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บทความฉบับเต็ม (TQM Full Paper) 

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

วิธีปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดีเยี่ยม คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

• ชื่อเรื่องนําเสนอ  

 การพัฒนารายงานนําสงผลการดําเนินการ SIRIRAJ TO MAHIDOL :  FAST Interface MU Report 

• ชื่อหนวยงาน   งานงบประมาณ  ฝายการคลัง สํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  

• ชื่อผูเขียน  

นางสาวจุฑามาศ  เกิดสาสน ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน งานงบประมาณ  ฝายการคลัง 

นางอารุณี  เจยเปลี่ยน  ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี        งานงบประมาณ  ฝายการคลัง 

นางสาวนุศรา อินหนู  ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร        ฝายสารสนเทศ 

 

1. บทสรุปของผูบริหาร    

มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายใหสวนงานภายใตกํากับ นําสงขอมูลผลการดําเนินงานของสวนงานผานระบบ 

Interface โดยนําสงขอมูลตามรหัสโครงสรางดานการบริหารงบประมาณ  ประกอบดวย  กองทุน  แผนงาน/โครงการ  และ

หมวดรายจายใหเปนไปตามมาตรฐานของรูปแบบที่กําหนดเปนประจํารายเดือน    ทั้งน้ีสวนงานที่มีโครงสรางดานการบริหาร

งบประมาณที่เหมือนกับรหัสของมหาวิทยาลัยมหิดลน้ัน สามารถจัดทําและนําสงขอมูลไดรวดเร็วเน่ืองจากมีโครงสรางรหัส

รูปแบบเดียวกัน  ขณะที่คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  เปนสวนงานที่มีความซับซอนมากและขึ้นใชระบบ SAP กอน

มหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีรหัสที่แตกตางกัน  ดังน้ัน คณะฯจึงตองมีกระบวนการแปลงคาขอมูลผลการดําเนินงานกอน จากน้ันจึง

จัดทําและนําสงขอมูลผานระบบ Interface   
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Get  

Requirement  

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  เปนสวนงานที่มีความซับซอนและขึ้นใช

ระบบ SAP กอนมหาวิทยาลัยมหิดล  จึงมีรหัสโครงสรางดานการบริหาร

งบประมาณที่แตกตางกัน   ดังน้ัน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล                     

จึงตองมีกระบวนการแปลงคาขอมูลผลการดําเนินการกอนนําสงผานระบบ 

Interface MU 

Mapping คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  มีรูปแบบการแปลงคา มี 2 แบบ คือ  One to One และ One to Many 

กระบวนการ 

(อดีต) 

ดําเนินงานโดย  System 7%  , Manual  93% 

 

การจัดทําขอมูลอาศัยทักษะการทํางานของ

ผูปฏิบัติงาน  ดังน้ี 

• Microsoft Excel 

• VlookUp 

• Pivot table 

มกีารกระทบยอด การตรวจทานความถูกตอง  

และการจัดทํารายงานใหมในทุกๆเดือน                      

ใชระยะเวลาดําเนินการ  3-5 วันทําการ 
 

 

จากกระบวนการทํางาน 

พบปญหาดังนี ้

 

ปจจัยแหง

ความสาํเร็จ 

 

Staff  

การไมหยุดน่ิงในการพัฒนางานท่ีมุงลดการพึ่งพิงการทํางานแบบ Manual 

Software  การมีมุมมองการพัฒนางานเพ่ือความย่ังยืน 

Service Excellence  มุงม่ันพัฒนาสูความเปนเลิศอยางย่ังยืน 

กระบวนการ 

(ปจจุบัน) 
Development/ 

Modify 

Report  Painter 

 

เพ่ือ Set ZERO ขอผิดพลาดตางๆ 

ที่เกิดจากการทํางานแบบ Manual 

 

เพ่ือผลักดัน 

การดําเนินงานใหเปน 

System 100% 

ภาพที่ 1 :  ภาพสรุปการดําเนินการกอนและหลังพัฒนาดวยกระบวนการใหม 

ดวยแนวคิด FAST Interface MU Report 
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ภาพสรุปการดําเนินการกอนและหลังพัฒนาดวยกระบวนการใหมที่แสดง ดังภาพ่ี 1 การจัดทําขอมูลผลการ

ดําเนินงานอาศัยทักษะของผูปฏิบัติงานทํางาน  2 ดาน ซึ่งประกอบดวย ทักษะดานการวิเคราะหขอมูลการบริหารงบประมาณ  

และทักษะดานการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ   ทั้งน้ีมีกระบวนการทํางานที่ยุงยากซับซอน หลายขั้นตอน  สวนใหญเปน

การทํางานแบบ Manual สูงถึงรอยละ 93 อีกทั้งมีกลุมขอมูลบางสวนที่ตองทําการแปลงคาดวยความซับซอน ซึ่ง Standard  

Table  Mapping  ไมรองรับการทํางาน (รองรับการแปลงคาในรูปแบบ One to One เทาน้ัน) ดังน้ัน ผูปฏิบัติงานจึงตอง

สราง Master Mappingในรูปแบบ Microsoft Excel ขึ้น เพ่ือใชในการอางอิงการแปลงคาโดยครอบคลุมการแปลงคาทั้ง 2 

รูปแบบ คื อ  One to One และ One to Many  เชน   1  กองทุ นของคณ ะฯสามารถแปลงค าไป เป นรหั สของ

มหาวิทยาลัยมหิดลไดถึง 3 กองทุน  และเพ่ือความถูกตองของขอมูล  ผูปฏิบัติงานจะตองมีการพิจารณารหัสแผนงาน/

โครงการและหมวดรายจายประกอบการแปลงคาดวย    ทั้งน้ีผูปฏิบัติงานจะตองอาศัยทักษะในการใชงาน  Microsoft Excel  

ในการทํางาน   เน่ืองจากตองมีการต้ังคาสูตรการคํานวณ   VlookUp  จัดทํา Pivot Table ทําการกระทบยอดกอนหลังและ

ตรวจทานความถูกตองในการจัดทํารายงานใหมทุกครั้งในทุกๆเดือนกอนสงมอบผลงานแกมหาวิทยาลัยมหิดลภายในวันที่ 10 

ของเดือนถัดไป  ซึ่งเดิมใชระยะเวลาดําเนินการ  3-5 วันทําการ เน่ืองจากตองดําเนินการทุกขั้นตอนดวยความระมัดระวังดวย

ตนเอง จึงอาจมีโอกาสความเสี่ยงที่จะเกิดขอผิดพลาดไดโดยที่ผานมาพบขอผิดพลาดเปนครั้งคราว  ซึ่งจะสงผลเสียตอการ

ตัดสินใจในการบริหารจัดการจากขอมูลที่นําสงมหาวิทยาลัยมหิดลตนสังกัดที่ผิดพลาดได  ดังน้ันคณะฯและเครือขายจึงพัฒนา 

Report Painter ใหรองรับการแสดงขอมูลทุกมุมมอง One Report  : One Stop Service เพ่ือปดความเสี่ยงในทุกกรณี

