
 

แบบรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตามหลัก PDCA 

ส่วนการเงินและบัญชี ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ชื่อโครงการ ระบบเงินยืมทดรองจ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-advances) 
เจ้าของผลงาน 
(กรณีท าร่วมเป็นทีมให้ระบุ
สัดส่วนการมีส่วนร่วม) 

นางสาวสุวิมล บุญชู   งานตรวจจ่าย 
 

1.หลักการและเหตุผล  
 
            ส่วนการเงินและบัญชีเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานอธิการบดี  แบ่งส่วนงานออกเป็น 4  
งาน คือ  งานบริหารทั่วไปและธุรการ  งานการเงิน  งานตรวจจ่าย งานบัญชี  เป็นหน่วยงานหนึ่งที่จัดตั้งขึ้น
ในลักษณะ “รวมศูนย์”  ตามนโยบายและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในลักษณะ “รวมบริการ  
ประสานภารกิจ”  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลให้บริการด้านการเงินและบัญชี  
ตลอดจนควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

    เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ส่วนการเงินและบัญชีจึงได้พัฒนา
ระบบการให้บริการการการยืมเงินทดรองจ่ายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-advances) โดยการน า
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยด้านระบบ ซึ่งเอกสารต่างๆของการยืมเงินทดรองจ่าย จะอยู่ในรูป
ของไฟล์เอกสาร เช่น PDF ส่งมายังส่วนการเงินและบัญชี และได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
              
2. วัตถุประสงค์ 

1. สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
2. เพ่ือลดขั้นตอนในการยืมเงินทดรองจ่าย 
3. เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัยในการรับข้อมูลการยืมเงินทดรองจ่าย 
4. เพ่ือให้ผู้ยืมเงินทดรองจ่ายได้รับเงินรวดเร็วขึ้น 
5. เพ่ือลดการใช้ทรัพยากร(กระดาษ) 

 
3. เป้าหมาย  
         เชิงคุณภาพ 
 ระบบการยืมเงินทดรองอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเครื่องมือการใช้งานที่ทันสมัยกับยุคปัจจุบัน เพ่ิมความสะดวก  
เกิดความคล่องตัวในการปฎิบัติงานในกิจกรรมและโครงการต่างๆของมหาวิทยาลัย ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  
 
4. วิธีด าเนินงาน (ระบุขอบเขตการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน ตามหลัก PDCA) 

   การวางแผน (Plan) ระยะเวลาด าเนินการ 
วิธีปฎิบัติการ 

1. จัดฝึกอบรมการใช้ระบบเงินยืมทดรองอิเล็กทรอนิกส์ (e-
advances) ให้กับผู้ใช้งานกลุ่มย่อย 

ปีงบประมาณ 2565 
 
 
 



2. ขอความร่วมมือให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมในกลุ่มย่อยน าร่องการใช้
ระบบในระยะแรกเริ่มต้นทดรองใช้งานปฎิบัติการยืมเงินทดรอง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงระบบ รุปแบบ 
การใช้งานให้มีความคล่องตัวและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สอดคล้องตรง
กับความต้องการของผู้ใช้งาน 

3. จัดอบรมการใช้ระบบให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
4. จัดท าคู่มือการใช้ระบบส าหรับผู้ใช้งาน 
5. จัดท าคู่มือส าหรับ Admin ของหน่วยงานที่ควบคุมดูแล 

การใช้งานของระบบเงินยืมทดรองอิเล็กทรอนิกส์(e-advances) แบ่งได้ 2 
ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านผู้ใช้งาน-ส่งเอกสาร  
2) ด้านผู้รับเอกสาร-ส่วนการเงินและบัญชี 
  ขั้นตอนการใช้ระบบ 
 1.ผู้ใช้งานเข้าสู่โปรแกรมผ่านทาง https://financial.wu.ac.th 

2.ผู้รับเอกสาร-ส่วนการเงินและบัญชี รับทราบการส่งเอกสารของผู้ใข้งาน
ผ่านทาง https://notiy-bot.lime.me/th 

                             

 

   การด าเนินโครงการ (Do) ระยะเวลาด าเนินการ 
1. หน่วยงานกรอกแบบฟอร์การยืมเงินทดรองจ่ายผ่านระบบส่งมายังส่วน
การเงินและบัญชี 
2. ส่วนการเงินและบัญชีตรวจสอบความถูกต้อง  
3. ส่งต่อไปยังหัวหน้างานเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องระดับ2 
4. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชีอนุมัติการยืม 
5. เข้าโปรแกรม TEMP E-advances เพ่ือสร้างใบตั้งหนี้จากระบบ SAP 
6. จัดส่งใบตั้งหนี้ไปยังงานท าจ่ายเพื่อโอน e-payment เข้าบัญชีผู้ยืมเงินทด
รองในขั้นตอนต่อไป 
 

ภายใน 2 วันหลังจากได้รับ
เอกสารจาก 

 
 
 
 
 

       การตรวจสอบ (Check) ระยะเวลาด าเนินการ 
ด้านระบบ 
1.มีเครื่องมือ line notify รับทราบถึงการส่งเอกสาร 
2.ระบบสามารถตรวจสอบขั้นตอนด าเนินงานได้ตั้งแต่ผู้ส่งเอกสารจนถึง
ขั้นตอนการอนุมัติการยืมเงิน 
 ด้านข้อมูลเอกสาร 
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแนบประกอบการยืม ถูกต้อง 
ครบถ้วนตามระเบียบ ประกาศ แนวปฎิบัติ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้งบประมาณต้องสอดคล้องกับโครงการ
หรือกิจกรรมและตามแผนงานที่ตั้งไว้ 
 

