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สรุปจุดทีเ่ป็น “วธีิปฏิบัติทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ีเยีย่ม” 

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

รองรับการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) การปรับปรุงกระบวนการให้บริการ ช่วยท าให้ภาระหน้าท่ีในการดูแลเคร่ืองแม่ข่ายของเจา้หน้าท่ี

ฝ่ายไอทีลดงานลง สามารถท าให้เจา้หนา้ท่ีมีเวลาไปแกปั้ญหาและเพิ่มประสิทธิภาพงานในดา้นไอทีอ่ืนๆ ไดอี้ก 
และยงัช่วยท าให้ผูรั้บบริการสามารถเขา้ถึงบริการได้ทุกท่ี ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์อีกทั้งเจา้หน้าท่ีฝ่ายไอที
สามารถเห็นภาพรวมการใช้งานของผูใ้ช้ทั้ งหมดภายในมหาวิทยาลยั ผ่านรายงานสรุปติดตามการใช้บริการ 
(Google Analytics Dashboard)ซ่ึงจะวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และเป็นปัจจุบันท าให้การ
บริหารงานเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

4) เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการท าความร่วมมือกนัระหวา่งมหาวิทยาลยับูรพา และบริษทั Google ในการ
น าGoogle Apps มาใช้ส าหรับสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจดัการ เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
ทางดา้นไอที และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานดว้ยไอซีที 
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ประสิทธิผล 
1) มีนวตักรรมบริการใหม่ ท่ีช่วยในการจัดการข้อมูล จากการใช้บริการของ Google Apps For 

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

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

 
1. บทสรุปของผู้บริหาร 

ส านกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยับูรพา ในฐานะท่ีเป็นส่วนงานท่ีรับผิดชอบงานบริการดา้นไอซีที 
เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน งานวจิยั การใหบ้ริการวชิาการและการบริหารงานของมหาวทิยาลยั ใหส้ามารถ
รองรับการให้บริการทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ซ่ึงจะต้องใช้งบประมาณลงทุนในแต่ละปีเป็น
จ านวนมากในการลงทุนทั้งด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เช่น การจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์
เครือข่าย ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล รวมถึงตน้ทุนดา้นการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง และตน้ทุนดา้น
พลงังานไฟฟ้า เป็นตน้ 

ดงันั้นเพื่อให้เกิดการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งในดา้นการให้บริการ และดา้นงบประมาณ
ลงทุน  ส านักคอมพิวเตอร์เล็งเห็นความส าคัญในการลดค่าใช้จ่ายด้านไอซีที จึงได้วางแผนเพื่อปรับปรุง
กระบวนการให้บริการดา้นไอทีให้มีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตวัในการปฏิบติังาน และสามารถสร้างความ
พึงพอใจต่อผูรั้บบริการ เร่ิมตน้จึงไดท้  าการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการประยุกต์ใชเ้คร่ืองมือเพื่อ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยมีเคร่ืองมือท่ีสนใจและก าลงัเป็นท่ีนิยมของการใชง้านคือ บริการของบริษทั Google ท่ี
ช่ือวา่ Google App for Work ท่ีมีบริการรูปแบบ Software-as-a-Service (SaaS)คือ การให้บริการซอฟต์แวร์หรือ
แอพพลิเคชั่นแก่ผูใ้ช้งานในรูปแบบของบริการผ่านทางเวบ็บราวเซอร์ โดยท่ีผูใ้ช้ไม่ตอ้งติดตั้งโปรแกรมใน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของตนเอง โดยขอ้มูลทั้งหมดจะถูกบนัทึกไวใ้นระบบคลาวด์ (Cloud Computing) ของบริษทั 
Google ท าให้ประหยดัพื้นท่ีจดัเก็บขอ้มูลในองค์กรลงไดซ่ึ้งมีรูปแบบการคิดค่าใช้ในบริการขององค์กรธุรกิจ 
และองคก์รการศึกษาซ่ึงไม่มีค่าใชจ่้ายส าหรับการใชง้าน  

