
o นางระติรัตน์                ค ้าชู นักวิชาการเงินและบัญชี
o นางสาวอิสรา               ศริพันธุ์ นักวิชาการเงินและบัญชี
o นางสาวพรรณทิพย์      ปรางค์วิเศษ นักวิชาการพัสดุ

การพัฒนากระบวนการบันทึกบัญชีรับทรัพย์สินบริจาค แบบ Electronic
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หัวข้อน้าเสนอ

1.บทสรุปของผู้บรหิาร
2.ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน
3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง "ลูกค้าของกระบวนการทีน่้าเสนอ" 
4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 
5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
6. การวัดและวิเคราะห์คณุภาพของผลการท้างาน และประโยชน์ที่ได้รับ
7. ปัจจัยแห่งความส้าเร็จ และความยั่งยืน
8. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข
9. ความท้าทายต่อไป 
10. เอกสารอ้างอิง



1.บทสรุปของผู้บริหาร

Validation System

กระบวนการรบัสนิทรพัยถ์าวรจากการบรจิาคในระบบ SAP

สาเหตขุองปญัหา
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน

• จัดการศึกษาและฝึกอบรม
• ให้บริการทางการแพทย์

และการสร้างเสริมสุขภาวะ
• วิจัยและสร้างนวัตกรรม 

พันธกิจ

วิสัยทัศน์
• องค์กรที่เป็นเลิศ 

มุ่งสู่อนาคต
ด้วยผลงานที่เป็นเลิศ

วัฒนธรรมองค์กร



ฝ่ายการคลงั
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน

ฝ่ายทรพัยส์นิและพสัดุ
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน

จัดการดา้นการเงนิ การบญัช ี
งบประมาณ การบรหิารลกูหนี้
และการวเิคราะหต์น้ทนุ 
ทีไ่ดม้าตรฐาน โปรง่ใส ตรวจสอบได ้
มกีารพัฒนาบคุลากร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยา่งตอ่เนือ่ง 
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน

ใหบ้รกิารดา้นการจัดหา
พัสดแุละบรหิารสญัญา 
บรหิารจัดการคลงัวัสดุ
พัฒนาฝึกอบรม 
ปรับกระบวนการท างาน
และศกัยภาพบคุลากร
น าระบบสารสนเทศ
มาสนับสนุนการท างาน
ใหค้ าปรกึษาแกไ้ข
ปัญหา ตอบสนอง
ตอ่ความพงึพอใจ
ของผูรั้บบรกิาร
บรหิารจัดการ
ดา้นทรัพยส์นิและ
อสงัหารมิทรัพย์
ของคณะฯ บรหิาร
การจัดเก็บเอกสาร



บริการหลักที่ส้าคัญ กลไกส่งมอบบริการลูกค้า
 งานบริหารพัสดุ 

- บันทึกข้อมูลการรับสินทรัพย์บริจาค
ในระบบ SAP ได้ถูกต้อง

 งานบัญชี 
- ลดระยะเวลาการบันทึกบัญชีสินทรัพย์รับบริจาค

และลดรายการปรับปรุงจากข้อผิดพลาด
- จัดท้ารายงานงบการเงินต่อผู้บริหาร

เพ่ือประกอบการตัดสินใจได้ทันเหตุการณ์

 จัดท้ารายงานงบการเงิน
ต่อที่ประชุมเศรษฐกิจ
เพื่อน้าเสนอผูบ้ริหาร
ทุกสัปดาห์ที่  3 ของเดือน
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง
ของ "การพัฒนากระบวนการบันทึกบัญชีรบัสินทรัพย์บริจาค แบบ Electronic" 



3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง
ของ "การพัฒนากระบวนการบันทึกบัญชีรบัสินทรัพย์บริจาค แบบ Electronic"

ประเภทลกูคา้
ทีส่ าคญั กลุม่ลกูคา้

ความคาดหวงั/
ความตอ้งการทีส่ าคญั

วธิกีารประเมนิ/ ผลลพัธ์

ผูป้ฏบิตังิาน

• เจา้หนา้ทีง่านบญัชี

ฝ่ายการคลงั

• เจา้หนา้ทีง่านบรหิารพสัดุ
ฝ่ายทรพัยส์นิและพสัดุ

• ลดระยะเวลาการบนัทกึบญัชี

และถกูตอ้ง

• บนัทกึขอ้มลูอยา่งถกูตอ้ง และมี
ระบบป้องกนั แจง้เตอืนระหวา่ง
ปฎบิตังิาน

• การจัดเก็บรวบรวมสถติิ
การปิดบญัชใีนแตล่ะเดอืน

ผูบ้รหิาร

• ผูบ้รหิารฝ่ายการคลงั

• ผูบ้รหิาร และคณะกรรมการ 
ระดบัสงู

• ไดรั้บรายงานการเงนิ
เพือ่การบรหิารจัดการ

• น าขอ้มลูรายงานการเงนิ เสนอตอ่
ทีป่ระชมุผูบ้รหิาร ไดร้วดเร็วทัน
เหตกุารณ์ ใชป้ระกอบการ
ตดัสนิใจ

