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1.หลักการและเหตุผล (ความส าคัญ/ท่ีมาของผลงาน) 
 

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดเก็บเงินประกันทั่วไป ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาแรกของการเข้าศึกษา เพ่ือเป็นการประกันกรณีนักศึกษาต้องช าระเงินเพ่ิม
เ ป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ต่ า ง ๆ  แล ะจ่ า ยคื น ให้ แ ก่ นั ก ศึ กษ า เ มื่ อ อ อก จ า ก มห าวิ ท ย าลั ย ว ลั ย ลั ก ษ ณ์   
 

 เงินค่าประกันทั่วไปสามารถหักค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ค่าใบรับรอง และค่าไปรษณีย์ ซึ่งท ารายการ
ผ่านระบบของศูนย์บริการการศึกษา ค่าเสียหายจากหน่วยงานต่างๆ เช่นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ของศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าปรับหนังสือ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
ซ่ึงเมื่อนักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา ด้วยสาเหตุลาออก ส าเร็จการศึกษา หรืออ่ืนๆ ศูนย์บริการ
การศึกษาจะด าเนินการน าข้อมูลของนักศึกษาเข้าระบบตรวจสอบภาระหนี้สินออนไลน์ เพ่ือให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตรวจสอบ  

จากเดิมเมื่องานการเงินนักศึกษาได้รับข้อมูลการตรวจสอบหนี้สินออนไลน์ และเอกสารรับทราบ
การท าวัสดุอุปกรณ์เสียหาย จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา ) จะด าเนินการตรวจสอบ และบันทึกรายการหักเงินค่าประกันทั่วไป ในระบบ
การเงินนักศึกษา (AVS) เป็นรายบุคคลซึ่งต้องใช้เวลาและผู้รับผิดชอบต้องด าเนินการหลายขั้นตอน ดังนี้ 
ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบเงินประกันทั่วไปคงเหลือและบันทึกรายการตั้งหนี้รอหักค่าประกันทั่วไป
รายบุคคล บันทึกรายการหักค่าประกันทั่วไปรายบุคคล ตรวสอบรายงานการหักเงินค่าประกันทั่วไป 

ดังนั้นเพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการท างานและระยะเวลาในการหักเงินค่าประกันทั่วไป งานการเงิน
นักศึกษาจึงได้จัดท า Template ในการบันทึกช้อมูลเพ่ือส่งเข้าระบบการเงินนักศึกษา (AVS) แทนการ
บันทึกหักค่าประกันทั่วไปเป็นรายบุคคล (ท ารายการครั้งเดียวสามารถหักเงินประกันทั่วไปได้หลายราย)  
2. วัตถปุระสงค์ 
 1) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
 2) ลดขั้นตอนการท างาน 
 3) ลดเวลาในการท างาน  
 4) ลดความเสี่ยงการในการบันทึกรายการผิดพลาด 
 
 
 



3. เป้าหมายเชิงคุณภาพ    
1.สามารถหักเงินค่าประกันทั่วไปของนักศึกษาได้ทุกวันภายในวันท าการ 
2.สามารถหักเงินค่าประกันทั่วไปของนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง 100 %  
3.สามารถคืนเงินค่าประกันทั่วไปให้แก่นักศึกษาได้อย่างรวดเร็ว 
 
4. วิธีด าเนินงาน (ระบุขอบเขตการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน ตามหลัก PDCA) 

การวางแผน (Plan) ระยะเวลาด าเนินการ 
1.รับข้อมูลการตรวจสอบหนี้สินผ่านระบบออนไลน์ และเอกสารรับทราบ
การท าวัสดุอุปกรณ์เสียหาย จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
2.ตรวจสอบเอกสาร ความถูกต้อง 
3.ตรวจสอบเงินค่าประกันทั่วไปคงเหลือของนักศึกษาแต่ละราย 
4.จัดท าข้อมูลตามรูปแบบ Template เพ่ือน าส่งข้อมูลเข้าระบบการเงิน
นักศึกษา (AVS) 
5.น าข้อมูลการหักเงินค่าประกันทั่วไปเข้าระบบการเงินนักศึกษา (AVS) 
6.ตรวจสอบรายงานการหักเงินค่าประกันทั่วไปจากระบบการเงินนักศึกษา 
(AVS) 

 
 

ทุกวันที่มีรายการ 
 
 