ต่อมาเม่ือเดือนกันยายน ปี พ .ศ. 2557 มหาวิทยาลัยบูรพาได้ท าบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
บริษทัท่ีปรึกษาซีอาร์เอ็ม  แอนด์ คลาวด์ (CRM-C) ซ่ึงเป็นตวัแทนของบริษทั Google เพื่อเขา้ร่วมโครงการ 
Google for Education โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่จ  ากัดจ านวนผู ้ใช้งาน จากการเข้าร่วมโครงการ ท าให้
มหาวิทยาลยับูรพามีการน า Google for Education มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและการปฏิบติังาน เช่น การ
ท างานเอกสารร่วมกันผ่าน Google Docs การส่งขอ้มูลระหว่างส่วนงานผ่าน Google Drive การท าตารางการ
ปฏิบัติงาน หรือกิจกรรมด้วย Google Calendar  การประเมินผลความพึงพอใจการจดัโครงการต่าง ๆ ด้วย 
Google Form การจดัประชุมทางไกลดว้ย Google Hangout การสร้างห้องเรียนออนไลน์ดว้ย Google Classroom 
เพื่อใชใ้นการเรียนการสอน เป็นตน้ 
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จากการน า “Google Apps for Education” มาใช้ในมหาวิทยาลยับูรพาเป็นระยะเวลาประมาณ 17 
เดือน เกิดประสิทธิผลท่ีดีในการด าเนินงานในการให้บริการของส านกัคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยับูรพา ท าใหล้ด
การใช้พื้นท่ีจดัเก็บขอ้มูลบนเคร่ืองแม่ข่ายของมหาวิทยาลยัได้ประมาณ 10 เทราไบต์และสามารถประหยดั
งบประมาณในการลงทุนจดัซ้ือเคร่ืองแม่ข่าย อุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล รวมถึงซอฟต์แวร์ลงได้ อีกทั้งเจา้หน้าท่ี
ทางดา้นไอทีท่ีสามารถลดงานในการดูแลเคร่ืองแม่ข่ายส าหรับบริการน้ีลงและน าเวลาไปพฒันาและให้บริการ
งานด้านอ่ืนได้เพิ่มข้ึน อีกทั้ งเจ้าหน้าท่ีสามารถเรียกดูรายงานสรุปติดตามการใช้บริการ (Google Analytics 
Dashboard)ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั จึงท าให้สามารถวางแผนในการพฒันางานดา้นไอซีทีในอนาคตต่อไปได ้
และท่ีส าคญัท่ีสุดผูใ้ช้บริการทั้งนิสิต อาจารย ์และบุคลากรของมหาวิทยาลยัท่ีมีความพึงพอมากข้ึนต่อการใช ้
“Google Apps for Education” บริการท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้าย รวดเร็ว ทุกท่ี ทุกเวลา 

นอกจากน้ีส านกัคอมพิวเตอร์ยงัไดส้ ารวจความคิดเห็นของผูใ้ชง้านท่ีมีต่อโปรแกรม“Google Apps 
for Education” ผลการส ารวจพบวา่ ผูรั้บบริการทั้งนิสิต อาจารย ์และบุคลากรของมหาวิทยาลยัมีความพึงพอใจ
ต่อการใช ้“Google Apps for Education” อยูใ่นระดบั “ดี” เน่ืองจากเป็นบริการท่ีผูใ้ชง้านสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้
อยา่งสะดวก ง่าย รวดเร็ว ทุกท่ี ทุกเวลาและรองรับการใชง้านบนทุกแพลตฟอร์มของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   

ดังนั้ นบทความน้ีได้น าเสนอแนวปฏิบัติท่ีดี ส าหรับการเลือกใช้ระบบบริการด้านไอซีที ด้วย
โปรแกรม “Google Apps for Education” เพื่อลดต้นทุนการบริการด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย และเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการใหบ้ริการ  

 
2. ข้อมูลเกีย่วกบับริษัทและหน่วยงาน 

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
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มหาวิทยาลยั (5) ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  โครงสร้างการบริหารงานภายในส่วนงาน (แสดงดงั
ภาพท่ี 1) แบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย ไดแ้ก่ (1) ส านกังานผูอ้  านวยการ (2) ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ (3) ฝ่ายพฒันา
ระบบ (4) ฝ่ายนวตักรรมการเรียนการสอน (5) ฝ่ายบริการวชิาการ  

 

 
ภาพที ่1 โครงสร้างการบริหารงานภายในส่วนงาน 

 
ฝ่ายนวตักรรมการเรียนการสอน มีภารกิจหลกัรับผิดชอบในการน าเอานวตักรรมการเรียนการสอน

มาสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยั ภารกิจของฝ่าย ฯ ไดแ้ก่ งานพฒันาส่ือการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์  (Courseware)ต าราอิ เล็กทรอนิกส์  (e-Book)  งานสนับสนุนระบบการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning, LMS Moodle, Google Classroom และ Echo 360 Active Learning Platform)  งาน
ออกแบบกราฟฟิก งานส่ือวีดิทศัน์ส าหรับการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (e-Training) งานบริการระบบประชุมทางไกล 
(Video Conference System) ตลอดจนงานให้ค าปรึกษาด้านการใช้นว ัตกรรม เพื่อการเรียนการสอน ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 
วสัิยทัศน์ของส านักคอมพวิเตอร์ 

“องค์กรอจัฉริยะ เพ่ืออนาคตของแผ่นดิน”(Intelligent Organization for the Future of the Nation) 
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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 

  
วฒันธรรมองค์กร 

“วฒันธรรมคุณภาพ”“วฒันธรรมการจดัการความรู้” และ “วฒันธรรมไอที” 
  
นโยบายการบริหารงาน  

(1) บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Results Based Management) โดยยดึกรอบแนวทางตามนโยบาย
และแผนยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยับูรพา (BUU2020)  

