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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
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ที่ปรึกษา  รศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา  ประธานโครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์  
       ภาคพิเศษ  
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” 

1. ปรับปรุงกระบวนการเบิก -จ่ายเงินค่าสอนของอาจารย์ผู้สอนในโครงการเปิดสอนปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ Business Process 
Reengineering มาจัดการเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการท างานทั้งระบบ โดยท าการ
ลดขั้นตอนการท างาน (Eliminate) และปรับปรุงวิธีการท างานให้ง่ายขึ้น (Simplify) 

2. น าเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานทุกกระบวนการ โดยพัฒนา
โปรแกรมเพ่ือสนับสนุนในการจัดเก็บข้อมูล ค านวณ และพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการ 

3. น าระบบธุรกรรมออนไลน์ คือ TMB Business Click มาช่วยในการปฏิบัติงานด้านการเงินให้รวดเร็วและ
เป็นมาตรฐานสากล ท าให้อาจารย์ผู้สอนได้รับค่าสอนโดยตรงและรวดเร็ว 

4. น าหลักการ PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถวางแผนปฏิบัติงาน ตรวจสอบ แก้ไข
ข้อผิดพลาดในแต่ละกระบวนการได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา 

 
ประสิทธิผล 

1. ลดเวลาด าเนินการในกระบวนการเบิก-จ่ายเงินค่าสอนลง 23 วัน/งวด หรือ ท าให้ท างานเร็วขึ้น 38.98 %  
2. ลดความล่าช้าในการเบิก-จ่ายค่าสอนของทุกภาควิชาได้ 100 % ท าให้โครงการสามารถบริหารจัดการ

การเบิก-จ่ายเงินค่าสอนของอาจารย์ผู้สอนในโครงการได้ตรงตามก าหนดเวลาของแต่ละงวด  
3. ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษลงได้ 500 แผ่น/ภาคการศึกษา 
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ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นหน่วยสนับสนุนที่มีหน้าที่บริหารจัดการการเรียนการสอน ประสานงานและให้บริการด้านการเรียนการสอนใน
หลักสูตรภาคพิเศษของคณะ ปัจจุบันเปิดสอนทั้งสิ้น 7 สาขาวิชา (คือ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมส ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ
วิศวกรรมอุตสาหการ) โครงการมีแนวคิดและด าเนินการในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการการเบิก-จ่ายเงิน
ค่าสอนประมาณ 10 ล้านบาท/ภาคการศึกษา ให้แก่อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยสอน(ที่สังกัดคณะ) และอาจารย์ผู้สอน
ภายนอกคณะ ซึ่งโครงการมีอาจารย์ผู้สอนจากภาควิชาต่างๆ ภายในคณะที่สอนในโครงการ จ านวนประมาณ 178 
คน/ภาคการศึกษา หรือ คิดเป็น 64.73% ของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. 

จากการด าเนินการที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปี พบปัญหาการเบิก-จ่ายเงินค่าสอนล่าช้า และพบว่า
ปัญหาเกิดจากภาควิชาส่วนใหญ่ด าเนินการเบิกเงินค่าสอนล่าช้าซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากกระบวนการท างานมีขั้นตอน
มากเกินความจ าเป็น ต้องรวบรวมข้อมูล จัดท าเอกสารและติดตามผู้เกี่ยวข้องจ านวนมากมาลงนาม ท าให้เสียเวลาใน
การด าเนินการ โดยบางภาควิชาเบิกเงินค่าสอนล่าช้าข้ามภาคการศึกษา/ข้ามปีการศึกษาส่งผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการงบประมาณของโครงการและของคณะ รวมถึงความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอน ดังนั้นโครงการจึงท าการ
ปรับปรุงกระบวนการเบิก-จ่ายเงินค่าสอนใน 3 กระบวนการหลัก คือ การขออนุมัติหลักการ การขออนุมัติเบิก และ
การจ่ายเงินค่าสอน โดยใช้หลัก ECRS(Eliminate Combine Rearrange Simplify) มาปรับปรุงกระบวนการท างาน
ทั้ง 3 กระบวนการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความล่าช้าในการด าเนินการเบิก-จ่ายเงินค่าสอน  

 
บทสรุปผู้บริหาร 
 คณะกรรมการด าเนินงานโครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มก. เล็งเห็นถึงความส าคัญและมุ่งแก้ไขปัญหาความล่าช้าของการด าเนินการในกระบวนการดังกล่าว จึงได้ศึกษา
กระบวนการในการเบิก-จ่ายเงินค่าสอน เครื่องมือต่างๆ ที่จะน ามาใช้ และได้ท าการปรับปรุงกระบวนการท างาน 
โดยมีวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม (Best Practices) ดังนี้ 

1. ท าการปรับปรุงกระบวนการตามหลักการ ECRS (Eliminate Combine Rearrange Simplify)  
โดยด าเนินการ ดังนี้  
Eliminate : ลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น  ในขั้นตอนการจ่ายเงินค่าสอน ซึ่งการด าเนินการแบบเดิม  

                     โครงการสั่งจ่ายเช็คในนามหัวหน้าภาควิชา ผู้ประสานงานประจ าภาควิชา/สาขาวิชา 
                     น าเช็ควงเงินจ านวนมากไปขึ้นเงิน และจ่ายเงินค่าสอนเป็นเงินสด หรือ น าฝากเงินเข้า 
                     บัญชีอาจารย์ผู้สอน ซ่ึงเป็นภาระงานที่มคีวามเสี่ยง 

