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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21st Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร [ ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

[   ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide  
     และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   
[] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ      [  ] หนว่ยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ กำรพัฒนำระบบจัดกลุ่มบัญชีเงินลงทุน (Investment Reclassification Systematic)  
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้  
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล   [] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน งำนบัญชี ฝ่ำยกำรคลัง/ งำนวิเครำะห์และพัฒนำระบบ ฝ่ำยสำรสนเทศ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำช
พยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล  
ที่อยู่ เลขที่ 2 โรงพยำบำลศิริรำช ถนนพรำนนก แขวงพรำนนก เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  
โทรศัพท์ 02-4197693-4 ต่อ 41715  โทรสำร 02- 419-9601 
เว็บไซต์ www.si.mshidol.ac.th 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ)  

1. นำงสำวมณฑำ จรจรูญ  นักวิชำกำรเงินและบัญชี  
2. นำงนภัคท  เจริญหลำย   นักวิชำกำรเงินและบัญชี   
3. นำงสำวปรียำภรณ์ สุขงำม นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

โทรศัพท์ 02-4197693-4 ต่อ 41715  โทรสำร 02-4199601 มือถือ 091-1739534 
email: montha_meaw@hotmail.com 
 

สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) มุ่งเน้นกำรสร้ำงระบบกำรท ำงำนโดยน ำเทคโนโลยีเข้ำมำท ำงำนทดแทนได้ทุกข้ันตอน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอ
ถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ  

2) สำมำรถพัฒนำกำรจัดท ำรำยงำนงบทดลองแยกตำมกองทุนเพ่ือที่จะน ำส่งข้อมูลให้มหำวิทยำลัยมหิดลได้ทัน
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) ลดระยะเวลำกำรท ำงำน จำกเดิม 8 ชั่วโมง เหลือแค่ 0.5 ชั่วโมง ลดลง   94% 
2) ลดควำมผิดพลำดในกำรปรับปรุงบัญชี จำกเดิม 1 รำยกำร เป็นไม่มีรำยกำรปรับปรุงบัญชี ลดลง 100% 
 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
           [] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
 

http://www.si.mshidol.ac.th/
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บทคัดย่อ 
 

ชื่อเรื่อง :  การพัฒนาระบบจัดกลุ่มบัญชีเงินลงทุน (Investment Reclassification Systematic) 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
 ฝ่ำยกำรคลัง อยู่ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของ คณบดีคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล โดยเป็นหน่วยงำน
ที่ดูแลระบบบัญชี กำรเงิน งบประมำณ และกำรบริหำรกำรคลัง โดยมีวิสัยทัศ พันธกิจ ที่สอดคล้องกับ  คณะ
แพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล  