(2) สร้างว ัฒนธรรมคุณภาพ ว ัฒนธรรมการจัดการความรู้ และวฒันธรรมไอทีของส านัก
คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นองคก์รไอทีตน้แบบและเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  

(3) ด าเนินงานตามมาตรฐานสากล 3 ระบบ ได้แก่ ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ระบบ
บริหารความปลอดภยัของสารสนเทศ(ISO 27001) และระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) 

(4) พฒันาศกัยภาพของบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ สร้างผลงานท่ีโดดเด่น และเน้นการสร้าง
องคก์รแห่งความสุข ตามแนวคิด “คนส าราญ งานส าเร็จ” และ “Happy Organization” 

(5) พัฒนานวตักรรมบริการ(Service Innovation) เพื่อสร้างงานบริการเป็นเลิศ (Excellent User 
Services)  
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กลุ่มผู้รับบริการและกลไกการส่งมอบการบริการจ าแนกตามพนัธกจิหลกั 
พนัธกจิ ผู้รับบริการ งานบริการ กลไกในการส่งมอบ 

1. ก าหนดแผนงาน
ดา้นไอซีทีของ
มหาวทิยาลยั 

ผูบ้ริหารระดบัสูงของ
มหาวทิยาลยั อธิการบดี 
รองอธิการบดี ผูช่้วย
อธิการบดี 
คณบดี/ผูอ้  านวยการ 

- จดัท าแผนแม่บทไอซีที
ของมหาวทิยาลยั 

-จดัท าแผนแม่บทไอซีที โดยใหทุ้ก
ภาคส่วนมีส่วนร่วม 
-น าเสนอในท่ีประชุม
กรรมการบริหารมหาวทิยาลยั เพือ่ขอ
ความเห็นชอบและประกาศใชแ้ผน ฯ  

2. พฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
ตอบสนองพนัธ
กิจของ
มหาวทิยาลยั 

นิสิต 
บุคลากร 
ผูบ้ริหาร 
บุคคลทัว่ไป 

-พฒันาระบบสารสนเทศ
เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการผูใ้ชง้านทุกกลุ่ม 
ทุกระดบั 

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

3. พฒันา
โครงสร้าง
พ้ืนฐานดา้นไอซี
ที 

นิสิต 
บุคลากร 
ผูบ้ริหาร 
บุคคลทัว่ไป 

-บริการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
-บริการเคร่ืองแม่ข่าย 
- บริการหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ 
- บริการไอทีคลินิก 
- บริการพ้ืนท่ี Learning 
space 

-ระบบบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
(One Stop Service) 
-ระบบรับแจง้ปัญหาผา่น Counter 
Service, โทรศพัท,์ เวบ็ไซตแ์ละ
Facebook 
-รับฟังขอ้เสนอแนะโดยลงพ้ืนท่ี
ส ารวจและประชุมร่วมกบัส่วนงาน 

4. สนบัสนุนการ
ใหบ้ริการ
วชิาการ
ฝึกอบรม และ 
USR 

นิสิต 
บุคลากร 
ผูบ้ริหาร 
บุคคลทัว่ไป 
หน่วยงานภาคราชการ 
หน่วยงานภาคเอกชน 

- บริการฝึกอบรม 
- บริการหอ้งประชุม 
หอ้งสมัมนาหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ 
- จดัท าโครงการบริการ
วชิาการ 

-จัดประชุม  BAR-AAR ก่อนและ
หลงัด าเนินกิจกรรม 
-จดักิจกรรมฝึกอบรม 
-ด าเนินการให้บริการในรูปแบบต่าง 
ๆ  
-ส่ือสารกบักลุ่มผูรั้บบริการผา่นทุก
ช่องทาง เช่น e-mail, Facebook, 
เวบ็ไซตแ์ละหนงัสือแจง้เวยีน 

5. ส่งเสริมการใช้
นวตักรรมไอซีที
เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การเรียนการ
สอน 

นิสิต 
บุคลากร 
ผูบ้ริหาร 

- พฒันาส่ือการสอน
อิเลก็ทรอนิกส์  
- บริการระบบประชุม
ทางไกล 
- ใหค้  าปรึกษาดา้นการใช้
นวตักรรมการเรียนการ
สอน  

-พฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีคุณภาพ 
-มีระบบใหอ้าจารยป์ระเมินส่ือการ
สอน ฯ 
-ส่ือสารกบักลุ่มผูรั้บบริการผา่นทุก
ช่องทาง เช่น e-mail, Facebook, 
เวบ็ไซตแ์ละหนงัสือแจง้เวยีน 
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รางวลัทีไ่ด้รับ 
1) ส านักคอมพิวเตอร์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล 3 ระบบ ได้แก่ ระบบบริหารงาน

