






1.บทสรปุของผูบ้รหิาร 

Thailand 4.0 
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กระบวนการพฒันาระบบรบับรจิาค 
คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 

• เกดิขึน้จากความตอ้งการตอบสนองผูม้เีสยีไดส้ว่นเสยี 

• เพิม่ประสทิธภิาพท ัง้ผูใ้หบ้รกิารและผูร้บับรกิาร 

• น าศกัยภาพของกลุม่ท างานแบบมสีว่นรว่มมาพฒันาระบบ 

• แกไ้ขขอ้ดอ้ยของระบบบรจิาค SAP เดมิ 

• เพิม่ชอ่งทางบรกิารรปูแบบใหม ่
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ประเภทกลุม่ ความตอ้งการ การเรยีนรู ้

1.ผูใ้หบ้รกิาร 

 เจา้หนา้ที่

การเงนิรบั ปฏบิตังิานไดถ้กูตอ้ง 

ครบถว้นรวดเร็ว 

การสงัเกต                     

การสอบถาม                     

การรบัฟงั 

 เจา้หนา้ที่

การเงนิกลาง 

2. ผูร้บับรกิาร 

 ผูบ้รจิาค 
ไดร้บัใบเสร็จรบัเงนิ 

ถกูตอ้งครบถว้นรวดเร็ว  

 ผูบ้รหิาร 

ไดร้บัรายงานยอดการรบับรจิาค 

ทีถ่กูตอ้งครบถว้น ทนัก าหนด 

เป็นประโยชนใ์นการตดัสนิใจ 

 เจา้หนา้ที่

ประชาสมัพนัธ ์

ไดร้บัขอ้มลูการรบับรจิาค 

ทีถ่กูตอ้งครบถว้น 

เพือ่มอบสทิธปิระโยชน ์

ตามระเบยีบคณะฯ 

3.หนว่ยงาน

ภายนอก 

 กรมสรรพากร 
ไดร้บัขอ้มลูผูบ้รจิาค 

ทีถ่กูตอ้งครบถว้น 

 ธนาคารไทย

พาณิชย ์จ ากดั

(มหาชน) 

สามารถสรา้ง QR Payment  

ใหก้บัลกูคา้รายอืน่ของธนาคารฯ 
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4. กระบวนการและวธิปีฏบิตัใินอดตี  

ทกุสิน้วนัน ำเงนิสด เชค็ ฝำกเขำ้     
บญัชเีงนิฝำกธนำคำรคณะฯ  

กรณีเงนิโอน:จำ่หนำ้ซองจดหมำยพรอ้ม
แนบใบเสร็จรับเงนิ จัดสง่ทำงไปรษณีย ์

บนัทกึรำยกำรทำงบญัช ี

รับเงนิบรจิำคประเภทเงนิสด            
บตัรเครดติ เชค็ และเงนิโอน 
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ประเภทกลุม่ ความตอ้งการ การเรยีนรู ้ อดตี ใหม ่

1.ผูใ้หบ้รกิาร 

 เจา้หนา้ที่

การเงนิรบั ปฏบิตังิานไดถ้กูตอ้ง 

ครบถว้นรวดเร็ว 

การสงัเกต                     

การสอบถาม                     

การรบัฟงั 

 เจา้หนา้ที่

การเงนิกลาง 

2. ผูร้บับรกิาร 

 ผูบ้รจิาค 
ไดร้บัใบเสร็จรบัเงนิ 

ถกูตอ้งครบถว้นรวดเร็ว  

 ผูบ้รหิาร 

ไดร้บัรายงานยอดการรบับรจิาค 

ทีถ่กูตอ้งครบถว้น ทนัก าหนด 

เป็นประโยชนใ์นการตดัสนิใจ 

 เจา้หนา้ที่

ประชาสมัพนัธ ์

ไดร้บัขอ้มลูการรบับรจิาค 

ทีถ่กูตอ้งครบถว้น 

เพือ่มอบสทิธปิระโยชน ์

ตามระเบยีบคณะฯ 

3.หนว่ยงาน

ภายนอก 

 กรมสรรพากร 
ไดร้บัขอ้มลูผูบ้รจิาค 

ทีถ่กูตอ้งครบถว้น 

 ธนาคารไทย

พาณิชย ์จ ากดั

(มหาชน) 

