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สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเย่ียม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) มีการนําระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นส่วนราชการแห่งแรกที่ใช้ และได้รับรางวัล ICT Excellence Awards 2008 สาขา 
Business Enabler โดยใช้ทุก Module  ในการดําเนินการต้ังแต่การออกแบบวางแผน ดําเนินงานต่างๆ รวมถึงการ
จัดเก็บ และการรายงานได้อย่างครบถ้วน ข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบของการใช้จ่ายไหลเข้าสู่รหัสหน่วยงานถูกต้อง
ตรงตามผู้ใช้งานและตรงตาม Period  และสอดคล้องกันระบบภาครัฐในส่วนของการหักภาษี ณ ที่จ่าย   และ
ออกแบบการเก็บข้อมูลรายโครงการวิจัย  ด้วยระบบ Internal Order (IO) ทําให้สามารถควบคุมการใช้จ่ายของ
โครงการให้เป็นไปตามพันธสัญญา และติดตามความคืบหน้าของโครงการวิจัย 

2) มีหน่วยบริหารโครงการ และหน่วยงานสนับสนุนของคณะฯ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการบริหาร
จัดการ การเบิกจ่ายและจัดซื้อวัสดุของโครงการวิจัย  ลดภาระในการจัดทําเอกสารและรายงานทางการเงิน แก่
นักวิจัยรวมถึงรายงานความก้าวหน้าตามที่แหล่งทุนกําหนด  และจัดการนําส่งภาษีให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร 
พร้อมให้ตรวจสอบได้ เพ่ือป้องกันการหักภาษีซ้ําซ้อน  

3) มีคู่มือในการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์เพ่ือความ
สะดวกในการดําเนินงาน  และมีทีมให้คําแนะนําและปรึกษาในการดําเนินงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ 
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ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) สามารถดูรายงานทางการเงินได้ทันทีโดยรายงานแสดงข้อมูลล่าสุดย้อนหลัง 7 วัน จากระบบ 

Business Intelligence (BI)  และระบบ Website  นอกจากน้ีทุกสิ้นเดือนฝ่ายการคลังทําการตรวจสอบข้อมูลและ
พิมพ์รายงานรายโครงการจัดส่งให้ฝ่ายวิจัยภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปเพ่ือดําเนินการส่งต่อให้หัวหน้าโครงการ   
เพ่ือนําไปส่งรายงานความก้าวหน้าให้แหล่งทุนตามรอบระยะเวลาที่แหล่งทุนกําหนด  เน่ืองจากมีข้อมูลในการ
ดําเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วนในระบบ ERP  รวมถึงควบคุมการใช้จ่ายตามงบประมาณของแต่ละโครงการ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้เงิน 

2) มีข้อมูลด้านงานวิจัยนําเสนอผู้บริหารรายเดือน  และรายไตรมาส  หลายมุมมอง เช่น ตามหมวด
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ตามประเภทของแหล่งทุน  และเปรียบเทียบงบประมาณทุนวิจัยที่ได้รับ  เป็นต้น   
เพ่ือประกอบการตัดสินใจและกําหนดทิศทางการบริหารงานได้อย่างต่อเน่ือง 

3) ลดการใช้ทรัพยากรบุคคลในส่วนของงานธุรการและลดข้อผิดพลาดในการดําเนินงานด้านต่างๆ ทั้งด้าน
เอกสาร  ด้านภาษี ด้านบัญชีและการจัดทํารายงานทางการเงิน  เพ่ือดูแลประสานงานในระบบการจัดการทุกด้าน  
จากเดิมแต่ละโครงการวิจัยต้องมีเจ้าหน้าที่ 1 คน  ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ส่วนกลางประมาณ 15 คน  ให้บริการด้าน
ต่างๆ แก่โครงการวิจัยทั้งหมดประมาณ 300 โครงการ 

4) สามารถดูเอกสารได้ทันทีที่ต้องการ  เน่ืองจากมีระบบการจัดเก็บเอกสารง่ายต่อการจัดการและการ
สืบค้นในรูปแบบระบบ SiIT Enterprise (Iscan) และ Buddy Scan 

