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ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 19th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร  TQM-Progressive Learners (ตอ้งจัดทํา Abstract, Presentation Slide เท่าน้ัน)
ประเภทองคก์ร หนว่ยงานราชการและองค์กรของรัฐ 
ชื่อเรื่องนําเสนอ รับเงนิทุนการศึกษาต่างประเทศทนัใจ ไร้รอยต่อ 
เป็น “วิธปีฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเย่ียม” ของกระบวนการในหมวด 6. การจัดการกระบวนการ 
ชื่อหน่วยงาน หนว่ยตรวจสอบ ฝ่ายการคลัง สํานกังานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 
ที่อยู่2   ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ   
โทรศัพท ์  02-4198773 
ชื่อผู้เขียน (ผู้นําเสนอ) นางสาววีรวรรณ์ ลิมปิอนันต์ชัย ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญช ี
โทรศัพท์    02-4198773      
มือถือ   087-5191470   อีเมล sifinanceaudit@gmail.com 

สรุปจุดทีเ่ป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเย่ียม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) มีการเปล่ียนวิธีการเบิกจ่ายทุน โดยใช้วิธีการโอนเงินให้ผู้รับทุนโดยตรงในสกุลเงินต่างประเทศแทนการจ่ายด้วย

เช็คเป็นสกุลเงินบาท ทําให้สามารถลดเอกสาร ข้ันตอน และระยะเวลาในการดําเนินงาน เน่ืองจากผู้รับทุนไม่ต้องดําเนินการนํา
เช็คเข้าฝากธนาคาร และเบิกเงินสดไปซื้อเงินสกุลต่างประเทศ ทําให้ผู้รับทุนได้รับเงินในสกุลท่ีต้องการ รวมทั้งสามารถจ่าย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในต่างประเทศซึ่งผู้รับทุนไม่ต้องสํารองจ่ายล่วงหน้า 

2) กําหนดข้ันตอนการทํางานในการเบิกเงินทุนศึกษาต่างประเทศชัดเจน มีการประสานงานทั้งภายใน  ภายนอก
ห น่ ว ย ง าน  แ ล ะ ธน า ค า ร  ผู้ รั บ ทุ น ห รื อ ตั ว แ ทนส าม า ร ถบ ริ ห า ร ทุ นที่ ไ ด้ รั บ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  
ประมาณระยะเวลา และติดตามการรับทุนได้ 

3) มีทีมให้คําปรึกษาแก่ผู้รับทุนเพ่ือชี้แจงรายละเอียด เกี่ยวกับการรับทุน เช่น การทําสัญญารับทุน การรายงานตัว 
การเบิกจ่ายทุน เป็นต้น  รวมทั้งจัดทําคู่มือผู้รับทุน ซึ่งสามารถ Download ได้จาก Website ฝ่ายการคลัง ทําให้ผู้รับทุน
สามารถทราบข้ันตอนและเอกสารที่ใช้ในการเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง  

ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ) 

1. ข้ันตอนและเวลาการให้บริการรวดเร็วข้ึน โดยปรับขั้นตอนในการทํางาน โดยเพ่ิมข้ันตอนในการชี้แจง
ภาพรวมและเอกสารท่ีตอ้งใช้ในการเบิกทนุ เมื่อรายงานตัวรับทุน และมีการเปลี่ยนแปลงจุดในการตรวจสอบเอกสาร
เบิกจ่าย รวมถึงวิธีการจ่ายเงินทุน ทําใหส้ามารถลดข้ันตอนลง 7 ข้ันตอนคิดเป็นร้อยละ 53.85 เมื่อเทียบกับขั้นตอนการ
ทํางานเดิม ส่งผลให้ระยะเวลาในการดําเนินการลดลง 55 วัน คิดเป็นร้อยละ 77.46 เมือ่เทียบกับข้ันตอนการทํางานเดิม 

2. มีการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับทุนหลังการปรับเปลี่ยนกระบวนการ โดยผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ดีมากเพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ 16  
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การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดใหผู้้สนใจเข้าเย่ียมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ี  
[]   อนุญาต   

การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นําเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครน้ีได ้
[]   อนุญาต   
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บทคัดย่อ 
ชื่อเร่ือง : รับเงนิทนุการศกึษาต่างประเทศทันใจ ไร้รอยต่อ 

หนว่ยตรวจสอบ ฝ่ายการคลัง สํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ:คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (คณะฯ) เป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน 

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรนับเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีความสําคัญอย่างย่ิงในการผลักดันและเพิ่ม
ศักยภาพในการมุ่งสู่วิสัยทัศน์ทุกปีมีการจัดสรรทุนอย่างต่อเน่ืองให้บุคลากรเพื่อเป็นทุนการศึกษาอบรมและดูงานในต่างประเทศ
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ อีกทั้งสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคนิคเชิงวิชาการและด้านการบริหารจัดการเพ่ือ
รองรับนวัตกรรมใหม่ๆในนานาประเทศ   เพ่ิมโอกาสให้ผู้รับทุนนําความรู้ท่ีได้รับกลับมาพัฒนาคณะฯในทุกพันธกิจให้ทัดเทียม
ความก้าวหน้าระดับสากลปัจจุบันมีการอนุมัติทุนกว่า 100 คนต่อปี เป็นทุนที่ได้รับทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

ในอดีตท่ีผ่านมาการมอบทุนการศึกษาให้กับบุคลากรเพ่ือศึกษาต่อต่างประเทศ คณะฯ ใช้วิธีการจ่ายเงินทุนและ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยออกเช็คในนามผู้รับทุนตามสกุลเงินบาทเท่าน้ัน   ซึ่งผู้รับมอบอํานาจของผู้รับทุนต้องนําเช็คดังกล่าวไปเข้า
บัญชีของผู้รับทุนที่เปิดไว้ในประเทศไทย  และดําเนินการเบิกเงินทุนโดยผู้รับทุนต้องฝากหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบอํานาจ
เพ่ือใช้ถอนเงินจากธนาคาร และนําไปแลกเป็นสกุลเงินต่างประเทศเองพบว่าเกิดปัญหาในการมอบอํานาจเบิกเงินทุน เช่น หนังสือ
มอบอํานาจไม่เพียงพอ ทําให้ผู้รับทุนที่อยู่ต่างประเทศจะต้องส่งหนังสือมอบอํานาจจากต่างประเทศมาเพิ่มเติมหรือเกิดการสูญ
หายของหนังสือมอบอํานาจ ทําให้เกิดความเสี่ยงแก่ผู้รับทุน รวมท้ังหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอํานาจ ผู้รับทุนต้อง
ดําเนินการจัดหาผู้รับมอบอํานาจใหม่ ซึ่งทําให้ผู้รับทุนได้รับเงินล่าช้า นอกจากน้ีในกรณีที่ผู้รับทุนสํารองจ่ายไปก่อน พบว่ามี
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างจํานวนที่จ่ายจริงกับจํานวนเงินทุนท่ีได้รับ 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น คณะฯ จึงได้ปรับปรุงข้ันตอนการเบิกจ่ายทุนศึกษาต่อต่างประเทศ โดยจัดประชุม
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือรวบรวมปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ ซึ่งฝ่ายการคลังได้ไปศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ของธนาคาร
ในส่วนการโอนเงินระหว่างประเทศ รวมถึงการจองอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า และนํามาปรับปรุงกระบวนการทํางานใหม่ 
ส่งผลให้สามารถลดข้ันตอนและเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน ให้ถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายโดยคณะฯ 
และผู้รับทุนสามารถตรวจสอบสถานะการเบิกจ่ายทุน ควบคุมความเสี่ยงและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับทุน เน่ืองจาก
สามารถเลือกขอรับทุนสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินต่างประเทศโดยระบุให้โอนเงินเข้าบัญชีผู้รับทุนทั้งในประเทศ หรือ
ต่างประเทศก็ได้นอกจากนี้ยังสามารถระบุให้โอนเงินให้สถาบันการศึกษาในต่างประเทศโดยตรง พร้อมทั้งมีการแจ้งเตือน
เมื่อมีการโอนเงินให้ผู้รับทุนทราบทันที 

