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บทความฉบับเต็ม (TQM Full Paper) 
ชื่อเรื่องนําเสนอ ระบบการบริหารเงินทุนวิจัยแบบครบวงจร 
ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายการคลัง สํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ช่ือผู้เขียน นางสาววัลลภา เถาแตง    ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 

 นางสาวสกุณา ต่ายจันทร์   ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
 

1. บทสรุปของผู้บริหาร 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีพันธกิจวิจัยซึ่งถือเป็นพันธกิจหน่ึงที่สําคัญเพ่ือเป็นศูนย์การสร้างความรู้
ใหม่ให้แก่บุคลากรเพ่ือมีความรู้และทักษะด้านการวิจัย  วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานและการวิจัยทางคลินิก และ
มีโรงพยาบาลศิริราชให้บริการรักษาผู้ป่วยจํานวนมาก และหลากหลายท่ีมารับบริการที่สถานพยาบาล มีแพทย์ที่มี
ความเช่ียวชาญสูง ทํางานใกล้ชิดกับนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความสามารถในระดับโลก สามารถสร้าง
ผลงานวิจัยที่เป็นความรู้และเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถนํามาใช้พัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตและยกระดับ
การรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน  รวมถึงนําความรู้ใหม่จากการวิจัย
มาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ซึ่งการวิจัยของคณะฯ เป็นส่วนหน่ึงที่ทําให้มหาวิทยาลัยมหิดล มีการวิจัย
ทางการแพทย์เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย  มีเงินหมุนเวียนในระบบการวิจัยประมาณปีละเกือบ 400 ล้านบาท 

พันธกิจด้านการวิจัย ฝ่ายการคลังได้วิเคราะห์และพัฒนาระบบสนับสนุนพ้ืนฐานอย่างครบวงจรในการ
บริหารเงินทุนวิจัยโดยการใช้ระบบสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานและจัดทํารายงานทางการเงินดังน้ี 

1) มีการนําระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นส่วนราชการแห่งแรกที่ใช้และได้รับรางวัล ICT Excellence Awards 2008 สาขา 
Business Enabler โดยใช้ทุก Module  ในการดําเนินการต้ังแต่การออกแบบวางแผน ดําเนินงานต่างๆ 
รวมถึงการจัดเก็บ และการรายงานได้อย่างครบถ้วน ข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบของการใช้จ่ายไหลเข้าสู่รหัส
หน่วยงานถูกต้องตรงตามผู้ใช้งานและตรงตาม Period  และสอดคล้องกันระบบภาครัฐในส่วนของการหัก
ภาษี ณ ที่จ่าย   และออกแบบการเก็บข้อมูลรายโครงการวิจัย  ด้วยระบบ Internal Order (IO) 
ทําให้สามารถควบคุมการใช้จ่ายของโครงการให้เป็นไปตามพันธสัญญาและติดตามความคืบหน้าของ
โครงการวิจัย 

2) มีหน่วยบริหารโครงการ และหน่วยงานสนับสนุนของคณะฯ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการบริหารจัดการ 
การ เ บิกจ่ ายและจัดซื้ อ วัส ดุของโครงการ วิจั ย   ลดภาระในการ จัดทํ า เอกสารและรายงาน 
ทางการเงิน แก่นักวิจัยรวมถึงรายงานความก้าวหน้าตามที่แหล่งทุนกําหนด  และจัดการนําส่งภาษีให้
ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร พร้อมให้ตรวจสอบได้ เพ่ือป้องกันการหักภาษีซ้ําซ้อน  

3) มีคู่มือในการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์เพ่ือความสะดวกใน
การดําเนินงาน  และมีทีมให้คําแนะนําและปรึกษาในการดําเนินงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ 
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2. ข้อมูลเก่ียวกับบริษัทและหน่วยงานของท่าน   
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้มีการพัฒนาการเรียนการสอน งานวิจัย และงานบริการต่างๆ จน

ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ รวมถึงมีห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ได้รับรองมาตรฐานมากที่สุดในประเทศ
ไทยซึ่งทั้งหมดนี้เป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรค  การรักษาพยาบาลรวมไปถึงการสอนและการวิจัยในอนาคต
ข้างหน้า  ด้านงานวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็นพันธกิจหน่ึงที่สําคัญ  คณะฯ ให้ความสําคัญโดยสร้างระบบสนับสนุน
พ้ืนฐานเพ่ือความเป็นเลิศของการวิจัยแบบครบวงจร และส่งเสริมให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

ฝ่ายการคลังมีหน้าที่บริหารจัดการภาพรวมรายได้และค่าใช้จ่ายของคณะฯ เป็นหน่วยงานภายใต้สํานักงาน
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลดูแลระบบการเงินการคลังเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล ดูแลในด้านการเงิน บัญชีและต้นทุน งบประมาณ และ
การเรียกเก็บหน้ี โดยกําหนดพันธกิจให้สามารถดําเนินการในด้านต่าง ๆ อย่างมีมาตรฐาน โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการพัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง  

