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ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร [  ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 
   [ ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide เท่ำนั้น) 
ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ  [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   

[ ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ  [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 
ชื่อเรื่องน าเสนอ …….กำรปรับปรงุกระบวนกำรออกใบแจ้งหนี้ตำมงวดสญัญำให้มีควำมถูกต้อง…………………  
เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห ์และ กำรจัดกำรควำมรู ้ 
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรพัยำกรบุคคล   [ ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยกุต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกบักำรบรหิำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ  (สวทช.)   
ที่อยู ่ 111 อุทยำนวิทยำศำสตรป์ระเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต ำบลคลองหนึง่  

อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี  
โทรศัพท์ …0 2564 7000………... โทรสำร ……0 2564 7004………….เว็บไซต์ ……www.nstda.or.th……………… 
ช่ือผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ 1) ……นำง บุษยำ ศุภะจินดำ…………... ต ำแหน่ง ......เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชีอำวุโส......  
โทรศัพท ์……0 2564 7000..ต่อ…71308………..…  โทรสำร …… 0 2564 7004….…………………..…….….……………  
มือถือ …………………………    อีเมล …………………butsaya@nstda.or.th……………..………………………. 
ช่ือผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ 2) ……นำงสำว สิรเิพ็ญ สิริไพโรจน…์… ต ำแหน่ง ......เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชีอำวุโส......  
โทรศัพท ์……0 2564 7000..ต่อ… 71309………..…  โทรสำร …… 0 2564 7004….…………………..…….….……………  
มือถือ …………………………    อีเมล ………………… siripen@nstda.or.th……………..………………………. 
 

สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

พัฒนำกระบวนกำรเก็บข้อมูลสถำนะกำรออกใบแจ้งหนี้ตำมงวดสัญญำให้มีควำมถูกต้อง สำมำรถบันทึก
รำยได้ตรงตำมงวดสัญญำ และมีข้อมูลพร้อมใช้เพื่อสนับสนุนกระบวนกำรตรวจสอบด้ำนกำรเงนิที่เกี่ยวข้อง  พร้อมทัง้
ยังเป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้กับลูกค้ำ และเป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) ข้อมูลสถำนะกำรออกใบแจง้หนี้ของสญัญำในระบบออกเลขและจัดเกบ็สญัญำ (MyContract) มีควำมถูกต้อง    
    คิดเป็น 100% 
 
 
กำรอนุญำตให้มลูนิธิฯ จัดให้ผูส้นใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผูส้มัครนี้ได ้   
  [ ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มลูนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผูส้มัครนี้ได้ 
             [ ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
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บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงกระบวนการออกใบแจ้งหน้ีตามงวดสัญญาให้มีความถูกต้อง 
 

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชำติ (สวทช. )  เป็นหน่วยงำนในก ำกับของ
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  จัดตั้งข้ึนโดยพระรำชบัญญัติพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 
โดยมีคณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (กวทช.) ก ำกับดูแลทิศทำงกำรด ำเนินงำน มีพันธกิจ
ในกำรน ำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและกำรออกแบบมำพัฒนำผู้ประกอบกำรไทยด้วยกำรสร้ำงสรรค์
งำนวิจัยพัฒนำ ตลอดจนผลักดันกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีไปสู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ ด้วยกลไกต่ำงๆ ตั้งแต่กำร
พัฒนำก ำลังคน พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำองค์ควำมรู้เพื่อเผยแพร่ รวมถึงกลไกด้ำนกำรเงิน เพื่อส่งเสริมและ
ผลักดันให้ผู้ประกอบกำรไทยสำมำรถยกระดับควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันด้ำนเทคโนโลยี และพัฒนำองค์กรให้
เจริญเติบโตได้อย่ำงยั่งยืน ด้วยกำรด ำเนินงำนร่วมกันของศูนย์วิจัยแห่งชำติ 4 ศูนย์ ได้แก่  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ (BIOTEC)  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหง่ชำติ (MTEC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC)  ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ (NANOTEC) ศูนย์บริหำรจัดกำรเทคโนโลยี 
(TMC) และสถำบันกำรจัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร รวมถึงส ำนักงำนกลำงที่มีสำยงำนบริหำร เป็น
หน่วยงำนสนับสนุนกำรท ำงำนของศูนย์ต่ำงๆ ของ สวทช. 

ในกระบวนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงนิ ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ได้
มีกำรจัดตั้งฝ่ำยบัญชีและกำรเงินข้ึน เพื่อเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรเรื่องบัญชีและกำรเงิน 
รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรระบบรำยได้ของ สวทช. โดย สวทช. มีระบบในกำรรับรำยไดท้ั้งหมด 5 ระบบ ดังต่อไปนี ้ 

1. ระบบ POS คือ กำรรับรำยได้จำกกำรขำยหนังสือ ของที่ระลึกของศูนย์หนังสือ สวทช. 
2. ระบบ myCC คือ กำรรับรำยได้จำกกำรให้บริกำรศูนย์ประชุมอุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย 
3. ระบบ MySales คือ กำรรับรำยได้จำกขำย หรือให้บริกำรของศูนย์แห่งชำติ, หน่วยบริกำรวิเครำะห์ 

ทดสอบ, บ้ำนวิทยำศำสตร์สิรินธร, สถำบันวิทยำกำร สวทช. (NSTDA ACADEMY) 
4. ระบบ MyProperty คือ กำรรับรำยได้จำกกำรให้บริกำรเช่ำพื้นที่ภำยในอุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศ 

