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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร [] TQM-Best Practices  (ต้องจดัท ำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 
   [  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจดัท ำ Abstract, Presentation Slide เท่ำนัน้) 
ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธรุกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ  [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศกึษำ   

[] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ  [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสขุ 

ชื่อเร่ืองน าเสนอ โครงกำรปรับกระบวนกำรก ำกบัภำรกิจปิดบญัชี คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

เป็น “วธีิปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านัน้)  
[  ] 1. กำรน ำองค์กร  [ ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยทุธ์และกำรจดักำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใสล่กูค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวดั กำรวิเครำะห์ และ กำรจดักำรควำมรู้  
[  ] 5. กำรเอำใจใสท่รัพยำกรบคุคล   [] 6. กำรจดักำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยกุต์ระบบมำตรฐำนตำ่งๆเข้ำกบักำรบริหำรจดักำร  
 

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ำยกำรคลงั ส ำนกังำนคณบดี คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลยัมหิดล 
ท่ีอยู่      ตกึชยันำทนเรนทรำนสุรณ์ ชัน้ 2   ฝ่ำยกำรคลงั คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล  
            เลขท่ี 2 ถนนพรำนนก แขวงวงัหลงั เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์ 02-419 7693-4  โทรสำร 02-4199601 เว็บไซต์ http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/finance 
ช่ือผู้ เขียน (ผู้น ำเสนอ) นำงอนสุรำ  วชัรแข   ต ำแหน่ง นกัวิชำกำรเงินและบญัชี 
โทรศพัท์ 02-4197693-4 ตอ่ 401    โทรสำร 02-4199601 
มือถือ  081-6972899    อีเมล anoosara222@hotmail.com 

 
สรุปจุดท่ีเป็น “วธีิปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1. กำรบริหำรกำรท ำงำนเป็นทีมแบบเครือขำ่ยท่ีมุง่เป้ำสมัฤทธ์ิผลร่วมกนั 
2. กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรท ำงำนและกำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) สง่งบกำรเงินรวมให้มหำวิทยำลยัทนัตำมก ำหนด  ภำยในวนัท่ี 20 ของเดือนถดัไป 
2) อตัรำควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรมำกกวำ่ 80% 
 

กำรอนญุำตให้มลูนิธิฯ จดัให้ผู้สนใจเข้ำเย่ียมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมคัรนีไ้ด้    
  [] อนญุำต   [  ] ไมอ่นญุำต 
กำรอนญุำตให้มลูนิธิฯ บนัทึกวีดีโอผลงำนระหวำ่งท่ีน ำเสนอในวนักำรจดังำนขององค์กรผู้สมคัรนีไ้ด้ 

http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/finance
mailto:anoosara222@hotmail.com
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             [ ] อนญุำต   [   ] ไมอ่นญุำต 
 

บทคัดย่อ 
ชื่อเร่ือง : โครงการปรับกระบวนการก ากับภารกิจปิดบัญชี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
ตำมวิสยัทัศน์ของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลท่ีมุง่มัน่พัฒนำองค์กรให้เป็นสถำบันทำงกำรแพทย์