คุณภาพ (ISO 9001) ระบบบริหารความปลอดภยัของสารสนเทศ(ISO 27001) และระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
(ISO 14001) ตั้งแต่ปี 2548 – ปัจจุบนันบัเป็นระยะเวลากวา่ 10 ปี 

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

3) รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลงาน แนวปฏิบัติท่ี ดี  BUU & C-IQA BEST 
PRACTICE เร่ือง “การส่งมอบงานระบบสารสนเทศท่ีมีคุณภาพดว้ยแนวคิดของกระบวนการ PDCA และการ
พฒันาระบบแบบสกรัม (Scrum)” ในกิจกรรมBUU & C-IQA DAY ประจ าปีการศึกษา 2557 
 
3. การเรียนรู้ความคาดหวังของ "ลูกค้าของกระบวนการทีน่ าเสนอ"     
 

 
ภาพที ่2 กระบวนการเรียนรู้ความคาดหวงัของลูกคา้ และการตอบสนองความตอ้งการ 

 
ลูกค้าของกระบวนการ ลดต้นทุนการบริการด้านไอซีที ด้วย“Google Apps For Education” คือ 

กลุ่มผูรั้บบริการท่ีประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร นิสิต อาจารย ์เจา้หนา้ท่ี ของมหาวทิยาลยับูรพา 
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ส านกัคอมพิวเตอร์มีช่องทางการรับขอ้เสนอแนะจากผูรั้บบริการในหลายช่องทาง เช่น Facebook, 
e-mail,ระบบ Help Desk และติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีโดยตรงจากการรวบรวมขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นในทุก
ช่องการส่ือสารของผูรั้บบริการ สามารถสรุปประเด็นท่ีส าคญัเก่ียวกบัผูรั้บบริการได ้ดงัน้ี 

1. ความตอ้งการพื้นท่ีส าหรับจดัเก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เพิ่มมากข้ึน 
2. ความตอ้งการพื้นท่ีส าหรับจดัเก็บขอ้มูลเวบ็ไซตข์องส่วนงานและส่วนบุคคลท่ีเพิ่มมากข้ึน 
3. ความตอ้งการพื้นท่ีส าหรับจดัเก็บขอ้มูลของส่วนบุคคลท่ีเพิ่มมากข้ึน 
4. ความตอ้งการในการเขา้ถึงขอ้มูลและระบบบริการไอซีทีต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว โดย

สามารถเขา้ถึงไดจ้ากทุกแพลตฟอร์มของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (สมาร์ทโฟน แทบ็เล็ต โนต้บุค๊และเคร่ืองพีซี)  
จากการเรียนรู้ความคาดหวงัของผู ้รับบริการส านักคอมพิวเตอร์จึงได้วางแผนเพื่อปรับปรุง

กระบวนการให้บริการด้านไอทีให้เกิดการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งในดา้นการให้บริการ และด้าน
งบประมาณลงทุน  รวมทั้งสามารถสร้างความพึงพอใจต่อผูรั้บบริการได ้  

 
4. กระบวนการและวธีิปฏิบัติในอดีต 

ส านักคอมพิวเตอร์ท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน ก าหนดแผนงานท่ีมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของมหาวิทยาลัย วิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการ
ด าเนินงานและการบริหารกิจการของมหาวทิยาลยั ใหบ้ริการระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและโทรคมนาคม เพื่อ
สนบัสนุนงานดา้นการเรียนการสอนและการวิจยั ถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารให้แก่บุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลยั และให้บริการวิชาการแก่ชุมชนซ่ึงกระบวนการให้บริการในบาง
บริการพบวา่มีขอ้ก าจดั ท่ีท าใหเ้กิดอุปสรรคต่อการใหบ้ริการ ดงัภาพท่ี 3 
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ภาพที ่3 กระบวนการใหบ้ริการของส านกัคอมพิวเตอร์ในอดีต
 

จากภาพท่ี 3 แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการขอรับบริการว่ามีขั้นตอนในการขอรับบริการหลาย
ขั้นตอน  ซ่ึงท าให้ผูรั้บบริการไม่ไดรั้บความสะดวกและรวดเร็วในการขอรับบริการ อีกทั้งผูดู้แลระบบจะตอ้ง
ท างานหลายรอบ เม่ือผูรั้บบริการต้องการใช้บริการเพิ่มเติมนอกจากน้ีผูดู้แลระบบยงัมีภาระหน้าท่ีในการ
ตรวจสอบสถานะการท างานของเคร่ืองแม่ข่าย ตรวจสอบการเขา้ใช้ขอ้มูล ตรวจสอบความปลอดภยัของระบบ 
ส ารองขอ้มูลและติดตั้งอพัเดตโปรแกรมอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงอ านวยความสะดวก ปรับปรุง แกไ้ข การจดัสรร
พื้นท่ี การใชง้านในบริการต่าง ๆ ตามท่ีผูรั้บบริการขอมา 

 
 