สามารถสรา้ง QR Payment  

ใหก้บัลกูคา้รายอืน่ของธนาคารฯ 



13 

5. กระบวนการและวธิปีฏบิตัทิ ีไ่ดป้รบัปรงุใหม ่ 



5. กระบวนการและวธิปีฏบิตัทิ ีไ่ดป้รบัปรงุใหม ่ 

1.บรจิาคOnline (ส าหรบัผูบ้รจิาคท าการบรจิาคตดัเงนิผา่นบตัรเครดติ) 
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1.เขา้เว็บไซต ์ https://si-eservice.mahidol.ac.th/donation/ 
เลอืกกองทนุทีต่อ้งการบรจิาค,กรอกขอ้มลูรายละเอยีดตาม
แบบฟอรม์ทีก่ าหนด(ระบจุ านวนเงนิ,ชือ่ – นามสกลุ และทีอ่ยูใ่นการ
จดัสง่ใบเสร็จฯทางไปรษณีย)์ 

2. เลอืกประเภทบตัรเครดติของผูบ้รจิาค 
  

3. เมือ่ท ารายการส าเร็จ ระบบจะมี
ขอ้ความแสดง “ขอบคณุทีร่ว่มบรจิาค” 



 2.Finance Donation(ส าหรบัเจา้หนา้ทีก่ารเงนิรบั) 

5. กระบวนการและวธิปีฏบิตัทิ ีไ่ดป้รบัปรงุใหม ่ 
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1.เขา้เว็บไซต ์https://…… 
 Log in  Username, Password  
ของผูใ้ชง้านเพือ่เขา้สูร่ะบบ 

2. คลกิปุ่ ม Open Shift เร ิม่เขา้ใชง้าน  3. แสดงหนา้จอรายละเอยีดกรอกขอ้มลูของผูบ้รจิาค 



5. กระบวนการและวธิปีฏบิตัทิ ีไ่ดป้รบัปรงุใหม ่ 
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6. ระบบบรจิาคสามารถเรยีกดรูายงานตา่งๆ  4. คลกิปุ่ ม “บนัทกึขอ้มลู” และส ัง่พมิพใ์บเสร็จฯ 5. เมือ่ส ิน้สดุการท างานทกุสิน้วนัตอ้งท า 
Close Shift และยนืยนัออกจากระบบ 

 2.Finance Donation(ส าหรบัเจา้หนา้ทีก่ารเงนิรบั) 



5. กระบวนการและวธิปีฏบิตัทิ ีไ่ดป้รบัปรงุใหม ่ 

 3. บรจิาคผา่น QR Payment  
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ตวัอยา่ง                             
QR Payment 



5. กระบวนการและวธิปีฏบิตัทิ ีไ่ดป้รบัปรงุใหม ่ 

 รปูภาพ QR  Payment (e-Donation) 
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กองทนุสมทบทนุสรา้งอาคาร 
นวมนิทรบพติร 84 พรรษา 

เพือ่กำรศกึษำคณะแพทยศำสตรศ์ริริำชฯ     

กองทนุสมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์       
เพือ่รักษำพระภกิษุสงฆ ์สำมเณรอำพำธ 

กองทนุพฒันาแพทยศ์าสตรศ์กึษา      
เพือ่ใชพั้ฒนำหลักสตูรกำรเรยีนกำรสอน 

กองทนุพฒันาการวจิยั                       
เพือ่สนับสนุนกำรคน้ควำ้กำรศกึษำและวจัิย  

