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คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 

  บทความฉบับเต็ม (TQM Full Paper) 

ชื่อเรื่องน าเสนอ  โครงการปรับกระบวนการก ากับภารกิจปิดบัญชี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
 

ชื่อผู้เขียน (ผู้น าเสนอ)  1. นางอนุสรา  วัชรแข    ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี             
  

1. บทสรุปของผู้บริหาร 
 ตามวิสัยทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันทางการแพทย์  

ของแผ่นดินมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล เน้นบูรณาการความสามารถเพ่ือพัฒนางานทุกพันธกิจ เชื่อมโยงศาสตร์
ความรู้  ศักยภาพบุคลากร การบริหารการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้า   
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล และเกิดความยั่งยืน  ที่ผ่านมาคณะผู้บริหารทุกระดับ 
ให้ความส าคัญกับการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร การปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กรและการพัฒนาระบบ    
การบริหารสารสนเทศเพ่ือการจัดการ โดยเฉพาะสายงานสนับสนุน มีการใช้ระบบ SAP BI Tableau เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูล
ระบบงานต่างๆที่จ าเป็น เพ่ือให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจงานหลักแก่ผู้บริหารในการก าหนดทิศทางการวางแผน   
การก ากับ และติดตามเชิงกลยุทธ์ 

 งานบัญชีและงานประเมินต้นทุน สังกัดฝ่ายการคลัง  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภายใต้สังกัด
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสายงานสนับสนุนหลักที่ท าหน้าที่ประมวลข้อมูลสารสนเทศจากระบบบัญชี ต้นทุน การเงิน 
ระบบบริหารทรัพย์สิน ข้อมูลทรัพยากรบุคคล และข้อมูลด้านพันธกิจหลักส่วนหน้า ได้แก่ ข้อมูลโรงพยาบาล การศึกษา 
บริการวิชาการ ด้านวิจัย และข้อมูลการรับบริจาค โดยน ามารวบรวมเพ่ือจัดท ารายงานการเงินตามมาตรฐานบัญชีรับรอง
ทั่วไป  มีก าหนดเวลาในการน าส่งให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณและการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556  นอกจากนี้ยังจัดท ารายงานงบการเงินรูปแบบเชิงบริหารจัดการภายใน
คณะฯที่ถูกต้องตามเกณฑ์บัญชีที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ Non-Publicly Accountable Entities- NPAEs  พร้อมการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร  
เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจที่ถูกต้อง ทันการณ์ สนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ต่อไป 

 ที่ผ่านมา กระบวนการปิดบัญชีประจ าเดือนเพ่ือจัดท าและน าส่งรายงานทางการเงินยังพบโอกาสพัฒนา  
ไม่สามารถจัดท าได้ทันตามที่ก าหนดตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ผู้เกี่ยวข้องซึ่งมีหลายส่วนงานยังขาดการก าหนดแผนงาน 
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ การก ากับกรอบเวลาตามเป้าหมายของแต่ละงานที่ต่อเนื่องกันอย่างชัดเจน   ขาดระบบการเตือน
กิจกรรม  การ alert ทีม  ผู้เกี่ยวข้องจึงร่วมกันศึกษารากเหง้าปัญหา ค้นหาสาเหตุหลัก     เพ่ือลดการ Rework  
 ลดโอกาสที่ท าให้ไม่เป็นไปตามเป้า พัฒนาช่องทางการสื่อสารภายในทีมเพ่ือติดตามงานอย่างทั่วถึง  โดยจัดท าโครงการ
ปรับกระบวนการก ากับภารกิจปิดบัญชี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล        มีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้  
ในการติดตามการท างานทุกขั้นตอนพร้อมสื่อสาร เตือนการท างานในจุดส าคัญตลอดกระบวนการ  ช่วยลดระยะเวลา  
ในการจัดท ารายงานการเงิน สามารถจัดสรรเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพ่ิม พัฒนารายงานให้ทันสมัย เข้าใจง่าย 
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เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทั้งเชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ และเวลา โดยน าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วย 
ในการพัฒนาประสิทธิภาพทางการจัดการข้อมูลทางการเงิน  
 นอกจากนี้ยังได้รับประโยชน์ทางอ้อม คือ บุคลากรที่ท างานได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ   
ในการวิเคราะห์  จัดท ารายงานการเงินและวิเคราะห์งบการเงินได้อย่างถูกต้อง ตรงตามความต้องการของผู้บริหาร 
รวมทั้งการส่งเสริมให้เครือข่ายท างานอย่างมีส่วนร่วมในการบริหารและท างานเป็นทีม สนับสนุนการใช้ประโยชน์  
จากข้อมูลทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยชี้น าการตัดสินใจ การจัดการองค์กรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
 สรุปวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม ดังนี้ 

