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ขอตกลงระดับการใหบริการ

18-Sep-2019

กระบวนงาน ขอตกลงระดับการใหบริการ (12 SLA)

1. การบริหารจัดการระบบการรับและจายเงิน และ

ทรัพยสินจากการบริจาค

1.1 รอยละ 90 สามารถดําเนินการบันทึกขอมูลแลวเสร็จภายใน 1 วันทําการ นับตั้งแตรับเรื่อง

1.2 รอยละ 100 ความถูกตองของขอมูลตามใบเสร็จรับเงิน

1.3 รอยละ 90 สามารถจัดทํารายงานขอมูลเงินและทรัพยสินบริจาคทุกสิ้นเดือนแลวเสร็จภายใน 7 วันทําการ

2. การเบิกจายเงิน

2.1 โอนเงินผานธนาคารพาณิชยเขาบัญชีสหกรณออม

ทรัพย มจธ.

2.1 รอยละ 90 สามารถโอนเงินผานธนาคารพาณิชยเขาบัญชีสหกรณออมทรัพย มจธ. ภายใน 5 วันทําการ

2.2 โอนเงินผานธนาคารพาณิชย 2.2 รอยละ 85 สามารถโอนเงินเขาบัญชีผานระบบธนาคาร ภายใน 9 วันทําการ

3. การโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ 3.1 รอยละ 90 สามารถดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ (งบลงทุนไมเกิน 2 ลานบาท) แลวเสร็จภายใน 5 วันทําการ

3.2 รอยละ 90 สามารถดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ (งบดําเนินการ) แลวเสร็จภายใน 3 วันทําการ 

4. การจัดทําหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินคา

รักษาพยาบาล

รอยละ 100 ผูรับบริการสามารถรับหนังสือรับรองสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาลภายใน 30 นาที ภายหลังจากรับแบบฟอรมท่ีกรอก

ขอมูลถูกตองครบถวน

5. การขอใชบัตรเครดิตธนาคารของมหาวิทยาลัย 5.1 รอยละ 80 ผูขอใชบัตรเครดิตธนาคารสามารถรับบัตรเครดิตธนาคารภายใน 10 วันทําการ นับตั้งแตวันท่ีย่ืนเอกสารขอใช

บัตรเครดิต (กรณีขอบัตรครัง้แรก)

5.2 รอยละ 90 ผูขอใชบัตรเครดิตธนาคารสามารถรับบัตรเครดิตธนาคารภายใน 5 วันทําการ นับตั้งแตวันท่ีย่ืนเอกสารขอเปด

วงเงินบัตรเครดิต (กรณีทําบัตรแลว)

6. รายงานลูกหนี้เงินยืมบุคลากร รอยละ 100 สามารถจัดสงรายงานลูกหนี้เงินยืมบุคลากรคงคางใหกับลูกหนี้เงินยืมและหนวยงานภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป 

7. การออกใบเสร็จรับเงิน (ผานระบบ) รอยละ 100 นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายการชําระเงิน/พิมพใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียนเรียนจากระบบ New Acis หลังจาก

ชําระเงินแลว 1 วันทําการ กรณีชําระเงินถูกตอง ครบถวนผานชองทางธนาคารตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
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กระบวนงาน : การบริหารจัดการระบบการรับและจายเงิน และทรัพยสินจากการบริจาค
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ผล SLA 100 %
รอยละ 90 สามารถ

ดําเนินการบันทึกขอมูลแลว
เสร็จ ภายใน 1 วันทําการ 

นับตั้งแตรับเรื่อง

รอยละ 100 ความถูกตองของ
ขอมูลตามใบเสร็จรับเงิน

ผล SLA 100 %

รอยละ 90 สามารถจัดทํา
รายงานขอมูลเงินและทรัพยสิน
บริจาคทุกส้ินเดือนแลวเสร็จ

ภายใน 7 วันทําการ

ผล SLA 100 %



กระบวนงาน : การโอนเปล่ียนแปลงเงินงบประมาณ

รอยละ 90 สามารถดําเนินการโอน
เปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ 

งบลงทุนไมเกิน 2 ลานบาท 
แลวเสร็จภายใน 5 วันทําการ
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รอยละ 90 สามารถดําเนินการโอน
เปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ 

งบดําเนินการ 
แลวเสร็จภายใน 3 วันทําการ

Treasury Office

ผล SLA 98% 462 เร่ือง

ผล SLA 98% 395 เร่ือง



กระบวนงาน : การจัดทําหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาล

รอยละ 100 ผูรับบริการสามารถรับหนังสือรับรองสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาล

ภายใน 30 นาที ภายหลังจากรับแบบฟอรมท่ีกรอกขอมูลถูกตองครบถวน
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ปงปม.2562 (ต.ค.61-มี.ค.62) จํานวนท้ังหมด 40 เร่ือง

