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น ำเสนอโดย 

กระบวนกำรจัดท ำรำยงำนค่ำบริกำรสุขภำพนักศึกษำ ม.มหิดล 

นำงเพียงพิศ  บุญนก  ต ำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยกำรคลัง 
นำงจินตนำ  ธนัทธนศักดิ์ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
นำงสำวชมะนำด  สุขี  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี 

น ำเสนอโดย... 
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 1. บทสรุปของผู้บริหำร 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงำน 
3. กำรเรียนรู้ควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง ของ "ลูกค้ำของกระบวนกำรที่น ำเสนอ"  
4. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติในอดีต  
5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่   
6. กำรวัดและวิเครำะห์คุณภำพของผลกำรท ำงำน และประโยชน์ที่ได้รับ 
7. ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงในกำรแก้ไข 
8. ควำมท้ำทำยต่อไป  
9. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ และควำมยั่งยืน  
10. เอกสำรอ้ำงอิง 

หัวข้อน ำเสนอ 
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1.บทสรุปของผู้บริหำร 

การใหบ้รกิารสวสัดกิารการรกัษาพยาบาล
นกัศกึษามหาวทิยาลยัมหดิล 

 
 
 

สทิธพิืน้ฐาน 
 

 
 
สทิธสิวสัดกิารนกัศกึษา 
(๓๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี) 

สว่นเกนิสทิธ ิ
(ช าระเงนิเอง) 

 
 
 
 สทิธปิระกนัสขุภาพถว้นหนา้  (12,000 คน 52%)          

  สทิธปิระกนัสงัคม 
  สทิธขิา้ราชการ 
  สทิธปิระกนัสขุภาพ (นศ.ตา่งชาต)ิ 

 
 
 
 โซนศริริาช (22,000 คน 70%)  

  โซนรามา   (12,000 คน 30%) 

รายงานคา่บรกิารสขุภาพนกัศกึษาจะ
มขีอ้มลูคา่บรกิารสขุภาพนกัศกึษา
เฉพาะ 
 สทิธปิระกนัสขุภาพถว้นหนา้ และ

สทิธสิวสัดกิารนกัศกึษา  
    โซนศริริาช เทา่น ัน้ 
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1.บทสรุปของผู้บริหำร 

เพือ่ลดระยะเวลาในการจดัท ารายงาน              
> 10 วนัท าการ เหลอื 2 วนัท าการ       

สามารถจดัท ารายงานดว้ยความถกูตอ้ง 
ครบถว้นอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

กองกจิการนกัศกึษามหาวทิยาลยัมหดิล   
น าขอ้มลูไปพฒันาสวสัดกิารคา่
รกัษาพยาบาลใหน้กัศกึษา 

กำรจัดสรรรำยหัว 

คณะฯมโีอกาสไดร้บัการชดเชยคา่บรกิาร
สขุภาพนกัศกึษาเพิม่จากสว่นตา่ง 
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงำน 
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3. กำรเรียนรู้ควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ของ "ลูกค้ำของกระบวนกำรที่น ำเสนอ"  

ความถกูตอ้ง 
ครบถว้น 

ทนัเวลา 

น าขอ้มลูไป
วเิคราะหจ์ดัการ
สวสัดกิารคา่
รกัษาพยาบาล
ใหน้กัศกึษา 

มโีอกาสไดร้บั
ชดเชยเพิม่
นอกจาก         
รายหวั  
250 บาท 

กอง
กจิการ
นกัศกึษา 
ม.มหดิล 

คณะ
แพทย 
ศาสตร ์        
ศริริาช
พยาบาล 

สทิธิ
หลกัประกนั
สขุภาพ

แหง่ชาต ิ(UC) 

สทิธ ิ 
นกัศกึษา 

(วงเงนิ 3 หมืน่
บาท ) 

ความถกูตอ้ง
ครบถว้น 

ความสะดวก 
รวดเร็ว 

รายงาน 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

 
   

DATA 

 

วิเคราะห์
กระบวน 

การท างานเดิม  

ออกแบบ
กระบวนการ
ท างานใหม่ 

พัฒนาการ
จัดการข้อมูล

โดยใช้
โปรแกรม 
Tableau  

ด าเนินการตาม
กระบวนการ 
ท างานใหม ่

ประเมินผลตาม
การด าเนินการ

ตามกระบวนการ 
ท างานใหม ่
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4. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติในอดีต  
กระบวนกำรเดิม 
 ใช้ IT ในกำรจัดกำรข้อมูล 5 ท่ำน  
     จำก 5 โปรแกรม 
 ไม่มีกำรก ำหนดเวลำในกำรรับ-ส่งข้อมูล    
ท ำให้ใช้เวลำในกำรจัดท ำรำยงำนเกิน 10 วัน 
 ไม่สำมำรถส่งรำยงำนให้  ม.มหิดลไดท้ัน
ภำยในก ำหนด 30 วัน  
 ข้อมูลนักศึกษำสิทธิ UC ศิริรำชไม่มีกำร 
Update ท ำให้ข้อมูลไม่ครบ ส่งผลให้รำยงำน
ไม่ถูกต้อง 100% 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสำรสนเทศดึงข้อมูล 
นักศึกษำที่มีสิทธิ UC ศิริรำช จำก Web สปสช. 

