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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21st Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [ √ ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท า Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                      และการทดลองน าเสนอผลงาน) 
ประเภทองค์กร  [√ ] หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ       
ชื่อเรื่อง การพัฒนารายงานน าส่งผลการด าเนินการ SIRIRAJ TO MAHIDOL  :  FAST Interface MU Report 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด [√ ] 6. การจัดการกระบวนการ  
ชื่อหน่วยงาน  ฝ่ายการคลัง และฝ่ายสารสนเทศ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ที่อยู่ เลขที่  2  โรงพยาบาลศิริราช  ถนนพรานนก  แขวงพรานนก  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ  10700 
โทรศพัท์  02-414-1728   โทรสาร  -   เว็บไซต์  www.si.mahidol.ac.th 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น าเสนอ)  
1)   นางสาวจุฑามาศ  เกิดสาสน์         ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ฝ่ายการคลัง 
2)   นางอารุณี  เจ้ยเปลี่ยน     ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี        ฝ่ายการคลัง 
2)   นางสาวนุศรา อินหนู                   ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์        ฝ่ายสารสนเทศ 
นางสาวจุฑามาศ  เกิดสาสน์  โทรศัพท์ 02-414-1728  /083-9838603 E- mail : chutamatkerd@gmail.com     

 สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม”  
1) การพัฒนางานโดยใช้เทคโนโลยีและแนวคิดร่วมกันกับเครือข่าย มุ่งลดการพ่ึงพิงการท างานแบบ Manual  
อย่างไม่หยุดนิ่งเพ่ือ Set ZERO ข้อผิดพลาดต่างๆในงาน 
2) การออกแบบกระบวนการด้วยมุมมองมุ่งพัฒนางานเพ่ือความยั่งยืน โดยการใช้งานที่ไม่ยุ่งยาก (Easy Report) 
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้เพ่ือสนองความต้องการของลูกค้าในกระบวนการให้ได้รับรายงาน 
ข้อมูลทีถู่กต้อง ทันเวลา อย่างมีมาตรฐาน  
3) การร่วมใช้ศักยภาพ ความสามารถ ทักษะ ความรู้ด้านความเชื่อมโยงงานของเครือข่ายมืออาชีพที่ช่วยปิดจุดบอด 
อย่างมีส่วนร่วมและมุ่งสู่ความส าเร็จร่วมวนวงจรคุณภาพ  

 ประสิทธิผล  
1) ลดการจัดท าข้อมูลแบบ  Manual จากเดิมร้อยละ 93 ให้เป็นร้อยละศูนย์ โดยใช้เทคโนโลยี ผลลัพธ์ท าได้ 
ตามเป้าหมาย กล่าวโดยสรุปสามารถลดการจัดท าข้อมูลแบบ Manual ลงได้ร้อยละ 93 
2) ลดระยะเวลาด าเนินการจากเดิม 3-5 วันให้เหลือ 1 วัน ผลลัพธ์ท าได้ภายใน 1 ชั่วโมง ดีกว่าค่าเป้าหมาย  
กล่าวโดยสรุปสามารถลดระยะเวลาด าเนินการลงได้ร้อยละ 94-95 
3) ลดอัตราการเกิดข้อผิดพลาดTemplate Error เป็นร้อยละศูนย์   ผลลัพธ์ท าได้ตามเป้ า จากเดิม อัตรา 
การเกิดข้อผิดพลาดอยู่ที่ร้อยละ 5-15 กล่าวโดยสรุปสามารถลดอัตราการเกิดข้อผิดพลาดTemplate Error ลงได้ 
ร้อยละ 5-15 
4) ระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (Report Painter) ภาพรวมทั้งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
และศูนย์การแพทย์กาญนาภิเษก อยู่ในระดับดีถึงดีมากตามค่าเป้าหมายคะแนน >4 จากคะแนนเต็ม 5 ผลลัพธ์ที่ได้
เกินค่าเป้าหมาย อยู่ที่ 4.5  
 การอนุญาตให้มูลนิธิฯจัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้            [√ ] อนุญาต  
 การอนุญาตให้มูลนิธิฯบันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่น าเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้   [√ ] อนุญาต  
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บทคัดย่อ 
การพัฒนารายงานน าส่งผลการด าเนินการ SIRIRAJ TO MAHIDOL  :  FAST Interface MU Report 
 ประวัติความเป็นมาโดยย่อ :  

มหาวิทยาลัยมหิดล มีภารกิจรายเดือนในการประมวลผลและน าส่งผลการด าเนินการด้านการบริหาร
งบประมาณเสนอต้นสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงมีนโยบายให้ส่วนงานภายใต้
ก ากับน าส่งข้อมูลผลการด าเนินการด้านการบริหารงบประมาณของส่วนงานผ่านระบบ Interface โดยน าส่งข้อมูลตาม
รหัสโครงสร้างด้านการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรฐานของรูปแบบที่ก าหนดเป็นประจ ารายเดือน ทั้งนี้ส่วน
งานที่มีโครงสร้างด้านการบริหารงบประมาณที่เหมือนกับรหัสของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น สามารถจัดท าและน าส่ง
ข้อมูลได้รวดเร็ว เนื่องจากมีโครงสร้างรหัสรูปแบบเดียวกัน  ขณะที่คณะฯเป็นส่วนงานที่มีความซับซ้อนและขึ้นใช้
ระบบ SAP ก่อนมหาวิทยาลัยมหิดล จึงมีโครงสร้างและรหัสที่แตกต่างกัน  ดังนั้น คณะฯจึงต้องมีกระบวนการแปลง
ค่าข้อมูลผลการด าเนินการก่อน จากนั้นจึงจัดท าและน าส่งข้อมูลผ่านระบบ Interface  

