ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand
ประเภทการสมัคร [] TQM-Best Practices (ต้ องจัดทำ Abstract, Full Paper, Presentation Slide
และกำรทดลองนำเสนอผลงำน)
[ ] TQM-Progressive Learners (ต้ องจัดทำ Abstract, Presentation Slide เท่ำนัน)
้
ประเภทองค์ กร [ ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน
[ ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ [ ] หน่วยงำนด้ ำนกำรศึกษำ
[] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ [ ] หน่วยงำนทำงด้ ำนสำธำรณสุข
ชื่อเรื่องนาเสนอ โครงกำรปรับกระบวนกำรกำกับภำรกิจปิ ดบัญชี คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
เป็ น “วิธีปฏิบัติท่ เี ป็ นแบบอย่ างที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่ านัน้ )
[ ] 1. กำรนำองค์กร
[ ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย
[ ] 3. กำรเอำใจใส่ลกู ค้ ำและตลำด
[ ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้
[ ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล
[] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร
[ ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ ำกับกำรบริหำรจัดกำร
ชื่อหน่ วยงาน ฝ่ ำยกำรคลัง สำนักงำนคณบดี คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล
ที่อยู่ ตึกชัยนำทนเรนทรำนุสรณ์ ชัน้ 2 ฝ่ ำยกำรคลัง คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
เลขที่ 2 ถนนพรำนนก แขวงวังหลัง เขตบำงกอกน้ อย กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-419 7693-4 โทรสำร 02-4199601 เว็บ ไซต์ http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/finance
ชื่อผู้เขียน (ผู้นำเสนอ) นำงอนุสรำ วัชรแข ตำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี
โทรศัพท์ 02-4197693-4 ต่อ 401 โทรสำร 02-4199601
มือถือ 081-6972899 อีเมล anoosara222@hotmail.com
สรุปจุดที่เป็ น “วิธีปฏิบัติท่ เี ป็ นแบบอย่ างที่ดีเยี่ยม” (อย่ างน้ อย 1 ข้ อ)
1. กำรบริหำรกำรทำงำนเป็ นทีมแบบเครือข่ำยที่มงุ่ เป้ำสัมฤทธิ์ผลร่วมกัน
2. กำรนำเทคโนโลยีมำใช้ ในกำรทำงำนและกำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ประสิทธิผล (ต้ องวัดค่ าได้ อย่ างน้ อย 1 ข้ อ)
1) ส่งงบกำรเงินรวมให้ มหำวิทยำลัยทันตำมกำหนด ภำยในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป
2) อัตรำควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรมำกกว่ำ 80%
กำรอนุญำตให้ มลู นิธิฯ จัดให้ ผ้ สู นใจเข้ ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี ้ได้
[] อนุญำต
[ ] ไม่อนุญำต
กำรอนุญำตให้ มลู นิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่นำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี ้ได้
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[ ] อนุญำต