Simplify   : ปรับปรุงวิธีการให้ง่ายขึ้น ในส่วนการรวบรวมข้อมูลลงทะเบียน การจัดท าเอกสาร 
                     ต่างๆ เช่น บันทึกขออนุมัติหลักการเบิก-จ่ายเงินค่าสอน บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน 
                     ค่าสอน ตารางสอน และหลักฐานการจ่ายเงิน เป็นต้น โดยก าหนดรูปแบบเอกสารให้มี 
                     มาตรฐานเดียวกัน ซึ่ งสามารถจัดท าผ่านโปรแกรมที่สร้างมารองรับการท างาน       
                     โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารตารางสอน ซึ่งอาจารย์ผู้สอน 1 ท่าน = 1 ใบ กรณีที่ 
                     ภาควิชามีอาจารย์ผู้สอนจ านวนมาก จึงส่งผลให้มีเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกเงิน 
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                จ านวนมาก และยากต่อการตรวจสอบ ดังนั้นจึงได้ปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอข้อมูล 
                ตารางสอนเป็นแบบสรุปตารางสอนทั้งภาควิชาแทน ซึ่งง่ายต่อการตรวจสอบ อีกทั้ง 

                     ลดปริมาณเอกสารลงจ านวนมาก 
2. สร้างโปรแกรมเบิกเงินค่าสอน เพ่ือช่วยในการจัดเก็บข้อมูล ค านวณ และพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องใน     

แต่ละกระบวนการ  
3. น าระบบ TMB Business Click ของธนาคารทหารไทยมาใช้ในกระบวนการที่ 3 (กระบวนการจ่ายเงิน 

ค่าสอน) โดยโครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ ด าเนินการโอนเงินค่าสอน      
เข้าบัญชีผู้สอนโดยตรงเพื่อให้ผู้สอนได้รับค่าสอนรวดเร็วและเป็นไปตามแนวปฏิบัติ มก. 

4. ใช้หลัก PDCA มาใช้ในการควบคุมทุกกระบวนการ เพ่ือให้เกิดการพัฒนากระบวนการที่มีคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement) 

โดยแบ่งการปรับปรุงกระบวนการออกเป็น 3 phase  คือ 
Phase 1 : อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ 

  Phase 2 : อาจารย์ผู้สอนนอกคณะ 
  Phase 3 : ผู้ช่วยสอน 

ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ได้ปรับปรุงกระบวนการใน Phase 1 เรียบร้อย และน าไปทดลองใช้        
ณ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ เพ่ือรวบรวมปัญหามาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยเริ่ม      
ใช้จริงกับทุกสาขาวิชาในภาคต้น ปีการศึกษา 2559 จนกระทั่งปัจจุบัน โดยรวมถึงสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
และวิศวกรรมทรัพยากรน้ า ซึ่งมีอาจารย์ผู้สอนในวิชาส่วนกลางของโครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ 
ภาคพิเศษด้วย 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน 

โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ (โครงการ ฯ ภาคพิเศษ) เป็นหน่วยงานภายใต้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2532 เพ่ือผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มี
คุณภาพและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาความเจริญของประเทศ โดยเน้นหลักบริหารจัดการแบบพึ่งพาตนเอง และ
มีโครงสร้างการบริหารงานภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรูปที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 โครงสร้างการบริหารงานโครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หมายเหตุ : ภาคต้น (ประมาณช่วงเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน) และ ภาคปลาย (ประมาณช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ส านักงาน 
เลขานุการ 
(1 ส านัก) 

 

ภาควิชา 
(10 ภาควิชา)  

 
 
 
 

ศูนย/์สถาบัน 
(18 ศูนย ์

     3 สถาบัน 
     1 สถาน)ี 

 
 

โครงการฯ ภาคพิเศษ 

โครงการฯ นานาชาต ิ

โครงการ ป.โท  
แบบสหวิทยาการ  

(3 โครงการ) 
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ปัจจุบันโครงการฯ ภาคพิเศษมีวิสัยทัศน์ “ก้าวสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 4.0” โดยบริหารจัดการและด าเนินงาน
ด้านการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาคพิเศษ ภายใต้ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์การบริหาร ค่านิยม เอกลักษณ์ รวมถึงวัฒนธรรมและนโยบายต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้ 

 
ปรัชญาและปณิธาน :  

ผลิตบัณฑิตคุณภาพดี เทคโนโลยีก้าวหน้า พึ่งพาตนเอง 
 

วิสัยทัศน์ :  
คณะวิศวกรรมศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมในระดับสากล ที่สามารถ  

 พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 

พันธกิจ :  
ผลิตวิศวกรมืออาชีพที่มีความสามารถและรอบรู้ทางเทคนิค พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และ  

 ความรับผิดชอบทางสังคม และขยายงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการให้ เป็นที่ยอมรับของ  
 สังคม และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหาร :  

1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
2. ผลิตผลงานวิจัยที่สนองตอบต่อการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของ มก. บนพื้นฐานของการพ่ึงพาตนเองและ

ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
3. ให้งานบริการวิชาการเป็นแนวทางสร้างรายได้ ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และคุณภาพชีวิตการท างานของ

อาจารย์และบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4. ปลูกฝังคุณค่าวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมให้มีการผสมผสานกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม

เข้ากับทุกภารกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและ

สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
5 

ค่านิยม :  
จริยธรรมน าหน้า E Ethics 
น าพาเทคโนโลยี N New technology 
เขียวขจีสภาพแวดล้อม G Green Environment 
พร้อมรับผิดชอบ R Responsibility 
นอบน้อมบริการ S Service mind 
สานงานต่อเนื่อง C Continuity 
เน้นเรื่องคุณภาพ H High-Quality 
บทบาทผู้ริเริ่ม O Originality 
เพ่ิมผลงานประจักษ์ O Outstandingness 
รักการเรียนรู้ L Learning Organization 

 
เอกลักษณ์ :  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ องค์กรนวัตกรรม 
 
ผลิตภัณฑ์ บริการที่ส าคัญของโครงการฯ ภาคพิเศษ : 
 ผลิตภัณฑ์หลักของโครงการฯ ภาคพิเศษ คือ การศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร       
ภาคพิเศษ จ านวน 7 สาขาวิชา (สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า
เครื่องกลการผลิต วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมส ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ และวิศวก รรมอุตสาหการ )  
 โครงการฯ ภาคพิเศษมีกลไกในการส่งมอบบริการให้กับลูกค้า คือ บริหารจัดการหลักสูตรและทรัพยากร 
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และ สนับสนุนการเรียนการสอน 
  
กลุ่มลูกค้า/ผู้รับบริการที่ส าคัญ มี 5 กลุ่ม 

1. นักศึกษา 
2. อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ 
3. อาจารย์ผู้สอนภายนอกคณะ 
4. ผู้ช่วยสอน 
5. ผู้ประสานงานประจ าภาควิชา/สาขาวิชา 

  
รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ :  

ในปี พ.ศ.2558 โครงการฯ ภาคพิเศษได้เริ่มด าเนินการปรับปรุงกระบวนการท างานการเบิก-จ่ายเงินค่าสอน
ของอาจารย์ผู้สอนในโครงการฯ ภาคพิเศษ จนกระทั่งประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในปี 2560 ท าให้
โครงการได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากผลงาน เรื่อง Smart Payment จากโครงการ Productivity Quality 
Improvement ปี 2560 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.  
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การเรียนรู้ความคาดหวังของ “ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ” 
จากการด าเนินการเบิก-จ่ายเงินค่าสอน ซึ่งประสบปัญหา คือ มีการเบิก-จ่ายเงินค่าสอนล่าช้า ส่งผลให้

อาจารย์ผู้สอนได้รับเงินค่าสอนล่าช้า โครงการฯ ภาคพิเศษจึงได้ท าการปรับปรุงกระบวนการเบิก -จ่ายเงินค่าสอน 
เพ่ือให้ลูกค้า/ผู้รับบริการในกระบวนการเบิก-จ่ายเงินค่าสอนได้รับบริการเป็นไปตามความคาดหวัง ดังตารางที่ 1 

 

ลูกค้า/ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง 
อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ ได้รับเงินค่าสอนเร็วขึ้น 
ผู้ประสานงานประจ า
ภาควิชา/สาขาวิชา 

มีกระบวนการ/เครื่องมือในการปฏิบัติงาน ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 
สะดวก และรวดเร็ว 

ตารางที่ 1 ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า/ผู้รับบริการ 

 
กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

กระบวนการเบิก-จ่ายเงินค่าสอน มีกระบวนการที่ส าคัญทั้งสิ้น 3 กระบวนการ คือ 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2 กระบวนการเบิก-จ่ายเงินค่าสอน 

 
การเบิก-จ่ายเงินค่าสอนในแต่ละภาคการศึกษาสามารถเริ่มด าเนินการได้ในสัปดาห์ที่ 3 หลังจากวันสุดท้าย

ของการ Add-drop โดยผู้ประสานงานประจ าภาควิชา/สาขาวิชารวบรวมข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน และจ านวนนิสิต
ที่ลงทะเบียนเรียน จากระบบสารสนเทศนิสิตของส านักทะเบียนและประมวลผล และจากอาจารย์ผู้สอน เพ่ือน าไป
ค านวณค่าสอนโดยใช้เครื่องคิดเลขหรือโปรแกรม MS Excel และพิมพ์บันทึกขออนุมัติหลักการเบิกเงินค่าสอนพร้อม
ระบุวงเงินที่ได้จากการค านวณ เสนอผ่านหัวหน้าภาควิชา ประธานโครงการฯ ภาคพิเศษ และคณบดีพิจารณาอนุมัติ  

หลังจากได้รับการอนุมัติหลักการเบิกเงินค่าสอนเรียบร้อยแล้ว ภาควิชาสามารถด าเนินการขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าสอนให้แก่อาจารย์ผู้สอนเป็นรายเดือน (งวด) (1 ภาคการศึกษา = 4 เดือน = 4 งวด(ครั้ง)) โดยผู้ประสานงาน
ประจ าภาควิชา/สาขาวิชาพิมพ์บันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าสอน ตารางปฏิทินการสอนรายสัปดาห์ของอาจารย์         
แต่ละคน และหลักฐานการจ่ายเงิน พร้อมทั้งติดตามอาจารย์ผู้สอนทุกท่านให้ลงนามในเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน 
และตารางปฏิทินการสอนรายสัปดาห์ของแต่ละบุคคล (1 คน = 1 แผ่น/งวด) หลังจากนั้นเสนอหัวหน้าภาควิชา     
ลงนามในเอกสารทั้งหมด ได้แก่ บันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าสอน หลักฐานการจ่ายเงิน ตารางสอนทุกแผ่น และ       
ใบมอบฉันทะ จากนั้นเสนอผ่านประธานโครงการฯ ภาคพิเศษ และคณบดีพิจารณาอนุมัติ 

