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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [] TQM-Best Practices  (ต้องจัดทำ Abstract, Presentation Slide, Full Paper (ถ้าม*ี)  
และการทดลองนำเสนอผลงาน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดทำ Abstract, Presentation Slide  
     และการทดลองนำเสนอผลงาน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ        [  ] หน่วยงานด้านการศึกษา   
 หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ      [  ] หนว่ยงานทางด้านสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องนำเสนอ กระบวนการจัดทำใบสำคัญรับเงินและใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินในระบบ SAP  
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. การนำองค์กร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใส่ลูกค้าและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้  
[  ] 5. การเอาใจใส่ทรัพยากรบุคคล    6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกต์ระบบมาตรฐานต่างๆเข้ากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหน่วยงาน งานบัญชี ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ที่อยู่ ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 2 เลขท่ี 2 โรงพยาบาลศิริราช แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700  
โทรศัพท์ 02-414-1750   โทรสาร 02-419-9601 เว็บไซต์ https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/finance/  
ชื่อผู้เขียน (ผู้นำเสนอ)   1. นางสาวณัฏฐ์ระพี  ชาประดิษฐ์   ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
   2. นายพรหมพร พรมมาส   ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
   3. นางสาวสุนิสา  โตทอง   ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
 
ปรึกษา       1. รศ.พญ.อุบลรัตน์     สันตวัตร          รองคณบดีฝ่ายการคลัง 
      2. นายคฑาวุฒิ    ประวัติศิลป์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลัง 
      3. นางอนุสรา  วัชรแข   หัวหน้างานบัญชี 
 
ผู้ประสานงาน  นางสาวสุนิสา  โตทอง  โทรศัพท์  02-414-1761  โทรสาร 02-419-9601 
มือถือ 063-564-5693   อีเมล kook.kib@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) ปรับรูปแบบการจัดทำเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย (ใบสำคัญรับเงินและใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน) โดยนำ
ระบบ SAP ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน (มาตรฐานสากล) มาสร้างเป็นแบบฟอร์มมาตรฐาน ได้แก่ แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินและ
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน เพ่ือทดแทนโปรแกรม Microsoft word และ Microsoft Excel ทำให้ลดข้อผิดพลาดด้าน
การบันทึกรายการและจำนวนเงิน โดยระบบ SAP สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากรจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ข้อมูลแบบ 
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Real time) โดยอ้างอิงจาก SAP ID พนักงานมาเป็นส่วนประกอบสำคัญของฐานข้อมูล เช่น ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง และ 
สังกัด (ตามโครงสร้างของคณะฯ) มาแสดงในแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินและใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินแบบอัตโนมัติ พร้อม
ทั้งระบบรองรับการคำนวณจำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร ทำให้การจัดทำแบบฟอร์มมีความถูกต้อง ครบถ้วน และ
สืบค้นได้ง่าย  

2) เพ่ิมความพึงพอใจ ลดระยะเวลาในการจัดทำเอกสาร ทำให้ผู้ใช้งานได้รับเงินรวดเร็ว 
 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  

 
 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
 [ ] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นำเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
            [ ] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
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บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง : กระบวนการจัดทำใบสำคัญรับเงินและใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินในระบบ SAP  
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