อยางมีประสิทธิภาพสูง  

สรุปจุดที่เปน “วิธีปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดีเย่ียม” ดังน้ี 
 

1) การพัฒนางานโดยใชเทคโนโลยีและแนวคิดรวมกันกับเครือขาย มุงลดการพ่ึงพิงการทํางานแบบ Manual  

อยางไมหยุดน่ิงเพ่ือ Set ZERO  ขอผิดพลาดตางๆในงาน 

2)  การออกแบบกระบวนการดวยมุมมองมุงพัฒนางานเพ่ือความย่ังยืน โดยการใชงานที่ไมยุงยาก (Easy Report) 

ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันไดเพ่ือสนองความตองการของลูกคาในกระบวนการใหไดรับรายงานขอมูล 

ที่ถูกตอง ทันเวลา และระบบมีความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลอยางมีมาตรฐาน  

3)  การรวมใชศักยภาพ ความสามารถ ทักษะ ความรูดานความเช่ือมโยงงานของเครือขายมืออาชีพ (Network 

Synergy) ที่ชวยปดจุดบอด อยางมีสวนรวมและมุงสูความสําเร็จรวมวนวงจรคุณภาพ 
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2. ขอมูลเก่ียวกับบริษัทและหนวยงาน  

2.1 โครงสรางขององคกร  

 

 
 

ภาพที่ 2 :  แสดงโครงสรางองคกร และภารกิจหลักฝายการคลัง 

 

2.2 วิสัยทัศน  วัฒนธรรม  พันธกิจ 

• ปรัชญา   ความสําเร็จที่แทจริงอยูที่การนําความรูไปประยุกตใชเพ่ือประโยชนสุขแกมวลมนุษยชาติ 

• ปณิธาน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมีปณิธานที่จะผลิตบัณฑิต ใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุขและ

คนควาวิจัย เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรูและวิทยาการอยางตอเน่ือง โดยยึดประโยชนสุขของประชาชนทุกระดับ

เปนจุดมุงหมายสูงสุด 
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วัฒนธรรมองคกร 

  S Seniority รักกันดุจพ่ีนอง 

  I Integrity ซื่อสัตย ถูกตอง เช่ือถือได 

  R Responsibility รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงตอเวลา 

  I Innovation คิดสรางสรรค 

  R Respect ใหเกียรติ เอาใจเขามาใสใจเรา 

  A Altruism คํานึงถึงประโยชนของผูอ่ืนและสวนรวมเปนที่ต้ัง 

  J Journey to excellence and sustainability มุงมั่นพัฒนาสูความเปนเลิศอยางย่ังยืน 

2.3 ผลิตภัณฑ บริการ ที่สําคัญคืออะไร กลไกลในการสงมอบใหกับลูกคา  

บริการหลักทีส่ําคัญ กลไกสงมอบบริการลูกคา 

1. สวนงานนําสงขอมูลผลการดําเนนิงานรายเดือน/รายป  

• สวนงานจัดทําขอมูลผลการดําเนินงาน แยกตามรหัส

กองทุน  (ประมาณ 15-26 กองทุน ตอเดือน*  ประกอบดวย

งบประมาณปปจจุบัน และรายการยกยอดขามป) โดยแสดง

ขอมูลตาม Template และระบุ ช่ือ File ให เปนไปตาม

มาตรฐานของรูปแบบที่มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด เน่ืองจาก

ถาไมตรงตามรูปแบบที่กําหนดจะไมสามารถนําสงขอมูล 

(Upload) ผานระบบ Interface ได จะตองมีการแกไขให

ถูกตองกอน 

• นําสงขอมูล (Upload)  ไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล ผาน

ระบบ Interface ทันตามกําหนดระยะเวลา 
 

หมายเหตุ *จํานวนกองทุน ขึ้นอยูกับงบประมาณแตละ

กองทุนที่ไดรับแตละปงบประมาณน้ันๆ ซึ่งในแตละปอาจจะ

มีจํานวนที่ไมเทากัน   

 

ขอมูลทีส่วนงานนําสงไปยังลูกคา  

มีความถูกตอง ครบถวน ทันเวลา  และเช่ือถือได 

 

หมายเหตุ 

กรณีรายเดือน 

นําสงขอมูลทันตามกําหนด  ภายในวันที่ 10  ของเดือนถัดไป 

กรณีสิ้นปงบประมาณ 

นําสงขอมูลทันตามกําหนด  ภายในวันที่ 16  ของเดือนถัดไป 

(มีการยกยอดขามป ทุกวันที ่6-7 ต.ค. ของทุกป) 
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บริการหลักทีส่ําคัญ กลไกสงมอบบริการลูกคา 

2. สรางนวัตกรรมใหมในการทาํงานเพื่อลดความเสี่ยง

และขอผิดพลาดตางๆในงานใหเปนศนูย (Set ZERO) 
 

• สรางนวัตกรรมใหมในการพัฒนา  Report Painter  

โดยงานงบประมาณ  ฝายการคลัง   

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  และตอยอดความรูไปยัง

ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก และโครงการอ่ืนๆในคณะฯ

ตอไป เชน ศูนยวิจัยคลินิกศิรริาช SICREST (S009) และ

โครงการศูนยอ่ืนๆของคณะฯ ที่มีการใชงานระบบ SAP FM 

ในการบริหารงบประมาณ ดวยแนวคิดการดําเนินการแบบมี

สวนรวมเพ่ือความย่ังยืน 

ขอมูลทีส่วนงานนําสงไปยังลูกคา  

มีความถูกตอง ครบถวน ทันเวลา  และเช่ือถือได 

หมายเหตุ 

ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก  นําสงขอมูลผานระบบ 

Interface ของมหาวิทยาลัยมหิดลทันตามกําหนด  กรณรีาย

เดือน  ภายในวันที่ 10  และกรณีสิ้นปงบประมาณ  ภายในวันที่ 

16  ของเดือนถัดไป) 

 

• Report Painter แสดงขอมูลการบริหารงบประมาณ

ทุกมุมมอง  ไมตองเรียกดูขอมูลจากหลายๆรายงาน เพ่ือให

ไดมาซึ่งขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา  และเช่ือถือได 

(One Report : One Stop Service) 

ขอมูลมีความถกูตอง ครบถวน ทันเวลา  และเช่ือถือได 

• แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจผูใชงาน 

เปาหมาย >4  โดยมีผลความพึงพอใจในรายงานในระดับการ

ประเมิน สูงกวาคาเปาหมาย อยูที่  4.5  โดยสามารถแจงสิ่งที่

ตองการใหปรับปรุงเพ่ิมเติมไดทุกชองทางการสื่อสาร 

 

2.4 กลุมลูกคา ที่สําคัญ  

ประเภทผูรบับริการ กลุมลูกคา 

ภายในคณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล • ผูบริหาร 

• หนวยงานสนับสนุน เชน ฝายนโยบายและแผน 

หนวยงานภายนอกคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล • ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก 

• มหาวิทยาลัยมหิดล 
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2.5 รางวัล / ประกาศนียบัตรที่ไดรับ 

1. ไดรับประกาศนียบัตรการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค (Disease Specific Certification) การผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม 

(Total Knee Replacement : TKR)  และการผาตัดปลูกถายอวัยวะตับ (Liver Transplantation) ในงานประชุม

วิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 17  โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) (สรพ.)  

