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สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างทีดีเยี่ยม”   
1. การพัฒนาวิธีการจัดเก็บข้อมูลโครงการต่าง  ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลให้เป็นระบบ 

โดยการน า IO (Internal Order) ในระบบ SAP มาเก็บข้อมูลของโครงการ ท าให้สามารถควบคุมรายรับและ
รายจ่ายโครงการ ได้อย่ าง ถูกต้อง  แม่นย า  และ  ไม่ เกิดการบันทึกรายการผิดพลาด นอกจากนี้ 
ยังช่วยภาควิชา/หน่วยงาน ควบคุมรายรับและรายจ่ายที่เกิดข้ึนระหว่างด าเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง 

2. การบริหารจัดการข้อมูลที่สามารถน าไปสู่กระบวนการ วิเคราะห์ให้เกิดความคุ้มค่าในแต่ละโครงการ 
โดยมีรายงานที่แสดงผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่ก าหนดไว้
ตั้งแต่เริ่มเสนออนุมัติโครงการ ทั้งนี้ยังสามารถเก็บข้อมูลไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลภายในและ
ภายนอกคณะฯ ทราบถึงการด าเนินโครงการที่ผ่านมา และสามารถเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมในโครงการที่จัดท า
ข้ึนใหม่ในอนาคต ลดการท างานที่ซ้ าซ้อนและเก็บข้อมูลด้วยวิธี Manual เหมือนในอดีต 

3. การควบคุมและติดตามจ านวนโครงการที่สัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ ที่ถูกก าหนดเป็น
ตัวช้ีวัดส าคัญในลักษณะจ านวนโครงการใหม่ และต้องเสร็จสิ้นในแต่ละปีงบประมาณ โดยมีการก าหนด
รายละเอียดประเภทของโครงการให้ผู้ใช้งานระบุตามวัตถุประสงค์ 
 
 
 

 ประสิทธิผล   

1. สามารถแยกประเภทโครงการที่ด าเนินการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
น าข้อมูลมาใช้เป็นตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  

2. บันทึกปัจจัยน าเข้าของโครงการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และมีรายงานที่แสดงผลการด าเนินโครงการให้กับ
ภาควิชา/หน่วยงานทราบอย่างต่อเนื่อง เรียกดูได้อย่างเป็นปัจจุบัน รายงานแสดงผลการด าเนินโครงการมีความ
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ถู ก ต้ อ ง  เ ป็ น ร ะบบ  แล ะ เ ป็ น ไป ตามก าหนด เ วล า  ทั้ ง ใ น ร ะดั บป ฏิบั ติ ก า รและ ระดั บบริห าร 
ระบบมีความเสถียร และมีความปลอดภัยสูงในการเข้าถึง มีการสร้างวิธีการจัดเก็บและสืบค้นตามมาตรฐาน
ระบบสารสนเทศที่ได้รับการยอมรับของสากล 

3. สรุปผลการด าเนินการในภาครวมของโครงการทั้ งหมด เปรียบเทียบแผน – ผลตามปีงบประมาณ 
และน า เสนอให้ผู้ เ กี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้ งสามารถน าไปใช้พัฒนาและปรับปรุง โครงการต่าง ๆ 
ที่จะได้รับอนุมัติใหม่ให้มีคุณภาพมากข้ึน อย่างบูรณการ 

4. ผลประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน/ภาควิชาอยู่ในเกณฑ์พอใจระดับมากถึงมากที่สุด  

 [  ] อนุญาตให้มลูนิธิฯ จัดใหผู้้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผูส้มัครนี้ได้     

[  ] อนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่น าเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได ้
 
 

บทคัดย่อ 

ชื่อเรื่อง  :  การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลการจัดโครงการ ด้วยการใช้ Internal Order (IO) 

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีวิสัยทัศน์เป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดินมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ระดับสากลมากกว่า 131 ปี  คณะแพทยศาสตร์ ศิริ ราชพยาบาล ยั งคงมุ่ งมั่ น ในการพัฒนาไม่หยุดนิ่ ง 
ทั้ งด้ านบุคลากร ระบบ กลไก และกระบวนการ เพื่ อด า เนินการตามพันธกิจหลักให้มีประสิท ธิภาพ 
อย่างบูรณาการทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่   1) จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์คุณภาพมีคุณธรรม
จริยธรรมพร้อมออกไปรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง 2) สร้างระบบสนับสนุนพื้นฐานเพื่อความเป็นเลิศในพันธกิจวิจัย
แบบครบวงจรและสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ 3) ให้บริการการแพทย์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม ทันสมัย ได้
มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และช้ีน าสังคมไทย 4) เสริมสร้างบรรยากาศความเข้มแข็ง
ในพันธกิจวิชาการ   

