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สรุ ปจุดทีเ่ ป็ น “วิธีปฏิบัติทเี่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ีเยีย่ ม”
1) เรี ยนรู ้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนาเทคโนโลยีมาปรับปรุ งและเพิม่ นวัตกรรมการให้บริ การที่ทนั สมัย
2) สามารถลดต้น ทุ นการบริ ก ารด้านไอที ท าให้ บ ริ การด้านอิ เมล พื้ นที่ จดั เก็บ ข้อมู ลมี ข นาดเพิ่ ม ขึ้ น
รองรับการทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3) การปรับปรุ งกระบวนการให้บริ การ ช่วยทาให้ภาระหน้าที่ในการดูแลเครื่ องแม่ข่ายของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ไอทีลดงานลง สามารถทาให้เจ้าหน้าที่มีเวลาไปแก้ปัญหาและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพงานในด้านไอทีอื่นๆ ได้อีก และ
ยังช่ วยทาให้ผูร้ ับบริ การสามารถเข้าถึ งบริ การได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีสามารถ
เห็ น ภาพรวมการใช้งานของผูใ้ ช้ท้ งั หมดภายในมหาวิท ยาลัย ผ่านรายงานสรุ ปติ ดตามการใช้บริ ก าร (Google
Analytics Dashboard)ซึ่ งจะวิเคราะห์ปริ มาณการใช้งานได้อย่างรวดเร็ ว และเป็ นปั จจุบนั ทาให้การบริ หารงานเกิด
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
4) เป็ นแบบอย่างที่ดีในการทาความร่ วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา และบริ ษทั Google ในการนา
Google Apps มาใช้สาหรับสนับสนุ นการเรี ยนการสอนและการบริ หารจัดการ เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายทางด้านไอ
ที และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานด้วยไอซี ที
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ประสิ ทธิผล
1) มี น วัต กรรมบริ ก ารใหม่ ที่ ช่ ว ยในการจัด การข้อ มู ล จากการใช้ บ ริ ก ารของ Google Apps For
Education ช่วยลดการใช้พ้นื ที่จดั เก็บข้อมูลบนเครื่ องแม่ข่ายของมหาวิทยาลัยได้ประมาณ 10 เทราไบต์ (Terabyte:
TB)โดยคิดจากการใช้งานจริ งตั้งแต่เริ่ มต้นจนถึงปั จจุบนั เป็ นระยะเวลา 17 เดือน
2) ลดต้นทุนการจัดซื้ อ อุปกรณ์จดั เก็บข้อมูล ซอฟต์แวร์ และเครื่ องแม่ข่ายได้
3) ผูร้ ับบริ การได้รับความสะดวก รวดเร็ ว และทางานร่ วมกันได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทุกอุปกรณ์ได้
ประวัติและความเป็ นมาโดยย่อ :
มหาวิทยาลัยบูรพาเป็ นสถาบันการศึกษาแห่ งแรกของประเทศไทยที่จดั ตั้งขึ้นในภาคตะวันออกมีสถานะ
เป็ นมหาวิ ท ยาลัย ในก ากับ ของรั ฐ จัด การศึ ก ษาทั้ง ในระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชั้น สู ง ปริ ญ ญาตรี และ
บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาโดยมี วิสั ย ทัศ น์ คื อ “ขุ ม ปั ญ ญาตะวัน ออก เพื่ อ อนาคตของแผ่น ดิ น (Wisdom of the East for the
Future of the Nation)” มี พนั ธกิ จในการดาเนิ นการจัดการศึ กษาอย่างเสมอภาคเท่าเที ยม เสริ มสร้ างเสรี ภาพทาง
วิชาการและการใฝ่ เรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ดาเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจยั ให้บริ การทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์
ความรู ้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหน่ วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุ มชน รวมถึ งดาเนิ นการ
ส่ งเสริ ม และสนับ สนุ น กิ จกรรมสาธารณะในรู ป แบบต่ าง ๆ โดยครอบคลุ ม การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะ วัฒ นธรรม
ศาสนา และการกี ฬ าปั จจุ บ นั มหาวิท ยาลัยบู รพามี ที่ ต้ งั อยู่ 3 แห่ ง คื อ (1) มหาวิทยาลัยบู รพา จังหวัดชลบุ รี (2)
มหาวิทยาลัยบู รพา วิทยาเขตจันทบุรี และ (3) มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วรวมกันมีนิสิตและบุคลากร
มากกว่า50,000 คน
ส านัก คอมพิ วเตอร์ เป็ นส่ วนงานภายในมหาวิท ยาลัยบู รพา ก่ อตั้งเมื่ อเดื อนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2526 โดย
เริ่ มต้นมาจาก “โครงการจัดตั้งศูนย์บริ การคอมพิวเตอร์ ” และเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2535 ได้มีประกาศเป็ น