 
 โครงสร้างขององค์กร  

 

 
 

รูปที่ 1 โครงสร้างองค์กร 
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 วิสัยทัศน์  วัฒนธรรม  พันธกิจ 
วิสัยทัศน์  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล 
 
พันธกิจ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีพันธกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 

 การผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับและแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง  

 การวิจัยและให้บริการทางวิชาการ  

 การให้บริการทางการแพทย์ 
ที่มีคุณภาพ คุณธรรม ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และนํามา 

ซึ่งศรัทธาและความนิยมสูงสุดจากประชาชน รวมทั้งช้ีนําสังคมไทยในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต  
 
วัฒนธรรมองค์กร  “SIRIRAJ”  ประกอบด้วย 

S  =  Seniority  รักกันดุจพ่ีน้อง 
I =  Integrity  ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เช่ือถือได้ 
R  =  Responsibility  รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา 
I  =  Innovation  คิดสร้างสรรค์ 
R  =  Respect  ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา 
A =  Altruism  คํานึงถึงประโยชน์ของผู้อ่ืนและส่วนรวมเป็นที่ต้ัง   
J  =  Journey to Excellence and Sustainability มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างย่ังยืน 

 

 ผลิตภัณฑ์ บริการ ที่สําคัญคืออะไร กลไกลในการส่งมอบให้กับลูกค้าเป็นอย่างไร  
เน่ืองจากการบริหารเงินทุนวิจัยต้องจัดทํารายงานทางการเงิน ส่งให้แหล่งทุนซึ่งงานบัญชีฝ่ายการคลัง

สามารถสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้แก่นักวิจัยในการจัดทํารายงานทางการเงินที่มีมาตรฐาน และมี 
การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบสะดวกในการสืบค้นข้อมูลและการตรวจสอบ  ได้รับข้อมูลทางการเงินได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน เช่ือถือได้และมีมาตรฐานเดียวกัน  ซึ่งเป็นปัจจัยหน่ึงในการช่วยให้นักวิจัยลดภาระในการจัดทํารายงาน
ทางการเงิน และสามารถทํางานวิจัยได้อย่างสมบูรณ์  
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บริการหลักทีส่ําคัญ กลไกส่งมอบบริการลูกค้า 

การจัดทํารายงานทะเบียนรายรับ-รายจ่าย 

 รวบรวมประเภทการเบิกจ่าย มาวิเคราะห์
เพ่ือประมวลผลในการเริ่มพัฒนาระบบ
เก่ียวกับการเบิกจ่ายและการออกรายงาน 

 ออกแบบระบบการดึงรายงานโดยเช่ือมโยง
ข้อมูลจากระบบการเบิกจ่ายอัตโนมัติ 

 ปรับปรุงรูปแบบรายงานให้ตรงกับ 
ความต้องการของนักวิจัย 

 พัฒนาโปรแกรมSAPและ BIมาใช้ในการ
จัดทํารายงาน 

 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล
ในรายงานที่ได้จากระบบ 
 

 

 จัดส่งรายงานทะเบียนรายรับ-รายจ่ายให้ 
ฝ่ายวิจัยและนักวิจัย  ภายในวันที่ 20 ของ 
เดือนถัดไป 
 

 
 
 
 
 

 

การนําเสนอผลการดําเนินงานด้านงานวิจัยให้
ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง 

 รวบรวมข้อมูลของแต่ละโครงการวิจัย 

 วิเคราะห์แยกตามประเภทแหล่งทุน 

 วิเคราะห์แยกค่าใช้จ่ายตามหมวดรายจ่าย
ตามท่ีแหล่งทนุกําหนดในสญัญา 

 สรุปภาพรวมรายรับและรายจ่ายของ
โครงการวิจัยทั้งหมด 

 สรุปสถานะของโครงการวิจัยประจําเดือน 
 

 
 

 นําเสนอที่ประชุมฝ่ายการคลงัรายเดือน 

 นําเสนอที่ประชุมเศรษฐกิจ รายไตรมาส 

 
 กลุ่มลูกค้า ที่สําคัญมีใครบ้าง  

ประเภทผู้รับบริการ กลุ่มลูกค้า 
ภายในคณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล  นักวิจัย 
  ผู้บริหาร 
  
หน่วยงานภายนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
  แหล่งทุน 
  ผู้ตรวจสอบภายนอก 
  ผู้ตรวจสอบของแหล่งทุน 
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 รางวัล / ประกาศนียบัตรที่ได้รับ 
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศประจําปี 2551 การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดีเด่นแห่งปี(Thailand ICT Excellence Awards 2008  For Siriraj Back Office Project (SI-
BACX) )  