 

 

 

 
กระบวนการ 

ขออนุมัติหลักการเบิกเงินค่าสอน 

 
กระบวนการ 

ขออนุมัติเบิกเงินค่าสอน 

 

 
กระบวนการ 

จ่ายเงินค่าสอน 
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 หลังจากที่คณบดีอนุมัติเบิกเงินค่าสอนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่หน่วยการเงินคณะด าเนินการโอนเงินเข้า
บัญชีโครงการฯ ภาคพิเศษ และโครงการฯ ภาคพิเศษด าเนินการสั่งจ่ายเช็คให้แต่ละภาควิชาในนามหัวหน้าภาควิชา           
ซึ่งภาควิชามอบหมายให้ผู้ประสานงานประจ าภาควิชา/สาขาวิชาน าเช็คดังกล่าวไปขึ้นเงินแทน และให้ด าเนินการ
จ่ายเงินค่าสอนแก่อาจารย์ผู้สอน โดยบางภาควิชาจ่ายเงินสดให้อาจารย์ผู้สอน บางภาควิชาใช้วิธีการโอนเงินเข้า
บัญชีอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน  

 จากการด าเนินการดังกล่าวพบว่าภาควิชาส่วนใหญ่ส่งเรื่องขออนุมัติเบิกเงินค่าสอนในแต่ละงวดล่าช้า เช่น 
ส่งทั้ง 4 งวดมาพร้อมกันในคราวเดียวเมื่อสิ้นสุดการศึกษา บางครั้งขออนุมัติเบิกเงินข้ามปี/ข้ามภาคการศึกษา ท าให้
กระทบต่อการใช้-จ่ายงบประมาณของคณะ และความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอน คณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการฯ ภาคพิเศษจึงได้ด าเนินการศึกษากระบวนการเบิก-จ่ายเงินค่าสอน และ พบปัญหาที่อาจเป็นสาเหตุของ
ความล่าช้า ดังนี้ 

กระบวนการที่ 1  : การขออนุมัติหลักการเบิกเงินค่าสอน 

1.1 การท าบันทึกขออนุมัติหลักการเบิกเงินค่าสอนต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลการลงทะเบียนเรียน  
     หลังจากวันสุดท้ายของการ Add-drop  

1.2 บางภาควิชาค านวณค่าสอนผิดพลาด ต้องเสียเวลาในการส่งคืนเอกสารให้ภาควิชาแก้ไข 

กระบวนการที่ 2 : การขออนุมัติเบิกเงินค่าสอน  

2.1 การจัดท าเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกเงินค่าสอน และการรวบรวมเอกสารดังกล่าวซึ่งได้ลงนาม
โดยอาจารย์ผู้สอนมีเป็นจ านวนมาก  และต้องใช้เวลาในการจัดท าและรวบรวมเป็นเวลานาน 

กระบวนการที่ 3 : การจ่ายเงิน 

3.1 การจ่ายเงินค่าสอนมีหลายขั้นตอนและใช้เวลาในการด าเนินการ ซึ่งโครงการฯ ภาคพิเศษสั่งจ่ายเป็น
เช็คในนามหัวหน้าภาควิชา และภาควิชาต้องเสียเวลาในการด าเนินการจ่ายเงิน/โอนเงินให้อาจารย์
ผู้สอนแต่ละท่าน 
 

กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
  โครงการฯ ภาคพิเศษได้ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการ/ขั้นตอนที่อาจเป็นสาเหตุของความล่าช้าดังกล่าว 
ตามหลักการ ECRS โดยสร้างโปรแกรมเบิกเงินค่าสอนมาช่วยแก้ไขความล่าช้าและอ านวยความสะดวกแก่              
ผู้ประสานงานประจ าภาควิชา/สาขาวิชาให้สามารถปฏิบัติงานได้ง่ายยิ่งขึ้น ในการรวบรวมข้อมูลลงทะเบียนและ
จัดท าบันทึกขออนุมัติหลักการเบิกเงินค่าสอน (1.1) การค านวณค่าสอนที่ผิดพลาด (1.2) และการจัดท าเอกสาร
ประกอบการขออนุมัติเบิกเงินค่าสอน (2.1) ในกระบวนการที่ 1 และ 2 ตามล าดับ พร้อมทั้งลดขั้นตอนใน
กระบวนการที่ 3 โดยเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงิน (3.1) คือ น าระบบ TMB Business Click มาช่วยปฏิบัติงานในการ
จ่ายเงิน ท าให้สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาการท างาน ตั้งแต่ขั้นตอนที่ โครงการฯ ภาคพิเศษสั่งจ่ายเช็ค 
ภาควิชาน าเช็คไปขึ้นเงิน จัดเตรียมเงิน/รวบรวมเลขที่บัญชี และจ่ายเงินสด/โอนเงินเข้าบัญชีอาจารย์ผู้สอน โดย
เปรียบเทียบการปฏิบัติงานแบบเดิมและใหม่ ดังรูปที่ 3 4 และ 5  
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กระบวนการที่ 1 : การขออนุมัติหลักการเบิกเงินค่าสอน 
การปฏิบัติงานเดิม การปฏิบัติงานใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 3 เปรียบเทียบการปฏิบัติงานแบบเดิมและแบบใหม่ในกระบวนการที่ 1 : การขออนุมัติหลักการเบิกเงินค่าสอน 

