E-Office รู ปแบบการดาเนินการเพือ่ ลดขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
ธวัช รัตนมนตรี *

ในยุคนี ้ไม่วา่ อะไรๆ ก็ขึ ้นต้ นด้ วย e ทังนั
้ น้ ตัวอย่างเช่น การทาธุรกรรมการเงินของธนาคาร โดยธนาคาร
แต่ละธนาคารจะแข่งขันกันให้ บริ การเพื่อให้ เกิดความรวดเร็ วและสะดวกสบายแก่ลกู ค้ า
บริ การล่าสุดที่ทกุ
ธนาคารหลายธนาคารดาเนินการคือ ระบบ e-Banking ลูกค้ าสามารถที่จะทาธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ
อินเทอร์ เน็ต เช่น การตรวจสอบยอดคงเหลือ การโอนเงินไปยังบัญชีอื่น ฯลฯ
“ e ” ที่ปรากฏหน้ าคาว่า
Banking นัน้ มาจาก คาว่า electronic ซึง่ หมายถึงการนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการทางานของ
ธนาคารนัน่ เอง ในปั จจุบนั จะพบว่าในทุกสานักงานมีคอมพิวเตอร์ ใช้ งานทังสิ
้ ้น แต่สว่ นใหญ่แล้ วทุกสานักงานจะ
ใช้ คอมพิวเตอร์ ไว้ สาหรับพิมพ์งานแทนเครื่ องพิมพ์ดีด มีระบบเครื อข่ายไว้ ทอ่ งเน็ตเท่านัน้ สานักงานเหล่านันไม่
้ ได้
นาเอาความสามารถของคอมพิวเตอร์
และระบบเครื อข่ายมาใช้ งานให้ ค้ มุ ค่าและเต็มประสิทธิภาพ หลายๆ
หน่วยงานใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ เล็งเห็นความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้นาแนวความคิดที่จะ
นา คอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่ายมาใช้ งานในสานักงาน ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดโดยพิจารณานา Software ของ
ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Office Automation) หรื อที่เรี ยกว่าระบบ e-Office ในปั จจุบนั มาติดตังในเครื
้
อข่าย
เพื่อช่วย ยก ระดับและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
ศูนย์บริ การวิชาการ มหาวิยาลัยขอนแก่น เป็ นหน่วยงานหนึง่ ใ นมหาวิทยาลัยที่นาเอาระบบ e-office มา
ใช้ ในสานักงาน ไม่วา่ จะเป็ นระบบสารบรรณ ระบบการอบรม ระบบ การเงินและพัสดุ เป็ นต้ น ซึง่ มีผลทาให้ ลด
ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน ประหยัดกระดาษ เป็ นระบบ ปกกันการศูนย์หาย นับว่าเป็ นการประยุกต์ใช้ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ เกิดประสิทธิผลสูงสุดอย่างแท้ จริ ง

*นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 8 ชานาญการ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
e-mail: thawat@kku.ac.th or thawat_kku@hotmail.com

สานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) คือ การ
ใช้ เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีการ
สื่อสาร เพื่อปฎิบตั ิงานทัว่ ไป งานประจาวัน อย่างเช่น
การจัดการเอกสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเก็บ
รักษาและแก้ ไขกลุม่ ข้ อความ กลุม่ รูปภาพ งานทางบัญชี
และ อื่น ๆ สานักงานอิเล็กทรอนิกส์ ยังรวมถึงระบบ
เครื่ อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีโปรแกรมที่สามารถใช้
ประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย
ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์
(E-Office)
รวมถึง ระบบข้ อมูลสานักงานอัตโนมัติ เป็ นระบบที่มี
จุดประสงค์หลัก คือ การอานวยความสะดวกเกี่ยวกับ
การติดต่อสื่อสาร ระบบเช่นนี ้เป็ น การนาเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ หลาย ๆ อย่ าง รวมเข้ าด้ วยกัน , ใช้ งานร่วมกัน,
เก็บรักษา, นาไปใช้ และกระจายข้ อมูล ระหว่าง
ผู้ร่วมงาน แต่ละคน , ทีมงาน และธุรกิจ นัน้ ทังภายใน
้
และภายนอกองค์กร ตัวอย่างของเครื่ องมือ สานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เวิร์ดโปรเซสซิ่ง , เครื่ องพิมพ์แบบตัง้
โต๊ ะ, อีเมลล์, วอยซ์เมลล์, เครื่ องแฟกซ์, มัลติมีเดีย,
คอมพิวเตอร์ คอนเฟอร์ เรนซิ่ง และ วิดิโอคอนเฟอร์ เรน
ซิง่
หลายปี ที่ผ่านมา สานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (EOffice) ถูกมองว่า มีเพียงหน้ าที่แก้ ปัญหาในการทางาน
แต่ในปั จจุบนั ระบบที่ช่วยเสริมการติดต่อ สื่อสารใน
สถานที่ทางาน ถูกมองว่ามีความสา คัญ และต้ องได้ รับ
การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับเดียวกับระบบ
TPS, MIS และ ISS
สานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ใน
ปั จจุบนั
ดูเหมือนกับไม่ใช่เรื่ องที่เกิดขึ ้นได้ จริง ๆ
แตกต่างจากสานักงานที่ใช้ เพียงเครื่ องจักรกล เมื่อหลาย
ปี ก่อน ซึง่ เครื่ องพิมพ์ดีด , เครื่ องยนต์ กลไกล และ ระบบ
ไปรษณีย์ เป็ นความหมายหลักของการติดต่อสื่อสาร ยิ่ง
ไปกว่านัน้ ยังมีเรื่ องน่าทึง่ ที่ยงั รอคอยเราอยู่ เรากาลังจะ

ได้ เริ่มเห็นบทบาทของ บริษัทเสมือนจริง ซึง่ สามารถทา
ให้ เราทางานได้ ในทุกแห่ง ปราศจากข้ อจากัดด้ านพื ้นที่
การใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อทางานใน
สานักงาน อาจเรี ยกว่า “สานักงานอัตโนมัติ หรื อโอเอ
(OA = Office Automation)” อาทิ
1.ประมวลผลคา
2.บัญชี
3.ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้ น

เว็บ “ ดีพีดีซอฟต์แวร์ ดอตซีเอ
(www.dpdsoftware.ca) เป็ นเว็บบริษัทในแคนาดา
ให้ บริการคาปรึกษา เกี่ยวกับการใช้ อีออฟฟิ ศในธุรกิจ
อาทิ
- วางระบบเครื อข่ายในองค์กร อาทิ
1. ระบบแลน (LAN = Local Area Network)
2. ระบบแวน (WAN = Wide Area Network)
- การนาซอฟต์แวร์ ตา่ งๆ มาใช้ อาทิ
1. ไมโครซอฟต์ออฟฟิ ศ
2. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
3. ระบบข้ อมูลลูกข่าย เป็ นต้ น

การประยุกต์ ใช้ สํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)
1. Electronic Images มีการสร้ างระบบ
Electornic imaging management system (EIM) เพื่อ
จัดเก็บเอกสาร รวมทังภาพถ่
้
าย ใบแจ้ งหนี ้ และประวัติ
ส่วนบุคคล บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ และเรี ยกใช้ งานได้
อย่างทันที ระบบดังกล่าว ต้ องใช้ เครื่ อง Scanner ที่มี
ความเร็วและสามารถแสดงผลของภาพที่มีความ
ละเอียดสูงเพื่อแปลงเอกสารให้ ไปอยูใ่ นรูปของ Digital
และ Optical Disk ที่สามารถเก็บข้ อมูลจานวนมาก ซึง่
ยังมี Software ที่สามารถบีบข้ อมูลเพื่อจัดเก็บได้ รวมทัง้
ต้ องมีเครื่ องพิมพ์ Laser Printer ที่แสดงผลการพิมพ์
ภาพที่มีคณ
ุ ภาพ ระบบนี ้มีกระบวนการแปลงให้ เป็ น
กระดาษอิเลคทรอนิส์ ดังนี ้
 Image Processing เป็ นการ Scan
กระดาษเพื่อเปลี่ยนให้ เป็ น Image ให้
สามารถจัดเก็บในฐานข้ อมูลเพื่อเรี ยกใช้
ต่อไป
 Image Workflow เป็ นการ Scan
กระดาษและส่งต่อในรูปแบบ ของ
อิเลคทรอนิกส ์์เพื่อให้ พนักงานทางาน
แต่ละกระบวนการให้ เสร็จ
 Image enabling เป็ นการแสกนกระ
ดาษและส่งเวียนภายในบริษัท หลัก
จากนันก็
้ ใช้
Software
Optical
Charactor เพื่อแปลงให้ เป็ นข้ อความใน
รูปแบบของรหัส ASCII
2. The Virtual Office เป็ นการติดต่อโดยการใช้
อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ สามารถทางานที่
บ้ าน เช่น การสร้ างสานักงานเสมือนจริงเพื่อให้ พนักงาน
ที่ต้องเดินทางบ่อยๆ มาประชุมร่วมกัน
และการให้
พนักงานทางานที่บ้านโดยการติดต่อสื่อสารกับบริษัท
ผ่านระบบเครื อข่ายระยะไกล อุปกรณ์ที่ใช้ ในการสร้ าง
สานักงานเสมือนจริงได้ แก่ คอมพิวเตอร์ แบบพกพา
Modem โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่ องโทรสาร และ Software

