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สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม”  

1. การมีระบบการบริหารเงินลงทุนที่ครบวงจรตั้งแต่การวางแผน การด าเนินการ การติดตามผลและการปรับปรุง
พัฒนา สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุนของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามกรอบเวลาการจัดหาผลประโยชน์  
เพือ่ทันต่อการน าไปใชต้ามช่วงเวลาในทุกพันธกิจของทั้งแผนปฏิบัติงานระยะสั้นและแผนพัฒนาคณะฯ ระยะยาว 

2. การปฏิบัติตามเกณฑ์กรอบนโยบายการลงทุน การออกแบบและด าเนินการตามกระบวนการ เพื่อมีธรรมาภิบาล 
มีกระบวนการ Check and Balance อีกทั้งการบันทึกบัญชีและการจัดท ารายงานทางการเงิน ถูกต้องตาม
มาตรฐานการบัญชทีี่รับรองทั่วไป 

3. การบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุนที่มีการปิดจุดเสี่ยง (Blind Spot) ทดสอบ Back Test โดยใช้เครื่องมือ 
ทางการเงินขั้นสูง เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการลงทุน ประมาณการผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
ตามมาตรฐานสากล ภายใตก้รอบนโยบาย ช่วยในการวางแผนการจัดสรรเงินลงทุนร่วมกับทีมที่ปรึกษาการลงทุน 
จากภายนอกในทุกรอบวงจรการวางแผนการลงทุน 6 เดือนล่วงหน้า และการใช้เครื่องมือตรวจสอบความถูกต้อง 
ของการจัดท าค าสั่งลงทุน (Check list) ในระดับปฏิบัติการ การรายงานวิเคราะห์ผลการด าเนินการที่มีการ
เทียบเคียงแผนและผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ที่เหมาะสม  
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4. การจัดการความรู ้และการรายงานสื่อสารทีมที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกคณะฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ลงทุน  

 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ) 

1. เกิดกระบวนการท างานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่างเป็นระบบ มีการจัดท าแผนลงทุนแยกตามระยะเวลา 
การใช้ เงิน  มีการก าหนดกลยุทธ์และด า เนินการลงทุนตามแผน รวมทั้ งติดตาม ประเมินผลลงทุน 
และปรับปรุง พร้อมใหต้รวจสอบ 

2. มีการรายงานแผน-ผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งรายเดือน รายไตรมาส และพัฒนารูปแบบรายงาน 
ให้มีประสิทธิภาพในรูปแบบที่ทันสมัย เสริมการวิเคราะห์ติดตามผลและการตัดสินใจ การน าเสนอข้อมูล 
รายเดือนแก่ผู้บริหารผ่านระบบสารสนเทศ เช่น Tableau Report  

3. อัตราผลตอบแทนจากการบริหารจัดการเงินสด สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคาร สามารถรักษาสภาพคล่องให้เหมาะสม โดยไม่มีการไถ่ถอนเงินลงทุนก่อนครบก าหนด ร้อยละ 100 

การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได ้   
  [  ] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่น าเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได ้
             [ ] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 

 
 

บทคัดย่อ 

ชื่อเรื่อง : กระบวนการบริหารเงินลงทุน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดินมุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล  
มียุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้คณะฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถแข่งขันได้  
ในระดับสากลและเติบโตได้อย่างยั่งยืน  ฝ่ายการคลังเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการเงิน หนึ่งในเป้าหมายส าคัญ 
คือ การบริหารสภาพคล่องและเงินลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงสร้างกระบวนการพัฒนาการบริหารเงินลงทุน  
โดยออกแบบให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะองค์กร ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล  
อีกทั้งค านึงถึงภาวะการลงทุน สภาพเศรษฐกิจ โอกาสและข้อจ ากัดในการลงทุนในหลายมิติ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีการพัฒนาการบริหารเงินลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอ
ต่อการใช้ตามช่วงเวลา แบ่งเป็นการลงทุนเงินทุนหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน โดยเงินหมุนเวียนเป็นการลงทุนระยะสั้น
สอดคล้องกับการใช้เงิน และเงินไม่หมุนเวียนเป็นการลงทุนระยะยาว เดิมคณะฯ จัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation)  
ในรูปแบบระมัดระวัง (Conservative) ส่วนใหญ่เป็นการฝากเงินธนาคารและซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพื่อรักษาต้นเงิน  
ต่อมาจัดสรรเงินลงทุนส่วนหนึ่งเพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหารเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของคณะฯ 