5. โครงการฯ
ตรวจสอบ 

4.หนภ. 
ตรวจสอบ 

เจ้าหน้าที่
ภาควิชาแก้ไข 

ไมผ่่าน 

ไมอ่นุมัติ 

1. น าเข้า file ข้อมูลการลงทะเบียน 
จาก สทป. และข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอน 

เข้าสู่โปรแกรมเบิกเงินค่าสอน 

2. ค านวณค่าสอน 
โดยใช้โปรแกรมเบิกเงินค่าสอน 

เริ่มต้น 

3. พิมพ์บันทึกขออนุมัติหลักการ 
เบิกเงินค่าสอนจากโปรแกรมเบิกเงินค่าสอน 

ผ่าน 

ระยะเวลารวมทั้งสิ้น =  7 วัน ระยะเวลารวมทั้งสิ้น = 7 วัน 

ไมผ่่าน 

หลังวันสุดท้ายการ Add-drop  
= 2 สัปดาห์หลังเปิดภาคการศึกษา 

ผ่าน 

หลังวันสุดท้ายการ Add-drop  

เริ่มต้น 

1. รวบรวมข้อมูลการลงทะเบียน 
จากระบบสารสนเทศนิสิตของ สทป.  

และจากอาจารย์ผู้สอน 

2. ค านวณค่าสอน 
ด้วย Excel/เครื่องคิดเลข 

3. พิมพ์บันทึกขออนุมัติหลักการ 
เบิกเงินค่าสอน 

เจ้าหน้าที่
ภาควิชาแก้ไข 

6.คณบด ี
พิจารณา 

ผ่าน 

กระบวนการที่  
 

7. แจ้งภาควิชา 

อนุมัติ 

กระบวนการที่  
 

เจ้าหน้าที่
ภาควิชาแก้ไข 

7. แจ้งภาควิชา 

อนุมัติ 6.คณบด ี
พิจารณา 

ผ่าน 

5. โครงการฯ
ตรวจสอบ 

4.หนภ. 
ตรวจสอบ 

เจ้าหน้าที่
ภาควิชาแก้ไข 

ไมผ่่าน 

ไมอ่นุมัติ 

ไมผ่่าน 

2 วัน 

1 วัน 

1 วัน 

1 วัน 

1 วัน 

1 วัน 

2 วัน 

1 วัน 

1 วัน 

1 วัน 

1/2 วัน 

1 วัน 

1 วัน 
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กระบวนการที่ 2 : การขออนุมัติเบิกเงินค่าสอน 
การปฏิบัติงานเดิม การปฏิบัติงานใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 4 เปรียบเทียบการปฏิบัติงานแบบเดิมและแบบใหม่ในกระบวนการที่ 2 : การขออนุมัติเบิกเงินค่าสอน 

3.หนภ.ลงนามในบันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าสอน 
หลักฐานการจ่ายเงิน และ สรุปตารางสอน   

1. พิมพ์บันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าสอน  
หลักฐานการจ่ายเงิน และ สรุปตารางสอน 

จากโปรแกรมเบิกเงินค่าสอน  

2. อาจารย์ผู้สอนลงนาม 
ในหลักฐานการจ่ายเงิน และ สรุปตารางสอน 

และ  

1. พิมพ์บันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าสอน  
หลักฐานการจ่ายเงิน และ ตารางสอน  

 

ไมผ่่าน 

ระยะเวลารวมทั้งสิ้น = 17 วัน 

ไมผ่่าน 

เริ่มต้น เริ่มต้น 

2. อาจารย์ผู้สอนลงนาม 
ในหลักฐานการจ่ายเงิน และ ตารางสอน

และ 

เจ้าหน้าท่ี
ภาควิชาแก้ไข 

ไมผ่่าน 

ไมอ่นุมัติ 

3.หนภ.ลงนามในบันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าสอน 
หลักฐานการจ่ายเงิน และ ตารางสอนทุกแผ่น 

4.หนภ. 
ตรวจสอบ 

5.โครงการฯ 
ตรวจสอบ 

6.คณบด ี
พิจารณา 

ผ่าน 

อนุมัติ 

ผ่าน ผ่าน 

ผ่าน 

อนุมัติ 

3 วัน 2 นาท ี

10 วัน 10 วัน 

2 วัน 2 วัน 

1 วัน 

1 วัน 

ระยะเวลารวมทั้งสิ้น = 14 วัน 

เจ้าหน้าท่ี
ภาควิชาแก้ไข 

4.หนภ. 
ตรวจสอบ 

ไมอ่นุมัติ 

6.คณบด ี
พิจารณา 

ไมผ่่าน 

5.โครงการฯ 
ตรวจสอบ 

1 วัน 

1 วัน 

กระบวนการที่  
 

กระบวนการที่  
 

กระบวนการที่  
 

กระบวนการที่  
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กระบวนการที่ 3 : การจ่ายเงินค่าสอน 
การปฏิบัติงานเดิม การปฏิบัติงานใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
รูปที่ 5 เปรียบเทียบการปฏิบัติงานแบบเดิมและแบบใหม่ในกระบวนการที่ 3 : การจ่ายเงินค่าสอน 