วิธีปฏิบัติ 

1. ผู้รับทุนต้องพบทีมให้คําปรึกษาของฝ่ายการคลัง เพ่ือชี้แจงรายละเอียด เก่ียวกับการรับทุน และเอกสารที่ต้องใช้
ในการเบิกเงินทุน ซี่งเพ่ิมเติมจากขั้นตอนเดิม ทําให้ผู้รับทุนสามารถดําเนินการเบิกเงินทุนบางส่วนก่อนการเดินทางตามท่ี
ต้องการได้ 
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2. เมื่อภาควิชา/หน่วยงาน จัดทําบันทึกขออนุมัติเบิกเงินทุนส่งฝ่ายการคลัง เพ่ือตรวจสอบเอกสารและเสนอขอ
อนุมัติเบิกจ่าย 

3. เมื่อได้รับอนุมัติเบิกจ่าย จากเดิมต้องผ่านงานบัญชีและงานการเงินเพ่ือจัดทําเช็คเปลี่ยนเป็นการโอนเงินเข้า
บัญชีตามที่ผู้รับทุนกําหนด โดยงานการเงินทําหน้าที่ติดต่อธนาคารเพ่ือเตรียมการโอนเงิน ในกรณีที่เป็นการโอนเงิน
ต่างประเทศ งานการเงินจะติดต่อธนาคารผ่านทางโทรศัพท์เพ่ือจองอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันน้ัน (Spot Rate)โดยอัตราท่ี
จองใช้ได้ไม่เกิน 3 วันทําการซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนที่คณะฯ ได้รับต่ํากว่าอัตราซื้อขายของธนาคารท่ัวไป 

4. หลังจากที่ธนาคารยืนยันอัตราแลกเปลี่ยนผ่านทาง e-mail  งานการเงินบันทึกข้อมูลเพ่ือกําหนดวันโอนเงิน
ล่วงหน้าในระบบออนไลน์ของธนาคาร พร้อมพิมพ์เอกสารจากระบบเพื่อเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติลงนาม พร้อมทั้งอนุมัติ 
online  

5. หลังโอนเงินธนาคารส่งหลักฐานแจ้งรายละเอียดการโอนทางe-mail ให้กับงานการเงิน และแจ้งการโอนเงิน
ให้ผู้รับทุน รวมท้ังหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยผู้รับทุนมีหน้าที่ตรวจสอบยอดเงินโอน และยืนยันความถูกต้องมายังงาน
การเงินหรือภาควิชา/หน่วยงาน 

6. เมื่องานการเงินรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายและหลักฐานการโอนเงินจากธนาคาร ส่งงานบัญชีเพ่ือบันทึก
บัญชี 

ผลจากการดําเนนิงาน 
ประสทิธิผลในการปรับกระบวนการทํางาน 

วิธีปฎิบัติ ก่อนดําเนินการ หลงัดําเนินการ 
ร้อยละ 

เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) 
ปรับข้ันตอนการทํางาน 13 ข้ันตอน 6 ข้ันตอน (53.85) 
ลดเวลาดําเนินการ 71 วัน 16 วัน (77.46) 
ลดข้อรอ้งเรียนการรับเงินทุนล่าช้า/ไม่เตม็จํานวน** ≥ 3 ราย 0 ราย (100) 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 ร้อยละ 96 16 

แนวทางพัฒนาในอนาคต 
ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงวิธีการจ่ายค่าสินค้า/บริการให้ผู้ขายสินค้า/บริการในต่างประเทศ ทีต่อ้ง

ชําระเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
 


