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สรุ ปจุดทีเ่ ป็ น “วิธีปฏิบัติทเี่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ีเยีย่ ม”
1) เรี ยนรู ้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนาเทคโนโลยีมาปรับปรุ งและเพิ่มนวัตกรรมการให้บริ การที่ทนั สมัย
2) สามารถลดต้นทุนการบริ การด้านไอที ทาให้บริ การด้านอิ เมล พื้นที่ จดั เก็บข้อมู ลมี ขนาดเพิ่มขึ้ น
รองรับการทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3) การปรับปรุ งกระบวนการให้บริ การ ช่ วยทาให้ภาระหน้าที่ในการดูแลเครื่ องแม่ข่ายของเจ้าหน้าที่
ฝ่ ายไอทีลดงานลง สามารถทาให้เจ้าหน้าที่มีเวลาไปแก้ปัญหาและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพงานในด้านไอทีอื่นๆ ได้อีก
และยังช่ วยท าให้ผูร้ ั บบริ การสามารถเข้าถึ งบริ การได้ทุ กที่ ทุ กเวลา และทุ ก อุปกรณ์ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ ฝ่ายไอที
สามารถเห็ นภาพรวมการใช้งานของผูใ้ ช้ ท้ งั หมดภายในมหาวิทยาลัย ผ่านรายงานสรุ ปติดตามการใช้บริ การ
(Google Analytics Dashboard)ซึ่ งจะวิเคราะห์ ป ริ ม าณการใช้งานได้อย่างรวดเร็ ว และเป็ นปั จจุ บ ัน ท าให้ก าร
บริ หารงานเกิดประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
4) เป็ นแบบอย่างที่ดีในการทาความร่ วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา และบริ ษทั Google ในการ
น าGoogle Apps มาใช้ส าหรั บ สนับ สนุ น การเรี ย นการสอนและการบริ ห ารจัด การ เพื่ อ ลดต้น ทุ น ค่ า ใช้ จ่า ย
ทางด้านไอที และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานด้วยไอซี ที
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ประสิ ทธิผล
1) มี น วัต กรรมบริ ก ารใหม่ ที่ ช่ ว ยในการจัด การข้อ มู ล จากการใช้บ ริ ก ารของ Google Apps For
Education ช่ ว ยลดการใช้ พ้ื น ที่ จ ัด เก็ บ ข้อ มู ล บนเครื่ อ งแม่ ข่ า ยของมหาวิ ท ยาลัย ได้ป ระมาณ 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
1. บทสรุ ปของผู้บริหาร
สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะที่เป็ นส่ วนงานที่รับผิดชอบงานบริ การด้านไอซี ที
เพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอน งานวิจยั การให้บริ การวิชาการและการบริ หารงานของมหาวิทยาลัย ให้สามารถ
รองรั บ การให้บ ริ ก ารทุ ก ส่ วนงานภายในมหาวิท ยาลัยบู รพา ซึ่ งจะต้องใช้งบประมาณลงทุ นในแต่ ล ะปี เป็ น
จานวนมากในการลงทุ นทั้งด้านฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เช่ น การจัดซื้ อเครื่ องคอมพิ วเตอร์ แม่ข่าย อุปกรณ์
เครื อข่าย ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ จดั เก็บข้อมูล รวมถึงต้นทุนด้านการดูแลรักษาและซ่ อมบารุ ง และต้นทุนด้าน
พลังงานไฟฟ้า เป็ นต้น
ดังนั้นเพื่อให้เกิดการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งในด้านการให้บริ การ และด้านงบประมาณ
ลงทุ น ส านัก คอมพิ ว เตอร์ เล็ ง เห็ น ความส าคัญ ในการลดค่ าใช้จ่ ายด้านไอซี ที จึ งได้วางแผนเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการให้บริ การด้านไอทีให้มีประสิ ทธิ ภาพ เกิดความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน และสามารถสร้างความ
พึงพอใจต่อผูร้ ับบริ การ เริ่ มต้นจึงได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ในการประยุกต์ใช้เครื่ องมือเพื่อ
แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น โดยมีเครื่ องมือที่สนใจและกาลังเป็ นที่นิยมของการใช้งานคือ บริ การของบริ ษทั Google ที่
ชื่ อว่า Google App for Work ที่มีบริ การรู ปแบบ Software-as-a-Service (SaaS)คือ การให้บริ การซอฟต์แวร์ หรื อ
แอพพลิ เคชัน่ แก่ ผูใ้ ช้งานในรู ป แบบของบริ การผ่านทางเว็บ บราวเซอร์ โดยที่ ผูใ้ ช้ไม่ตอ้ งติ ดตั้งโปรแกรมใน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของตนเอง โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในระบบคลาวด์ (Cloud Computing) ของบริ ษทั
Google ทาให้ประหยัดพื้นที่ จดั เก็บข้อมูลในองค์กรลงได้ซ่ ึ งมีรูปแบบการคิ ดค่าใช้ในบริ การขององค์กรธุ รกิ จ
และองค์กรการศึกษาซึ่ งไม่มีค่าใช้จ่ายสาหรับการใช้งาน
ต่อมาเมื่ อเดื อนกันยายน ปี พ .ศ.2557 มหาวิท ยาลัยบู รพาได้ท าบัน ทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อกับ
บริ ษ ทั ที่ ป รึ ก ษาซี อาร์ เอ็ม แอนด์ คลาวด์ (CRM-C) ซึ่ งเป็ นตัวแทนของบริ ษ ทั Google เพื่ อเข้าร่ วมโครงการ
Google for Education โดยไม่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ย และไม่ จ ากัด จ านวนผู ้ใ ช้ ง าน จากการเข้า ร่ ว มโครงการ ท าให้
มหาวิทยาลัยบูรพามีการนา Google for Education มาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนและการปฏิบตั ิงาน เช่น การ
ทางานเอกสารร่ วมกันผ่าน Google Docs การส่ งข้อมู ลระหว่างส่ วนงานผ่าน Google Drive การท าตารางการ
