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สรุปจุดทีเ่ ป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม”
1. ปรั บ ปรุ ง กระบวนการเบิ ก -จ่ า ยเงิ น ค่ า สอนของอาจารย์ ผู้ ส อนในโครงการเปิ ด สอนปริ ญ ญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ Business Process
Reengineering มาจัดการเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการทํางานทั้งระบบ โดยทําการ
ลดขั้นตอนการทํางาน (Eliminate) และปรับปรุงวิธีการทํางานให้ง่ายขึ้น (Simplify)
2. นําเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาช่วยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานทุกกระบวนการ โดยพัฒนา
โปรแกรมเพื่อสนับสนุนในการจัดเก็บข้อมูล คํานวณ และพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการ
3. นําระบบธุรกรรมออนไลน์ คือ TMB Business Click มาช่วยในการปฏิบัติงานด้านการเงินให้รวดเร็ว
และเป็นมาตรฐานสากล ทําให้อาจารย์ผู้สอนได้รับค่าสอนโดยตรงและรวดเร็ว
4. นํ า หลั ก การ PDCA มาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้ ส ามารถวางแผนปฏิ บั ติ ง าน ตรวจสอบ แก้ ไ ข
ข้อผิดพลาดในแต่ละกระบวนการได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา
ประสิทธิผล
1. ลดเวลาดําเนินการในกระบวนการเบิก-จ่ายเงินค่าสอนลง 23 วัน/งวด*หรือ ทําให้ทํางานเร็วขึ้น 38.98 %
2. ลดความล่าช้าในการเบิก-จ่ายค่าสอนของทุกภาควิชาได้ 100 % ทําให้โครงการสามารถบริหารจัดการ
การเบิก-จ่ายเงินค่าสอนของอาจารย์ผู้สอนในโครงการได้ตรงตามกําหนดเวลาของแต่ละงวด**
3. ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษลงได้ 500 แผ่น/ภาคการศึกษา
หมายเหตุ
* 1 งวด= 3 เดือน (1 ภาคการศึกษามี 4 งวด = 1 ภาคการศึกษามีการเบิก-จ่าย จํานวน 4 ครั้ง)
** ตรงตามกําหนดเวลา = ไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
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บทคัดย่อ (Abstract)
Smart Payment
โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :
โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นหน่วยสนับสนุนที่มีหน้าทีบ่ ริหารจัดการการเรียนการสอน ประสานงานและให้บริการด้านการเรียนการสอนใน
หลักสูตรภาคพิเศษของคณะ ซึ่งเปิดสอนทั้งสิ้น 7 สาขาวิชา (คือ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ
วิศวกรรมอุตสาหการ)
โครงการมีแนวคิดและดําเนินการในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการการเบิก-จ่ายเงิน
ค่าสอนประมาณ 10 ล้านบาท/ภาคการศึกษา ให้แก่อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยสอน(ที่สังกัดคณะ) และอาจารย์ผู้สอน
ภายนอกคณะ ซึ่งโครงการมีอาจารย์ผู้สอนจากภาควิชาต่างๆ ภายในคณะที่สอนในโครงการ จํานวนประมาณ 178
คน/ภาคการศึกษา หรือ คิดเป็น 64.73% ของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
จากการดําเนินการที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปี พบปัญหาการเบิก-จ่ายเงินค่าสอนล่าช้า และ
พบว่าปัญหาเกิดจากภาควิชาส่วนใหญ่ดําเนินการเบิกเงินค่าสอนล่าช้าซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากกระบวนการทํางานมี
ขั้นตอนมากเกินความจําเป็น ต้องรวบรวมข้อมูล จัดทําเอกสารและติดตามผู้เกี่ยวข้องจํานวนมากมาลงนาม ทําให้
เสียเวลาในการดําเนินการโดยบางภาควิชาเบิกเงินค่าสอนล่าช้าข้ามภาคการศึกษา/ข้ามปีการศึกษาส่งผลกระทบต่อ
การบริหารจัดการงบประมาณของโครงการและของคณะ รวมถึงความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนดังนั้นโครงการจึง
ทําการปรับปรุงกระบวนการเบิก-จ่ายเงินค่าสอนใน 3 กระบวนการหลัก คือการขออนุมัติหลักการ การขออนุมัติเบิก
และการจ่ายเงินค่าสอน โดยใช้หลัก ECRS(Eliminate Combine Rearrange Simplify) มาปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานทั้ง3 กระบวนการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความล่าช้าในการดําเนินการเบิก-จ่ายเงินค่าสอน
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธปี ฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยีย่ มที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล
โครงการทําการปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายเงินค่าสอน โดยลดขั้นตอนในกระบวนการที่ 3 ลง และนํา
ระบบ TMB Business Click มาช่วยในการดําเนินการ พร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรมเบิกเงินค่าสอนและนําโปรแกรม
ดังกล่าวมาช่วยเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในทุกกระบวนการให้ง่าย ทําให้ลดขั้นตอน ลดความผิดพลาด (Human
Error) สามารถรวบรวมข้อมูล คํานวณ และจัดทําเอกสารต่างๆ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ทําให้ลดเวลาดําเนินการใน
3 กระบวนกหลักลง 23 วัน หรือ ทํางานได้เร็วขึ้น 38.98% ช่วยให้ภาควิชาสามารถส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติเบิก-จ่าย
ได้เร็วขึ้น นอกจากนั้นยังลดปริมาณการใช้กระดาษและลดความจําเป็นในการเซ็นชื่อในเอกสารจํานวนมากดังแสดง
ในตารางที่ 1 และ รูปที่ 1
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กระบวนการ