2. TQM-Best Practices in Thailand จากการนําเสนอบทความ เรื่อง “ระบบการติดตามและประเมินผลดานงบประมาณ 

อยางบูรณาการเพ่ือความย่ังยืน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล”จากมูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็ม ใน

ประเทศไทย 

3. โรงพยาบาลศิริราช ปยมหาราชการุณย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ผานการรับรองมาตรฐานสากล JCI 

เปนแหงแรกของโรงพยาบาลรัฐและโรงเรียนแพทยในประเทศไทย 

4. ประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ขั้นกาวหนา (Advanced HA) ในพิธีเปดการประชุม 

HA National Forum ครั้งที่ 16 ภายใตหัวขอ “จินตนาการสรางสรรคคุณภาพ (Imagination for Quality)” ซึ่งจัดโดย

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) (สรพ.) 

5. ไดรับมอบประกาศเกียรติคุณ  สําหรับการนําเสนอบทความเรื่อง ระบบการบริหารตนทุนเพ่ือการจัดการที่เปนเลิศ ของ

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ที่งาน Thailand Quality Conference ครั้งที่ 17 

6. รางวัล "การบริหารสูความเปนเลิศ Thailand Quality Class (TQC)" ประจําป 2559 จากกระทรวงอุตสาหกรรม รางวัล

ดังกลาวใหความสําคัญกับระบบบริหารจัดการที่เปนเลิศเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจกาวไปสู

มาตรฐานสากล 

7. ไดรับมอบประกาศเกียรติคุณ  สําหรับการนําเสนอบทความ รางวัล Thailand Quality Conference มูลนิธิสงเสริมที

คิวเอ็มในประเทศไทย(มสท.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติครั้งที่ 18 ประจําป 2560 ดังน้ี 

• การจัดทําโปรแกรม Siriraj AR Reconcile Statement 

• โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการรับชําระเงินคารักษาพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช 

8. ไดรับมอบประกาศเกียรติคุณ  สําหรับการนําเสนอบทความ รางวัล Thailand Quality Conference  

 มูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย(มสท.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติครั้งที่ 19 ประจําป 

2561  

9. ได รั บ ม อ บ ป ระก าศ เกี ย ร ติ คุ ณ   สํ าห รั บ ก าร นํ า เส น อ บ ท ค วาม  ร าง วั ล  Thailand Quality Conference  

มูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย(มสท.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติครั้งที่ 20 ประจําป 

2562  
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• กระบวนการบริหารเงินลงทุน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

• โครงการปรับกระบวนการกํากับภารกิจปดบัญชี 

• โครงการบูรณาการสารสนเทศเพ่ือการอนุมัติงบลงทุนดวย Qlikview 

• การจัดซื้อจัดจางพัสดุลวงหนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารพัสดุและงบประมาณ 

• โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการรับชําระเงินคารักษาพยาบาลผูปวยนอกดวยระบบ Finance OPD 

• กระบวนการขับเคลื่อนองคกรดวยตัวช้ีวัดทางการเงิน 

• การบริหารกระบวนการติดตามหน้ีอยางเปนระบบครบวงจร 

• กระบวนการพัฒนาระบบรับบริจาคออนไลน 

• โครงการครบถวนสมบูรณเพ่ิมพูนรายไดดวยระบบ Tick Sheet 

• โครงการลดขั้นตอนการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพดวยระบบคาธรรมเนียมแพทย (DF :Doctor Free) 

• การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บขอมูลการจัดโครงการ ดวยการใช Internal Order (IO) 

• Lean กระบวนงานดวยระบบ Template และ Checklist 

• All New Siriraj English Website: The Cooperative Framework towards International 

Excellence 

• เบิกเงินถูกตอง ทําไดงายดาย ดวยสูตรสําเร็จ 

• Conduct of the Annual Technical Conference 

• โครงการพัฒนาระบบการวางแผนและติดตามรายไดคารักษาพยาบาลอยางบูรณาการ 

• Information System for Strategic Management 

• โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการอนุมัติจัดสรรงบลงทุน กรณีจําเปนเรงดวนระหวางปงบประมาณ 

• กระบวนการจัดทํารายงานคาบริการสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

10. รางวัล  Asian Quality Service Award จากโครงการ  “Siriraj Connect” ใน งาน  ANQ 17 th Congress 2019 

Bangkok “Quality Innovation for Sustainability” 

11. รางวัลเลิศรัฐ ประจําป พ.ศ. 2562 จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รางวัลบริการภาครัฐ 

ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี และระดับดีเดน จํานวน 2 รางวัล ไดแก 

• รางวัลระดับดีเดน ไดแก โครงการศูนยความเปนเลิศดานโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกและตรวจคัดกรอง ทารก

แรกเกิด เพ่ือคณุภาพชีวิตเด็กไทยยุค 4.0 โดย ภาควิชากุมารเวชศาสตร 

• รางวัลระดับดี ไดแก โครงการการบริหารจัดการเก็บรายไดของภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพ โดย ฝายการคลัง 

          

                                                                                                                          หนาที่    8/26 

 



                                                                                                                                                                                                             

คณะแพทยศาสตรศริิราชพยาบาล                                                             
 
3. การเรียนรู ความคาดหวัง ของ "ลูกคาของกระบวนการที่นําเสนอ"    

กลุมลูกคา 
ความคาดหวัง/ 

ความตองการที่สําคัญ 
วิธีการประเมิน/ผลลัพธ ความถ่ี 

กลุมลูกคาภายใน 

• ผูบริหาร 

• หนวยงานสนับสนุน                                   

เชน ฝายนโยบายและแผน 

Report Painter แสดงขอมูล

การบริหารงบประมาณ 

ทุกมุมมอง  ไมตองเรียกดูขอมูล

จากหลายๆรายงาน เพ่ือใหไดมา

ซึ่งขอมูลทีถู่กตอง ครบถวน 

ทันเวลา  และเช่ือถือได (One 

Report : One Stop Service) 

วิธีการประเมิน 

วิเคราะหและนําเสนอความ

คืบหนาผลการดําเนินงานถูกตอง 

ครบถวน ทันเวลา  และเช่ือถือได 

ผลลัพธ  ผูบรหิารมีความพึง

พอใจไมมีคําถามและขอสงสยัใน

ความถูกตองของขอมูล  และ

รายงานทันเวลา 

รายเดือน/ 

ตามเหตุการณ 

(ใชเพ่ือนําเสนอผูบริหาร

หรือตามโอกาส 

ที่มีภาควิชาหนวยงาน 

รองขอ) 