ปฏิ บ ัติ ง าน หรื อ กิ จกรรมด้วย Google Calendar การประเมิ น ผลความพึ งพอใจการจัด โครงการต่ า ง ๆ ด้ว ย
Google Form การจัดประชุมทางไกลด้วย Google Hangout การสร้างห้องเรี ยนออนไลน์ดว้ ย Google Classroom
เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอน เป็ นต้น
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จากการนา “Google Apps for Education” มาใช้ในมหาวิทยาลัยบูรพาเป็ นระยะเวลาประมาณ 17
เดือน เกิดประสิ ทธิ ผลที่ดีในการดาเนินงานในการให้บริ การของสานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทาให้ลด
การใช้พ้ื น ที่ จดั เก็บ ข้อมู ล บนเครื่ องแม่ ข่ ายของมหาวิท ยาลัย ได้ป ระมาณ 10 เทราไบต์และสามารถประหยัด
งบประมาณในการลงทุ นจัดซื้ อเครื่ องแม่ ข่าย อุ ปกรณ์ จดั เก็บ ข้อมู ล รวมถึ งซอฟต์แวร์ ลงได้ อี กทั้งเจ้าหน้าที่
ทางด้านไอทีที่สามารถลดงานในการดูแลเครื่ องแม่ข่ายสาหรับบริ การนี้ ลงและนาเวลาไปพัฒนาและให้บริ การ
งานด้า นอื่ น ได้เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ทั้ง เจ้าหน้าที่ ส ามารถเรี ย กดู รายงานสรุ ป ติ ด ตามการใช้บ ริ ก าร (Google Analytics
Dashboard)ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั จึงทาให้สามารถวางแผนในการพัฒนางานด้านไอซี ทีในอนาคตต่อไปได้
และที่สาคัญที่ สุดผูใ้ ช้บริ การทั้งนิ สิต อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่มีความพึงพอมากขึ้นต่อการใช้
“Google Apps for Education” บริ การที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ ว ทุกที่ ทุกเวลา
นอกจากนี้ สานักคอมพิวเตอร์ ยงั ได้สารวจความคิดเห็นของผูใ้ ช้งานที่มีต่อโปรแกรม“Google Apps
for Education” ผลการสารวจพบว่า ผูร้ ับบริ การทั้งนิ สิต อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจ
ต่อการใช้ “Google Apps for Education” อยูใ่ นระดับ “ดี” เนื่องจากเป็ นบริ การที่ผใู ้ ช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างสะดวก ง่าย รวดเร็ ว ทุกที่ ทุกเวลาและรองรับการใช้งานบนทุกแพลตฟอร์มของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ดัง นั้น บทความนี้ ได้น าเสนอแนวปฏิ บ ัติ ที่ ดี ส าหรั บ การเลื อ กใช้ระบบบริ ก ารด้า นไอซี ที ด้ว ย
โปรแกรม “Google Apps for Education” เพื่ อ ลดต้น ทุ น การบริ ก ารด้ า นไอซี ที ข องมหาวิ ท ยาลัย และเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพของการให้บริ การ
2. ข้ อมูลเกีย่ วกับบริษัทและหน่ วยงาน
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็ นสถาบันการศึกษาแห่ งแรกของประเทศไทยที่จดั ตั้งขึ้นในภาคตะวันออก มี
สถานะเป็ นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จัดการศึกษาทั้งในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ปริ ญญาตรี และ
บัณฑิ ตศึกษา โดยมี วิสัยทัศน์ คือ “ขุมปั ญญาตะวันออก เพื่ ออนาคตของแผ่ นดิน (Wisdom of the East for the
Future of the Nation)” มี พ นั ธกิ จในการจัดการศึ กษาอย่างเสมอภาคเท่าเที ยม เสริ มสร้ างเสรี ภาพทางวิชาการ
พัฒนาคุณภาพงานวิจยั ให้บริ การทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู ้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและสังคม ตลอดจนสนับสนุ นกิจกรรมสาธารณะในรู ปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการ
ดาเนิ นงานด้านทานุ บารุ งศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกี ฬา ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยบู รพามี ที่ต้ งั อยู่ 3 แห่ ง
ได้แก่ (1) มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี (2) มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และ (3) มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแก้ว โดยมีจานวนนิสิตประมาณ 50,000 คน และมีจานวนบุคลากรประมาณ 4,000 คน
ส านัก คอมพิ วเตอร์ มหาวิ ท ยาลัย บู รพา ได้จดั ตั้ง เมื่ อ เดื อ นกัน ยายน พ.ศ. 2535 เป็ นส่ ว นงานที่
เที ยบเท่าคณะ รั บผิดชอบหลักในงานสนับสนุ นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (Information and
Communication Technology: ICT) โดยมี พ นั ธกิ จ คื อ (1) เป็ นหน่ วยงานกลางในการประสานงาน ก าหนด
แผนงานที่มีการใช้ไอซีทีของมหาวิทยาลัย (2) วิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการดาเนินงานและการ
บริ หารกิจการของมหาวิทยาลัย (3) ให้บริ การระบบคอมพิวเตอร์ เครื อข่าย และโทรคมนาคม เพื่อสนับสนุ นงาน
ด้า นการเรี ย นการสอนและการวิ จ ัย (4) ถ่ า ยทอดเผยแพร่ ค วามรู ้ ด้านไอซี ที ใ ห้ แ ก่ บุ ค ลากรและนิ สิ ต ของ
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มหาวิทยาลัย (5) ให้บริ การวิชาการแก่ชุมชนและสังคม โครงสร้ างการบริ หารงานภายในส่ วนงาน (แสดงดัง
ภาพที่ 1) แบ่งออกเป็ น 5 ฝ่ าย ได้แก่ (1) สานักงานผูอ้ านวยการ (2) ฝ่ ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ (3) ฝ่ ายพัฒนา
ระบบ (4) ฝ่ ายนวัตกรรมการเรี ยนการสอน (5) ฝ่ ายบริ การวิชาการ