ที่ช่วยจัดการกระบวนการทางานและการติดต่อสื่อสาร
ระยะไกล
3. Work-flow Automation การสร้ าง Workflow
อัตโนมัติเป็ นความพยายามในการปรับปรุงความพอใจ
ของลูกค้ า
โดยใช้ คอมพิวเตอร์ ในการควบคุม
กระบวนการปฏิบตั ิงานและการผลิตแต่ละวัน รวมทัง้
การประสานงานกับการปฏิบตั ิงานของหน่วยต่างๆ
ภายในบริษัท ระบบนี ้สามารถเพิ่มความสามารถในการ
ประสานงานและควบคุมการไหลเวียนของ กิจกรรม
ต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการผลิต และกระบวนการต่างๆของ
ธุรกิจนอกจากนี ้ยังช่วยให้ พนักงานสามารถกาหนด
ขันตอน
้
การปฏิบตั ิงานของแต่ละหน่วยงาน และปฏิบตั ิ
ตามขันตอนที
้
่กาหนดขึ ้น
4. การบริหารจัดการงานเอกสาร (Document
Management) เป็ นการแยกกลุม่ ของบริการที่สามารถ
ให้ ผ้ ใู ช้ งานติดตามเอกสารอิเลคทรอนิกส์
ซึง่
คอมพิวเตอร์ สามารถติดตามและเรี ยกข้ อมูลมาใช้ อย่าง
รวดเร็ว ระบบการบริหารงานเอกสารที่ซบั ซ้ อนสามารถ
จัดการเอกสารจากระบบงานต่างๆของ บริษัทได้ ทงหมด
ั้
ระบบนี ้มี 3 องค์ประกอบ คือ

การสร้ างเอกสาร
(Document
Creation) ระบบการจัดการเอกสารที่มีคณ
ุ ภาพจะต้ องมี
การเขียน Software ที่สามารถบูรณาการงานจาก
แหล่งข้ อมูลต่างๆได้ อย่างง่าย

การจัดเก็บและจัดเส้ นทางเดินของ
เอกสาร (Document Storgae and Routing) ระบบนี ้
ต้ องการ Software ที่สามารถจัดเก็บและเข้ าถึงเอกสาร
ติดตามสถานะของเอกสารและกาหนดความปลอดภัย
ของข้ อมูล

การเรี ยกใช้ และจัดการเอกสาร (
Document Retrieve and Manipulation) สามารถใน
การเรี ยกเอกสารเพื่อพิมพ์ได้ อย่างสมบูรณ์
5. Sale Force Automation เป็ นการออกแบบ
เพื่อควบคุมการขายสินค้ าอัตโนมัติ เพื่อให้ พนักงานขาย

สามารถติดตามยอดขาย คาขอบริการจากลูกค้ า และ
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับงานขายสินค้ า
6. การบริการลูกค้ า (Customer service) เป็ น
การจัดทาข้ อมูลเกี่ยวกับลูกค้ าและการปรับปรุงรายการ
สินค้ า อันประกอบด้ วย ฐานข้ อมูลลูกค้ าและระบบที่
สามารถทาให้ พนักงานสามารถตอบสนองความต้ องการ
ของลูกค้ า
7. ระบบบูรณาการ (Integrated System) เป็ น
การออกแบบระบบที่บรู ณาการที่สร้ างความเชื่อมโยง
ความต้ องการของลูกค้ า และบริษัท ของระบบการขาย
และการตลาด ที่มีเชื่อมโยงการให้ บริการลูกค้ าและการ
จัดการของบริษัท ได้ แก่ ระบบบัญชี
ระบบการผลิต
ระบบการสัง่ ซื ้อ และฐานข้ อมูลลูกค้ า
ข้ อดี ข้ อเสีย ของ สำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์