กลุมลูกคาภายนอก 

ศูนยการแพทยกาญจนา

ภิเษก 

• ส วน งานส งข อมู ลผลการ

ดําเนินงาน สวนงานจัดทําขอมูล

ผลการดําเนินงาน แยกตามรหัส

กองทุน  โดยแสดงขอมูลตาม 

Template และระบุช่ือ File ให

เป น ไป ต าม ม าต รฐ าน ข อ ง

รูปแบบที่มหาวิทยาลัยมหิดล

กํ าห น ด  ถู ก ต อ ง  ค รบ ถ ว น 

ทันเวลา  และเช่ือถือได  

 

วิธีการประเมิน 

สงขอมูลทันตามกําหนด ถูกตอง 

เปนไปตามมาตรฐานของรูปแบบ

มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด   ทั้ง

กรณีรายงานรายเดือนภายในวันที่ 

10  และกรณีสิ้นปงบประมาณ  

ภายในวันที่ 16  ของเดือนถัดไป 

ผลลัพธ 

จัดสงขอมูลทันตามกําหนด และ

มหาวิทยาลัยมหิดล พึงพอใจ ไม

มีคําถามและขอสงสัยในความถูก

ตองของขอมูล และไมมีการแกไข

ขอมูล 

รายเดือน/รายป/ 

ตามเหตุการณ 

(ใชเพ่ือนําเสนอผูบริหาร

หรือตามโอกาส 

ที่มีภาควิชาหนวยงาน 

รองขอ) 
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กลุมลูกคา 
ความคาดหวัง/ 

ความตองการที่สําคัญ 
วิธีการประเมิน/ผลลัพธ ความถ่ี 

ศูนยการแพทยกาญจนา

ภิเษก (ตอ) 

• Report Painter แ ส ด ง

ขอมูลการบริหารงบประมาณ 

ทุกมุมมอง  ไมตองเรียกดูขอมูล

จากหลายๆรายงาน เพ่ือใหไดมา

ซึ่ งขอมู ลที่ ถู กตอง ครบถวน 

ทันเวลา  และเช่ือถือได (One 

Report : One Stop Service) 

• ชวยลดระยะเวลาทํางานเพ่ือ

นําเวลาที่ไดคืนมาไปสรางคุณคา

ในงานสวนอ่ืน 

วิธีการประเมิน 

แบบสอบถามเพ่ือประเมิน 

ความพึงพอใจผูใชงาน  

เปาหมาย >4 

ผลลัพธ 

ผลความ พึ งพอใจในรายงาน 

ในระดับการประเมิน สูงกวาคา

เปาหมาย อยูที่  4.5 โดยสามารถ

แจ งสิ่ งที่ ต องการใหปรับปรุ ง

เพ่ิมเติมไดทุกชองทางการสื่อสาร 

รายเดือน/ 

ตามเหตุการณ 

(ใชเพ่ือนําเสนอผูบริหาร

หรือตามโอกาส 

ที่มีภาควิชาหนวยงาน

รองขอ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอมูลที่สวนงานนําสงผลการ

ดําเนิน งานแยกตามกองทุ น                   

(งบประมาณ ปป จจุ บัน  และ

รายการยกยอดขามป) มีถูกตอง 

ครบถวน ทันเวลา  และเช่ือถือ

ได   เพ่ื อลดขอผิดพลาดของ

ขอมูลที่จะสงผลตอภาพรวมของ

ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง

มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิธีการประเมิน 

ขอมูลทีส่วนงานนําสง  ทันตาม

กําหนดและถูกตอง เช่ือถือได 

กรณีรายงานรายเดือนภายในวันที่ 

10  และกรณีสิ้นปงบประมาณ  

ภายในวันที่ 16  ของเดือนถัดไป 

ผลลัพธ 

จัดสงขอมูลทันตามกําหนด และ

มหาวิทยาลัยมหิดล พึงพอใจ ไม

มีคําถามและขอสงสัยในความถูก

ตองของขอมูล และไมมีการแกไข

ขอมูล 

รายเดือน/รายป 
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบติัในอดีต   

(ระยะเวลาดําเนนิการ เริ่มต้ังแต ก.ค. 2554 – มี.ค. 2561) 
 

 
ภาพที่ 3  :  กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต (ก.ค. 2554  ถึง  มี.ค. 2561) 

 

1. Get  Requirement 

1.1  ศึกษาหลักเกณฑในการแปลงคา (Mapping) ระหวางคณะแพทยศาสตรศริิราชพยาบาลกับ

มหาวิทยาลัยมหิดล 

โครงสรางดานการบริหารงบประมาณ  (Master Data) ระหวางคณะแพทยศาสตรศิ ริราชพยาบาลกับ

มหาวิทยาลัยมหิดล   มีโครงสรางหลักในการบริหารงบประมาณที่เหมือนกัน ซึ่งประกอบดวย แหลงเงิน   แผนงาน/โครงการ  

หมวดรายจาย  และ ภาควิชา/หนวยงาน  แตสิ่งที่ไมเหมือนกันคือรูปแบบของรหัสในระบบ SAP  สามารถเปรียบเทียบ

รูปแบบไดดังน้ี 

โครงสรางการบริหารงบประมาณ  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

แหลงเงิน  :   Fund  S001010001  งบประมาณแผนดิน 20101001  กองทุนเงินงบประมาณแผนดิน  

                งบบุคลากร 

แผนงาน/ โครงการ  :  Functional Area  100020101   

กจ.จัดการเรียนการสอนวิทย 

0160001  จัดการเรียนการสอนดาน 

               วิทยาศาสตรสุขภาพ- Biomedicine 

หมวดรายจาย  : Commitment Item   11802030  คาวัสดุวิทยาศาสตร 5303010250  คาวัสดุวิทยาศาสตร 

ภาควิชา/หนวยงาน :  Fund Center   คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมีการนําสงขอมูลระดับคณะฯเทานั้น  
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1.2  การสราง Master  ในระบบ SAP เพื่อใชในการอางอิงการแปลงคา (Mapping) 

จากตารางแสดงรูปแบบการแปลงคา (Mapping) ระหวาง  Table  Master   และ  Table Mapping  น้ัน 

พบวาการแปลงคา (Mapping)  ของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลรองรับการแปลงคา  (Mapping) แบบ One to One   

เทาน้ัน   ซึ่งจะพบวา  มีขอมูลบางสวนที่จะตองอยูภายใตเง่ือนไขแบบ   One  to  Many  เชน  1 กองทุนของคณะฯ 

สามารถแปลงคาไปเปนรหัสของมหิดลไดถึง 3 กองทุน  และเพ่ือความถูกตองผูปฏิบัติงานจะตองมีการพิจารณารหัสแผนงาน/

โครงการและหมวดรายจายประกอบการแปลงคาดวย  ตัวอยางเชน  S001010021  กองทุนเงินรายได MU เพ่ือสนับสนุน

สวนงาน  สามารถแปลงคา (Mapping) กับรหัส MU Code ไดถึง  3 กองทุน  ประกอบดวย  10701001 ทุนสวัสดิการ พม. 