กองทนุพระมรดกสมเด็จพระราชบดิา  
 เพือ่ใชป้ระโยชนท์ำงกำรศกึษำ 

กองทนุเพือ่การรกัษาพยาบาลผูป่้วย
อาคารนวมนิทรบพติร 84 พรรษา       
เพือ่จัดซือ้ครภัุณฑท์ำกำรแพทยฯ์  
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ประเภทกลุม่ ความตอ้งการ การเรยีนรู ้ อดตี ใหม ่

1.ผูใ้หบ้รกิาร 

 เจา้หนา้ที่

การเงนิรบั ปฏบิตังิานไดถ้กูตอ้ง 

ครบถว้นรวดเร็ว 

การสงัเกต                     

การสอบถาม                     

การรบัฟงั 

 เจา้หนา้ที่

การเงนิกลาง 

2. ผูร้บับรกิาร 

 ผูบ้รจิาค 
ไดร้บัใบเสร็จรบัเงนิ 

ถกูตอ้งครบถว้นรวดเร็ว  

 ผูบ้รหิาร 

ไดร้บัรายงานยอดการรบับรจิาค 

ทีถ่กูตอ้งครบถว้น ทนัก าหนด 

เป็นประโยชนใ์นการตดัสนิใจ 

 เจา้หนา้ที่

ประชาสมัพนัธ ์

ไดร้บัขอ้มลูการรบับรจิาค 

ทีถ่กูตอ้งครบถว้น 

เพือ่มอบสทิธปิระโยชน ์

ตามระเบยีบคณะฯ 

3.หนว่ยงาน

ภายนอก 

 กรมสรรพากร 
ไดร้บัขอ้มลูผูบ้รจิาค 

ทีถ่กูตอ้งครบถว้น 

 ธนาคารไทย

พาณิชย ์จ ากดั

(มหาชน) 

สามารถสรา้ง QR Payment  

ใหก้บัลกูคา้รายอืน่ของธนาคารฯ 
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     ตวัชีว้ดัผลส าเร็จและผลลพัธ ์



6. การวดัและวเิคราะหค์ณุภาพ 
    ผลการท างานและประโยชนท์ีไ่ดร้บั 

22 



6. การวดัและวเิคราะหค์ณุภาพ 
    ผลการท างานและประโยชนท์ีไ่ดร้บั 
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7. ความทา้ทายตอ่ไป  

• พฒันาระบบเพิม่ฟงักช์ ัน่เสยีบ Card Reader  

    และออกใบเสร็จฯแบบ Big Lots  

• พฒันาระบบจดัการฐานขอ้มลูผูอ้ปุการคณุ  

เชือ่มโยงขอ้มลูเพือ่เป็นศนูยก์ลางในการดแูลสทิธปิระโยชน ์

• พฒันารปูแบบบตัรสมนาคณุผูอ้ปุการะเป็นบตัร Smart Card  

• เพิม่การประชาสมัพนัธก์ารใชร้ะบบบรจิาคอเิล็กทรอนกิส ์ 

• เพิม่เครอืขา่ยผูบ้รจิาครายใหม ่



8. ปญัหา อปุสรรค และแนวทางในการแกไ้ข 

25 
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9. ปจัจยัแหง่ความส าเร็จ และความย ัง่ยนื  
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10. เอกสารอา้งองิ 

ประกาศมหาวทิยาลยัมหดิล เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารรบัเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ  
การเบกิเงนิ การจา่ยเงนิ และการควบคมุดแูลการจา่ยเงนิ พ.ศ. 2551 

ระบบบรจิาค Online คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล       
https://si-eservice.mahidol.ac.th/donation/ 

ระบบบรจิาคอเิลคทรอนคิส ์กรมสรรพากร
http://edonation.rd.go.th/donate/PageMain.jsp 

รายงานประจ าปี คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
https://www.si.mahidol.ac.th/annualreport/2017/annual.html   

QR Code คูม่อืการท างาน ระบบบรจิาค Finance Donation 



ถาม - ตอบ 


