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บทนํา
 ในปจจุบันน้ีมีการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ เกิด
ขึ้นอยางรวดเร็วโดยเฉพาะอยางย่ิงเร่ืองของเทคโนโลยี ซ่ึง
เทคโนโลยนีัน้ไดมกีารพฒันาอยางล้ําสมยั สงผลใหเกิดความ
สะดวกตอการใชงานในปจจุบันและในอนาคต จึงไดมีการ
ประยกุตนาํเอาเทคโนโลยตีางๆ มาใชในหนวยงานของทาง
ราชการและเอกชน อาทิ สถาบันการศึกษาการมีการนํา
คอมพิวเตอรเปนอุปกรณชวยสอน การใชอินเตอรเน็ตใน
การสืบคนขอมูลสารสนเทศ การติดตอส่ือสารผานทาง
อินเตอรเน็ต การรับ-สงขอมูล รวมถึงการจัดเก็บขอมูล 
เปนตน กอรปกับคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มจีาํนวนบคุลากรเปนจํานวนมาก การเกบ็ขอมูลไวในทะเบยีน
ประวัติบุคลากรจึงมีมากเชนกัน อีกท้ังการกําหนดคุณภาพ
มาตรฐานทางการศกึษา บคุลากรจะตองมีการพฒันาตนเอง
อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เพื่อใหระบบการจัดการเรียน
การสอน และการพฒันาการบรหิารงานสาํนกังานมคีณุภาพ 
เทคโนโลยีจึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงที่จะชวยเพ่ิมความ
สะดวกในการจัดเก็บขอมูล, การสืบคนขอมูล และชวยให
บคุลากรสามารถนาํขอมูลสวนนีไ้ปใชประโยชนในดานตางๆ
ตอไปได
  Google Drive (กูเกิลไดรฟ) เปนอีกทางเลือก
หนึ่งของเทคโนโลยีที่สามารถประยุกตใชในปฏิบัติไดในทุก
หนวยงาน เนื่องจาก Google Drive เปนบริการหนึ่งของ
Google ที่สามารถฝากไฟลตางๆ เชน โฟลเดอร, เอกสาร, 
งานนําเสนอ, แบบฟอรม, สเปรดชีต และภาพประกอบ 
ซึง่มพ้ืีนทีเ่กบ็ขอมลูใหใชฟร ี15 GB สามารถสรางโฟลเดอร
เพือ่แบงแยกขอมูลใหเปนหมวดหมไูด สามารถแชร (Share) 
ขอมลูและโฟลเดอร ของเราใหคนอืน่ รวมถึงความพเิศษใน
การทํางานพรอมกันผานระบบออนไลน (Google Sheet) 

ทั้งนี้สามารถใชไดทั้งในมือถือสมารทโฟน (iOS และ An-
droid) และคอมพิวเตอร ดังนั้น Google Drive สามารถ
แกไขปญหาการเก็บขอมูลจํานวนมากๆ ได ซึ่งจากเดิมจะ
บนัทกึขอมลูในรูปแบบโปรแกรม Microsoft Excel ซึง่เม่ือ
มกีารบันทกึขอมูลจํานวนมากๆ อาจทําใหเคร่ืองคอมพิวเตอร
คาง/ชํารุดขอมูลเสียหาย จากประโยชนและสารสําคัญที่
กลาวมาขางตน จึงไดนําขอดีของระบบ GoogleDrive มา
ประยกุตใชงานในการจดัเกบ็ขอมลูการพัฒนาและฝกอบรม
บุคลากรในหนวยงานคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและพัฒนางานใหทันไป
พรอมๆกับความกาวหนาของเทคโนโลยีในปจจุบัน 