ในด้านของการจดัสรรทรัพยากร ส านักคอมพิวเตอร์มีการจดัสรรพื้นท่ีในจดัเก็บขอ้มูลส าหรับ

บริการต่าง ๆ เพื่อท่ีจะสามารถให้บริการเพียงพอต่อผูรั้บบริการทุกคนในมหาวทิยาลยัทั้งน้ีกระบวนการจดัสรร
ทรัพยากรท่ีผา่นมาในอดีต มีการด าเนินการดงัน้ี 

1. ผูรั้บบริการไดรั้บการจดัสรรพื้นท่ีส าหรับจดัเก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ขนาด 2 GB 
2. ผูรั้บบริการท่ีขอรับบริการพื้นท่ีส าหรับจดัเก็บขอ้มูลเวบ็ไซตข์องส่วนงานและส่วนบุคคลไดรั้บ

การจดัสรรพื้นท่ีส าหรับจดัเก็บขอ้มูลขนาด 200 MB 

ผูรั้บบริการ ส านกัคอมพิวเตอร์ การจดัสรรทรัพยากร  

ผูรั้บริการท าหนงัสือบนัทึก
ขอ้ความ ผา่นหน่วยงานตน้สังกดั รับบนัทึกขอ้ความ 

ส่งรายการขอรับบริการไปยงั
เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ 

เจา้หนา้ท่ีแจง้ผลการ
ด าเนินงานต่อผูรั้บบริการ

ทราบ 

ผูรั้บริการ 
ตอ้งการ
บริการ
เพิ่มเติม 

พื้นท่ีจดัเกบ็ e-mail 2 
GB 

พื้นท่ีจดัเก็บขอ้มูล
เวบ็ไซต ์200 MB 

พื้นท่ีจดัเก็บขอ้มูล
ส่วนตวั 10 MB 

ส ารองขอ้มูล 
อพัเดทโปรแกรม 
ตรวจสอบความปลอดภยัของระบบ 

ผูดู้แลระบบ 
ตรวจสอบการท างานของเคร่ืองแม่ข่าย 

… 
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3. ผูรั้บบริการท่ีขอรับบริการพื้นท่ีส าหรับจดัเก็บขอ้มูลของส่วนบุคคลส าหรับนิสิต และบุคลากร 
ไดรั้บการจดัสรรพื้นท่ีส าหรับจดัเก็บขอ้มูลขนาด 10 MB 

ซ่ึงการจดัสรรทรัพยากรท่ีผา่นมา จะมีขอ้จ ากดัในการให้บริการท่ีไม่สามารถตอบสนองต่อความ
คาดหวงัของลูกคา้ท่ีตอ้งการพื้นท่ีส าหรับจดัเก็บขอ้มูลท่ีเพิ่มมากข้ึนได ้

 
จากการด าเนินงานในอดีตสามารถสรุปประเด็นท่ีเป็นขอ้จ ากดัท่ีท าใหเ้กิดปัญหาและอุปสรรคใน

การใหบ้ริการ ดงัน้ี 
1. การจดัสรรการใชท้รัพยากรไม่สามารถตอบสนองกบัการความคาดหวงัของลูกคา้ได ้
2. กระบวนการขอรับบริการมีหลายขั้นตอน ท าให้ผูรั้บบริการไม่ไดรั้บความสะดวกและรวดเร็วใน

การขอรับบริการ 
3. ผูดู้แลระบบเครือข่าย มีกระบวนการท างานท่ีซบัซอ้น และใชเ้วลาในการท างานค่อนขา้งมาก 

 
5. กระบวนการและวธีิปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่  

จากปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการในอดีตส านักคอมพิวเตอร์ได้วางแผนเพื่อปรับปรุง
กระบวนการให้บริการดา้นไอทีให้มีประสิทธิภาพเกิดความคล่องตวัในการปฏิบติังาน และสามารถสร้างความ
พึงพอใจต่อผูรั้บบริการ จึงไดท้  าการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือเพื่อแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยศึกษาความเป็นไปไดใ้นการใชบ้ริการของบริษทั Google ส าหรับสถาบนัการศึกษาท่ีช่ือว่า 
“Google App for Education” 

เดือนกนัยายนปี พ .ศ. 2557 มหาวทิยาลยับูรพาไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกบับริษทัท่ีปรึกษา
ซีอาร์เอ็ม แอนด์ คลาวด์ (CRM-C) ซ่ึงเป็นตวัแทนของบริษทั Google เพื่อเขา้ร่วมโครงการ Google Apps for 
Education โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่จ  ากดัจ านวนผูใ้ช้งาน จากการเขา้ร่วมโครงการท าให้มหาวิทยาลยับูรพามี
การน า Google for Education มาใช้ในการจดัการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานซ่ึงสามารถลดข้อจ ากัด 
อุปสรรคท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต และท าใหเ้กิดประสิทธิผลดงัแสดงขั้นตอนของการปรับปรุงวธีิปฏิบติัในภาพท่ี 4 
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ภาพที ่4 กระบวนการใหบ้ริการท่ีไดป้รับปรุงน า Google Apps For Education มาใช ้
 

