

3. นโยบายของอธิการบดีท่ีมีความชดัเจนในการไม่แจกเอกสารการประชุม และคณะกรรมการบริหาร
ของมหาวทิยาลยัเป็นผูน้ าการใชร้ะบบe-Meetingทุกคน ส่งผลใหเ้กิดการใชง้านระบบน้ีทัว่ทั้งองคก์ร 
 
2. ข้อมูลเกีย่วกบัส านักคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลยับูรพา 

มหาวิทยาลยับูรพา เป็นสถาบนัการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยท่ีจดัตั้งข้ึนในภาคตะวนัออก มี
สถานะเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ จดัการศึกษาทั้งในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี และ
บณัฑิตศึกษา โดยมีวิสัยทัศน์คือ “ขุมปัญญาตะวันออก เพ่ืออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of  the East for the 
Future of  the Nation)”  มีพนัธกิจในการจดัการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม เสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ 
พฒันาคุณภาพงานวจิยั ใหบ้ริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองคค์วามรู้ เพื่อการพฒันาศกัยภาพของหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและสังคม ตลอดจนสนบัสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะ วฒันธรรม ศาสนา และการกีฬา ปัจจุบนัมหาวิทยาลยับูรพามีท่ีตั้งอยู่ 3 แห่ง 
ไดแ้ก่ (1) มหาวทิยาลยับูรพา จงัหวดัชลบุรี (2) มหาวทิยาลยับูรพา วิทยาเขตจนัทบุรี และ (3) มหาวิทยาลยับูรพา 
วทิยาเขตสระแกว้ โดยมีจ านวนนิสิตประมาณ 50,000 คน และมีจ านวนบุคลากรประมาณ 4,000 คน 

ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จดัตั้ งเม่ือเดือนกันยายน พ.ศ. 2535 เป็นส่วนงานท่ี
เทียบเท่าคณะ รับผิดชอบหลกัในงานสนับสนุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and 
Communication Technology:  ICT)   โดยมีพนัธกิจ คือ (1) เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน ก าหนด
แผนงานท่ีมีการใชไ้อซีทีของมหาวทิยาลยั (2) วเิคราะห์และพฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อการด าเนินงานและการ
บริหารกิจการของมหาวทิยาลยั (3) ใหบ้ริการระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และโทรคมนาคม เพื่อสนบัสนุนงาน
ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย (4) ถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้ด้านไอซีทีให้แก่บุคลากรและนิสิตของ
มหาวิทยาลยั (5) ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  โครงสร้างการบริหารงานภายในส่วนงาน (แสดงดงั
ภาพท่ี 1) แบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย ไดแ้ก่ (1) ส านกังานผูอ้  านวยการ (2) ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ (3) ฝ่ายพฒันา
ระบบ (4) ฝ่ายนวตักรรมการเรียนการสอน (5) ฝ่ายบริการวชิาการ   
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ภาพที1่ โครงสร้างการบริหารงานภายในส่วนงาน 

 
ส าหรับฝ่ายพฒันาระบบ มีภารกิจหลักรับผิดชอบในด้านการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจดัการและตอบสนองพนัธกิจของมหาวิทยาลยั  ภารกิจของฝ่าย ฯ ไดแ้ก่ งานพฒันาระบบสารสนเทศ 
งานสนบัสนุนผูใ้ชง้าน  งานฝึกอบรมผูใ้ชง้าน และงานบ ารุงรักษาระบบ  นอกจากน้ีฝ่าย ฯ ยงัมีภารกิจในการเป็น
ท่ีปรึกษาโครงการบริการวิชาการ “พฒันาระบบสารสนเทศและนวตักรรมบริการ” ส าหรับส่วนงานภายใน
มหาวทิยาลยัและหน่วยงานภาครัฐ 
  
วสัิยทัศน์ของส านักคอมพวิเตอร์ 

"องค์กรอจัฉริยะ เพ่ืออนาคตของแผ่นดิน"(Intelligent Organization for the Future of the Nation) 
  
ค่านิยมหลกั (Core Value) 