10701004  เงินชดเชย พม. พนสภาพ  และ 10101002  กองทุนเงินรายไดมหาวิทยาลัยสนับสนุนสวนงาน  เปนตน 

MU Code SAP Code (คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล) 

แหลงเงิน รหัสแผนงาน/โครงการ   หมวดรายจาย 

10101002 

กองทุนเงินรายไดมหาวิทยาลัย

สนับสนุน 

สวนงาน 

100020101 กจ.จัดการเรียนการสอนวิทย 

D11 เงินเดือน 
62201970 

62301970 

D21 คาตอบแทน * 

D41 งบอุดหนุนทั่วไป * 

100020207 กจ.ทุน Mahidol-Liverpool D41 งบอุดหนุนทั่วไป * 

10701001 ทุนสวัสดิการ พม. 

100020101 กจ.จัดการเรียนการสอนวิทย 
D41 งบอุดหนุนทั่วไป 

51204170 

62104170 

62204170 

62304170 

D6 งบกลาง * 

130010101 กจ.บริการรักษาพยาบาล 
D41 งบอุดหนุนทั่วไป 

51204170 

62204170 

D6 งบกลาง * 

10701004 เงินชดเชย พม. พนสภาพ 

100020101 กจ.จัดการเรียนการสอนวิทย D11 เงินเดือน 

51202140 

62102140 

62202140 

62302140 

130010101 กจ.บริการรักษาพยาบาล D11 เงินเดือน 

51202140 

62102140 

62202140 

62302140 
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2 Process  (ขัน้ตอนและรายละเอียดของการดําเนินการในอดีต) 

 
ภาพที่ 4 :  แสดงขัน้ตอนและรายละเอียดของการดําเนินการในอดีต (ก.ค. 2554  ถึง  มี.ค. 2561) 

โดยกระบวนการดําเนินการในอดีต  ต้ังแตป  ก.ค. 2554  ถึง  มี.ค. 2561 จะพบวามีกระบวนการ

ดําเนินการโดยผูใชงานเกือบทุกขั้นตอน  ซึ่งใชระยะเวลาในการดําเนินการประมาณ  3-5 วันทําการ กวาจะไดมาซึ่งขอมูล 

ที่พรอมทําการ Interface โดยพบขอผิดพลาดที่เกิดจากการทํางานเปนครั้งคราวโดยแบงปญหาที่พบออกเปน 2 สวน  ดังน้ี 

• ปญหาเรื่องความถูกตองของขอมูล เชน เกิดการ Error  ในสูตรการคํานวณตางๆและการแปลงคา(Mapping)เปนตน 

• ปญหาเรื่องรูปแบบในการจัดทําขอมูล เชน การจัดขอมูลไมตรงตาม Template ที่มหาวิทยาลัยกําหนด   การระบุช่ือ File 

ไมถูกตอง  เปนตน ซึ่งจากปญหาดังกลาวน้ีจะทําใหผูใชงานไมสามารถทําการ Upload File Interface ดังกลาวได  เนื่องจาก

เปนขอจํากัดของระบบ Interface  ที่วาหากระบุรูปแบบและชื่อ File ไมตรงตามที่กําหนด   ระบบจะไมยอมใหนําสงขอมูล Interface 

โดยผูใชงานจะตองทําการแกไขใหถูกตองเสียกอน 
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ไดปรับปรุงใหม   

      (ระยะเวลาดําเนินการ เริ่ม เม.ย. 2561 – ปจจุบัน) 

เพ่ือใหเกิดการพัฒนางานใหเกิดประสิทธิภาพงานและลดทรัพยากรเพ่ือความย่ังยืน คณะฯและเครือขายสราง

การเรียนรูจากกระบวนการทํางาน ทบทวนแผนผล และปรับแกไข  ออกแบบกระบวนการโดยนําระบบเทคโนโลยีมาใชในการ

พัฒนางานรวมกันระหวางงานงบประมาณ  ฝายการคลัง   ฝายสารสนเทศ  และบริษัท IT  One ที่เปน IT Out Source ดูแล

ระบบ SAP  Module Fund Management Module  ของคณะฯไดรวมกันคิดรวมกันหาโอกาส   และแนวทางในการ

พัฒนา Report Painter ใหรองรับการแสดงขอมูลการบริหารงบประมาณทุกมุมมอง โดยปรับขบวนการทํางานและออกแบบ

นวัตกรรมในการทํางานเพ่ือผลักดันการทํางานขั้นตอนที่ 2-4 ใหสามารถดําเนินการดวย Report Painter เพ่ือใหแสดงขอมูล

ผลการดําเนินงานไดอยางถูกตองและรวดเร็ว   (One Report  : One Stop Service) เพ่ือปดความเสี่ยง และลดโอกาสใน

การเกิดขอผิดพลาดในการทํางานใหเปนศูนย    (Set ZERO)   โดยมีการพัฒนา  ดังน้ี  

ขั้นตอนที่ 1  :   กําหนดรายละเอียดความตองการในการปรับปรุงรายงาน (Get requirement) 

ปรับปรุงรายงานใหสามารถแสดงรายละเอียดขอมูลดานการบริหารงบประมาณซึ่งประกอบดวย  ขอมูลงบประมาณที่ใชได       

ใชไป และคงเหลือ  ทั้งในสวนงบของงบประมาณ ปปจจุบัน (Current) และงบประมาณของรายการยกยอดขามป (Carry 

Forward) โดยรูปแบบของรายงานจะตองสามารถเลือกแสดงได 2 แบบ คือ  รหัส SAP  Code   และรหัส MU Code   

 

 
 

ภาพที่ 5  :  แสดงขัน้ตอนและรายละเอียดของการดําเนินการที่ปรบัปรุงใหมของ Report Painter 

 
 

          

                                                                                                                          หนาที่    14/26 

 



                                                                                                                                                                                                             

คณะแพทยศาสตรศริิราชพยาบาล                                                             
 
ขั้นตอนที่ 2  :   การวิเคราะหเพื่อออกแบบรายงาน (Analysis  & Design) 

ปญหาที่ตองการพัฒนา กอนพัฒนา ทาํงาน Manual หลังพฒันาใน Report  Painter 

รายงาน Report  Painter  ไมสามารถ

แสดงขอมูลในรูปแบบ  MU  Code 

ดําเนินการ  Mapping  ใน Microsoft 

Excel เพ่ือใหแสดงในรูปแบบ MU Code 

รายงานสามารถเลือกใหแสดงไดทั้ง

รหัส SAP Code และ MU Code 

Table  Mapping ไมรองรับการแปลงคา 

ระหวางรหัส SAP  Code   และ MU  

Code  ในรูปแบบ One To  Many  

สราง Master Mapping ในรูปแบบของ  

Microsoft Excel  เพ่ือรองรับการ 

Mapping  แบบ One To  Many 

สรางตาราง  Mapping เพ่ือรองรับ

การ Mapping  แบบ One To  

Many 

Report  Painter  ไมรองรับรายการที่ไม

ตองการ Interface 

สราง Master Mapping ในรูปแบบของ  

Microsoft Excel เพ่ือรองรับรายการที่ไม

ตองการ Interface 

สรางตาราง  Mapping  เพ่ือกําหนด

เง่ือนไขรายการที่ไมตองการ 

Interface  
 

 