 

ดึงข้อมูลนักศึกษำโซนศิริรำช จำก  Web ม.มหิดล     
มำ Update ฐำนข้อมูลนักศึกษำในระบบ 

น ำข้อมูลนักศึกษำโซนศริิรำช และสิทธิ UC ศิริรำช  
มำหำค่ำบริกำรผู้ป่วยนอกจำกโปรแกรมFinance OPD  

น ำข้อมูลนักศึกษำโซนศิริรำช และสิทธิ UC ศิริรำช  
มำหำค่ำบริกำรผู้ป่วยในจำกโปรแกรม e-His 

น ำข้อมูลนักศึกษำ สิทธิ UC ศิริรำช มำหำค่ำบริกำรที่
หน่วยสุขภำพปฐมภูมิศริิรำช จำกโปรแกรม Medtrak 

น ำข้อมูลค่ำบริกำรมำจัดท ำรำยงำน 
ค่ำบริกำรสุขภำพนักศึกษำ ส่ง ม.มหิดล 



กระบวนกำรก่อน-หลังด ำเนินกำร 

ก่อนด ำเนินกำร 

1 

2 

3 

วนัที ่

 
กำรจัดกำรข้อมูลค่ำบริกำร 

สุขภำพนักศึกษำโดยใช้ Tableau 

 

กำรจัดกำรฐำนข้อมูล 
สิทธิกำรรักษำ 

 

กำรจัดท ำรำยงำน 
ค่ำบริกำรสุขภำพ

นักศึกษำ 

หลังด ำเนินกำร 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสำรสนเทศดึงข้อมูล 
นักศึกษำที่มีสิทธิ UC ศิริรำช จำก Web สปสช. 

 

ดึงข้อมูลนักศึกษำโซนศิริรำช จำก  Web ม.มหิดล     
มำ Update ฐำนข้อมูลนักศึกษำในระบบ 

ก่อนด ำเนินกำร 

9 

25 

 ใช้เวลำในกำรจัดท ำรำยงำนไม่เกิน 3 วัน 
 ส่งรำยงำนให้ ม.มหดิล ได้ทันภำยในก ำหนด 30 วนั  
 

น ำข้อมูลนักศึกษำโซนศิริรำช และสิทธิ UC ศิริรำช  
มำหำค่ำบริกำรผู้ป่วยนอกจำกโปรแกรมFinance OPD  

น ำข้อมูลนักศึกษำโซนศิริรำช และสิทธิ UC ศริิรำช  
มำหำค่ำบริกำรผู้ป่วยในจำกโปรแกรม e-His 

น ำข้อมูลค่ำบริกำรมำจัดท ำรำยงำน 
ค่ำบริกำรสุขภำพนักศึกษำ ส่ง ม.มหิดล 

ก าหนดวันที่ 
รับ-ส่งข้อมูล 

น ำข้อมูลนักศึกษำ สิทธิ UC ศิริรำช มำหำค่ำบริกำรที่
หน่วยสุขภำพปฐมภูมิศริิรำช จำกโปรแกรม Medtrak 

26 
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่  

กำรจัดกำรฐำนข้อมูล 
สิทธิกำรรักษำ 

กำรจัดกำรข้อมูล 
ค่ำบริกำรสุขภำพนักศึกษำ 

กำรจัดท ำรำยงำนค่ำบริกำร
สุขภำพนักศึกษำ 

กองกิจกำรนักศึกษำ 
ม.มหิดล 

งำนสิทธิประกันสุขภำพ 

ฝ่ำยสำรสนเทศ 

งำนบริกำรสุขภำพปฐมภูมิ 
หน่วยสวัสดิกำรนักศึกษำ 

ฝ่ำยกำรคลัง 

รำยจ่ำย 

รำยรับ 

รำยจ่ำย 

รำยรับ 

รหัส นศ.  
(ทุกชั้นป)ี  

รหัส นศ.  
(ทุกชั้นปี)  