อุปกรณและวิธีการ
 เนือ่งจากบคุลากรของคณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยั
ศิลปากรมีการขอออนุญาต/อนุมัติการเดินทางไปราชการ
เพื่อเขารวมประชุม อบรม สัมมนา และบริการวิชาการ
จาํนวนมาก อกีทัง้มหีลายฝายงานทีใ่ชขอมูลการพัฒนาและ
ฝกอบรม ประกอบการรายงานผลการประกันคุณภาพ
จึงตองมีการจัดการระบบการเก็บขอมูลใหมีประสิทธิภาพ
และตอเนื่อง
 1. วัตถุประสงค
  1.1 เพื่อแกไขปญหาระบบการทํางานของ 
Computer Error สงผลใหการเกบ็ขอมูลขาดความตอเนือ่ง
  1.2 เพือ่ใหคณะวชิามฐีานขอมลูของบคุลากร
คณะเภสัชศาสตร เกี่ยวกับการเขารวมประชุม อบรม 
สัมมนา และบริการวิชาการ และจํานวนช่ัวโมงการพัฒนา
และฝกอบรม
  1.3 เพื่อใหบุคลากรของหนวยงานตางๆได
มีสวนรวมในการจัดระบบขอมูล ตรวจสอบขอมูลที่มีความ

งานการบริหารจัดการท่ัวไป คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 73000
โทร 0 3425 5800 โทรสาร 0 3425 5801
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เกี่ยวของกันสัมพันธกันขอมูลที่ใชในการปฏิบัติงาน
 2. ขอมูลที่ใชในการปฏิบัติงาน
  เกบ็ขอมลูการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากร  
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อาทิ การประชุม 
อบรม สัมมนา และบริการวิชาการ ท่ีไดรับอนุญาตจาก
ผูบังคับบัญชาแลว 
 3. เคร่ืองมือที่ใชในการปฏิบัติงาน
  Google Sheet ของ Google Drive เปน
โปรแกรมสาํเรจ็รปูทีม่ลัีกษณะการทาํงานเหมอืนกบั Excel 
ของ Microsoft Office ซ่ึงตองสมัครGoogle account 
Gmail 
 4. ขอบเขตในการทํางาน
  การจดัเกบ็ขอมูลพฒันาและฝกอบรมออนไลน
จะเกบ็ขอมลูบคุลากรทีไ่ดรบัอนญุาต/อนุมตัใินการเดนิทาง
ไปราชการ เพ่ือพัฒนาและฝกอบรมทางวิชาชีพและพัฒนา
งานประจาํ อาท ิประชมุ อบรม สมัมนา และบรกิารวชิาการ
ของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร  ตาม
ปการศึกษา แยกรายภาควิชา/แผนก จําแนกบุคลากรออก
เปน 2 สวนงาน คอื สายวชิาการ และสายสนบัสนุนวิชาการ 
ภายใตระบบการเกบ็ขอมูล Google Drive ซึง่ประกอบดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชเก็บขอมูล Google Sheet ซ่ึง
สามารถจัดเก็บขอมูลออนไลนไดทกุสถานท่ีทีม่อีนิเตอรเนต็ 
สําหรับรูปแบบการเก็บขอมูลจะแชรขอมูลเพ่ือเปดโอกาส
ใหบุคลากรไดรับทราบขอมูลของตนเองและผูท่ีมีหนาที่
เกี่ยวของ อาทิ เจาหนาที่การเงิน สามารถเขามาตรวจสอบ
การขอใชงบประมาณในการเดินทางไปราชการรายบุคคล
ได และสําหรับเจาหนาทีง่านวิจยั สามารถเขามาตรวจสอบ
การเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในประเทศและ
ตางประเทศได จึงมีเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของสัมพันธในการใช
ขอมูลรวมกันใหทํางานรวมกันผานอินเตอรเน็ต หากมีผู
ทํางานรวมกันหลายคนก็สามารถแกไขหรือจัดเก็บขอมูล
พรอมกันได โดยจะแสดงผลอัตโนมัติทุกๆ 5 นาทีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงขอมูล สําหรับการแสดงผลของขอมูลนั้น จะ
แสดงออกมาในรูปแบบของตาราง / การเผยแพรขอมูลให
เปนเว็บไซดสาธารณะ การกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูล
จะใชวิธีการแชรไฟลใหเจาหนาท่ีที่เก่ียวของไดเขามาดู/