ทางการในราชกิ จจานุ เบกษายกฐานะเป็ น “สานักคอมพิวเตอร์ ” มี สถานภาพเที ยบเท่าคณะให้มีพนั ธกิ จ 5 ด้าน
ได้แก่ (1) เป็ นหน่ วยงานกลางในการประสานงาน กาหนดแผนงานที่ มีการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่ อสารของมหาวิทยาลัย(2) วิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการดาเนิ นงานและการบริ หารกิจการของ
มหาวิทยาลัย (3) ให้บริ การระบบคอมพิวเตอร์ เครื อข่าย และโทรคมนาคม เพื่อสนับสนุ นงานด้านการเรี ยนการ
สอนและการวิจยั (4) ถ่ายทอดเผยแพร่ ความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารให้แก่บุคลากรและนิ สิต
ของมหาวิทยาลัยและ (5) ให้บริ การวิชาการแก่ชุมชน
ปั จจุ บ ัน ส านัก คอมพิ วเตอร์ มี ก ารแบ่ ง หน่ วยงานภายในออกเป็ น 5 หน่ ว ยงาน ได้แ ก่ (1) ส านัก งาน
ผูอ้ านวยการ (2) ฝ่ ายโครงสร้ างพื้นฐานระบบ (3) ฝ่ ายพัฒนาระบบ (4) ฝ่ ายนวัตกรรมการเรี ยนการสอน และ (5)
ฝ่ ายบริ การวิชาการปัจจุบนั สานักคอมพิวเตอร์ มีพ้นื ที่ให้บริ การ 3 แห่ ง ได้แก่ อาคารสานักคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์
กิจกรรมนิสิต ชั้น 2 และ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิ ริราชสมบัติครบ60 ปี (อาคาร KB) ชั้น 1
วิสัยทัศน์ ของสานักคอมพิวเตอร์
“องค์กรอัจฉริ ยะ เพื่ออนาคตของแผ่นดิน (Intelligent Organization for the Future of the Nation)”

2

ค่ านิยมหลัก (Core Value)
ค่านิยมหลัก (Core Value) ของสานักคอมพิวเตอร์ คือ “C O M P U T E R”
Customer Focused
มุ่งเน้นผูร้ ับบริ การ
Optimization
ทาให้ดีที่สุด
Modernization
องค์กรทันสมัย
Proactive
ทางานเชิงรุ ก
Unity
สามัคคีคือพลัง
Team Work
ทางานเป็ นทีม
Ethics
มีจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงาน
Research
วิจยั เพื่อพัฒนางาน
วัฒนธรรมของสานักคอมพิวเตอร์
สร้างวัฒนธรรมคุณภาพ การจัดการความรู ้ และการใช้ไอทีในองค์กร
พันธกิจ
1. เป็ นหน่ วยงานกลางในการประสานงาน กาหนดแผนงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารของมหาวิทยาลัย
2. วิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการดาเนินงานและการบริ หารกิจการของมหาวิทยาลัย
3. ให้ บ ริ ก ารระบบคอมพิ ว เตอร์ เครื อ ข่ า ย และโทรคมนาคม เพื่ อ สนั บ สนุ น งานด้า นการเรี ย น
การสอนและการวิจยั
4. ถ่ ายทอดเผยแพร่ ค วามรู ้ ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารให้แก่ บุ คลากรและนิ สิ ตของ
มหาวิทยาลัย
5. ให้บริ การวิชาการแก่ชุมชน
รายละเอียดเพิม่ เติมของวิธีปฏิบัติทเี่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ีเยีย่ มทีส่ อดคล้องกับค่ าประสิ ทธิผล :
ปั จ จุ บ ัน การศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 ได้มี ก ารเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการจัด การเรี ย นการสอนมี ก าร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ สร้างกิจกรรมกระตุน้ ให้
ผูเ้ รี ยนมี ส่ วนร่ วมในชั้นเรี ยนท าให้ผูเ้ รี ย นสามารถมี ป ฏิ สั ม พันธ์ ก ับ ผูส้ อนหรื อผูเ้ รี ยนด้วยกัน เพื่ อแลกเปลี่ ย น
ความคิดหรื อทางานร่ วมกันได้ รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมและทัว่ ถึง
สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะที่ เป็ นส่ วนงานที่รับผิดชอบงานบริ การด้านไอซี ที เพื่อ
สนับ สนุ นการเรี ยนการสอน งานวิจยั การให้บริ การวิชาการและการบริ หารงานของมหาวิทยาลัย ให้สามารถ
รองรับการให้บริ การทุกส่ วนงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่ งจะต้องใช้งบประมาณลงทุนในแต่ละปี เป็ นจานวน
มากในการลงทุ นทั้งด้านฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เช่ น การจัดซื้ อเครื่ องคอมพิ วเตอร์ แม่ข่าย อุ ปกรณ์ เครื อข่าย
ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ จดั เก็บข้อมู ล รวมถึงต้นทุ นด้านการดู แลรักษาและซ่ อมบารุ ง และต้นทุนด้านพลังงาน
ไฟฟ้า เป็ นต้น
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ดังนั้นเพื่อให้เกิดการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งในด้านการให้บริ การ และด้านงบประมาณลงทุน
