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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
 

THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร TQM-Best Practices  ประเภทองค์กร หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ   
ชื่อเรื่องน าเสนอ    กระบวนการพัฒนาระบบรับบริจาค คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวดที่ 6. การจัดการกระบวนการ   
ชื่อหน่วยงาน   งานการเงิน ฝ่ายการคลัง , ฝ่ายสารสนเทศ  และ ฝ่ายกิจกรรมสื่อสารองค์กรและสังคม   
                    ส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
ที่อยู่   ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 2  งานการเงิน  ฝ่ายการคลัง  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
เลขที่ 2  ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท ์  02-4197184  ต่อ 526  
โทรสาร  02-4199440  เว็บไซต์    http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/finance 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น าเสนอ)  1. นางสกุลรัตน์ จันทร์แสงศรี   ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
                           2. นางดรุณี วินันทมาลากูล   ต าแหน่ง รักษาการหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
                            3. นางสาวสุรางค์  พรหมศร          ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ผู้ประสานงานหลัก  นางสกุลรัตน์ จันทร์แสงศรี โทรศัพท์  02-4197184  ต่อ 526  โทรสาร 02-4199440  
มือถือ  061-4191474       อีเมล sakulrat.cha01@hotmail.com   
o สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม”  
1. การพัฒนาระบบรับบริจาคที่ค านึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล สามารถตอบสนองทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม นโยบายและเทคโนโลยีได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งตอบโจทย์การบริหารจัดการการรับ
บริจาคตลอดกระบวนการพัฒนา : P วางแผน D ด าเนินการ C ติดตามประเมินผล และ A น าปัญหาอุปสรรคไป
ปรับปรุงจนเกิดวงจรการพัฒนางานให้ดีขึ้นไปอย่างไม่สิ้นสุด  

2. การบริหารโครงการพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน : การน าศักยภาพของทุกกลุ่มมาท างานแบบมีส่วนร่วม 
มีการจัดการความรู้ คู่มือการท างาน และการบริหารปัญหาอย่างเป็นระบบ ผ่าน Helpdesk 

3. การบริหารข้อมูลเพ่ือการจัดการด้านการรับบริจาคจากฐานข้อมูลผู้บริจาคที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนน าไปรายงาน
วิเคราะห์แผน-ผล มีรายงานต่างๆทั้งระดับปฏิบัติการ และระดับบริหาร รวมถึงด้านสิทธิประโยชน์ การดูแลสุขภาพ
ของผู้บริจาค การจัดกิจกรรมเพ่ือระดมทุน การแจ้งข่าวสารกิจกรรมของคณะฯ ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ มุ้งเน้นการ
บริจาคอย่างยั่งยื่น ต่อเนื่อง 

o ประสิทธิผล  
1. ระบบรับบริจาคที่พัฒนาขึ้นเองโดยค านึงถึงประโยชน์และความสะดวกในการบริจาคของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง

สมดุล สามารถตอบสนองทันการเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่อง  
2. ระยะเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จากเดิมระบบ SAP ใช้เวลาอย่างต่ า 5 นาที เหลือเพียงไม่เกิน 2 นาทีต่อการ

ให้บริการ 1 ครั้งหลังจากใช้ระบบใหม่ด้วยระบบ Finance Donation 
3. ความสามารถในการน าเสนอรายงานเพ่ือการจัดการด้านการรับบริจาครายเดือน ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 
4. ระดับคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผู้บริจาค อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก 
o อนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได ้   
o อนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างทีน่ าเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
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บทคัดย่อ 