2. ได้รับรางวัล Best Medical Performance Award รางวัลการบริหารและการบริการทาง
การแพทย์ยอดเย่ียม มอบให้กับโรงพยาบาลท่ีมีผลรวมคะแนนการบริหารและการบริการทาง
การแพทย์สูงสุด กลุ่ม B โดยได้รับจากงาน Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2014  

3. ได้รับรางวัล Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2015 รางวัลชนะเลิศประเภท Best 
Medical Performance Award รางวัลการบริหารและการบริการทางการแพทย์ยอดเย่ียม  

4. ได้รับรางวัล ผลงาน R2R ดีเด่น ประจําปี 2558 ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจําสู่
งานวิจัย Routine to Research (R2R) ครั้งที่ 8 “R2R สร้างสรรค์สู่การเปลี่ยนแปลง: R2R to 
Transformation” โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และภาคีเครือข่าย R2R จัดประกวด
ผลงาน R2R ดีเด่น กลุ่มตติยภูมิและกลุ่มนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์  

5. ได้รับประกาศนียบัตรการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค (Disease Specific Certification) การผ่าตัด
เปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Total Knee Replacement : TKR)  และการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะตับ (Liver 
Transplantation) ในงานประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 17  โดยสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)  

6. TQM-Best PracticesinThailand จากการนําเสนอบทความ เรื่อง “ระบบการติดตามและ
ประเมินผลด้านงบประมาณ อย่างบูรณาการเพื่อความย่ังยืนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล”จากมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็ม ในประเทศไทย 

7. โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดลผ่านการรับรอง
มาตรฐานสากล JCI เป็นแห่งแรกของโรงพยาบาลรัฐและโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทย 

8. ประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA)ใน
พิธีเปิดการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ “จินตนาการสร้างสรรค์คุณภาพ 
(Imagination for Quality)” ซึ่งจัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
(สรพ.) 

9. ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ  สําหรับการนําเสนอบทความเร่ือง ระบบการบริหารต้นทุนเพ่ือการ
จัดการที่เป็นเลิศ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่งาน Thailand Quality Conference 
ครั้งที่ 17 

10. รางวัล "การบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC)" ประจําปี 2559 จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม รางวัลดังกล่าวให้ความสําคัญกับระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศเพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจก้าวไปสู่มาตรฐานสากล 
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3. การเรียนรู้ความคาดหวังของ "ลูกค้าของกระบวนการท่ีนําเสนอ"    

 

กลุ่มลูกค้า ความคาดหวัง/ 
ความต้องการที่สําคัญ 

วิธีการประเมิน/
ผลลัพธ ์ ความถ่ี 

กลุ่มลูกค้าภายใน    

 นักวิจัย อํานวยความสะดวก 
ในการเบิกจ่าย 
การจัดซื้อวัสดุและ
จัดทําบัญชีได้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

มีรายงานรายรับ-
รายจ่ายส่งทุกเดือน 

1 ครั้ง / เดือน 

 ผู้บริหาร มีข้อมูลทีถู่กต้อง 
ครบถ้วน ทันเวลา 
เช่ือถือได้ และ
ประกอบการวางแผนใน
อนาคต 

วิเคราะห์และนําเสนอ
ความคืบหน้าในการ
บริหารโครงการวิจัยทัน
ตามกําหนด 

รายไตรมาส 

กลุ่มลูกค้าภายนอก    

 แหล่งทุน สามารถส่งรายงาน
ความก้าวหน้าได้ทัน
ตามกําหนดเวลา 

มีรายงานการใช้จ่ายเงิน
ส่งตามกําหนด 

ตามกําหนดการส่ง
รายงานความก้าวหน้า 

 ผู้ตรวสอบ มีเอกสารเบิกจ่ายและ
รายงานทางการเงิน
ถูกต้อง ครบถ้วน 

รายงานการตรวจสอบ
ของผู้ตรวจสอบ 

ตามท่ีผู้ตรวสอบกําหนด 

 
4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

ที่ผ่านมา คณะฯ บริหารเงินทุนวิจัยโดยให้แต่ละโครงการวิจัยสามารถบริหารจัดการเอกสารเบิกจ่ายต่างๆ
และจัดทํารายงานทางการเงินโดยไม่ผ่านระบบคณะฯ  เพ่ือให้มีความคล่องตัวในการดําเนินงาน  โดยมีวิธี 
การรับเงินจากแหล่งทุน 2 กรณี คือ 

1. กรณีโครงการวิจัยรับเงินโดยตรงไม่ผ่านคณะฯ   
2. กรณีโครงการวิจัยรับเงินผ่านคณะฯ โดยแหล่งทุนโอนเงินเข้าคณะฯ และนักวิจัยเบิกเงินทั้งจํานวนเพ่ือ

