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โครงการรางวัลคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 4 

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 

ณ หองประชุม สุธรรม อารีกลุ ชั้น 1  

อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 เสนอการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน 

การนําเทคโนโลยีมาปรับใชในการทํางาน         

ดานเอกสารและการตดิตอประสานงาน 

โดย...คุณยุพิน  ภวพงศสุภัทร 
หัวหนาสํานักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร 
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3. การนําระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Vet.Ku.e-office)   
(เริ่ม 1 ตุลาคม 2551 เปนตนไป) 

2. สงขอความเชิญประชุม/แจงขาวสาร 

ผานโทรศัพทมือถือ (SMS)  
(เริ่ม 11 ตุลาคม 2550 เปนตนไป) 

1. บันทึกเวลามาปฏิบัติงานดวยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ  
(e-finger print) 

(เริ่ม 1 ตุลาคม 2550 เปนตนไป)  
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คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มีหนวยงานกระจาย 

อยูใน 4 จังหวัด ไดแก 

กรุงเทพมหานคร 

นครปฐม 

ราชบุร ี

ประจวบคีรีขนัธ 
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สํานกังานเลขานกุาร 

OFFICE OF 

CENTRAL SERVICE 

บุคลากร 58 คน  

 

โรงพยาบาลสัตว มก. หนองโพ  

จ.ราชบุรี 

บุคลากรรวม 36 คน 

โรงพยาบาลสัตว มก. หัวหิน 

จ.ประจวบคีรีขันธ 

บุคลากรรวม 18 คน 

1. ภาควิชา 6 ภาควิชา 

2. โรงพยาบาลสัตว มก.บางเขน 

3. หนวยงานสัตวทดลอง 

4. หนวยงานชันสูตรโรคสัตว 

จ.กรุงเทพมหานคร 

บุคลากรรวม 289 คน 

1. ภาควิชา 4 ภาควิชา 

2. โรงพยาบาลสัตว มก.กําแพงแสน 

3. หนวยงานสัตวทดลอง 

4. หนวยงานชันสูตรโรคสัตว 

5. งานธุรการกาํแพงแสน 

จ.นครปฐม 

บุคลากรรวม 202 คน 

สํานักงานเลขานุการ เปนหนวยงานกลาง 

มีหนาที่สนับสนุนและอํานวยความสะดวก

ใหผูรับบริการ ไดแก 

10 ภาควิชา  

10 หนวยงานสนับสนุน 

บุคลากรรวม 603 คน 

ตาม 4 พันธกิจหลัก 
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ปญหาการทํางาน/การตดิตอประสานงาน 

กอนการนํา e-finger printมาใช 

แฟมลงชือ่จําแนกเปน 6 แฟม (รวม 58 คน)  

- ขาราชการ   - พนกังานมหาวิทยาลยั 

- พนักงานเงินรายได  - พนกังานราชการ 

- ลกูจางประจํา  - ลกูจางชั่วคราว 
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ปญหาการทํางาน/การตดิตอประสานงาน 

กอนการนํา e-finger print มาใช (ตอ) 

เปนภาระงานบุคลากรนาํแฟมลงชือ่มาทาํงาน 

ตอนเชากอนบุคลากรมาทาํงาน 

เก็บแฟมหลังเวลา 08.30 น.  

ตอนเย็นกอนเลกิงาน 16.30 น.  

เก็บหลังลงชื่อเสร็จวนัถัดไป 
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ปญหาการทํางาน/การตดิตอประสานงาน 

กอนการนํา e-finger print มาใช (ตอ) 

รวบรวมใบลงชือ่จัดทาํงบเดอืนวันลา 

ปญหาลายมอื ตรวจสอบยาก 

ใชเวลาในการตรวจสอบแตละวัน 

รวบรวมแตละเดอืน 
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• เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
 

• Server 

• Computer 

• อบรม 

• ควบคุม 

• เสนอขออนมุติั มก. 

