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น าเสนอโดย 
1) นางสาววิลาวัลย์ หงษ์บญุช่วย   นักวิชาการเงินและบัญช ี
2) นางหนึ่งฤทัย ต่อสุวรรณ     พยาบาล 

  กระบวนการขับเคลื่อนองค์กรด้วยตัวชี้วัดทางการเงิน 
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 1.บทสรุปของผู้บริหาร 
2.ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน 
3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ"  
4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต  
5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่   
6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ที่ได้รับ 
7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข 
8. ความท้าทายต่อไป  
9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน  
10. เอกสารอ้างอิง 

หัวข้อน าเสนอ 
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1.บทสรุปของผู้บริหาร 

มุ่งวิสัยทัศน์ ก้าวหน้า ยั่งยืน 

ปรับปรงุ
กระบวนการ

ใหม ่
 

 
เครือข่าย 

การมีส่วนร่วม 
ทุกระดับ 

 
 
 
 
แผนปฏิบัติการ
มีประสิทธิภาพ 
 

 
 

Margin 
เข้าเป้า 

 
 
 

พัฒนาตัวชี้วัดใหม่ 
วิเคราะห์เจาะลึก 

ชี้ประเด็น 

ที่มา&ปัญหา 

Lead 
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1.บทสรุปของผู้บริหาร 

พัฒนาปรับปรุง 
ออกแบบตัวชี้วัดใหม ่

ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล 

พัฒนากระบวนการ
สื่อสาร ส่งต่อข้อมูล 

สื่อสารต้นทางถึง
ปลายทาง 

ขับเคลื่อนองค์กรด้วย
ระบบสารสนเทศ 

Simulation 
Scenario Worse 

case 

Simulation 
Scenario Best 

case  

สร้างเครือข่าย มีส่วน
ร่วมเชื่อมโยงทุกระดบั 

Lead KPI 

Lag KPI 

สรุปวิธปีฏิบัติที่เป็นแบบอย่าง ประโยชน์ที่ได้รับ 

ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

Enabling Staff and Networking 

ระบบ SAP BI BO Tableau Simulation 

กระบวนการ การมีส่วนร่วมทุกระดับทั้งวงจร 

ต้นแบบรูปแบบรายงาน ตัวช้ีวัด 
Management by fact 
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พันธกิจ : 
1)จัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์ทุก
ระดับ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  
2)ท าการวิจัย และให้บริการทางวิชาการ  
3)ให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม ทันสมัยได้
มาตรฐานสากล และน ามาซึ่งศรัทธาและความนิยมสูงสุดจาก
ประชาชน รวมทั้งชี้น าสังคมไทยในด้านสุขภาพอนามัยและ
คุณภาพชีวิต 
วัฒนธรรม : รักกันดุจพี่น้อง (Seniority) ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ 
(Integrity) รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพตรงต่อเวลา (Responsibility)  
คิดสร้างสรรค์ (Innovation) ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา (Respect) 
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง  (Altruism)         
มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างย่ังยืน  (Journey to Excellence and 
Sustainability) 

 วิสัยทัศน ์: 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน 
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน 

ส านักงาน
คณบดี 

ภาควิชา สถาน โรงพยาบาล 

ศิริราช 

โรงพยาบาล 

ศิริราช 

ปิยมหาราช
การุณย ์

ศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก 

ศูนย์วิจัยเป็น
เลิศ 

หน่วยงาน
องค์กรวิชาชีพ 
/ ตรวจสอบ

ภายใน 

โครงสร้างของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
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หัวหน้าฝ่ายการคลัง 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลัง 

คณบด ี

 การบริหาร 
 และควบคุม 
 งบประมาณรายจ่าย  
 เงินงบประมาณ 
 เงินรายได้คณะฯ และ  
 การตรวจสอบการ 
 เบิกจ่าย 
 

• การรับเงิน 
• การจ่ายเงิน 
• การจัดเก็บและ 
  รักษาเงินทุกประเภท 
• การบริหารเงินลงทุน 

• การบริหาร
จัดการเรียกเก็บ
หนี้และติดตาม
หนี้ 
 
 

