
 

แบบรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตามหลัก PDCA 

ส่วนการเงินและบัญชี ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ชื่อโครงการ การคืนเงินค่าประกันทั่วไปของนักศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Payment) 
 

เจ้าของผลงาน 
(กรณีท าร่วมเป็นทีมให้ระบุ
สัดส่วนการมีส่วนร่วม) 

นางสาวพยงค์ จีบโจง 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

1.หลักการและเหตุผล (ความส าคัญ/ที่มาของผลงาน) 
 

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดเก็บเงินประกันทั่วไป ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาแรกของการเข้าศึกษา เพ่ือเป็นการประกันกรณีนักศึกษาต้องช าระเงินเพ่ิม
เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ย ต่ า งๆ  แ ล ะจ่ า ย คื น ให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า เมื่ อ อ อก จ าก ม ห 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 และจัดส่งรายชื่อและค าร้องขอรับเงินค่าประกันทั่วไปให้ส่วนการเงินและบัญชี เพ่ือ
ด าเนินการคืนเงินให้แกน่ักศึกษา 
 

จากเดิมการคืนเงินค่าประกันทั่วไปให้แก่นักศึกษามีความล่าช้าเนื่องจาก ผู้รับผิดชอบต้อง
ด าเนินการหลายขั้นตอน ประกอบด้วย ยืมเงินทดรอง เขียนใบน าฝากธนาคาร จัดท าข้อมูลรายละเอียดให้
ธนาคาร เดินทางไปธนาคารต่างๆ ตามที่นักศึกษาได้แจ้งความประสงค์ไว้  ดังนั้นเพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการ
ท างานและระยะเวลาในการคืนเงินค่าประกันทั่วไปให้แก่นักศึกษา งานการเงินนักศึกษาจึงได้ท ารายการคืน
เงินค่าประกันทั่วไปให้แก่นักศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) โดยโอนเงินเข้าบัญชีตามที่
นักศึกษาได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือพัฒนารูปแบบการให้บริการทางการเงินที่ทันสมัยและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานระบบการช าระเงินของภาครัฐ 
 2) การท าธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)มีความรวดเร็ว  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
 3) เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ลดค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนการท างาน 
 4) ลดความเสี่ยงการบริหารจัดการเงินสด 
 



3. เป้าหมายเชิงคุณภาพ    
1.สามารถเบิกจ่ายคืนเงินค่าประกันทั่วไปให้แก่นักศึกษาได้ ภายใน 7 วัน 
2.สามารถตรวจสอบเลขที่บัญชีของผู้รับเงินก่อนการจ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง 100 %  
3.นักศึกษามีความพึงพอใจในการได้รับเงินค่าประกันทั่วไปคืนอย่างรวดเร็ว 
4. วิธีด าเนินงาน (ระบุขอบเขตการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน ตามหลัก PDCA) 

การวางแผน (Plan) ระยะเวลาด าเนินการ 
1.รับหนังสือแจ้งคืนเงินประกันทั่วไปให้แก่นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาจากศูนย์บริการการศึกษา 
2.ดึงข้อมูลการขอรับเงินค่าประกันทั่วไปกรณีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาจาก
ระบบการเงินนักศึกษา (AVS)  
2.ตรวจสอบภาระหนี้สินจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และงาน
หอพัก ผ่านระบบตรวจสอบภาระหนี้สินออนไลน์ 
3.ตรวจสอบเงินค่าประกันทั่วไปคงเหลือของนักศึกษาแต่ละราย 
4.ตรวจสอบเลขทีบ่ัญชีของผู้รับเงิน ตามท่ีนักศึกษาแจ้งความประสงค์ไว้ 
5.จัดท าหนังสือขออนุมัติการจ่ายคืนเงินค่าประกันทั่วไปให้แก่นักศึกษา 
6.บันทึกรายการตั้งหนี้เงินค่าประกันทั่วไปในระบบการเงินนักศึกษา (AVS)  
 

 
 

7 วัน 
 
 

การด าเนินโครงการ(Do) ระยะเวลาด าเนินการ 
1.จัดส่งหนังสือขออนุมัติการจ่ายคืนเงินค่าประกันทั่วไปให้แก่นักศึกษาให้
งานบัญชีเพ่ือจัดท าใบส าคัญตั้งหนี้ 
2.จัดท าใบส าคัญจ่ายและรายงานใบส าคัญจ่ายส่งอนุมัติ เสนออนุมัติตาม
สายบังคับบัญชา 
3.จัดท าข้อมูลตามรูปแบบธนาคารและน าเข้าระบบ KTB Corporate 
Online (e-Payment) 
4.ตรวจสอบข้อมูลการน าเข้าระบบ เลขที่บัญชี ชื่อ-สกุล จ านวนเงิน 
5.บันทึกรายการตั้งหนี้เงินค่าประกันทั่วไปในระบบการเงินนักศึกษา (AVS) 
รายบุคคลเพื่อรอคืนเงิน 
6.จัดพิมพ์รายงานการจ่ายเงินจากระบบ KTB Corporate Online 
(e-Payment) 
7.ตรวจสอบรายงานการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online  
(e-Payment) 
8.บันทึกรายการจ่ายเงินให้แก่นักศึกษา ในระบบการเงินนักศึกษา(AVS) 
9.ตรวจสอบรายงานการจ่ายเงินในระบบการเงินนักศึกษา (AVS) และ
จัดพิมพ์รายงานการจ่ายเงินประจ าวันประกอบใบส าคัญจ่าย 
10.บันทึกรายการตัดจ่าย GL ในระบบ WUMIS 
11.จัดส่งใบส าคัญจ่าย ให้งานท าเช็ค เพื่อจัดเก็บเอกสาร 
 

