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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [] TQM-Best Practices   
ประเภทองค์กร  [  ] หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ  
ชื่อเรื่องน าเสนอ   Web Application รู้ใจคนใช้งบฯ  
เป็น“วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” ในหมวด [] 4. การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้  
ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายการคลัง  ส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
โทรศัพท์ 02-4141731 เว็บไซต์ https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/finance/ 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น าเสนอ) นายสุทธิพงศ์  วีณิน  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
   นางสาวณิศาภัทร์ กิ่มบางยาง ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
   นางสาวธนนันท์ สิงหานนท์ ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
ผู้ประสานงาน  
นายสุทธิพงศ์  วีณิน โทรศัพท์   02-4141731 มือถือ 083-0147878 อีเมล …mookong4152@gmail.com 

สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม”  
1) การพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการความรู้ Link Share Learn ที่ไม่หยุดนิ่ง เพ่ือเพ่ิมพูนประโยชน์ 
และประสิทธิภาพให้กลุ่มเป้าหมายทั้งผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ ภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในทุก
ระดับท้ังระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร 
2) การออกแบบกระบวนการ และน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ตอบสนองความต้องการในมุมมองที่สมดุล
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3) การใช้ศักยภาพ ความสามารถ ทักษะความรู้ของเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และด้านการบริหารงบประมาณมาประยุกต์ใช้  ช่วยให้ผู้ รับบริการ เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว คุ้มค่า 
อย่างได้มาตรฐานสากล และมุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 

ประสิทธิผล  
1) ลดกระบวนการและเวลาท างานของผู้ให้บริการ เรื่องการน าข้อมูลขึ้นระบบ จากเดิมน าข้อมูลขึ้นระบบ Web 

Site ฝ่ายการคลัง เพ่ือเป็นช่องทางการสื่อสารแก่ผู้รับบริการ มาเป็นการน าข้อมูลขึ้น Web Application 

 ลดขั้นตอนจากกระบวนการจัดการแบบเดิม 3 ขั้นตอน มาเหลือเพียง 2 ขั้นตอนด้วยการจัดการ
ความรู้ผ่านเทคโนโลยี Web Application  หรือคิดเป็นลดขั้นตอนได้ร้อยละ 33   

 ลดเวลาท างานจากเดิม 16 ชั่วโมง (1-2 วันท าการ) ต่อการน าข้อมูลขึ้นระบบ 1 ครั้ง ลดลงเหลือ
เพียง 1-3 ชั่วโมงต่อการน าข้อมูลขึ้นระบบ 1 ครั้ง โดยการใช้การจัดการความรู้ผ่านเทคโนโลยี  
Web Application สามารถลดเวลาท างานลงได้ถึงประมาณ 13 ชั่วโมง ผลลัพธ์ท าได้ตามเป้าหมาย 
กล่าวโดยสรุปสามารถลดเวลาท างานได้ร้อยละ 81.25  

2) ลดระยะเวลาการเข้าถึงข้อมูลของผู้รับบริการลง จากเดิมต้องเข้าผ่าน Web Site ฝ่ายการคลัง ผ่าน Path 
ต่างๆไปสู่ เนื้อหา ใช้ เวลาถึ ง  10 นาที  หลังจากเปลี่ยนมาใช้การจัดการความรู้ผ่ านเทคโนโลยี  
Web Application สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ภายใน 3 นาทีเท่านั้น ช่วยให้สื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทันที
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สะดวก ง่าย และรวดเร็วดีกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 5 นาที กล่าวโดยสรุปสามารถลดระยะเวลาการเข้าถึง
ข้อมูลลงได้ร้อยละ 70 

3) ระดบัคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ให้บริการด้วยการจัดการความรู้แบบใหม่ อยู่ในระดับดี 
ถึงดีมาก วางค่าเป้าหมายคะแนน >4 จากคะแนนเต็ม 5 ผลลัพธ์ที่ไดเ้กินค่าเป้าหมาย อยู่ที่ 4.5 คะแนน 

 การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    [] อนุญาต 

 การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่น าเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ [] อนุญาต  

บทคัดย่อ   
ชื่อเรื่อง : Web Application รู้ใจคนใช้งบฯ 

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯในการเป็นสถาบันการแพทย์ของแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ ก้าวหน้าในระดับ

สากล งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง ท าหน้าที่ให้บริการด้านงบประมาณที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเทียบเคียง
ระดับประเทศเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของคณะฯ ในทุกพันธกิจ ทุกแผนงานให้เกิดคุณค่าประโยชน์ สูงสุด 
เพ่ือร่วมมือกับ ภาควิชา/หน่วยงาน ขับเคลื่อนงานคณะฯมุ่งตอบสนองความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล 