ค่านิยมหลกั (Core Value) ของส านกัคอมพิวเตอร์ คือ“COMPUTER” 
Customer Focused  มุ่งเนน้ผูรั้บบริการ 
Optimization  ท าใหดี้ท่ีสุด 
Modernization  องคก์รทนัสมยั 
Proactive      ท างานเชิงรุก 
Unity   สามคัคีคือพลงั 
Teamwork   ท างานเป็นทีม 
Ethics   มีจริยธรรมในการท างาน 
Research   สร้างงานวจิยัเพื่อพฒันางาน 
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 วฒันธรรมองค์กร 
"วฒันธรรมคุณภาพ" "วฒันธรรมการจดัการความรู้" และ"วฒันธรรมไอที" 

  
นโยบายการบริหารงาน  

(1)  บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Results Based Management) โดยยึดกรอบแนวทางตามนโยบาย
และแผนยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยับูรพา (BUU 2020)  

(2)  สร้างวฒันธรรมคุณภาพ วฒันธรรมการจดัการความรู้ และวฒันธรรมไอทีของส านกัคอมพิวเตอร์ 
เพื่อเป็นองคก์รไอทีตน้แบบและเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  

(3)  ด าเนินงานตามมาตรฐานสากล 3 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001)  ระบบบริหาร
ความปลอดภยัของสารสนเทศ  (ISO 27001) และระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) 

(4)  พฒันาศกัยภาพของบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ สร้างผลงานท่ีโดดเด่น และเน้นการสร้างองคก์ร
แห่งความสุข ตามแนวคิด “คนส าราญ งานส าเร็จ” และ “Happy Organization” 

(5)  พัฒนานวัตกรรมบริการ  (Service Innovation) เพื่ อสร้างงานบริการเป็นเลิศ (Excellent User 
Services)  

 
กลุ่มผู้รับบริการและกลไกการส่งมอบการบริการจ าแนกตามพนัธกจิหลกั 

พนัธกจิ ผู้รับบริการ งานบริการ กลไกในการส่งมอบ 
1. ก าหนดแผนงานดา้น

ไอซีทีของ
มหาวทิยาลยั 

ผูบ้ริหารระดบัสูงของ
มหาวทิยาลยั อธิการบดี 
รองอธิการบดี ผูช่้วย
อธิการบดี 
คณบดี/ผูอ้  านวยการ 

- จดัท าแผนแม่บท    ไอซีที
ของมหาวทิยาลยั 

- จดัท าแผนแม่บทไอซีที โดยให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
- น าเสนอในท่ีประชุม
กรรมการบริหารมหาวทิยาลยั 
เพื่อขอความเห็นชอบและ
ประกาศใชแ้ผน ฯ  
 

2. พฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
ตอบสนองพนัธกิจของ
มหาวทิยาลยั 

นิสิต 
บุคลากร 
ผูบ้ริหาร 
บุคคลทัว่ไป 

- พฒันาระบบสารสนเทศ
เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการผูใ้ชง้านทุกกลุ่ม 
ทุกระดบั 

-พฒันาระบบสารสนเทศ 
-ฝึกอบรมผูใ้ชง้าน 
-ระบบ e-Training 
-ระบบรับแจง้ปัญหาผา่น Counter 
Service, โทรศพัท,์ เวบ็ไซตแ์ละ
Facebook 

3. พฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐานดา้นไอซีที 

นิสิต 
บุคลากร 
ผูบ้ริหาร 
บุคคลทัว่ไป 

- บริการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
- บริการเคร่ืองแม่ข่าย 
- บริการหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ 

-ระบบบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
(One Stop Service) 
- ระบบรับแจง้ปัญหาผา่น 
Counter Service, โทรศพัท,์ 
เวบ็ไซตแ์ละFacebook 
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พนัธกจิ ผู้รับบริการ งานบริการ กลไกในการส่งมอบ 
- บริการไอทีคลินิก 
- บริการพ้ืนท่ี Learning 
space 

-รับฟังขอ้เสนอแนะโดยลงพ้ืนท่ี
ส ารวจและประชุมร่วมกบัส่วน
งาน 
 

4. สนบัสนุนการ
ใหบ้ริการวชิาการ
ฝึกอบรม และ USR 

นิสิต 
บุคลากร 
ผูบ้ริหาร 
บุคคลทัว่ไป 
หน่วยงานภาคราชการ 
หน่วยงานภาคเอกชน 

- บริการฝึกอบรม 
- บริการหอ้งประชุม 
หอ้งสมัมนา 
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
- จดัท าโครงการบริการ
วชิาการ 