ชื่อเรื่อง : กระบวนการพัฒนาระบบรับบริจาค คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลให้ความส าคัญกับการพัฒนาองค์กร บุคลากร ระบบและ
กระบวนการบริหารจัดการเพ่ือด าเนินการตามพันธกิจด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการทางการแพทย์ระดับตติย
ภูมิให้มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่วิสัยทัศน์เป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดินที่ไม่มุ่งหวังก าไรสูงสุด หากแต่มุ่งความก้าวหน้า
ท้าทายในระดับสากลที่ไม่หยุดนิ่ง  อดีตที่ผ่านมาคณะฯได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากรัฐบาลแต่ละปีเพียงร้อยละ 
20 ซึ่งไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการคณะฯ ทั้งเพ่ือการให้การรักษาแก่ผู้ป่วยที่นับวันจะทวีจ านวนมากขึ้น การสร้าง
บุคลากรทางการแพทย์การสาธารณสุขไทยที่มีความรู้ความสามารถและจริยธรรมอันดี การให้ทุนการศึกษาอบรมเพ่ือต่อ
ยอด พัฒนาความสามารถ ศักยภาพแก่แพทย์ อาจารย์และบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ การส่งเสริม
การท าวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในระดับโลกจากการวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ดีกว่าในการเพ่ิมโอกาสการศึกษาวิจัยการ
ใช้ยา วัสดุทางการแพทย์ การค้นหาวิธีการเพ่ือการรักษาที่มีประสิทธิผลยิ่งกว่า การบริการวิชาการและภารกิจเพ่ือความ
รับผิดชอบต่อสังคม จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่คณะฯต้องเพ่ิมความสามารถในการพัฒนาทั้งระบบ กระบวนการ กลยุทธ์และ
ความสามารถของบุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทุกมิติเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริจาค อันจะเพ่ิมโอกาสการ
ได้รับการสนับสนุนในรูปเงินบริจาคเพ่ือการบูรณาการงานในทุกพันธกิจ  

