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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 

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

ประเภทการสมัคร [ ] TQM-Best Practices   

ประเภทองคกร  [ ] หนวยงานราชการและองคกรของรัฐ 

ชื่อเรื่องนําเสนอ  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการเชื่อมตอกับระบบ SAP 

เปน “วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางที่ดีเยี่ยม”  [] หมวด 6. การจัดการกระบวนการ  

ชื่อหนวยงาน   ......ฝายการคลัง คณะแพทยศาสตรศริิราชพยาบาล / งานคลัง ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก 

สํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

ที่อยู เลขที่ 2 โรงพยาบาลศิริราช ถนนพรานนก แขวงพรานนก เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700 

โทรศพัท....02-4141735     โทรสาร 02-419-9601     เว็บไซต www.si.mahidol.ac.th 

ชื่อผูเขียน (ผูนําเสนอ)  

o นางอนุสรา  วัชรแข   ตําแหนง     นักวิชาการเงนิและบัญชี 

o นางสาวอัญชุลี เรืองพลับพลา   ตําแหนง     นักวิชาการเงินและบัญชี 

ผูประสานงาน : นางอนุสรา  วัชรแข  โทรศัพท 02-4141738  มือถือ 081-6972899  email: 

anoosara222@hotmail.com 

 สรุปจุดท่ีเปน “วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยม”  

1. การบริหารการทํางานเปนทีมแบบเครือขายท่ีมุงเปาสัมฤทธิ์ผลรวมกัน 

2. การนําเทคโนโลยีมาใชในการทํางานและการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

 ประสิทธิผล  

1. สงงบการเงนิรวมใหมหาวิทยาลัยทันตามกําหนด  ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป 

2. อัตราความพึงพอใจของผูรับบริการมากกวา 80% 

 การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได  

[ ] อนุญาต  

 การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางที่นําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได 

[ ] อนุญาต  
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บทคัดยอ 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการเชื่อมตอกับระบบ SAP 

ประวัติและความเปนมาโดยยอ : 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิ ดล  เรื่ อ ง การแบ งหน วยงานภายในส วนงานของมหาวิทยาลั ย  

(คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ) (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560  ขอ 2  ใหโอน ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก สํานักงาน

อธิการบดี ไปเปนหนวยงานภายในของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  โดยใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ 

หนี้ งบประมาณ และรายไดของศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก สํานักงานอธิการบดี รวมทั้งบรรดาประกาศ คําสั่ง และ

ขอผูกพันใดๆ ที่มหาวิทยาลัยไดทําไวเพื่อประโยชนตอการดําเนินงานของศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก สํานักงาน

อธิการบดี กอนที่ประกาศฉบับนี้จะใชบังคับ ไปเปนของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และใหขาราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย ลูกจาง รวมถึงอัตรากําลัง(อัตราวาง) ท่ีสังกัดศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก สํานักงานอธิการบดีกอนท่ี

ประกาศฉบับนี้จะใชบังคับ ไปสังกัดคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล โดยใหไดรับเงินเดือน คาจาง สวัสดิการ และ

สิทธิประโยชนตอบแทนอยางอื่นไมนอยกวาท่ีเคยไดรับอยูกอนเขาเปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางใน

สังกัด คณะแพทยศาสตรศริิราชพยาบาล ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560  

สงผลให คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ตองนํางบการเงินของศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก (GJ)        

มาจัดทําเปนงบการเงินรวม  ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพรอมให กับศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก ฝายการคลัง  

จึงไดดําเนินการวิเคราะหความพรอมและพบวาศูนยการแพทยกาญจนาภิเษกประสบปญหาเก่ียวกับระบบงานสาย

สนับสนุน ทั้งดานบุคลากร และระบบบัญชี ดังนี้ 

ดานศักยภาพบุคลากร 

1. บุคลากรสายสนับสนุน ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก มีพ้ืนฐานความรู และความเขาใจในเรื่อง

มาตรฐานการบัญชีทั่ วไปไม เพียงพอ ทําใหมีการบันทึกบัญชีไมถูกตองตามที่ควรจะเปน  

เชน บันทึกบัญชีการยืมยาจาก Vendor บริษัทยา พบวามีการบันทึกรายการรับยาคูกับรายการหัก