ภาพที่ 1 โครงสร้างการบริ หารงานภายในส่ วนงาน
ฝ่ ายนวัตกรรมการเรี ยนการสอน มีภารกิจหลักรับผิดชอบในการนาเอานวัตกรรมการเรี ยนการสอน
มาสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัย ภารกิจของฝ่ าย ฯ ได้แก่ งานพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอน
อิ เล็ ก ทรอนิ กส์ (Courseware)ต าราอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ (e-Book) งานสนั บ สนุ นระบบการเรี ยนการสอน
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ (e-Learning, LMS Moodle, Google Classroom และ Echo 360 Active Learning Platform) งาน
ออกแบบกราฟฟิ ก งานสื่ อวีดิทศั น์สาหรับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (e-Training) งานบริ การระบบประชุมทางไกล
(Video Conference System) ตลอดจนงานให้ ค าปรึ ก ษาด้ า นการใช้ น วัต กรรมเพื่ อ การเรี ยนการสอนที่ มี
ประสิ ทธิภาพ
วิสัยทัศน์ ของสานักคอมพิวเตอร์
“องค์ กรอัจฉริยะ เพื่ออนาคตของแผ่ นดิน”(Intelligent Organization for the Future of the Nation)
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ค่ านิยมหลัก (Core Value) ของสานักคอมพิวเตอร์ คือ“COMPUTER”
Customer Focused
มุ่งเน้นผูร้ ับบริ การ
Optimization
ทาให้ดีที่สุด
Modernization
องค์กรทันสมัย
Proactive
ทางานเชิงรุ ก
Unity
สามัคคีคือพลัง
Teamwork
ทางานเป็ นทีม
Ethics
มีจริ ยธรรมในการทางาน
Research
สร้างงานวิจยั เพื่อพัฒนางาน
วัฒนธรรมองค์ กร
“วัฒนธรรมคุณภาพ”“วัฒนธรรมการจัดการความรู ้” และ “วัฒนธรรมไอที”
นโยบายการบริหารงาน
(1) บริ หารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management) โดยยึดกรอบแนวทางตามนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา (BUU2020)
(2) สร้ า งวัฒ นธรรมคุ ณ ภาพ วัฒ นธรรมการจัด การความรู ้ และวัฒ นธรรมไอที ข องส านั ก
คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็ นองค์กรไอทีตน้ แบบและเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
(3) ดาเนิ นงานตามมาตรฐานสากล 3 ระบบ ได้แก่ ระบบบริ หารงานคุ ณ ภาพ (ISO 9001) ระบบ
บริ หารความปลอดภัยของสารสนเทศ(ISO 27001) และระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม (ISO 14001)
(4) พัฒนาศักยภาพของบุ คลากรสู่ ความเป็ นมื ออาชี พ สร้ างผลงานที่ โดดเด่ น และเน้นการสร้ าง
องค์กรแห่งความสุ ข ตามแนวคิด “คนสาราญ งานสาเร็ จ” และ “Happy Organization”
(5) พัฒ นานวัต กรรมบริ ก าร(Service Innovation) เพื่ อ สร้ างงานบริ ก ารเป็ นเลิ ศ (Excellent User
Services)
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กลุ่มผู้รับบริการและกลไกการส่ งมอบการบริการจาแนกตามพันธกิจหลัก
พันธกิจ
ผู้รับบริการ
1. กาหนดแผนงาน ผูบ้ ริ หารระดับสูงของ
ด้านไอซีทีของ มหาวิทยาลัย อธิการบดี
มหาวิทยาลัย
รองอธิการบดี ผูช้ ่วย
อธิการบดี
คณบดี/ผูอ้ านวยการ
2. พัฒนาระบบ
นิสิต
สารสนเทศเพื่อ บุคลากร
ตอบสนองพันธ ผูบ้ ริ หาร
กิจของ
บุคคลทัว่ ไป
มหาวิทยาลัย