ของแผ่นดินมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในระดบัสำกล เน้นบรูณำกำรควำมสำมำรถเพ่ือพัฒนำงำนทกุพันธกิจ เช่ือมโยง
ศำสตร์ควำมรู้ ศกัยภำพบคุลำกร กำรบริหำรกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกนัให้มีประสิทธิภำพ เพ่ือให้เกิดควำมก้ำวหน้ำ  
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีสว่นได้สว่นเสียอย่ำงสมดลุ และเกิดควำมยัง่ยืน ท่ีผำ่นมำคณะผู้บริหำรทกุระดบั
ให้ควำมส ำคญักับกำรสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกร กำรปรับปรุงประสิทธิภำพองค์กรและกำรพัฒนำระบบ   
กำรบริหำรสำรสนเทศเพ่ือกำรจดักำร โดยเฉพำะสำยงำนสนบัสนนุ มีกำรใช้ระบบ SAP BI Tableau             เพ่ือ
เช่ือมโยงข้อมลูระบบงำนตำ่งๆท่ีจ ำเป็น เพ่ือให้ข้อมลูประกอบกำรตดัสินใจงำนหลกัแก่ผู้บริหำร                 ใน
กำรก ำหนดทิศทำงกำรวำงแผน กำรก ำกบั และติดตำมเชิงกลยทุธ์ 
   งำนบัญชีและงำนประเมินต้นทุน สงักัดฝ่ำยกำรคลงั  คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ภำยใต้สงักัด
มหำวิทยำลยัมหิดล เป็นสำยงำนสนับสนุนหลกัท่ีท ำหน้ำท่ีประมวลข้อมูลสำรสนเทศจำกระบบบัญชี ต้นทุน 
กำรเงิน ระบบบริหำรทรัพย์สิน ข้อมูลทรัพยำกรบุคคล และข้อมูลด้ำนพันธกิจหลักส่วนหน้ำ ได้แก่ ข้อมูล
โรงพยำบำล กำรศกึษำ บริกำรวิชำกำร ด้ำนวิจยั และข้อมลูกำรรับบริจำค โดยน ำมำรวบรวมเพ่ือจดัท ำรำยงำน
กำรเงินตำมมำตรฐำนบัญชีรับรองทั่วไป  มีก ำหนดเวลำในกำรน ำส่งให้กับมหำวิทยำลยัมหิดลตำมข้อบังคับ  
มหำวิทยำลัยมหิดลว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณและกำรเงิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2556  นอกจำก นีย้ังจัดท ำ
รำยงำนงบกำรเงินรูปแบบเชิงบริหำรจัดกำรภำยในคณะฯท่ีถูกต้องตำมเกณฑ์บัญชี ท่ีได้รับกำรรับรองตำม
มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรท่ีไมม่ีส่วนได้เสียสำธำรณะ  Non-Publicly Accountable Entities- 
NPAEs  พร้อมกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนเสนอผู้บริหำร เพ่ือเป็นข้อมลูในกำรตดัสินใจท่ีถกูต้อง ทันกำรณ์ 
สนบัสนนุกำรวำงแผนยทุธศำสตร์คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลตอ่ไป 
 ท่ีผำ่นมำ กระบวนกำรปิดบญัชีประจ ำเดือนเพ่ือจดัท ำและน ำสง่รำยงำนทำงกำรเงินยงัพบโอกำสพฒันำ 
ไม่สำมำรถจัดท ำได้ทันตำมท่ีก ำหนดตำมท่ีตัง้เป้ำหมำยไว้ ผู้ เก่ียวข้องซึ่งมีหลำยส่วนงำนยังขำดกำรก ำหนด
แผนงำน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ กำรก ำกบักรอบเวลำตำมเป้ำหมำยของแตล่ะงำนท่ีตอ่เน่ืองกนัอย่ำงชดัเจน   ขำด
ระบบกำรเตือนกิจกรรม  กำร alert ทีม  ผู้ เก่ียวข้องจึงร่วมกนัศกึษำรำกเหง้ำปัญหำ ค้นหำสำเหตหุลกั     เพ่ือลด
กำร Rework  ลดโอกำสท่ีท ำให้ไม่เป็นไปตำมเป้ำ พัฒนำช่องทำงกำรสื่อสำรภำยในทีมเพ่ือติดตำมงำนอย่ำง
ทัว่ถึง  โดยจดัท ำโครงกำรปรับกระบวนกำรก ำกบัภำรกิจปิดบญัชี คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล        มีกำร
น ำเทคโนโลยีใหม่ๆ  มำใช้ในกำรติดตำมกำรท ำงำนทกุขัน้ตอนพร้อมสื่อสำร เตือนกำรท ำงำนในจดุส ำคญัตลอด
กระบวนกำร  ช่วยลดระยะเวลำในกำรจดัท ำรำยงำนกำรเงิน สำมำรถจดัสรรเวลำในกำรวิเครำะห์ข้อมลูเชิงลกึ
เพ่ิม พฒันำรำยงำนให้ทนัสมยั เข้ำใจง่ำย เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรทัง้เชิงปริมำณ  เชิงคณุภำพ และ
เวลำ โดยน ำระบบสำรสนเทศเข้ำมำช่วยในกำรพฒันำประสิทธิภำพทำงกำรจดักำรข้อมลูทำงกำรเงิน  
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นอกจำกนีย้ังได้ประโยชน์ทำงอ้อม กล่ำวคือ บุคลำกรท่ีท ำงำนได้เรียนรู้ พัฒนำทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ      
ในกำรวิเครำะห์  จัดท ำรำยงำนกำรเงินและวิเครำะห์งบกำรเงินได้อย่ำงถูกต้อง ตรงตำมควำมต้องกำรของ
ผู้บริหำร รวมทัง้กำรสง่เสริมให้เครือขำ่ยท ำงำนอย่ำงมีสว่นร่วมในกำรบริหำรและท ำงำนเป็นทีม สนบัสนนุกำรใช้
ประโยชน์จำกข้อมลูทำงกำรเงินอย่ำงมีประสิทธิภำพและช่วยชีน้ ำกำรตดัสินใจ กำรจัดกำรองค์กรท่ีทนัตอ่กำร
เปลี่ยนแปลง 
 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนกำรก่อน-หลงัด ำเนินกำรปิดบัญชีและน ำส่งงบกำรเงินให้ ม.มหิดล พร้อมแสดงตวัชีว้ัดผลส ำเร็จของ
โครงกำรและผลลพัธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. กระบวนการท างาน เป้าหมาย ก่อนด าเนินโครงการ หลังด าเนินโครงการ