• วางแผนงาน/แนวทาง 

• สรางความเขาใจ 

• ทดลองใช 

• ใชจริง 

วางแผน 

จัดซื้อระบบ 

19,260 บาท ดานเทคนิค 

ดานบุคลากร 

ดานระบบงาน 

รองคณบดีฝาย

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หนวยการเจาหนาท่ี 

สํานักงานเลขานุการ 

 

• สํานักงานเลขานุการ 

• บุคลากรสํานักงาน

เลขานุการ ทุกคน 

แผนการใชงานบนัทึกเวลามาปฏิบตัิงานดวย
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (e-finger print) 
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การใชงานบันทึกเวลามาปฏิบัติงานดวยเครื่อง
สแกนลายนิ้วมือ (e-finger print) 
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เดิม 8 ข้ันตอน ใหม 4 ข้ันตอน 

ผลการใช e-finger print 

นําแฟมลงลายมือช่ือ 6 แฟม วางหนาหอง 

เกบ็แฟมหลัง 08.30 น. 

นําแฟมลงลายมือช่ือวางหนาหอง

กอนกลับบาน 16.30 น. 

รวบรวมใบลงลายมอืช่ือเพือ่ทาํงบเดือนวันลา 

ตรวจสอบ 

ติดตาม 

รวบรวมทาํงบเดือนวันลา 

สแกนนิว้ผานเครือ่งสแกน 

ดึงขอมูล 

ตรวจสอบ              

พรอมติดตาม 

จัดทาํงบเดือนวันลา 

ตรวจสอบและติดตามงายกวา 

เก็บหลังลงลายมือช่ือเสร็จวันถัดไป 
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ผลการใช e-finger print 

ลดภาระงานนําแฟมลงลายมือช่ือเขา-ออกประจาํวนั 

ซื่อสัตย เที่ยงตรง เนื่องจากลงลายมือช่ือแทนกันไมได 

ตรวจสอบงาย/ใชเวลาทํางบเดือนวันลานอย 

ประหยัดเวลา 

ลด/ประหยัดทรัพยากร เชน แฟม/กระดาษ/ปากกา 
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ผลการดําเนินงานที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

 - ไดรับรางวัลหนวยตัวอยางดานประกันคุณภาพ   

   จากคณะสตัวแพทยศาสตร 

ผลการประเมนิ  

 - จากผูปฏิบัติงาน   ระดับดี 

 - จากบุคลากร   ระดับดี 

ผลการใช e-finger print 

โรงพยาบาลสตัว มก. บางเขน/กาํแพงแสน/หนองโพ 
นําไปใชเปนแนวทาง 
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ปญหาการทํางาน/การตดิตอประสานงาน 

ภาระการประสานงานเพ่ือเชิญประชุม/แจงขาวสารกบัผูบริหาร/
บุคลากรที่มีอยู 4 จังหวัด  

 - กรุงเทพฯ 
 - นครปฐม 
 - ราชบุรี 
 - ประจวบคีรีขันธ 

กอนการนํา SMS มาใช  

คณะกรรมการชุดตาง ๆ มีถึง 75 ชุด 

มีประชุมบอย บางวัน 2-3 ประชุม 
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ปญหาการทํางาน/การตดิตอประสานงาน 

การแจงกอน/แจงระหวาง/แจงวันประชุม 

ผูบริหาร/บุคลากรภารกิจมาก  

โทรศัพทเครื่องภายในไมพบมากกวา 70% 

(โดยเฉพาะผูบริหาร) 

โทรศัพทมือถือ ครั้งละ 3 บาท  

ใชเวลามากตองโทรทลีะ 1 คน 

กอนการนํา SMS มาใช (ตอ) 
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แผนการสงขอความเชิญประชุม/แจงขาวสาร 

ผานโทรศัพทมือถือ (SMS) 

มีอยูแลวดําเนินการไดทนัท ี
 

• Server 

• Computer 

กาํหนดผูรบัผิดชอบ 

• แจงการประชุม 

• สง SMS 

• เสนอขออนมุติั  

• กําหนดแนวทาง 

• สรางความเขาใจ 

• ใชจริง 

วางแผน 

ซื้อคาบริการ  

(จากเครือขายใดก็ได) 

หมายเลขละ 0.70 บาท/ครั้ง 
ดานเทคนิค 

ดานบุคลากร 

ดานระบบงาน 

หนวยสารบรรณ 

• ผูชวยเลขาคณะกรรมการ 

• หนวยสารบรรณ 

• ผูบริหาร  

• สํานักงานเลขานุการ 

• คณะกรรมการ 

• บุคลากรทุกทาน 
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การสงขอความเชิญประชุม/แจงขาวสาร 

ผานโทรศัพทมือถือ (SMS) 
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ผลการสงขอความเชญิประชมุ/แจงขาวสาร 

ผานโทรศัพทมือถือ (SMS) 