 
การจัดท าข้อมูลผลการด าเนินการอาศัยทักษะของผู้ปฏิบัติงานท างาน  2 ท่าน มีกระบวนการท างาน

ที่ยุ่งยากซับซ้อน หลายขั้นตอน  ส่วนใหญ่เป็นการท างานแบบ Manual สูงถึงร้อยละ 93 อีกท้ังมีกลุ่มข้อมูลบางส่วนที่
ต้องท าการแปลงค่าด้วยความซับซ้อน ซึ่ง Standard  Table  Mapping  ไม่รองรับการท างาน (รองรับการแปลงค่า
ในรูปแบบ One to One เท่านั้น) ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องสร้าง Master Mapping  ในรูปแบบ Microsoft Excel  
ขึ้น เพ่ือใช้ในการอ้างอิงการแปลงค่าโดยครอบคลุมการแปลงค่าทั้ง 2 รูปแบบ คือ One to One และ One to Many  
เช่น  1 กองทุนของคณะฯ สามารถแปลงค่าไปเป็นรหัสของมหิดลได้ถึง 3 กองทุน  และเพ่ือความถูกต้องผู้ปฏิบัติงาน
จะต้องมีการพิจารณารหัสแผนงาน/โครงการและหมวดรายจ่ายประกอบการแปลงค่าด้วย   ทั้งนี้   ผู้ปฏิบัติงานจะต้อง
อาศัยทักษะในการใช้งาน Microsoft Excel ในการท างาน   เนื่องจากต้องมีการตั้งค่าสูตรการค านวณ   VlookUp  
จัดท า Pivot table ท าการกระทบยอดก่อนหลังและตรวจทานความถูกต้องในการจัดท ารายงานใหม่ทุกครั้งในทุกๆ
เดือน  ก่อนส่งมอบผลงานแก่มหาวิทยาลัยมหิดลภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  ซึ่งเดิมใช้ระยะเวลาด าเนินการ                   
3-5 วันท าการ  เนื่องจากต้องด าเนินการทุกขั้นตอนด้วยความระมัดระวังด้วยตนเอง จึงอาจมีโอกาสความเสี่ยงที่จะ
เกิดข้อผิดพลาดได้ โดยที่ผ่านมาพบข้อผิดพลาดเป็นครั้งคราว  ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการ
จากข้อมูลที่น าส่งมหาวิทยาลัยมหิดลต้นสังกัดที่ผิดพลาดได้  ดังนั้นคณะฯและเครือข่ายจึงพัฒนา Report Painter ให้
รองรับการแสดงข้อมูลทุกมุมมอง One Report  : One Stop Service เพ่ือปิดความเสี่ยงในทุกกรณีอย่างมี
ประสิทธิภาพสูง  

 

รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล  
เพ่ือให้เกิดการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพงานและลดทรัพยากรเพ่ือความยั่งยืน คณะฯและ

เครือข่ายสร้างการเรียนรู้จากกระบวนการท างาน ทบทวนแผนผล และปรับแก้ไข  ออกแบบกระบวนการโดยน าระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานร่วมกันระหว่างงานงบประมาณ  ฝ่ายการคลัง   ฝ่ายสารสนเทศ  และบริษัท IT  
One ที่เป็น IT Out Source ดูแลระบบ SAP  Module Fund Management Module  ของคณะฯได้ร่วมกันคิด 
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ร่วมกันหาโอกาส   และแนวทางในการพัฒนา Report Painter ให้รองรับการแสดงข้อมูลการบริหารงบประมาณ 
ทุกมุมมอง ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว (One Report  : One Stop Service) เพ่ือปิดความเสี่ยง และลดโอกาส 
ในการเกิดข้อผิดพลาดในการท างานให้เป็นศูนย์ (Set ZERO)    

 
 

โดยปรับขบวนการท างานและออกแบบนวัตกรรมในการท างานเพ่ือผลักดันการท างานขั้นตอนที่ 2-4 
ให้สามารถด าเนินการด้วย Report Painter ได้ทั้งหมด   ระบบถูกออกแบบให้มีความปลอดภัยในการเข้าถึง                      
ตามมาตรฐานระบบเทคโนโลยีสากล  ISO 27001 เพ่ือควบคุมการด าเนินการ ทั้งการสอบทานและการกระทบยอด
ข้อมูล  ช่วยลดโอกาสความเสี่ยงจากการท างาน Manual ที่ยุ่งยากซ้ าซ้อน   ผู้บริหารไม่เสียเวลาอันมีคุณค่า ท าการ
อนุมัติการปรับปรุงข้อมูลผลการด าเนินงานและรูปแบบรายงานอันเกิดจากการท างานด้วยมนุษย์ที่เกิดโอกาสท างาน
ผิดพลาดอีกต่อไป  เพ่ือให้เกิดความมีมาตรฐานการท างานที่ดีเป็นที่พึงพอใจแก่ทุกภาคส่วน คณะฯยังมีการจัดการ
ความรู้  Link Share Learn มีการสอนงานและการจัดท า ทบทวนความเป็นปัจจุบันของคู่มือการปฏิบัติงานในระบบ  

