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สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” 
1)โปรแกรมบันทึกรับรู้รายได้อตัโนมัติ (Auto Posting) ทีพ่ัฒนาข้ึนต่อยอดให้ทำางานร่วมกับระบบ Enterprise 
Resource Planning (ERP) โดยสร้างเงื่อนไขให้ระบบดึงข้อมูลค่าใช้จ่ายจากหลายระบบงาน อาทิ ระบบตั้งหน้ี  
ระบบทรัพยากรบุคคล และระบบพัสดุ เมื่อมีการบันทึกบัญชีค่าใชจ้่ายทีจ่่ายจากเงินอุดหนุนจากรฐับาล เงินอุดหนุน
วิจัย และเงินอุดหนุนบริการวิชาการ โปรแกรมจะบันทึกบัญชีอัตโนมัติจากการสรา้ง Mapping ในระบบ เพื่อให้    
การบันทึกบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ไป
2)สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผ่านระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) บนรายงานรายได้
คา่ใช้จา่ยของโครงการวจิัย และรายงานค่าใช้จ่ายระบบตั้งหน้ีกระทบยอดกับรายงานอุดหนุนรับล่วงหน้า              
ทำาให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้อยา่งรวดเรว็ ทันเวลา
ประสิทธิผล 
1)ลดเวลาการทำางานของผู้ปฏิบัติงาน ก่อนใช้โปรแกรมฯใช้เวลาบันทึกบัญชี 338.84 ชัว่โมงต่อปี หลังจากใช้โปรแกรมฯ

เวลาบันทึกบัญชีใช้เวลา 0 ชั่วโมง
2)ลดการเกิดข้อผิดพลาดการบันทึกบัญชี ก่อนใช้โปรแกรมฯ เกิดข้อผิดพลาดคิดเป็น 2 % หลังจากใช้โปรแกรมฯ ข้อ

ผดิพลาดคิดเป็น 0 %
3)ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ กอ่นใช้โปรแกรมฯ ใช้ทรัพยากรกระดาษจำานวน 1,236 บาทต่อปี หลังจากใช้โปรแก

รมฯ ใช้ทรพัยากรกระดาษ 0 บาท
4) เป็นต้นแบบในการปรับปรุงพัฒนาระบบงานในการบันทึกรับรู้รายได้เงินเดือนของพนักงานประเภทบุคลากรพนักงาน

มหาวิทยาลัย และการบันทึกรับรู้รายได้โครงการวจิัยทางคลินิกภายใต้ศูนยว์ิจัยคลินิกศริิราช
การอนุญาตให้มูลนิธฯิ จดัให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ีได้   [  ] อนุญาต
การอนุญาตให้มูลนิธฯิ บันทึกวดีีโอผลงานระหว่างที่นำาเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครน้ีได้ [  ] อนุญาต

บทคัดย่อ
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ช่ือเรื่อง : บัญชียุคใหม่บันทึกฉับไวไร้ข้อผิดพลาด
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :

คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาลเป็นองค์กรที่มีพันธกิจหลักที่สำาคัญประกอบไปด้วย การศกึษาและฝึกอบรม 
ให้บริการทางการแพทย์และสรา้งเสริมสุขภาวะ ให้บริการทางวิชาการ ทำาการวิจัยและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ         
เพื่อขับเคลื่อนองค์กร ทำาให้ภาครัฐและภาคเอกชนได้เห็นถึงศักยภาพ และมีความเชื่อมั่นในศริิราช คณะฯ จึงได้รับ   
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อใช้ในการดำาเนินงาน ได้แก่ งบดำาเนินการ และงบลงทุน รวมถึงคณะฯ ไดร้ับเงินทุนวิจัยจาก
ภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศรองรับดว้ยระบบการบริหารเงินทุนวิจัยแบบครบวงจร ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2560 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วา่ด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560 และมี
โครงการรับทำาวิจัยที่บริหารดว้ยระบบเดียวกันตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วา่ด้วยหลักเกณฑก์ารให้บริการรับทำา
วิจัยและให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2561 