  งำนจัดกลุ่มประเภทเงินลงทุนของคณะ ฯ ด ำเนินกำรโดยงำนบัญชีแยกประเภท ฝ่ำยกำรคลัง เพ่ือสะท้อนผลงำน
กำรบริหำรสภำพคล่องของคณะฯ ที่มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง นับเป็นส่วนส ำคัญในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนองค์กรภำยใต้
แผนยุทธศำสตร์ที่ 4 ของคณะ ฯ ในกำรเป็นองค์กรที่มีกำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศอย่ำงยั่งยืน  งำนจัดกลุ่มประเภทเงิน
ลงทุนของคณะฯให้มีกำรแสดงยอดในรำยงำนที่ถูกต้อง มีกำรแสดงรำยกำรตำมกลุ่มข้อมูลที่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่
รับรองทั่วไป และเป็นไปตำมรูปแบบที่มหำวิทยำลัยมหิดลก ำหนดนั้น  มีกระบวนกำรท ำงำนหลำยขั้นตอนและมีควำม
ซับซ้อน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีปริมำณมำก เจ้ำหน้ำที่มีควำมยุ่งยำกในกำรดึงข้อมูล กำรตั้งสูตรกำรท ำงำนด้วยมือ ( Manual ) 
ใน Excel ใหม่ทุกเดือน กำรกระทบยอด ตรวจทำนควำมถูกต้อง กำรจัดท ำรำยงำนกำรเงินประจ ำเดือน หรือ งบทดลอง ก่อน
ส่งมอบผลงำนแก่มหำวิทยำลัยมหิดลภำยในเวลำที่ก ำหนด ท ำให้บุคลำกรที่ต้องท ำงำนในส่วนอ่ืนด้วยในเวลำที่จ ำกัดนั้น 
ต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรด ำเนินกำรทุกขั้นตอนด้วยควำมระมัดระวัง มีโอกำสควำมเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลำดได้ ผลเสีย
จำกกำรจัดกลุ่มประเภทข้อมูลกำรลงทุนที่ผิดพลำด ได้แก่ ผลเสียต่อกำรตัดสินใจในกำรบริหำรจัดกำรจำกข้อมูลที่น ำส่ง
มหำวิทยำลัยมหิดลที่ผิดพลำด มีผลต่ออัตรำส่วนทำงกำรเงินด้ำนควำมสำมำรถในกำรบริหำรสภำพคล่องที่ผิดไปจำกที่ควร 
อีกทั้งเมื่อพบข้อผิดพลำดจำกกำรท ำงำนเดือนก่อนๆ จะต้องมีขบวนกำรเสนอขออนุมัติเพ่ือขอปรับปรุงรำยกำรบัญชีที่มี
ควำมผิดพลำดเพ่ือแก้ไขให้ถูกต้องในเดือนต่อมำหลังจำกที่พบข้อผิดพลำด ( Rework ) นอกจำกนี้ยังมีผลเสียหำยต่อชื่อเสียง 
ควำมน่ำเชื่อถือในรำยงำนเงินลงทุนของคณะฯ และภำพรวมของมหำวิทยำลัยมหิดล หำกส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินสุ่ม
ตรวจสอบ กำรจัดท ำและน ำส่งรำยงำนงบกำรเงินและงบทดลอง จึงต้องตรวจทำนทุกขั้นตอนอย่ำงระมัดระวัง กำรน ำส่ง
ล่ำช้ำ ไม่ทันตำมก ำหนด แสดงถึงควำมไม่มีประสิทธิภำพในกำรท ำงำนและส่งผลกระทบต่องำนของมหำวิทยำลัยมหิดลที่
ต้องด ำเนินกำรต่อในล ำดับต่อไป 

เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนให้เกิดประสิทธิภำพงำนและลดทรัพยำกรเพ่ือควำมยั่งยืน อีกทั้งกำรน ำศักยภำพ
กลุ่มงำนร่วมกันน ำระบบเทคโนโลยีมำใช้ งำนบัญชีแยกประเภท งำนบัญชีเงินลงทุน ฝ่ำยกำรคลัง กับฝ่ำยสำรสนเทศ จึงคิด
หำโอกำสปิดควำมเสี่ยง ปรับขบวนกำรท ำงำนโดยออกแบบนวัตกรรมเพ่ือใช้ในกำรลดทรัพยำกรในกำรท ำงำน อีกทั้งลด
โอกำสควำมเสี่ยงจำกกำรท ำงำนที่ผิดพลำด โดยเฉพำะกำรลดเวลำกำรท ำงำนในขั้นตอนกำรจัดท ำข้อมูลงบทดลองแยกตำม
กองทุนและรหัสบัญชีจำกระบบคณะฯ 35 กองทุน โดยจัดรูปแบบกองทุนและรหัสบัญชีตำมรูปแบบที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
จ ำนวน 21 กองทุน และน ำเข้ำระบบ MU-ERP  เพ่ือรองรับกำรตรวจสอบจำกส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน  และมีเป้ำหมำย
หลัก เพ่ือให้มีกำรน ำส่งงบกำรเงินได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ ตำมระเบียบข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย
กำรบริหำรงบประมำณและกำรเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ข้อที่ 40 ย่อหน้ำที่ 4 ควำมว่ำ “ให้ส่วนงำนที่บริหำรรำยได้ของ
ตนเองรำยงำนกำรเงินประจ ำเดือนภำยในวันที่ยี่สิบของเดือนถัดไป และรำยงำนงบกำรเงินประจ ำปีผ่ำนกำรรับรองจำกผู้
ตรวจสอบบัญชีแล้วให้เสนอภำยในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปี ทั้งนี้รูปแบบของรำยงำนให้เป็นเป็นตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด”  