งานบริการ
- จัดทาแผนแม่บทไอซีที
ของมหาวิทยาลัย

3. พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานด้านไอซี
ที

นิสิต
บุคลากร
ผูบ้ ริ หาร
บุคคลทัว่ ไป

4. สนับสนุนการ
ให้บริ การ
วิชาการ
ฝึ กอบรม และ
USR

นิสิต
บุคลากร
ผูบ้ ริ หาร
บุคคลทัว่ ไป
หน่วยงานภาคราชการ
หน่วยงานภาคเอกชน

-บริ การระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์
-บริ การเครื่ องแม่ข่าย
- บริ การห้องปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์
- บริ การไอทีคลินิก
- บริ การพื้นที่ Learning
space
- บริ การฝึ กอบรม
- บริ การห้องประชุม
ห้องสัมมนาห้องปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์
- จัดทาโครงการบริ การ
วิชาการ

5. ส่งเสริ มการใช้ นิสิต
นวัตกรรมไอซีที บุคลากร
เพื่อเพิ่ม
ผูบ้ ริ หาร
ประสิ ทธิภาพ
การเรี ยนการ
สอน

-พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อตอบสนองความ
ต้องการผูใ้ ช้งานทุกกลุ่ม
ทุกระดับ

- พัฒนาสื่ อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์
- บริ การระบบประชุม
ทางไกล
- ให้คาปรึ กษาด้านการใช้
นวัตกรรมการเรี ยนการ
สอน

กลไกในการส่ งมอบ
-จัดทาแผนแม่บทไอซีที โดยให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่ วม
-นาเสนอในที่ประชุม
กรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย เพือ่ ขอ
ความเห็นชอบและประกาศใช้แผน ฯ
-พัฒนาระบบสารสนเทศ
-ฝึ กอบรมผูใ้ ช้งาน
-ระบบ e-Training
-ระบบรับแจ้งปั ญหาผ่าน Counter
Service, โทรศัพท์, เว็บไซต์และ
Facebook
-ระบบบริ การเบ็ดเสร็ จ ณ จุดเดียว
(One Stop Service)
-ระบบรับแจ้งปั ญหาผ่าน Counter
Service, โทรศัพท์, เว็บไซต์และ
Facebook
-รับฟังข้อเสนอแนะโดยลงพื้นที่
สารวจและประชุมร่ วมกับส่วนงาน
-จั ด ป ระชุ ม BAR-AAR ก่ อ นและ
หลังดาเนินกิจกรรม
-จัดกิจกรรมฝึ กอบรม
-ดาเนิ นการให้บริ การในรู ปแบบต่าง
ๆ
-สื่ อสารกับกลุ่มผูร้ ับบริ การผ่านทุก
ช่องทาง เช่น e-mail, Facebook,
เว็บไซต์และหนังสื อแจ้งเวียน
-พัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพ
-มีระบบให้อาจารย์ประเมินสื่ อการ
สอน ฯ
-สื่ อสารกับกลุ่มผูร้ ับบริ การผ่านทุก
ช่องทาง เช่น e-mail, Facebook,
เว็บไซต์และหนังสื อแจ้งเวียน
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รางวัลทีไ่ ด้ รับ
1) ส านัก คอมพิ วเตอร์ ได้รับ การรั บรองตามมาตรฐานสากล 3 ระบบ ได้แก่ ระบบบริ หารงาน
คุณภาพ (ISO 9001) ระบบบริ หารความปลอดภัยของสารสนเทศ(ISO 27001) และระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม
(ISO 14001) ตั้งแต่ปี 2548 – ปั จจุบนั นับเป็ นระยะเวลากว่า 10 ปี
2) ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสานักคอมพิวเตอร์ โดยคณะกรรมการประเมิน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน มหาวิท ยาลัย บู ร พา อยู่ใ นระดับ “ดี ม าก” (ตั้ง แต่ ปี การศึ ก ษา 2554-ปั จ จุ บ ัน เป็ น
ระยะเวลา 5 ปี ต่อเนื่องกัน) และได้รับคะแนนเต็ม 5.00 ในการตรวจประเมินประจาปี การศึกษา 2557
3) รางวัล รองชนะเลิ ศ อัน ดับ 2 การประกวดผลงาน แนวปฏิ บ ัติ ที่ ดี BUU & C-IQA BEST
PRACTICE เรื่ อง “การส่ งมอบงานระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพด้วยแนวคิดของกระบวนการ PDCA และการ
พัฒนาระบบแบบสกรัม (Scrum)” ในกิจกรรมBUU & C-IQA DAY ประจาปี การศึกษา 2557
3. การเรี ยนรู้ ความคาดหวังของ "ลูกค้ าของกระบวนการทีน่ าเสนอ"

ภาพที่ 2 กระบวนการเรี ยนรู ้ความคาดหวังของลูกค้า และการตอบสนองความต้องการ
ลู ก ค้าของกระบวนการ ลดต้น ทุ น การบริ ก ารด้านไอซี ที ด้วย“Google Apps For Education” คื อ
กลุ่มผูร้ ับบริ การที่ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร นิสิต อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยบูรพา
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สานักคอมพิวเตอร์ มีช่องทางการรับข้อเสนอแนะจากผูร้ ับบริ การในหลายช่ องทาง เช่น Facebook,
e-mail,ระบบ Help Desk และติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรงจากการรวบรวมข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในทุก
ช่องการสื่ อสารของผูร้ ับบริ การ สามารถสรุ ปประเด็นที่สาคัญเกี่ยวกับผูร้ ับบริ การได้ ดังนี้
1. ความต้องการพื้นที่สาหรับจัดเก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เพิ่มมากขึ้น
2. ความต้องการพื้นที่สาหรับจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ของส่ วนงานและส่ วนบุคคลที่เพิ่มมากขึ้น
3. ความต้องการพื้นที่สาหรับจัดเก็บข้อมูลของส่ วนบุคคลที่เพิ่มมากขึ้น
4. ความต้องการในการเข้าถึงข้อมูลและระบบบริ การไอซี ทีต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว โดย
สามารถเข้าถึงได้จากทุกแพลตฟอร์มของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โน้ตบุค๊ และเครื่ องพีซี)
จากการเรี ย นรู ้ ค วามคาดหวัง ของผู ้รั บ บริ ก ารส านัก คอมพิ ว เตอร์ จึ งได้ว างแผนเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการให้บริ การด้านไอที ให้เกิ ดการบริ หารจัดการที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งในด้านการให้บริ การ และด้าน
งบประมาณลงทุน รวมทั้งสามารถสร้างความพึงพอใจต่อผูร้ ับบริ การได้
4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต
สานักคอมพิวเตอร์ ทาหน้าที่ เป็ นหน่ วยงานกลางในการประสานงาน กาหนดแผนงานที่ มีการใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สารของมหาวิท ยาลัย วิเคราะห์ แ ละพัฒ นาระบบสารสนเทศ เพื่ อ การ
ดาเนิ นงานและการบริ หารกิจการของมหาวิทยาลัย ให้บริ การระบบคอมพิวเตอร์ เครื อข่ายและโทรคมนาคม เพื่อ
สนับสนุ นงานด้านการเรี ยนการสอนและการวิจยั ถ่ายทอดเผยแพร่ ความรู ้ ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารให้แก่บุคลากร นิ สิตของมหาวิทยาลัย และให้บริ การวิชาการแก่ชุมชนซึ่ งกระบวนการให้บริ การในบาง
บริ การพบว่ามีขอ้ กาจัด ที่ทาให้เกิดอุปสรรคต่อการให้บริ การ ดังภาพที่ 3
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ผูร้ ับบริ การ