บริหารจัดการเอง โดยคณะฯ จะเห็นค่าใช้จ่ายในการวิจัยออกไปทั้งจํานวน 
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การบริหารจัดการโครงการวิจัยในอดีตนักวิจัยต้องทํางานวิจัยและงานด้านอ่ืนๆ ได้แก่ 

 การจัดหาวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารการเบิกจ่าย 

 การจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายเพ่ือสรุปค่าใช้จ่ายสําหรับการส่งรายงานความก้าวหน้า 

 นักวิจัยเป็นผู้จัดเก็บเอกสารเบิกจ่ายต่างๆ 

 นักวิจัยเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารให้ผู้ตรวจสอบทั้งภายในคณะฯ และภายนอกคณะฯ     
 
ปัญหาที่พบจากการบริหารจัดการโครงการวิจัยในอดีต 

 เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง 

 ในการจัดเก็บเอกสารมีเอกสารสูญหายไม่ครบถ้วนไม่มีมาตรฐานในการจัดเก็บ 

 การตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบทั้งภายในคณะฯ และภายนอกคณะฯ ใช้ระยะเวลานาน 

 ฝ่ายวิจัยและผู้บริหารขาดข้อมูลในการวิเคราะห์ภาพรวมของโครงการวิจัยเน่ืองจากโครงการวิจัยติดต่อ
กับแหล่งทุนโดยตรงไม่ผ่านฝ่ายวิจัย 

 พบปัญหาในการหักภาษี ณ ที่จ่ายและนําส่งสรรพากร 
 

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
จากปัญหาที่พบจากการบริหารจัดการโครงการวิจัยในอดีต  รวมทั้งมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการเปลี่ยน

นโยบายและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2560ฝ่ายการคลังได้ริเริ่ม
ออกแบบระบบศูนย์กลางการบริหารเงินทุนวิจัยแบบครบวงจรเพ่ือสนับสนุนการทํางานวิจัย  และอํานวยความ
สะดวกแก่นักวิจัย  ในกระบวนการเบิกจ่ายและจัดซื้อวัสดุของโครงการวิจัยโดยเช่ือมโยงด้วยระบบ ERP ของคณะฯ
ที่มีประสิทธิภาพ  ช่วยลดภาระและทรัพยากรในการทํางานด้านเอกสารและรายงานทางการเงิน  รวมถึงการหักภาษี
ให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร  ด้วยระบบสนับสนุนแบบรวมศูนย์กลางช่วยให้นักวิจัยจัดสรรทรัพยากรเวลาในการ
ทําวิจัยได้อย่างเต็มที่ มีข้อมูลตอบสนองการตัดสินใจของผู้บริหารและรองรับความต้องการของแหล่งทุน 
มหาวิทยาลัยมหิดล อีกทั้งนโยบายภาครัฐ ซึ่งมุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม  เพ่ือให้การบริหาร
จัดการด้านวิจัยมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น   

การออบแบบระบบการบริหารเงินทุนวิจัยแบบครบวงจร  ใช้วิธีศึกษารวบรวมปัญหาของผู้มีส่วนได้เสีย
เก่ียวกับการทําโครงการวิจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร  ได้แก่ นักวิจัย  ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล  หน่วยงานภาครัฐ  ผู้ตรวจสอบจากแหล่งทุน เป็นต้น  เพ่ือการออกแบบขั้นตอนการทํางานแบบเป็นระบบ
โดยการดําเนินงานจากส่วนกลางให้มีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกองค์กร  ส่งผลให้เกิดการบูรณาการ
กระบวนการทํางานระหว่างหน่วยงานในระบบวิจัย นํามาซึ่งโอกาสสร้างผลสัมฤทธ์ิด้านงานวิจัยและช่วยลดการใช้
ทรัพยากรและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
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ระบบการบริหารเงินทุนวิจัยแบบครบวงจรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   
1. การกําหนดแนวทางปฏิบัติโดยให้ฝ่ายวิจัยเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับนักวิจัยของแต่ละ

โครงการวิจัยเพ่ือเป็นตัวกลางในการบันทึกข้อมูลที่เก่ียวข้องกับโครงการวิจัยโดยใช้ระบบ Internal Order (IO) ของ
ระบบ SAP ในการรวบรวมรายได้และค่าใช้จ่ายแยกตามแต่ละโครงการวิจัย เมื่อมีการอนุมัติทุนวิจัย ฝ่ายวิจัยจะออก
เลข  IO ใ ห้ แ ต่ละ โคร งการ วิ จั ย เ พ่ื อ ใ ช้ อ้ า ง อิ ง ในการ บันทึ กข้ อมู ล ร าย ไ ด้ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในระบบ ต่า งๆ  
ซึ่งประกอบด้วย 