[ ] ไม่อนุญำต

บทคัดย่ อ
ชื่อเรื่อง : โครงการปรับกระบวนการกากับภารกิจปิ ดบัญชี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ประวัติและความเป็ นมาโดยย่ อ :
ตำมวิสยั ทัศน์ของคณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำลที่มงุ่ มัน่ พัฒนำองค์กรให้ เป็ นสถำบันทำงกำรแพทย์
ของแผ่นดินมุ่งสู่ควำมเป็ นเลิศในระดับสำกล เน้ นบูรณำกำรควำมสำมำรถเพื่อพัฒนำงำนทุกพันธกิจ เชื่อมโยง
ศำสตร์ควำมรู้ ศักยภำพบุคลำกร กำรบริหำรกำรใช้ ทรัพยำกรร่วมกันให้ มีประสิทธิ ภำพ เพื่อให้ เกิดควำมก้ ำวหน้ ำ
ตอบสนองควำมต้ องกำรของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียอย่ำงสมดุล และเกิดควำมยัง่ ยืน ที่ผำ่ นมำคณะผู้บริหำรทุกระดับ
ให้ ควำมสำคัญกับกำรสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกร กำรปรับปรุงประสิทธิภำพองค์กรและกำรพัฒนำระบบ
กำรบริหำรสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร โดยเฉพำะสำยงำนสนับสนุน มีกำรใช้ ระบบ SAP BI Tableau
เพื่อ
เชื่อมโยงข้ อมูลระบบงำนต่ำงๆที่จำเป็ น เพื่อให้ ข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจงำนหลักแก่ผ้ บู ริ หำร
ใน
กำรกำหนดทิศทำงกำรวำงแผน กำรกำกับ และติดตำมเชิงกลยุทธ์
งำนบัญชีและงำนประเมินต้ นทุน สังกัดฝ่ ำยกำรคลัง คณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล ภำยใต้ สงั กัด
มหำวิทยำลัยมหิดล เป็ นสำยงำนสนับสนุนหลักที่ทำหน้ ำที่ประมวลข้ อมูลสำรสนเทศจำกระบบบัญชี ต้ นทุน
กำรเงิ น ระบบบริ ห ำรทรัพย์ สิน ข้ อมูลทรัพยำกรบุคคล และข้ อมูลด้ ำนพัน ธกิ จ หลัก ส่วนหน้ ำ ได้ แก่ ข้ อมูล
โรงพยำบำล กำรศึกษำ บริกำรวิชำกำร ด้ ำนวิจยั และข้ อมูลกำรรับบริจำค โดยนำมำรวบรวมเพื่อจัดทำรำยงำน
กำรเงินตำมมำตรฐำนบัญชี รับรองทั่วไป มีกำหนดเวลำในกำรนำส่งให้ กับมหำวิทยำลัยมหิดลตำมข้ อบังคับ
มหำวิท ยำลัย มหิด ลว่ำด้ วยกำรบริ ห ำรงบประมำณและกำรเงิ น (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2556 นอกจำกนี ย้ ังจัดทำ
รำยงำนงบกำรเงิน รู ปแบบเชิ งบริ หำรจัด กำรภำยในคณะฯที่ ถูก ต้ องตำมเกณฑ์ บัญ ชี ที่ได้ รับกำรรับ รองตำม
มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินสำหรับกิจกำรที่ไม่มีส่วนได้ เสียสำธำรณะ Non-Publicly Accountable EntitiesNPAEs พร้ อมกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนเสนอผู้บริ หำร เพื่อเป็ นข้ อมูลในกำรตัดสินใจที่ถกู ต้ อง ทันกำรณ์
สนับสนุนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลต่อไป
ที่ผำ่ นมำ กระบวนกำรปิ ดบัญชีประจำเดือนเพื่อจัดทำและนำส่งรำยงำนทำงกำรเงินยังพบโอกำสพัฒนำ
ไม่สำมำรถจัดทำได้ ทันตำมที่กำหนดตำมที่ ตงเป้
ั ้ ำหมำยไว้ ผู้เกี่ยวข้ องซึ่งมีหลำยส่วนงำนยังขำดกำรก ำหนด
แผนงำน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ กำรกำกับกรอบเวลำตำมเป้ำหมำยของแต่ละงำนที่ตอ่ เนื่องกันอย่ำงชัดเจน ขำด
ระบบกำรเตือนกิจกรรม กำร alert ทีม ผู้เกี่ยวข้ องจึงร่วมกันศึกษำรำกเหง้ ำปัญหำ ค้ นหำสำเหตุหลัก เพื่อลด
กำร Rework ลดโอกำสที่ทำให้ ไม่เป็ นไปตำมเป้ำ พัฒนำช่องทำงกำรสื่อสำรภำยในทีมเพื่อติดตำมงำนอย่ำง
ทัว่ ถึง โดยจัดทำโครงกำรปรับกระบวนกำรกำกับภำรกิจปิ ดบัญชี คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
มีกำร
นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มำใช้ ในกำรติดตำมกำรทำงำนทุกขันตอนพร้
้
อมสื่อสำร เตือนกำรทำงำนในจุดสำคัญตลอด
กระบวนกำร ช่วยลดระยะเวลำในกำรจัดทำรำยงำนกำรเงิน สำมำรถจัดสรรเวลำในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึก
เพิ่ม พัฒนำรำยงำนให้ ทนั สมัย เข้ ำใจง่ำย เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทังเชิ
้ งปริมำณ เชิงคุณภำพ และ
เวลำ โดยนำระบบสำรสนเทศเข้ ำมำช่วยในกำรพัฒนำประสิทธิภำพทำงกำรจัดกำรข้ อมูลทำงกำรเงิน
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นอกจำกนีย้ ังได้ ประโยชน์ทำงอ้ อม กล่ำวคือ บุคลำกรที่ทำงำนได้ เรี ยนรู้ พัฒนำทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในกำรวิเครำะห์ จัด ท ำรำยงำนกำรเงิ นและวิเครำะห์งบกำรเงินได้ อย่ ำงถูกต้ อง ตรงตำมควำมต้ องกำรของ
ผู้บริหำร รวมทังกำรส่
้
งเสริมให้ เครือข่ำยทำงำนอย่ำงมีสว่ นร่วมในกำรบริหำรและทำงำนเป็ นทีม สนับสนุนกำรใช้
ประโยชน์จำกข้ อมูลทำงกำรเงินอย่ำงมีประสิทธิภำพและช่วยชีน้ ำกำรตัดสินใจ กำรจัดกำรองค์กรที่ทนั ต่อกำร
เปลี่ยนแปลง
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

