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การใชงาน e-Office 

ระบบการประชุมอิเลก็ทรอนิกส (e-Meeting)
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ความเปนมา/หลักการ 

วิธีการกําหนดแผน/แนวทาง/โครงการ

แผนงานและเปาหมายของหนวยงาน

รูปแบบการมีสวนรวมของบุคลากร

ปจจัยนําเขา

ขั้นตอนการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน (Output) ที่สําคญั

ผลลัพธของการดําเนินงาน (Outcome)

ประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร

การประเมนิผลและ

      นําผลประเมนิมาใชเพื่อการพัฒนา

การเทียบเคียงกับหนวยงานอื่น

บงชี้ความเปนแนวปฏิบัติทีด่ี

การตั้งเปาหมายการดําเนินงานในอนาคต

หัวขอที่นําเสนอ
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ความเปนมา/หลักการ
การใชงาน e-Office 

ระบบการประชุมอิเลก็ทรอนิกส (e-Meeting)

 

ตระหนกัถึงความสําคัญของการสรางความเขาใจ, การสื่อสาร, การเผยแพร

ขาวสาร

นโยบายการบริหารงานแบบโปรงใส 360˚ ทัว่ทั้งองคกร

หนึ่งในนโยบาย คือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมในรูปแบบเดิม เปลี่ยน

มาเปน ระบบการประชุมอิเล็กทรอนกิส (e-Meeting)

เปนการประชุมทีน่าํเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยอํานวยความสะดวกในการ

จัดประชุม

ถือไดวาเปนระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน (e-Office) 

ของคณะวทิยาศาสตรและแนวปฏิบัติทีด่ี
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ความเปนมา/หลักการ
การใชงาน e-Office 

ระบบการประชุมอิเลก็ทรอนิกส (e-Meeting)

 

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนกิส (e-Meeting) ทีน่ํามาใชงาน พัฒนาและ

ปรับปรุงโดย :: สํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

นํามาใชงานกบัการประชุมของคณะกรรมการชุดตาง ๆ ของคณะวทิยาศาสตร

อยางเปนรูปธรรม

 เพื่อเปนหนทางหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมในการทํางานรวมกัน 

ดานการสื่อสารสารที่เขาใจตรงกัน เปนการสรางองคความรูใหมใหเกิดขึ้น

ภายในองคกร

บุคลากรคณะวทิยาศาสตรทกุคน รวมถึงบุคลากรทีล่าศึกษาศึกษาตอ จะไดรับ

ทราบขอมูลขาวสารทีผ่านการอนุมตัจิากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

ไดจากเว็บไซตรายงานการประชุม
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แผน/แนวทาง/โครงการ
ระยะเวลา

2550 2551 2552 2553
1. เขาประชุมเพื่อรับฟงการชี้แจงรูปแบบระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส ณ สํานักบริการ

คอมพิวเตอร 

ธ.ค.

2. แตงตั้งเจาหนาที่ ที่ทําหนาเปนผูดูแลระบบ ธ.ค.

3. มอบหมายใหหัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ เปนผูจัดการประชุม ธ.ค.

4. มอบหมายใหหัวหนาหนวยการเจาหนาที่ เปนเลขานุการประชุม ธ.ค.

5. ผูดูแลระบบ ผูจัดการประชุม และเลขานุการประชุม เขารับการอบรมการใชงานระบบการ

ประชุมอิเล็กทรอนิกส

ม.ค.–ก.พ.

6. เริ่มตนใชงานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส กับการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอยาง

เปนรูปธรรม

มิ.ย. ม.ค.-ธ.ค. ม.ค. - ต.ค.

7. สาธิตวิธีการใชงานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส  ระดับผู เขารวมประชุม  ใหแก

คณะกรรมการประจําคณะ

มิ.ย.

8. ทดสอบการทํางานของระบบและแจงปญหาไปยัง สํานักบริการคอมพิวเตอร เพื่อปรับปรุง

แกไขเพิ่มเติมสิ่งที่จําเปน

มิ.ย.-ธ.ค.

9. กระตุนใหภาควิชา/หนวยงาน/กิจกรรม/โครงการ ตาง ๆ เปลี่ยนเปนระบบการประชุม

อิเล็กทรอนิกส

มี.ค.

10. จัดโครงการอบรมการใชงานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส ใหแกเจาหนาที่ภาควิชาที่

ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ ผูจัดการประชุม, เลขานุการประชุม, ผูเขารวมประชุม

ก.ย.

11. ทวนสอบและติดตามความคืบหนาการใชระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกสของภาควิชา ก.ย.-ต.ค.

12. สรุปผลและขอเสนอแนะการใชงานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกสของภาควิชา ก.ย.

ตารางแสดงวิธีการกําหนดแผน/แนวทาง/โครงการ



www.themegallery.com LOGOwww.sci.ku.ac.th    
By T.Phichitchai Page 6

แผนงานและเปาหมาย
การใชงาน e-Office 

ระบบการประชุมอิเลก็ทรอนิกส (e-Meeting)

 

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพโดยรวมในการทํางานรวมกนั ดานการสื่อสารที่

      เขาใจตรงกัน ของบุคลากรภายในองคกร

เพื่อสรางองคความรูใหม ของคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร

เพื่อใหผูจัดการประชุมสามารถจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม, นาํเรื่องที่

เสนอเขาสูวาระตาง ๆ, จัดทํารายงานการประชุม ผานระบบการประชุม

อิเล็กทรอนิกสได

เพื่อใหผูเขารวมประชุมสามารถดูวาระการประชุมกอน/ระหวาง/ยอนหลัง การ

ประชุมได
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แผนงานและเปาหมาย
การใชงาน e-Office 

ระบบการประชุมอิเลก็ทรอนิกส (e-Meeting)

 

เพื่อใหบุคลากรคณะวทิยาศาสตรทกุคน รวมถึงบุคลากรทีล่าศึกษาศึกษาตอ 

รับทราบขอมลูขาวสารทีผ่านการอนมุตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะ ไดจากเว็บไซตรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะหรือการ

ประชุมภาควิชาไดจาก ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกสภาควิชา

เพื่อลดปริมาณเอกสารที่ใชประกอบการประชุม นําไปสูการจัดการเอกสารทีม่ี

ระบบมากยิ่งขึ้นได เนื่องจากเอกสารแนบวาระ ถูกเปลี่ยนเปนเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส (e-Document)

 ลดระยะเวลาในการสบืคนขอมูล
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ปจจัยนําเขา
การใชงาน e-Office 

ระบบการประชุมอิเลก็ทรอนิกส (e-Meeting)

 

หองควบคุม

การสงสัญญาณภาพ

และเสียง

ตั้งอยูที่ ::

สํานักบริการ

บริการคอมพิวเตอร

มหาวิทยาลยั

เกษตรศาสตร

ผูจัดการระบบ

-เครื่องคอมพิวเตอร PC

-เครื่องสแกนเนอร

เครื่องคอมพิวเตอร

เครือขายสมรรถนะสูง 

(Server) เครื่องคอมพิวเตอร

ไคลเอนท

ผูเขารวมประชุม (ในหองประชุม)

-จอคอมพิวเตอรฝงโตะประชุม

-เครื่องคอมพิวเตอร Notebook

-Visualizer

-โปรเจคเตอร

-ไมโครโฟน

อุปกรณควบคุมการสง

สัญญาณภาพและเสียง
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การใชงาน e-Office 

ระบบการประชุมอิเลก็ทรอนิกส (e-Meeting)

 

หองประชุม 401 อาคารวิทยาศาสตร 25 ป หองควบคุมสัญญาณภาพและเสียง

ทรัพยากร
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รูปแบบการสวนรวมของบุคลากร
การใชงาน e-Office 

ระบบการประชุมอิเลก็ทรอนิกส (e-Meeting)

 

กระตุนใหทุกภาควิชาปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมในรูปแบบเดิม มาเปน 

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนกิส ซึ่งเปนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวย

ในการอํานวยความสะดวกในการจดัประชุม

จัดอบรมสาธิตวิธีการใชงานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส ระดับผูเขารวม

ประชุม ใหแกคณะกรรมการประจําคณะ ณ หองประชุม 401 ชั้น 4 อาคาร

วทิยาศาสตร 25 ป จํานวนผูเขาอบรม 27 คน

จัดอบรมผูที่ไดรับมอบหมายจากภาควิชาใหทําหนาที่เปนผูจัดการประชุม/เลขา

การประชุมใหสามารถใชงานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกสได วันที่ 20 