1. การบริหารการท างานเป็นทีมแบบเครือข่ายที่มุ่งเป้าสัมฤทธิ์ผลร่วมกัน 
2. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ภาพที่ 1  
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คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 

 วิสัยทัศน์ วัฒนธรรม พันธกิจ 

วิสัยทัศน์    
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล   
 

วัฒนธรรมองค์กร  “SIRIRAJ”  ประกอบด้วย 
 S =   Seniority   รักกันดุจพี่น้อง  
 I  =   Integrity   ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้  
 R =   Responsibility  รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา   
 I  =   Innovation  คิดสร้างสรรค์    
 R =   Respect   ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา   
 A =   Altruism   ค านึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง   
 J =   Journey to Excellence and Sustainability มุ่งม่ันพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีพันธกิจที่จะจัดการศึกษา เพ่ือผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ
และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การวิจัย สร้างบรรยากาศทางวิชาการ ให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ 
คุณธรรม ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และน ามาซึ่งศรัทธาและความนิยม
สูงสุดจากประชาชนรวมทั้งชี้น าสังคมไทยในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต 

 

 ผลิตภัณฑ์/บริการที่ส าคัญและกลไกในการส่งมอบให้กับลูกค้า 

ตารางท่ี 1 ผลิตภัณฑ์/บริการที่ส าคัญและกลไกในการส่งมอบให้กับลูกค้า 

ผลิตภัณฑ์/บริการหลักท่ีส าคัญ กลไกส่งมอบบริการลูกค้า 

งบการเงิน  งบการเงินแยกตามบริษัท 

 งบการเงินรวม 

 งบทดลองแยกตามกองทุน 

 งบการเงินแยกตามพันธกิจ 
 

การน าเสนอรายงานเพื่อการบริหารจัดการ  น าเสนอท่ีประชุมต่างๆตามก าหนด 
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 กลุ่มลูกค้าที่ส าคัญมีใครบ้าง 
ตารางท่ี 2 แสดงกลุ่มลูกค้า 