9. ประหยัดสถานที่จดั เก็บเอกสาร
10. เพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการจัดเก็บรวบรวม
และค้ นหา ข้ อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
11. ช่วยลดค่าใช้ จ่ายในการปฏิบตั ิงานในสานักงาน
เช่น ด้ านแรงงาน ด้ านเครื่ องมือ
และด้ าน
สถานที่จดั เก็บเอกสาร
12. ปรับปรุงการปฏิบตั ิงานเป็ นแบบโลกาวิวฒ
ั น์
หรื อสานักงานเสมือนจริง (Virtual Office)
ลดขันตอนของเจ้
้
าหน้ าที่ในการจัดทาต้ นฉบับ จัดทา
สาเนา และทาลายเอกสาร
13. ลดภารกิจในการเดินทางไปประชุม มาเป็ น
การประชุมผ่านคอมพิวเตอร์
14. ลดปั ญหาการจัดทา จัดเก็บเอกสารซ ้าซ้ อน
โดยใช้ หลักการสานักงานปราศจากเอกสาร
(Paperless Office)

(E-Office)
ข้ อดี ของ สํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)
1. ลดเวลาในการติดต่อสื่อสาร
2. เพิ่ม ขีดความสามารถของพนักงานในการซื ้อ
บ้ าน ที่อยูไ่ กลจากตัวเมืองได้ เนื่องจากบ้ านที่อยู่
ในเมืองนันมี
้ ราคาแพง ซึง่ จะลดปั ญหาเรื่ องการ
เดินทาง
3. เพิ่มความสามารถของพนักงานในการสามารถ
ควบคุมตนเองได้
4. อนุญาตให้ พนักงานที่มีความสามารถ และรอบรู้
สามารถปฏิบตั ิงานที่บ้านได้
5. บริษัทสามารถติดต่อกับตลาดและบริษัท
ต่างประเทศนอกเวลาทางาน
6. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานและลด
ค่าใช้ จ่ายการดาเนินงานต่างๆภายในสานักงาน
7. การใช้ เครื่ องจักรแทนการปฏิบตั ิงานของมนุษย์
เป็ นการออกแบบวิธีการปฏิบตั ิงานที่มนุษย์ทา
อยูใ่ หม่
8. ช่วยอานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิงาน

ข้ อเสีย ของ สํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)
1. ลดการติดต่อแบบตัวต่อตัว
(face-to-face)
ระหว่างพนักงานในบริษัท
2. ทาให้ ผ้ บู ริหารรู้สกึ ว่าสูญเสียอานาจการควบคุม
ลูกน้ อง
3. การใช้ ระบบอัตโนมัติในชีวิตประจาวันอาจทาให้
เกิดความเสี่ยงเมื่อระบบการควบคุมอัตโนมัติ
ปฏิบตั ิงานผิดพลาด
4. มี การเปลี่ยนแปลง วิธีปฏิบตั ิงานอาจทาใ ห้
พนักงาน ไม่ยอมรับการ
ปรับเปลี่ยนวิธี
ปฏิบตั ิงาน และต้ องการ การฝึ กอบรมเพิ่มเติม
5. ผู้ บริหารต้ องลงทุนสูง ซึง่ ต้ องวิเคราะห์ความ
คุ้มค่า เมื่อเทียบกับการเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล การปฏิบตั ิงาน ของพนักงาน