ระยะเวลำในกำรจัดท ำงบทดลองแยกตำมกองทุนตำมรูปแบบที่มหำวิทยำลัยก ำหนด รวมทั้งสิ้น 3 วันท ำกำร 
ภำยหลังจำกกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมของคณะ ฯ เสร็จสิ้น หรือตั้งแต่วันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยใช้ Microsoft Excel 
แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 

1. Download ข้อมูลงบทดลองจำกระบบ BI ของ Company S001-S008 (ศิริรำชพยำบำล,โครงกำร
ประกันสังคม, โครงกำรประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ, คลินิกพิเศษ, โรงพยำบำลศิริรำชปิยมหำกำรุณย์ และ 
ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก จ ำนวน 35 กองทุน รวมทั้งสิ้น 2,380 รำยกำรบัญชี และตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของข้อมูล ใช้เวลำกำรท ำงำน 1 วันท ำกำร 
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2. จัดประเภทเงินลงทุนให้เป็นไปตำมรูปแบบที่มหำวิทยำลัยก ำหนด กล่ำวคือ จัดกลุ่มเงินลงทุนเป็นเงิน
สดและรำยกำรเทียบเท่ำ เงินลงทุนชั่วครำว และเงินลงทุนระยะยำวโดยแยกตำมสถำบันกำรลงทุน  
จ ำนวน 21 กองทุน รวมทั้งสิ้น 326 รำยกำรบัญชี ใช้เวลำกำรท ำงำน 1 วันท ำกำร 

3. จัดท ำข้อมูลบัญชีหมวดอ่ืน ได้แก่ หมวดสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย จ ำนวน 35 กองทุน 
รวมทั้ งสิ้น 2,054 รำยกำรบัญชี และจัดท ำ Template งบทดลองตำมกองทุนและรหัสบัญชี
มหำวิทยำลัยมหิดล จ ำนวน 21 กองทุน เพ่ือ Interface เข้ำในระบบ MU-ERP ใช้เวลำท ำงำน 1 วันท ำ
กำร 

จำกกำรวิเครำะห์กระบวนกำรท ำงำนและระยะเวลำกำรท ำงำน พบว่ำในขั้นตอนที่ 2 มีปริมำณข้อมูลกำร
ด ำเนินงำนน้อยที่สุด แต่มีรำยละเอียดขั้นตอนกำรท ำงำนที่ซับซ้อนมำกที่สุด และใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรมำก 
โดยที่กระบวนกำรจัดประเภทเงินลงทุนตำมรูปแบบที่มหำวิทยำลัยก ำหนด สำมำรถน ำเทคโนโลยีเข้ำมำท ำงำน
ทดแทนได้ทุกข้ันตอน อีกท้ังยังเป็นกำรสร้ำงระบบกำรท ำงำนให้ถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภำพอีกด้วย 

ขั้นตอนด าเนินการพัฒนาโปรแกรม 
                                            แนวทางการด าเนินการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมหำรือผู้เกี่ยวข้อง ศึกษำ
กระบวนกำรท ำงำนปัจจุบัน สรุปปัญหำ
ควำมต้องกำรมุมมองผู้ใช้งำน 
 