ประเภทผู้รับบริการ กลุ่มลูกค้า 

ระดับบริหาร  ผู้บริหาร  
 

ระดับปฏิบัติการ  ฝ่ายนโยบายและแผน 
 

หน่วยงานภายนอกคณะฯ  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

 รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ 
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศประจ าปี 2551 การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดีเด่นแห่งปี 
(Thailand ICT Excellence Awards 2008  For Siriraj Back Office Project (SI-BACX) )  
2. TQM-Best Practices in Thailand จากการน าเสนอบทความ เรื่อง “ระบบการติดตามและประเมินผลด้าน
งบประมาณ อย่างบูรณาการเพ่ือความยั่งยืน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล”จากมูลนิธิ
ส่งเสริมทีคิวเอ็ม ในประเทศไทย 
3. โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม .มหิดล ผ่านการรับรอง
มาตรฐานสากล JCI เป็นแห่งแรกของโรงพยาบาลรัฐและโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทย 
4. ประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) ในพิธีเปิด
การประชุม HA National Forum ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ “จินตนาการสร้างสรรค์คุณภาพ (Imagination for 
Quality)” ซึ่งจัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) 
5. รางวัล "การบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC)" ประจ าปี 2559 จากกระทรวง
อุตสาหกรรม รางวัลดังกล่าวให้ความส าคัญกับระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางธุรกจิก้าวไปสู่มาตรฐานสากล 
 6.  ได้รับรางวัล Best Medical Performance Award รางวัลการบริหารและการบริการทางการแพทย์ยอด
 เยี่ยม มอบให้กับโรงพยาบาลที่มีผลรวมคะแนนการบริหารและการบริการทางการแพทย์สูงสุด กลุ่ม B โดยได้รับ
จากงาน Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2014 
7. ได้รับรางวัล Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2015 รางวัลชนะเลิศประเภท Best Medical 
Performance Award รางวัลการบริหารและการบริการทางการแพทย์ยอดเยี่ยม  
8. ได้รับรางวัล ผลงาน R2R ดีเด่น ประจ าปี 2558 ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจ าสู่งานวิจัย 
Routine to Research (R2R) ครั้งที่ 8 “R2R สร้างสรรค์ สู่การเปลี่ยนแปลง: R2R to Transformation”  
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โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และภาคีเครือข่าย R2R จัดประกวดผลงาน R2R ดีเด่น กลุ่มตติยภูมิ 
และกลุ่มนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์  
9. ได้รับประกาศนียบัตรการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค (Disease Specific Certification) การผ่าตัดเปลี่ยน
ข้อเข่าเทียม (Total Knee Replacement : TKR)  และการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะตับ (Liver 
Transplantation) ในงานประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 17  โดยสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)  
10. ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ  ส าหรับการน าเสนอบทความ รางวัล Thailand Quality Conference 
มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย(มสท.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครั้งที่ 17 
ประจ าปี 2559 ดังนี้   
•  ระบบการบริหารต้นทุนเพื่อการจัดการที่เป็นเลิศ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
11. ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ  ส าหรับการน าเสนอบทความ รางวัล Thailand Quality Conference  
มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย(มสท.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครั้งที่ 18 
ประจ าปี 2560 ดังนี้ 
• การจัดท าโปรแกรม Siriraj AR Reconcile Statement      
• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการรับช าระเงินค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช 
12. ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ  ส าหรับการน าเสนอบทความ รางวัล Thailand Quality Conference  
มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย(มสท.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครั้งที่ 19 
ประจ าปี 2561 ดังนี้ 
• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรับช าระค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช  
• โครงการพัฒนาระบบบริหารการตรวจสอบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลที่เป็นเลิศ 
คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล  
• ระบบการบริหารเงินทุนวิจัยแบบครบวงจร 
• ระบบการจัดท ารายงาน เพ่ือการบริหารจัดการตามสิทธิผู้ป่วย  
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง ของ “ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ” 

ตารางท่ี 3 สรุปความต้องการของกลุ่มลูกค้า 

กลุ่มลูกค้า 
ความคาดหวัง/ 

ความต้องการที่ส าคัญ 
วิธีการประเมิน/ผลลัพธ์ ความถี่ 

ระดับบริหาร 

 ผู้บริหาร  

 

สามารถน าข้อมูลรายงาน
การเงินเพ่ือการบริหารจัดการ 
เป็นข้อมูลในการก าหนด
ยุทธศาสตร์คณะฯ และใช้ใน
การตัดสินใจที่ถูกต้องทันการณ์ 

  

- ได้รับการรายงานวิเคราะห์    
รายงานการเงินเพ่ือการ
บริหารจัดการ  

- รายเดือน / ราย
ไตรมาส / รายปี 

ระดับปฏิบัติการ 

ฝ่ายนโยบายและแผน 

 

- สามารถน าข้อมูลงบการเงิน 
Actual ไปวางแผนรายได้
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าได้ถูกต้อง 
เมื่อเทียบกับผลการด าเนินงาน
จริง 

- สามารถน าข้อมูลไปใช้
สนับสนุนในการวางแผน
ยุทธศาสตร์คณะฯ ก าหนด
ตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์คณะฯ  

 

- ได้รับแผนรายได้ค่าใช้จ่าย
ล่วงหน้า ทันตามก าหนด 

 

 

 

- ผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ตาม
ยุทธศาสตร์คณะฯ 

 

- ราย 6 เดือน / 
รายปี 

 

 

 

- รายไตรมาส / 
ราย 6 เดือน / 
ราย 9 เดือน / 
รายปี 

หน่วยงานภายนอกคณะฯ 

 มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

 

สามารถจัดท างบการเงินใน
ภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
รับรองงบการเงินได้ทันตาม