• การตั้งหนี้  
  เบิกเงิน 
• การจัดท า 
  รายงาน 
การเงิน 

• การให้บริการ
ปรึกษาแนะน า    
รวมทั้งวิเคราะห์
ต้นทุน 

• จัดท ารายงาน
ส าหรับผู้บริหาร 

งานเงินรายได ้งานการเงิน งานบัญช ี งาน 
ประเมินต้นทนุ 

งานธุรการ 
และสนบัสนุน 

รองคณบดีฝ่ายการคลัง 

• การบริหาร 
จัดการ 
งานธุรการ  
และงาน
สนับสนนุ 

  และอ่ืน ๆ 
 

งานงบประมาณ 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน 

โครงสร้างฝ่ายการคลัง 
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง 
ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ"  

คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

คณะกรรมการ
เศรษฐกิจ 

ผู้บริหาร
คณะฯ 

รายงานเพื่อการบริหารจัดการ 

ความ
รวดเร็วใน

การรายงาน 

ผล
ด าเนินงาน
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

วิเคราะห์ เจาะลึก ชี้ประเด็น ข้อเสนอแนะ 

Lead KPI 

Lag KPI 

เครื่องมือในการตัดสินใจ 

บริหารจัดการ วางแผน 
ก าหนด
นโยบาย 

ลูกค้า 

มหาวิทยาลัย
มหิดล 
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต  

จัดท ารายงานทางการ
เงินประจ าเดือนเสนอ
ให้กับม.มหิดลภายใน
วันที่ 20 วัน ของเดือน
ถัดไป 

จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานและ
อัตราส่วนทางการเงิน
ตามรูปแบบมาตรฐาน 

รายงานผลด าเนินงาน
รายเดือน 

รายงานผลด าเนินงาน
รายไตรมาส โดยรอง
คณบดีฝ่ายการคลัง 

จัดท าข้อมูล วิเคราะห์ผล     น าเสนอผู้บริหาร 
    ประชุมฝ่ายการคลัง 

น าเสนอคณะกรรมการ 
ประชุมเศรษฐกิจ/ประจ าคณะฯ  

1 2 3 4 
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่  

จัดท าข้อมูล วิเคราะห์ผล     น าเสนอผู้บริหาร 
    ประชุมฝ่ายการคลัง 

น าเสนอคณะกรรมการ 
ประชุมเศรษฐกิจ/ประจ าคณะฯ  

1 2 3 4 

จัดท ารายงานทางการ
เงินประจ าเดือนเสนอ
ให้กับม.มหิดลภายใน
วันที่ 20 วัน ของเดือน
ถัดไป 

จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ประชุมซักซ้อม
เครือข่ายผู้ปฏิบัตงิาน 
ร่วมวิเคราะห์แก้ปัญหา 

รายงานเพื่อการบริหาร
จัดการ พร้อมวิเคราะห์
เจาะลึก ชี้ประเด็น และ
แนวทางแก้ไข น าเสนอ
รายเดือนโดย 

หัวหน้าฝ่ ายการคลั ง 
หัวหน้างาน 

ประชุมฝ่ายการคลัง 
รายงานผลด าเนนิงาน
รายเดือน 

อัตราส่วนทางการเงิน 
และออกแบบตัวชี้วัดที่
เหมาะสมกับบริบทของ
คณะฯ 

ประเมินและติดตามผล 5 
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่  

 รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดและรายงานทางการเงินต่างๆ  
   ที่คณะฯใช้ในปัจจุบันและย้อนหลังในอดตี 
 วิเคราะห์หาปัจจัยที่จะท าให้ตัวชี้วัดประสบความส าเร็จ  
   รวมทั้งวิเคราะห์ถึงรูปแบบและวิธีการน าเสนอรายงาน 
   และตัวชี้วัดที่เหมาะสม 

 

 ประชุมทีมท างานที่เกี่ยวข้อง  
 วางแผนและรวบรวมความต้องการรายงานจาก 
   ผู้ใช้ข้อมูล 
 คลี่กระบวนการท างาน และออกแบบการเก็บข้อมูล  
   เพ่ือปรับปรุงตัวชี้วัดและรูปแบบรายงานให้เหมาะสม 
   กับบริบทของคณะฯ อีกทั้งพฒันาตัวชี้วัดและรายงาน 
   เพ่ิมเติมเพื่อเพ่ิมประสทิธิภาพการขับเคลื่อนองค์กร 