กันยายน 2553 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 2 อาคารทวี  ญาณสุคนธ 

จํานวนผูเขาอบรม 19 คน
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
การใชงาน e-Office 

ระบบการประชุมอิเลก็ทรอนิกส (e-Meeting)

 

การประชุมรูปแบบเดมิ
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
การใชงาน e-Office 

ระบบการประชุมอิเลก็ทรอนิกส (e-Meeting)

 

การประชุมรูปแบบใหม
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบระบบการประชุมเดิมกับระบบการประชุมใหม

กิจกรรม ระบบเดิม ระบบใหม
1. จัดเตรียมวาระ พิมพในไมโครซอฟตเวิรด ในระบบการประชุม

2. การดูขอมูลวาระกอน/ระหวาง/

หลังการประชุม

ไมมี ในระบบการประชุม

3. การดูการประชุมยอนหลัง คนหาจากตูเอกสาร ในระบบการประชุม

4. การตอบรับเขาประชุม โทรศัพทหรือ e-mail ผานระบบการประชุม

5. เอกสารแนบวาระ ถายสําเนา แปลงเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส

6. จดหมายเชิญประชุม บันทึกขอความจดหมายเชิญ

ประชุม

สรางจดหมายเชิญจากระบบการ

ประชุม

7. รายงานการประชุม พิมพในไมโครซอฟตเวิรดและ

ถายสําเนาแจก

พิมพในไมโครซอฟตเวิรดและแนบ

เปนเอกสารอิเล็กทรอนิกสในวาระ

8. การจัดเก็บเอกสาร ตูเอกสาร ในฐานขอมูล

9. การสืบคน มือ จากระบบการประชุม



หนาจอหลักระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร

ลงทะเบียน 28 คณะ/สถาบัน



หนาจอหลักระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส คณะวิทยาศาสตร



หนาจอแสดงการจัดวาระการประชมุในระบบฯ ของ

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คณะวิทยาศาสตร มก.



หนาจอเว็บไซต รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คณะวิทยาศาสตร มก.
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ผลการดําเนินงาน (Output) ที่สําคัญ
การใชงาน e-Office 

ระบบการประชุมอิเลก็ทรอนิกส (e-Meeting)

 

สามารถเพิ่มประสิทธภิาพโดยรวมในการทาํงานรวมกนั ดานการสื่อสารที่เขาใจ

ตรงกันของบุคลากรภายในองคกร

เกิดองคความรูใหม ของคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร

เมื่อนําระบบการประชุมอิเล็กทรอนกิส มาใชงานทาํใหผูจดัการประชุมสามารถ

จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม, นําเรื่องที่เสนอเขาสูวาระตาง ๆ, จัดทํา

รายงานการประชุม ผานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกสได

เมื่อนําระบบการประชุมอิเล็กทรอนกิส มาใชงานทาํใหผูเขารวมประชุมสามารถ

เรียกดูขอมลูประกอบการประชุมไดกอน/ระหวาง/ยอนหลัง การประชุม ได
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ผลการดําเนินงาน (Output) ที่สําคัญ
การใชงาน e-Office 

ระบบการประชุมอิเลก็ทรอนิกส (e-Meeting)

 

บุคลากรคณะวทิยาศาสตรทกุคน รวมถึงบุคลากรทีล่าศึกษาศึกษาตอ รับทราบ

ขอมลูขาวสารทีผ่านการอนุมตัิจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะได

จากเวบ็ไซตรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะหรือรับทราบ

ขาวสารการประชุมภาควิชาไดจากระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกสภาควชิาได

ลดปริมาณเอกสารที่ใชประกอบการประชุม นําไปสูการจดัการเอกสารทีม่ีระบบ

มากยิ่งขึ้นได
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ผลลัพธของการดําเนินงาน (Outcome)
การใชงาน e-Office 

ระบบการประชุมอิเลก็ทรอนิกส (e-Meeting)
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ไดระบบสารสนเทศสนับสนนุการบริหารจัดการภายใน (e-Office) คือ ระบบการ