 

  3 

ต่อมามหาวิทยาลัยมหิดลมีคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ (Investment Committee : IC) เพื่อออกระเบียบข้อบังคับ 
นโยบายการลงทุน และจัดตั้งศูนย์บริหารสินทรัพย์ (Asset Management Center : AMCMU) เพื่อดูแลและบริหาร
จัดการการลงทุนในภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย รวมถึงตอบสนองตามที่ IC 
มอบหมายให้ด าเนินการ มีการว่าจ้างผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (Custodian) เพื่อท าหน้าที่เก็บรักษา
ทรัพย์สินและน าส่งรายงานการลงทุน ขณะที่คณะฯ ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุน เพื่อวางแผน ติดตาม
แผนผลการลงทุนก่อนเสนอคณะกรรมการเศรษฐกิจ คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อให้ความเห็นก่อนเสนอ IC  
เพื่อทราบผลการด าเนินงานและอนุมัติแผนการลงทุนในอนาคต คณะฯมีการจัดการองค์ประกอบการบริหารการลงทุน 
ที่สอดคล้องกับนโยบาย ผลิตภัณฑ์การลงทุน ภาวะตลาด นโยบายการลงทุนของมหาวิทยาลัย (Policy) ค านึงถึงความ
เสี่ยงของขนาดการลงทุนที่เหมาะสม (Exposure Limit) มิติของกลุ่มท างานที่รวมทั้งกลุ่มภายในและจากภายนอกคณะฯ 
ได้แก่ ที่ปรึกษาต่างๆ ด้านมุมมองการลงทุน การบริหารความเสี่ยง และด้าน Asset Allocation รวมถึงทีมสถาบันการเงิน 
(People) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสื่อสารแบ่งปันความรู้ข่าวสารในกลุ่มท างาน ที่ปรึกษา ศูนย์บริหารสินทรัพย์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล (AMCMU) สถาบันการเงิน ตัวแทน/ผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ผู้จัดการกองทุน อีกทั้งมีการป้อนกลับข้อมูล
ที่กลุ่มท างานด้านการลงทุนของคณะฯ ในการเล็งเห็นโอกาส เพื่อให้ศูนย์บริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล (AMCMU) 
พิจารณาด าเนินการเพื่อเกิดประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนเชิงนโยบายแก่ภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัย อีกทั้งมิติ
กระบวนการท างาน PDCA and CQI ทั้งระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร (Process) ออกแบบพัฒนา Input Process 
Output ตลอดขบวนการ พัฒนา Checklist คู่มือการท างานระดับปฏิบัติการ และออกแบบรูปแบบการบันทึกบัญชี 
จัดท ารายงานการกระทบยอดการลงทุนจากระบบภายในคณะฯ ให้ถูกต้องตรงกับระบบข้อมูลผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย (Custodian) ทั้งรายวันและรายเดือน  

 วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม 
คณะฯ พัฒนากระบวนการบริหารจัดการเพื่อการลงทุนที่ครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาพที่ 1 และ 2)  

