
o นางสาวปะวรรณรัตน์ อยูย่งศลิป์ นักวชิาการเงนิและบญัชี

o นางสาวอสิรา ศรพิันธุ ์ นักวชิาการเงนิและบญัชี

o นางสาวปรยีาภรณ์ สขุงาม นักวชิาการคอมพวิเตอร์
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1.บทสรุปของผู้บริหาร
งบการเงนิ (Financial Statement) 
หมายถงึ งบแสดงฐานะการเงนิ งบรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงของทนุ และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ

ตามระเบยีบขอ้บงัคบั
มหาวทิยาลยัมหดิล วา่ดว้ยการ
บรหิารงบประมาณและการเงนิ 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2556 ขอ้ที ่40 
ยอ่หนา้ที ่4 ความวา่
“ใหส้ว่นงานทีบ่รหิารรายไดข้องตนเอง 
รายงานการเงนิประจ าเดอืน
ภายในวันทีย่ีส่บิของเดอืนถัดไป 
และรายงานงบการเงนิประจ าปี
ผา่นการรับรองจากผูต้รวจสอบบญัชแีลว้
ใหเ้สนอภายในหกสบิวันนับแตว่ันสิน้ปี
ทัง้นีร้ปูแบบของรายงาน
ใหเ้ป็นไปตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด”

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช 
ฝ่ายการคลงั 
มหีนา้ทีค่วามรับผดิชอบน าเสนอ
รายงานงบการเงนิประจ าเดอืน 
ตอ่ทีป่ระชมุเศรษฐกจิ 
ภายวันที ่16-20 ของเดอืนถัดไป

ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการจดัท ารายงานการเงนิ 
ประกอบดว้ย

• 1.งบการเงนิของ Company code S001-S009
• 2.รายการตดับญัชรีะหวา่ง Company code
• 3.หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ

Data base = SI ERP/SIPH ERP

Company Code:
S001 = คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล S002 = กองทนุประกันสงัคม 
S003 = กองทนุโครงการ 30 บาท S004 = คลนิกิพเิศษ 
S007 = โรงพยาบาลศริริาช ปิยมหาราชการณุย์
S008 = ศนูยก์ารแพทยก์าญจนาภเิษก S009 = ศนูยว์จิัยคลนิกิ

งบการเงนิรวม

ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัจากขอ้มลูงบการเงนิ เพือ่การบรหิารจัดการของคณะฯ
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1.บทสรุปของผู้บริหาร

SIPH ERPSI ERP

งบการเงนิรวม
S001-S009

งบการเงนิ S007

ขอ้มูลเงนิลงทนุ ขอ้มูลสนิทรพัย์

28 Sheets

โปรแกรมงบการเงนิรวม

Manual work

SI ERP

รายการตดั
ระหวา่งกนั

ขอ้มูลงบ
กระแสเงนิสด

งบการเงนิ S007

งบการเงนิรวม 

งบการเงนิ
(S001-S009) งบการเงนิรวม 

งบการเงนิ
(S001-S009) 
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน

• จัดการศึกษาและฝึกอบรม
• ให้บริการทางการแพทย์

และการสร้างเสริมสุขภาวะ
• วิจัยและสร้างนวัตกรรม 

พันธกิจ

วิสัยทัศน์
สถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน 

เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ

วัฒนธรรมองค์กร
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน

ฝ่ายการคลงัฝ่ายสารสนเทศ
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน

ฝ่ายการคลัง มีการจัดการด้านการเงิน
และการลงทุน การบัญชี การบริหาร
ลูกหนี้ การวิเคราะห์ต้นทุนที่ได้ 
มาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้
รวมทั้งส่งเสริมบุคลากรให้ขับเคลื่อนงาน
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวล้ าทันสมัย

พันธกิจ

วิสัยทัศน์
ฝ่ายการคลัง เป็นหน่วยงานที่บรหิารงาน

ด้านการคลังที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และก้าวล้ าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน

ให้บริการระบบสารสนเทศที่สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และเชื่อถือได้ตามมาตรฐาน

พันธกิจ

วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานสนับสนนุองคก์รให้ท างาน อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยระบบสารสนเทศที่เหมาะสม
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง
ของ “Smart Statement ” 
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 
ขั้นตอนการจัดท างบการเงินรวม ก่อน การพัฒนาโปรแกรม
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 
ข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการจัดท างบการเงินรวม

ใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel ตัง้แตต่น้จนจบกระบวนการท างาน จ านวนทัง้สิน้ 28 Sheets(แผน่งาน)

1. BS/PL Statement รวม 8 Sheets
S001 = คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 
S002 = กองทนุประกนัสงัคม 
S003 = กองทนุโครงการ 30 บาท 
S004 = คลนิกิพเิศษ
S001-S004
S007 = โรงพยาบาลศริริาช ปิยมหาราชการุณย ์
S008 = ศนูยก์ารแพทยก์าญจนาภเิษก 
S009 = ศนูยว์จิยัคลนิกิ

2. งบการเงนิรวม งบกระแสเงนิสด และหมายเหตฯุ รวม 12 Sheets
-งบแสดงฐานะการเงนิ (BS1,BS2) 2 Sheets
-งบรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย (PL) 1 Sheet
-งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของทนุ (งบปป) 1 Sheet
-งบกระแสเงนิสด (CHF1,CHF2) 2 Sheets
-หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 6 Sheets

3. ขอ้มูลอืน่ ๆ รวม 8 Sheets
-รายการตดัระหวา่งกนั 2 Sheets
-ขอ้มูลเงนิลงทนุและขอ้มูล 1 Sheet
-ลกูหนีค้งเหลอื 1 Sheet
-ขอ้มูลประกอบงบกระแสเงนิสด 4 Sheets
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 
ความเชื่อมโยงของข้อมูลที่ใช้ในการจัดท างบการเงินรวม
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
ขั้นตอนด าเนินงานในการพัฒนาโปรแกรม

ประชุม
ผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้งศกึษากระบวนการท างาน ปญัหา Root Cause ความตอ้งการ
ของผูใ้ชง้าน

01

ผูใ้ชง้านทดสอบการท างานของโปรแกรม03

ตดิต ัง้ใชง้านตดิตามตดิตามผล
และปรบัปรงุขอ้ผดิพลาดทีอ่าจเกดิข ึน้04

วเิคราะหอ์อกแบบระบบและพฒันา
- Phase 1 Import Financial Statement (SIPH)

- Phase 2 Consolidate Financial Statement Report 
Company S001-S009

- Phase 3 Import intercompany transaction elimination

02

Process
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
ขั้นตอนการจัดท างบการเงินรวม หลัง การพัฒนาโปรแกรม
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

Automatic syncing data
-งบการเงนิ S001-S009

Import excel file
-งบการเงนิ S007
-รายการตดัระหวา่งกนั
**หมายเหต ุรปูแบบ file เหมอืนกบักระบวนการกอ่นปรบัปรงุ

การท างานของโปรแกรม
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
-งบแสดงฐานะการเงนิ (BS1)

-งบแสดงฐานะการเงนิ (BS2)-งบรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย (PL) 

-งบการเงนิของ Company code S001-S009
-รายการตดับญัชรีะหวา่ง Company code
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ



วนัทีปิ่ดบญัชี

แลว้เสร็จ

วนัทีจ่ดัท ำ

รำยงำนแลว้

เสร็จ

วนัทีจ่ดัท ำ Slide 

น ำเสนอทีป่ระชุม

เศรษฐกจิแลว้เสร็จ

วนัทีน่ ำเสนอ

ประชุมเศรษฐกจิ

วนัทีน่ ำสง่งบ 

MU

ปิดบญัชปีระจ ำปี ต.ค.-63 10-พ.ย.-63 15-พ.ย.-63 25-พ.ย.-63 27-พ.ย.-63 01-ธ.ค.-63

พ.ย.-63 09-ธ.ค.-63 14-ธ.ค.-63 21-ธ.ค.-63 25-ธ.ค.-63 20-ธ.ค.-63

ไตรมำส 1 ธ.ค.-63 08-ม.ค.-64 13-ม.ค.-64 20-ม.ค.-64 22-ม.ค.-64 20-ม.ค.-64

ม.ค.-64 10-ก.พ.-64 14-ก.พ.-64 17-ก.พ.-64 19-ก.พ.-64 18-ก.พ.-64

ก.พ.-64 10-ม.ีค.-64 14-ม.ีค.-64 17-ม.ีค.-64 19-ม.ีค.-64 16-ม.ีค.-64

ไตรมำส 2 ม.ีค.-64 09-เม.ย.-64 13-เม.ย.-64 15-เม.ย.-64 23-เม.ย.-64 16-เม.ย.-64

เม.ย.-64 12-พ.ค.-64 16-พ.ค.-64 18-พ.ค.-64 21-พ.ค.-64 18-พ.ค.-64

พ.ค.-64 09-ม.ิย.-64 13-ม.ิย.-64 15-ม.ิย.-64 18-ม.ิย.-64 16-ม.ิย.-64

ไตรมำส 3 ม.ิย.-64 09-ก.ค.-64 13-ก.ค.-64 14-ก.ค.-64 16-ก.ค.-64 16-ก.ค.-64

ก.ค.-64 10-ส.ค.-64 14-ส.ค.-64 16-ส.ค.-64 20-ส.ค.-64 18-ส.ค.-64

ส.ค.-64 09-ก.ย.-64 13-ก.ย.-64 15-ก.ย.-64 17-ก.ย.-64 15-ก.ย.-64

ไตรมำส 4 ก.ย.-64 08-ต.ค.-64 12-ต.ค.-64 13-ต.ค.-64 15-ต.ค.-64
60 วนัหลงัจำก

สิน้ปี งปม.

งบกำรเงนิประจ ำเดอืน
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

Day 16-20 Day 20

แผนปิดบญัชแีละน าเสนอรายงาน

3.5 วนั

Day 15Day 10Month End

• แผนการปิดบญัชแีสดงใหเ้ห็นวา่ รอบของการปิดบญัชจีะเสร็จสิน้ในเดอืนถัดไป เดมิการน ารายงานงบการเงนิ
เสนอตอ่ทีป่ระชมุเศรษฐกจิสปัดาหท์ี ่4  ตอ่มาประชมุเศรษฐกจิไดเ้ปลีย่นแผนรอบการน าเสนอเร็วขึน้ในสปัดาหท์ี ่3

• ดงันัน้จงึตอ้งจัดท ารายงานงบการเงนิรวมเร็วขึน้จากเดมิ จาก 5 วัน เป็น 3.5 วัน สามารถน าสง่งบการเงนิให ้
มหาวทิยาลยัเร็วขึน้อกีดว้ย
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7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข
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7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

ขอ้มลูการบนัทกึบญัชถีกูตอ้ง 100%
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8. ความท้าทายต่อไป 

• โปรแกรมงบทดลองแยกตาม
กองทนุน าสง่ MU-ERP

• โปรแกรมหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
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9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 

บคุลากรมคีวามพรอ้ม
เขา้ใจบทบาทหนา้ทีค่วาม

รับผดิชอบ   
พรอ้มปรับตวั

กบัการเปลีย่นแปลง

ประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศ
ทีไ่ดม้าตรฐานสงู

เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ

การท างานเป็นทมี 
การสง่เสรมิกนั
ไปในทางบวก 
เพิม่การท างาน
ใหม้ปีระสทิธภิาพ
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10. เอกสารอ้างอิง



25