ภายใน1-2 วัน 
 
 
 
 
 

https://financial.wu.ac.th/
https://notiy-bot.lime.me/th


       การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (Action) ระยะเวลาด าเนินการ 
ระบบการยืมเงินทดรองอิเล็คทรอนิกส์ เป็นเครื่องมือการใช้งานที่ทันสมัย
กับยุคปัจจุบัน เพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว ในการใช้งาน  หน่วยงานสามารถ
วางแผนการยืมเงินให้กับการปฎิบัติงานในกิจกรรมและโครงการต่างๆของ
มหาวิทยาลัย ได้ทันตามแผนที่ก าหนดไว้และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

ช่วงในเวลาปีงบประมาณ 
 
 
 
 

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

1. ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการจัดส่งเอกสารการยืมเงินทดรองจ่าย 
2. ขั้นตอนการใช้งานมีความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัวมากยิ่งขึ้น 
3. สามารถท าการเบิกจ่ายเงินยืมทดรองได้เร็วขึ้น 
4. ประหยัดทรัพยากรกระดาษของมหาวิทยาลัย (การยืมเงินทดรองจ่ายไร้ Paper) 

 
 

5.ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. เป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวกในการปฎิบัติงานได้ทุกสถานที่โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพในขั้นตอนการใช้งานมีความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัวมากยิ่งขึ้น สร้างความพึง

พอใจแก่ผู้ใช้งาน 
3. สามารถติดตามกระขบวนงานได้ว่าอยู่ในขั้นตอนไหน 
4. ประหยัดสถานที่ในการจัดเก็บเอกสารข้อมูลเอกสารแนบการยืมเงินทดรองจะถูกจัดเก็บในรูปของ 

File แนบอยู่ในระบบ 
5. ลดขั้นตอนในการท าลายเอกสาร 
6. ประหยัดทรัพยากรของมหาวิทยาลัย(กระดาษ) 

 
6. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินการ และแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 

ที ่ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
1 ระบบการยืมเงินทดรองจ่ายอิเล็คทรอนิกส์(e-

advances) เป็นเครืองมือการใช้งานที่ใหม่ท าให้
ต้องใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้ การเข้าใขระบบ 
ขั้นตอนการใช้งาน 

-จัดฝึกอบรมการใช้ระบบเงินยืมทดรอง
อิเล็คทรอนิกส์ให้กับหน่วยงาน 
-คู่มือในการปฎิบัติงาน 
 

2 การเปลี่ยนแปลงวิธีการปฎิบัติงาน อาจท าให้
ผู้ปฎิบัติงานไม่ยอมรับการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ปฎิบัติงาน ท าให้ระบบการท างานล่าช้า  

-จัดฝึกอบรมการใช้งานกลุ่มย่อย 
-ให้ความรู้การใช้ประโยชน์ของโปรแกรม 

3 ผู้ยืมไม่เข้าใจขั้นตอนการใช้งาน กรอกข้อมูลไม่
ครบถ้วน 

-จัดฝึกอบรมการใช้ระบบเงินยืมทดรอง
อิเล็คทรอนิกส์ให้กับหน่วยงาน 
-คู่มือในการปฎิบัติงาน 



 
4 ผู้ยืมไม่แนบ File เอกสารประกอบการยืมเงินทด

รองจ่าย 
-ให้ความรู้เกี่ยวกับเอกสารประกอบการยืมทด
รองจ่ายตามประเภทกิจกรรม/โครงการที่ยืมใน
การปฎิบัติภารกิจต่างๆของมหาวิทยาลัย 

5 การใช้ยืมเงินทดรองระบบอิเลคทรอนิกส์ประจ าวัน 
อาจท าให้เกิดความเสี่ยง เมื่อระบบการควบคุม
อัตโนมัติปฎิบัติงานเกิดความผิดพลาด 

-ผู้ดูแลระบบต้องสร้างฐานข้อมูลส ารอง 

6 ระบบการยืมอิเล็คทรอนิกส์ ใช้ internet เป็น
เครืองมือในการเชื่อมต่อการใช้งาน หากinternet
ท าให้เกิดการใช้งานล่าช้า 

-ผู้ดูแลระบบต้องสร้างการเครื่องมือเชื่อมต่อ
ส ารองการใช้งาน 

7. แนวทางการพัฒนางานเรื่องนี้ต่อไป และสิ่งที่ต้องการสนับสนุนเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
1. ให้ทุกหน่วยงานที่ใช้ระบบเข้าการใช้ line notify เป็นเครื่องสือสารในการรับรู้การส่งเอกสาร

ได้รวดเร็วขึ้น 
2. พัฒนาระบบการยืมเงินทดรองจ่ายระบบอิเลคทรอนิกส์(e-advances)ให้กับของนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยในการยืมเงินทดรองเพ่ือปฎิบัติภารกิจต่างๆของมหาวิทยาลัย 
3. พัฒนาระบบการยืมเงินทดรองจ่ายระบบอิเลคทรอนิกส์(e-advances)ให้กับหน่วยวิสาหกิจ

โดยการแยกฐานข้อมูลการยืม 
  

 