จากอดตีถึงปัจจุบันคณะฯ มกีารบันทึกรายการคา่ใช้จา่ยเกี่ยวกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลประมาณ 4,000 
รายการต่อปี และรายการเกี่ยวกับเงินสนับสนุนเพื่อการวจิัยจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ โดยมีจำานวนโครงการวิจัยเพิ่มข้ึนเฉลี่ยปีละ 200 โครงการ ส่งผลให้จำานวนรายการบันทึกบัญชีการรับรู้รายได้
และการเบิกค่าใช้จา่ยของแต่ละโครงการเพิ่มข้ึนอย่างรวดเรว็ และคาดว่าในอนาคตจะมีแนวโน้นเพิ่มสูงข้ึน
โดยกระบวนการบันทึกบัญชีค่าใชจ้่ายการใช้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินทุนสนับสนุนการวิจัย ทุกครั้งที่เกิดคา่ใช้
จา่ย 1 รายการ ผู้ปฏิบัติงานต้องบันทึกบัญชีรับรูร้ายได้ทีละรายการในรูปแบบเดิมๆ คือการบันทึกบัญชี
รายได้รับล่วงหน้าคู่กับบัญชีรายได้เสมอ และในการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่าย พบวา่มีความหลากหลาย และต้องระบุราย
ละเอียดเฉพาะเจาะจงของแต่ละรายการ ได้แก่ แหล่งเงิน แผนงาน รหัสภาควิชา/รหัสหน่วยงาน รหัสโครงการ (กรณี
ที่เป็นค่าใช้จา่ยของโครงการ) ดังน้ันผู้ปฏิบัติงานจึงต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ และใช้เวลานานในการบันทึกบัญชี 
เน่ืองจากต้องตรวจสอบข้อมูลและต้องเลือกประเภทของแผนงานให้ถูกต้อง หากผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะความเข้าใจใน
การบันทึกบัญชีจะมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดสูง ส่งผลให้รายงานทางการเงินไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี 

ภาพที่ 1 สถิตริายการรายได้/ค่าใชจ้่ายที่ใช้เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินสนับสนุนวิจัย
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จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นประกอบกับปัจจุบันมีเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทำางาน ดังน้ันจึงเกิดความรว่มมือระหวา่งผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ฝา่ยสารสนเทศ และที่ปรึกษา Outsource ผู้
เชี่ยวชาญมืออาชพีดา้นสารสนเทศ รว่มวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากกระบบงาน
ต่างๆ ให้บันทึกบัญชีรับรู้รายได้อัตโนมตัิ (Auto post) โดยใช้เทคโนโลยเีข้ามามีส่วนชว่ยให้ผู้ปฏิบัติงานทำางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากข้ึนด้วยระบบที่เป็นมาตรฐานและอัตโนมัติ ผู้ปฏิบัติงานสามารถลดเวลาทำางานแบบซำ้าๆ และนำา
เสนอข้อมูลได้รวดเร็ว รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ข้อมูล และนำาเสนอประเด็นปัญหาที่พบ เพื่อให้ผู้บริหารแก้ไขและ
ตัดสินใจไดร้วดเรว็และทันเวลา 