• การสงัเกต รวบรวมสถติ ิ
การน าเสนอรายงาน
ตอ่ผูบ้รหิาร และรับฟัง
เสยีงจากผูบ้รหิาร
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 



6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพผลการท้างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ
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ตวัชีว้ดัส าคญั

(KPI)

มติคิณุภาพ เป้าหมาย

(Target)

ผลลพัธก์ารด าเนนิการ

กอ่นเริม่
โครงการ

หลังด าเนนิการโครงการ (>3 รอบการวดัผล)

ความ
ถกูตอ้ง

ระยะเวลา
การสง่มอบ

ครัง้ที่ 1

ม.ค.63

ครัง้ที่ 2
ก.พ.63

ครัง้ที ่3

ม.ีค.63

1.ลดระยะเวลาการบนัทกึ
บญัชรีบัรูเ้ป็นรายได้
จากการรบับรจิาค
ตามหลกัเกณฑส์ดัสว่น
ของคา่เสือ่มราคา

✓
1 ชัว่โมง 8 ชัว่โมง 3 ชัว่โมง

(64.13%)
1 ชัว่โมง
(86.25%)

0.5 ชัว่โมง
(93.75%)

2.ลดจ านวนรายการ
ปรบัปรงุบญัชี
ทีเ่กดิจากผดิพลาด ✓

0
รายการ

10 
รายการ

0
รายการ

0
รายการ

0
รายการ

ไดผ้ลตามเป้าหมาย
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพผลการท้างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

บุคลากร

บูรณาการเครอืข่าย 
ร่วมกันวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน 
น้าศักยภาพมาสร้างกรอบความคิด
การท้างานที่เป็นระบบ 

ระบบ

สร้างมาตรฐานการท้างานเพิม่ขึ นอย่างไม่หยุดนิ่ง

พัฒนาระบบสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ระบบงานมีข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์ 
ตรวจสอบได้ง่าย และทันเวลา
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7. ปัจจัยแห่งความส้าเร็จ และความยั่งยืน 

บุคลากรมีความพร้อม
เข้าใจบทบาทหน้าที่

ความรับผิดชอบ   
พร้อมปรับตัว

กับการเปลี่ยนแปลง

ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ที่ได้มาตรฐานสูง

เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การท้างานเป็นทีม 
การส่งเสริมกัน
ไปในทางบวก 
เพ่ิมการท้างาน

ให้มีประสิทธิภาพ



8. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
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ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
1. กระบวนการท้างานที่มีหลายเงือ่นไข

และมีผู้ปฏิบัติงานหลายบุคคล 
ท้าให้เกิดการปฏิบัติงานที่นอกเหนือจาก
เงื่อนไขโดยที่ไม่ทราบถึงผลกระทบทีต่ามมา

จัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
และควรเก็บ Log ความผิดพลาด
จากการปฏิบัติงานเพื่อหาวิธีการแก้ไข
อย่างเป็นระบบ

2. การสื่อสารระหว่างผู้พัฒนาโปรแกรม
กับผู้ปฏิบัติงาน เรื่องรายงานสรุป
ความต้องการของผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานได้แก้ไขปัญหา
โดยขอให้ผู้พัฒนาโปรแกรมแนบเอกสาร
เพิ่มเติม โดยยกตัวอย่าง รายการบัญชี
และผลลัพธ์ที่ได้ในแต่ละกรณี



9. ความท้าทายต่อไป 
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รายงานแสดงความเคลื่อนไหว
ของสินทรัพย์รับบริจาค 

เพื่อใช้ข้อมูลในการตรวจสอบและจัดท้างบการเงิน



10. เอกสารอ้างอิง
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หลกัการและนโยบายการบญัชภีาครัฐของมาตรฐานการบญัชภีาครัฐและนโยบาย
การบญัชภีาครัฐ พ.ศ.2561 

มาตรฐานระบบบรหิารจัดการความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ ISO 27001:2013

นโยบายความม่ันคงปลอดภยัสารสนเทศ คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 
มหาวทิยาลยัมหดิล  ปี พ.ศ. 2559

แนวปฏบิตัใินการรักษาความมั่นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ 
คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล ปี พ.ศ. 2559
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