 
 
 
 
 

3-7 วัน 



การตรวจสอบ(Check) ระยะเวลาด าเนินการ 
1.ตรวจสอบข้อมูลการน าเข้าระบบ KTB Corporate Online  
(e-Payment)  เลขที่บัญชี ชื่อ-สกุล จ านวนเงิน  
2.ตรวจสอบรายงานการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online  
(e-Payment) 
3.ตรวจสอบรายงานการจ่ายเงินในระบบการเงินนักศึกษา (AVS) 
 

 
1-2 วัน 

 
 

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (Action) ระยะเวลาด าเนินการ 
1.สามารถติดตามและตรวจสอบการคืนเงินค่าประกันทั่วไปผ่านระบบ KTB 
Corporate Online (e-Payment) ซึ่งจะจัดเก็บไฟล์ข้อมูลการคืนเงิน
ประจ าวัน ในรูปแบบ PDF  
2.สามารถติดตามและตรวจสอบการคืนเงินค่าประกันทั่วไปผ่านระบบ
การเงินนักศึกษา (AVS) ซึ่งจะมีการบันทึกข้อมูล ธนาคารและเลขที่บัญชี
ของผู้รับเงิน 
3.นักศึกษาได้รับเงินค่าประกันทั่วไปครบถ้วนตามธนาคาร เลขที่บัญชี ที่ได้
แจ้งความประสงค์ไว้ 
 

ทุกวัน 
 
 

ทุกวัน 
 
 

สรุปผลด าเนินงานในภาพรวม (เปรียบเทียบสภาพเดิม กับผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ เช่น ลด
เวลา ลดขั้นตอน ประหยัดทรัพยากร ตามหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน) 

1. สามารถคืนเงินค่าประกันทั่วไปให้แก่นักศึกษาได้ทุกวัน 
2. สามารถคืนเงินค่าประกันทั่วไปให้แก่นักศึกษาได้อย่างรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ลดขั้นตอนการท างาน ลดเวลา และลดค่าใช้จ่าย 
4. ลดความเสี่ยงการบริหารจัดการเงินสด 

   
 

5. ประโยชน์ที่ได้รับ 

  1.สามารถคืนเงินค่าประกันทั่วไปให้แก่นักศึกษาได้อย่างรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการ
ท างาน ลดเวลา และลดค่าใช้จ่าย 
  2.การคืนเงินค่าประกันทั่วไป ผ่านระบบ KTB Corporate Online (e-Payment) สามารถท ารายการ
สั่งจ่ายได้ทุกวัน ทุกบัญชีธนาคาร และปริมาณการสั่งจ่ายสามารถท าได้สูงสุดครั้งละ 1,500 รายการ  
  3.ลดข้อผิดพลาดในการโอนเงินผิดบัญชี 
  4.ลดความเสี่ยงการบริหารจัดการเงินสด 
   

   

 



6. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินการและแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 

ที ่ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบภาระหนี้สินผ่านระบบ

ออนไลน์ล่าช้า 
จัดท าข้อมูลแจ้งผู้รับผิดชอบของ
หน่วยงานต่างๆ ทราบและด าเนินการ
ตรวจสอบในทันที 
 

2 ข้อมูล ธนาคาร เลขที่บัญชี ที่นักศึกษาแจ้งความประสงค์
ขอรับเงินค่าประกันทั่วไปไว้ไม่ถูกต้อง 

ติดต่อนักศึกษาเพ่ือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
ก่อนการคืนเงิน 
 

3 ระบบเครือข่ายของธนาคารขัดข้อง ด าเนินการประสานแจ้งธนาคาร 
 

  

7.แนวทางการพัฒนางานเรื่องนี้ต่อไป และสิ่งที่ต้องการสนับสนุนเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

 1.สามารถดึงข้อมูลการขอรับเงินค่าประกันทั่วไปกรณีนักศึกษาพ้นสภาพ จากระบบการเงินนักศึกษา 
(AVS) ได้ 
  2.สามารถจัดการข้อมูลการคืนเงินค่าประกันทั่วไป ตามรูปแบบของธนาคารผ่าน Template เพ่ือ
น าเข้าระบบ KTB Corporate Online (e-Payment) ได ้