- ได้รับข้อมูลงบทดลองราย
เดือนภายในวันที่ 20 ของ
เดือนถัดไป  

- ได้รับงบการเงินประจ าปี
งบประมาณท่ีได้รับการรับรอง

- รายเดือน / รายปี 
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กลุ่มลูกค้า 
ความคาดหวัง/ 

ความต้องการที่ส าคัญ 
วิธีการประเมิน/ผลลัพธ์ ความถี่ 

ก าหนด จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แล้วภายใน 60 วันนับแต่วัน
สิ้นปีงบประมาณ 

 

 ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาต 

 

ได้รับงบการเงินแยกตามบริษัท 
งบการเงินรวม เพ่ือเป็นข้อมูล
ในการสอบทานงบการเงินทัน
ตามก าหนด 

 

งบการเงินได้รับการรับรอง
โดยไม่มีเงื่อนไข 

- รายปี 

 

 
4.กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 
 การจัดท าบัญชีของคณะฯในระบบ SAP มีการแบ่งออกเป็น Company ได้ 6 บริษัท ประกอบด้วย 

1. S001 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

2. S002 กองทุนประกันสังคม โรงพยาบาลศิริราช 

3. S003 กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

4. S004 กองทุนคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 

5. S007 โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ 

6. S008 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 

 

 

 

 

 

  



 

8 

 

คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 

ภาพที่ 2 แผนภาพทางเดินข้อมูลในระบบ SAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากแผนภาพที่ 2 จะเห็นว่าข้อมูลจากระบบอ่ืนๆ จะ Integrate เข้ามาสู่ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป 
General Ledger โดยงานบัญชีจะเป็นผู้จัดท างบการเงินแยกตามบริษัท งบการเงินรวม และงบการเงินแยกตามกองทุน  
จากนั้นระบบต้นทุน (CO) โดยงานประเมินต้นทุน จะท าการปันส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆ เข้าตามพันธกิจ เพ่ือจัดท างบการเงิน
แยกตามพันธกิจ ประกอบด้วย พันธกิจการรักษาพยาบาล พันธกิจการศึกษา พันธกิจการวิจัย และพันธกิจบริการ
วิชาการ  
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ข้อ 40 
วรรค 2 ให้ส่วนงานที่บริหารรายได้ของตนเองรายงานการเงินประจ าเดือนภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปและรายงาน
การเงินประจ าปีที่ผ่านการรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้วให้เสนอภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปีทั้งนี้รูปแบบของรายงาน
ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด จึงมีการก าหนดปฏิทินการท างาน ดังภาพที่ 3 
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       ภาพที่ 3 ปฏิทินการท างานการจัดท ารายงานการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในอดีตการจัดท างบการเงิน  ผู้รับผิดชอบในการจัดท าบัญชีของแต่ละบริษัทจะด าเนินการดังนี้ 
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การจัดท างบการเงินแยกตามบริษัท 

1. ผู้รับผิดชอบดูแลการจัดท าบัญชีแต่ละบริษัท จะตรวจสอบข้อมูลในระบบ SAP ข้อมูบครบถ้วน ถูกต้อง

หรือไม่ 

2. กระทบยอดบัญชีคุมกับบัญชีย่อย เช่น บัญชีคุมเจ้าหนี้ กระทบกับบัญชีเจ้าหนี้รายตัว  และรายการ

ระหว่างบริษัท เช่น บัญชีลูกหนี้ – เจ้าหนี้ระหว่างกัน 

3. ตรวจสอบรายการเงินสด เงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือน ถูกต้องตรงกับรายงานสถานะเงินสด

ประจ าวัน และสมุดเงินฝากธนาคาร 

4. ปรับปรุงบัญชี ประมาณการรายไดค้้างรับ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้รับล่วงหน้า  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 

5. ดึงข้อมูลในระบบ SAP ออกมาจัดท างบการเงินแยกตามบริษัทตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด 

ใน Microsoft Excel 

การจัดท างบการเงินรวม 

6. ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงินรวม ตรวจสอบข้อมูลในระบบ SAP ตามข้อ 1.- 3 ของทุกบริษัทอีก

ครั้ง 

7. กระทบยอดรายการระหว่างบริษัท ท ารายการตัดระหว่างกัน ระหว่าง บริษัทแม่ S001 กับ บริษัทลูก 