คาใชจาย และเมื่อมีการคืนยา จะบันทึกรายการเปนคาใชจาย ซึ่งการบันทึกรายการดังกลาวขางตน

จะสงผลทําใหงบการเงินไมถูกตอง  

2. มีความรูดานการวิเคราะหงบการเงินไมเพียงพอทําใหไมทราบรายการที่บันทึกไมครบถวน และมี

บางรายการบันทึกไมถูกตอง 

3. ปญหาระหวางหนวยงาน ยังขาดการประชุมครอมสายงาน ขาดความเชื่อมโยงงานสวนหนา 

และสายสนับสนุนที่ดีเพ่ือแกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้นอยางชัดเจน 

ดานศักยภาพระบบบัญช ี

1. ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษกมีระบบบัญชี SSB ซึ่งเปนระบบ Off Line โดยการใชงานมีปญหาใน

เรื่องของรายงานที่ยังไมครบถวนทําใหงานสวนใหญเปนระบบ Manual กระทบกับการจัดทําบัญชี

และรายงานการเงินท่ีมีสวนสําคัญในการบริหารจัดการเพ่ือการตัดสินใจตางๆ ทั้งในเรื่องของความ

ลาชาไมทันการณ และมิติของความเพียงพอในการครบถวน ถูกตอง ของขอมูล 
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2. มีการจัดทํ าบัญชี ไมครบถ วนตามมาตรฐานบัญ ชีรับ รองทั่ วไป  และมี การบันทึ กบัญ ช ี

ไมเปนปจจุบัน ทําใหไมสามารถปดบัญชีเพ่ือจัดทํางบการเงินสําหรับวัตถุประสงคตางๆ ไดทันตาม

กําหนด 

 ดวยศักยภาพ ความรูความเขาใจการเชื่อมโยงระบบงานสายสนับสนุน ทักษะการทํางานของบุคลากรฝาย

การคลัง และความสามารถในการวิเคราะหสถานการณ ปดจุดบอด บริหารความเสี่ยง อีกทั้งการจัดการความรู 

ร ว ม กั บ ศ าส ต ร ด า น ก า รบ ริ ห า ร โค ร งก า ร ร ะ บ บ ส าร ส น เท ศ  จ าก ก ารมี ผู ป ฏิ บั ติ ง า น  (Key User)  

ที่มีประสบการณ ในการ Implement SAP  ฝายการคลังสรรคสรางนวัตกรรมให เกิดขึ้น เปนที่แรกภายใต

มหาวิทยาลัยมหิดล และสามารถใหความรวมมือในการคิดวิเคราะห ศึกษาปญหา แสวงหาโอกาสแนวทางแกปญหา 

ออกแบบขบวนการและเสริมสร างความสามารถในการบริห ารจัดการของบริ ษัทยอยภายในสั งกั ด  

โดยตั้งคณะทํางานดาน New Business Model ภายใตการจัดการของฝายการคลัง คณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล ซึ่งเปนหนวยงานสายสนับสนุน มีหนาที่หลักในการบริหารจัดการ ดานการเงิน การบัญชี งบประมาณ การ

บริหารลูกหนี้ และการวิเคราะหตนทุน จึงเขารวมการดําเนินการเปนผูใหคําแนะนําและใหคําปรึกษา  ชวยเหลือ เพ่ิม

ศักยภาพบุคลากรและขึ้นระบบ SAP ทดแทนการใชระบบเดิม (ระบบ SSB) ทําใหการดําเนินงานของศูนยการแพทย

กาญจนาภิเษกประสบความสําเร็จ สามารถโอนสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย งบประมาณ เขารวมเปนของ

คณะฯไดภายใน 180 วัน นับจากวันท่ีประกาศฯมีผลบังคับใช รวมถึงการจัดทําบัญชี รายงานทางการเงินพรอมการ

วิเคราะหผลการดําเนินงานทางการเงินเปนไปตามมาตรฐานที่ดีมุมมองเดียวกันกับของคณะฯ  และเปนไปตาม

มาตรฐานการบัญชีทั่วไป นํา Google Sheet ไปประยุกตใชในกระบวนการปดบัญชีประจําเดือน  สงผลใหสามารถ