ไทย และเขตอุตสำหกรรมซอฟต์แวรป์ระเทศไทย (SWP) 
5. ระบบ Odoo-AR คือ กำรรับรำยได้จำกกำรบันทึกตรงจำกฝ่ำยกำรเงิน โดยรำยได้จำกทุกระบบจะส่ง 

ค่ำเข้ำระบบ Odoo GL 
โดยในกระบวนกำรออกใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บเงนิจำกทัง้หมด 5 ระบบนี้ พบว่ำมี ปัญหำเกิดจำกกำรบนัทกึ

กำรเรียกเก็บเงินเป็นรำยงวดตำมสัญญำที่อยู่ในระบบออกเลขและจัดเก็บสัญญำ (myContract) ไม่ครบถ้วน 
จำกกระบวนกำรท ำงำนที่ได้มีกำรออกแบบไว้นั้น พนักงำนจะต้องออกใบแจ้งหนี้ในระบบงำนขำยและ

บริกำร (mySales) ข้อมูลกำรออกใบแจ้งหนี้ในระบบงำนขำยและบริกำร (mySales) จะถูกน ำค่ำไปเก็บไว้ที่ระบบ
ออกเลขและจัดเก็บสัญญำ (myContract) ด้วย แต่เนื่องจำกยังมีบำงหน่วยงำนไม่ได้ด ำเนินงำนตำมข้ันตอนที่
ก ำหนดไว้ คือ ไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ในระบบงำนขำยและบริกำร (mySales) จึงท ำให้บำงสัญญำในระบบออกเลขและ
จัดเก็บสัญญำ (myContract) ไม่มีข้อมูลกำรออกใบแจ้งหนี้  

จำกกำรตรวจสอบพบว่ำข้อมูลสถำนะกำรออกใบแจ้งหนี้ในระบบออกเลขสัญญำกลำง (MyContact) จนถึง
เดือนกุมภำพันธ์ 2561 มีจ ำนวนทั้งสิ้น 1,261 รำยกำร มีกำรออกใบแจ้งหนี้ไปแล้ว 885 รำยกำร และไม่ทรำบ
สถำนะกำรออกใบแจ้งหนี้ 376 รำยกำร ซึ่งเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชีได้ท ำกำรตรวจสอบสถำนะกำรออกใบแจง้หนี้
ที่ไม่ทรำบสถำนะ 376 รำยกำร พบปัญหำดังนี้ 

1. ออกใบแจ้งหนี้แล้วแต่ไม่พบข้อมูลบนระบบออกเลขและจัดเก็บสัญญำ (MyContact) เนื่องจำกไม่ได้
เข้ำระบบ MySales 83 รำยกำร และเมื่อเริ่มใช้ระบบ MySales ยังใช้ไม่ถูกต้อง 179 รำยกำร 

2. ไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ เนื่องจำกเลือกประเภทรำยได้ของ สวทช. ผิด 114 รำยกำร 
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 จำกปัญหำดังกล่ำว ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี ส ำนักงำนกลำง ได้มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน เพื่อลด
จ ำนวนใบแจ้งหนี้ที่ไม่ทรำบสถำนะ โดยใช้ระบบกิจกรรมกลุ่มควบคุมภำพภำยในองค์กร (Q.C.C.) และหลักกำร 
PDCA มำเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน และเมื่อวิเครำะห์หำสำเหตุของปัญหำด้วยแผนผังต้นไม้ (Why Why Tree 
Diagram) พบว่ำสำเหตุหลักของปัญหำนี้ คือ ไม่มีกำรส่งค่ำคืนจำกระบบที่ออกใบแจ้งหนี้ และไม่มีแนวทำงในกำร
กรอกข้อมูลรำยได้ให้ถูกต้องกับประเภทสัญญำ  

  จำกประเด็นสำเหตุของปัญหำหลักที่ได้ท ำกำรวิเครำะห์ ทำงฝ่ำยกำรเงินและบัญชีได้ท ำกำรก ำหนด
มำตรกำรกำรแก้ไข ดังนี ้

1. ท ำกำรสร้ำงแบบบันทึกข้อมูลเพื่อกำรตรวจสอบ และท ำกำรตรวจสอบกำรออกใบแจ้งหนี้ทั้งหมด
ให้ครบถ้วน 

2. ก ำหนดข้ันตอนกำรท ำงำนมำตรฐำนและท ำกำรสื่อสำรแนวทำงกำรกรอกข้อมูลรำยได้ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้ทรำบถึงแนวทำงกำรท ำงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

3. ประสำนให้ผู้ดูแลระบบออกเลขและจัดเก็บสัญญำ  (myContract) ด ำเนินกำรเพิ่มค ำอธิบำยใน
ส่วนของกำรระบุกำรมีรำยได้ภำยนอก 

ซึ่งจำกกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรแก้ไขที่ได้ก ำหนดไว้ในข้ำงต้นพบว่ำข้อมูลสถำนะกำรออกใบแจ้งหนี้
ของสัญญำในระบบออกเลขและจัดเก็บสัญญำ (MyContract) มีควำมถูกต้องคิดเป็น 100% สำมำรถบันทึกรำยได้
ตรงตำมงวดสัญญำ และมีข้อมูลพร้อมใช้เพื่อสนับสนุนกระบวนกำรตรวจสอบด้ำนกำรเงินที่เกี่ยวข้อง  พร้อมทั้งยัง
เป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้กับลูกค้ำ และเป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอีกด้วย   