ส าหรับพันธกิจวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลให้ความส าคัญเรื่องการบริหารจัดการ 
โดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร์หลักตามแผนยุทธศาสตร์คณะฯ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายและติดตาม
วัดผลตัวช้ีวัดที่ เกี่ยวข้อง (ภาพที่ 1) เพื่อมั่นใจว่าคณะฯ มีระบบ Health Care และ Non Health Care ที่ได้
มาตรฐานในระดับสากล ผ่านการจัดโครงการบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ที่ภาควิชา/หน่วยงานมีความถนัดและ
เช่ียวชาญสูง ช่วยถ่ายทอดความรู้ไปสรรค์สร้างประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ ผู้ด้อยโอกาส นอกจากนี้ยังเป็นการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของคณาจารย์ทั้งภายในและภายนอก เช่ือมโยงความรู้กับหน่วยงานภายนอก และท าให้
เกิดการบูรณาการความรู้ในระดับสากล อีกทั้งเสริมการสร้างความร่วมมือร่วมพลัง (Collaborating) การสร้าง
เครือข่าย (Networking) กับภาคส่วนและหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ  ผู้บริหารและคณาจารย์รุ่นสู่รุ่นยังคงมุ่งมั่นสร้างความก้าวหน้าในพันธกิจวิชาการตามครรลองของ
ปรัชญาศิริราชที่ว่า “ความส าเร็จที่แท้จริง อยู่ที่การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ” 
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                                            ภาพที่ 1 เป้าหมายและตัวช้ีวัดของพันธกิจวิชาการ 

  

 
นับจากปี 2548 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสามารถใช้งานระบบ ERP ภายใต้ช่ือ SAP ได้อย่างเต็ม

ศักยภาพและรองรับบริบทของงานอย่างมีประสทิธิภาพ ระบบมีความน่าเช่ือถือตามมาตรฐานที่ถูกก าหนดไว้ จนเป็น
แหล่งขอศึกษาดูงานจากองค์กรต่าง ๆ มากมาย โดยหนึ่งใน Module ในระบบ SAP ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น
ต้นแบบและได้รับรางวัลจากการน าเสนอผลงานในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & Symposium on 
TQM-Best Practices in Thailand 1 คือ Costing Module ที่สามารถรวบรวมรายได้และต้นทุนตามหน่วยงาน 
(CCA : Cost Center Accounting) ท าการบันทึกและปันส่วนได้ผลลัพธ์รายได้และต้นทุนตามผลผลิต (PA : 
Profitability Analysis) อีกทั้งยังมีการน า Internal Order: IO มาใช้ในการเก็บข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของการจัด
โครงการอบรมเชิงวิชาการ ซึ่งลักษณะส าคัญของโครงการ คือ มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดชัดเจน อีกทั้งมีการจัด
โครงการแบบ สหวิชาชีพ (หลายหน่วยงานร่วมกันจัดด าเนินการ)  

เดิมที่หน่วยงานส่วนกลางต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลการด าเนินการในลักษณะของโครงการ ซึ่งมีการ
เก็บข้อมูลแบบกระจายอยู่ในทุกภาควิชา/หน่วยงาน เพื่อให้มีระบบในการติดตามรายรับและรายจ่ายของโครงการได ้
จึงมีการน า IO มาเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยในระยะแรกโครงการส่วนใหญ่เป็นของส่วนกลาง 
ภาควิชา/หน่วยงานมีการใช้งานบ้างบางส่วน 

 

 

 

 

                                                
1 รางวัลTHAILAND QUALITY CONFERENCE 
  ครัง้ที่ 17 ระบบการบริหารต้นทนุเพื่อการจัดการที่เป็นเลศิของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ครัง้ที่ 18 Governance costing for fair pricing ธรรมาภิบาลต้นทนุส าหรับการก าหนดราคาที่เป็นธรรม 
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ภาพที่ 2 การพัฒนา IO 