การพัฒนาระบบรับบริจาคของคณะฯเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนองค์กรด้วยระบบสารสนเทศ (Develop 
IT -driven Organization ) ตามแผนยุทธศาสตร์หลัก ในยุทธศาสตร์ที่ 4 องค์กรที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศอย่าง
ยั่งยืน (Management Excellence and Sustainability) พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนให้คณะฯ เป็น
องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization) สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและก้าวหน้าอย่าง
ยั่งยืน  กระบวนการพัฒนาระบบรับบริจาคของคณะฯ (ภาพท่ี 1) ค านึงถึงการตอบสนองความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีได้อย่างต่อเนื่อง เดิม คณะฯบันทึกรายการรับบริจาคและน าข้อมูลไป
จัดท าใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ SAP ซ่ึงผู้บริจาคต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดของตนเองใหม่ทุกครั้ง ขาดความสามารถใน
การจัดเก็บประวัติการรับบริจาคเป็นฐานข้อมูล อีกทั้งรูปแบบและกระดาษในการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเป็นฟอร์มต่อเนื่องที่
พิมพ์จากเครื่อง Dot Matrix เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ไม่สะดวกในการเรียกรายงานตามที่ต้องการ ต่อมาเพ่ือแก้
จุดด้อยที่ไม่สามารถตอบสนองการท างานปริมาณมากได้ทันการณ์และการน าสารสนเทศจากระบบไปใช้งานต่อขาด
ประสิทธิภาพ มีการเพ่ิมรูปแบบการรับบริจาคด้วยหลักการ Anywhere any time and amount คณะฯจึงพัฒนา
ระบบเพ่ือรองรับช่องทางการรับบริจาคด้วยระบบ Online ผ่านทาง Web Site และเพ่ิมการพัฒนาการรับบริจาคผ่าน
ระบบ Finance Donation ที่สามารถให้บริการรับบริจาคได้ปริมาณมาก พัฒนางานครบวงจรจนถึงการออก
ใบเสร็จรับเงินแบบ Big Lots   เพ่ือยกระดับการให้บริการทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิตอล คณะฯสร้างความ
ร่วมมือพันธมิตรการให้บริการ ออกแบบระบบเพ่ือให้บริการที่ให้ผู้บริจาคเป็นศูนย์กลางและมีความเชื่อมโยงข้อมูลการ
บริจาคสนองพันธกิจของกรมสรรพากร และธนาคารแห่งประเทศไทย ด้วยการให้บริการรับบริจาคผ่านระบบ QR 
Payment และ e-Donation ที่ตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง 
o วิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่ส าคัญ : 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการรับบริจาคของคณะฯ เน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มท างานด้านการพัฒนาการ
รับบริจาค อันประกอบด้วย ฝ่ายกิจกรรมสื่อสารองค์กรและสังคม  ฝ่ายการคลัง ฝ่ายสารสนเทศ และพันธมิตรเครือข่าย
ความร่วมมือ ร่วมกันวิเคราะห์โอกาสการน าความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปลี่ยนแปลงนโยบายและ
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เทคโนโลยีมาเป็นโจทย์ เพ่ือพัฒนาทั้งกลยุทธ บุคลากรและระบบรับบริจาคในทุกขั้นตอนตั้งแต่การน าเข้าข้อมูล การรับ
เงินบริจาครูปแบบต่างๆจนถึงการออกใบเสร็จรับเงิน  รูปแบบการพัฒนาระบบฯจัดการผ่านการจัดโครงการโดยก าหนด
วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ กรอบระยะเวลาตามขั้นตอนการด าเนินการ 7 ขั้นตอน ได้แก่ รวบรวมข้อมูลความต้องการ
จากผู้ใช้งาน  ก าหนดขอบเขตงาน  ออกแบบและวิธีการพัฒนา  ทดสอบระบบ จัดท าคู่มือและอบรมผู้ใช้งาน ขึ้นใช้งาน
ของระบบ และสรุปติดตามผล  การพัฒนาระบบฯของคณะฯเริ่มต้นจากการน าความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อจ ากัด
ระบบเดิม การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม เชิงนโยบายและเทคโนโลยี มาใช้เป็นองค์ประกอบเพ่ือพัฒนา ร่วมกับความ
ต้องการของผู้ใช้งานเพ่ือให้ได้ระบบบริจาคใหม่ที่สะดวกและตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริจาค ลดข้อด้อยของระบบ
เดิมทีค่ณะฯใช้ คือ ระบบ SAP เพ่ิมช่องทางในการบริจาคผ่านระบบ Online ที่ผู้บริจาคมีความสะดวก ลดค่าใช้จ่ายและ
เวลาในการด าเนินการ ไม่ต้องเดินทางมา ณ จุดรับบริจาค สามารถบริจาคได้ทั้งบัตรเครดิตและเดบิตผ่านทางระบบ 
Payment Gateway ของธนาคาร มีความเป็นส่วนตัว บริจาคตามที่ต้องการไม่มีขีดจ ากัด นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางการ
สื่อสาร ให้ข้อมูลเรื่องราวของการรับบริจาคที่คณะฯต้องการสื่อ การได้รับข้อมูลผู้บริจาคจากผู้บริจาคเองโดยตรงผ่าน
ระบบฯ นับเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้คณะฯน ามาใช้ในการวางแผนกิจกรรมเชิญชวนให้มาร่วมบริจาคเมื่อมีโครงการอ่ืนๆ  