กระบวนกำรก่อน-หลังดำเนินกำรปิ ดบัญชีและนำส่งงบกำรเงิ นให้ ม.มหิ ดล พร้ อมแสดงตัวชีว้ ัดผลสำเร็จของ
โครงกำรและผลลัพธ์
No.

กระบวนการทางาน

เป้ าหมาย

ก่ อนดาเนินโครงการ

1 Closing AP AR AA System

วันที่ 5

วันที่ 8

2 Investment upload BI

วันที่ 10

วันที่ 12

3 Closing GL System

วันที่ 12

วันที่ 15

4 Cost allocation

วันที่ 14

วันที่ 16

5 จัดทำงบกำรเงินรวม

วันที่ 15

วันที่ 17

6.1 นำส่งงบกำรเงินรวมให้ ม.มหิดล

วันที่ 20

วันที่ 22

6.2 นำส่งงบพันธกิจ ให้ ม.มหิดล

วันที่ 25

วันที่ 27

หลังดาเนินโครงการ

6 นำส่งงบกำรเงิน
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วันที่ 17 ทาได้ ดีกว่ า
เป้ าหมาย
วันที่ 22 ทาได้ ดีกว่ า
เป้ าหมาย

เมื่ อเปรี ย บเทีย บกั บ การทางานในอดี ต ที่ผ่า นมา พบว่ า หลั งด าเนินโครงการ ทัง้ งานบั ญชีและงาน
ประเมินต้ นทุนสามารถปิ ดบัญชีและจัดทางบการเงินและส่ งไปที่กองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ ดีกว่ า
เป้ าหมายที่กาหนดไว้
จานวนวันที่แล้ วเสร็จ
กระบวนการ
6.1) นำส่งงบกำรเงินรวม ให้ ม.มหิดล

เป้ าหมาย
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
วันที่ 20 ของเดือนถัดไป 41
24
35
27
20
17
17

6.2) นำส่งงบพันธกิจให้ ม.มหิดล

วันที่ 25 ของเดือนถัดไป

ควำมพึงพอใจ

46

>80%

29

39
NA

35

24

22

22

84%

84%

86%

หมำยเหตุ ปี 2555-2558 ก่อนดำเนิ นโครงกำร

ตัวอย่ างการใช้ Google sheet ในการทางาน
มีกำรกำหนดขันตอนและผู
้
้ รับผิดชอบอย่ำงชัดเจน โดยใช้ สีในกำรสื่อสำรและแปรผลกำรดำเนินงำน
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