ตัวอยางตาราง  Customize Table Mapping  เพ่ือรองรับการ Mapping  แบบ One To  Many และ Non  Interface 

รูปแบบของรายงานในอดีต รูปแบบของรายงานที่พัฒนาในปจจุบัน 

  
เพ่ิมตารางการ  Mapping ในรายงาน Report  Painter   

เพ่ือรองรับการ Mapping  ทัง้หมด 3 ตาราง 
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ปญหาที่ตองการพัฒนา กอนพัฒนา ทาํงาน Manual  หลังพฒันาใน Report  Painter   

o Report  Painter  ไมรองรับ  

Template  ทีม่หาวิทยาลัยมหิดล

กําหนด 

จัดรูปแบบใน Pivot table เพ่ือจัดตาม 

Template  ทีม่หาวิทยาลัยมหิดลกําหนด 

Report  Painter แสดงขอมลูตาม 

Template ทีม่หาวิทยาลัยมหิดล

กําหนดถูกตอง 

 

รูปแบบของรายงานในอดีต รูปแบบของรายงานที่พัฒนาในปจจุบัน 

  
ตัวอยางรายงานที่สามารถเลอืกใหแสดงไดทั้งรหัส SAP Code 

และ MU Code  โดยจะมี  Tab  “ Display  Option”  

เพ่ือใหทางผูใชงานเลือกวาจะใหรายงานแสดงขอมูลในรูปแบบ

รหัส SAP Code  หรือ  MU  Code  

o คลิกเลือก SI format   กรณีที่ตองการแสดงขอมูล

รูปแบบ SAP Code 

o คลิกเลือก MU format กรณทีี่ตองการแสดงขอมูล

รูปแบบ MU Code 
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ตัวอยาง  รายงาน Report  Painter แสดงขอมูลตาม Template ที่กําหนดทุกประการ รายละเอียด ดังน้ี 

 

• โดยระบบจะทําการ Export ขอมูลออกมา 2 ชุด คือ 91 – ขอมูลงบ Carry Forward และ 92 – ขอมูลงบปปจจุบัน  

• โดยแยก Sheet ตาม Fund MU กําหนดช่ือ Sheet เปน 0701-MU Fund-เดือนและปของรายงาน 

 

ขั้นตอนที่ 3  :   ทดสอบการออกรายงานเพื่อปรับเพิ่ม/แกไข ใหรายงานมีความถูกตอง (Development & Test) 
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จากกระบวนการพัฒนาระบบถูกออกแบบใหมีความปลอดภัยในการเขาถึงตามมาตรฐานระบบเทคโนโลยีสากล  ISO 27001 เพ่ือควบคุมการ

ดําเนินการ ทั้งการสอบทานและการกระทบยอดขอมูล  ชวยลดโอกาสความเสี่ยงจากการทํางาน Manual ที่ยุงยากซ้ําซอน   ผูบริหารไมเสียเวลาอันมีคุณคา ทําการ

อนุมัติการปรับปรุงขอมูลผลการดําเนินงานและรูปแบบรายงานอันเกิดจากการทํางานดวยมนุษยที่เกิดโอกาสทํางานผิดพลาดอีกตอไป  เพ่ือใหเกิดความมีมาตรฐาน

การทํางานที่ดีเปนที่พึงพอใจแกทุกภาคสวน คณะฯยังมีการจัดการความรู  Link Share Learn มีการสอนงานและการจัดทํา ทบทวนความเปนปจจุบันของคูมือ   

 

 
 

ภาพที่   6 :  เปรียบเทียบกระบวนการพัฒนาระหวางการดําเนินการเดิมและกระบวนการใหม 
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6. การวัดและวิเคราะหคณุภาพของผลการทํางาน และประโยชนที่ไดรับ 

ตัววัด/ตัวชี้วัดสําคัญ 
(PI/KPI) 

เปาหมาย 
(Target) 

ผลลัพธการดําเนินการ (ตามปงบประมาณ) 

กอนเริ่ม 
โครงการ 

หลังดําเนินการโครงการ 

2017 
(ต.ค. 16 – ก.ย. 17) 

12 เดือน 

2018 2019 
(ต.ค. 18 – ก.ย. 19) 

12 เดือน 
(ต.ค. 17 – มี.ค. 18) 

6 เดือน 
( เม.ย. 18 – ก.ย. 18) 

6 เดือน 

1. ปรับเปลี่ยนกระบวนการดําเนินการในการจัดทําขอมูล
จาก  Manual  เปน System  เพ่ือลดโอกาสในการเกิด
ขอผิดพลาดในการทํางานใหเปนศูนย  

System = 100% 
System  7% 
Manual  93% 

System  7% 
Manual  93% 

System  7% 
Manual  93% 

System 100% 
Manual  - 

System 100% 
Manual  - 

2. ลดกระบวนการและระยะเวลาในการจัดทําขอมูล  1 วัน 5   วัน 3 วัน 4 ชั่วโมง 3 วัน 1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง 

3. พัฒนา Report Painter ใหรองรับและแสดงขอมูล 
การแปลงคา (Mapping)  ไดทุกกรณี (กรณี One to One  
และ One to Many)  ไดอยางถูกตอง ครบถวน  ตรงตาม
เงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด  

100% 

0% 0% 0% 

100% 100% Report Painter ไมรองรับ การ Mapping เลย 
(ทําการ Mapping ใน  Excel) 

4. อัตราการเกิด Error ในการนําสงขอมูลผานระบบ 
Interface ตั้งแตครั้งแรกท่ีทําการ Upload (ถา
Templateไมตรงตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล
กําหนด  จะไมสามารถทําการ Upload ผานระบบ  
Interface ได )  

Error = 0% 
เพ่ือใหสามารถ 
ทําการ Upload 

ผานต้ังแตครั้งแรก 

15% 8% 5% 

0% 0% 
ปรับแกไข ใหตรงตามรูปแบบท่ีกําหนด 

แลวทําการ Upload ใหมอีกครั้ง 

5. ความพึงพอใจของผูใชงาน (SIRIRAJ และ GJ) ≥4 NA NA NA 4.5 - 

 
 

          

                                                                                                                          หนาที่    19/26 

 



                                                                                                                                                                                                             

คณะแพทยศาสตรศริิราชพยาบาล                                                             
 

ดวยวิธีปฏิบัติงานที่ดีเย่ียมน้ี สงผลใหสามารถลดการจัดทําขอมูลแบบ  Manual จากเดิมรอยละ 93 ใหเปน

รอยละศูนย ลดระยะเวลาการทํางานจาก  3-5  วัน (1 วัน: 8 ช่ัวโมง , 5 วัน : 40 ช่ัวโมง) เหลือ1 ช่ัวโมง ลดอัตราการเกิด

ขอผิดพลาด Template Error เปนรอยละศูนย และมีระดับคะแนนความพึงพอใจของผูใชงาน (Report Painter) ภาพรวม

ทั้งคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และศูนยการแพทยกาญนาภิเษก อยูในระดับดีถึงดีมาก กอเกิดประสิทธิภาพการทํางาน 