สานักคอมพิ วเตอร์ เล็ งเห็ นความสาคัญในการลดค่าใช้จ่ายด้านไอซี ที จึงได้วางแผนเพื่ อปรับปรุ งกระบวนการ
ให้บริ การด้านไอที ให้มีประสิ ทธิ ภาพเกิ ดความคล่ องตัวในการปฏิ บตั ิงาน และสามารถสร้ างความพึงพอใจต่อ
ผูร้ ับบริ การเริ่ มต้นจึงได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ในการประยุกต์ใช้เครื่ องมือเพื่อแก้ไขปั ญหาที่
เกิ ดขึ้น โดยมีเครื่ องมือที่สนใจและกาลังเป็ นที่นิยมของการใช้งานคือ บริ การของบริ ษทั Google ที่ชื่อว่า Google
App for Work ที่มีบริ การรู ปแบบ Software-as-a-Service (SaaS)คือ การให้บริ การซอฟต์แวร์ หรื อแอพพลิเคชัน่ แก่
ผูใ้ ช้งานในรู ปแบบของบริ การผ่านทางเว็บบราวเซอร์ โดยที่ผใู ้ ช้ไม่ตอ้ งติดตั้งโปรแกรมในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของ
ตนเอง โดยข้อมูลทั้งหมดจะถู กบันทึกไว้ในระบบคลาวด์ (Cloud Computing) ของบริ ษทั Google ทาให้ประหยัด
พื้นที่จดั เก็บข้อมูลในองค์กรลงได้ซ่ ึงมีรูปแบบการคิดค่าใช้ในบริ การขององค์กรธุ รกิจ และองค์กรการศึกษาซึ่ งไม่
มีค่าใช้จ่ายสาหรับการใช้งาน
ต่อมาเมื่อเดื อนกันยายนปี พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยบู รพาได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมื อกับบริ ษทั ที่
ปรึ กษาซี อาร์ เอ็ม แอนด์ คลาวด์ (CRM-C) ซึ่ งเป็ นตัวแทนของบริ ษทั Google เพื่ อเข้าร่ วมโครงการ Google for
Education โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่จากัดจานวนผูใ้ ช้งาน จากการเข้าร่ วมโครงการ ทาให้มหาวิทยาลัยบูรพามีการ
นา Google for Education มาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนและการปฎิบตั ิงาน เช่น การทางานเอกสารร่ วมกันผ่าน
Google Docs การส่ งข้อมู ล ระหว่างส่ วนงานผ่าน Google Drive การทาตารางการปฎิ บ ตั ิ งาน หรื อกิ จกรรมด้วย
Google Calendar การประเมินผลความพึงพอใจการจัดโครงการต่าง ๆ ด้วย Google Form การจัดประชุมทางไกล
ด้วย Google Hangout การสร้างห้องเรี ยนออนไลน์ดว้ ย Google Classroom เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอน เป็ นต้น
จากการนา “Google Apps for Education” มาใช้ในมหาวิทยาลัยบูรพาเป็ นระยะเวลาประมาณ 17 เดื อน
เกิดประสิ ทธิ ผลที่ดีในการดาเนิ นงานในการให้บริ การของสานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทาให้ลดการใช้
พื้นที่จดั เก็บข้อมูลบนเครื่ องแม่ข่ายของมหาวิทยาลัยได้ประมาณ 10 เทราไบต์และสามารถประหยัดงบประมาณ
ในการลงทุ นจัดซื้ อเครื่ องแม่ข่าย อุปกรณ์ จดั เก็บข้อมูล รวมถึ งซอฟต์แวร์ ลงได้ รวมถึงเจ้าหน้าที่ทางด้านไอทีที่
สามารถลดงานในการดู แลเครื่ องแม่ข่ายสาหรับบริ การนี้ ลงและนาเวลาไปพัฒนาและให้บริ การงานด้านอื่นได้
เพิ่มขึ้ น อี กทั้งเจ้าหน้าที่ สามารถเรี ยกดู รายงานสรุ ปติ ดตามการใช้บริ การ(Google Analytics Dashboard) ซึ่ งเป็ น
ข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั จึงทาให้สามารถวางแผนในการพัฒนางานด้านไอซี ทีในอนาคตต่อไปได้ และที่สาคัญที่สุด
ผูใ้ ช้บริ การทั้งนิ สิต อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ มีความพึงพอมากขึ้นต่อการใช้ “Google Apps for
Education”บริ การที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ ว ทุกที่ ทุกเวลา
ดังนั้นในการปรับปรุ งการให้บริ การงานด้านไอซี ทีดว้ ย “Google Apps for Education”ในครั้งนี้ จึงทาให้
เกิ ดแนวปฏิ บตั ิ ที่ดีของการวางนโยบายเพื่อให้ผูบ้ ริ หาร บุ คลากร และนิ สิต และเป็ นตัวอย่างที่ ดีในการทาความ
ร่ ว มมื อ และสนับ สนุ น ซึ่ งกัน และกัน ของมหาวิ ท ยาลัย บู ร พาและบริ ษ ัท Google เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ให้บริ การทั้งเรื่ องการเรี ยน การทางานวิจยั ของนิ สิตและการทางานของบุคลากร อีกทั้งทาการวางแผนและใช้จ่าย
งบประมาณของสานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพามีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นด้วย
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