ผูร้ ับริ การ
ต้องการ
บริ การ
เพิ่มเติม

สานักคอมพิวเตอร์

ผูร้ ับริ การทาหนังสื อบันทึก
ข้อความ ผ่านหน่ วยงานต้นสังกัด

การจัดสรรทรัพยากร

พื้นที่จดั เก็บ e-mail 2
GB
รับบันทึกข้อความ
ส่ งรายการขอรับบริ การไปยัง
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

พื้นที่จดั เก็บข้อมูล
เว็บไซต์ 200 MB

พื้นที่จดั เก็บข้อมูล
ส่ วนตัว 10 MB

เจ้าหน้าที่แจ้งผลการ
ดาเนินงานต่อผูร้ ับบริ การ
ทราบ

ผูด้ ูแลระบบ
ตรวจสอบการทางานของเครื่ องแม่ข่าย
ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบ
อัพเดทโปรแกรม
สารองข้อมูล
…

ภาพที่ 3 กระบวนการให้บริ การของสานักคอมพิวเตอร์ในอดีต
จากภาพที่ 3 แสดงให้ เห็ น ถึ ง ขั้น ตอนการขอรั บ บริ ก ารว่า มี ข้ นั ตอนในการขอรั บ บริ ก ารหลาย
ขั้นตอน ซึ่ งทาให้ผูร้ ับบริ การไม่ได้รับความสะดวกและรวดเร็ วในการขอรับบริ การ อีกทั้งผูด้ ู แลระบบจะต้อง
ทางานหลายรอบ เมื่ อผูร้ ั บ บริ ก ารต้องการใช้บ ริ ก ารเพิ่ ม เติ ม นอกจากนี้ ผูด้ ู แลระบบยังมี ภาระหน้าที่ ในการ
ตรวจสอบสถานะการทางานของเครื่ องแม่ข่าย ตรวจสอบการเข้าใช้ขอ้ มูล ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบ
สารองข้อมูลและติดตั้งอัพเดตโปรแกรมอย่างสม่าเสมอ รวมถึงอานวยความสะดวก ปรับปรุ ง แก้ไข การจัดสรร
พื้นที่ การใช้งานในบริ การต่าง ๆ ตามที่ผรู ้ ับบริ การขอมา

ในด้านของการจัดสรรทรัพ ยากร ส านัก คอมพิ วเตอร์ มีการจัดสรรพื้ นที่ ในจัดเก็บ ข้อมู ล สาหรับ
บริ การต่าง ๆ เพื่อที่จะสามารถให้บริ การเพียงพอต่อผูร้ ับบริ การทุกคนในมหาวิทยาลัยทั้งนี้ กระบวนการจัดสรร
ทรัพยากรที่ผา่ นมาในอดีต มีการดาเนินการดังนี้
1. ผูร้ ับบริ การได้รับการจัดสรรพื้นที่สาหรับจัดเก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ขนาด 2 GB
2. ผูร้ ับบริ การที่ขอรับบริ การพื้นที่สาหรับจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ของส่ วนงานและส่ วนบุคคลได้รับ
การจัดสรรพื้นที่สาหรับจัดเก็บข้อมูลขนาด 200 MB
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3. ผูร้ ับบริ การที่ขอรับบริ การพื้นที่สาหรับจัดเก็บข้อมูลของส่ วนบุคคลสาหรับนิสิต และบุคลากร
ได้รับการจัดสรรพื้นที่สาหรับจัดเก็บข้อมูลขนาด 10 MB
ซึ่งการจัดสรรทรัพยากรที่ผา่ นมา จะมีขอ้ จากัดในการให้บริ การที่ไม่สามารถตอบสนองต่อความ
คาดหวังของลูกค้าที่ตอ้ งการพื้นที่สาหรับจัดเก็บข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นได้
จากการดาเนินงานในอดีตสามารถสรุ ปประเด็นที่เป็ นข้อจากัดที่ทาให้เกิดปัญหาและอุปสรรคใน
การให้บริ การ ดังนี้
1. การจัดสรรการใช้ทรัพยากรไม่สามารถตอบสนองกับการความคาดหวังของลูกค้าได้
2. กระบวนการขอรับบริ การมีหลายขั้นตอน ทาให้ผรู ้ ับบริ การไม่ได้รับความสะดวกและรวดเร็ วใน
การขอรับบริ การ
3. ผูด้ ูแลระบบเครื อข่าย มีกระบวนการทางานที่ซบั ซ้อน และใช้เวลาในการทางานค่อนข้างมาก
5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ ปรับปรุ งใหม่
จากปั ญ หาและอุ ป สรรคในการดาเนิ น การในอดี ต ส านัก คอมพิ วเตอร์ ไ ด้วางแผนเพื่ อปรั บ ปรุ ง
กระบวนการให้บริ การด้านไอทีให้มีประสิ ทธิ ภาพเกิดความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน และสามารถสร้างความ
พึงพอใจต่อผูร้ ับบริ การ จึงได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ในการประยุกต์ใช้เครื่ องมือเพื่อแก้ไข
ปั ญหาที่เกิ ดขึ้น โดยศึกษาความเป็ นไปได้ในการใช้บริ การของบริ ษทั Google สาหรับสถาบันการศึกษาที่ชื่อว่า
“Google App for Education”
เดือนกันยายนปี พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยบูรพาได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือกับบริ ษทั ที่ปรึ กษา
ซี อาร์ เอ็ม แอนด์ คลาวด์ (CRM-C) ซึ่ งเป็ นตัวแทนของบริ ษ ทั Google เพื่ อเข้าร่ วมโครงการ Google Apps for
Education โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่จากัดจานวนผูใ้ ช้งาน จากการเข้าร่ วมโครงการทาให้มหาวิทยาลัยบูรพามี
การน า Google for Education มาใช้ใ นการจัด การเรี ย นการสอนและการปฏิ บ ัติ งานซึ่ งสามารถลดข้อ จากัด
อุปสรรคที่เคยเกิดขึ้นในอดีต และทาให้เกิดประสิ ทธิ ผลดังแสดงขั้นตอนของการปรับปรุ งวิธีปฏิบตั ิในภาพที่ 4
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สานักคอมพิวเตอร์