-จดัประชุม BAR-AAR ก่อนและ
หลงัด าเนินกิจกรรม 
-จดักิจกรรมฝึกอบรม 
-ด าเนินการให้บริการในรูปแบบ
ต่าง ๆ  
-ส่ือสารกบักลุ่มผูรั้บบริการผา่น
ทุกช่องทาง เช่น e-
mail,Facebook,เวบ็ไซตแ์ละ
หนงัสือแจง้เวยีน 

5. ส่งเสริมการใช้
นวตักรรมไอซีทีเพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน 

นิสิต 
บุคลากร 
ผูบ้ริหาร 

- พฒันาส่ือการสอน
อิเลก็ทรอนิกส์  
- บริการระบบประชุม
ทางไกล 
- ใหค้  าปรึกษาดา้นการใช้
นวตักรรมการเรียนการ
สอน  

-พฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมี
คุณภาพ 
-มีระบบใหอ้าจารยป์ระเมินส่ือ
การสอน ฯ 
ส่ือสารกบักลุ่มผูรั้บบริการผา่น
ทุกช่องทาง เช่น e-
mail,Facebook,เวบ็ไซตแ์ละ
หนงัสือแจง้เวยีน 

 
รางวลัทีไ่ด้รับ 

1) ส านักคอมพิวเตอร์ไดรั้บการรับรองตามมาตรฐานสากล 3 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบบริหารงานคุณภาพ 
(ISO 9001)  ระบบบริหารความปลอดภยัของสารสนเทศ  (ISO 27001) และระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 
14001) ตั้งแต่ปี 2548 – ปัจจุบนันบัเป็นระยะเวลากวา่ 10 ปี 

2) ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในส านักคอมพิวเตอร์ โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา อยู่ในระดับ “ดีมาก” (ตั้ งแต่ปีการศึกษา 2554-ปัจจุบัน เป็น
ระยะเวลา 5 ปีต่อเน่ืองกนั) และไดรั้บคะแนนเตม็ 5.00 ในการตรวจประเมินประจ าปีการศึกษา 2557  

3) รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 การประกวดผลงาน แนวปฏิบติัท่ีดี BUU & C-IQA BEST PRACTICE 
เร่ือง การส่งมอบงานระบบสารสนเทศท่ีมีคุณภาพดว้ยแนวคิดของกระบวนการ “PDCA และการพฒันาระบบ
แบบสกรัม (Scrum)” ในกิจกรรม BUU & C-IQA DAY ประจ าปีการศึกษา 2557 
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3. การเรียนรู้ความคาดหวังของ "ลูกค้าของกระบวนการทีน่ าเสนอ"  
ระบบe-Meetingสามารถแบ่งกลุ่มผูใ้ชง้านเป็น 3 กลุ่มดงัน้ี 
1.  เลขานุการการประชุม เป็นผูจ้ดัท าเอกสารการประชุม จดบนัทึกการประชุม และจดัท ารายงานการ

ประชุม  
2. ผู้เข้าร่วมประชุม เป็นผูใ้ช้ระบบ e-Meeting  ตอ้งการให้ระบบฯ สามารถรองรับการใชง้านประชุม

เรียกดูเอกสารการประชุมไดอ้ยา่งง่ายดาย และสามารถสืบคน้ขอ้มูลการประชุมต่าง ๆ ได ้ 
3. ผู้บริหาร มีความคาดหวงัเหมือนกบัผูเ้ขา้ประชุมในขอ้ (2) และตอ้งการเห็นภาพรวมการลดการใช้

กระดาษของมหาวทิยาลยั  
การจดัประชุมในอดีต (ก่อนใชง้านระบบe-Meeting) การประชุมในรูปแบบเดิมฝ่ายเลขานุการของการ

