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โครงการรางวัลคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครัง้ที่ 4

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2553

ณ หองประชมุ สุธรรม อารีกุล ชั้น 1 

อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เสนอดานแนวปฏบิัติที่ดี/นวัตกรรม

ระบบการจัดการสํานักงานอัตโนมัต ิ
(Vet.KU.e-office)
โดย...คุณยุพิน  ภวพงศสุภัทร

หัวหนาสํานักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร
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คณะสัตวแพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มีหนวยงานกระจาย

อยูใน 4 จังหวัด ไดแก

กรุงเทพมหานคร

นครปฐม

ราชบุรี

ประจวบคีรีขันธ
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สํานักงานเลขานุการ

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. งานธุรการกําแพงแสน

จ.นครปฐม

บุคลากรรวม 202 คน

สํานักงานเลขานุการ เปนหนวยงานกลาง 

มีหนาที่สนับสนุนและอํานวยความสะดวก

ใหผูรับบริการ ไดแก

10 ภาควิชา 

10 หนวยงานสนับสนุน

บุคลากรรวม 603 คน

ตาม 4 พันธกิจหลัก
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ปญหาการจัดการดานเอกสาร

1. ขั้นตอนมีมาก ซ้ําซอน

2. การรบั-สงขอมลูลาชาไมทันการ

3. สูญหายระหวางการรับ-สง

4. สิ้นเปลืองทรัพยากร โดยเฉพาะงบประมาณ บุคลากร

5. ขออางไมไดรับเอกสาร
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ปญหาการจัดการดานเอกสาร
เอกสารเวียน/เรื่องพิจารณา 1 เรือ่ง

บันทึกขอมูลดวย EXCEL

ลงทะเบยีนรับ

สําเนาเอกสาร 20 ชุด

บันทึกลงสมุดสง 20 เลม (1 หนวย : เลม)

วิทยาเขตบางเขน

ใสชองรังนก

วิทยาเขตกําแพงแสน

รถสงเอกสารในมก.

ภาควิชา/หนวยงาน

ลงทะเบยีนรับ

ภาควิชา/หนวยงาน

ลงทะเบยีนรับ

สําเนาเอกสารเวียนแจงบุคลากรในภาควิชา/หนวยงาน

ทํางานซ้ําซอน

เสียเวลา
ทํางานซ้ําซอน 

เสียเวลา

เปลืองทรพัยากร
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เปาหมายการใชระบบ Vet.Ku.e-office

1. ลดขั้นตอน ลดภาระงานที่ไมจําเปน

2. รวดเร็ว ประหยัดเวลา

3. ประหยัดทรัพยากร

4. ผูใชบริการพึงพอใจ
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การพัฒนาระบบ e-office คณะสัตวแพทยศาสตร
เดิม ใหม

Version 1 ป 2543 •File Server บน Linux

•ดูเอกสารไดอยางเดียว
Version 4 ป 2552 Vet.Ku.e-office

• เปน Job base ทํางานบน internet

• ใชงานผาน username แตละคน

• ใชงาย เขาถึงงาย สื่อสาร 2 ทาง โตตอบได 

• เสนอความเห็น/อนุมัติ

• จัดเก็บเอกสารเปนหมวดหมูที่ตองการ 

• ระบบติดตามงาน

• ระบบบันทึกเวลาเปดดูเอกสารของแตละคนอัตโนมัติ

• ขอมูลเขาถึงบุคคล/กลุมบุคคล/บุคลากรทุกคนไดรวดเร็ว

• มีสวนของการจัดการความรูองคกร (KM) เพื่อการเปน

องคกร แหงการเรียนรูตามนโยบาย

• ทราบกิจกรรมคณะฯ โดยแตละฝายไมตองจัดกิจกรรม

ซอนกัน

• เก็บแบบฟอรมใชงาน

• สืบคนงาน  ภาพกิจกรรม

Version 2 ป 2546
•เปน e-office (จางพัฒนา)

•แยกกลุมสงเอกสารได

•คนหาได

Version 3 ป 2550 •ดูเอกสารไดอยางเดียว

•Vet.E-office (โปรแกรม

สําเร็จรูป)