ต่อมามีการพัฒนาระบบภายใต้ชื่อ Finance Donation เพ่ือสร้างความประทับใจได้ตั้งแต่การบริจาคครั้งแรก
จนถึงครั้งต่อๆไป เน้นลดเวลาการรอคอย ช่วยให้มั่นใจได้ด้านความถูกต้องและการด ารงคงอยู่ของข้อมูล มีความ
ปลอดภัยในการท างานทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลผู้บริจาค  ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ทั้งผู้บริจาคและผู้ให้
บริการ ลดข้อผิดพลาด ลดความซ้ าซ้อน ลดต้นทุนจากความสูญเปล่าที่เกี่ยวข้อง มีการน าข้อมูลการรับบริจาคในอดีต
และแผนการระดมทุนเงินบริจาคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมาเป็นฐานข้อมูลในการสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด การ
ปรับลดขั้นตอนการรับบริจาคซึ่งระบบเดิม (SAP)ที่มีหลายขั้นตอนเกินจ าเป็นมาใช้วิธีการ Mapping รายการและ 
Interface ข้อมูลการบริจาคเงินมาบันทึกรายการบัญชี ณ สิ้นวัน ช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพสูง ลดเวลาในการรับ
บริจาคอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลดีต่อความพึงพอใจของทุกภาคส่วน  การมีข้อมูลในอดีตไม่ต้องบันทึกรายการพ้ืนฐานใหม่ 
เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขบัตรประชาชนในรายผู้บริจาคท่านเดิม มีการเก็บรวบรวมไว้จากการบริจาคครั้งแรกมีส่วนช่วยให้การ
บริจาคคล่องตัวและลดระยะเวลาการรอคอยได้อย่างมีนัยส าคัญ  

กลุ่มท างานด้านการพัฒนาการรับบริจาคยังไม่หยุดนิ่งที่จะน าเทคโนโลยีทางการเงินที่ทันสมัย รองรับการ
ให้บริการยุค Thailand 4.0 /ยุคดิจิตอล (Digital Service)  ด้วยระบบบริจาคที่ผู้บริจาคสามารถใช้งานได้ด้วยตัวเอง
ตามต้องการ เน้นสะดวก คล่องตัว รวดเร็วและปลอดภัย ครอบคลุมการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความจ าเป็นเพ่ือใช้งาน
นอกเหนือจากการบริจาคครั้งต่อไป การท างานในอนาคตสามารถเชื่อมโยงข้อมูลส าหรับทุกฝ่าย น าระบบไปใช้งานได้ใน
ทุกสถานที่เมื่อมีการรับบริจาคไม่เฉพาะภายในรพ.ศิริราชเท่านั้น  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐและ
กรมสรรพากร ในเรื่องของการรับเงินบริจาคผ่านระบบ e-Donation  คณะฯสร้างโอกาสความร่วมมือกับธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) พัฒนา QR Payment ในรูปแบบของ e-Donation ผ่านโครงการธนาคารแห่งประเทศไทย 
สามารถให้บริการรับบริจาคอย่างชาญฉลาดสอดรับกับแผนการใช้งานของกรมสรรพากร นับเป็นความส าเร็จที่ได้เป็น
หน่วยงานของรัฐแห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการนี้ โดยมีการเปิดตัวโครงการ e-Donation เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 
2561 ซึ่งจัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข กรมสรรพากร และสมาคมธนาคารไทย  