ประชุมตอ้งจดัท าเอกสารการประชุมเป็นเล่มจ านวนหลายเล่ม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัจ  านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมและเน้ือหา
รายละเอียดของการประชุม   ซ่ึงวิธีการแบบดงัเดิมน้ีจะตอ้งใชเ้จา้หนา้ท่ีในการรวบรวมและจดัท าระเบียบวาระ
การประชุม ท าให้ส้ินเปลืองทั้งกระดาษ เวลา และก าลงัคนในการจดัท าเอกสารการประชุมผูเ้ขา้ประชุมจะตอ้ง
น าเอกสารมาในการประชุม ในบางคร้ังเอกสารมีจ านวนมากท าให้ไม่เกิดความสะดวก เม่ือส้ินสุดการประชุม
ฝ่ายเลขานุการ ฯ จะตอ้งมาจดัท ารายงานการประชุมตามจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม  และจดัส่งให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุม
เพื่อรับรองรายงานการประชุม จากกระบวนการดงักล่าวท าให้เห็นว่ามีการส้ินเปลืองทรัพยากรเป็นจ านวนมาก 
ทั้งกระดาษ เวลาและก าลงัคน 

ต่อมาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 มหาวทิยาลยับูรพามีนโยบาย “ลดการใชก้ระดาษ(less paper)” ภายใน
องค์กร จึงมอบหมายให้ส านกัคอมพิวเตอร์พฒันาระบบe-Meetingข้ึน เพื่องลดการใช้กระดาษเอกสารส าหรับ
การประชุมของมหาวทิยาลยัและส่วนงาน 

จากการศึกษา วิเคราะห์ความตอ้งการและความคาดหวงัของผู ้ใชใ้นทุกกลุ่มทุกระดบัท่ีมีความคาดหวงั
ต่อการใช้งานระบบe-Meeting ผูใ้ช้งานฯ มีความคาดหวงั ดงัน้ี (1) ระบบตอ้งใช้งานง่าย (2) รองรับทุกอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และทุกขนาดของหน้าจอ ใช้ไดท้ั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ (3) ลดขั้นตอนการปฏิบติังานและ
ลดภาระงานของเจา้หนา้ท่ีจดัเตรียมเอกสารการประชุม (4) ผูบ้ริหารสามารถก ากบัติดตามงานท่ีมอบหมายในท่ี
ประชุมไดส้ะดวกและรวดเร็ว (5) ลดปริมาณการใชก้ระดาษในองคก์ร 
 
4. กระบวนการและวธีิปฏิบัติในอดีต 

ในการจดัการประชุมแต่ละคร้ัง ฝ่ายเลขานุการจะเป็นผูร้วบรวมเอกสารจากผูร่้วมประชุม จดัท าเอกสาร
การประชุมตน้ฉบบั ถ่ายเอกสารและจดัท าเล่มการประชุมเท่ากบัจ านวนผูร่้วมประชุม และส่งให้ผูร่้วมประชุม
ก่อนการประชุม หลงัจากไดด้ าเนินการประชุมเสร็จแลว้ ฝ่ายเลขานุการจะสรุปมติ และจดัท ารายงานการประชุม
ส่งใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมและส่งกลบัให้เลขานุการการประชุม เพื่อจดัท า
รายงานมติท่ีประชุมฉบบัสมบูรณ์เพื่อน าเขา้วาระรับรองรายงานการประชุมในการประชุมคร้ังต่อไปแสดง
ขั้นตอนการประชุมดงัภาพท่ี 2 
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ภาพที ่2ขั้นตอนการจดัประชุม 

  
 จากขั้นตอนการจดัประชุมดงักล่าวพบวา่ในขั้นตอนท่ี 4) ถ่ายเอกสารและเขา้เล่มวาระการประชุมและ
ขั้นตอนท่ี 7) ถ่ายเอกสารรายงานการประชุมเป็นขั้นตอนท่ีตอ้งใชก้ระดาษ เป็นจ านวนมากในการประชุมแต่ละ
คร้ัง 
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5.  กระบวนการและวธีิปฏิบัติทีไ่ด้ปรับปรุงใหม่  
จากปัญหาขา้งตน้ และนโยบายของมหาวิทยาลยัท่ีจะลดการใช้กระดาษทั้งองค์กรโดยใช้ไอที ส านัก