 

1. การเงินคณะโอนเงิน 
เข้าบัญชีโครงการฯ ภาคพิเศษ 

เริ่มต้น เริ่มต้น 

1. การเงินคณะโอนเงิน 
เข้าบัญชีโครงการฯ ภาคพิเศษ 

2. โครงการฯ ภาคพิเศษ 
น าข้อมูลจากโปรแกรมเบิกเงินค่าสอน 

 Import เข้าระบบ TMB Business Click 
 

3. โครงการฯ ภาคพิเศษโอนเงิน 
เข้าบัญชีอาจารย์ผู้สอนด้วย TMB Business Click 

4. อาจารย์
ผู้สอน 

ได้รับบันทึกแจ้ง 
การโอนเงิน  

(จากโปรแกรม 
เบิกเงินค่าสอน) 

ระยะเวลารวมทั้งสิ้น = 35 วัน ระยะเวลารวมทั้งสิ้น =  15 วัน  

4. อาจารย์ผูส้อน 
ได้รับเงินค่าสอน 

4. อาจารย์
ผู้สอน 

ได้รับ E-mail  
แจ้งการโอนเงิน 

จาก TMB 
Business Click 

สิ้นสุด 

1 วัน (กรณีต่างธนาคาร 2 วัน) 

30 วัน 

4. รวบรวมข้อมูล 
เลขที่บัญชขีองอาจารย ์

แต่ละท่าน 

2. โครงการฯ ภาคพิเศษ 
สั่งจ่ายเช็คในนามหัวหน้าภาควิชา 

3. ภาควิชาน าเช็คไปขึ้นเงิน 

14 วัน 

5 นาท ี

6. อาจารย์ผู้สอน 
ได้รับเงินค่าสอน 

สิ้นสุด 

5. โอนเงินเข้าบัญชี 
อาจารย์แต่ละท่าน 

5. จ่ายเงินค่าสอน 
ให้อาจารย์ผู้สอน 

4. จัดเตรียมเงินให้
อาจารย์แต่ละท่าน 

จ่ายเงิน
YES NO 

กระบวนการที่  
 

กระบวนการที่  
 

1 วัน 

1/2 วัน 

1/2 วัน 

3 วัน 

1/2 วัน 

1/2 วัน 
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การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ที่ได้รับ 
  จากการปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายเงินค่าสอนดังกล่าวข้างต้น ท าให้ลดขั้นตอน ลดความผิดพลาด 
(Human Error) สามารถรวบรวมข้อมูล ค านวณ และจัดท าเอกสารต่างๆ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ท าให้เกิด
ประสิทธิผลในข้อ 1 คือ ลดเวลาด าเนินการใน 3 กระบวนการหลักลง 23 วัน หรือ ท างานได้เร็วขึ้น 38.98%         
ดังแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งช่วยให้ภาควิชาสามารถส่งเอกสารเพ่ือขออนุมัติเบิก-จ่ายได้เร็วขึ้น และอาจารย์ผู้สอนได้รับ
เงินค่าสอนเร็วขึ้น 
 

กระบวนการ ระยะเวลาด าเนินการ  ระยะเวลาที่ลดลง 
(วัน)/งวด แบบเดิม

(วัน) 
แบบใหม่ 

(วัน) 
1. การขออนุมัติหลักการเบิกเงินค่าสอน 7 7  0 
2. การขออนุมัติเบิกเงินค่าสอน 17  14  3 
3. การจ่ายเงินค่าสอน 35  15  20 

รวม 59 36  23 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบระยะเวลาในการด าเนินการแบบเดิมและแบบใหม่ 

 
นอกจากนั้นโครงการฯ ภาคพิเศษได้ติดตามการด าเนินการของภาควิชาในการปฏิบัติงานตามกระบวนการ

แบบใหม่ ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 (ทดลองใช้) ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (เริ่มใช้) จนถึง
ปัจจุบันภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 และจะติดตามการด าเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ
และการท างานตามหลัก PDCA อยู่เสมอ เช่น มีการปรับปรุงในกระบวนการ/ขั้นตอนย่อย โดยน าข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงานประจ าภาควิชา/สาขาวิชามาวางแผน ปรับปรุงโปรแกรมให้รองรับความต้องการที่
เพ่ิมขึ้น มีการจัดท าคู่มือและอบรมการใช้งานเพ่ิมเติมให้ผู้ประสานงานประจ าภาควิชา/สาขาวิชา โดยมีการอบรมไป
แล้วจ านวน 3 ครั้ง ซึ่งโครงการฯ ภาคพิเศษได้ติดตามระยะเวลาการส่งเอกสารการขออนุมัติเบิกล่าช้าของภาควิชา 
ซึ่งแสดงข้อมูลการด าเนินการแบบเดิมในงวดที่ 2 ของปีการศึกษา 2556 – 2558 และแบบใหม่ ซึ่งแสดงข้อมูล        
3 ภาคการศึกษาล่าสุด ดังแสดงในตารางที่ 3 ซึ่งพบว่ายังมีภาควิชาที่ส่งขออนุมัติเบิกล่าช้าในภาคปลาย ปีการศึกษา 
2559 และ ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 เนื่องจากมีการปรับปรุงโปรแกรมให้สนองความต้องการของภาควิชาที่เพ่ิมข้ึน 
อีกทั้งบางภาควิชามีการสลับหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ท าให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนที่ท าหน้าที่ประสานงาน
ประจ าภาควิชา/สาขาวิชาต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กระบวนการท างานในแบบใหม่  