5) สามารถลดระยะเวลาและต้นทุนในการตรวจสอบโครงการวิจัยโดยผู้ตรวจสอบบัญชีของแหล่งทุน  เช่น  
จาก 1 วันลดลงเหลือ 2 ช่ัวโมง  เป็นต้น 

6) เป็นต้นแบบในการปรับปรุงพัฒนาระบบงานในโครงการที่คล้ายคลึงกัน  และเป็นที่ศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานภายนอก เช่น คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี  และมหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นต้น 
 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเย่ียมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ีได้    
 [] อนุญาต    
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นําเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครน้ีได้ 
 [] อนุญาต   
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บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง : ระบบการบรหิารเงินทุนวิจัยแบบครบวงจร 

ฝ่ายการคลัง สํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 
 
ประวัติและความเปน็มาโดยย่อ : 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นสถาบันการศึกษาทางการแพทย์  มีการวิจัยและพัฒนา เป็นพันธกิจ
หน่ึงที่สําคัญ เพ่ือเป็นศูนย์การสร้างความรู้ใหม่และมีบุคลากรท่ีมีความรู้และทักษะด้านการวิจัย วิทยาศาสตร์
การแพทย์พ้ืนฐานและการวิจัยทางคลินิก และมีโรงพยาบาลศิริราชให้บริการรักษาผู้ป่วยจํานวนมาก และ
หลากหลายที่มารับบริการที่สถานพยาบาล  มีแพทย์ที่มีความเ ช่ียวชาญสูง  ทํางานใกล้ ชิดกับนักวิจัย 
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความสามารถในระดับโลก สามารถสร้างผลงานวิจัยที่เป็นความรู้และเทคโนโลยีใหม่ที่
ส ามารถ นํามาใ ช้ พัฒนาการ เรี ยนการสอนเ พ่ือผลิ ต บัณฑิตและยกระ ดับการรั กษาพยาบาลผู้ ป่ วย 
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน  รวมถึงนําความรู้ใหม่จากการวิจัยมาบริหารจัดการ 
ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ซึ่งการวิจัยของคณะฯ เป็นส่วนหน่ึงที่ทําให้มหาวิทยาลัยมหิดล มีการวิจัยทางการแพทย์
เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย โดยคณะฯ มีมูลค่าเงินทุนสนับสนุนเพ่ือการวิจัยเพ่ิมขึ้นทุกปี ดังแผนภูมิ 

 
ที่ผ่านมา ทุกโครงการวิจัยมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการเอกสารเบิกจ่ายต่างๆและจัดทํารายงาน

ทางการเงินโดยไม่ผ่านระบบคณะฯ  แต่หลังจากดําเนินการตามรูปแบบน้ี พบว่าคณะฯ ขาดข้อมูลในการวิเคราะห์
ภาพรวมของโครงการวิจัย  การจัดเก็บเอกสารเบิกจ่ายต่างๆไม่มีมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งพบปัญหาเรื่องการหักภาษี 
ณ ที่จ่ายและการนําส่งสรรพากร 

เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านวิจัยมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  ฝ่ายการคลังได้ริเริ่มออกแบบระบบศูนย์กลาง
การบริหารเงินทุนวิจัยแบบครบวงจรเพ่ือสนับสนุนการทํางานวิจัย  และอํานวยความสะดวกแก่นักวิจัย  ใน
กระบวนการเบิกจ่ายและจัดซื้อวัสดุของโครงการวิจัยโดยเช่ือมโยงด้วยระบบ ERP ของคณะฯ ที่มีประสิทธิภาพ  
ช่วยลดภาระและทรัพยากรในการทํางานด้านเอกสารและรายงานทางการเงิน รวมถึงการหักภาษีให้ถูกต้องตาม
ประมวลรัษฎากร  ด้วยระบบสนับสนุนแบบรวมศูนย์กลางช่วยให้นักวิจัยจัดสรรทรัพยากรเวลาในการทําวิจัยได้อย่าง
เต็มที่ มีข้อมูลตอบสนองการตัดสินใจของผู้บริหารและรองรับความต้องการของแหล่งทุน มหาวิทยาลัยมหิดล อีกทั้ง
นโยบายภาครัฐ ซึ่งมุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม   
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โดยการออกแบบระบบการบริหารเงินทุนวิจัยแบบครบวงจร  ใช้วิธีศึกษารวบรวมปัญหาของผู้มีส่วนได้เสีย
เก่ียวกับการทําโครงการวิจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร  ได้แก่ นักวิจัย  ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล  หน่วยงานภาครัฐ  ผู้ตรวจสอบจากแหล่งทุน เป็นต้น  เพ่ือการออกแบบขั้นตอนการทํางานแบบเป็นระบบ
โดยการดําเนินงานจากส่วนกลางให้มีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกองค์กร  ส่งผลให้เกิดการบูรณาการ
กระบวนการทํางานระหว่างหน่วยงานในระบบวิจัย นํามาซึ่งโอกาสสร้างผลสัมฤทธ์ิด้านงานวิจัยและช่วยลดการใช้
ทรัพยากรและเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ระบบการบริหารเงินทุนวิจัยแบบครบวงจรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (รูปที่ 1) ประกอบด้วย 
1) การกําหนดแนวทางปฏิบัติ / แบบแผนในการปฏิบัติงานที่ ชัดเจน มีคู่มือในการปฏิบัติงานและ

แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ สะดวกในการดําเนินงาน  และมีทีมให้คําแนะนําและปรึกษาในการดําเนินงานและแก้ไข
ปัญหาต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

2) การใช้ระบบสารสนเทศช่วยในการบริหารจัดการในกระบวนการเบิกจ่ายต่างๆ เพ่ือให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ไหลเข้าระบบ ERP ตรงตาม Period  ถูกต้องตามระเบียบและมาตรฐานท่ีกําหนด  สร้างรายงานผลการดําเนินงานที่
ถูกต้อง มีความน่าเช่ือถือ  และสร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สะดวกในการสืบค้นและง่ายต่อการตรวจสอบ  รวมถึง
มีระบบสํารองข้อมูลเพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูลตามแผนการที่หน่วยสารสนเทศกําหนดตามมาตรฐานทั่วไป    

3) ระบบการติดตามผลการดําเนินงานที่มีความสมํ่าเสมอ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยตาม
เป้าหมาย  สามารถแก้ไขปัญหาหรือป้องกันข้อผิดพลาดได้ทันเหตุการณ์  และมีการจัดทํารายงานเพ่ือวิเคราะห์ความ
คืบหน้าของโครงการวิจัยในภาพรวมนําเสนอผู้บริหารรายเดือนและรายไตรมาส 

4) บุคลากร และขบวนการทํางานมีการบริหารจัดการให้มีความพร้อม สะดวกตรวจสอบง่าย  โปร่งใส และ
เพ่ิมความเช่ือมั่นให้กับแหล่งทุนและหน่วยงานท่ีต้องการตรวจสอบ การทํางานมีมาตรฐานเดียวกันด้วยการจัดการ
ความรู้ คู่มือ ช่องทางการสื่อสาร ส่งเสริมให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับจากแหล่งทุนต่างๆ  
เพ่ิมโอกาสในการรับทุนวิจัยอย่างต่อเน่ือง 

แผนการปรับปรุงและพัฒนาในอนาคต 
ระบบการบริหารเงินทุนวิจัยแบบครบวงจร  มีแผนการพัฒนาต่อเน่ืองในด้านระบบคลังพัสดุของการวิจัย  

เพ่ือให้สามารถต่อรองราคาในการจัดซื้อจัดจ้างที่เก่ียวข้อง  และเพ่ิมความรวดเร็วในจัดหาสารเคมีและวัสดุ
วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการวิจัยโดยลดระยะเวลาในการจัดซื้อแยกรายโครงการ 

 
รูปที่ 1   กระบวนการทํางานระบบบริหารเงินทุนวิจัย 