ปดบัญชีเพื่อจัดทํารายงานการเงินสงใหกับคณะฯ ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดไดทันเวลา รวมถึงการจัดการ

ทางการเงิน การวางแผนและบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ถูกตอง และสามารถตรวจสอบไดตลอดขบวนการ 

พรอมท่ีจะเติบโตไดตามวิสัยทัศนอยางยั่งยืน  

 

วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเย่ียมที่สอดคลองกับคาประสิทธิผล  

รายะละเอียดแผนการดําเนินงาน 3 ระยะ 

ระยะที่ 1 การเตรียมความพรอมกอนเขาเปนหนวยงานภายในของคณะฯ  ระยะเวลา 8 เดือน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1. ให คํ าป รึกษาการปรับ ระบบบัญ ชี ให เป นมาตรฐาน เดี ยว กับคณ ะฯ เพ่ื อส ามารถป ดบัญ ชี 

และนําสงงบการเงินใหกับมหาวิทยาลัยมหิดล ไดทันภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป 

2. ประชุมเพ่ือเตรียมความพรอมระหวาง คณะฯ กองคลัง กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล และ

ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก เพ่ือทําความเขาใจถึงวิธีการทํางานที่จะเปลี่ยนไปเมื่อเขามาเปน

หนวยงานภายในคณะฯ  

3. ประชุมยอยระหวางฝายการคลัง คณะฯ กับงานคลัง ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก เพ่ือใหทราบ 

ถึงงานที่ตองดําเนินการ มีดังนี ้
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3.1 ตรวจนับรายการสินทรัพย ตามรายละเอียดทะเบียนคุมสินทรัพยรวมกันระหวางคณะฯ  

กับศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก และพิจารณาตัดรายการที่ไมมีอยูในบัญชี ประกอบดวย 

3.1.1 เงินสด เงินฝากธนาคาร 

3.1.2 วัสดุสํารองคลัง และสินคาคงเหลือ 

3.1.3 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

3.2 จัดทําทะเบียนและยันยันยอดลูกหนี้และเจาหนี้ เพ่ือพิจารณาตัดรายการที่ไมสามารถดําเนินการ

ติดตามได ตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยมหิดล 

3.3 ปรับปรุงรายการบัญชีให ถูกตอง และปดบัญชีสําหรับปงบประมาณ 2560 ภายในวันที่  

31 ธันวาคม 2560 เพ่ือเตรียมการสงมอบทรัพยสินตามระเบียนสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

รับสงงานในหนาที่ราชการ พ.ศ. 2524 

3.4 จั ด ทํ า รายก ารก ารส งมอ บ ท รัพ ย สิ น  บั ญ ชี ลู ก ห นี้  แล ะบั ญ ชี เจ าห นี้  ต าม ระ เบี ยบ 

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับสงงานในหนาที่ราชการ พ.ศ. 2524 

3.5 กําหนดภาระความรับผิดชอบของผูบริหาร 

3.5.1 ภาระความรับผิดชอบกอนวันสงมอบเปนของผูบริหารชุดเกา 

3.5.2 ภาระความรับผิดชอบตั้งแตวันสงมอบเปนของผูบริหารชุดใหม 

3.6 ตองมีการเปดเผยขอมูลภาระผูกพันที่จะเกิดข้ึนในอนาคตจากผลของเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีตให

ครบถวน 

3.7 จั ด ทํ า ต า ร า ง  Mapping บั ญ ชี ข อ งศู น ย ก า ร แ พ ท ย ก าญ จ น าภิ เษ ก กั บ ท า งค ณ ะ ฯ  

เพ่ื อ ให ท างศู น ย ก ารแพ ทย กาญ จนาภิ เษก  จั ด ทํ าบั ญ ชี ตามรายละเอียดของคณ ะฯ  

เนื่องจากมีการใชระบบบัญชี SSB และใชผังบัญชีคนละผังบัญชี 

3.8 สรุปรายงานการใชงบประมาณและภาระผูกพัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เพื่อเปนขอมูล 