1 Closing AP AR AA System วนัที่ 5 วนัที่ 8

2 Investment upload BI วนัที่ 10 วนัที่ 12

3 Closing GL System วนัที่ 12 วนัที่ 15

4 Cost allocation วนัที่ 14 วนัที่ 16

5 จดัท ำงบกำรเงินรวม วนัที่ 15 วนัที่ 17

6 น ำสง่งบกำรเงิน

6.1 น ำสง่งบกำรเงินรวมให้ ม.มหิดล วนัที่ 20 วนัที่ 22
วนัที่ 17  ท าได้ดีกว่า

เป้าหมาย

6.2 น ำสง่งบพันธกิจ ให้ ม.มหิดล วนัที่ 25 วนัที่ 27
วนัที่ 22  ท าได้ดีกว่า

เป้าหมาย



 

4 

 

เม่ือเปรียบเทียบกับการท างานในอดีตท่ีผ่านมา พบว่า หลังด าเนินโครงการ ทัง้งานบัญชีและงาน
ประเมินต้นทุนสามารถปิดบัญชีและจัดท างบการเงินและส่งไปท่ีกองคลัง  มหาวทิยาลัยมหดิล ได้ดีกว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
 
 ตัวอย่างการใช้ Google sheet ในการท างาน 
 มีกำรก ำหนดขัน้ตอนและผู้รับผิดชอบอย่ำงชดัเจน โดยใช้สีในกำรสื่อสำรและแปรผลกำรด ำเนินงำน 
 

 
 
 
 
 
 

กระบวนการ เป้าหมาย ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

6.1)  น ำสง่งบกำรเงินรวม    ให้ ม.มหิดล วนัที่ 20 ของเดอืนถดัไป 41 24 35 27 20 17 17

6.2) น ำสง่งบพนัธกิจให้ ม.มหิดล วนัที่ 25 ของเดอืนถดัไป 46 29 39 35 24 22 22

ควำมพงึพอใจ  >80% 84% 84% 86%

หมำยเหต ุปี 2555-2558 ก่อนด ำเนินโครงกำร

NA

จ านวนวันที่แล้วเสร็จ