 ประเมินและตดิตามผลของการด าเนนิงานตามแผนงาน 
   ที่ได้มกีารปรับปรุงพฒันาอย่างต่อเนื่องจนสมบูรณ์ 
 น าแผนการปฏิบตักิารต่างๆ น าเสนอผู้บริหารในการประชุม 
   ผู้บริหารต่างๆ พร้อมทัง้ติดตามการบริหารคณะฯและ  
   ขับเคลื่อนองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้วย Lag KPI 

 ด าเนินการตามแผนงาน โดยน าเสนอรายงานและตัวชี้วัด  
   พร้อมบทวิเคราะห์ที่เจาะลึก ชี้ประเด็น และแนวทางแก้ไข 
   ในที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับปฏิบตัิการ และระดบั 
   บริหาร 
 น าผลลัพธ์ทีไ่ด้ มาปรับปรุงโดยใช้วงจร Deming Cycle  
   (PDCA) จนได้รายงานและตัวชี้วัดที่เหมาะสมกบับริบทของ 
   คณะฯ 

 

 

รวบรวม
ข้อมูล 

 

 

 

 

 

ประชุม 
เครือข่าย
วางแผน 

 

พัฒนาขยาย
ผลต่อเนื่อง 

 ประเมิน
ติดตามผล 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่  

 จัดท าโครงการนโยบายเพิ่มรายไดภ้าควิชา  
 ทบทวนอัตราค่าบริการให้ทันสมัย 
 พัฒนาตัวชี้วัดผลการด าเนินงานแยกตามบริษัท 
 พัฒนารายงาน Cost to Charge Ratio 

2559 
 ปรับปรุงใหม่ Cost to Charge Ratio เป็น 

Charge to Cost Raito  
 พัฒนาตัวชี้วัด Charge cost per case และ 

Net charge cost per case 
 การวิเคราะห์รายงานรายได้และต้นทุนพนัธกิจ 

โดยแยกตน้ทนุ Fixed cost และ Variable cost 
 

2560 
 พัฒนารายงานTotal Marginอย่างต่อเนื่อง  
 แยกตามมุมมองการบริหารเป็น Core Operation Margin      
 วิเคราะห์เจาะลึกความอยู่รอดขององค์กร เพื่อสะท้อนผลด าเนินงานที่แท้จรงิ 
 พัฒนารายงาน Inventory Day  
 พัฒนารายงานส่วนลดทั้งหมดที่คณะฯลดหย่อน สะท้อนปัญหากบัการให้

ส่วนลดกับผู้ที่ไม่เหมาะสม จึงเกิดนโยบาย“การรับเงินมัดจ าผู้ป่วยต่างชาต”ิ  
 “การปรับอัตราค่าบริการผู้ป่วยต่างชาติ”     
 พัฒนารายงานการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระหนี้ แยกประเภท 
 ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก แยกตามสิทธิรกัษา  ส่งผลใหท้ีมผู้บริหารโรงพยาบาล 

สามารถน าข้อมลูการวิเคราะห์ Patient Segmentation ไปต่อรอง Base 
Rate  กับ สปสช. กทม. ในที่ประชุม UHoSNet สปสช. กทม. เพ่ิม Based 
Rate ให้กับคณะฯ 

2561 

พัฒนาตัวชี้วัดทางการเงินใหม่ 
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Success 
Stories 

 
เปิดบริการสถานพยาบาลภายนอกคณะฯ 

 

จัดตั้งคณะกรรมการบริหารด าเนินการ
ด้านรายได้ 

 
จัดตั้งหน่วยบริหารธุรกิจรพ. 