อดีตที่ผ่านมา เพ่ือให้การบริหารงบประมาณแบบมีส่วนร่วมกับเครือข่ายงบประมาณทั้งผู้รับบริการภายใน 
ภายนอกงานและผู้ให้บริการบริหารงบประมาณ และภาคีความร่วมมือ ได้แก่ ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายทรัพย์สินและ
พัสดุ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล งานงบประมาณ มีการจัดโครงการให้ความรู้ เสริมศักยภาพการท างานในระบบ 
การรวบรวมประกาศ อ้างอิงเพ่ือการใช้งบประมาณที่รวดเร็ว ไร้ปัญหา โดยจัดการความรู้ LINK SHARE LEARN  
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพการท างานเพ่ือให้การใช้งบประมาณเป็นไปตามแผน
อย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอดทั้งรูปแบบการจัดอบรมส่วนบุคคลและแบบกลุ่ม ประชุมเครือข่าย เผยแพร่ คู่มือ
ความรู้ การสัญจรนอกสถานที่ไปยังกลุ่มเป้าหมาย การจัดอบรมในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การให้บริการเปิดบ้าน
แก้ปัญหาการใช้งบประมาณ การจัดการความรู้ สร้าง CoP ชุมชนนักปฏิบัติ การพัฒนาช่องทางการสื่อสารผ่าน 
Website ฝ่ายการคลัง ห้อง Group Line ภายใต้ชื่อ “ชุมชนคนใช้งบฯ” ซึ่งมีความเหมาะสมกับบางกิจกรรม  
มีข้อเสียเปรียบในการเข้าถึง การค้นหาที่ยุ่งยากซับซ้อนและใช้เวลานาน 

จากการฟังเสียงผู้รับบริการ VOC คณะฯ ไม่หยุดนิ่งที่จะตอบสนองผู้รับบริการในสิ่งที่ดีกว่าตลอดมา ปัจจุบัน
พบว่าการใช้ Smartphone และ Application ต่างๆเข้ามา มีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น ท าให้การท างาน
การติดต่อสื่อสารมีความรวดเร็ว ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ทุกท่ีทุกเวลา ดังนั้นเพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพใน
การท างาน การตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการจัดการความรู้ จึงเกิดความร่วมมือใน
การปิดจุดบอดของระบบการจัดการความรู้แบบเดิมบน Web Site ฝ่ายการคลัง ที่มีการน าเข้าข้อมูลและการเข้าถึงมี
หลายขั้นตอน ผ่าน Path ที่มีความล่าช้า ไม่สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่ต้องการจะสื่อสาร มาพัฒนา 
ช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย  ให้แก่ผู้ รับบริการ โดยค านึ งถึ งความปลอดภัยในการใช้งาน 
ด้วยมาตรฐานสากล นอกเหนือจากประสิทธิภาพ  งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง และทีมฝ่ายสารสนเทศร่วมมือกัน
พัฒนาช่องทางการจัดการความรู้แบบใหม่ภายใต้ชื่อ  Web Application รู้ใจคนใช้งบฯ  เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวม 
สืบค้นข้อมูลข่าวสารกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติฯต่างๆ ประชาสัมพันธ์ภายในเครือข่ายงานงบประมาณได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็วตลอดเวลาอย่างประหยัด พัฒนานวัตกรรมการบริหารสื่อช่องทางด้วย App ที่เป็น trend ใหม่ 
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สอดคล้องกับ Thailand 4.0 และเหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้ Smart Device ของทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการทุก
ระดับ เพ่ิมประโยชน์ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้แบบไร้ขีดจ ากัด Anytime Anyplace  นวัตกรรมนี้ได้รับการตอบรับ
อย่างดีจากเครือข่ายการบริหารงานทั้งคณะฯ นับเป็นการ Up skill & Merge Skill ศาสตร์ด้านการจัดการความรู้ 
การบริหารงบประมาณและการขับเคลื่อนองค์กรโดยใช้สารสนเทศที่ทันสมัย ให้งานสายสนับสนุน Web Application 
รู้ใจคนใช้งบประมาณ นับเป็นนวัตกรรมของงานงบประมาณที่สร้างเอง  ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยตามหลักการ
ของฝ่ายสารสนเทศคณะฯที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์สากล 

วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล  
 เพ่ือให้เกิดการพัฒนางาน และพัฒนาการให้บริการ ลดระยะเวลาและขั้นตอน โดยใช้ทรั พยากรที่มี 
ให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ือความยั่งยืน  จึงมีการเรียนรู้จากกระบวนการท างานแบบเดิมมาปรับแก้ไข อีกทั้งมีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการพัฒนางานร่วมกันระหว่าง งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง และฝ่ายสารสนเทศ  
ที่เป็นผู้ดูแลด้านความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ และ Application Si vWork ของคณะฯ  ที่เปิดโอกาสให้หน่วยงาน 
ได้มีส่วนร่วมพัฒนาช่องทาง อันเป็นประโยชน์แก่บุคลากร  โดยใช้ Application Si vWork เป็นช่องทางการเข้าถึง 
เพ่ือปิดความเสี่ยง และลดโอกาสในการเข้าร่วมถึงข้อมูลที่ส าคัญ  โดยปรับกระบวนท างานและออกแบบนวัตกรรม  
โดยค านึงถึงความต้องการของผู้รับบริการเป็นหลัก  ทั้งในมุมของผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ หลังจากมีการปรับปรุง
กระบวนการท าให้ลดระยะเวลาการลงข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูล ลดความยุ่งยากในการเข้าถึงข้อมูล ผู้รับบริการ
สามารถน าข้อมูลความรู้ที่ได้มาเพ่ิมศักยภาพในการบริหารงบประมาณ ใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 
และหน่วยงานสนับสนุนภายในคณะฯ  และยังช่วยลดระยะเวลาการท างานของผู้ให้บริการ และเพ่ิมเวลาที่มีคุณค่าคืน
กลับให้กับผู้รับบริการ สามารถน าเวลาไปสร้างคุณค่าไปเพ่ิมประสิทธิภาพในงานส่วนอ่ืนของคณะฯและน าแนวคิดไป
ต่อยอดสถาบันอ่ืนๆ 

กระบวนการของผู้ให้บริการ 
 

 
 

การด าเนินงานในอตีต (1-2 วัน) กระบวนการพัฒนา การด าเนินงานในปัจจุบัน (1-3 ชั่วโมง) 
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กระบวนการของผู้รับบริการ 

          
 

กระบวนการพัฒนาและปรับปรุง  

 ก าหนดรายละเอียดความต้องการของผู้รับบริการ มาปรับปรุงกระบวนการ พัฒนาออก Web  Application 

 การวิเคราะห์เพ่ือออกแบบพัฒนา Web  Application 

ปัญหาทีต่้องการพัฒนา 

ก่อนพัฒนา ท างานแบบ Website 

-ผู้ให้บริการ  1-2 วันท าการ 

-ผู้รับบริการ 5-10 นาที 

หลังพัฒนาใน Web Application 

-ผู้ให้บริการ = 1-3 ชั่วโมง 

-ผู้รับบริการ = 2-3 นาที 

ผู้ให้บริการ 

 กระบวนของการน าข้อมูล 
เข้าระบบ Website  
ฝ่ายการคลัง มีหลายขั้นตอน 
ซับซ้อน และใช้เวลานาน 

การน าเข้าข้อมูลทุกครั้งต้องผ่าน 
การอนุมัติจากคณะท างานก่อนทุกครั้ง 
เนื่องจากเป็นนโยบายของการน าข้อมูลขึ้น 
Web ฝ่ายการคลัง และการน าข้อมูลขึ้น
ระบบ มีกระบวนการท างานที่ซบัซ้อน 
ท าให้ต้องใช้ระยะเวลานานในการน าข้อมูล
ต่างๆ ลง Website  

การน าข้อมูลต่างๆ ลง Web 
Application สามารถพิจารณา 
ถึงความเหมาะสมได้ภายในระดบั
หน่วยงานได้เอง ไม่ต้องผ่าน
คณะกรรมการฝ่าย ท าให้พิจารณา
การน าข้อมูลลงระบบได้รวดเร็ว 
ทันทีหลังผ่านการตรวจทานในระดับ
งานตามที่ก าหนดไว้เชงินโยบาย  

 การน าข้อมูลต่างๆ ลง 
Website ต้องให้ผู้ที่มีหน้าที่
เป็น Admin Web เป็นคนน า
ขึ้น Web 

ก่อนพัฒนารปูการแสดงผล Website ฝ่าย
การคลัง เมือ่จัดท าข้อมูลเสร็จ 
ต้องส่งข้อมูลให้ Admin เป็นผู้น าขึ้นระบบ
ให้ ซึ่งอาจไม่สามารถลงไดท้ันท ี 

หลังพัฒนา Web Application 
เมือ่จัดเตรียมข้อมูลเสร็จ  
สามารถน าข้อมูลขึ้นไดท้ันที  
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คู่มือการใช้งาน 

web Application 

รู้ใจคนใช้งบฯ 
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ปัญหาทีต่้องการพัฒนา 

