
  โครงการ 
  ปรบักระบวนการก ากบัภารกจิปิดบญัช ี 
  คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 

นางอนสุรา  วชัรแข 

น าเสนอโดย 
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หวัขอ้น าเสนอ 

1. บทสรปุของผูบ้รหิาร  

2. ขอ้มลูเกีย่วกบัคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 

3. การเรยีนรูค้วามตอ้งการและความคาดหวงัของลกูคา้ 

4. กระบวนการและวธิปีฏบิตัใินอดตี 

5. กระบวนการและวธิปีฏบิตัทิ ีไ่ดป้รบัปรงุใหม ่

6. การวดัและวเิคราะหค์ณุภาพของผลการท างานและประโยชนท์ีไ่ดร้บั 

7. ความทา้ทา้ยตอ่ไป  

8. ปญัหา อปุสรรค และแนวทางในการแกไ้ข 

9. ปจัจยัแหง่ความส าเร็จ และความย ัง่ยนื 

10. เอกสารอา้งองิ  
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1.บทสรปุของผูบ้รหิาร 



1.บทสรปุของผูบ้รหิาร 
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2.ขอ้มลูเกีย่วกบัองคก์ร 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ปรัชญา 
ความส าเร็จทีแ่ทจ้รงิอยูท่ีก่ารน าความรู ้

ไปประยกุตใ์ชเ้พือ่ประโยชนส์ขุแกม่วลมนุษยชาต ิ
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ประเภทผูร้บับรกิาร กลุม่ลกูคา้

·       มหาวทิยาลัยมหดิล

·       ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตหน่วยงานภายนอกคณะฯ

ระดับบรหิาร ·       ผูบ้รหิาร

ระดับปฏบัิตกิาร ·       ฝ่ายนโยบายและแผน

7 

ผลติภณัฑ/์บรกิารหลกั กลไกสง่มอบบรกิารลกูคา้

·       งบการเงนิแยกตามบรษัิท

·       งบการเงนิรวม

·       งบทดลองแยกตามกองทนุ

·       งบการเงนิแยกตามพันธกจิ

งบการเงนิ

การน าเสนอรายงาน      

เพือ่การบรหิารจัดการ
·       น าเสนอทีป่ระชมุตามก าหนด



ความคาดหวงั/

ความตอ้งการทีส่ าคญั

·       ผูบ้รหิาร สามารถน าขอ้มูลรายงานการเงนิ

เพือ่การบรหิารจัดการ เป็นขอ้มูล

ในการก าหนดยุทธศาสตร์คณะฯ 

และใชใ้นการตัดสนิใจทีถู่กตอ้ง

ทันการณ์

- ไดรั้บการรายงานวเิคราะห์

    รายงานการเงนิเพือ่การ

บรหิารจัดการ

- รายเดอืน / ราย

ไตรมาส / รายปี

- สามารถน าขอ้มูลงบการเงนิ 

Actual ไปวางแผนรายได ้

คา่ใชจ้า่ยลว่งหนา้ไดถู้กตอ้ง เมือ่

เทยีบกับผลการด าเนนิงานจรงิ

- ไดรั้บแผนรายได ้

คา่ใชจ้า่ยลว่งหนา้ ทันตาม

ก าหนด

- ราย 6 เดอืน / รายปี

- สามารถน าขอ้มูลไปใชส้นับสนุน

ในการวางแผนยุทธศาสตร์คณะฯ 

ก าหนดตัวชีว้ดัเพือ่ใหบ้รรลุ

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์คณะฯ

- ผลการด าเนนิงานบรรลุ

ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

ตามยุทธศาสตร์คณะฯ

-    รายไตรมาส / 

ราย 6 เดอืน / ราย 9

 เดอืน / รายปี

ระดบัปฏบิตักิาร

·       ฝ่ายนโยบายและแผน

กลุม่ลกูคา้ วธิกีารประเมนิ/ผลลพัธ์ ความถี่

ระดบับรหิาร
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4. กระบวนการและวธิปีฏบิตัใินอดตี  

บญัชขีองคณะฯในระบบ SAP 6 บรษัิท : 

1. S001 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 

2. S002 กองทนุประกนัสงัคม โรงพยาบาลศริริาช 

3. S003 กองทนุหลักประกนัสขุภาพถว้นหนา้ 

4. S004 กองทนุคลนิกิพเิศษนอกเวลาราชการ 

5. S007 โรงพยาบาลศริริาชปิยมหาราชการณุย ์

6. S008 ศนูยก์ารแพทยก์าญจนาภเิษก 

ขอ้มลูจากระบบอืน่ๆ  
จะ Integrate เขา้มาสูร่ะบบ
บญัชแียกประเภทท ัว่ไป 

General Ledger  
เพือ่จดัท ารายงานการเงนิ 

 