มีการจัดท าแผนลงทุนแยกกรอบเงิน กรอบเวลา และประมาณการผลตอบแทนตามเงินหมุนเวียนและเงินไม่หมุนเวียน 
โดยพิจารณาโอกาสและความเสี่ยง ความจ าเป็นใช้เงิน โดยมีความร่วมมือในการจัดท าข้อมูลประมาณการ Cash flow 
Projection มีการบริหารความเสี่ยงการลงทุนที่มีการปิดจุดเสี่ยง (Blind Spot) การทดสอบ Back test การวางแผน
ก าหนดกลยุทธ์การจัดสรรเงินลงทุนร่วมกับทีมที่ปรึกษาการลงทุนจากภายนอก โดยใช้เครื่องมือทางการเงินขั้นสูง  
เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการลงทุน ประมาณการผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ตามมาตรฐานสากล ภายใต้กรอบ
นโยบายการลงทุนของมหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นด าเนินการลงทุนตามแผน รวมทั้งติดตาม ประเมินผลการลงทุน   
มีการกระทบยอดและออกแบบรูปแบบการรายงานเพื่อใช้ในการน าเสนอต่อผู้บริหาร ข้อมูลการวัดผลช่วยในการตัดสินใจ
ลงทุนให้ เกิดความคุ้ มค่ าสู งสุด  (Optimize Benefit) นอกจากนี้ ยั งวางระบบและสร้ างรูปแบบการท างาน 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การบันทึกรายการและการออกแบบรายงานต่างๆ ด้าน Operation มีการปฏิบัติตาม
เกณฑ์กรอบนโยบายการลงทุนเพื่อการมีธรรมาภิบาล มีกระบวนการสอบยัน (Check and Balance) ระหว่างรายงาน 
ผู้ เก็บรักษาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (Custodian) กระทบยอดกับรายการบัญชี เงินลงทุนในระบบ SAP  
เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วนตามเกณฑ์นโยบายการลงทุนตามแผนทั้งรายวันและรายเดือน การรายงานวิเคราะห์ผล 
การด าเนินการที่มีการเทียบเคียงแผนและผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark)  
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ที่เหมาะสม มีการบริหารจัดการเงินสด (Cash Management) สร้างกลไกการจัดการความรู้และการรายงานสื่อสารทีม 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน ได้แก่ ข้อมูลประมาณการกระแสเงินสดเข้า -ออก ผลการติดตามข่าวสาร
ภาวะการลงทุน สภาพตลาดเงินตลาดทุนเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การจัดท าแบบฟอร์มใช้ในการวิเคราะห์ 
กระแสเงินสดรายวัน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจการลงทุนตามแผนและนโยบายการลงทุน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
มีการแบ่งปันข่าวสารช่วยให้กลุ่มท างานด้านการลงทุนที่มีเป้าหมายร่วมกัน มีความรู้พร้อมรับมือกับรูปแบบผลิตภัณฑ์ 
ทางการเงิน การลงทุนรูปแบบใหม่ๆ ที่รวมถึงการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีเพื่อให้การรายงาน 
งบการเงินคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายนอก การรายงานผล  
การด าเนินการอย่างสม่ าเสมอเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งได้ถูกวางระบบไว้เพื่อให้มีการติดตามผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายการลงทุนของมหาวิทยาลัยที่ค านึงถึงขอบข่าย Exposure Limit ได้ค านึงถึงความเสี่ยง 
ของขนาดการลงทุนที่เหมาะสมและเปิดโอกาสให้คณะฯ สามารถจัดการหาผลประโยชน์ได้ในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
ที่ได้ผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินธนาคารและการซื้อพันธบัตร ทั้งหมดนี้เสริมให้คณะฯ  สามารถบริหารจัดการ 
สภาพคล่องรองรับการจัดการด้านการเงิน จัดสรรทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการพันธกิจในทุกช่วงเวลาได้อย่างยั่งยืน 
เกิดผลประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินธนาคารและการซื้อพันธบัตร  
ภายใต้ข้อจ ากัดนโยบายและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อีกทั้งพร้อมรับในการตอบสนองความท้าทายของภาวะการลงทุน 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว 

 ประสิทธิผล  
คณะฯ บริหารจัดการการลงทุนตามแนวคิด Smart People Process & Policy โดยค านึงถึง 3 หลักการหลัก ได้แก่ 

Investment PDCA & CQI Risk Management & Compliance ที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี ท าให้เกิดผลส าเร็จเชิงประจักษ์ 
ดังนี ้

1. เกิดกระบวนการท างานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่างเป็นระบบ มีการจัดท าแผนลงทุนแยกตามระยะเวลาการ
ใช้เงิน มีการก าหนดกลยุทธ์และด าเนินการลงทุนตามแผน รวมทั้งติดตามและประเมินผลลงทุน พร้อมให้
ตรวจสอบได้  

2. มีการรายงานแผน-ผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งรายเดือน รายไตรมาส และพัฒนารูปแบบรายงาน  
ที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบที่ทันสมัย เสริมการวิเคราะห์ติดตามผลและการตัดสินใจ การน าเสนอข้อมูลราย
เดือน แก่ผู้บริหารผ่านระบบสารสนเทศ เช่น Tableau Report  

3. อัตราผลตอบแทนจากการบริหารจัดการเงินสด สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคาร สามารถรักษาสภาพคล่องให้เหมาะสม โดยไม่มีการไถ่ถอนเงินลงทุนก่อนครบก าหนด ร้อยละ 100
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการบริหารเงินลงทุน  
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