ผูร้ ับบริ การ

การจัดสรรทรัพยากร

ได้รับการกาหนดสิ ทธิ์
ให้ใช้บริ การอัตโนมัติ
ผูด้ ูแลระบบของสานักคอมพิวเตอร์
ดาเนินการเพิม่ บริ การ Google Apps
For Education

พื้นที่ไม่จากัด

ตรวจสอบการใช้งานได้จาก
รายงานสรุ ปติดตามการใช้
บริ การ (Google Analytics
Dashboard)

ภาพที่ 4 กระบวนการให้บริ การที่ได้ปรับปรุ งนา Google Apps For Education มาใช้
จากภาพที่ 4 แสดงให้เห็ นว่ากระบวนการในการให้บริ การ สามารถลดขั้นตอนการขอใช้บริ การ
หลายขั้นตอนออกไปได้ เช่ น การขอเพิ่ ม พื้ น ที่ จดั เก็ บ e-mail การขอเพิ่ ม พื้ น ที่ จดั เก็ บ ข้อมู ล เว็บ ไซต์ เป็ นต้น
เนื่องจากโครงการ Google for Educationผูร้ ับบริ การจะได้รับการจัดสรรพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลแบบไม่จากัด
นอกจากนั้นผูร้ ับบริ การยังสามารถเข้าถึงบริ การอื่น ๆ ของ Google ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเช่น การทางานเอกสาร
ร่ วมกันผ่าน Google Docs การส่ งข้อมูลระหว่างส่ วนงานผ่าน Google Drive การทาตารางการปฎิ บตั ิงาน หรื อ
กิ จกรรมด้วย Google Calendar การประเมิ นผลความพึ งพอใจการจัดโครงการต่าง ๆ ด้วย Google Form การ
สร้ างเว็บ ไซต์ไ ด้ไ ม่ จากัด ด้วย Google site การจัด ประชุ ม ทางไกลด้วย Google Hangout การสร้ างห้อ งเรี ย น
ออนไลน์ดว้ ย Google Classroom เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอน
สาหรับผูด้ ูแลระบบ สามารถตรวจสอบการใช้งานได้จากรายงานสรุ ปติดตามการใช้บริ การ(Google
Analytics Dashboard) ได้ ทาให้ไม่ตอ้ งใช้เวลาในการตรวจสอบสถานะการทางานของเครื่ องแม่ข่าย ลดภาระ
งานในของตรวจสอบการเข้าใช้ขอ้ มูล ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบ เพราะมี เจ้าหน้าที่ ส่ วนกลางของ
Google คอยตรวจสอบให้ ร่ วมถึงลดงานในการดูแลเครื่ องแม่ข่ายลงและนาเวลาไปพัฒนาและให้บริ การงานด้าน
อื่นได้เพิ่มขึ้น
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6. การวัดและวิเคราะห์ คุณภาพของผลการทางาน และประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
ประสิ ทธิ ผลจากการนา Google For Education มาปรับปรุ งกระบวนงาน และใช้อย่างต่อเนื่ องจึงทา
ให้เกิดผลสาเร็ จ ดังนี้
1. สามารถลดพืน้ ทีก่ ารใช้ งานบนเครื่ องแม่ ข่ายของมหาวิทยาลัย
จากการนา Google For Education มาใช้ในมหาวิทยาลัยบูรพา ทาให้สามารถลดการใช้พ้ืนที่จดั เก็บ
ข้อมูลบนเครื่ องแม่ข่ายของมหาวิทยาลัยได้ประมาณ 10 เทราไบต์ โดยผูด้ ูแลระบบสามารถเรี ยกดูรายงานสรุ ป
ติดตามการใช้บ ริ ก าร (Google Analytics Dashboard) ได้ โดยมี การบันทึ ก สถิ ติ และวิเคราะห์ ขอ้ มู ล ย้อนหลัง
พบว่ามีปริ มาณการใช้พ้นื ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังภาพที่ 5