จากภาพท่ี 4 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการในการให้บริการ สามารถลดขั้นตอนการขอใช้บริการ
หลายขั้นตอนออกไปได้ เช่น การขอเพิ่มพื้นท่ีจดัเก็บ e-mail การขอเพิ่มพื้นท่ีจดัเก็บข้อมูลเว็บไซต์ เป็นต้น 
เน่ืองจากโครงการ Google for Educationผูรั้บบริการจะไดรั้บการจดัสรรพื้นท่ีในการจดัเก็บขอ้มูลแบบไม่จ  ากดั 
นอกจากนั้นผูรั้บบริการยงัสามารถเขา้ถึงบริการอ่ืน ๆ ของ Google ไดโ้ดยไม่มีค่าใชจ่้ายเช่น การท างานเอกสาร
ร่วมกนัผ่าน Google Docs การส่งขอ้มูลระหว่างส่วนงานผ่าน Google Drive การท าตารางการปฎิบติังาน หรือ
กิจกรรมด้วย Google Calendar  การประเมินผลความพึงพอใจการจดัโครงการต่าง ๆ ด้วย Google Form การ
สร้างเว็บไซต์ได้ไม่จ  ากัดด้วย Google site การจดัประชุมทางไกลด้วย Google Hangout การสร้างห้องเรียน
ออนไลน์ดว้ย Google Classroom เพื่อใชใ้นการเรียนการสอน 

ส าหรับผูดู้แลระบบ สามารถตรวจสอบการใชง้านไดจ้ากรายงานสรุปติดตามการใชบ้ริการ(Google 
Analytics Dashboard) ได ้ท าให้ไม่ตอ้งใช้เวลาในการตรวจสอบสถานะการท างานของเคร่ืองแม่ข่าย ลดภาระ
งานในของตรวจสอบการเขา้ใช้ขอ้มูล ตรวจสอบความปลอดภยัของระบบ เพราะมีเจา้หน้าท่ีส่วนกลางของ 
Google คอยตรวจสอบให ้ร่วมถึงลดงานในการดูแลเคร่ืองแม่ข่ายลงและน าเวลาไปพฒันาและใหบ้ริการงานดา้น
อ่ืนไดเ้พิ่มข้ึน  

 
 
 
 

ส านกัคอมพิวเตอร์ 

ผูดู้แลระบบของส านกัคอมพิวเตอร์
ด าเนินการเพิ่มบริการ Google Apps 

For Education 

ผูรั้บบริการ 

ไดรั้บการก าหนดสิทธ์ิ 
ใหใ้ชบ้ริการอตัโนมติั 

การจดัสรรทรัพยากร  

พื้นท่ีไม่จ ากดั 

ตรวจสอบการใชง้านไดจ้าก
รายงานสรุปติดตามการใช้
บริการ (Google Analytics 

Dashboard) 
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6. การวดัและวเิคราะห์คุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
ประสิทธิผลจากการน า Google For Education มาปรับปรุงกระบวนงาน และใชอ้ยา่งต่อเน่ืองจึงท า

ใหเ้กิดผลส าเร็จ ดงัน้ี 
1. สามารถลดพืน้ทีก่ารใช้งานบนเคร่ืองแม่ข่ายของมหาวทิยาลยั 
จากการน า Google For Education มาใชใ้นมหาวิทยาลยับูรพา ท าให้สามารถลดการใชพ้ื้นท่ีจดัเก็บ

ขอ้มูลบนเคร่ืองแม่ข่ายของมหาวิทยาลยัไดป้ระมาณ 10 เทราไบต์ โดยผูดู้แลระบบสามารถเรียกดูรายงานสรุป
ติดตามการใช้บริการ (Google Analytics Dashboard) ได้ โดยมีการบนัทึกสถิติ และวิเคราะห์ขอ้มูลยอ้นหลัง 
พบวา่มีปริมาณการใชพ้ื้นท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ดงัภาพท่ี 5 
 

 
ภาพที ่5ปริมาณการใชพ้ื้นท่ีจดัเก็บขอ้มูลบน Google for Education 

 
2. สามารถลดต้นทุนการจัดซ้ือ อุปกรณ์จัดเกบ็ข้อมูล ซอฟต์แวร์ และเคร่ืองแม่ข่าย 
จากการน า Google For Education มาใช้ท าให้สามารถลดค่าใช้ จ่ายในการจัดซ้ือฮาร์ดแวร์ 

ซอฟตแ์วร์ และเคร่ืองแม่ข่ายส าหรับจดัเก็บขอ้มูล ส าหรับการใหบ้ริการพื้นท่ีจดัเก็บขอ้มูลในองคก์รได ้
3. สามารถลดงานในการดูแลเคร่ืองแม่ข่ายลงและน าเวลาไปพัฒนาและให้บริการงานด้านอ่ืนได้