แกไข/เพิม่เตมิ โดยเจาของ account สามารถตรวจสอบได
วาขอมูลมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอะไรบางผานการ
แสดงกิจกรรมของ Google Drive หรือการตั้งคาการเผย
แพรขอมูลแบบเว็บไซด และสง URL Link แจงบุคลากร
ทราบ หลังจากสิ้นสุดการเก็บขอมูลรายปการศึกษาจะ
ดาวนโหลดไฟลเปน Excel เพื่อนําขอมูลมารายงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและนําขอมูลลงในฐานขอมูล
ระบบMIS ที่เปนฐานขอมูลหลักของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
 5. สมมติฐาน
  5.1 การเกบ็ขอมูลการพฒันาและฝกอบรม
ของบคุลากรคณะเภสชัศาสตรโดยวิธกีารฝากไฟลออนไลน
ไวใน Google Drive สามารถชวยจัดการพื้นที่ในการเก็บ
ขอมลูและแกปญหาเครือ่งคอมพวิเตอรเสียหายระหวางการ
ทํางาน
  5.2 การนาํรปูแบบระบบปฏิบตักิาร Google 
Sheet ของ Google Drive มาใชจัดเก็บขอมูล สามารถ
ชวยพฒันาการใหบรกิารดานขอมลูและการแสดงผลขอมลู
ใหบุคลากรทราบไดรวดเร็ว

ตารางและรูปภาพ
รูปภาพ

รูปที่ 1 สมัคร Google account Gmail เพื่อขอพื้นที่ใช
งานสําหรบั การเก็บขอมูลและการใช Application 
ตางๆ
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รูปที่ 2  เขาไปท่ี Google Drive เพ่ือสรางโฟลเดอร Google 
Sheet และออกแบบตารางการเก็บขอมูล การ
ประชุม อบรม สัมมนา แยกตามภาควิชา/แผนก
และรายบุคคลตามปการศึกษา

รูปที่ 3 การตั้งคาการแสดงผลของขอมูลใหเปนเว็บไซด
สาธารณะ เพือ่ใหบคุลากรเขาดขูอมลูไดแมจะไมได
สมัคร Google account Gmail และแจง URL 
link ไปยังบุคลากรทุกทาน

รูปที่ 4 แสดงผลของตารางขอมลูในรูปแบบเว็บไซดสาธารณะ

รูปที่ 5  การตั้งคาการกําหนดสิทธิในการแชรขอมูล

รูปที่ 6 แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลง/
แกไขขอมูล/เพิ่มเติมขอมูล
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บทสรุป
 การจัดเก็บข อมูลการพัฒนาและฝกอบรม
บุคลากรออนไลนชวยใหการเก็บขอมูลท่ีมีปริมาณมาก 
สามารถฝากไฟลไว ใน Google Drive และชวยให
คอมพิวเตอรมีพื้นที่ เก็บขอมูล โดยลดโอกาสเคร่ือง
คอมพิวเตอรความจําเต็ม หรือเครื่องชํารุด นอกจากน้ันใน
ระหวางทีก่าํลงับนัทกึขอมลูผานอินเตอรเนต็ หากไฟฟาดบั/
เคร่ืองคอมพิวเตอรเสยีหายขอมูลทีล่งไวใน Google Sheet 
จะไมสูญหาย และสามารถทํางานตอไดทันทีที่มีอินเตอร
ผานคอมพิวเตอรเครื่องใหม/สมารทโฟน โดยจะเผยแพร
ขอมลูใหบคุลากรท่ีตองใชขอมลูสามารถเขาด ูตรวจสอบให
ถูกตองและยังสามารถนําขอมูลมาประกอบการรายงาน
ประกันคุณภาพได 

กิตติกรรมประกาศ
 การจัดเก็บข อมูลการพัฒนาและฝกอบรม
บุคลากรออนไลนจะสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ผูศึกษาขอ
ขอบพระคุณคณาจารยและเจาหนาคณะเภสัชศาสตร 
มหาวทิยาลยัศลิปากรทุกทานทีใ่หคาํปรกึษาและเจาหนาที่ 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทานที่ให
คาํปรกึษา คาํแนะนาํ ตรวจสอบแกไขใหถกูตอง และสําเร็จ
ไดดวยความเอาใจใส และขอขอบพระคุณธุรการภาควิชา
คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยัศิลปากร ทีไ่ดเสนอแนวทาง
อันเปนประโยชนตอความสมบูรณของในครั้งนี้
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