การด าเนินโครงการ(Do) ระยะเวลาด าเนินการ 
1.ตรวจสอบเอกสารการรับทราบการท าวัสดุอุปกรณ์เสียหาย จาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
2.ตรวจสอบภาระหนี้สินจากระบบตรวจสอบหนี้สินออนไลน์ ระบบของ
ศูนย์บริการการศึกษา 
3.ตรวจสอบเงินค่าประกันทั่วไปคงเหลือของนักศึกษาแต่ละราย 
4.จัดท าข้อมูลตามรูปแบบ Template เพ่ือน าส่งข้อมูลเข้าระบบการเงิน
นักศึกษา (AVS) 
5.น าข้อมูลการหักเงินค่าประกันทั่วไปเข้าระบบการเงินนักศึกษา (AVS) 
6.ตรวจสอบรายงานการหักเงินค่าประกันทั่วไปจากระบบการเงินนักศึกษา 
(AVS) 
7.จัดพิมพ์รายงานการการหักเงินค่าประกันทั่วไปจากระบบการเงิน
นักศึกษา (AVS) 
8.จัดเก็บเอกสารเพื่อประกอบการจัดท ารายงานประจ าเดือน 
9.จัดท าบันทึกแจ้งการหักเงินค่าประกันทั่วไปให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ 

 
 
 
 
 

ทุกวันที่มีรายการ 
 

การตรวจสอบ(Check) ระยะเวลาด าเนินการ 
1.ตรวจสอบภาระหนี้สินจากระบบตรวจสอบหนี้สินออนไลน์ ระบบของ
ศูนย์บริการการศึกษา 
2.ตรวจสอบรายงานการหักเงินค่าประกันทั่วไปจากระบบการเงินนักศึกษา 
(AVS) 
 

 
ทุกวันที่มีรายการ 

 
 



การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (Action) ระยะเวลาด าเนินการ 
1.สามารถติดตามและตรวจสอบการหักเงินค่าประกันทั่วไปผ่านระบบ 
ตรวจสอบภาระหนี้สินออนไลน์ได้ 
2.สามารถติดตามและตรวจสอบการหักเงินค่าประกันทั่วไปผ่านระบบ
การเงินนักศึกษา (AVS) ซึ่งจะมีการบันทึกข้อมูล รายละเอียดการหักเงินฯ 
และหน่วยงานที่ส่งหักเงินฯ 
3.นักศึกษาสามารถตรวจสอบเงินประกันทั่วไปคงเหลือผ่านระบบของ
ศูนย์บริการการศึกษาได้ 
 

 
 

ทุกวัน 
 
 

สรุปผลด าเนินงานในภาพรวม (เปรียบเทียบสภาพเดิม กับผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ 
เช่น ลดเวลา ลดขั้นตอน ประหยัดทรัพยากร ตามหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน) 

1. สามารถหักเงินค่าประกันทั่วไปได้ทุกวันเมื่อมีรายการ 
2. สามารถหักเงินค่าประกันทั่วได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
3. ลดขั้นตอนการท างาน ลดเวลา  
4. ลดความเสี่ยงในการบันทึกรายการผิดพลาด 

   
 

5. ประโยชน์ที่ได้รับ 

  1.สามารถหักเงินค่าประกันทั่วไปได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน ลดเวลาในการ
ปฏิบัติงาน  
  2.การจัดท าข้อมูลเพ่ือส่งหักเงินค่าประกันทั่วไปผ่าน Template สามารถหักเงินประกันทั่วไปได้หลาย
รายการ/หลายราย ในครั้งเดียว 
  3.ลดข้อผิดพลาดในการบันทึกรายการหักเงินค่าประกันทั่วไป 

  6. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้ระหว่างด าเนินการและแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 

ที่ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบภาระหนี้สินผ่านระบบ

ออนไลน์ล่าช้า 
จัดท าข้อมูลแจ้งผู้รับผิดชอบของ
หน่วยงานต่างๆ ทราบและด าเนินการ
ตรวจสอบในทันที 

2 เงินประกันทั่วไปคงเหลือไม่เพียงพอ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดต่อ
นักศึกษาเพ่ือช าระเงินเพ่ิม 
 

3 ฐานข้อมูลในระบบยังไม่ได้เพ่ิมส านักวิชาที่เปิดใหม่  แจ้งหน่วยงาน/ผู้ดูแลระบบเพ่ือ
ปรับปรุงข้อมูล 
 



7.แนวทางการพัฒนางานเรื่องนี้ต่อไป และสิ่งที่ต้องการสนับสนุนเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

 1.หน่วยงานที่ตรวจสอบภาระหนี้สินสามารถบันทึกรายการหักเงินค่าประกันทั่วไปผ่านระบบ 
ตรวจสอบภาระหนี้สินออนไลน์ได้ 

  2.สามารถดึงข้อมูลการหักเงินค่าประกันทั่วไปจากระบบตรวจสอบภาระหนี้สินออนไลน์ได้  และน า
ข้อมูลเข้าระบบการเงินนักศึกษา (AVS) ได้ 