1.1 การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบพัสดุ 
1.2 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผ่านระบบทรัพยากรบุคคล 
1.3 การเบิกค่าใช้สอยผ่านระบบเงินสดย่อย   
1.4 การซื้อยาภายในคณะฯ ผ่านระบบเภสัชกรรม 
1.5 การใช้บริการห้องปฏิบัติการภายในคณะฯ  

 

 
รูปที่  2  ฝ่ายวิจัยเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับนักวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ 

 
2. ออกแบบแผนในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีคู่มือในการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ สะดวกใน

การดําเนินงาน  และมีทีมให้คําแนะนําและปรึกษาในการดําเนินงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
3. การใช้ระบบสารสนเทศช่วยในการบริหารจัดการในกระบวนการเบิกจ่ายต่างๆ เพ่ือให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

ไหลเข้าระบบ ERP ตรงตาม Period  ถูกต้องตามระเบียบและมาตรฐานท่ีกําหนด  สร้างรายงานผลการดําเนินงานที่
ถูกต้อง มีความน่าเช่ือถือ  ผ่านระบบ  Business Intelligence (BI)  และระบบ Website  และสร้างระบบการ
จัดเก็บข้อมูลที่สะดวกในการสืบค้นและง่ายต่อการตรวจสอบ  ผ่านระบบ SiIT Enterprise (Iscan) และ Buddy 
Scanรวมถึงมีระบบสํารองข้อมูลเพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูลตามที่ฝ่ายสารสนเทศกําหนดตามมาตรฐานทั่วไป    
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4. ระบบการติดตามผลการดําเนินงานที่มีความสมํ่าเสมอ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยตาม
เป้าหมาย  สามารถแก้ไขปัญหาหรือป้องกันข้อผิดพลาดได้ทันเหตุการณ์  และมีการจัดทํารายงานเพ่ือวิเคราะห์ความ
คืบหน้าของโครงการวิจัยในภาพรวมนําเสนอผู้บริหารรายเดือนและรายไตรมาส 

5. บุคลากร และขบวนการทํางานมีการบริหารจัดการให้มีความพร้อม สะดวกตรวจสอบง่าย  โปร่งใส และ
เพ่ิมความเช่ือมั่นให้กับแหล่งทุนและหน่วยงานที่ต้องการตรวจสอบการทํางานมีมาตรฐานเดียวกันด้วยการจัดการ
ความรู้  คู่มือ  ช่องทางการสื่อสารส่ง เสริมให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ ดี เ ป็นที่ยอมรับจากแหล่งทุนต่างๆ  
เพ่ิมโอกาสในการรับทุนวิจัยอย่างต่อเน่ือง 

 
รายละเอียดของวิธีปฏิบัติงานตามระบบการบริหารเงินทุนวิจัยแบบครบวงจร 
1. ฝ่ายการคลังและฝ่ายวิจัยมีการกําหนดทีมผู้รับผิดชอบเพื่อออกแบบและรวบรวมปัญหารวมถึง

ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ  ฝ่ายเภสัชกรรม   
ฝ่ายสารสนเทศ 

2. การกําหนดแนวทางปฏิบัติโดยให้ฝ่ายวิจัยเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับนักวิจัยของแต่ละ
โครงการวิจัยเพ่ือเป็นตัวกลางในการบันทึกข้อมูลที่เก่ียวข้องกับโครงการวิจัย  ประกอบด้วย 

2.1 ฝ่ายวิจัยใช้ระบบ E-Submission เพ่ือเสนอขอทุนวิจัยและอนุมัติให้ทุนวิจัยในส่วนของทุน
พัฒนาการวิจัยซึ่งเป็นทุนภายในของคณะฯ และใช้บันทึกข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับจากภายนอก  
ฝ่ายวิจัยสามารถดูภาพรวมวันที่อนุมัติทุน  จํานวนทุนที่ได้รับอนุมัติ  วันที่กําหนดส่งรายงาน
ความก้าวหน้า  และค่าใช้จ่ายต่างๆ ของแต่ละโครงการภายหลังเซ็นต์สัญญากับแหล่งทุน
ภายนอกฝ่ายวิจัยจัดเก็บสัญญาโดย scan เข้าระบบ SiIT Enterprise (Iscan) และ Buddy Scan 