100 %



กระบวนงาน : รายงานลูกหน้ีเงินยืมบุคลากร

รอยละ 100 สามารถจัดสงรายงาน
ลูกหน้ีเงินยืมบุคลากรคงคางใหกับ

ลูกหน้ีเงินยืมและหนวยงาน
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ผล SLA 100 %

100 %

100 %

ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 
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กระบวนงาน : การขอใชบัตรเครดิตธนาคารของมหาวิทยาลัย

รอยละ 80 ผูขอใชบัตรเครดิตธนาคารสามารถรับบัตรเครดิตธนาคาร

ภายใน 10 วันทําการ นับต้ังแตวันท่ียื่นเอกสารขอใชบัตรเครดิต กรณีขอบัตรคร้ังแรก
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สาเหตุ

- ไมมีการแจงเตือนจากธนาคารผูจัดทําบัตรเครดิตเมื่อบัตรแลวเสร็จ

- ขอทําบัตรลวงหนากอนใชงานจริงเปนเวลานาน ทําใหเจาหนาที่ไมได
ติดตามกับธนาคารในทันที

แนวทางแกไข

- เจาหนาที่ติดตามกับธนาคารเมื่อใกลถึงเวลาตามที่กําหนดใน SLA

5-7วัน

20 % 13วัน
10วัน

9วัน
7วัน



กระบวนงาน : การขอใชบัตรเครดิตธนาคารของมหาวิทยาลัย
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รอยละ 90 ผูขอใชบัตรเครดิตธนาคารสามารถรับบัตรเครดิตธนาคารภายใน 5 วันทําการ
นับต้ังแตวันท่ียื่นเอกสารขอเปดวงเงินบัตรเครดิต  กรณีทําบัตรแลว

Treasury Office

B

100 %
78 เรื่อง



กระบวนงาน : การเบิกจาย-โอนเงินผานบัญชีธนาคารพาณิชย

รอยละ 85 สามารถโอนเงินเขาบัญชีผานระบบธนาคาร

ภายใน 9 วันทําการ
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90 % 7,088 เร่ือง

ใหม

ภายใน 9 วันทําการเดิม

ภายใน 6 วันทําการ



กระบวนงาน : การเบิกจาย-โอนเงินผานบัญชีธนาคารพาณิชยเขาบัญชีสหกรณออมทรัพย มจธ.

รอยละ 90 สามารถโอนเงินผานบัญชีธนาคารพาณิชย   

เขาบัญชีสหกรณออมทรัพย มจธ. ภายใน 4 วันทําการ
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82 % 4,962 เร่ือง



กระบวนงาน : การเบิกจาย-โอนเงินผานบัญชีธนาคารพาณิชยเขาบัญชีสหกรณออมทรัพย มจธ.
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82 % 4,962 เร่ือง

สาเหตุ

- ปรับวิธีการโอนเงินจากเดิมโอนตรงใหผูรับเงินจากบัญชีสหกรณออมทรัพย
ไปบัญชีสหกรณออมทรัพย เปนโอนเขาบัญชีธนาคารพาณิชยของมจธ. ไป
บัญชีธนาคารพาณิชยของสหกรณออมทรัพย ดวยการจัดทําใบฝาก-ถอนเงิน 
เร่ิม ธ.ค.61

- ไมสามารถทํารายการถอนเงินไดตามกําหนดเวลา ในชวงตนเดือน ก.พ.  
(2 คร้ัง) และชวงปลายเดือน ก.พ. (2 คร้ัง) ตองเลื่อนวันทํารายการถอนเงิน 

2 
333 

2,609

1,148

468 402

ปรับวิธีการโอนเงิน

ใชระบบโอนเงินของธนาคาร (Corporate iCash)
แทนการทําใบฝาก-ถอนเงิน 

เริ่ม มี.ค.62



กระบวนงาน : การเบิกจาย-โอนเงินเขาบัญชีธนาคารพาณิชยของสหกรณออมทรัพย มจธ.
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รอยละ 90 สามารถโอนเงินเขาบัญชีธนาคารพาณิชยของสหกรณออมทรัพย มจธ. ภายใน 5 วันทําการ

ใหม เริ่ม มิ.ย.62

ตัดรอบ
เอกสาร
พฤหัส-ศุกร 
(สัปดาหกอน)

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

BANK
B

ตัดรอบเอกสาร จันทร-อังคาร

ตัดรอบเอกสาร พุธ

5 วัน
BANK

B

BANK

B

5 วัน

4 วัน
(พุธ,พฤหัส,ศุกร,จันทร)

(จันทร,อังคาร,พุธ,พฤหัส,ศุกร)

(พฤหัส,ศุกร,จันทร,อังคาร,พุธ)

3 วัน 1 วัน 1 วัน 

3 วัน 1 วัน 1 วัน 

1 วัน 2 วัน 

1 วัน 

จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร
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