ปริมาณการใช้ พืน้ ทีจ่ ัดเก็บข้ อมูลบน Google for Education
10,414,861
9,075,598
7,884,834
7,007,690
5,464,016

เดือนธันวาคม 2558

5,891,138

เดือนมกราคม 2559

เดือนกุมภาพันธ์ 2559

เดือนมีนาคม 2559

เดือนเมษายน 2559

เดือนพฤษภาคม 2559

ภาพที่ 5ปริ มาณการใช้พ้นื ที่จดั เก็บข้อมูลบน Google for Education
2. สามารถลดต้ นทุนการจัดซื้อ อุปกรณ์ จัดเก็บข้ อมูล ซอฟต์ แวร์ และเครื่ องแม่ ข่าย
จากการน า Google For Education มาใช้ ท าให้ ส ามารถลดค่ า ใช้ จ่ า ยในการจัด ซื้ อฮาร์ ด แวร์
ซอฟต์แวร์ และเครื่ องแม่ข่ายสาหรับจัดเก็บข้อมูล สาหรับการให้บริ การพื้นที่จดั เก็บข้อมูลในองค์กรได้
3. สามารถลดงานในการดูแลเครื่ องแม่ ข่ายลงและนาเวลาไปพัฒนาและให้ บริ การงานด้ านอื่นได้
เพิม่ ขึน้
จากการนา Google For Education มาใช้ ทาให้เจ้าหน้าที่ด้านไอที ลดภาระงานในของตรวจสอบ
การเข้าใช้ขอ้ มูล ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบ เพราะมีเจ้าหน้าที่ส่วนกลางของ Google คอยตรวจสอบให้
ร่ วมถึงลดงานในการดูแลเครื่ องแม่ข่ายลงและนาเวลาไปพัฒนาและให้บริ การงานด้านอื่นได้เพิ่มขึ้น
4. เพิม่ ช่ องทางในการประสานงานร่ วมกันได้ และลดระยะเวลาในการทางาน
จากการน า Google For Education มาใช้ ท าให้เจ้าหน้าที่ ภ ายในองค์ก ร มี ช่ องทางในการติ ด ต่ อ
ประสานงานร่ วมกัน ทางานร่ วมกันผ่านไฟล์เอกสารเดียวกันได้ สามารถลดระยะเวลาในการติดต่อประสานงาน
และลดกระดาษได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ยงั มีการใช้งาน Google Drive สาหรับจัดเก็บไฟล์ส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น
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จากการเก็บสถิ ติการใช้งาน เกี่ ยวกับการใช้งานไฟล์ส่วนตัว พบว่ามี สถิ ติการใช้งานเพิ่มขึ้ นอย่าง
ต่อเนื่อง ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 สถิติการใช้งาน เกี่ยวกับการใช้งานไฟล์ส่วนตัว
5. อาจารย์สร้ างสื่ อการสอนออนไลน์ เพิม่ มากขึน้
จากการน า Google For Education มาใช้ ท าให้ ม หาวิ ท ยาลั ย บู ร พา สามารถใช้ ง าน Google
Classroom ที่ใช้ในการจัดชั้นเรี ยนออนไลน์ได้ ซึ่ งจากสถิ ติการใช้งาน ทาให้พบว่ามีรายวิชาออนไลน์ในระบบ
มากขึ้น ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 สถิติรายวิชาออนไลน์
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6. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่ อการใช้ งาน Google App for Education อยู่ในระดับดี
จากการสารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การที่มีต่อการใช้งาน Google App for Education ในด้าน
ต่าง ๆ โดยใช้แบบสารวจออนไลน์ ไปถึ งผูร้ ับ บริ การผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ (e-mail) เพื่ อสอบถาม
ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะของผูร้ ับบริ การ โดยมีผรู ้ ับบริ การตอบแบบสารวจจานวน 320 คน แบ่งเป็ นเพศ
ชาย 137 คน (43.2%) เพศหญิง 180 คน(56.8%) ไม่ระบุ 3 คน ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 ค่าร้อยละของสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามในด้านเพศ
สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม แบ่งเป็ น นิสิต/นักเรี ยน 161 คน (50.3%) บุคลากร 78 คน (24.4%)
อาจารย์ 72 คน (22.5%) ผูบ้ ริ หาร 9 คน (2.8%) ดังแสดงในภาพที่ 9

ภาพที่ 9 ค่าร้อยละของสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามในด้านสถานภาพ
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ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การที่มีต่อการใช้งาน Google App for Education ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับ“ดี” โดยสามารถแบ่งเป็ นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
- พึงพอใจต่อการใช้บริ การที่ไม่มีค่าใช้จ่าย อยูท่ ี่ระดับ 4.64
- พึงพอใจต่อการได้พ้ืนที่จดั เก็บข้อมูลที่ไม่จากัด อยูท่ ี่ระดับ 4.46
- พึงพอใจต่อการสามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ อยูท่ ี่ระดับ 4.44
- พึงพอใจต่อการใช้งานที่สะดวกและรวดเร็ วอยูท่ ี่ระดับ 4.35
ระดับความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้ งานบริ การ Google Apps for Education
[ความพึงพอใจในภาพรวม]

4.43

[สามารถใช้ บริ การได้ โดยไม่มีค่าใช้ ค่าใช้ จ่าย]

4.64

[สามารถจัดเก็บข้ อมูลในพื ้นที่ไม่จากัด]

4.46

[สามารถเข้ าถึงได้ จากทุกอุปกรณ์ (คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก แท็บเล็ต สมาร์ ทโฟน)]
[สามารถเข้ าใช้ งานได้ สะดวกและรวดเร็ ว]