คอมพิวเตอร์จึงไดพ้ฒันาระบบ e-Meetingโดยปรับปรุงขั้นตอนของการจดัประชุมให้สามารถลดการใชก้ระดาษ
ไดใ้นทุกขั้นตอน และลดขั้นตอนการจดัท าเอกสารวาระการประชุม และรายงานการประชุม  และเม่ือเลขานุการ
จดัการท าวาระประชุมแลว้เสร็จ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถเปิดอ่านวาระการประชุมได้ทนัที ดว้ยสมาร์ทโฟน 
หรือแท็บเล็ต ได้ทุกท่ีทุกเวลา ซ่ึงจะอ านวยความสะดวกให้แก่ผูร่้วมประชุมได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งผูบ้ริหาร
ระดบัสูงมีความมุ่งมัน่ท่ีจะลดการใชก้ระดาษดว้ยการไม่แจกกระดาษในการประชุม เป็นผูน้ าในการใชร้ะบบe-
Meeting ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นรูปธรรมของการปรับเปล่ียนรูปแบบการประชุมแบบเดิมไปสู่
ประชุมดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ขั้นตอนการประชุมดว้ยระบบ e-Meeting แสดงไดด้งัภาพท่ี 3โดยมีขั้นตอนการประชุมดงัน้ี ในขั้นตอน
แรก เลขานุการการประชุม จะสร้างการประชุมในระบบ e-Meeting และบนัทึกวาระการะประชุมต่าง ๆ เพิ่มเขา้
ไป ถา้มีเอกสารแนบวาระก็จะสแกนและอพัโหลดเอกสารเขา้ไปแนบในแต่ละวาระเลย เม่ือเลขานุการจดัท า
วาระการประชุมเสร็จแลว้ เลขานุการการประชุมสามารถสั่งให้ระบบสร้างเอกสารการประชุมไดท้นัที เอกสาร
การประชุมจะถูกสร้างและแนบเป็นเอกสารการประชุมโดยอตัโนมติั  ผูร่้วมการประชุมจะเห็นวาระการประชุม
และสามารถเปิดเอกสารแนบการประชุมได้ผา่นโทรศพัทมื์อถือ หรือแท็บเล็ต (ตวัหนา้หนา้จอระบบประชุมบน
สมาร์ทโฟน และแทบ็เล็ต แสดงดงัภาพท่ี 4 และ 5) ในระหวา่งการประชุมผูร่้วมประชุมก็สามารถเปิดดูวาระต่าง 
ๆ ของการประชุม เป็นรายวาระได ้ อีกทั้งยงัสามารถจดบนัทึกการประชุมของตนเองไดด้ว้ยหลงัเสร็จส้ินการ
ประชุม เลขานุการจะสรุปมติและส่งเมลแจง้ให้ผูร่้วมประชุมตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมผ่าน
ระบบ เม่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดต้รวจสอบและรับรองรายงานการประชุมแลว้ เลขานุการการประชุม จะปรับแก้
รายงานการประชุมตามท่ีไดรั้บการแกไ้ขจากผูร่้วมประชุม และจดัท าเอกสารรายงานการประชุมฉบบัสมบูรณ์ 
เพื่อน าเสนอในวาระรับรองรายงานการประชุมในคร้ังต่อไป 
 



 

 

10 

 
ภาพที ่3ขั้นตอนการจดัประชุมดว้ยระบบ e-Meeting 
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ภาพที ่4หนา้จอระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์บนสมาร์ทโฟน 
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ภาพที ่5หนา้จอระบบ e-Meeting บนแทบ็เล็ต 