ฝ่ำยกำรคลังประชุมร่วมกับฝ่ำยสำรสนเทศและผู้เกี่ยวข้อง
หำรือเก่ียวกับ Work Flow  
กำรท ำงำนในปัจจุบัน เพ่ือหำข้อบกพร่อง เพื่อสรุป 
ปัญหำที่เกิดขึ้น และควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน 

ฝ่ำยกำรคลัง 
ฝ่ำยสำรสนเทศ 
 

2 วิเครำะห์ ออกแบบระบบและพัฒนำ
โปรแกรมจัดกลุ่มบัญชีเงินลงทุน
(Reclassify Investment) โดยค ำนึงถึง
ประสิทธิภำพ และควำมปลอดภัยในกำร
ใช้งำนและกำรเข้ำถึงของผู้ใช้งำน 
 

จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือออกแบบกำรท ำงำนของ
โปรแกรม และอธิบำยถึงก ำหนดค่ำ(Configuration) ใน
ระบบ SAP ดังนี้ 

1) สร้ำงรหัสบัญชีกลุ่มเงินลงทุน เพ่ือให้รองรับกำร
ท ำงำนของโปรแกรมใหม่ 

2) ก ำหนดค่ำ(Configuration) ในระบบ SAP  
3) ออกแบบและพัฒนำโปรแกรม 

ฝ่ำยกำรคลัง 
ฝ่ำยสำรสนเทศ 
 

                                            แนวทางการด าเนินการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

3 ผู้ใช้งำนทดสอบกำรท ำงำนของโปรแกรม
จั ด ก ลุ่ ม บั ญ ชี เงิน ล งทุ น (Reclassify 
Investment) 
 

 จัดท ำคู่มือวิธีกำรตรวจสอบข้อมูลที่ได้จำกกำร
ทดสอบกำรท ำงำนของโปรแกรมฯ 

 กรณีกำรท ำงำนของโปรแกรมและข้อมูลที่ได้จำก
กำรทดสอบโปรแกรมไม่ถูกต้อง ด ำเนินกำรแจ้ง
ฝ่ำยสำรสนเทศ เพื่อปรับปรุงโปรแกรม 

 กรณีกำรท ำงำนของโปรแกรมและข้อมูลที่ได้จำก
กำรทดสอบโปรแกรมถูกต้อง ด ำเนินกำรแจ้งฝ่ำย
สำรสนเทศ เพื่อน ำโปรแกรมฯ ขึ้นระบบ SAP 
ต่อไป 

ฝ่ำยกำรคลัง 
 
 
 

4 ติดตั้งของโปรแกรมจัดกลุ่มบัญชี เงิน
ลงทุน(Reclassify Investment) 
ใช้งำนและติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 

1) ประมวลผลกำรท ำงำนของโปรแกรม 
2) กระทบยอดควำมถูกต้องของจ ำนวนเงินลงทุน

สิ้นงวด กับจ ำนวนเงินลงทุนหลังประมวลผล
โปรแกรมกำรจัดกลุ่มเงินลงทุนตำมอำยุเงิน
ลงทุนและสถำบันกำรลงทุน 

ฝ่ำยกำรคลัง 
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3) น ำข้อมูลมำจัดท ำรำยงำนงบทดลองตำมกองทุน
เพ่ือน ำส่งมหำวิทยำลัย 

 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินการก่อนการพัฒนาโปรแกรม 

 
ภาพที่ 2 ข้อมูลบัญชีเงินลงทุนก่อนและหลังการจัดประเภทตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ก่อนด ำเนินกำร(ภำพที่ 1) ขั้นตอนกำรจัดกลุ่มบัญชีเงินลงทุน เป็นกำรท ำงำนด้วย Manual ทั้งกระบวนกำร

โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนกำรท ำงำน โดยมีขั้นตอนกำรท ำงำนดังนี้ 
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1. Download ข้อมูลทะเบียนคุมหลักทรัพย์คงเหลือประจ ำเดือน จำกระบบ SAP ในรูปแบบ Excel file 
(ทะเบียนคุมหลักทรัพย์ คือ รำยละเอียดของกำรบันทึกบัญชีกำรลงทุนในระบบ SAP ในแต่ละครั้ง) ซ่ึง
จ ำนวนรำยกำรเงินลงทุนมีประมำณ 3,500 รำยกำร ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 รหัสบัญชี/รหัสกองทุน/แผนงำน/โครงกำร ที่ใช้ในกำรลงทุน 
 ประเภทของเงินลงทุน(จ ำแนกตำมอำยุเงินลงทุนคงเหลือ) 
 วันที่ลงทุน 
 วันที่ครบก ำหนด 
 สถำบันกำรลงทุน/สำขำ 
 อำยุเงินลงทุน 
 จ ำนวนเงินที่ลงทุนในแต่ละครั้ง 

จำกนั้นกระทบยอดผลรวมจ ำนวนเงินลงทุน แยกตำมประเภทของเงินลงทุน ได้แก่ เงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำกระทบในรำยงำนงบกำรเงิน ส่วนเงินลงทุนชั่วครำว และเงินลงทุนระยะยำว กระทบ
จ ำนวนเงินลงทุนกับกลุ่มของรำยกำรบัญชีเงินลงทุนหลังจัดประเภทอำยุเงินลงทุน (รูปภำพที่ 2.2 ข้อมูล
บัญชีเงินลงทุนหลังจัดประเภทตำมอำยุเงินลงทุน)  

2. จัดกลุ่มประเภทเงินลงทุนตำมอำยุเงินลงทุน หลังจำกกระทบจ ำนวนเงินในข้อ 1 ตรงกับรำยงำนงบกำรเงิน
แล้ว ต้องท ำกำรแยกข้อมูลประเภทเงินลงทุนตำมอำยุเงินในทะเบียนคุมหลักทรัพย์ ออกเป็น 3 file ได้แก่ 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด,เงินลงทุนชั่วครำว,เงินลงทุนระยะยำว โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

2.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ (อำยุเงินลงทุนน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 3 เดือน) 
2.2 เงินลงทุนชั่วครำว (อำยุเงินลงทุนคงเหลือน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 1 ปี) 
2.3 เงินลงทุนระยะยำว (อำยุเงินลงทุนคงเหลือเกิน 1 ปี) 

ทั้งนี้ในกำรแยกข้อมูลดังกล่ำวออกเป็น 3 file นั้นเพื่อควำมสะดวกในกำรจัดประเภทตำมรูปแบบ
ของมหำวิทยำลัย 