4.44
4.35
4.20 4.25 4.30 4.35 4.40 4.45 4.50 4.55 4.60 4.65 4.70

ระดับความพึงพอใจ

ภาพที่ 10 ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การที่มีต่อการใช้งาน Google App for Education
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. การใช้บริ การของ Google Apps For Educationช่วยลดการใช้พ้นื ที่จดั เก็บข้อมูลบนเครื่ องแม่
ข่ายของมหาวิทยาลัยได้ประมาณ 10 เทราไบต์โดยคิดจากการใช้งานจริ งตั้งแต่เริ่ มต้นจนถึงปั จจุบนั เป็ นระยะเวลา
17 เดือน (มกราคม 2558 – ปัจจุบนั )
2. ลดต้นทุนการจัดซื้ อ อุปกรณ์จดั เก็บข้อมูล ซอฟต์แวร์ และเครื่ องแม่ข่ายได้
3. ผูร้ ับบริ การได้รับความสะดวก รวดเร็ ว และทางานร่ วมกันได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทุกอุปกรณ์ได้
7. ความท้าทายต่ อไป
ผลจากการน า“Google Apps for Education” มาใช้ในมหาวิท ยาลัย ท าให้ส ามารถลดต้น ทุ น การ
บริ การด้านไอซี ทีและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูร้ ับบริ การอยูใ่ นระดับ “ดี ” แต่อย่างไรก็ตามผลการสารวจ ยัง
พบว่า มีการใช้งาน “Google Apps for Education” ประมาณ 10% ของผูร้ ับบริ การทั้งหมด ดังนั้นความท้าทาย
ในการพัฒนาระบบบริ การต่อไปในอนาคต สานักคอมพิวเตอร์ มีเป้ าหมายให้มีผใู ้ ช้งานเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 80 % ของ
ผูร้ ับบริ การทั้งหมด และมีแผนการดาเนินงาน ดังนี้
(1) ปรับปรุ งระบบการสื่ อสารและการประชาสัมพันธ์ให้ทวั่ ถึ งผูร้ ับบริ การทุกกลุ่มทุกระดับ โดย
ผ่านกิจกรรมทาง Social Network และทุกช่องทางการสื่ อสาร
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(2) ปรับปรุ งโครงสร้างพื้นฐานระบบเครื อข่ายและจุดบริ การ Wi-Fi เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่การ
ใช้งาน ผูร้ ับบริ การสามารถเข้าถึ งจุดบริ การเครื อข่ายไร้สายได้ทุกห้องเรี ยน ห้องประชุ ม อาคารกิ จกรรมต่าง ๆ
และพื้ น ที่ บ ริ ก ารสาธารณะส าหรั บ บุ ค คลทั่ว ไป เพื่ อ รองรั บ การบริ ก าร “Google Apps for Education” ที่ มี
ประสิ ทธิภาพ
8. ปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการแก้ ไข
ปั ญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างการนาบริ การ “Google Apps for Education” มาใช้ใน
มหาวิทยาลัยบูรพา สรุ ปประเด็นได้ดงั นี้
1. การบริ หารการเปลี่ยนแปลง(Change Management)
2. ความพร้อมและความชานาญของบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ
3. การสร้างความเข้าใจ กับผูร้ ับบริ การ
แนวทางการแก้ไข
1. สร้างทีม Change Management เพื่อดูแลกาหนดทิศทาง ควบคุมการเปลี่ยนแปลง
2. สร้างทีมบุคลากรผูร้ ับผิดชอบโครงการร่ วมถึงจัดฝึ กอบรมเรื่ องของการใช้ Google Apps ให้กบั
ทีมทางานโดยวิทยากรจาก Google
3. สร้างความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทัว่ ถึง
4. จัดอบรม แนะนาการใช้ Google Apps ให้แก่ผรู ้ ับบริ การในทุกกลุ่ม
5. จัด Workshop: Success Story เพื่อให้ผรู ้ ับบริ การเห็นภาพ และนาไปประยุกต์ใช้ได้
9. ปัจจัยแห่ งความสาเร็จและความยัง่ ยืน

ภาพที่ 9ปั จจัยแห่งความสาเร็ จและความยัง่ ยืน
ปั จจัยที่สาคัญ ที่จะทาให้กระบวนการทางานเกิ ดความสาเร็ จ คือ ผูบ้ ริ หาร ต้องมีความมุ่งมัน่ ที่ จะ
ผลักดัน สนับสนุ นให้เกิ ดการนา Google Apps for Education ไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบตั ิงาน การจัดการเรี ยน
การสอน และที่สาคัญผูบ้ ริ หารจะต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้ปฏิ บตั ิตาม โดยการกาหนด
เป็ นนโยบายและทิศทางของส่ วนงานในการนา Google Apps for Education มาใช้ในการทางานภายในส่ วนงาน
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บุคลากรในองค์กร ก็เป็ นส่ วนสาคัญ ในการที่ จะช่ วยส่ งเสริ มผลักดันให้เกิ ดการนา Google Apps
for Education ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิ บ ตั ิงาน การจัดการเรี ยนการสอน โดยที่ บุคลากรยินดี ที่จะปฏิ บตั ิตาม
นโยบายและทิศทางของส่ วนงาน
เทคโนโลยีเป็ นอี ก ปั จ จัย หนึ่ งที่ จะท าให้ ก ระบวนการท างานเกิ ด การพัฒ นาอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งหาก
บุคลากรในองค์กรเข้าใจ และสามารถใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสม ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิ บตั ิ งาน ซึ่ งช่ วยให้
กระบวนการทางานมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
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