ประชุมอิเล็กทรอนิกสในคณะวิทยาศาสตรทีม่ีประสิทธภิาพ 

ไดระบบในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมทีม่ีความสะดวกรวดเร็ว ทั้ง

การเตรยีมเอกสารกอนการประชุม และเกบ็เอกสารเมื่อเสร็จการประชุม

 ไดระบบทีท่าํใหเกิดความคลองตัวและสะดวกตอคณะกรรมการชดุตาง ๆ ในการ

เขารวมประชุม

ไดระบบสืบคนขอมลูที่ประสิทธิภาพและรวดเร็ว เนื่องจากขอมูลถูกจัดเก็บใน

ฐานขอมลู สามารถตัดสินใจดานการบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ

 เปนขอมลูหลักฐานประกอบการประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร และเปน

ตนแบบแนวปฏิบัติที่ดีใหหนวยงานและสถาบันอืน่ ๆ มาศึกษาดูงาน e-Office
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ประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร
การใชงาน e-Office 

ระบบการประชุมอิเลก็ทรอนิกส (e-Meeting)

 

ประหยัดงบประมาณเนื่องจากไมตองใชเนื้อที่ขนาดใหญสําหรับจัดเก็บเอกสาร

ที่เปนกระดาษ

สามารถประหยัดและลดปริมาณการใชกระดาษได 

อํานวยความสะดวกในการดําเนินการจัดประชุม เชน จัดเตรียมวาระ, นําเรื่อง

เขาสูวาระ,จัดเตรียมเอกสาร, การสงจดหมายเชิญประชุม, การตอบรับ, การดู

วาระกอน/ระหวาง/หลังการประชุม และสามารถเรียกดูขอมูลการประชุม

ยอนหลังได
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ตารางแสดงการประเมินผลและนําผลประเมินมาใชเพื่อการพัฒนา

ตารางแสดงการประเมินผลและนําผลประเมินมาใชเพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต

การวัดการประเมินผล ผลการประเมิน
1. การตรวจประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายใน ประจําป 2553 ระหวางวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2553 

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายในคณะ 

e-office ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกสเขามาใชในคณะ

วิทยาศาสตรถือเปนแนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรม 

2. การนําระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกสมาใชกับการประชุม

คณะกรรมการชุดตาง ๆ

มีการใชงานสม่ําเสมอและจะดําเนินการอยางตอเนื่องกับการ

ประชุมคณะกรรมการชุดตาง ๆ เชน คณะกรรมการวิชาการ, 

คณะกรรมการวิจัย, การประชุมระดับหนวยงานยอย/ภาควิชา 

เปนตน

3. การนําสถิติการเขาใชระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส ของ

คณะ/สถาบันที่ลงทะเบียนขอเปดการประชุมและใชงานอยาง

สม่ําเสมอในระบบมาเปรียบเทียบกับคณะวิทยาศาสตร ตั้งแตป 

2551 – เดือน กันยายน ป 2553

ยั ง ไ ม มี คณะ /สถ าบั น ใ ด เ ล ย ที่ นํ า ร ะบบก า รประชุ ม

อิเล็กทรอนิกสมาใชงานอยางสม่ําเสมอกับการประชุมของ

คณะ/สถาบันอยางเปนรูปธรรม

4. การเยี่ยมชมของคณะผูบริหารและบุคลากร คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

วันที่ 4 กุมภาพันธ 2552 

ไดรับความชื่นชมจากผูเยี่ยมชม ที่ควรเอาเปนเยี่ยงอยาง ใน

ประเด็นที่แสดงใหเห็นถึงความรวมมือพรอมรับกับการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุม

5. ความพึงพอใจตอการใชงานระบบการประชุม

อิเล็กทรอนิกส กับ การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

มีระดับคะแนน 4 อยูในเกณฑดี  และไดรับการยอมรับกับการ

เปลี่ยนรูปแบบการประชุม

6. การจัดโครงการอบรมการใชงานระบบการประชุม

อิเล็กทรอนิกส

มีระดับคะแนน 4 อยูในเกณฑดี 



ตารางแสดงการเทียบเคียงกับหนวยงานอืน่ทีน่ําระบบการประชุมไปใชงาน

คณะ/สถาบัน อื่น ใน มก. หนวยงาน/องคกร/สถาบัน ตาง ๆ นอก มก.