หลังจากได้ด าเนินการตามกระบวนการแบบใหม่มาจนกระทั่งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของการส่งเอกสาร
เบิก-จ่ายที่รวดเร็วขึ้นอย่างชัดเจน คือ เดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ไม่พบภาควิชาใดส่งเบิกเงินค่าสอนล่าช้า 
ส่งผลให้การด าเนินการส่งขออนุมัติเบิกเงินเป็นไปตามประสิทธิผลข้อ 2 คือ  ลดความล่าช้าในการเบิก-จ่ายค่าสอน
ของทุกภาควิชาได้ 100 % ท าให้โครงการฯ ภาคพิเศษสามารถบริหารจัดการการเบิก-จ่ายเงินค่าสอนของอาจารย์
ผู้สอนในโครงการได้ตรงตามก าหนดเวลาของแต่ละงวด  

กอปร์กับโครงการฯ ภาคพิเศษ มีแนวปฏิบัติในการให้ภาควิชาด าเนินการส่งขออนุมัติเบิกเงินค่าสอนภายใน
ก าหนด ซึ่งได้มีการประชุมชี้แจงให้ภาควิชาทราบในเดือนธันวาคม 2560 และให้เริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 
2561 เป็นต้นไป 
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สาขาวิชา แบบเดิม (วัน) 
ข้อมูลงวดที่ 2  
ปีการศึกษา  
2556-2558 

แบบใหม่ (วัน)  
(ข้อมูล 3 ภาคการศึกษาล่าสดุ) 

ภาคปลาย 2559 ภาคต้น 2560 ภาคปลาย 2560 

น้อย
ที่สุด  

เฉลี่ย มาก
ที่สุด 

ม.ค. 
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค. 
60 

เม.ย.
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

ต.ค. 
60 

พ.ย. 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย.  
 61 

วศ.เคม ี 0 95 240 259 228 198 167 63 33 2 0 0 0 0 0 
วศ.คอมพิวเตอร ์ 0 20 60 21 0 66 35 58 28 0 0 0 0 0 0 
วศ.ไฟฟ้า 0 30 90 64 33 3 0 65 35 4 0 0 0 0 0 
วศ.อุตสาหการ 0 15 60 42 11 0 0 58 28 0 0 0 0 0 0 
วศ.เครื่องกล 0 0 0 29 0 1 0 9 0 1 0 0 0 0 0 
วศ.ทรัพยากรน้ า 0 5 30 59 28 0 0 58 28 0 0 0 0 0 0 
วศ.ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 0 0 0 56 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
วศ.วัสด ุ 0 35 90 70 39 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 
วศ.ส ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 90 195 300 178 147 117 86 87 57 26 0 0 0 0 0 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบระยะเวลาที่ภาควิชาส่งเอกสารขออนุมัติเบิกล่าช้าตามการด าเนินการแบบเดิมและแบบใหม่  
 
จากการด าเนินการข้างต้น โครงการฯ ภาคพิเศษสามารถลดความล่าช้าของการเบิกจ่ายเงินค่าสอนให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และการด าเนินการดังกล่าวยังส่งผลต่อการเกิดประสิทธิผลในข้อ 3 คือ สามารถลด
ปริมาณการใช้กระดาษลงไม่ต่ ากว่า 500 แผ่น/ภาคการศึกษา ดังตารางที่ 4 และสามารถลดความจ าเป็นในการ
เซ็นชื่อในเอกสารจ านวนมาก  

สาขาวิชา จ านวนกระดาษ/ภาคการศึกษา (แผ่น) 
แบบเดิม  แบบใหม่ (ข้อมูล 3 ภาคการศึกษาล่าสุด) 

ภาคต้น 2558 ภาคปลาย 2559 ภาคต้น 2560 ภาคปลาย 2560 
วศ.เคมี 74 52 44 48 
วศ.คอมพิวเตอร์ 32 16 16 16 
วศ.ไฟฟ้า 192 76 64 68 
วศ.อุตสาหการ 100 64 44 44 
วศ.เครื่องกล 231 60 60 60 
วศ.ทรัพยากรน้ า 20 16 16 16 
วศ.ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 56 16 20 16 
วศ.วัสด ุ 81 56 36 56 
วศ.ส ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ 110 40 32 48 

รวม 896 396 332 372 
จ านวนกระดาษท่ีลดลง  

(เทียบกับแบบเดิม)  
- 500 564 524 

                ตารางที่ 4 เปรียบเทียบปริมาณกระดาษที่ใช้ในแบบเดิมและแบบใหม่ และ จ านวนกระดาษที่ลดลง 
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จากการลดความล่าช้าในการเบิก-จ่ายเงินค่าสอนได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ท าให้โครงการฯ ภาคพิเศษ
สามารถบริหารจัดการการใช้เงินงบประมาณให้ตรงตามปีงบประมาณ อาจารย์ผู้สอนได้รับเงินค่าสอนเร็วขึ้น  ตรง
ตามงวดเวลาและเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการ ซึ่งโครงการได้ท าการส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการ
เบิก-จ่ายเงินค่าสอนแบบใหม่ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ 