S002, S003, S004, S007 และ S008 

8. ท าข้อมูลรายการตัดระหว่างกันใน Microsoft Excel วางใน Share file เพ่ือ Upload เข้า BI ทุกวันที่ 

13 ของเดือนถัดไป 

9. ดึงข้อมูลในระบบ SAP ออกมาจัดท าตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนดใน Microsoft Excel โดย

จัดเรียงตามบริษัท และท ารายตัดระหว่างกัน  เพ่ือจัดท างบการเงินรวม ส่งให้ผู้บริหาร และ

มหาวิทยาลัยมหิดล 

การจัดท างบทดลองแยกตามกองทุน 
10. ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบทดลองแยกตามกองทุน น าข้อมูลในระบบ BI ทีฝ่่ายสารสนเทศ Upload 

Data จาก SAP เข้าระบบ BI ทุกวันเสาร์ ออกมาท าข้อมูลใน Microsoft Excel ซึ่งระบบ BI จะแยก
กองทุนให้ทั้งหมด 24 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน กองทุนเงินงบประมาณเงิน
อุดหนุน กองทุนเงินรายได้ กองทุนเงินรายได้สะสม และกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะอีก 20 กองทุน 

11. Mapping รหัสกองทุนของคณะฯ 24 กองทุน เข้ากับรหัสกองทุนใน MU-ERP 20 กองทุน 
12. จัดรูปแบบตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลก าหนดแยกตามกองทุน และ Interface เข้า MU-ERP 

การจัดท างบการเงินแยกตามพันธกิจ 
13. งานประเมินต้นทุนได้รับแจ้งจากงานบัญชี ปิดระบบทุก Module เรียบร้อยแล้ว สามารถด าเนินการ 

Allocation Cost ได ้
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14. ส่งข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ถูกปันส่วน ให้งานบัญชีบันทึกปรับปรุงปันส่วนค่าใช้จ่ายเข้าตามพันธกิจ 
15. จัดท างบการเงินแยกตามพันธกิจ ส่งมหาวิทยาลัยมหิดล 

 
จากขั้ นตอนการท า งานพบว่ า  ปัญหาที่ ท า ให้ จั ดท า งบการ เงิ นรวม  งบทดลองแยกตามกองทุน  

ส่งให้มหาวิทยาลัยมหิดลไม่ทันตามก าหนด เนื่องจากขาดการสื่อสารกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน โดยผู้รับผิดชอบ 
ในการจัดท างบการเงินรวม  ต้องมีการท างานซ  าใหม่อีกครั้ง ในการตรวจทานข้อมูลในระบบ SAP รวมถึงการกระทบ
ยอดบัญชีคุมกับบัญชีย่อย และรายการระหว่างบริษัท (ข้อ 1 – 3) และเกิดการรอคอยที่สูญเปล่า โดยงานประเมิน
ต้นทุน ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงินแยกตามพันธกิจ ไม่ทราบผลการปฏิบัติงานของงานบัญชี ต้องสอบถามทาง
งานบัญชีตลอดว่าด าเนินงานอยู่ขั้นตอนใด สามารถท าการปันส่วนค่าใช้จ่ายได้หรือไม่  

                                                     
5.กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

ภาพที่ 4 ขั นตอนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 จากการด าเนินงานตามภาพที่ 4  มีการก าหนดขั้นตอนการท างานก่อนการปิดระบบ AP, AR, AA  
ตั้งแต่วันสิ้นเดือน – วันที่ 4 ของเดือนถัดไป โดย 

1. จัดท า Check list การด าเนินการก่อนการปิดบัญชี และคู่มือการปิดบัญชี 
2. สร้าง Line Group เพ่ือใช้ในการสื่อสาร 
3. จัดท า Annual Calendar ก าหนดวันท างานและผู้รับผิดชอบในแต่ละข้ันตอน พร้อมระบบแจ้งเตือน และ  
     KPI ในรูปแบบ Google Sheet โดยใช้สีในการสื่อสารและแปรผลการด าเนินงาน 
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  ในการปฏิบัติงานจริง ผู้ปฏิบัติงานจะรู้ว่าในขั้นตอนที่รับผิดชอบ มีกิจกรรมอะไรบ้างตาม Checklist การ
ด าเนินการก่อนการปิดบัญชี และทราบวันที่ต้องด าเนินการ หลังจากด าเนินการแล้ว ผู้ปฏิบัติงานจะเข้าไปใส่ผลการ
ด าเนินงานใน Google Sheet และแจ้งใน Line Group หรือหากผู้ที่รับผิดชอบในขั้นตอนต่อไป ถึงวันที่จะต้อง
ด าเนินการแล้วเห็นว่ายังไม่มีการด าเนินการในขั้นตอนก่อนหน้า ก็จะมีการเตือนหรือแจ้งกันใน Line Group ซึ่งในการ
ท างานหากมีปัญหาในขั้นตอนใด หัวหน้างาน และทีมก็จะทราบและจะเข้าให้การช่วยเหลือได้ทันที  ไม่เกิด Asymetrix 
Information  
 