โดยการสรุปผลจากรายงานสถิติการเขาใชงาน

อยางสม่ําเสมอ 

พบวายังไมมีคณะ/สถาบันใดเลย ที่นําระบบ

การประชุมอิเล็กทรอนิกสมาใชงานกับการ

ประชุมของ  คณะ/สถาบันอยางเปนรูปธรรม 

ดังนั้นจึงถือไดวา คณะวิทยาศาสตรเปน

หนวยงานแรกที่เปนแบบอยางที่ดีเยี่ยม  ในการ

นําระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกสมาใชงานกับ

การประชุมคณะกรรมการชุดตาง ๆ ของ

คณะวิทยาศาสตรอยางเปนรปูธรรม

เริ่มมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวย

อํานวยความสะดวกในการจัดประชุมเพิ่มมากขึ้น

มหาวิทยาลัย
1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. มหาวิทยาลัยนเรศวร

3. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี ฯลฯ

หนวยงาน
1. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

3. สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    ฯลฯ
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บงชี้ความเปนแนวปฏิบัติที่ดี
การใชงาน e-Office 

ระบบการประชุมอิเลก็ทรอนิกส (e-Meeting)

 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดระบบการประชุม

อิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) ทีม่ีประสิทธิภาพ

จากการตรวจประเมินของคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน ประจําป 

2553 ระหวางวนัที่ 12-14 กรกฎาคม 2553 คณะกรรมการไดใหความเห็น

เกี่ยวกบัการนาํระบบสารสนเทศสนบัสนุนการบรหิารจัดการภายในคณะ  e-

office ระบบการประชุมอิเล็กทรอนกิสเขามาใชในคณะวิทยาศาสตรถือเปนแนว

ปฏิบัติที่ดีหรือนวตักรรม
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บงชี้ความเปนแนวปฏิบัติที่ดี
การใชงาน e-Office 

ระบบการประชุมอิเลก็ทรอนิกส (e-Meeting)

 

คณะวิทยาศาสตร เริ่มมกีารสงเสริมและสรางแรงจูงใจใหภาควิชา/หนวยงาน

ภายในคณะวทิยาศาสตร สรางสรรคผลงาน/นวตักรรม เพื่อขอรับรางวัลคณะ

วทิยาศาสตรในดานนวัตกรรม ในวนัสถาปนาคณะวทิยาศาสตร วนัที่ 9 มนีาคม 

ตั้งแตป 2552 เปนตนมา ผูทีผ่านการคัดเลือกจะไดรับเงินรางวัลและเกียรติบัตร

คณะวิทยาศาสตรมีการพัฒนาอยางตอเนือ่งในการใชงานระบบการประชุม

อิเล็กทรอนิกสของคณะกรรมการชดุตาง ๆ เชน คณะกรรมการวชิาการ, 

คณะกรรมการวิจัย, การประชุมระดับหนวยงานยอย/ภาควิชา เปนตน

เปนตนแบบใหหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการนําระบบ

สารสนเทศสนบัสนุนการบรหิารจัดการภายในคณะ  e-office ระบบการประชุม

อิเล็กทรอนิกสเขามาใชงาน  เชน คณะผูบริหารและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร 

มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี เปนตน
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การตั้งเปาหมายการดําเนนิงานในอนาคต
การใชงาน e-Office 

ระบบการประชุมอิเลก็ทรอนิกส (e-Meeting)

 

ดําเนินการอยางตอเนือ่ง ในการเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเปนระบบการประชุม

อิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) ของทุกภาควิชา/หนวยงาน ตัง้แตป 2554 เปนตน

ไป

สงเสริมใหมีการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี/นวตักรรมใหม ๆ โดยเฉพาะการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนา e-Office ที่เปนประโยชนกับบุคลากรคณะ

วทิยาศาสตรอยางตอเนื่อง

พัฒนาอยางตอเนื่องในการใชงานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกสของ

คณะกรรมการชุดตาง ๆ เชน คณะกรรมการวิชาการ, คณะกรรมการวจิัย, การ

ประชุมระดับหนวยงานยอย/ภาควิชา เปนตน
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สํานักงานเลขานุการ

คณะวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร
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