เดิม 4 ขั้นตอน ใหม 2 ขั้นตอน 

4) โทรทีละหมายเลข 

ผูชวยเลขา 1) โทรแจงเมื่อทราบ 

โทรเครือ่งภายใน       

สวนใหญไมพบ 

ภาระงาน 

2) แจงเตือนกอนวันประชุม 

3) โทรตามวันประชุม 

ผูชวยเลขา 1) แจงการประชุม 

หนวยสารบรรณ 2) สง SMS 

ครั้งที่ 1 เมื่อทราบวาจะประชุม 

ครั้งที่ 2 กอนวันประชุม 1 วัน 

(แจงเตือนอัตโนมัติ) 
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 การประสานงานประชุม/แจงกิจกรรมถึงผูรับได

รวดเร็วทันที 

 เสียคาใชจายถูก 

 ลดภาระงานบุคลากร 

 ระบบสงขอความ/แจงเตือนอัตโนมัติตามตองการ 

 สามารถแจงขาวดวนไดเร็วกวาระบบอ่ืนๆ 

ผลการสงขอความเชญิประชมุ/แจงขาวสาร 

ผานโทรศัพทมือถือ (SMS) 
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ผลการสงขอความเชญิประชมุ/แจงขาวสาร 

ผานโทรศัพทมือถือ (SMS) 

 เปนผลการดําเนินงานที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

 - ไดรับรางวัลหนวยตัวอยางดานประกันคุณภาพ   

   จากคณะสตัวแพทยศาสตร 

 ผลการประเมนิ  

 - จากผูปฏิบัติงาน   ระดับดี 

 - จากบุคลากร   ระดับดี 
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จํานวนหมายเลขโทรศัพท คาใชจายในการสง SMS 

คาใชจายในการศัพท คาใชจายที่ประหยัดได

ผลการสงขอความเชญิประชมุ/แจงขาวสาร 

ผานโทรศัพทมือถือ (SMS) 

ประหยัด 2.25 บาท/ครั้ง หรือรอยละ 75 
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ปญหาการทํางาน/การตดิตอประสานงาน 

กอนการนํา Vet.Ku.e-office มาใช  

 ขั้นตอนมีมาก ซ้ําซอน 

 การรับ-สงขอมูลลาชาไมทันการ 

 สูญหายระหวางการสง 

 ส้ินเปลืองทรัพยากร 

 ส้ินเปลืองทรัพยากร โดยเฉพาะงบประมาณบุคลากร 

 ขออางไมไดรับเอกสาร 
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ปญหาการจัดการดานเอกสาร 
เอกสารเวียน/เรื่องพิจารณา 1 เรื่อง 

บันทึกขอมูลดวย EXCEL 

ลงทะเบียนรับ 

สําเนาเอกสาร 20 ชุด 

บันทึกลงสมุดสง 20 เลม (1 หนวย : เลม) 

วิทยาเขตบางเขน 

ใสชองรังนก 

วิทยาเขตกาํแพงแสน 

รถสงเอกสารในมก. 

หนวยงาน 

ลงทะเบียนรับ 

หนวยงาน 

ลงทะเบียนรับ 

สําเนาเอกสารเวียนแจงบุคลากรในภาควิชา/หนวยงาน 

ทํางานซ้ําซอน 

เสียเวลา 
ทํางานซ้ําซอน  

เสียเวลา 

เปลืองทรัพยากร 
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แผนการใชงานระบบ Vet.Ku.e-office 

• Server 
 

• Computer 

• UPS 
 

• เครือ่งScan 

อบรม 

• วางแนวทาง 

• สรางความเขาใจ 

• ทดลอง 

• ใชจริง 

วางแผน 

จัดซื้อระบบ 

โปรแกรม 20,000 

User ≤ 500 
คาติดต้ัง 15,000 

ดานเทคนิค 

ดานบุคลากร 

ดานระบบงาน 

รองคณบดีฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

• หนวยสารบรรณ 

• ผูบริหาร 

• ผูจัดการ/ผูควบคุม/ผูปฏิบัติงาน

ในระบบ 

• บุคลากรทุกคน 

 

• สํานักงานเลขานุการ 

• ผูบริหาร 

• บุคลากรทุกคน 
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แนวทางการใชระบบ Vet.Ku.e-office 