ระบบสารสนเทศทางการเงินเพ่ือการรับบริจาคค านึงถึงความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่บันทึก การ
จัดเก็บสืบค้นในระบบสารสนเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสารสนเทศ บุคลากรได้รับการอบรม มีคู่มือการท างาน 
การเข้าถึง การน าเข้า การส่งออกภายใต้การควบคุมที่ออกแบบสิทธิการท างานไว้ล่วงหน้าผ่าน User Password ที่ได้รับ
การควบคุมตามมาตรฐานเทคโนโลยีที่ได้รับการรับรอง ช่วยให้การด าเนินการรับบริจาคเป็นไปตามแผนปฏิบัติกา รตาม
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กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ผู้เกี่ยวข้องสามารถทราบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบเวลาของแผน ผ่านการน าข้อมูลสถิติต่างๆทั้งมิติ
ปริมาณและคุณภาพ ได้แก่ มูลค่าเงินบริจาค จ านวนครั้งการรับบริจาค ความพึงพอใจจากการรับบริการ แยกตาม
กิจกรรม กองทุน ประเภทผู้บริจาคหรือปัจจัยที่สนใจจากฐานข้อมูลในระบบ ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ ติดตามประเมินผล
ประสิทธิภาพการด าเนินการตามตัวชี้วัด และน าเสนอรายงานแผน -ผลทั้งระดับปฏิบัติการและระดับบริหารเพ่ือการ
ตัดสินใจปรับแผนด าเนินการหากจ าเป็น การจัดการฐานข้อมูลสามารถน ามาวิเคราะห์เพ่ือหาโอกาสการสร้าง
ประสบการณ์การบริจาคใหม่ๆ การออกแบบรูปแบบกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริจาค การให้
สิทธิประโยชน์แก่ผู้บริจาคตามเงื่อนไขการเป็นผู้มีอุปการคุณ เพ่ิมประโยชน์ในการระดมทุนส าหรับการรับบริจาคโอกาส
ต่อ ๆ ไป ระบบที่ง่าย สะดวก ช่วยให้ผู้บริจาคท่ีมีความประทับใจ สามารถเป็นผู้ประชาสัมพันธ์การบริจาค เกิดการสร้าง
และการบริหารความสัมพันธ์ที่ดี เพ่ิมภาพลักษณ์และความจงรักภักดีในการบริจาคต่อเนื่องจากระบบที่มั่นใจได้ 
(Donator Relationship Management) การน าข้อมูลบริจาคจากฐานข้อมูล อีกทั้งข้อเสนอแนะจากผู้บริจาคจากการ
ประเมินความพึงพอใจจากระบบที่พัฒนา สามารถน าไปใช้ในการออกแบบกิจกรรม โครงการเพ่ือผู้บริจาคเดิม และ
วางแผนปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมการรับบริจาคจากผู้บริจาครายใหม่ตามโอกาส น าข้อมูลจากระบบไปวางแผนประมาณการ
รายได้ รายจ่ายจากการรับบริจาคในการท าแผนการเงินล่วงหน้าภาพรวมของคณะฯ (Medium Term Enterprise 
Planning)  และน ามาซึ่งวงจร Deming Cycle & CQI ในการพัฒนาคณะฯอย่างพลวัต  

o ประสิทธิผล  
กระบวนการพัฒนาระบบรับบริจาค คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สามารถตอบสนองทันการเปลี่ยนแปลง

ต่างๆอย่างท้าทาย อีกทั้งสนองตอบความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างต่อเนื่อง มีการบริหารข้อมูลการรับ
บริจาคเพ่ือการจัดการจากฐานข้อมูลผู้บริจาคที่ได้จากระบบฯสามารถน าไปรายงานวิเคราะห์แผน -ผล หาโอกาสจัด
กิจกรรมการรับบริจาคตอบสนองตรงกลุ่มเป้าหมาย ช่วยตอบโจทย์ของคณะฯในการได้รับเงินสนับสนุนจากการบริจาค
ด้วยความเชื่อมั่นในพลังของการให้ เม็ดเงินบริจาคจากความศรัทธาในประสิทธิภาพงานจะน าไปบริหารจัดการทุกพันธ
กิจของคณะฯเพ่ือสู่วิสัยทัศน์อย่างยั่งยืน  สรุปประสิทธิผลที่เป็นรูปธรรมได ้ดังนี้  

1. ระบบรับบริจาคสามารถตอบสนองความต้องการทีท่ันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่อง  

 ระบบรับบริจาคผ่าน Online ผู้บริจาคท ารายการบริจาคได้ด้วยตนเอง  

 ระบบรับบริจาค Finance Donation รองรับผู้บริจาคมาติดต่อด้วยตนเอง มีการจัดเก็บประวัติข้อมูลของเลข
ประจ าตัว 13 หลักของผู้บริจาคไว้ในการสืบค้นหา กรณีที่ผู้บริจาคท่านเดิมกลับมาบริจาคเงินในครั้งต่อไป  ลด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จากเดิมที่ใช้เวลาอย่างต่ า 5 นาทีต่อการให้บริการ 1 ครั้งเหลือเพียงใช้เวลา
ไม่เกิน 2 นาทีต่อการให้บริการ 1 ครั้ง สามารถรับบริจาคภายนอกสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้  
 บันทึกประวัติข้อมูลส่วนตัวผู้บริจาค เพ่ือประโยชน์ในการสืบค้นและช่วยลดการบันทึกรายการ เมื่อผู้