ด้วยวิธีปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมนี้ ส่งผลให้สามารถลดการจัดท าข้อมูลแบบ  Manual จากเดิมร้อยละ 93 
ให้เป็นร้อยละศูนย์ ลดระยะเวลาการท างานจาก  3-5  วัน (1 วัน: 8 ชั่วโมง , 5 วัน : 40 ชั่วโมง) เหลือ1 ชั่วโมง                   
ลดอัตราการเกิดข้อผิดพลาดTemplate Error เป็นร้อยละศูนย์ และมีระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  
(Report Painter) ภาพรวมทั้งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และศูนย์การแพทย์กาญนาภิเษก อยู่ในระดับดี  
ถึงดีมาก ก่อเกิดประสิทธิภาพการท างาน สามารถน าเวลาที่ได้คืนมาไปสร้างคุณค่าในงานส่วนอื่นได้เพ่ิมเติม  

สารสนเทศจากระบบนี้ช่วยให้เกิดการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารงบประมาณ ให้สามารถ
ใช้รายงานการบริหารงบประมาณ ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารพันธกิจองค์กร ไปใช้ประกอบการตัดสินใจเชิง
นโยบายของระดับบริหาร และการติดตามประสิทธิภาพงาน การวางแผน เปรียบเทียบแผนผลของหน่วยงานสาย
สนับสนุนทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ได้แก่  งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง  ฝ่ายนโยบายและแผน และหน่วยงาน
อ่ืนๆของคณะฯ  และเป็นต้นแบบให้หน่วยงานภาครัฐในสังกัดคณะฯ ได้แก่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก นอกจากนี้
ประโยชน์ที่ได้ยังส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมหิดล และสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
สามารถน าสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนน าไปปฏิบัติ วัดผล ทบทวน ปรับปรุง เทียบเคียงสถาบันชั้นน า 
เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ และหมุนวนวงจรคุณภาพเช่นเดียวกับวงจรแห่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่เกิดข้ึนภายในเครือข่าย 
 
กระบวนการพัฒนาและปรับปรุง  
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 ก าหนดรายละเอียดความต้องการในการปรับปรุงรายงาน (Get Requirement) 
 การวิเคราะห์เพ่ือออกแบบรายงาน (Analysis  & Design) 

ปัญหาที่ต้องการพัฒนา 
ก่อนพัฒนา ท างาน Manual 

Manual = 93% / 3-5 วันท าการ 
หลังพัฒนาใน Report  Painter 
System = 100% / 1 ชั่วโมง 

การแปลงค่า (Mapping) 
Standard Table  Mapping ไม่
รองรับการแปลงค่าแบบ One To  
Many 

สร้าง Master Mapping ในรูปแบบ 
ของ  Microsoft Excel  เพ่ือใช้อ้างอิง 
การ Mapping  แบบ One To  Many 

สร้างตาราง  Customize table  
Mapping  ใน Report  Painter  
เพ่ือใช้อ้างอิงการ Mapping  แบบ 
One To  Many 

การจัดรูปแบบตาม Template  
Report  Painter  ไม่รองรับรายการ
ที่ไม่ต้องการ Interface 

สร้าง Master Mapping ในรูปแบบ 
ของ  Microsoft Excel เพ่ือรองรับ
รายการที่ไม่ต้องการ Interface 

สร้างตาราง  Mapping  ใน Report  
Painter เพ่ือก าหนดเงื่อนไขรายการ
ที่ไม่ ต้องการ Interface 

Report  Painter  ไม่สามารถแสดง
ข้อมูลในรูปแบบ  MU  Code 

ด าเนินการ  Mapping  ใน Microsoft 
Excel เพ่ือให้ข้อมูลแสดงในรูปแบบ 
ของรหัส MU Code 

รายงานสามารถเลือกให้แสดง 
ได้ทั้งรหัส SAP Code  
และ MU Code 

Report  Painter  ไม่รองรับ  
Template  ที่มหาวิทยาลัยมหิดล
ก าหนด 

จัดรูปแบบใน Pivot table เพ่ือจัดตาม 
Template  ที่มหาวิทยาลัยมหิดล
ก าหนด 

Report  Painter แสดงข้อมูลตาม 
Template ที่มหาวิทยาลัยมหิดล
ก าหนดถูกต้อง 

 ทดสอบการออกรายงานเพื่อปรับเพิ่ม/แก้ไข ให้รายงานมีความถูกต้อง (Development & Test) 
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