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1. หลักการและเหตุผล 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยรัฐ  จัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ พ.ศ. 2535   มีรูปแบบเป็น “มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาล”  ตั้งอยู่ที่ อ าเภอท่าศาลา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่จัดการเรียนการสอน
ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร ์ มีภารกิจหลัก  4  ประการ  คือ การผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการแก่สังคม  การ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ค านึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา ความมีเสรีภาพและความ
เป็นเลิศทางวิชาการควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับ
ในระดับนานาชาติ  ยึดหลักความโปร่งใส ความถูกต้อง การตรวจสอบได้และความรับผิดชอบต่อรัฐและ
สังคม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ และการบริหารงานแบบมีส่วน ร่วมของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อความ
เปลี่ยนแปลงของประเทศทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ เทคโนโลยีซึ่งในแต่ละด้านต่างมี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันทั้งหมด มีอิทธิพลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความต้องการทางด้านศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาเพ่ิมมากขึ้น  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงมีจุดมุ่งหมายที่จะกระจายโอกาสทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสู่ภายในประเทศและต่างประเทศ   การมีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและ
ทันสมัยส าหรับการวางแผนและตัดสินใจสถานการณ์ในอนาคตจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับมหาวิทยาลัย  การ
ปฏิบัติงานด้านการบัญชีเป็นกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญในการปฏิบัติงาน  มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป   เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถ
แสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินได้ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  การ
ปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับงานบัญชี  มีบทบาทหน้าที่บันทึกบัญชีการเบิกจ่ายเงินทุนเพ่ือการศึกษา  โดย
รับผิดชอบบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในระบบ WUMIS  ประกอบด้วยทุนเงิน
รับฝากทุนการศึกษา ซึ่งผู้ พัฒนาระบบ รับผิดชอบการบันทึกบัญชีด้านรายจ่ายทุนการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย และได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของงานจึงมีความสนใจศึกษาและพัฒนาระบบเงินทุนเพ่ือ
การศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศของปฎิบัติงานเกี่ยวกับงานทุนการศึกษาและ
ผู้ที่สนใจศึกษาใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนด าเนินงานและการบริหารจัดการเงินทุนเพ่ือ
การศึกษา ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C


หลักการ เหตุผล ความจ าเป็น 
 

 ในปัจจุบันระบบการเบิกจ่ายเงินทุนเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีวิธีการ
ท างานที่ต้องมีการประสานงานกันในหลายกลุ่มงานและมีกระบวนการท างานหลากหลายขั้นตอนในการ
เบิกจ่ายเงินรับฝากทุนการศึกษาท าให้ประสบปัญหาในการปฏิบัติงาน ขั้นตอนในการเบิกจ่ายเงินรับฝาก
ทุนการศึกษาเริ่มจากการรับมอบทุนการศึกษาที่ผู้บริจาคมอบให้กับมหาวิทยาลัย งานการเงินรับ(ส่วน
การเงินและบัญชี) ออกใบเสร็จรับเงินและจัดเก็บเงินฝากดังกล่าวไว้ในบัญชีชื่อเงินรับฝากทุนการศึกษา
นักศึกษา ต่อจากนั้นกลุ่มงานทุนส่วนกิจการนักศึกษาจะท าหน้าที่คัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนแล้วท า
เรื่องมาเบิกที่ส่วนการเงินและบัญชี ส่งต่อให้งานตรวจจ่าย(ส่วนการเงินและบัญชี)ท าการตรวจสอบ
ความถูกต้องในการเบิกจ่ายแล้วส่งต่อให้กับงานบัญชี ซึ่งงานบัญชี(ส่วนการเงินและบัญชี)จะท าการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์ บันทึกบัญชี ตรวจสอบว่าทุนนี้ได้รับเงินมาแล้วหรือยัง และท าการบันทึกบัญชี
เดบิตและเครดิตเพ่ือส่งต่อให้งานท าจ่าย(ส่วนการเงินและบัญชี)จัดท ารายการโอนเงิ นให้นักศึกษาที่
ได้รับทุน  

จากขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินรับฝากทุนการศึกษาของนักศึกษาในข้างต้นท าให้ประสบปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูลของฝ่ายต่าง ๆ ในส่วนของจ านวนเงินคงเหลือของแต่ละทุนการศึกษาที่
ได้รับบริจาคมา ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะต้องมีการติดต่อสอบถามจากงานบัญชี(ส่วนการเงินและบัญชี)
เท่านั้น กลุ่มงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลยอดเงินคงเหลือในส่วนนี้ได้ จึงต้องมีการ
ติดต่อประสานงานหรือท าหนังสือขอยืนยันยอดเงินคงเหลือจากงานบัญชี(ส่วนการเงินและบัญชี)
โดยตรงทุกครั้ง ท าให้เกิดความล่าช้าในการท างาน ผู้ปฏิบัติงาน จึงอยากน าเสนอแนวทางการปรับ
รูปแบบข้อมูลรายละเอียดและการพัฒนาระบบเงินรับฝากทุนการศึกษานักศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับ
ทุนการศึกษารวบรวมให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้การจัดเก็บข้อมูลลงใน Google Sheet ที่สามารถ
อัพเดท เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูลแบบออนไลน์ได้ และน าไปรวบรวมใส่ไว้ใน Google Drive ที่สร้างขึ้น
เพ่ือให้ทุกงานที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน เพ่ือช่วยลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาระบบเงินทุนเพ่ือการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ทันสมัย 
รวดเร็ว และสามารถควบคุมการเบิกจ่ายเงินทุนเพื่อการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 
              เพ่ือพัฒนาระบบเงินทุนเพ่ือการศึกษา ในการปฎิบัติงานในบันทึกบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ัน เช่น 

1) เพ่ือช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2) เพ่ือให้ทุกงานที่เก่ียวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 
3) เพ่ือพัฒนาระบบเงินทุนเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ทันสมัย รวดเร็ว 
 เป็นปัจจุบันและ มีประสิทธิภาพ 
4) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมการท างานให้มีประสิทธิภาพในศตวรรษท่ี 21 

 
                   
 
 



3. เป้าหมาย  
         3.1 เชิงปริมาณ  
                1. ด าเนินการเดือนละ 1 ครั้ง 
         3.2 คุณภาพ 
              1. ผู้กี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 
              2. ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบได้อย่างรวดเร็ว 
4. วิธีด าเนินงาน (ระบุขอบเขตการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน ตามหลัก PDCA) 

   การวางแผน (Plan) ระยะเวลาด าเนินการ 
1.ก าหนดแบบฟอร์มเพ่ือจัดท าข้อมูลทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆในรูปแบบ
ของโปรแกรม Excel โดยแยกตามประเภทของทุน 
2.เก็บรวบรวมข้อมูลจ านวนเงินทุนการศึกษา โดยการตรวจสอบยอดจาก
ระบบ SAP และ สมุดคู่ฝากธนาคาร 
3.น าข้อมูลที่ได้มาโดยใช้โปรแกรม Goole sheets ในการน าเสนอข้อมูล
ผ่านลิ้งค์ 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EoALH_rU67um-
KFcyYiZJdPjpFSKiMPUfTWf0TWGyHg/edit?usp=sharing 
 

5 วัน 
 

10 วัน 
 

1 วัน 
 

   การด าเนินโครงการ (Do) ระยะเวลาด าเนินการ 
การพัฒนาระบบครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ

ทุนการศึกษาของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ทราบถึงจ านวนเงินทุน ที่มีผู้
บริจาคมา ผู้พัฒนาระบบได้ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล 
4. การพัฒนาระบบและการน าเสนอ 

 

1 เดือน 
 
 
 
 
 

       การตรวจสอบ (Check) ระยะเวลาด าเนินการ 
    การตรวจสอบจ านวนเงินทุนคงเหลือโดยแยกประเภทกองทุน 
1.ตรวจสอบรายการเกิดขึ้นระหว่างเดือน รับ – จ่าย 
2.ตรวจสอบจ านวนเงินคงเหลือในระบบ SAP ระหว่างเดบิต และเครดิต
ต้องตรงกัน 
3.ตรวจสอบรายการรับเงินจากการบริจาคและท ารายการถอนเงินให้ตรง
กับบัญชีของกองทุนนั้น ๆ 
4.ตรวจสอบรายการถอนเงินคืนมหาวิทยาลัย เนื่องจากการจ่ายเงิน
ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาได้จ่ายผ่านบัญชีของมหาวิทยาลัย 
5.ตรวจสอบจ านวนเงินคงเหลือในสมุดธนาคารของแต่ละกองทุน ต้องตรง
กับบัญชีในระบบ SAP  
 

 
1 วัน 
1 วัน 

 
1 วัน 

 
1 วัน 

 
1 วัน 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EoALH_rU67um-KFcyYiZJdPjpFSKiMPUfTWf0TWGyHg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EoALH_rU67um-KFcyYiZJdPjpFSKiMPUfTWf0TWGyHg/edit?usp=sharing


       การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (Action) ระยะเวลาด าเนินการ 
1.ติดตามรายการถอนเงินร้บฝากจากการบริจาคให้ถูกต้องตรงกับกองทุน
นั้น ๆ 
2.ติดตามรายการถอนเงินรับฝากทุนการศึกษาคืนมหาวิทยาลัย 
 

1 วัน 
 
 
 

สรุปผลด าเนินงานในภาพรวม (เปรียบเทียบสภาพเดิม กับผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ เช่น ลด
เวลา ลดขั้นตอน ประหยัดทรัพยากร ตามหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน) 
 
เปรียบเทียบสภาพเดิม 
 งานทุนการศึกษา(ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา) จะท าบันทึกข้อความเพ่ือความอนุเคราะห์ให้
งานบัญชี (ส่วนการเงินและบัญชี) จัดท ารายงานสรุปยอดจ านวนเงินคงเหลือของแต่ละกองทุนให้งาน
ทุนการศึกษา(ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา) ทราบ 
 
ผลที่ได้รับหลังการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ 
 ปัจจุบันงานทุนการศึกษา(ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา) สามารถเข้าลิ้ง ตามด้านล่างนี้ 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EoALH_rU67um-
KFcyYiZJdPjpFSKiMPUfTWf0TWGyHg/edit?usp=sharing 
ได้ตามความต้องการ และสามารถทราบยอดจ านวนเงินคงเหลือได้ทันที ทันต่อเหตุการณ์ ลดขั้นตอนการ
ท างาน โดยไม่ต้องจัดท าบันทึกข้อความเพ่ือให้งานบัญชี (ส่วนการเงินและบัญชี) เพ่ือจัดท ารายงานสรุปยอด
จ านวนเงินคงเหลือเหมือนเดิมอีก 
 

   

5. ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1. ช่วยลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน 

 2. ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันท่วงที เป็นปัจจุบัน 

 3.การเข้าถึงข้อมูลเงินทุนเพ่ือการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมีความทันสมัย ถูกต้อง วดเร็ว และมีประ
สิทธภาพมากยิ่งขึ้น 

 

6. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินการ และแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 

บทสรุป 

การพัฒนระบบเงินทุนการศึกษา ครั้งนี้จัดท าขึ้นเพ่ือความคล่องตัวในการปฎิบัติงานระหว่างงานทุน 
(ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา) กับ งานบัญชี(ส่วนการเงินและบัญชี) สามารถรับรู้ทุนการศึกษาแต่ละ
ประเภทได้อย่างรวดเร็ว โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานบัญชีแยกประเภทรายงานบัญชีตามแผน
กิจกรรม  รายงานงบทดลอง 3 มิติตามระบบบัญชีจากระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและการบัญชีกองทุน 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EoALH_rU67um-KFcyYiZJdPjpFSKiMPUfTWf0TWGyHg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EoALH_rU67um-KFcyYiZJdPjpFSKiMPUfTWf0TWGyHg/edit?usp=sharing


โดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WUMIS) เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงาน  
น ามาสร้างเป็นตารางตามประเภทของทุนการศึกษา ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Office Excel  เพ่ือ
ค านวณหาจ านวนเงินคงเหลือ หาค่าความเปลี่ยนแปลง น าเสนอในรูปตาราง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศของ
ผู้ปฎิบัติงาน เพ่ือประกอบการตัดสินใจวางแผนด าเนินงานและการบริหารจัดการทุนการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา และมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น   

 

ปัญหา     

1.ชื่อธนาคารเลขที่บัญชี ส าหรับให้บริจาคทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีบัญชี
หลากหลาย ผู้บริจาคทุนการศึกษายังไม่เข้าถึงบัญชีนั้น ๆ ที่ต้องการบริจาค ท าให้ผูด าเนินการเกี่ยวกับ
ทุนการศึกษา เช่น งานการเงินนรับ งานตรวจจ่าย งานวิเคราะห์บัญชี(ส่วนการ เงินและบัญชี) ต้องรวบรวม
ข้อมูลการบริจาคและการเบิกจ่ายในแต่ละกองทุนต้องสรุป และถอนเงินจากบัญชีนั้น ๆ ให้ถูกต้องตรงกับความ
เป็นจริง 

2.การบันทึกบัญชีรับเงินและจ่ายเงินบริจาคบันทึกไม่กับชื่อกองทุนนั้น ๆ  

แนวทางการแก่ไข 

1. ควรแจ้งชื่อธนาคาร เลขที่บัญชีให้ผู้บริจาคทราบถึงแหล่งกองทุนเพ่ือจะได้บริจาคให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของกองทุนนนั้น 

 

7. แนวทางการพัฒนางานเรื่องนี้ต่อไป และสิ่งที่ต้องการสนับสนุนเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

        - 