2.2 การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบพัสดุ  ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ กําหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ
สําหรับโครงการวิจัยเพ่ือความคล่องตัวและรวดเร็วในการจัดซื้อจัดจ้างโดยนักวิจัยสามารถอนุมัติ
จัดซื้อและอนุมัติเบิกจ่ายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยนักวิจัยแต่ละโครงการจัดทํารายงาน
ขออนุมัติจัดหาพัสดุเงินอุดหนุนวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) ส่งให้
ฝ่ายวิจัยจะเป็นผู้ ดําเนินการสั่งซื้อผ่านระบบ SAP เมื่อมีการส่งมอบพัสดุนักวิจัยมีหน้าที่ 
ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องตามรายการท่ีสั่งซื้อ  และส่งเอกสารให้ฝ่ายวิจัยบันทึกตรวจรับพัสดุ 
ในระบบSAP  หลังจากบันทึกข้อมูลในระบบเรียบร้อย  ฝ่ายวิจัยส่งเอกสารให้ฝ่ายการคลังเพ่ือ
ดําเนินการบันทึกต้ังเบิกจ่ายเงินในระบบให้ผู้ขายสินค้าต่อไป  



 

 

 

 
2.3 การเ

ดังน้ี 



 

เบิกจ่ายค่าตอ
 

 การจ่ายเงิ

อนุมัติในห

วิจัยรวบร

คําสั่งจ้าง

ตามอัตรา
 

รูปที่ 3

บแทนผ่านระ

งินเดือนเจ้าห

หลักการจ้าง(

รวมและตรวจ

งทางฝ่ายทรัพ

าและระยะเวล

 

3 การจัดซื้อจดั

ะบบ SAP  ซึ

น้าที่โครงการ

(แบบฟอร์ม H

จสอบเพ่ือส่งใ

พยากรบุคคล

ลาที่ระบุในคํา

ดจ้างผ่านระบ

ซึ่งการจ่ายค่า

รวิจัยหัวหน้าโ

HR1)พร้อมเอก

ให้ฝ่ายทรัพยา

ลจะจ่ายค่าตอ

าสั่งจ้าง 

บพัสดุ 

ตอบแทนของ

ครงการวิจัยแ

กสารแนบ (แ

ากรบุคคลทําค

อบแทนผ่านร

งโครงการวิจัย

แต่ละโครงการ

แบบฟอร์ม HR

คําสั่งจ้าง  เมื่

ระบบเงินเดือ

10

 

ยมี 2 รูปแบบ

รทําบันทึกขอ

R2) ส่งให้ฝ่าย

อได้รับอนุมัติ

อนของคณะฯ

0 

 

บ

อ

ย

ติ

ฯ 



 

 



 

รู

 การจ่ายค

เบิกค่าตอ

แบบฟอร์

research

และบันทึ

บุคคลจ่าย
 

รปที่  4การจ่า

ค่าตอบแทนเจ

อบแทน พร้อ

ร์มได้จากเว็บ

h/test_resea

ทึกข้อมูลในระ

ยเงินค่าตอบแ

รูปที

 

ยเงินเดือนเจา้

จ้าหน้าที่โครง

มรหัส SAP

บไซต์http://w

arch_fund_i

ะบบ SAP  ภ

แทนผ่านระบบ

ที่  5การจ่ายค

าหน้าที่โครงก

งการวิจัย  หัว

P ID ในระ

www.si.mah

n_1.asp (แบ

ภายในวันที่ 2

บเงินเดือนขอ

ค่าตอบแทนเจ้

การวิจัย 

วหน้าโครงกา

ะบบ E-subm

hidol.ac.th/t

บบฟอร์ม HR

20 ของเดือนถั

งคณะฯ 

จา้หน้าที่โครงก

ารกรอกแบบฟ

mission หรื

th/research

R3)ส่งให้ฝ่ายวิ

ถัดไปเพ่ือให้ฝ่

การวิจัย 
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ฟอร์มการขอ

อดาวน์โหลด

academics/

จัยตรวจสอบ

ฝายทรัพยากร

 

 

อ

ด

/ 

บ

ร



 

2.4 การเ
วิจัยเ
สอย
ฝ่ายวิ
ชดเช
 

 
2.5 การซ

E-su
rese
ยาขอ
อนุมั
ให้ฝ่า
ทางห
น้ันหั
ตรวจ
 
 
 
 
 

 
 

เบิกค่าใช้สอย
เป็นผู้ดูแลเพ่ือ
และนําส่งเ
วิจัยตรวจสอบ
ชยเงินสดย่อย 

ซื้อยาภายใน
bmission หรื

earch-acade
องโรงพยาบาล
มัติซื้อยาจาก 
ายวิจัยไปรับ
ห้องยาจะแจ้ง
หัวหน้าโครงก
จสอบและรวบ

ผ่านระบบเงิน
ออํานวยความ
อกสารการ
บความถูกต้อง
 

รูปที่  6  กา

นคณะฯ จาก
รือดาวโหลดแ
mics/resear
ล) ฝ่ายวิจัยรว
 ผอ. รพ. พร้
ยาได้ทุกวันพ
งกลับมาที่ฝ่าย
การวิจัยมีหน้
บรวมส่งงานบั