ข้ อสรุ ป ของ สํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)
1. สํานักงาน อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ทําให้
เกิดการเพิ่มความรู้ ให้ แก่ พนักงาน
และใช้
ประโยชน์ สาํ หรั บการตัดสินใจอย่ างมีประสิทธิภาพ
การกระจายสารสนเทศไปยังกลุม่ เป้าหมายต่างๆ
อานวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารทางเสียงและ
ข้ อความ
และลดข้ อจากัดการติดต่อสื่อสารทังเรื
้ ่ อง
สถานที่และเวลา
รวมทังช่
้ วยลดค่าใช้ จ่ายการ
ดาเนินการ เพิ่มผลิตผลในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
และเพิ่มความรับผิดชอบขององค์กรต่อ ลูกค้ า
2. เครื่ องมือของระบบสํานักงาน
อิเลคทรอนิกส์ รวมถึง ระบบการประมวลผลและ
สิ่งพิมพ์ อเิ ลคทรอนิกส์ และระบบการติดต่ อสื่อสาร
ของกลุ่ม ระบบดังกล่าวหมายถึง การประมวลผลคา
สิ่งพิมพ์แบบตังโต๊
้ ะ (Desktop Publishing) จดหมาย
อิเลคทรอนิกส์ (Electronic Mail) Voice Mail
เครื่ องโทรสาร การประชุมทางไกลผ่านเสียงและจอภาพ
และ Imaging ซึง่ ระบบการประมวลผลและสิ่งพิมพ์
อิเลคทรอนิกส์อานวยความสะดวกในการติดต่อ สื่อสาร
ผ่านเสียงและการเขียน
ขณะที่ระบบการประชุม
อิเลคทรอนิกส์เน้ นที่การติดต่อสื่อสารภายในกลุม่
3. เครื่ องมือของ สานักงานอิเล็
กทรอนิกส์
ก่ อให้ เกิดการติดต่ อสื่อสาร
ผ่ านการเขียนและ
สามารถเพิ่มผลผลิตของการปฏิบัตงิ าน เครื่ องมือ
ของสานักงานอัตโนมัติมีการออกแบบสาหรับการ
ติดต่อสื่อสารโดยการ เขียน รวมถึง การประมวลผลคา
DesktopPublishing ระบบการจัดการเอกสาร(ที่เป็ น
Imaging และ Multimedia) จดหมายอิเลคทรอนิกส์และ
เครื่ องโทรสาร Imaging เป็ นการเปลี่ยนกระดาษ
Microfilm และ Micorfiche ให้ เป็ นสื่อในรูปของ Digital
ซึง่ สามารถแก้ ไข
และปรับปรุงให้ สามารถใช้ งานบน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้ และสามารถเพิ่มเติมเรื่ องการใช้
สื่อประสม (Multimedia) บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดย
บูรณาการสื่อต่างๆ เช่น ข้ อความ รูปภาพ
ภาพเคลื่อนไหว โสตทัศน์ และวิดิทศั น์ ระบบจดหมาย

อิเลคทรอนิกส์ช่วยให้ เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่าง
บุคคลและกลุม่ ต่างๆ และเครื่ องโทรสารสามารถใช้
โทรศัพท์ โมเดม และเครื่ อง Scan ในการส่งข้ อมูลที่เป็ น
ข้ อความและรูปภาพไปยังบุคคลและองค์กรต่างๆ ได้
อย่างกว้ างขวาง
4. เป็ นระบบที่อาํ นวยความสะดวกสําหรั บ
การติดต่ อสื่อสารทางการพูด และเพิ่มผลผลิตใน
การปฏิบัตงิ าน เครื่ องมือที่ช่วยคือ Voice Mail ระบบ
การประชุมอิเลคทรอนิกส์ เช่น การประชุมทางไกลผ่าน
จอภาพและทางเสียง การใช้ โปรแกรม Groupware
Voice Mail สามารถทาให้ ผ้ ใู ช้ งานรับและส่งข่าวสารได้
อย่างสะดวก การประชุมทางไกลผ่านทางเสียงทาให้
ผู้ใช้ งานมากกว่า 2 คน สามารถติดต่อสื่อสารผ่าน
โทรศัพท์ในเวลาเดียวกัน และการประชุมทางไกลผ่าน
จอภาพโดยใช้ โทรศัพท์ โทรทัศน์ จอภาพ และเครื่ อง
คอมพิวเตอร์
และสื่อสารโทรคมนาคมติดต่อไปยัง
สถานที่ตา่ งๆโดยไม่จาเวลาและสถานที่ และการใช้ งาน
Groupware
ยังรวมถึงการใช้ ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจของกลุม่ (Group Discussion Support
System (GDSS) กระดานข่าวอิเลคทรอนิกส์ตารางนัด
หมายการประชุมและปฏิทิน ซึง่ สามารถสนับสนุนให้ เกิด
การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเกิดการประสาน
ความร่วมมือภายในกลุม่