 
ต่อมามีการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ IO ด้วยการน าความต้องการของทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

มาเป็นโจทย์ในการปรบัปรงุและออกแบบเพื่อสนองตอบทุกความต้องการ ด้วยการวิเคราะห์และก าหนดขอบเขตงาน 
ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ จัดท าคู่มือ  และอบรมผู้ใ ช้งาน ข้ึนใช้งานของระบบ และสรุปติดตามผล (ใช้
กระบวนการพัฒนาระบบตามแบบสากล) อีกทั้งยังมีการเพิม่ Function Classification และข้ึนใช้งานใน 3 ประเภท
โครงการ คือ 1) โครงการบริการวิชาการ 2) โครงการสร้างเสริมสุขภาพ และ 3) การดูงานภายในประเทศ โดยการ
สร้างรหัสโครงการแบบคุมรหัสด้วย “โครงสร้างแบบ External Running” แต่ยังพบว่ามีประเด็นของการสร้างเลขที่ 
IO ไม่สมบูรณ์ ท าให้ต้องพัฒนาเพิ่มโปรแกรม “IO Main” เป็น Customized Function เพื่อให้ผู้ใช้งาน IO สามารถ
จัดเก็บข้อมูล ตามประเภท และตามมุมมองที่ต้องการ พร้อมทั้งการออกแบบหน้าจอการท างาน (User Friendly) 
เพื่อให้สามารถกรอกตัวช้ีวัดของโครงการ และประมวลผลออกรายงาน และเพิ่มการปรับปรุงรูปแบบกระบวนการ
ของอนุมัติจัดโครงการเชิงวิชาการ เอื้อให้เกิดความสะดวกกับผู้ใช้งาน จัดประชุมช้ีแจงภาควิชาทั้งหมด รวมทั้งจัดให้
มี Help line ส าหรับการให้ความแนะน าและช่วยเหลือในการใช้งาน IO 
 ในระหว่างปี 2558 มีการน ากลยุทธ์ใช้ “วงเงินอุดหนุนจัดสรร” เพื่อกระตุ้นให้เกิดการจัดโครงการอบรมเชิง
วิชาการเพิ่มขึ้น แบ่งการจัดสรรตามประเภทโครงการที่จัดเป็น 2 ประเภท คือ การประชุมวิชาการนานาชาติ  และ
การประชุมวิชาการในประเทศ 
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 ผลหลังจากการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ IO เชิงประจักษ์ 
1. ระบบการใช้ IO มีความง่าย และ สะดวก สามารถแยกประเภทโครงการทีด่ าเนินการได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

และสามารถน ามาเป็นกลไกช่วยในการติดตาม และเร่งรัดในการเริ่มและปิดโครงการผ่านทางการรายงาน
เปรียบเทียบแผน – ผลตามตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร์ส าคัญต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้  

 จ านวนการจัดโครงการที่บันทึกข้อมูลผ่านระบบ IO เพิ่มข้ึนทุกปี แยกประเภทโครงการ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จ านวน SI International Short Training Courses/ International Conference  
สูงกว่าค่าเป้าหมาย และเพิม่ขึ้นทุกป ี

 

 
 

2. ระบบการใช้ IO ท าให้การบันทึกกิจกรรม ปัจจัยน าเข้าหลักที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า เช่น แผน – ผล รายรับ
และรายจ่ายของโครงการต่าง ๆ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและสะดวก 

ปี 2561  
เพิม่ข ึน้ 

จากปี2556 
  43% 



 
 

  6 

3. ระบบ IO แสดงผลการด าเนินโครงการอย่างถูกต้องและเปน็ปัจจุบนั ทั้งระดับปฏิบัติการและระดับบรหิาร มี
ความเสถียรและปลอดภัยสูงในการเข้าถึง สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานระบบ
สารสนเทศ  

4. ระบบการใช้ IO สามารถสรุปผลการด าเนินการในภาพรวมของโครงการทั้งหมดเปรียบเทียบตาม
ปีงบประมาณ และน าไปใช้พัฒนาและปรับปรุงโครงการต่าง ๆ ที่จะได้รับอนุมัติใหม่ให้มีคุณภาพมากข้ึน 

5. ผลประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน/ภาควิชาอยู่ในเกณฑ์พอใจระดับมากถึงมากที่สุด  