1. การขออนุมัติหลักการเบิกเงินค่าสอน
2. การขออนุมัติเบิกเงินค่าสอน
3. การจ่ายเงินค่าสอน
รวม
กระบวนการที่ 1
การขออนุมตั ิหลักการ

จํานวนกระบวนการ
แบบเดิม
แบบใหม่
(กระบวนการ)
(กระบวนการ)
4
4
4
4
5
2
13
10
กระบวนการที่ 2
การขออนุมตั ิเบิก

ระยะเวลาดําเนินการ
แบบเดิม
แบบใหม่
(วัน)
(วัน)
7
7
17
14
35
15
59
36

ระยะเวลา
ที่ลดลง
(วัน)/งวด
0
3
20
23

กระบวนการที่ 3
การจ่ายเงินค่าสอน

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบจํานวนกระบวนการและระยะเวลาดําเนินการแบบเดิมและแบบใหม่ในแต่ละกระบวนการ
1. รวบรวมข้อมูล
การลงทะเบียน

1. พิมพ์บันทึกขออนุมัติเบิก
หลักฐานการจ่ายเงิน ตารางสอน

2. คํานวณค่าสอน

1. การเงินคณะโอนเงินเข้าบัญชี
โครงการฯ ภาคพิเศษ
2. โครงการฯ ภาคพิเศษออกเช็ค

3. พิมพ์บันทึก
ขออนุมัติหลักการ

3. ภาควิชานําเช็คไปขึ้นเงิน

2. โครงการฯ
ภาคพิเศษ
โอนเงิน
เข้าบัญชี
อาจารย์ผู้สอน

4.ภาควิชาจัดเตรียมเงิน/
รวบรวมเลขที่บัญชี
2. อาจารย์ผู้สอนลงนาม
3. หนภ.ลงนาม
4. ตรวจสอบ แก้ไข อนุมัติ

5.ภาควิชาจ่ายเงินสด/โอนเงิน

4. ตรวจสอบ แก้ไข อนุมัติ

รูปที่ 1 การดําเนินการตามกระบวนการแบบใหม่
โครงการได้ติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินการในกระบวนการใหม่ เพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนการ และการ
ทํางานตลอดระยะเวลาตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 จนถึงภาคต้น 2560 และพัฒนากระบวนงานอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement) สอดคล้องกับ PDCA ผลจากการดําเนินการตามกระบวนการ
แบบใหม่ ทําให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของการส่งเอกสารเบิก-จ่ายที่รวดเร็วขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เดือนพฤศจิกายน 2560 ไม่พบภาควิชาใดส่งเบิกเงินค่าสอนล่าช้า ดังแสดงในตารางที่ 2
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สาขาวิชา

วศ.เคมี
วศ.คอมพิวเตอร์
วศ.ไฟฟ้า
วศ.อุตสาหการ
วศ.เครื่องกล
วศ.ทรัพยากรน้ํา
วศ.ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
วศ.วัสดุ
วศ.สํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์

แบบเดิม(วัน)
(ข้อมูลงวดที่ 2 ของปีการศึกษา 56-58)
น้อยที่สุด
เฉลี่ย มากที่สุด
0
95
240
0
20
60
0
30
90
0
15
60
0
0
0
0
5
30
0
0
0
0
35
90
90
195
300

ส.ค. 60
63
58
65
58
9
58
0
9
87

แบบใหม่(วัน)
(ข้อมูล ภาคต้น 60)
ก.ย. 60 ต.ค. 60
33
2
28
0
35
4
28
0
0
1
28
0
0
1
0
0
57
26

พ.ย. 60
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบระยะเวลาที่ภาควิชาส่งเอกสารขออนุมัติเบิกล่าช้าตามการดําเนินการแบบเดิมและแบบใหม่
จากการดําเนินการปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวข้างต้น โครงการสามารถดําเนินการลดความล่าช้าของการ
เบิกจ่ายเงินค่าสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทําให้โครงการสามารถบริหารจัดการการใช้เงินงบประมาณให้
ตรงตามปีงบประมาณ อาจารย์ผู้สอนได้รับเงินค่าสอนตรงตามงวดเวลาและเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการ
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