   ก าหนดปฏิทินการท างาน      
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ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล วา่
ดว้ยการบรหิารงบประมาณ 
และการเงนิ (ฉบบัที ่2)  
พ.ศ. 2556 ขอ้ 40 วรรค 2  
ใหส้ว่นงานทีบ่รหิารรายไดข้องตนเอง 
• รายงานการเงนิประจ าเดอืนภายใน
วนัที ่20 ของเดอืนถดัไป 

• รายงานการเงนิประจ าปีทีผ่า่นการ
รับรองจากผูต้รวจสอบบญัชแีลว้ 
ใหเ้สนอภายใน 60 วนันับแตว่นัสิน้ปี 

จงึมกีารก าหนด 
ปฏทินิการท างาน 
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4. กระบวนการและวธิปีฏบิตัใินอดตี 
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5. กระบวนการและวธิปีฏบิตัทิ ีไ่ดป้รบัปรงุใหม ่ 
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ตวัอยา่ง Annual Calendar   
By Google Sheet 

5 
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6. การวดัและวเิคราะหค์ณุภาพ 
    ผลการท างานและประโยชนท์ีไ่ดร้บั 

No. กระบวนการท างาน เป้าหมาย กอ่นด าเนนิโครงการ หลงัด าเนนิโครงการ

6.1 น าสง่งบการรวมให ้ม.มหดิล วนัที ่20 วนัที ่22 วนัที ่17 ท าไดด้กีวา่เป้าหมาย

6.2
น าสง่งบการเงนิแยกตามพนัธ

กจิให ้ม.มหดิล
วนัที ่25 วนัที ่27 วนัที ่22 ท าไดด้กีวา่เป้าหมาย

5 จดัท างบการเงนิรวม วนัที ่15 วนัที ่17

6 น าสง่งบการเงนิ

3 Closing GL Module วนัที ่12 วนัที ่15

4 Cost allocation วนัที ่14 วนัที ่16

1 Closing AP, AR, AA Module วนัที ่5 วนัที ่8

2 Investment Upload BI วนัที ่10 วนัที ่12
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หมายเหต ุปี 2555-2558 กอ่นด าเนนิโครงการ 

  คณะฯ เป็น 1 ใน 5 สว่นงานทีบ่รหิารรายไดเ้อง และอยูน่อกระบบ MU-ERP ของมหาวทิยาลยัมหดิล   
จงึตอ้งมกีาร Interface ขอ้มลูเขา้ระบบ MU-ERP โดยทกุเดอืนสามารถสง่ขอ้มลูไดเ้ป็นสว่นงานแรกตัง้แตด่ าเนนิโครงการมา  

ผลลพัธก์ารด าเนนิโครงการ 

6. การวดัและวเิคราะหค์ณุภาพ 
    ผลการท างานและประโยชนท์ีไ่ดร้บั 
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6. การวดัและวเิคราะหค์ณุภาพ 
    ผลการท างานและประโยชนท์ีไ่ดร้บั 

ประโยชน ์
ทีไ่ดร้บั 
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7. ปญัหา อปุสรรค และแนวทางในการแกไ้ข 

ปญัหา/อปุสรรค แนวทางแกไ้ข

-        ผูป้ฏบัิตงิานไมส่ามารถเขา้ใชง้าน -        ก าหนดใหท้กุคนม ีGmail Account      

ใหค้วามรูใ้นการใชง้าน Google Sheet

-        จัดท าคูม่อืการใชง้าน Google Sheet

-        การเปลีย่นแปลงมาตรฐานบัญชี -        เขา้อบรมเพือ่ใหท้ราบมาตรฐานการบัญช ี

ทีเ่ปลีย่นแปลง และจัดประชมุใหค้วามรูก้ับ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

-        จัดท าคูม่อืการปฏบัิตงิาน

-        มกีารทบทวนคูม่อืการปฏบัิตงิาน

เพือ่ใหเ้ป็นปัจจบัุน

-        จัดประชมุกับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

-        ผูป้ฏบัิตงิานไมใ่สผ่ลการด าเนนิงาน

ใน Google Sheet

-        สรา้ง Line Group เพือ่สือ่สารแจง้เตอืน

กันในกลุม่ผูป้ฏบัิตงิาน

-        การบันทกึปรับปรุงบัญช ีและการ

จัดท ารายงานเงนิใหถู้กตอ้งตามมาตรฐาน

บัญชี
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8. ความทา้ทายตอ่ไป  

ปิดบญัช ี
จดัท างบการเงนิ 
แยกกองทนุ 
น าสง่มหดิล 

ภายในวนัที ่15  
ของเดอืนถดัไป  

 

Upload ขอ้มลู 
จากระบบ SAP  

เขา้ระบบ MU-ERP 
โดยทนัท ี 

น ากระบวนการ 
ปิดบญัชไีปใชก้บั
ศนูยก์ารแพทย์
กาญจนาภเิษก  
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9. ปจัจยัแหง่ความส าเร็จ และความย ัง่ยนื  

Performance 
Driven & 
Problem 
Solving 

Management 

People 

Process 

Policy 
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10. เอกสารอา้งองิ 
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