
 

แบบรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตามหลัก PDCA 

ส่วนการเงินและบัญชี ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ชื่อโครงการ การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการรับเงินและจัดท ารายงานด้านการ

รับเงิน หาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

เจ้าของผลงาน 
(กรณีท าร่วมเป็นทีมให้
ระบุสัดส่วนการมีส่วนร่วม) 

นางภรภัทร  วรโชติธณิน 
สัดส่วน 100 

1. หลักการและเหตุผล 
                มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหน่วยงานรัฐ ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความรับผิดชอบในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ด าเนินการค้นคว้าวิจัยพัฒนาให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมีรายได้จากเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี และ
รายได้จากการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
                ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีหน้าท่ีในการจัดท ารายงานการเงินตามรูปแบบท่ี
กรมบัญชีกลางก าหนด และน าส่งรายงานการเงินให้หน่วยงานภายนอก โดยรายงานการเงินต้อง
จัดท าตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 รายการท่ีปรากฏในรายงาน
การเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีกระทรวงการคลัง
ประกาศใช้ ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน                                   
 
2. วัตถุประสงค์ 
           2.1 เพ่ือรายงานสถานะการเงินและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นข้อมูล
ในการตัดสินใจในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
           2.2 เพ่ือน าส่งหน่วยงานของรัฐเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท ารายงานการเงินรวมภาครัฐ 
           2.3 เพ่ือให้รายงานการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามก าหนดเวลา 
 
3. เป้าหมาย  
         3.1 เชิงปริมาณ  
             รายงานการรับเงินประจ าวัน ประจ าเดือน และประจ าปี 
          3.2 คุณภาพ 
              3.2.1 รายงานการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามก าหนดเวลา      
            3.2.2 การน าส่งเงินถูกต้องตามระเบียบประกาศท่ีก าหนด             



4. วิธีด าเนินงาน (ระบุขอบเขตการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน ตามหลัก PDCA) 
   การวางแผน (Plan) ระยะเวลาด าเนินการ 

1.ก าหนดนโยบาลในการรับเงิน จัดท าหนังสือเวียนแจ้งเพื่อให้เป็น
แนวปฎิบัติที่ชัดเจนถุกต้องตรงกัน 
2.ประเภทของการรับเงิน 
   - รับเงินจากหน่วยงานภายนอก 
   - รับเงินจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
3. เอกสารในการน าส่งเงินเพ่ือให้ทราบประเภทของรายรับเงิน 
ครบถ้วนชัดเจน  
4. เวลาในการน าส่งเงินให้เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด 
5. เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลด้านการรับเงินมีระบบ SAP ระบบ
ย่อยด้านการรับเงิน (AR) 
6. การจัดท ารายงานด้านการรับเงิน 
  - ประจ าวัน  
  - ประจ าเดือน 
  - ประจ าปี 

1ปีงบประมาณ  
(1 ต.ค.-30 ก.ย.) 

   การด าเนินโครงการ (Do) ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ด าเนินการตรวจสอบเอกสารการน าส่งเงิน 
2. ด าเนินการบันทึกข้อมูล 
3. ด าเนินการจัดเก็บเอกสาร 
4. ด าเนินการจัดรายงาน 

1ปีงบประมาณ  
(1 ต.ค.-30 ก.ย.) 

       การตรวจสอบ (Check) ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ด าเนินการรับเอกสารและตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้ 

1.1 ข้อมูลในระบบDOMs และเอกสารจริง ครบถ้วนตรงกัน 
1.2 ข้อมูลเอกสารท่ีใช้ประกอบการบันทึกครบถ้วน 

-บันทึกข้อมความแจ้งรายละเอียดต่างๆ 
-หลักฐานการโอนเงินท่ีชัดเจน  
-รหัสงบประมาณที่แสดงรายการรับ-จ่าย 
-อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

2.การบันทึกข้อมูลในระบบ SAP ระบบย่อย AR  
    2.1 มีความเข้าใจในระบบ SAP เพ่ิมข้อมูลในการจัดเก็บถูกต้อง 
ครบถ้วน 
    2.2 จ าแนกประเภทรายการรับเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

1ปีงบประมาณ  
(1 ต.ค.-30 ก.ย.) 

 
 
 



        - รับเงินเพ่ือออกใบเสร็จรับเงินท่ีเป็นการรับเงินเป็นไปตาม
หมวดหมู่ ประเภทของเงินรับนั้นๆ (เงินรายได้ , เงินรับล่วงหน้า ,
อื่นๆ) 
        - ออกใบแจ้งหนี้ เพื่อเป็นการจัดเก็บเอกสารการบริการท่ียัง
ไม่ได้รับเงิน 
   2.3 การจัดเก็บเอกสารจ าแนกเป็นรายวัน รายเดือน รายปี 
   2.4 การจัดท ารายงานการรับเงินท่ีจ าแนกตามหมวดหมู่เพื่อใช้
ในการวิเคราะห์สถานะทางการเงินต่อไป 
         

       การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (Action) ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ติดตาม สอบถาม รายการท่ีเอกสารไม่ครบถ้วน ข้อมูลไม่ชัดเจน 
2. วิเคราะห์รายการท่ีแสดงในหมวดหมู่การรับเงินต่างๆให้ถูกต้อง 
3. ปรับปรุงกระบวนการท างานให้ถูกต้อง รวดเร็ว คล่องตัว เพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างาน 
4. ปรับปรุงรายงานให้มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน 
5. จัดประชุมเพื่อลดความผิดพลาด และให้ข้อมูลถูกต้องตรงกัน 

1ปีงบประมาณ  
(1 ต.ค.-30 ก.ย.) 

 
 
 

สรุปผลด าเนินงานในภาพรวม (เปรียบเทียบสภาพเดิม กับผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ 
เช่น ลดเวลา ลดขั้นตอน ประหยัดทรัพยากร ตามหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน) 
      การปรับปรุงกระบวนการการรับเงินและจัดท ารายงานด้านการรับเงินมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ ท าให้ลดเวลา ลดขั้นตอนในการท างาน และท าให้ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วนมากขึ้น 
 

     

5. ประโยชน์ที่ได้รับ 

    1. ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนในการท างานสามารถวางแผนในการท างานได้ 

    2. รายงานด้านการรับเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน 

6. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้ระหว่างด าเนินการ และแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 

    ปัญหาอุปสรรค 

     1. ผู้ปฏิบัติงานบางหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าเอกสารการน าส่งเงินรายได้ 

    2. เอกสารเบิกจ่ายช่วงสิ้นปีงบประมาณ มีปริมาณมาก ท าให้การวิเคราะห์บันทึกบัญชีผิดพลาด 

  



   แนวทางแก้ไข 

    1.ให้ค าแนะน าปรึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในทางด้านบัญชีให้มากขึ้น 

    2. ติดตามการส่งเอกสารการรับเงินให้ตรงตามไตรมาส  

    3.มีการตรวจสอบท้ังผู้น าส่งเงินและผู้รับเงินให้ถูกต้องตรงกัน และเป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด 

7. แนวทางการพัฒนางานเร่ืองนี้ต่อไป และสิ่งที่ตอ้งการสนับสนุนเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

    หน่วยงานต่างๆสามารถศึกษาข้อมูลในเวปส่วนการเงินและบัญชี และตรวจสอบข้อมูล
รายละเอียดการรับเงินของโครงการจากระบบ SAP  