 

นสดย่อย  ฝ่า
มสะดวกให้นัก
เบิกจ่ายให้ฝ
ง ครบถ้วนขอ

รเบิกค่าใช้สอ

กฝ่ายเภสัชก
แบบฟอร์มได้ใ
rch/test_res
วบรวมรายกา
ร้อมทั้งส่งสํา
พุธที่ 2 และ 
ยวิจัย  และฝ่า
าที่จัดทําบันท

บัญชีฝ่ายการค

ยการคลังได้กํ
กวิจัยสามารถน
ฝ่ายวิจัยภาย
งเอกสารเรียบ

อยผา่นระบบเ ิ

กรรม  นักวิ
ในเว็บไซต์ htt
search_fund
รขอซื้อยาแต่
เนาให้ห้องย

 4 ของทุกเดือ
ายวิจัยแจ้งนัก
ทึกขออนุมัติ
คลังเพ่ือทําการ

กําหนดวงเงินส
นําไปใช้จ่ายค
ยในวันที่ 20
บร้อยให้รวบร

งินสดย่อย 

จัยกรอกข้อ
tp://www.si

d_in_1.asp  
ละโครงการวิ
ยาเพ่ือตรวจส
อน  กรณีไม่ม
กวิจัยให้จัดซื้อ
เบิกเงินเพ่ือคื
รชําระค่ายาคื

สดย่อยเพ่ือกา
ค่าใช้จ่ายเฉพา
0 ของเดือน
รวมส่งฝ่ายการ

มูลใบขอซื้อ
i.mahidol.ac
 ใบสั่งยา (แบ
จัยจัดทําบันทึ
สอบรายการ
มียาตามราย
อผ่านระบบพั
คืนคณะฯ  ส่
นคณะฯ 
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ารวิจัยให้ฝ่าย
าะหมวดค่าใช้
ถัดไป  เมื่อ
รคลังเพ่ือเบิก

อยาในระบบ
c.th/th/ 
บบฟอร์มใบสั่ง
ทึกรายการขอ
ยาในคลังยา
การดังกล่าว
ัสดุ  หลังจาก

สงให้ฝ่ายวิจัย

2 

ย
ช้
อ 
ก

 

บ  

ง
อ
า 
ว 
ก
ย



 

 

 

2.6 การใ
โครง
การค
สามา
ทุ ก สิ
รหัส
มีหน้
30 วั
ฝ่ายก
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่  7 

ใช้บริการห้อ
การวิจัยเป็นเ ิ
คลังเพ่ือออกร
ารถใช้บริการห
สิ้ น เ ดื อ น ห
เงินเช่ือส่งให
้าที่จัดทําหนัง

วัน หลังจากได้
การคลังเพ่ือทํ

  ขั้นตอนการจ

องปฏิบัติกา
เงินเช่ือส่งให้ฝ่
รหัสเงินเช่ือขอ
ห้องปฏิบัติกา
ห น่ ว ย เ งิ น ร
ห้หัวหน้าโคร
งสือขอโอนเงิน
ด้รับใบแจ้งค่า
ําการชําระค่า

 

จัดซื้อยาภายใ

รภายในคณ
ฝายวิจัยตรวจส
องโครงการวิจ
รภายในคณะ
ร า ย ไ ด้   ฝ่
รงการวิจัยแต
นจากโครงการ
ารักษาพยาบา
าบริการคืนคณ

ในคณะฯ จาก

ณะฯ  นักวิจัย
สอบความถูกต
จัยในระบบ 
ะฯ ได้ทันทีโดย
ฝ า ย ก า ร ค ล
ต่ละโครงกา
รวิจัยเพ่ือชําร
าล  ส่งให้ฝ่าย
ณะฯ 

กฝ่ายเภสัชกร

ยต้องทําข้อต
ต้องและรวบร

 SAP  เมื่อได
ยการแจ้งรหัส
ลั ง จ ะ ส รุ ป
ร  หลังจาก

ระค่าบริการ (
วิจัยตรวจสอบ

รม 

ตกลงการใช้
รวมส่งหน่วยเงิ
ด้รหัสเงินเช่ือโ
สเงินเช่ือทุกคร
ป ย อ ด ค่ า ใ ช
น้ันหัวหน้าโ
เงินเช่ือ) ภาย
บและรวบรวม
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ช้บริการของ
งินรายได้ฝ่าย
โครงการวิจัย
รั้งที่ใช้บริการ
ช้ จ่ า ย ต า ม
ครงการวิจัย
ยในระยะเวลา
มส่งงานบัญชี

3 

 

ง
ย
ย
ร  
ม 
ย 
า 
ชี



 

3.
ส่งให้ฝ่ายวิ
ของโครงก
http://ww
ความปลอด

 