E-office 

ผูบริหาร ผูเกี่ยวของ 

หนังสือเวียน 

หนังสือที่ตองพจิารณา 

หนวยสารบรรณ 

กิจกรรมคณะฯ 

งานรอคุณ 
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แนวทางการใชระบบ Vet.Ku.e-office 

 กําหนดผูรับผิดชอบเปดระบบ 

 สงผูบริหารและผูเก่ียวของพรอมกัน 

 เปดอยางนอยวันละ 1 ครั้ง 

 เปดอยางนอย 3 สวน ไดแก 
- งานรอคุณ 

- หนังสือเวยีน 

- กิจกรรมคณะฯ 
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การใชงานระบบ Vet.Ku.e-office 

เอกสารเวียน/เรื่องพิจารณา 1 เรื่อง 

SCAN เอกสาร 

ลงทะเบียนรับ 

สรปุขอมูลเขาระบบ Vet.Ku.e-office 

•  หนวยงานใน 4 จังหวัดไดรับ

เอกสารเวียนพรอมกัน 

•  ผูบริหารและผูเกี่ยวของรับ

ขอมูลพรอมกัน 

ตนฉบับเก็บแฟม 

ที่หนวยสารบรรณ 
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การใชงานระบบ Vet.Ku.e-office 

http://158.108.83.9:5140/scripts/foxweb.exe/oa_login.fwx�
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ผลการใชระบบ Vet.Ku.e-office 

1. การจัดการเอกสารมีความรวดเรว็ ลดความซ้ําซอนของงานเอกสาร 

เอกสารเวียน 1 เร่ือง 

บันทึกขอมูลดวย EXCEL 

ลงทะเบียนรับ 

สําเนาเอกสาร 20 ชุด 

บันทึกลงสมุดสง 20 เลม (1 หนวย : เลม) 

วิทยาเขตบางเขน 

ใสชองรังนก 

วิทยาเขตกําแพงแสน 

รถสงเอกสารในมก. 

ภาควิชา/หนวยงาน 

ลงทะเบียนรับ 

ภาควิชา/หนวยงาน 

ลงทะเบียนรับ 

สําเนาเอกสารเวียนแจงบุคลากรในภาควิชา/หนวยงาน 

เอกสารเวียน 1 เร่ือง 

SCAN เอกสาร 

ลงทะเบียนรับ 

สรุปขอมูลเขาระบบ Vet.Ku.e-office 

•  หนวยงานใน 4 จังหวัด

ไดรับเอกสารเวียนพรอมกัน 

•  ผูบริหารและผูเกี่ยวของ

รับขอมูลพรอมกัน 

ตนฉบับเก็บแฟม 

ท่ีหนวยสารบรรณ 

เดมิ 7 ขั้นตอน ใหม 4 ขั้นตอน 
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2. ประหยัดงบประมาณและทรัพยากร  
(ไมรวมคาแฟม/ตูเก็บเอกสาร/สถานที)่ 

 300,612.50  

 352,999.75  

 348,016.50  
 367,553.50  

 502,814.45  

 398,526.00  

 311,112.50  

 -    

 100,000.00  

 200,000.00  

 300,000.00  

 400,000.00  

 500,000.00  

 600,000.00  

ปงบ 2547 ปงบ 2548 ปงบ 2549 ปงบ 2550 ปงบ 2551 ปงบ 2552 ปงบ 2553 

คาถายเอกสาร 

ปงบ 52  

ลด 20.74% 

ปงบ 53  

ลด 21.93% ปงบ 47-51 อัตราเพิ่มเฉลี่ย 14.61% 

เริ่มใชงานปงบ 52 

ผลการใชระบบ Vet.Ku.e-office 
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3. ผูใชบริการพึงพอใจ 

• ผลการประเมินการใชงาน 

    ป 2552  โดยรวมอยูในระดับดี คาเฉลี่ย 3.75 

    ป 2553 โดยรวมอยูในระดับดี คาเฉลี่ย 3.94 

ผลการใชระบบ Vet.Ku.e-office 

4. เปนผลการดําเนินงานที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

• ไดรับรางวลั หนวยงานตัวอยางดานการประกันคุณภาพ  

  จากคณะสตัวแพทยศาสตร  



32 

ขอขอบคุณผูอยูเบือ้งหลังความสําเร็จ 

บุคลากรสํานักงานเลขานุการ 

คณะสัตวแพทยศาสตร ทุกทาน 
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ขอขอบคุณ 

Q&A 
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