ตั้งตนในการบริหารงบประมาณ 

4. ประชุมยอยครอมสายงาน ระหวางงานการคลัง ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก กับหนวยงาน 

ที่เก่ียวของ โดยมีงานบัญชี งานงบประมาณ ฝายการคลัง ใหคําปรึกษา เพื่อแกไขประเด็นปญหา 

ที่พบระหวางการดําเนินงาน เชน 

4.1 งานบุคคล  การเบิกคาตอบแทนลาชา และใหความรูเก่ียวกับผลประโยชนพนักงาน ในเรื่องการตั้ง

ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

4.2 งานนโยบายและแผน เรื่องการออกใบจองงบประมาณหลังการตั้งหนี้ กรณีการเบิกจายทั่วไปและ

การจัดซื้อจัดจาง รวมถึงวิธีการ Update ขอมูลการเบิกจายดวยระบบ manual 

4.3 งาน พัสดุ  เรื่ องรายการคืนและยืมยา ไม ระบุกองทุนหรือแหล งเงิน  ทํ าให ใช เวลานาน 

ใน ก ารป รับ ป รุ งข อมู ล  แล ะก ารคิ ดค า เสื่ อ ม ราคาค รุ ภั ณ ฑ แ ยก ตาม ส วน ป ระกอบ  

เนื่องจากอายุการใชงานแตละชิ้นสวนไมเทากัน  

4.4 งานการเงิน เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารตางๆและการรวบรวมเงินสดฝากธนาคารในแตละวัน 

เพ่ือใหเปนบรรทัดฐานเดียวกันกับคณะฯ 
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5. วางระบบการทํางาน และการรับสงขอมูลระหวางศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก และคณะฯ  

โดยกําหนดวันรับสงขอมูลเปนรายเดือน 

5.1 ขอมูลงบการเงินสงมาที่คณะฯ ภายในวันที่ 13 ของเดือนถัดไป เพ่ือคณะฯ จะไดนําขอมูล 

ไปจัดทํางบการเงินรวมในภาพรวมของคณะฯ และสงงบการเงินไปที่มหาวิทยาลัยไดทัน 

ตามกําหนดวันที่ 20 ของเดือนถัดไป 

5.2 สงขอมูลการใชงบประมาณรายเดือน มาที่คณะฯภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

6. ทดสอบระบบการทํางานของศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก เพ่ือเตรียมความพรอมในการนําขอมูลงบ

การเงินเขามารวมกับคณะฯ  

ระยะที่ 2 การดําเนินงานหลังเขาเปนหนวยงานภายในคณะฯ ระยะเวลา 13 เดือน 

1. ประชุมรวมกันกับงานการคลัง ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก เพ่ือกําหนดการรับสงขอมูลรายเดือน 

1.1 ขอมูลงบการเงินสงมาที่คณะฯ ภายในวันที่  13 ของเดือนถัดไป เพ่ือคณะฯ จะไดนําขอมูล 

ไปจัดทํางบการเงินรวมในภาพรวมของคณะฯ และสงงบการเงินไปท่ีมหาวิทยาลัยไดทัน 

ตามกําหนดวันที่ 20 ของเดือนถัดไป 

1.2 ขอมูลการใชงบประมาณรายเดือน มาท่ีคณะฯ ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพ่ือจัดทํา 

การใชงบประมาณในภาพรวมของคณะฯ และสงตอไปที่มหาวิทยาลัยมหิดล  

2. กํ าหนดปฏิ ทินการทํ างาน  โดย กําหนดผู รับ ผิดชอบ  ในแต ละ กิจกรรมของการป ดบัญ ชี  

พรอมทั้งกํากับเวลาในการทํางาน โดยนํา Google sheet มาใชเปนเครื่องมือในการดําเนินงาน 

3. สื่อสารการทํางานระหวางศูนยการแพทยกาญจนาภิ เษก และคณะฯ ในการตรวจสอบขอมูล  

และการกระทบยอดรายการระหวางกัน เพ่ือลดความผิดพลาด และ Rework 

 

ระยะที่ 3 เริ่ม Implement SAP ระยะเวลา 11 เดือน 
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การ Implement SAP เปนการทํางานรวมกันระหวางผูปฏิบัติงานงานการคลัง งานบุคคล งานพัสดุ และ 