 

 

 
 งานบัญชีฝ่า

วิจัยและนักวิจั
การวิจัยได้ทัน
ww.si.mahid
ดภัยในด้านสา

 

รูปที่

ายการคลังเรีย
จัยภายในวันที
นทีโดยรายงาน
ol.ac.th/th/
ารสนเทศตาม

รูปท

  8  การใช้บริ

ยกรายงานจาก
ที่ 20 ของเดือ
นแสดงข้อมูล
/research-ac
มมาตรฐานทีฝ่่

ที่  9  ตัวอย่า

 

ริการห้องปฏิบ

กระบบ BIแล
อนถัดไป และ
ลล่าสุดย้อนห
cademics/re
ฝายสารสนเทศ

างทะเบียนคุม

บัติการภายใน

ละตรวจสอบค
นักวิจัยสามา
ลัง 7 วัน จาก

esearch/inde
ศกําหนด 

การรับ-จ่ายเงิ

นคณะฯ 

ความถูกต้อง 
รถดูรายงานท
กระบบ W
ex.asp โดยมี

งินอุดหนุนวิจั

 ครบถ้วนของ
ทะเบียนรายรั
Website 
มีการควบคุม

ัย 
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งรายงานก่อน
รับ – รายจ่าย
ของฝ่ายวิจัย

มและป้องกัน

 

4 

น
ย
ย
น

 



 
 

 

 

 
4.

นําส่งภาษีใ
5.

เอกสารจะ
ทั้งภายในแ

 
 

รูปที่  10 

 ระบบSAP จ
ให้สรรพากรภ
 เมื่อบันทึกร
ะถูกจัดเก็บแ
และภายนอกต้

รูป

 

 web site ใน

จะคํานวณภา
ภายในวันที ่7 
ายการเรียบร้

แยกรายโครง
ต้องการตรวจ

ปที ่11  กระบ

นการเขา้ดูราย

าษีในส่วนของ
 ของเดือนถัดไ
ร้อยเอกสารกา
งการเพ่ือควา
สอบ 

บวนการทํางาน

 

ยงานทะเบียน

งค่าจ้าง ค่าตอ
ไป 
ารเบิกจ่ายทั้ง
ามสะดวก  ร

นระบบบริหาร

คุมรายรับ - ร

อบแทนและจ

หมดจะถูกจัด
รวดเร็วในกา

รเงินทุนวิจัย 

รายจ่ายเงินอุด

ากการซื้อวัสด

ดเก็บด้วยระบ
รสืบค้น เมื่อ

 

ดหนุนการวิจัย

ดุ โดยเจ้าหน้า

บ SiIT Ente
อนักวิจัยหรือ
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ย 

าที่การเงินจะ

erprise  และ
อผู้ตรวจสอบ

5 

 

ะ

ะ
บ 
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทํางาน และประโยชน์ที่ได้รับ     
1) สามารถดูรายงานทางการเงินได้ทันทีโดยรายงานแสดงข้อมูลล่าสุดย้อนหลัง 7 วัน จากระบบ Business 

Intelligence (BI)  และระบบ Website  นอกจากน้ีทุกสิ้นเดือนฝ่ายการคลังทําการตรวจสอบข้อมูลและ
พิมพ์รายงานรายโครงการจัดส่งให้ฝ่ายวิจัยภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปเพ่ือดําเนินการส่งต่อให้หัวหน้า
โครงการ  เพ่ือนําไปส่งรายงานความก้าวหน้าให้แหล่งทุนตามรอบระยะเวลาที่แหล่งทุนกําหนด  เน่ืองจากมี
ข้อมูลในการดําเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วนในระบบ ERP  รวมถึงควบคุมการใช้จ่ายตามงบประมาณของแต่
ละโครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้เงิน 

 
2) มีข้อมูลด้านงานวิจัยนําเสนอผู้บริหารรายเดือน  และรายไตรมาส  หลายมุมมอง เช่น ตามหมวดค่าใช้จ่าย

ในการดําเนินงาน ตามประเภทของแหล่งทุน  และเปรียบเทียบงบประมาณทุนวิจัยที่ได้รับ  เป็นต้น   
เพ่ือประกอบการตัดสินใจและกําหนดทิศทางการบริหารงานได้อย่างต่อเน่ือง 
 

 
 

รูปที่  12  สรุปผลการดําเนินงานโครงการวิจัยไตรมาส 1 ปี 2561 



 

 

 
 

 

 

รูปที่  1

รูปที่  14 ร

3  รายงานจํา

ายงานความก้

 

านวนโครงการ

ก้าวหน้าผลกา

รที่เซ็นสญัญา

ารดําเนินงานวิ

รับทุนวิจยั 

วิจัยไตรมาส 11 ปี 2561 


