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สรุปจุดทีเ่ป็น “วธีิปฏิบัติทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ีเยีย่ม” 

1) เรียนรู้เทคโนโลยใีหม่ ๆ เพื่อน าเทคโนโลยมีาปรับปรุงและเพิ่มนวตักรรมการใหบ้ริการท่ีทนัสมยั 
2) สามารถลดตน้ทุนการบริการด้านไอที ท าให้บริการด้านอิเมล พื้นท่ีจดัเก็บขอ้มูลมีขนาดเพิ่มข้ึน

รองรับการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) การปรับปรุงกระบวนการใหบ้ริการ ช่วยท าให้ภาระหนา้ท่ีในการดูแลเคร่ืองแม่ข่ายของเจา้หนา้ท่ีฝ่าย

ไอทีลดงานลง สามารถท าให้เจา้หนา้ท่ีมีเวลาไปแกปั้ญหาและเพิ่มประสิทธิภาพงานในดา้นไอทีอ่ืนๆ ไดอี้ก และ
ยงัช่วยท าให้ผูรั้บบริการสามารถเขา้ถึงบริการไดทุ้กท่ี ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์อีกทั้งเจา้หน้าท่ีฝ่ายไอทีสามารถ
เห็นภาพรวมการใช้งานของผูใ้ช้ทั้ งหมดภายในมหาวิทยาลยั ผ่านรายงานสรุปติดตามการใช้บริการ (Google 
Analytics Dashboard)ซ่ึงจะวิเคราะห์ปริมาณการใชง้านไดอ้ยา่งรวดเร็ว และเป็นปัจจุบนัท าให้การบริหารงานเกิด
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

4) เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการท าความร่วมมือกนัระหวา่งมหาวิทยาลยับูรพา และบริษทั Google ในการน า
Google Apps มาใชส้ าหรับสนบัสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจดัการ เพื่อลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายทางดา้นไอ
ที และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานดว้ยไอซีที 
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ประสิทธิผล 
1) มีนว ัตกรรมบริการใหม่  ท่ี ช่วยในการจัดการข้อมูล จากการใช้บริการของ Google Apps For 

Education ช่วยลดการใชพ้ื้นท่ีจดัเก็บขอ้มูลบนเคร่ืองแม่ข่ายของมหาวิทยาลยัไดป้ระมาณ 10 เทราไบต ์(Terabyte:  
TB)โดยคิดจากการใชง้านจริงตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงปัจจุบนัเป็นระยะเวลา 17 เดือน  

2) ลดตน้ทุนการจดัซ้ือ อุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล ซอฟตแ์วร์ และเคร่ืองแม่ข่ายได ้ 
3) ผูรั้บบริการไดรั้บความสะดวก รวดเร็ว และท างานร่วมกนัไดทุ้กท่ี ทุกเวลา ผา่นทุกอุปกรณ์ได ้

 
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) 
ฝ่ายบริการวิชาการปัจจุบนัส านกัคอมพิวเตอร์มีพื้นท่ีใหบ้ริการ 3 แห่ง ไดแ้ก่ อาคารส านกัคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์
กิจกรรมนิสิต ชั้น 2 และ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบติัครบ60 ปี (อาคาร KB) ชั้น 1 
 
วสัิยทัศน์ของส านักคอมพวิเตอร์ 

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

 
รายละเอยีดเพิม่เติมของวธีิปฏิบัติทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ีเยีย่มทีส่อดคล้องกบัค่าประสิทธิผล :  

ปัจจุบันการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ได้มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีการ
ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยมีาสนบัสนุนการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ พฒันากระบวนการเรียนรู้ สร้างกิจกรรมกระตุน้ให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนท าให้ผูเ้รียนสามารถมีปฏิสัมพนัธ์กับผูส้อนหรือผูเ้รียนด้วยกัน เพื่อแลกเปล่ียน
ความคิดหรือท างานร่วมกนัได ้รวมทั้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลทางการศึกษาไดอ้ยา่งเท่าเทียมและทัว่ถึง 

ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยับูรพา ในฐานะท่ีเป็นส่วนงานท่ีรับผิดชอบงานบริการด้านไอซีที เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจยั การให้บริการวิชาการและการบริหารงานของมหาวิทยาลยั ให้สามารถ
รองรับการให้บริการทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลยับูรพา ซ่ึงจะตอ้งใชง้บประมาณลงทุนในแต่ละปีเป็นจ านวน
มากในการลงทุนทั้งด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เช่น การจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย 
ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล รวมถึงตน้ทุนด้านการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง และตน้ทุนด้านพลงังาน
ไฟฟ้า เป็นตน้ 
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ดงันั้นเพื่อใหเ้กิดการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งในดา้นการใหบ้ริการ และดา้นงบประมาณลงทุน  
ส านักคอมพิวเตอร์เล็งเห็นความส าคญัในการลดค่าใช้จ่ายด้านไอซีทีจึงได้วางแผนเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการดา้นไอทีให้มีประสิทธิภาพเกิดความคล่องตวัในการปฏิบติังาน และสามารถสร้างความพึงพอใจต่อ
ผูรั้บบริการเร่ิมตน้จึงไดท้  าการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการประยุกต์ใชเ้คร่ืองมือเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึน โดยมีเคร่ืองมือท่ีสนใจและก าลงัเป็นท่ีนิยมของการใชง้านคือ บริการของบริษทั Google ท่ีช่ือว่า Google 
App for Work ท่ีมีบริการรูปแบบ Software-as-a-Service (SaaS)คือ การให้บริการซอฟตแ์วร์หรือแอพพลิเคชัน่แก่
ผูใ้ชง้านในรูปแบบของบริการผา่นทางเวบ็บราวเซอร์ โดยท่ีผูใ้ชไ้ม่ตอ้งติดตั้งโปรแกรมในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ
ตนเอง โดยขอ้มูลทั้งหมดจะถูกบนัทึกไวใ้นระบบคลาวด์ (Cloud Computing) ของบริษทั Google ท าให้ประหยดั
พื้นท่ีจดัเก็บขอ้มูลในองคก์รลงไดซ่ึ้งมีรูปแบบการคิดค่าใชใ้นบริการขององคก์รธุรกิจ และองคก์รการศึกษาซ่ึงไม่
มีค่าใชจ่้ายส าหรับการใชง้าน  

 ต่อมาเม่ือเดือนกนัยายนปี พ.ศ.2557 มหาวิทยาลยับูรพาไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกบับริษทัท่ี
ปรึกษาซีอาร์เอ็ม  แอนด์ คลาวด์ (CRM-C) ซ่ึงเป็นตวัแทนของบริษทั Google เพื่อเขา้ร่วมโครงการ Google for 
Education โดยไม่มีค่าใชจ่้าย และไม่จ  ากดัจ านวนผูใ้ชง้าน จากการเขา้ร่วมโครงการ ท าใหม้หาวทิยาลยับูรพามีการ
น า Google for Education มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและการปฎิบติังาน เช่น การท างานเอกสารร่วมกนัผา่น 
Google Docs การส่งขอ้มูลระหว่างส่วนงานผ่าน Google Drive การท าตารางการปฎิบติังาน หรือกิจกรรมด้วย 
Google Calendar  การประเมินผลความพึงพอใจการจดัโครงการต่าง ๆ ดว้ย Google Form การจดัประชุมทางไกล
ดว้ย Google Hangout การสร้างหอ้งเรียนออนไลน์ดว้ย Google Classroom เพื่อใชใ้นการเรียนการสอน เป็นตน้ 

จากการน า “Google Apps for Education” มาใช้ในมหาวิทยาลยับูรพาเป็นระยะเวลาประมาณ 17 เดือน 
เกิดประสิทธิผลท่ีดีในการด าเนินงานในการให้บริการของส านกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยับูรพา ท าให้ลดการใช้
พื้นท่ีจดัเก็บขอ้มูลบนเคร่ืองแม่ข่ายของมหาวิทยาลยัไดป้ระมาณ 10 เทราไบต์และสามารถประหยดังบประมาณ
ในการลงทุนจดัซ้ือเคร่ืองแม่ข่าย อุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล รวมถึงซอฟต์แวร์ลงได ้รวมถึงเจา้หน้าท่ีทางดา้นไอทีท่ี
สามารถลดงานในการดูแลเคร่ืองแม่ข่ายส าหรับบริการน้ีลงและน าเวลาไปพฒันาและให้บริการงานดา้นอ่ืนได้
เพิ่มข้ึน อีกทั้งเจา้หน้าท่ีสามารถเรียกดูรายงานสรุปติดตามการใช้บริการ(Google Analytics Dashboard) ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั จึงท าให้สามารถวางแผนในการพฒันางานดา้นไอซีทีในอนาคตต่อไปได ้และท่ีส าคญัท่ีสุด
ผูใ้ช้บริการทั้งนิสิต อาจารย ์และบุคลากรของมหาวิทยาลยัท่ีมีความพึงพอมากข้ึนต่อการใช้ “Google Apps for 
Education”บริการท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้าย รวดเร็ว ทุกท่ี ทุกเวลา  

ดงันั้นในการปรับปรุงการให้บริการงานดา้นไอซีทีดว้ย “Google Apps for Education”ในคร้ังน้ีจึงท าให้
เกิดแนวปฏิบติัท่ีดีของการวางนโยบายเพื่อให้ผูบ้ริหาร บุคลากร และนิสิต และเป็นตวัอย่างท่ีดีในการท าความ
ร่วมมือและสนับสนุนซ่ึงกันและกันของมหาวิทยาลัยบูรพาและบริษัท Google เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการทั้งเร่ืองการเรียน การท างานวิจยัของนิสิตและการท างานของบุคลากร อีกทั้งท าการวางแผนและใชจ่้าย
งบประมาณของส านกัคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยับูรพามีประสิทธิภาพมากข้ึนดว้ย 
 