ในแต่ละปีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีการจัดสรรเงินประเภทต่าง ๆ ให้กับภาควิชา/หน่วยงาน เพ่ือ
นำไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ  ซึ่งหลังจากภาควิชา/หน่วยงานได้รับอนุมัติหลักการในการจัดกิจกรรม  โดยเมื่อเกิดค่าใช้จ่าย 
เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการเบิกเงินทุกคนต้องทำบันทึกขออนุมัติเบิกเงินพร้อมแนบหลักฐาน
ประกอบการจ่ายเงินคืนให้ผู้สำรองจ่าย ในกรณีที่หลักฐานการจ่ายเงินไม่สมบูรณ์ ต้องจัดทำใบรับรองแทนใบเสร็จ หรือ 
กรณีที่ร้านค้าไม่สามารถออกหลักฐานการรับเงินได้นั้น จำเป็นต้องจัดทำใบสำคัญรับเงิน ซึ่งเดิม ภาควิชา/หน่วยงาน 
จัดทำแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินและใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน อยู่ในรูปแบบ Manual ด้วยโปรแกรม Microsoft 
Word และ Microsoft Excel ผู้จัดทำต้องใช้เวลานานและเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย (Manual Error) ทำให้เกิดความยาก
ในการตรวจสอบ นอกจากนี้การจัดทำยังขาดมาตรฐานในการดำเนินการทำให้เกิดความหลากหลายของแบบฟอร์ม   
ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดทำเอกสาร เช่น การระบุจำนวนเงินและตัวอักษรไม่ตรงกัน และ วันที่ไม่ถูกต้อง 
ประกอบกับผู้ใช้งานมีจำนวนมาก และภาควิชา/หน่วยงานมีคอมพิวเตอร์ในการใช้งานแตกต่างกันออกไป เช่น Version 
ของโปรแกรม Microsoft Office หรือ Font ตัวอักษร ทำให้การดำเนินการไม่รองรับการแสดงผลของสูตรที่สร้างนั้นไม่
สามารถใช้งานได้ในทุกๆ เครื่องคอมพิวเตอร์ จึงเกิดผลลัพธ์ของสูตรที่แสดงผลออกมาคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องตามที่
ต้องการสร้างแบบฟอร์ม ทำให้การจัดทำเอกสารดังกล่าวเกิดความผิดพลาดและล่าช้า (ใช้เวลาในการจัดทำแบบฟอร์ม
ประมาณ 15 นาทีต่อแบบฟอร์ม) และไม่สามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้เพราะเป็นระบบทำงานอย่างง่าย จากการเก็บ
ข้อมูลสถิติการจัดทำเอกสารแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินและใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินทั้งคณะฯ พบว่ามีการจัดทำ
เอกสารดังกล่าว สูงถึง 70,000 ใบต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบว่ามีข้อผิดพลาดเป็น จำนวน 
21,000 ใบต่อปี (คิดเป็นร้อยละ 30% ต่อปี)  

ฝ่ายการคลังจึงดำเนินการคิดและพัฒนาโปรแกรมการสร้างใบสำคัญรับเงินและใบรับรองแทนใบเสร็จรับในระบบ 
SAP โดยอ้างอิงจาก SAP ID พนักงานมาเป็นส่วนประกอบสำคัญของฐานข้อมูล เช่น ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง และ สังกัด 
(ตามโครงสร้างของคณะฯ) เนื่องจากมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากรจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ข้อมูลแบบ Real time) มา
แสดงในแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินและใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  โดยระบบคำนวณจำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษรแบบ
อัตโนมัต ิ ทำให้การจัดทำแบบฟอร์มมีความถกูต้อง ครบถ้วน และสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ 

ข้อเปรียบเทียบการสร้างแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินและใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
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วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
 ฝ่ายการคลังเป็นหน่วยงานที่บริหารงานด้านการคลังที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการ
จัดการด้านการเงินและการลงทุน การบัญชี การบริหารลูกหนี้ การวิเคราะห์ต้นทุนที่ได้มาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้ง
ส่งเสริมบุคลากรให้ขับเคลื่อนงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวล้ำนำสมัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานดังนี้  
1) จัดทำรายงานทางการเงินที่ได้มาตรฐาน 2) บริหารระบบการเงิน การบัญชี ต้นทุน และจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3) บริหารสภาพคล่องและเงินลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 4) มีการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ  
5) ร่วมมือกับพันธมิตรนำเทคโนโลยีทันสมัยมาสร้างนวัตกรรมทางการเงิน 
 
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 

ขั้นตอนการดำเนินการพัฒนาโปรแกรมใบสำคัญรับเงินและใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

รูปภาพที่ 1  

สรุปขั้นตอนการจัดทำแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินและใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

รูปภาพที่ 2 
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ตัวอย่าง  : การกรอกใบสำคัญรับเงินในระบบ SAP                                            ผลลัพท์ท่ีได้ 

 
 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง  : การกรอกใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินในระบบ SAP                            ผลลัพท์ท่ีได้ 

 