 
6.  การวดัและวเิคราะห์คุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 ในการวดัและวิเคราะห์ถึงประสิทธิผลของการจดัประชุมดว้ยระบบ e-Meeting สามารถค านวณไดจ้าก
ปริมาณกระดาษท่ีใชใ้นแต่ละการประชุม และค านวณจากระยะเวลาของการพิมพเ์อกสารการประชุม(ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัจ านวนแผน่กระดาษของระเบียบวาระการประชุมในการประชุมแต่ละคร้ังและจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม) 
 ยกตวัอยา่งเช่น ในการจดัการประชุมของฝ่ายพฒันาระบบ ส านกัคอมพิวเตอร์โดยใช ้ระบบ e-Meeting
จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม 20 คน เอกสารการประชุมต่อหน่ึงเล่มใช้กระดาษจ านวน50 แผ่น ดงันั้นการประชุมน้ี
จะตอ้งใชก้ระดาษจ านวน 1,000 แผน่ จากตวัอยา่งน้ี สรุปไดว้า่ ระบบ e-Meeting สามารถลดค่าใชจ่้ายในการซ้ือ
กระดาษกวา่ 200 บาท (ค านวณโดยประมาณ กระดาษต่อหน่ึงรีมราคา 110 บาท) นอกจากน้ียงัมีค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 
อีก เช่นค่าหมึกพิมพ ์ค่าไฟฟ้าของเคร่ืองถ่ายเอกสาร ค่าวสัดุท่ีใช้จดัท าเอกสารการประชุม และค่าใชจ่้ายในการ
ถ่ายส าเนาเป็นภาพสี เป็นต้น นอกจากน้ีระบบ e-Meeting ยงัช่วยลดภาระงานของเจา้หน้าท่ีในการจดัเตรียม
เอกสาร ไม่ตอ้งถ่ายเอกสาร ท าเล่ม แกเ้ล่ม ท าปก และอ่ืน ๆ การค านวนเร่ืองลดระยะเวลาในการจดัท าเอกสาร
การประชุม สามารถค านวณไดจ้ากอตัราเร็วในการถ่ายเอกสารของเคร่ืองถ่ายเอกสาร เช่น ถา้เคร่ืองมีอตัราเร็วใน
การพิมพท่ี์ 20 แผ่นต่อนาที จะตอ้งใช้เวลาในการถ่ายเอกสาร ถึง 50 นาที  ซ่ึงในท่ีน้ีไม่รวมเวลาในการจดัเรียง
เอกสารและกิจกรรมอ่ืน ๆในการจดัเตรียมเอกสารการประชุม 
 หลงัจากท่ีมหาวิทยาลยับูรพาไดน้ าระบบe-Meeting มาใช้งานเป็นระยะเวลาหน่ึงปี พบวา่มหาวิทยาลยั
และส่วนงานมีการประชุมดว้ยระบบ e-Meeting ทั้งหมด 450การประชุม และลดปริมาณการใชก้ระดาษกวา่2.7
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ลา้นแผ่น (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 พ.ค. 59) แสดงดงัภาพท่ี 6 ซ่ึงสามารถน ามาค านวณเป็นจ านวนกระดาษท่ีลดได้
ประมาณ 5,430 รีม คิดเป็นเงินมากกว่า6 แสนบาทท่ีมหาวิทยาลยัสามารถลดค่าใช้จ่ายไดแ้ละจากสถิติรายงาน
การลดการใช้กระดาษในตารางท่ี 1 เป็นรายไตรมาสตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2558 ถึงเดือนพฤษภาคม 2559 
พบวา่ มหาวิทยาลยัและส่วนงานมีแนวโน้มการใช้ระบบ e-Meeting เพิ่มข้ึนและลดปริมาณการใช้กระดาษลง
อยา่งต่อเน่ือง 
 

 
ภาพที ่6ตวัเลขแสดงจ านวนการลดกระดาษดว้ยระบบ e-Meeting 
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ตารางที ่1จ านวนการลดกระดาษรายไตรมาสตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 - พฤษภาคม 2559 

 
 

ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการปรับปรุงกระบวนงานมาใชร้ะบบ e-Meeting  
1. มหาวิทยาลัยลดปริมาณการใช้กระดาษท่ีเอกสารการประชุมได้มากกว่า2.7ล้านแผ่นคิดเป็น

ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถประหยดัไดก้วา่ 6 แสนบาท 
2. ระบบe-Meeting ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัประชุมของฝ่ายเลขานุการลดภาระงานและลด

ระยะเวลาในการจดัเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวกบัการประชุม 
3. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดรั้บความสะดวกในการประชุม ไม่ตอ้งถือเอกสารการประชุมสามารถประชุมได้

ทุกท่ี ทุกเวลารองรับทุกแพลตฟอร์มของอุปกรณ์ 
 

7.  ความท้าทายต่อไป 
1. พฒันาระบบe-Meeting ในลกัษณะของ Software as a Service(SaaS)ให้สามารถท างานบนเคร่ือง

แม่ข่ายในระบบคลาวด ์(cloud computing) เพือ่รองรับการประชุมของหน่วยภายนอกท่ีตอ้งการขอใชบ้ริการ  
2. พฒันาแดชบอร์ด “ระบบรายงานวิเคราะห์ข้อมูล (data analyticsdashboard) เก่ียวกับการประชุม 