สามารถนําเวลาที่ไดคืนมาไปสรางคุณคาในงานสวนอ่ืนไดเพ่ิมเติม  

สารสนเทศจากระบบน้ีชวยใหเกิดการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารงบประมาณ ใหสามารถใช

รายงานการบริหารงบประมาณ ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารพันธกิจองคกร ไปใชประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย

ของระดับบริหาร และการติดตามประสิทธิภาพงาน การวางแผน เปรียบเทียบแผนผลของหนวยงานสายสนับสนุนทั้งภายใน

และภายนอกคณะฯ ไดแก  งานงบประมาณ ฝายการคลัง  ฝายนโยบายและแผน และหนวยงานอ่ืนๆของคณะฯ  และเปน

ตนแบบใหหนวยงานภาครัฐในสังกัดคณะฯ ไดแก ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก นอกจากน้ีประโยชนที่ไดยังสงเสริมให

มหาวิทยาลัยมหิดล และสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  สามารถนําสารสนเทศไปใชในการ

วางแผนนําไปปฏิบัติ วัดผล ทบทวน ปรับปรุง เทียบเคียงสถาบันช้ันนําเพ่ือมุงสู วิสัยทัศน และหมุนวนวงจรคุณภาพ

เชนเดียวกับวงจรแหงการพัฒนาอยางตอเน่ืองที่เกิดขึ้นภายในเครือขาย 
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7. ปจจัยแหงความสําเร็จ และความย่ังยืน (3S) 

 
ภาพที่ 7 :  แนวคิดปจจัยความสําเร็จและความยั่งยนื 

3S รายละเอียดปจจัยแหงความสําเร็จ และความยั่งยนื 

Staff 

การไมหยุดนิ่งในการ

พัฒนางานที่มุงลดการ

พึ่งพิงการทาํงานแบบ 

Manual  

• ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญและใหอิสระในการดําเนินการแกผูปฏิบัติงานที่มีความ

ตองการพัฒนางานอยางตอเน่ือง เพ่ือลดการทํางานแบบ Manual พัฒนาและใชโปรแกรมเพ่ือ

จัดทํารายงานที่นําขอมูลจากระบบ SAP เพ่ือลดโอกาสในการเกิดขอผิดพลาดในการทํางานใหเปน

ศูนย (Set ZERO) 

• การมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลง  ในทุก ๆ กระบวนการเริ่มต้ังแตการหาสาเหตุที่ทําให

การปฏิบัติงานลาชา  ไมเปนไปตามเปาหมาย  หรือเง่ือนไขของเวลา 

Software 

การมีมุมมองการพัฒนา

งานเพื่อความยั่งยืน 

 

• ผูออกแบบโปรแกรม  มีความรูความเขาใจในขั้นตอนการทํางานที่ซับซอน และทําการ

วิเคราะห เพ่ือออกแบบรายงาน (Analysis  & Design) เพ่ือใหตรงกับความตองการของ

ผูปฏิบัติงานไดอยางครบถวน  

• การนํา  PDCA หรือ Deming Cycle  มาใชในการปฏิบัติงานในทุกกระบวนการ 

• การนํา  Key Performance Indicator   มาใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  มีการ

รวบรวมผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว  หรือไม  ปญหาที่ทําใหผลการ

ปฏิบัติงานไมบรรลุวัตถุประสงค  เกิดจากสาเหตุใด  และแนวทางการแกไขสามารถปรับปรุงได

ภายในหนวยงาน  หรือตองประสานงานหนวยงานภายนอก  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานได 
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3S รายละเอียดปจจัยแหงความสําเร็จ และความยั่งยนื 

Service Excellence 

มุงมั่นพัฒนาสูความเปน

เลิศอยางย่ังยืน 

• ขอมูลถูกตอง ครบถวน ทันเวลา  และเช่ือถือได (One Report : One Stop Service) 

• การใชงานจะตองไมยุงยาก (Easy Report) สามารถทํางานแทนกันไดและปฏิบัติงานไดอยาง

ถูกตองรวดเร็ว   และทีมงานถอดบทเรียนการใช Report painter และการมีคูมือการใชงานที่

เปนมาตรฐาน 

• การมีสวนรวมและมุงสูความสําเร็จ ของทุกภาคสวนรวมถึง ความภูมิใจและมีสวนรวมในการ

ปฏิบัติงาน ใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไวในเชิงเวลาและคุณภาพ 

 

8. ปญหา อุปสรรค และแนวทางในการแกไข 

สวนงานจัดทําและนําสงขอมูลผลการดําเนินงานรายเดือน ตามปงบประมาณน้ันๆ โดยแยกตามรหัสกองทุน  

ในรูปแบบของรหัส MU Code ประกอบดวยงบประมาณปปจจุบันและรายการยกยอดขามป โดยแสดงขอมูลตาม Template 

และระบุช่ือ File ใหเปนไปตามมาตรฐานของรูปแบบที่มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด  โดยมีปญหา อุปสรรค และแนวทางในการ

แกไข ดังน้ี 

ปญหาและอุปสรรค แนวทางแกไข 

รายละเอียด ระยะเวลา รายละเอียด ระยะเวลา 

• คณะฯไมมีรายงานรองรับการแสดงขอมูลใน

รูปแบบ รหัส MU Code โดยรายงานที่ใชอยูใน

ระบบ SAP ไดแก Report Painter รองรับการ

แสดงขอมูลรหัส SAP Code เทาน้ัน  

• วิ ธี ก า ร แ ก ไข ป ญ ห า ใน เ บ้ื อ งต น  คื อ 

ผูป ฏิ บั ติงานพัฒนา Master Mapping : ใน

รูปแบบของ Excel เพ่ือใชในการอางอิงการ

แ ป ล งค า  (Mapping) ระห ว า งค ณ ะฯ กั บ

มหาวิทยาลัยมหิดล 

5 วันทําการ 
 

(เนื่องจากเปน

กระบวนการใหม

ที่ตองมีการคิดคน

และทดลองปฏิบัติ 

จนไดกระบวนที่

ไดมาซึ่งขอมูลที่

ถูกตอง  ดังนั้น 

ในชวงแรกที่

ดําเนินการจึงใช

ระยะเวลา

คอนขางนาน  

• นัดประชุมหารือกับฝายสารสนเทศและ

ผูออกแบบโปรแกรม เพ่ือหาแนวทางในการ

สร า ง  Standard  Table  Mapping  ใน

ระบบ SAP เพ่ือใชในการอางอิงการแปลง

ค า   (Mapping) ที่ เป นมาตรฐานขึ้ น  ที่

สามารถดูได Real Time  

• ผูออกแบบโปรแกรมแจงวา Report 

painter ไมสามารถนําขอมูลที่ไดจากการ

อางอิงใน  Standard  Table  Mapping 

3วันกับ 4 

ช่ัวโมง 
 

(ผูปฏิบัติงานมีความ

ชํานาญในการจัดทํา

ข อ มู ล ม า ก ขึ้ น 

เนื่องจากมีการจัดทํา

และนําสงขอมูลเปน

ระ ย ะ เว ล าห ล าย

เดื อนแล ว   แต ยั ง

เปนการดําเนินการ

โด ย ค น อ ยู จึ ง ล ด

ร ะ ย ะ เ ว ล า ไ ด
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ปญหาและอุปสรรค แนวทางแกไข 