ภาพที่ 2 เปรียบเทียบกระบวนการเดิม และกระบวนการใหม่

วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมท่ีสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : 
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ภาพที่ 3 ข้ันตอนการดำาเนินการ
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ข้ันตอนการออกแบบกระบวนการ มีการหารือร่วมกันกับผู้บริหาร หัวหน้างาน ทีมผู้ปฏิบัติงาน และผู้เชี่ยวชาญ
มืออาชีพด้านสารสนเทศ ศึกษาแนวทางและกระบวนการทำางานให้รวดเรว็และถูกต้อง ซ่ึงจากการประชุมหารือพบ
ว่าการบันทึกบัญชีเดิมๆ ที่มีลกัษณะคล้ายกัน มี 2 เรื่องใหญ่ ๆ คือ การรับรูร้ายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการรับรู้
รายได้เงินอุดหนุนวิจัย ซ่ึงการรับรูร้ายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีความซับซ้อนน้อยกว่าการรับรูร้ายได้เงินอุดหนุนวิจัย
จึงเริ่มดำาเนินงานพัฒนาโปรแกรมรับรูร้ายได้เงินอุดหนุนรัฐบาลก่อนเป็นระยะแรก และเงินอุดหนุนวิจัยเป็นระยะถัดไป

 ระยะที่   1      

ภายหลังการใช้โปรแกรมบันทึกบัญชีอัตโนมัติรับรูร้ายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล พบวา่สามารถลดระยะเวลา
และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน จึงมีการพัฒนาโปรแกรมรับรู้รายได้เงินอุดหนุนวิจัยในระยะที่ 2

 ระยะที่   2  
การบันทึกรับรูร้ายได้ของเงินอุดหนุนวิจัยมีความซับซ้อน เน่ืองจากแหล่งที่มาของข้อมูลมาจากหลายระบบงาน

จึงออกแบบต่อยอดจากโปรแกรมระยะที่ 1 โดยเพิ่มเติมและปรับปรุงเงื่อนไขในการดึงข้อมูลต่างๆ ดังน้ี

ประเภทโครงการดังกล่าวข้างต้นจำาแนกด้วยรหัสโครงการ (IO) และแผนงานที่หลากหลายมีการบันทึกรับรูร้าย
ได้ตามประเภทของโครงการ และค่าใช้จา่ยที่เกิดข้ึนจริง ทำาให้เงื่อนไขที่ใช้ในการดึงข้อมูลสำาหรับโครงการวิจัยจะต้อง
ระบุแหล่งเงิน แผนงาน รหัสภาควิชา/รหัสหน่วยงาน รหัสโครงการ (IO) เพิ่มเติมจากโปรแกรมระยะที่ 1 

หลังจากทีร่่วมพัฒนาตอ่ยอดโปรแกรมกับฝ่ายสารสนเทศและที่ปรึกษา Outsource ผูเ้ชี่ยวชาญมืออาชพีดา้น
สารสนเทศ พร้อมทดสอบโปรแกรมระยะที่ 2 พบว่าโปรแกรมสามารถบันทึกรับรู้รายได้อุดหนุนวิจัย ตามค่าใชจ้่ายที่
บันทึกในระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไดอ้ย่างครบถ้วนถูกต้อง และตรวจสอบผลการทำางานของโปรแกรมอยา่งต่อเน่ือง

สรุปผลการทำางานโปรแกรมบันทึกรับรู้รายได้อตัโนมัตพิบว่า สามารถลดชั่วโมงทีใ่ช้ในการบันทึกบัญชีเป็นศูนย์
เนื่องจากระบบบันทึกบัญชีแทนผู้ปฏิบัติงาน ทำาให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เวลานี้ไปพัฒนางานดา้นอื่นที่ใช้ทักษะสูงขึ้น
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ช่วยลดข้อผิดพลาดจากบันทึกบัญชีเป็นศูนย์ ลดการใช้ทรพัยากรกระดาษเป็นศูนย์ และมีการพัฒนาต่อยอดโดยใช้
โปรแกรมการบันทึกบัญชีรับรู้รายได้อตัโนมัติ เป็นต้นแบบในการปรับปรุงพัฒนาการบันทึกรับรู้รายได้ เงินเดือนของ
พนักงานประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย และรับรูร้ายได้โครงการวจิัยทางคลินิกภายใตศู้นย์วิจัยคลินิกศริิราช

ภาพที่ 4 โปรแกรมบันทึกบัญชีรับรู้รายได้อัตโนมัติ
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