•เขาถึงยาก/มีหลายขั้นตอนกวา

จะเปดดูเอกสารได              

•เสนอความเห็นไดแบบเปนใบ

แจงแนบทาย

•จัดเก็บเอกสารได
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แผนการใชงานระบบ Vet.Ku.e-office

• Server

• Computer

• UPS

• เครื่องScan

อบรม

• วางแนวทาง

• สรางความเขาใจ

• ทดลอง

• ใชจริง

วางแผน

จัดซื้อระบบ

โปรแกรม 20,000

User ≤ 500
คาตดิตัง้ 15,000

ดานเทคนคิ

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

หนังสือที่ตองพิจารณา

หนวยสารบรรณ

กิจกรรมคณะฯ

งานรอคุณ
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แนวทางการใชระบบ Vet.Ku.e-office

1. กําหนดผูรับผิดชอบเปดระบบ

2. สงผูบริหารและผูเกี่ยวของพรอมกัน

3. เปดอยางนอยวันละ 1 ครั้ง

4. เปดอยางนอย 3 สวน 
• งานรอคุณ

• หนังสือเวยีน

• กิจกรรมคณะฯ
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การใชงานระบบ Vet.Ku.e-office

เอกสารเวียน/เรื่องพิจารณา 1 เรือ่ง

SCAN เอกสาร

ลงทะเบียนรับ

สรุปขอมูลเขาระบบ Vet.Ku.e-office

•  หนวยงานใน 4 จังหวัดไดรับ

เอกสารเวียนพรอมกัน

•  ผูบรหิารและผูเกี่ยวของรับ
ขอมูลพรอมกัน

ตนฉบับเก็บแฟม

ทีห่นวยสารบรรณ
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ผลการใชระบบ Vet.Ku.e-office
1. การจัดการเอกสารมีความรวดเรว็ ลดความซ้ําซอนของงานเอกสาร

เอกสารเวียน 1 เรื่อง

บันทกึขอมูลดวย EXCEL

ลงทะเบียนรบั

สําเนาเอกสาร 20 ชุด

บันทกึลงสมดุสง 20 เลม (1 หนวย : เลม)

วิทยาเขตบางเขน

ใสชองรังนก

วิทยาเขตกําแพงแสน

รถสงเอกสารในมก.

ภาควิชา/หนวยงาน

ลงทะเบียนรบั

ภาควิชา/หนวยงาน

ลงทะเบียนรบั

สําเนาเอกสารเวียนแจงบคุลากรในภาควิชา/หนวยงาน

เอกสารเวียน 1 เรื่อง

SCAN เอกสาร

ลงทะเบียนรบั

สรปุขอมูลเขาระบบ Vet.Ku.e-office

•  หนวยงานใน 4 จังหวัด

ไดรบัเอกสารเวียนพรอมกัน

•  ผูบริหารและผูเกี่ยวของ

รบัขอมูลพรอมกัน

ตนฉบับเกบ็แฟม

ที่หนวยสารบรรณ

เดิม 7 ขั้นตอน ใหม 4 ขั้นตอน
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ผลการใชระบบ Vet.Ku.e-office

2. ประหยัดงบประมาณและทรพัยากร
(ไมรวมคาแฟม/ตูเก็บเอกสาร/สถานที่)

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
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ผลการใชระบบ Vet.Ku.e-office

3. ผูใชบริการพึงพอใจ

• ผลการประเมินการใชงาน

ป 2552  โดยรวมอยูในระดับดี คาเฉลี่ย 3.75

ป 2553  โดยรวมอยูในระดับดี คาเฉลี่ย 3.94
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ผลการใชระบบ Vet.Ku.e-office

5. เปนผลการดําเนินงานทีเ่ปนแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม

• ไดรับรางวัล หนวยงานตัวอยางดานการประกันคุณภาพ 

  จากคณะสัตวแพทยศาสตร  
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ผลการใชระบบ Vet.Ku.e-office

• มีหนวยงานที่มาขอดูงานเพื่อเปนแนวปฏิบัติที่ดี

1.  คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2.  สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
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ระบบ Vet.Ku.e-office

http://158.108.83.9:5140/scripts/foxweb.exe/oa_login.fwx
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ขอขอบคุณผูอยูเบื้องหลังความสําเร็จ

บุคลากรสํานักงานเลขานุการ

คณะสัตวแพทยศาสตร ทุกทาน
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