รายละเอียด ระยะเวลา รายละเอียด ระยะเวลา 

• Export ขอมูลจาก Report Painter รหัส 

SAP Code แล วอาศัยทั กษะในการใช งาน 

Microsoft Excel ขั้ น สู ง  เช น  ต้ั งสู ต รก าร

คํานวณ VlookUp Pivot Table การกระทบ

ยอด การตรวจทานความถูกตอง  และการ

จัดทํารายงานใหมในทุกๆเดือน   

เนื่องจากตอง

ดําเนินการทุก

ขั้นตอนดวยความ

ระมัดระวัง  มี

โอกาสความเส่ียงที่

จะเกิดขอผิดพลาด

ได) 

เพ่ื อ นํ ามาแสดงในรายงาน ได   ดั ง น้ั น 

Standard  Table  Mapping ไม ได เป น

การชวยลดระยะเวลาในการทํางานเลย  

เน่ืองจากผูใชงานยังคงจะตองดําเนินการ

จัดทําขอมูลในแบบเดิม   

เล็กนอย) 

จากการศึกษาหลักเกณฑในการแปลงคา 

(Mapping)พบวามีรูปแบบการแปลงคาระหวาง

คณะฯกับมหาวิทยาลัยมหิดล มี 2  รูปแบบ

แบบ คือ แบบ  One  to  One  และ  One  

to  Many พบวาในขอมูล Standard Table  

Mapping ที่พัฒนาขึ้นมาใหมน้ันรองรับการ

แปลงคาแบบ One to One  เทาน้ันไมรองรับ

ขอมูลบางสวนที่จะตองอยูภายใตเง่ือนไขแบบ  

One  to  Many   

3วันกับ 4 

ช่ัวโมง 

 

ผู ป ฏิ บั ติ งาน จึ งมี ก าร พั ฒ น า  Master 

Mapping : ใ น รู ป แ บ บ  Excel New 

Version ขึ้นมาใหม เพ่ือใชอางอิงการแปลง

คา (Mapping) ดังกลาว  แตไมไดเปนการ

ช วยลดระยะ เวล าใน ก ารทํ างาน เล ย  

เน่ืองจากผูใชงานยังคงจะตองดําเนินการ

จัดทําขอมูลในแบบเดิม   

3วันทําการ 
 

(ผูปฏิบัติงานมีความ

ชํานาญในการจัดทํา

ขอมูลมากข้ึน แตยัง

เปนการดําเนนิการ

โดยคนอยู จึงลด

ระยะเวลาไดเล็กนอย) 

Master Mapping : ในรูปแบบ Excel ยังไม

สามารถทํางานไดอยางคลองตัว เพราะ

ผู ใ ช ง า น ยั ง ค ง ต อ ง ดํ า เ นิ น ก า ร ด ว ย

กระบวนการ Manual  ซึ่งตองดําเนินการ

จัดทําใหมในทุกๆเดือน ตามจํานวนกองทุนที่

จะตองนําสงขอมูล 

3 วันทําการ 

 

ผูออกแบบโปรแกรมคิดคนและพัฒนา 

Report  Painter  

• ส ร า ง ต า ร า ง  Customize Table 

Mapping จํ านวน  2 Table เพ่ื อ ให ท าง

ผูใชงานทําการ Maintain การ Mapping  

แบบ One To Many  และเพ่ือกํ าหนด

เง่ือนไขรายการที่ไมตองการ Interfaceได   

1 ช่ัวโมง 

(ลดระยะของ

ผูปฏิบัติงาน คงเหลือ

อยูที่ 1 ชั่วโมง ลดลง

คิดเปน 98% 

เนื่องจากเปนการ

ทํางานโดยโปรแกรม) 
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ปญหาและอุปสรรค แนวทางแกไข 

รายละเอียด ระยะเวลา รายละเอียด ระยะเวลา 

• ผูออกแบบโปรแกรมคิดคนและพัฒนา 

Report  Painter  โ ด ย มี  “ Display  

Option”  เพ่ือใหทางผูใชงานเลือกวาจะให

รายงานแสดงขอมูล ดังน้ี 

o คลิกเลือก SI format  กรณทีี่ตองการ

แสดงขอมูลรูปแบบ SAP Code   

o คลิกเลือก MU format กรณทีี่ตองการ

แสดงขอมูลรูปแบบ MU Code เพ่ือให

แสดงขอมูล Template สําหรับ Interface 

ขอมูล  
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9. ความทาทายตอไป  

• ขยายผลครอบคลุมรายงาน  Report Painter สําหรับขอมูลกองทุนโครงการวิจัย 

รายงาน  Report Painter  ที่พัฒนาเพ่ือรองรับการนําสงขอมูลผลการดําเนินการของคณะฯ  สามารถ 

Export File แยกตามกองทุนไดครบถวนรอยละ 100  ตามมาตรฐานของรูปแบบที่มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด  แตจะ

สามารถนําสงขอมูลผานระบบ Interface ไดทันที คิดเปนรอยละ 99  สวนที่เหลืออีกเพียงรอยละ 1 น้ัน ตองมีการปรับแกไข

ขอมูลกอนนําสงในสวนของกองทุนโครงการวิจัย ที่คณะฯไดรับงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก เน่ืองจากมี

เง่ือนไขในการนําสงขอมูลที่แตกตางไปจากกองทุนอ่ืนๆ   ดังน้ันจะมีการรวบรวมปญหาจากกระบวนการทํางานที่ผานมา  เพ่ือ

หารือกับผูออกแบบโปรแกรม ศึกษาคนหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนารายงานใหรองรับขอมูลดังกลาวใหครบสมบูรณ คาดวา

จะแลวเสร็จในปงบประมาณ 2563 

 

 
ภาพที่ 8 :  การขยายผลการพัฒนา 

 

• การนําบทเรียนการใช Report Painter คูมือการใชงานที่เปนมาตรฐานและทักษะประสบการณการพัฒนางานผาน

โครงการน้ีไปใชกับโครงการอ่ืนๆในคณะฯตอไป เชน ศูนยวิจัยคลินิกศิริราช SICREST (S009) และโครงการศูนยอ่ืนๆ

ของคณะฯ ที่มีการใชงานระบบ SAP FM ในการบริหารงบประมาณ 
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คณะแพทยศาสตรศริิราชพยาบาล                                                             
 

10. เอกสารอางอิง (ถามี)    

• ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๘   แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๖) พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

• หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ (แกไขปรับปรุงตามหนังสือสํานักงบประมาณที่ นร 0๗0๔/ว 

๓๓ และหนังสือสํานักงบประมาณ ดวนที่สุด ที่ นร 0๗0๔/ว ๖๘) 

• ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ.๒๕๕๑  

          

                                                                                                                          หนาที่    26/26 
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