บริจาคกลับมาบริจาคใหม่ 
 ลดขั้นตอนการบันทึกรายการทางบัญชีทุกครั้งเมื่อมีการรับบริจาค แต่ใช้วิธีการ Interface ข้อมูลการรับ

บริจาคไปบันทึกบัญชี ณ สิ้นวัน 
 เปลี่ยนรูปแบบและกระดาษใบเสร็จรับเงิน ให้เกิดความรวดเร็วขึ้น จากเดิมใช้เครื่องพิมพ์แบบ Dot 

Matrix (ใบเสร็จรับเงินแบบคาร์บอนต่อเนื่อง) มาใช้เครื่องพิมพ์ LaserJet (ใบเสร็จรับเงินกระดาษA5) 
ท าให้ลดระยะเวลาในการออกใบเสร็จรับเงินและแก้ปัญหาเครื่องเสียได้ในเวลาจ ากัด 

 ระบบประมวลผลและสรุปเพื่อใช้น าส่งเงินบริจาค ท าให้ง่ายต่อการตรวจสอบสอบและกระทบยอดเงินใน
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ต้องสิ้นวัน และสามารถน าข้อมูลการรับเงินบริจาคมาวิเคราะห์เพ่ือรายงานผู้บริหารเพ่ือประเมิน
ประสิทธิผลของโครงการบริจาคต่าง ๆ  

 ผู้บริจาคสามารถสอบถามข้อมูลประวัติการบริจาคเพ่ือให้ในการของสิทธิประโยชน์ต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับ
การบริจาคในอดีตได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง  

  ระบบรับบริจาคผ่าน QR Payment (e-Donation) ผู้บริจาคสามารถส่งข้อมูลการบริจาคให้แก่กรมสรรพากรได้
ด้วยตนเอง กรมสรรพากรสามารถรับข้อมูลของผู้บริจาคได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและตรงตามเวลาที่ก าหนด  
โดยผู้บริจาคไม่ต้องน าใบเสร็จรับเงินไปยื่นแบบเพ่ือแสดงขอลดหย่อนภาษีประจ าปี กรณีผู้บริจาคมีการน าส่งเงิน
ภาษีเกินจะได้รับเงินคืนภาษีเร็วขึ้น และสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้ตลอดเวลา บนเว็บไซต์
กรมสรรพากร (www.rd.go.th)  นับว่าคณะฯด าเนินการน าร่องให้ระบบภาษีของประเทศไทยได้พัฒนาไม่หยุดนิ่ง 
ปัจจุบันกรมสรรพากรได้น าระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation ) มาใช้เพ่ือการบันทึกข้อมูลผู้บริจาค
ส าหรับสนับสนุนการศึกษาโดยให้หน่วยรับบริจาคเป็นผู้บันทึกรายการ ในกรณีที่ผู้บริจาคไม่สะดวกบริจาคด้วย
วิธีการบริจาคแบบ QR e-Donation 

2. ความสามารถในการน าเสนอรายงานเพ่ือการจัดการด้านการรับบริจาคจากระบบรายเดือน ไม่เกินวันที่  10 ของ
เดือนถัดไป 

3. สร้างความมั่นใจและศรัทธาต่อการบริจาค เนื่องจากระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลการบริจาคได้ทุกครั้งอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การบริจาค สืบค้นหาข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว 

4. การรบัสิทธิประโยชน์การบริจาค เมื่อผู้บริจาค บริจาคครบตามระเบียบการสมนาคุณผู้อุปการะของคณะฯ สามารถ
น าข้อมูลจากระบบรับบริจาคด าเนินการให้ผู้บริจาคได้รับสิทธิประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

5. ระดับคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผู้บริจาค อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก 
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ภาพที่ 1 กระบวนการพัฒนาระบบรับบริจาค คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 