เพิม่ขึน้  
จากการน า Google For Education มาใช้ ท าให้เจา้หน้าท่ีด้านไอที ลดภาระงานในของตรวจสอบ

การเขา้ใชข้อ้มูล ตรวจสอบความปลอดภยัของระบบ เพราะมีเจา้หนา้ท่ีส่วนกลางของ Google คอยตรวจสอบให ้
ร่วมถึงลดงานในการดูแลเคร่ืองแม่ข่ายลงและน าเวลาไปพฒันาและใหบ้ริการงานดา้นอ่ืนไดเ้พิ่มข้ึน 

4. เพิม่ช่องทางในการประสานงานร่วมกนัได้ และลดระยะเวลาในการท างาน 
จากการน า Google For Education มาใช้ ท าให้เจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร มีช่องทางในการติดต่อ

ประสานงานร่วมกนั ท างานร่วมกนัผา่นไฟลเ์อกสารเดียวกนัได ้สามารถลดระยะเวลาในการติดต่อประสานงาน 
และลดกระดาษไดเ้พิ่มข้ึน อีกทั้งเจา้หนา้ท่ียงัมีการใชง้าน Google Drive ส าหรับจดัเก็บไฟลส่์วนตวัเพิ่มมากข้ึน 

5,464,016
5,891,138

7,007,690
7,884,834

9,075,598

10,414,861

เดือนธันวาคม 2558 เดือนมกราคม 2559 เดือนกมุภาพนัธ์ 2559 เดือนมีนาคม 2559 เดือนเมษายน 2559 เดือนพฤษภาคม 2559

ปริมาณการใช้พืน้ทีจั่ดเกบ็ข้อมูลบน Google for Education
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จากการเก็บสถิติการใช้งาน เก่ียวกบัการใช้งานไฟล์ส่วนตวั พบว่ามีสถิติการใช้งานเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง ดงัภาพท่ี 6 

 

 
ภาพที ่6 สถิติการใชง้าน เก่ียวกบัการใชง้านไฟลส่์วนตวั 

 
5. อาจารย์สร้างส่ือการสอนออนไลน์เพิม่มากขึน้ 
จากการน า Google For Education มาใช้  ท าให้มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถใช้งาน  Google 

Classroom ท่ีใช้ในการจดัชั้นเรียนออนไลน์ได ้ซ่ึงจากสถิติการใชง้าน ท าให้พบวา่มีรายวิชาออนไลน์ในระบบ
มากข้ึน ดงัภาพท่ี 7 
 

 
ภาพที ่7 สถิติรายวชิาออนไลน์ 
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6. ผู้รับบริการมีความพงึพอใจต่อการใช้งาน Google App for Education อยู่ในระดับดี  
จากการส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อการใช้งาน Google App for Education ในดา้น

ต่าง ๆ โดยใช้แบบส ารวจออนไลน์ ไปถึงผูรั้บบริการผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เพื่อสอบถาม
ความพึงพอใจ และขอ้เสนอแนะของผูรั้บบริการ โดยมีผูรั้บบริการตอบแบบส ารวจจ านวน 320 คน แบ่งเป็นเพศ
ชาย 137 คน (43.2%) เพศหญิง 180 คน(56.8%) ไม่ระบุ 3 คน ดงัภาพท่ี 8 
 

 
 

ภาพที ่8 ค่าร้อยละของสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นเพศ 
  

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม แบ่งเป็น นิสิต/นกัเรียน 161 คน (50.3%) บุคลากร 78 คน (24.4%) 
อาจารย ์72 คน (22.5%) ผูบ้ริหาร 9 คน (2.8%) ดงัแสดงในภาพท่ี 9 
 

 
 

ภาพที ่9 ค่าร้อยละของสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นสถานภาพ 
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ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อการใชง้าน Google App for Education ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบั“ดี” โดยสามารถแบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 

- พึงพอใจต่อการใชบ้ริการท่ีไม่มีค่าใชจ่้าย อยูท่ี่ระดบั 4.64 
- พึงพอใจต่อการไดพ้ื้นท่ีจดัเก็บขอ้มูลท่ีไม่จ  ากดั อยูท่ี่ระดบั 4.46 
- พึงพอใจต่อการสามารถเขา้ถึงไดจ้ากทุกอุปกรณ์ อยูท่ี่ระดบั 4.44 
- พึงพอใจต่อการใชง้านท่ีสะดวกและรวดเร็วอยูท่ี่ระดบั 4.35 
 

 
ภาพที ่10 ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อการใชง้าน Google App for Education 

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. การใชบ้ริการของ Google Apps For Educationช่วยลดการใชพ้ื้นท่ีจดัเก็บขอ้มูลบนเคร่ืองแม่
ข่ายของมหาวทิยาลยัไดป้ระมาณ 10 เทราไบตโ์ดยคิดจากการใชง้านจริงตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงปัจจุบนัเป็นระยะเวลา 
17 เดือน (มกราคม 2558 – ปัจจุบนั) 