ภาพที่ 5 ตัวอย่าง Annual Calendar  By Google Sheet 
 

 
  
 ทุกสิ้นเดือนจะมีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน มีขั้นตอนไหนไม่ เป็นไปตามแผนที่ก าหนด โดยจัดประชุมร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 

1. ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ เรื่องการบันทึกรับครุภัณฑ์เป็นชุด  การรับโอนครุภัณฑ์ระหว่างบริษัทไม่ถูกต้อง 
โดยมีการตกลงวิธีการปฏิบัติงาน และมีการจัดท าคู่มือการท างาน 

2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เรื่องการค านวณผลประโยชน์พนักงาน การจัดท าข้อมูลและระยะเวลาในการส่ง
ข้อมูลในการบันทึกบัญชี  
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3. ภาควิชา / หน่วยงานอื่น ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการบันทึกค่าใช้จ่ายในระบบ SAP กรณีมี
การเบิกใช้ของแต่ไมบ่ันทึกข้อมูลในระบบ SAP 

 
6.การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างานและประโยชน์ที่ได้รับ 

ตารางท่ี 4 กระบวนการก่อน-หลังด าเนินการปิดบัญชีและน าส่งงบการเงินให้ ม.มหิดล  
พร้อมแสดงตัวชี วัดผลส าเร็จของโครงการและผลลัพธ์ 

No. กระบวนการท างาน เป้าหมาย ก่อนด าเนินโครงการ หลังด าเนินโครงการ 
1 Closing AP, AR, AA Module 

 
วันที่ 5 วันที่ 8  

2 Investment Upload BI 
 

วันที่ 10 วันที่ 12  

3 Closing GL Module 
 

วันที่ 12 วันที่ 15  

4 Cost allocation 
 

วันที่ 14 วันที่ 16  

5 จัดท างบการเงินรวม 
 

วันที่ 15 วันที่ 17  

6 น าส่งงบการเงิน 
 

   

6.1 น าส่งงบการรวมให้ ม.มหิดล วันที่ 20 วันที่ 22 วันที่ 17 ท าได้ดีกว่า
เป้าหมาย 

6.2 น าส่งงบการเงินแยกตามพันธกิจให้ 
ม.มหิดล 

วันที่ 25 วันที่ 27 วันที่ 22 ท าได้ดีกว่า
เป้าหมาย 
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  เมื่อเปรียบเทียบกับการท างานในอดีตที่ผ่านมา พบว่า หลังด าเนินโครงการ ทั้งงานบัญชีและงานประเมินต้นทุน
สามารถปิดบัญชีและจัดท างบการเงินเพ่ือส่งไปที่กองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดลได้ดีกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

ตารางท่ี 5 ผลลัพธ์การด าเนินโครงการ 

กระบวนการ เป้าหมาย 
จ านวนวันที่แล้วเสร็จ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
6.1 น าส่งงบการเงินรวม
ให้ ม.มหิดล 

วันที่ 20 ของ
เดือนถัดไป 

41 24 35 27 20 17 17 

6.2 น าส่งงบการเงินแยก
ตามพันธกิจให้ ม.มหิดล 

วันที่ 25 ของ
เดือนถัดไป 

46 29 39 35 24 22 22 

ความพึงพอใจ NA 84% 84% 88% 
หมายเหตุ ปี 2555-2558 ก่อนด าเนินโครงการ 
  คณะฯ เป็น 1 ใน 5 ส่วนงานที่อยู่นอกระบบ MU-ERP ของมหาวิทยาลัยมหิดล (ส่วนงานที่อยู่ใน MU-ERP มี 
35 ส่วนงาน)  จึงต้องมีการ Interface ข้อมูลเข้าระบบ MU-ERP โดยทุกเดือนสามารถส่งข้อมูลได้เป็นส่วนงานแรกตั้งแต่
ด าเนินโครงการมา  
 