งานสารสนเทศ ศูนยการแพทยกาญจนาภิ เษก กับผูปฏิบัติงานของคณะฯ ประกอบไปดวยฝายการคลัง  

ฝายสารสนเทศ ฝายทรัพยากรบุคคล ฝายทรัพยสินและพัสดุ และฝายนโยบายและแผน โดยมีบริษัทไอทีวัน จํากัด 

เปน ผู Implement ระบบ SAP 

 ทีมหลักของคณะฯ จะเปนงานบัญชี งานการเงิน งานเงินรายได งานงบประมาณ และงานประเมินตนทุน จะ

รวมกับงานการคลัง ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก และบริษัทไอทีวัน  ในการดําเนินงานโครงการมีขั้นตอนดังนี้ 

1. การเตรียมโครงการ   

1.1 รวมประชุมเพ่ือจัดเตรียมแผนงานและวิธีการดําเนินงาน 

1.2 จัดเตรียม Template กําหนดโครงสรางรหัสมาตรฐาน 

1.3 จัดเตรียมระบบ Hardware และ Software  

2. การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

2.1 การออกแบบกระบวนการทํางาน  จัดทํา Workflow ในการปฏิบัติงานใหม เพ่ือใหสอดคลอง 

กับการทํางานและการบริหารงานของคณะฯ 

2.2 การออกแบบระบบงานเชื่อมตอ รวมวิเคราะหขอแตกตางของความตองการ (Fit / Gap Analysis) ของ

ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก  

2.3 วิเคราะหการออกแบบโครงสรางหลักของระบบ (Key Data Structure) และยืนยันการกําหนดรายงาน 

แบบฟอรม โปรแกรมเสริม และโปรแกรมเชื่อมโยงขอมูลตางๆที่จําเปน (RICEFW) 

2.4 กํ าห น ด วิ ธี ก ารแล ะแผน การ โอน ย าย ข อ มู ล จ าก ระบ บ งาน ป จ จุ บั น ไป ยั งร ะบ บ งาน ให ม  

(Data Conversion) รวมถึงข้ึนตอนการโอนยายขอมูล 

2.5 ออกแบบกระบวนการทํางาน และรายการบันทึกบัญชีตาม MOU 

2.6 แนะนําการจัดเตรียมและสะสางขอมูลเพ่ือการจําลองการโอนยายขอมูล (Mock Conversion)  

ครั้งที่ 1 และ 2  

3. การพัฒนาและการติดตั้งระบบ 

3.1 กําหนดคาในระบบ รวมถึงการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม 
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3.2 เตรียมการทดสอบระบบ และรวมทดสอบระบบ 

3.3 กําหนดสิทธิการใชระบบ 

3.4 กําหนดแผนการฝกอบรม 

4. การอบรมและการใชงานจริง 

4.1 การเตรียมการฝกอบรม และการฝกอบรมผูใชงานระบบ SAP ของศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก 

4.2 ทดสอบการโอนยายขอมูล 

4.3 การโอนยายขอมูลจริง การกระทบยอดขอมูลจากระบบงานเดิม เขาระบบ SAP (Data Conversion) 

4.4 สนับสนุนการใชงานจริง 

สรุปผลที่ไดจากการรวมมือระหวางคณะฯ กับศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก ดังนี้ 

1. มีการเรียนรูระดับองคกรและระดับบุคคล  

2. การสรางเครือขาย ความเชื่อมโยงรวมกับหนวยงานในกระบวนการทั้งหมด 

3. การจัดทํางบการเงินถูกตองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ 

(Non-Publicly Accountable Entities :  NPAEs)  แ ล ะ ไ ด รั บ ก า ร รั บ ร อ ง จ า ก ผู ส อ บ บั ญ ชี 

รับอนุญาตโดยไมมีเงื่อนไข 

4. ผูบริหารคณะฯสามารถนําขอมูลทางการเงินที่ ไดมาตรฐาน ถูกตอง ไปกําหนดยุทธศาสตรคณะฯ  

และใชในการตัดสินใจการบริหารงาน กําหนดนโยบายและมาตรการในการดําเนินงานไดถูกตอง  

ทันการณ 

 

 

 

 

 