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

 
7. ความท้าทายต่อไป 

ผลจากการน า“Google Apps for Education” มาใช้ในมหาวิทยาลัย ท าให้สามารถลดต้นทุนการ
บริการดา้นไอซีทีและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูรั้บบริการอยูใ่นระดบั “ดี”  แต่อยา่งไรก็ตามผลการส ารวจ ยงั
พบว่า มีการใช้งาน “Google Apps for Education”  ประมาณ 10%  ของผูรั้บบริการทั้งหมด ดงันั้นความทา้ทาย
ในการพฒันาระบบบริการต่อไปในอนาคต ส านกัคอมพิวเตอร์มีเป้าหมายให้มีผูใ้ชง้านเพิ่มข้ึนคิดเป็น 80 % ของ
ผูรั้บบริการทั้งหมด และมีแผนการด าเนินงาน ดงัน้ี  

(1) ปรับปรุงระบบการส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์ให้ทัว่ถึงผูรั้บบริการทุกกลุ่มทุกระดบั โดย
ผา่นกิจกรรมทาง Social Network และทุกช่องทางการส่ือสาร 
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[สามารถเข้าใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว]

[สามารถเข้าถงึได้จากทกุอปุกรณ์ (คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเลต็ สมาร์ทโฟน)]

[สามารถจดัเก็บข้อมลูในพืน้ท่ีไม่จ ากดั]

[สามารถใช้บริการได้โดยไม่มีค่าใช้ค่าใช้จ่าย]

[ความพงึพอใจในภาพรวม]

ระดบัความพงึพอใจ

ระดบัความพงึพอใจในภาพรวมตอ่การใช้งานบริการ Google Apps for Education
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(2) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายและจุดบริการ Wi-Fi  เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีการ
ใช้งาน ผูรั้บบริการสามารถเขา้ถึงจุดบริการเครือข่ายไร้สายไดทุ้กห้องเรียน ห้องประชุม อาคารกิจกรรมต่าง ๆ 
และพื้นท่ีบริการสาธารณะส าหรับบุคคลทั่วไป เพื่อรองรับการบริการ “Google Apps for Education” ท่ี มี
ประสิทธิภาพ  
 

8. ปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข 

ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบระหวา่งการน าบริการ “Google Apps for Education” มาใชใ้น
มหาวทิยาลยับูรพา สรุปประเด็นไดด้งัน้ี 

1. การบริหารการเปล่ียนแปลง(Change Management) 
2. ความพร้อมและความช านาญของบุคลากรท่ีรับผดิชอบโครงการ 
3. การสร้างความเขา้ใจ กบัผูรั้บบริการ 

 
แนวทางการแก้ไข 

1. สร้างทีม Change Management เพื่อดูแลก าหนดทิศทาง ควบคุมการเปล่ียนแปลง 
2. สร้างทีมบุคลากรผูรั้บผิดชอบโครงการร่วมถึงจดัฝึกอบรมเร่ืองของการใช ้Google Apps ใหก้บั

ทีมท างานโดยวทิยากรจาก Google 
3. สร้างความเขา้ใจ ประชาสัมพนัธ์ ใหท้ราบโดยทัว่ถึง 
4. จดัอบรม แนะน าการใช ้Google Apps ใหแ้ก่ผูรั้บบริการในทุกกลุ่ม 
5. จดั Workshop: Success Story เพื่อใหผู้รั้บบริการเห็นภาพ และน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

 
9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จและความยัง่ยืน 
 

 
 

ภาพที ่9ปัจจยัแห่งความส าเร็จและความย ัง่ยนื 
 

ปัจจยัท่ีส าคญั ท่ีจะท าให้กระบวนการท างานเกิดความส าเร็จ คือ ผูบ้ริหาร ตอ้งมีความมุ่งมัน่ท่ีจะ
ผลกัดนั สนบัสนุนให้เกิดการน า Google Apps for Education ไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบติังาน การจดัการเรียน
การสอน และท่ีส าคญัผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได้ปฏิบติัตาม โดยการก าหนด
เป็นนโยบายและทิศทางของส่วนงานในการน า Google Apps for Education มาใชใ้นการท างานภายในส่วนงาน  



 

 

17 

บุคลากรในองค์กร ก็เป็นส่วนส าคญั ในการท่ีจะช่วยส่งเสริมผลกัดนัให้เกิดการน า Google Apps 
for Education ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังาน การจดัการเรียนการสอน โดยท่ีบุคลากรยินดีท่ีจะปฏิบติัตาม
นโยบายและทิศทางของส่วนงาน 

เทคโนโลยีเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีจะท าให้กระบวนการท างานเกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืนซ่ึงหาก
บุคลากรในองค์กรเขา้ใจ และสามารถใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังาน ซ่ึงช่วยให้
กระบวนการท างานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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