 
ระดับคะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

4.20 < ค่าเฉลี่ย ≤ 5.00 ดีมาก 

3.40 < ค่าเฉลี่ย ≤ 4.20 ดี 

2.60 < ค่าเฉลี่ย ≤ 3.40 ปานกลาง 

1.80 < ค่าเฉลี่ย ≤ 2.60 น้อย 

    1.00 ≤ ค่าเฉลี่ย ≤ 1.80 น้อยมาก 

ตารางที่ 5 เกณฑ์การประเมินผลความพึงพอใจ 
 
จากการส ารวจความพึงพอใจ มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนรวม 4.22 จากคะแนน     

เต็ม 5 อยู่ในระดับความพึงพอใจ ดีมาก และค่าคะแนนความพึงพอใจของผู้ประสานงานประจ าภาควิชา/สาขาวิชา
รวม 4.33 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับความพึงพอใจ ดีมาก ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 6 

 
สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 

อาจารย์ผู้สอน ผู้ปฏิบัติงาน 
วศ.เคม ี 4.13 4 
วศ.คอมพิวเตอร์ 4.67 5 
วศ.ไฟฟ้า 3.89 5 
วศ.อุตสาหการ 3.71 4 
วศ.เครื่องกล 4.13 4 
วศ.ทรัพยากรน้ า 4.33 4 
วศ.ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 4.50 5 
วศ.วัสด ุ 4.11 4 
วศ.ส ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ 4.50 4 

รวม 4.22 4.33 
ตารางที่ 6 ระดับคะแนนความพึงพอใจในการเบิกจ่ายเงินค่าสอน โครงการฯ ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. 
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ความท้าทายต่อไป 
โครงการฯ ภาคพิเศษมีแนวคิดในการขยายขอบเขตการปรับปรุงกระบวนการเบิก-จ่ายเงินค่าสอนไปสู่ 

Phase 2 คือ อาจารย์ผู้สอนนอกคณะ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาโปรแกรมในส่วนดังกล่าว และจะด าเนินการ
ต่อเนื่องไปยังPhase 3 คือ ผู้ช่วยสอน เพ่ือให้ครอบคลุมผู้รับบริการ/ลูกค้าที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเบิก-จ่ายเงิน   
ค่าสอนทั้งภายในและภายนอกคณะ 
  
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข 
 การด าเนินการเ พ่ือแก้ ไขปัญหาความล่าช้าในการเบิก -จ่ายเงินค่าสอนดังกล่าวต้องใช้ เวลาถึง                       
5 ภาคการศึกษา (ภาคปลาย 2558 (ทดลองใช้) และภาคต้น 2559 – ภาคปลาย 2560) จึงจะสามารถลดความล่าช้า
ในการส่งเอกสารการขออนุมัติเบิกเงินค่าสอนของภาควิชาได้ 100% โดยโครงการฯ ภาคพิเศษต้องด าเนินการทั้งใน
ส่วนการปรับปรุงกระบวนการและการใช้งานโปรแกรม โดยสร้างความเข้าใจและปรับเปลี่ยนทัศนคติของ               
ผู้ประสานงานประจ าภาควิชา/สาขาวิชา ซึ่งบางภาควิชามีการหมุนเวียนผู้ปฏิบัติงาน ท าให้โครงการมีความจ าเป็นที่
จะต้องจัดอบรมการใช้โปรแกรมเบิกเงินค่าสอนให้แก่ผู้ประสานงานประจ าภาควิชา/สาขาวิชาหลายครั้ง (จ านวน    
3 ครั้ง) นอกจากนั้นได้สอบถามผู้ประสานงานประจ าภาควิชา/สาขาวิชา เพ่ือรับทราบถึงปัญหาและความต้องการ
ของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น และน ามาปรับปรุงทั้งในส่วนของกระบวนการท างานตามหลักของ PDCA และ โปรแกรม
ใช้งานให้เป็นแบบ User friendly 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จและความย่ังยืน 

1. โครงการฯ ภาคพิเศษมีคณะกรรมการด าเนินงาน และมีนโยบายที่จะร่วมกันหาแนวทางในการ
พัฒนากระบวนการเบิก-จ่ายเงินค่าสอนให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือให้การเบิก-จ่ายเงินค่าสอนเป็นไปอย่างถูกต้อง สะดวก 
รวดเร็ว เป็นไปตามปีงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบ มก. รวมถึงค านึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 2. โครงการฯ ภาคพิเศษมีบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาโปรแกรมเบิกเงินค่าสอนให้มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง 

 3. โครงการฯ ภาคพิเศษมีงบประมาณและทรัพยากรที่สามารถรองรับการปฏิบัติงานดังกล่าวให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4. โครงการฯ ภาคพิเศษน าหลักการ PDCA มาใช้ในกระบวนการเบิก -จ่ายเงินค่าสอน เพ่ือให้
กระบวนการดังกล่าวมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement)  

5. โครงการฯ ภาคพิเศษ มีแนวปฏิบัติให้ภาควิชาด าเนินการส่งขออนุมัติเบิกเงินค่าสอนภายในก าหนด 
6. มหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติให้หน่วยงานด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีผู้สอนโดยตรง  
7. ผู้ประสานงานประจ าภาควิชา/สาขาวิชาให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือในการปรับปรุง

กระบวนการท างาน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 

…………………………………………………. 