ค่าใชจ่้ายจากเบ้ียประชุม ระบบติดตามงานท่ีไดรั้บมอบหมายในท่ีประชุม เป็นตน้  
 

8. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข 
ปัญหา อุปสรรคท่ีพบในการพฒันาระบบ e-Meeting และแนวทางการแกไ้ขปัญหามีดงัน้ี 
1. การปรับเปล่ียนรูปแบบการประชุมจากประชุมด้วยกระดาษ เป็นการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

พบวา่ผูใ้ชง้านทั้งเลขานุการและผูร่้วมประชุม ยงัไม่มีความเขา้ใจในการใชง้านระบบ 
แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
- น าเสนอระบบ e-Meeting เพื่อสร้างความเขา้ใจของการใชง้าน และช้ีใหเ้ห็นถึงขอ้ดีของระบบ 
- จดัทีมช่วยเหลือใหค้  าแนะน าการใชง้าน และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
- จดัฝึกอบรมจดัท าคู่มือ และวดิิโอสอนการใชง้าน 
2. รูปแบบการจดัท าเอกสารการประชุมท่ีไม่มีมาตรฐาน 
แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
- ก าหนดการจดัท าเอกสารการประชุม ใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัผา่นระบบ e-Meeting 
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3. มีบางส่วนงานยงัไม่ไดใ้ชง้านระบบ e-Meeting จากการใชง้านไปไดร้ะยะหน่ึง และไดติ้ดตามการ
ใช้งานพบว่ายงัมีส่วนงานท่ีไม่ไดใ้ช้งานระบบ e-Meeting เน่ืองจากส่วนงานนั้นมีระบบท่ีใช้ในการประชุมอยู่
แลว้ หรือไม่ทราบวา่จะเขา้มาใชร้ะบบ e-Meetingน้ีอยา่งไร หรือจะเร่ิมตน้ใชง้านอยา่งไร 

แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
- ประชาสัมพนัธ์ระบบการประชุมฯ และจดัฝึกอบรม 
- รายงานผลการใชง้านระบบต่อผูบ้ริหารเป็นประจ า เพื่อใหเ้ห็นความแนวโนม้การใชง้านท่ีเพิ่มข้ึน 
4. ผูใ้ช้มีความกงัวลในเร่ืองความปลอดภยัของขอ้มูลการประชุม โดยกลวัวา่ขอ้มูลการประชุมจะถูก

เขา้ถึงโดยผูท่ี้ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการประชุม 
แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
- ใหค้วามรู้และค าแนะน าเก่ียวกบัวธีิการต่าง ๆ ในเร่ืองของความปลอดภยัของขอ้มูลแก่ผูใ้ชง้าน 
- ก าหนดนโยบายของการพฒันาระบบใหค้ านึงถึงความปลอดภยัของขอ้มูลการประชุม 
5. ความหลากหลายของอุปกรณ์โมบายท่ีใชใ้นการประชุม 
แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
- ก าหนดนโยบายของการพฒันาระบบให้ทุกระบบรองรับการใช้งานได้ในทุกขนาดหน้าจอของ

อุปกรณ์โมบาย 
 

9.  ปัจจัยแห่งความส าเร็จและความยัง่ยืน 
1. นโยบายของผูบ้ริหารระดับสูงท่ีมีความชัดเจนในการไม่แจกเอกสารการประชุม และผูบ้ริหาร

ระดบัสูงของมหาวิทยาลยัเป็นผูน้ าการใช้ระบบ e-Meeting ทุกคน ส่งผลให้เกิดการใชง้านระบบ e-Meeting ทัว่
ทั้งองคก์ร 

2. ระบบท่ีพฒันารองรับกบัอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย 
3. มีการวดัและประเมินผลการใชง้านระบบและรายงานต่อผูบ้ริหาร เพื่อน าผลการประเมินไปใชใ้นการ

ปรับปรุงต่อไป 
4. ทีมพฒันาตอ้งตอบสนองต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชง้านระบบของผูใ้ชอ้ยา่งรวดเร็ว 
5. ทีมพฒันาระบบรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูใ้ช้งาน เพื่อน ามาปรับปรุงและพฒันา

ความสามารถของระบบใหดี้ยิง่ข้ึน  
 
 
 

 
 