ค่ำบริกำร
ผู้ป่วยนอก 

ค่ำบริกำร
ผู้ป่วยใน 

ค่ำบริกำร 
PCU 

ค่ำบริกำร 
รพ.เครือข่ำย 

DATA 

 

25 

26 
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6. กำรวัดและวิเครำะห์คุณภำพของผลกำรท ำงำน  
และประโยชน์ที่ได้รับ 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ปีกำรศึกษำ 2554 - 2559 ปีกำรศึกษำ 2560 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 
3 

ขั้นตอน 
6 

ขั้นตอน 
3 

ขั้นตอน 
ระยะเวลำในกำร      
จัดท ำรำยงำน 

≤ 3 
วันท ำกำร 

>10     
  วันท ำกำร 

2 
วันท ำกำร 

ควำมถูกต้อง ครบถ้วน 100% 95% 100% 

ก่อนด ำเนินกำร หลังด ำเนินกำร 

หมำยเหตุ  รอบปีกำรศึกษำ (ตั้งแต่ ส.ค.-ก.ค.ของทุกปี) , ปีกศ.60 (ส.ค.60-ก.ค.61)  
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7. ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงในกำรแก้ไข 

 ขอ้มลูทีน่ ามาจดัท ารายงาน
ตอ้งน าจากหลายแหลง่จงึให้
ตอ้งมกีารตรวจสอบ และตดิตาม
อยูเ่สมอ 
 
 มหาวทิยาลยัมหดิลมคีวาม
ตอ้งการใหว้เิคราะหข์อ้มลูเพือ่
เป็นประโยชนใ์นการชดเชย
คา่บรกิารทีเ่กดิขึน้จงึตอ้งขอ
ขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่การวเิคราะห ์

ปัญหำ อุปสรรค 

 มกีารตรวจสอบและกระทบ
ยอดขอ้มลูอยูเ่สมอ  
 
 มกีารวเิคราะหข์อ้มลู และ
การเตรยีมขอ้มลูทีส่ าคญั  

แนวทำงในกำรแก้ไข 
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8. ควำมท้ำทำยต่อไป  

  

กำรใช้บัตรประชำชนแทนบัตรนักศึกษำ 
 

ใช้ระบบ Online ของ ม.มหิดล         
แทนกำรให้เจ้ำหน้ำที่คณะฯ บันทึกข้อมูล

เพื่อตัดวงเงินค่ำรักษำพยำบำล          
ของนักศึกษำ 
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9. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ และควำมยั่งยืน  

กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดท ำรำยงำนค่ำบริกำรสุขภำพนักศึกษำให้มีประสิทธิภำพ โดยฝ่ำยกำรคลังร่วมมือ  
กับฝ่ำยสำรสนเทศ น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้แก่ โปรแกรม Tableau ซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยรวบรวมข้อมูล
จำกหลำยแหล่ง โดยแสดงเป็นรำยงำนในภำพรวม ท ำให้สำมำรถน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ และจัดท ำรำยงำน

เพ่ือน ำเสนอมหำวิทยำลัยมหิดลทันตำมเวลำที่ก ำหนด  

กำรปรับระบบจัดกำรฐำนข้อมูลนักศึกษำที่ใช้ในกำรดึงข้อมูลค่ำบริกำรให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถน ำมำ
จัดท ำรำยงำนได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรต่อรองค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

นักศึกษำของมหำวิทยำลัยมหิดล 

มีกำรบูรณำกำรในกำรท ำงำนร่วมกับมหำวิทยำลัยมหิดล และหน่วยงำนเกี่ยวข้อง ในกำรน ำรำยงำน
ค่ำบริกำรสุขภำพนักศึกษำมำวิเครำะห์เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อปฏิบัติกำรเบิกจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล และ     

ด้ำนทันตกรรมของนักศึกษำกับสถำนพยำบำลมหำวิทยำลัยมหิดล ในปีกำรศึกษำ 2560                   
ส่งผลให้นักศึกษำได้รับสิทธิประโยชน์ ในกำรเบิกค่ำรักษำพยำบำลเพ่ิมขึ้น   
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10. เอกสำรอ้ำงอิง 

ประกาศมหาวทิยาลยัมหดิล  
เร ือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารรบัรกิารสขุภาพนกัศกึษา มหาวทิยาลยัมหดิล  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ขอ้ปฏบิตักิารเบกิจา่ยคา่รกัษาพยาบาล คา่บรกิารทางทนัตกรรมของนกัศกึษา
กบัสถานพยาบาลสงักดัมหาวทิยาลยัมหดิล  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ถำม - ตอบ 