ก่อนพัฒนา ท างานแบบ Website 

-ผู้ให้บริการ  1-2 วันท าการ 

-ผู้รับบริการ 5-10 นาที 

หลังพัฒนาใน Web Application 

-ผู้ให้บริการ = 1-3 ชั่วโมง 

-ผู้รับบริการ = 2-3 นาที 

เนื่องจากติดภาระงานอื่นๆ 
ผู้รับบริการ  

 ผู้รับบริการใชช้่องทาง Website 
ฝ่ายการคลัง ในการค้นหา
ข้อมูลต่างๆ ใช้เวลานาน  

ก่อนพัฒนาผู้รับบริการ ที่ต้องการเข้าถึง
ข้อมูลต่างๆ ต้องใช้ช่องทาง Website ฝ่าย
การคลัง ซึ่งใช้เวลาในการสบืค้นหา 
ผ่านหลาย Path ที่ยุ่งยากซบัซ้อน  
และใช้เวลานานกว่า 

ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูล 
ได้โดยงา่ย ผา่นช่องทาง  
App Si vWork และเลือก Web 
Application รู้ใจคนใช้งบฯ  
ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ 
ทุกเวลา บนระบบ Smart Device 
ต่างๆ 

 การแสดงผลแบบ Website  
ท าให้ผู้รับบริการใช้งานยาก 
หากใช้งานบน Smart Device  

ผู้ใช้งานเข้าใช้งาน Website  
ฝ่ายการคลัง บน Smart Device  
ไม่สะดวกเหมือนกับการเข้าใช้งาน 
บนคอมพิวเตอร์ 

หลังพัฒนาผู้ใชง้านสามารถใช้งาน 
ได้สะดวก ง่ายยิง่ขึ้น เมื่อท างานบน 
Web Application การใช้งาน 
ไม่ยุ่งยากซบัซ้อน 

 
ด้วยวิธีการปฏิบัติที่ดีที่มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการความรู้ Link Share Learn ที่ไม่หยุดนิ่ง 

เพ่ือเพ่ิมพูนประโยชน์และประสิทธิภาพให้กลุ่มเป้าหมายทั้งผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ ภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาลในทุกระดับทั้งระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร  มีการออกแบบกระบวนการ และการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ตอบสนองความต้องการในมุมมองที่สมดุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   โดยการใช้ศักยภาพ 
ความสามารถ ทักษะความรู้ของเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการบริหาร
งบประมาณมาประยุกต์ใช้ ช่วยให้ผู้รับบริการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว คุ้มค่าอย่างได้มาตรฐานสากล และมุ่งสู่
ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 

นับเป็นวิธีบริหารการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพที่นับเป็นวิธีการปฏิบัติที่ดีนี้ ช่วยลดกระบวนการและเวลา
ท างานของผู้ให้บริการ เรื่องการน าข้อมูลขึ้นระบบ จากเดิมน าข้อมูลขึ้นระบบ Web Site ฝ่ายการคลัง เพ่ือเป็นช่อง
ทางการสื่อสารแก่ผู้รับบริการ มาเป็นการน าข้อมูลขึ้น Application ลดขั้นตอนจากกระบวนการจัดการแบบเดิม 3 
ขั้นตอน มาเหลือเพียง 2 ขั้นตอนคิดเป็นลดขั้นตอนได้ร้อยละ 33   ลดเวลาท างานจากเดิม 16 ชั่วโมง (1-2 วันท าการ) 
ต่อการข้ึนระบบ 1 ครั้ง ลดลงเหลือเพียง 1-3 ชั่วโมงหรือลดเวลาลงได้ร้อยละ 81.25  ส่วนมุมมองผู้รับบริการ ช่วยลด
ระยะเวลาการเข้าถึงข้อมูลของผู้รับบริการจากเดิมใช้เวลาถึง 10 นาที มาเป็นภายใน 3 นาทีเท่านั้น เพ่ิมเวลาที่มี
คุณค่าคืนสู่ผู้รับบริการได้ร้อยละ 70  จากการจัดการความรู้ผ่าน Applicationที่ทันสมัย ปลอดภัย สะดวก ง่าย และ
รวดเร็ว นอกจากนี้ผลลัพธ์ตามมุมมองคุณภาพยังเห็นเป็นประจักษ์ กล่าวคือ ระดับคะแนนความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการและผู้ให้บริการด้วยการจัดการความรู้แบบใหม่อยู่ในระดับดี ถึงดีมาก ดีกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คะแนน 
>4 จากคะแนนเต็ม 5  ผลลัพธ์ที่ได้รับ เกินค่าเป้าหมาย ได้คะแนนอยู่ที ่4.5 คะแนน 