ผลการท างานและประโยชน์ที่ได้รับมีดังนี  

1. ในมุมมองของมหาวิทยาลัย ผลของการส่งงบการเงินไปที่มหาวิทยาลัยได้ทันตามก าหนด ท าให้กองคลัง 
มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถจัดท า
งบการเงินของมหาวิทยาลัยได้ทันตามก าหนดด้วย และสามารถจัดท างบการเงินรวมประจ าปีงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ส่งให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน รับรองงบการเงินประจ าปีงบประมาณได้ 

2. ในมุมมองของคณะฯ งบการเงินรวม แบ่งตามผู้ใช้บริการ ดังนี้ 
2.1 ผู้บริหาร  

ได้รับทราบข้อมูลงบการเงินพร้อมบทวิเคราะห์ ท าให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน ซึ่งน าไปก าหนด  
เป็นนโยบายหรือมาตรการในการด าเนินงาน รวมถึงก าหนดยุทธศาสตร์คณะฯ ให้เกิดการบริหารจัการ
เพ่ือความยั่งยืน 

2.2 ฝ่ายนโยบายและแผน  
 น าข้อมูลงบการเงิน Actual ไปเทียบกับแผนรายได้ค่าใช้จ่าย เพ่ือติดตามการด าเนินงาน

เป็นไปตามแผนหรือไม่ ถ้าหากไม่เป็นไปตามแผนฯ จะต้องมีการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท าไม่ได้
ตามแผนฯ และหาแนวทางแก้ไขได้ทันการณ์ 

 น าข้อมูลงบการเงินไปใช้สนับสนุนในการวางแผนยุทธศาสตร์คณะฯ และก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์คณะฯ โดยมีการติดตามและรายงานตัวชี้วัดได้ รายไตรมาส 
ราย 6 เดือน ราย 9 เดือน และรายปี 
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3. ในมุมมองของผู้สอบบัญชี  การที่คณะฯปิดบัญชีเพ่ือจัดท างบการเงินรายเดือนได้ส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด มี
ผลให้การปิดบัญชีประจ าปีงบประมาณสามารถท าได้เร็วขึ้น สามารถส่งมอบงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีสอบ
ทานและรับรองงบการเงินได้ทันตามเวลาที่ก าหนด และเมื่อมีรายการปรับปรุงโดยผู้สอบบัญชีสามารถท าได้
ทันตามเวลา และเมื่อรับรองงบการเงินโดยไม่มีเงื่อนไขแล้ว ท าให้มีเวลาในการวิเคราะห์และประชุมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางในการด าเนินการไม่ให้มีรายการปรับปรุงโดยผู้สอบบัญชีในปีงบประมาณ
ถัดไปได ้

4. ในด้านของผู้ปฏิบัติงาน มีการท างานเป็นทีมแบบเครือข่ายที่มุ่งเป้าหมายเดียวกัน มีการน าเทคโนโลยี  
มาใช้ในการท างานให้เกิดประโยชน์ และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
7. ความท้าท้ายต่อไป 
 แผนการปรับปรุงและพัฒนาในอนาคต 

1. ในปัจจุบันการจัดท างบการเงินรวม และงบทดลองแยกตามกองทุนของคณะฯเพ่ือส่งงบการเงินให้
มหาวิทยาลัยมหิดล มีการน าข้อมูลจากระบบ SAP ออกมาจัดท าในรูปของที่มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด
โดย Manual ด้วย Microsoft Excel  ความท้าทายต่อไปตั้งเป้าจะปิดบัญชีและจัดท างบการเงินรวม 
และงบทดลองแยกตามกองทุนของคณะฯ ให้เสร็จและน าส่งให้มหาวิทยาลัยมหิดลภายในวันที่ 15  
ของเดือนถัดไป โดยการปรับปรุงการจัดท ารายงานงบการเงินรวม และงบทดลองแยกตามกองทุน  
ในระบบ SAP และ Upload ข้อมูลจากระบบ SAP เข้าระบบ MU-ERP ได้เลยโดยไม่ต้องท า Manual 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงโปรแกรมในระบบ SAP  

2. น ากระบวนการปิดบัญชีไปใช้กับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงิน  
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับคณะฯ และส่งงบการเงินให้คณะฯได้ทันตามก าหนดวันที่ 10 ของเดือน
ถัดไป ปัจจุบันศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก อยู่ระหว่างการ Implement SAP  
 

8. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข  

ตารางท่ี 6 แสดงสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

- ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถเข้าใช้งาน  
Google Sheet  

- ก าหนดให้ทุกคนมี Gmail Account  
ให้ความรู้ในการใช้งาน Google Sheet  

- จัดท าคู่มือการใช้งาน Google Sheet 
 

- ผู้ปฏิบัติงานไม่ใส่ผลการด าเนินงานใน 
Google Sheet 

- สร้าง Line Group เพ่ือสื่อสารแจ้งเตือน
กันในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 
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ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

- ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถเข้าใช้งาน  
Google Sheet  

- ก าหนดให้ทุกคนมี Gmail Account  
ให้ความรู้ในการใช้งาน Google Sheet  

- จัดท าคู่มือการใช้งาน Google Sheet 
 

- ผู้ปฏิบัติงานไม่ใส่ผลการด าเนินงานใน 
Google Sheet 

- สร้าง Line Group เพ่ือสื่อสารแจ้งเตือน
กันในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 
 

- การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี  - เข้าอบรมเพ่ือให้ทราบมาตรฐานการบัญชี 
ที่เปลี่ยนแปลง และจัดประชุมให้ความรู้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

- การบันทึกปรับปรุงบัญชี และการจัดท า
รายงานเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี 

- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
- มีการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน  

เพ่ือให้เป็นปัจจุบัน  
- จัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 

1. People 

• การให้ความส าคัญและการสร้างความเข้าใจในความสัมพันธ์ของงาน อีกทั้งการท าให้เห็นความ
เชื่อมโยงงานกันและกัน ผลกระทบของกันและกัน อีกทั้งการออกแบบขบวนการท างานร่วมกัน 
การตั้งเป้าหมายร่วมที่ก ากับก าหนดบทบาท ผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาที่ชัดเจน นอกจากนี้
การยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ สอนงาน จัดอบรมเพ่ือให้เข้าใจ
มาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีความยั่งยืนแม้จะมีเหตุการณ์
อันมีนัยที่เปลี่ยนไป 

• การมีส่วนร่วมและมุ่งสู่ความส าเร็จ การพัฒนาตนเองและกลุ่มงาน อีกทั้งการใช้ช่องทางการ
สื่อสารเพ่ือให้ข่าวสาร สาระส าคัญ ได้ถ่ายทอด ทบทวนได้โดยทั่วกัน เพ่ือให้งานบรรลุ
เป้าหมาย  
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2. Process 

• การน ากระบวนการบริหารเพ่ือการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง PDCA & CQI  มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติตามขั้นตอน การตรวจสอบ การปรับปรุงวิธีการ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้เชิงเวลาและคุณภาพ 

3. Policy 

• การปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ นโยบายทั้งภายในคณะฯ มหาวิทยาลัยมหิดล สภาวิชาชีพ
บัญชีเพ่ือให้มั่นใจในการท างานที่ถูกต้องและสอดคล้องเกณฑ์มาตรฐานรายงานทางการเงิน
ส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ Non-Publicly Accountable Entities- NPAEs   

4. Performance Driven & Problem Solving Management 

• การน า Lead & Lack คัดเลือก Key Performance Indicator มาใช้การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน ศึกษา ปัญหาปัจจัย รากเหง้าของปัญหาที่ท าให้ไม่
สามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้า และร่วมกันวางแนวทางแก้ไขสามารถปรับปรุงได้ภายใน
หน่วยงานผ่านการประชุม การจัดการความรู้ การปรับขบวนการ เพ่ือประสานงานหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกฝ่ายงาน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานไดต้ามก าหนด 

 
10. เอกสารอ้างอิง (ถ้าม)ี  
-  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556   

 
 
 