ตัวอย่าง การใช้ระบบ e-office ของศูนย์บริ การ
วิชาการในส่ วนงานสารบรรณ
ระบบฐานข้อมูลหนังสือราชการ และการเกษี ยร
หนังสือราชการ

เป็ นการพัฒนาเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มา
ใช้ในการเก็บเป็ นฐานข้อมูลระบบงานสารบรรณ เพือ่
แก้ปญั หาหนังสือราชการหาย หาไม่เจอ การตรวจสอบ
วัน เดือน ปี เรือ่ ง เลขทีร่ บั เข้า ของหนังสือราชการ
เมือ่ นาหนังสือราชการ เสนอผูบ้ ริหาร จะมีการบันทึก
ข้อมูลการเกษียรหนังสือทุกระดับชัน้ ลงในระบบ
ฐานข้อมูล เพือ่ เป็ นแนวทางในการสังการให้
่
ปฏิบตั งิ าน
และมีการแยกหนังสือเป็ นลาดับชัน้ เช่น หนังสือ
ราชการปกติ หนังสือราชการด่วน หนังสือราชการด่วน
มาก หนังสือราชการด่วนทีส่ ดุ และ หนังสือ ลับปกปิด
รวมทัง้ หนังสือทีส่ ง่ ทาง FAX ทาให้บุคลากรของ
ศูนย์บริการวิชาการสามารถสืบค้น หนังสือราชการได้
ตามลาดับชัน้ นอกจากนัน้ ยังสามารถ ค้นหาด้วย Key
word ได้ ทาให้ภายในศูนย์บริการวิชาการ ค้นหา
หนังสือได้อย่างรวดเร็ว และแนวทางการปฏิบตั จิ าก
การสังการที
่
ถ่ กู บันทึกในระบบ เนื่องจากผูบ้ ริหารมีการ
สังการเป็
่
นจานวนมาก ทาให้มกี าร
บันทึกไว้เป็ น
หลักฐานอย่างชัดเจน

ปัจจัยแห่งความสาเร็จ : สามารถนามาใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านจริง ลดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน มีความ
รวดเร็วในกาสืบค้น ป้องกันหนังสือราชการศูนย์หาย
ผลสัมฤทธิ์ : งานเห็นผล คนเป็ นสุข : ทาให้
บุคลากรของศูนย์บริการวิชาการ เกิดความสะดวกใน
การในการค้นหาหนังสือราชการ และการสังการจาก
่
ผูบ้ งั คับบัญชา เป็ นในแนวทางเดียวกัน สามารถสืบค้น
ได้ ทีเ่ ครือ่ งคอมพิวเตอร์ของตนเองไม่ตอ้ งค้นหาเรือ่ ง
เดิมจากแฟ้มดังเดิมทีเ่ สียเวลามากในการค้นหา ทาให้
มีความสุขในการปฏิบตั งิ าน
ความภาคภูมิใจ : เป็ นการนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาใช้ในการปฏิบตั งิ าน อย่างคุม้ ค่า ตัง้ แต่
ระดับบริหารจนถึงระบบปฏิบตั กิ าร มีแนวทางปฏิบตั ิ
ไปในทิศทางเดียวกัน

เอกสารอ้างอิง
ธวัช รัตนมนตรี . 2552. ระบบฐานข้ อมูลหนังสือราชการ และการเกษียรหนังสือราชการ. สูจิบตั ร KKU
Show and Share 2009 . มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ศรี สดุ า ทองจันทร์ . 2552. สํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ หรื ออีออฟฟิ ศ. [online] [อ้ างเมื่อ 13 ตุลาคม 2552]
เข้ าถึงได้ จาก : http://www. learners.in.th/file/chuty_c
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . 2552. สาระน่ ารู้ ประจําสัปดาห์ (ฉบับที่ 88) : 1 - 7 ต.ค. 2544. [online] [อ้ าง
เมื่อ 13 ตุลาคม 2552] เข้ าถึงได้ จาก : http://www.ku.ac.th/magazine_online/eoffice_paper.htm