3. จัดรูปตำมท่ีมหำวิทยำลัยมหิดลก ำหนด  ดังนี้ 
3.1 สถำบันกำรลงทุน เนื่องจำกศิริรำชจ ำแนกรหัสบัญชีกลุ่มบัญชีเงินลงทุนตำมประเภทกำรลงทุน 
แต่มหำวิทยำลัยจ ำแนกซับซ้อนกว่ำ ได้แก่ ประเภทกำรลงทุน ประเภทของเงินลงทุน(เงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนชั่วครำว เงินลงทุนระยะยำว)แยกตำมสถำบันกำรลงทุน ดังนั้น
ผู้ปฏิบัติงำนจึงจ ำแนกข้อมูลเงินลงทุนตำมสถำบันกำรลงทุนจำกทะเบียนคุมหลักทรัพย์ โดย
ก ำหนดรหัสบัญชีจ ำลองขึ้นมำ เพื่อใช้แยกประเภทของเงินลงทุน(เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิน
สด เงินลงทุนชั่วครำว เงินลงทุนระยะยำว)ตำมสถำบันกำรลงทุน 
 3.2 รหัสกองทุน เนื่องจำกศิริรำชและมหำวิทยำลัยมหิดลมีโครงสร้ำงรหัสกองทุนที่แตกต่ำงกัน 
และมีจ ำนวนไม่เท่ำกัน กล่ำวคือศิริรำชมีรหัสกองทุนจ ำนวนสิ้น 35 กองทุน แต่มหำวิทยำลัยมหิดล
มีจ ำนวนกองทุนทั้งสิ้น  21 กองทุน ดังนั้นรำยกำรเงินลงทุนในทะเบียนคุมหลักทรัพย์หลังจำกท่ี
ก ำหนดรหัสบัญชีจ ำลองจ ำแนกประเภทของเงินลงทุนตำมสถำบันกำรลงทุนแล้ว ต้องถูกจัด
ประเภทตำมกองทุนมหำวิทยำลัยต่อไป 
 3.3 รหัสบัญชี ข้อมูลเงินทุนจำกทะเบียนคุมหลักทรัพย์ทั้งหมดจ ำนวน 3,500 รำยกำร หลังจำกท่ี
จ ำแนกรหัสบัญชีจ ำลองประเภทของเงินลงทุนตำมสถำบันกำรลงทุน ของแต่ละกองทุนของ
มหำวิทยำลัยมหิดลแล้วนั้น รหัสบัญชีจ ำลองดังกล่ำวต้องถูกจัดประเภทให้ตรงตำมรหัสบัญชีของ
มหำวิทยำลัยมหิดล จึงจะน ำข้อมูลเงินลงทุนดังกล่ำวทั้งหมดมำใช้ได้(รูปภำพที่ 2.3  ข้อมูลบัญชี
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เงินลงทุนหลังจัดประเภทตำมรูปแบบที่มหำวิทยำลัยก ำหนด) กล่ำวคือใช้แทนที่ข้อมูลกำรบันทึก
บัญชีในระบบ SAP (รูปภำพที่ 2.2 ข้อมูลบัญชีเงินลงทุนหลังจัดประเภทตำมอำยุเงินลงทุน) 

 

 
ภาพที่ 3 ขั้นตอนการด าเนินการหลังการพัฒนาโปรแกรม 

รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 

ตัวชี้วัด 

มิติคุณภำพ 

เป้ำหมำย 
(Target) 

ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร 

ระยะเวลำกำรส่งมอบ 

คุณภำพงำน 

ก่อนเริ่ม
โครงกำร 

หลังด ำเนินกำรโครงกำร 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 

พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 

1.ลดระยะเวลำในกำรจัด
ประเภทเงินลงทุนตำมรูปแบบ
ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

   
1 

ชั่วโมง 
8 

ชั่วโมง 
3 

ชั่วโมง 
1 

ชั่วโมง 
0.5 

ชั่วโมง 

2.ไม่มีรำยกำรปรับปรุงบัญชี     
0 

รำยกำร 
1 

รำยกำร 
0 

รำยกำร 
0 

รำยกำร 
0 

รำยกำร 
 

หลังจำกน ำโปรแกรมจัดกลุ่มบัญชีเงินลงทุน(Reclassify Investment) มำใช้แล้ว ท ำให้ลดกระบวนกำรท ำงำน
กำรจัดประเภทเงินทุนทั้ง 3 ขั้นตอนจำกเดิมใช้ระยะเวลำกำรท ำงำนทั้งสิ้น 1 วันท ำกำร (8 ชั่วโมง) เหลือเพียงกำร
ตรวจสอบจ ำนวนเงินของกลุ่มรหัสบัญชีเงินลงทุน กับจ ำนวนเงินลงทุนหลังจัดประเภทตำมกำรลงทุน ประเภทของ
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เงินลงทุน (เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนชั่วครำว เงินลงทุนระยะยำว) ตำมสถำบันกำรลงทุน โดยใช้
ระยะเวลำในกำรเรียกรำยงำนเพื่อเปรียบเทียบจ ำนวนเงนิเพียงครึ่งชั่วโมงเท่ำนั้นเอง 

 