 

กระบวนการบริหารการรับช าระหนี้จากลูกหน้ี 

กระบวนการบริหารการจ่ายช าระเจ้าหน้ี 

กระบวนการบริหารสภาพคล่องและเงินลงทุน 

กระบวนการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารสินค้าคงคลัง 

กระบวนการระดมทุนเงินบริจาค 

กระบวนการเปิดบริการหอผู้ป่วย Premium Ward 

กระบวนการครบถ้วน สมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้ ระบบ 
Tick Sheet   
กระกวนการเพ่ิมประสิทธิภาพการคิดค่าธรรมเนียม
แพทย์ ด้วยระบบบันทึกค่าธรรมเนียมแพทย์  คลินิก
พิเศษฯ ผ่านระบบ SiIT- Enterprise 

 

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่  

แผนการปฏิบัติงานใหม่ และปรับปรุงใหม่ 

 
นโยบายและวิธีปฏิบัตทิี่เป็นรูปธรรม ในการรับเงินมัดจ า
และค่าบริการชาวต่างชาติ 
 
การบริหารจัดการระบบ Itemize master data 

กระบวนการบริหารจัดการหอพัก 

กระบวนการบริหารจัดการเตียง 
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่  

 
กลุ่มบริการ 20 หมวด 
1.หมวดผ่าตัด   
2.หมวดหอผู้ป่วย   

 
1.Utilization 
2.Patient Management  Ex. One day Surgery 
 

Action แผนปฏิบัติการ : กระบวนการบริหารจัดการเตียง 

2.หมวดหอผู้ป่วย 

     Lag KPI 
       อัตรารายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 

“Charge to Cost Ratio” 
Lead KPI 
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน  
และประโยชน์ที่ได้รับ 

6 

10 

13 

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 

ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 

Actual Plan 
แผน 

อัตรารายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย 

จ านวนแผนปฏิบัติการที่ประสบผลส าเร็จ 
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน  
และประโยชน์ที่ได้รับ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

83% 

เป้าหมาย 80 % 
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน  
และประโยชน์ที่ได้รับ 

SAP BI BO Tableau Simulation 

Enabling Staff and Networking 

การมีส่วนร่วมทุกระดับทั้งวงจร 

รายงานเพื่อการจัดการพร้อมชี้ประเด็น 

วิเคราะห์อดีตและปัจจุบัน พร้อมปรับตัวรองรับอนาคตที่ยั่งยืน 

การบริหารความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน  
และประโยชน์ที่ได้รับ 

มุง่วสิยัทศัน ์ 
กา้วหนา้ ย ัง่ยนื 
ไมมุ่ง่หวงัก าไรสงูสดุ 

พรอ้มผจญ 
ภาวะคกุคาม  
การเปลีย่นแปลง 

Margin เขา้เป้า 
การมสีว่นรว่ม 
ท ัว่ถงึ ตน้แบบ 
ขยายผล 

Leading  
and Driving 
by Fact 

Upgrade  
Effective Meeting 
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7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข 

ปัญหา อุปสรรค 

การชี้ประเด็นปัญหาภาพรวมนั้น 
การวิเคราะห์ ยังมุ่งเน้นวิเคราะห์
เพียงในหน่วยงานตนเอง 

แนวทางแก้ไข ก าหนดเวที 
ประชุม

เครือข่าย 

การสื่อสาร
ข้ามสาย
โครงสร้าง 

ติดตาม
ความส าเร็จ 
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8. ความท้าทายต่อไป  

 จากการวิเคราะห์ภาพรวมของคณะฯนั้น  
จึงเห็นโอกาสพัฒนา โดยเพิ่มตัวชี้วัดกระจายตาม 
พันธกิจด้านการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการ
บริการวิชาการ ด้านการบริการรักษาพยาบาล  
ซึ่งเป็นการปรับปรุงกระบวนการ การติดตาม 
ประเมินของกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพภาพยิ่งขึ้น 

> ด้านบริการวิชาการ 
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9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน  

การขับเคลื่อนองค์กรด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การน า  PDCA มาเป็น
เครื่องมือในการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการ
ขับเคลื่อนองค์กร 

บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ (6S) 

กการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
กการสร้างความร่วมมือ 

Empowerment   
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ถาม - ตอบ 



 หน้า 24 
ขอบพระคณุคะ่ 

การเตบิโตอยา่งย ัง่ยนื 
เป็นความรว่มมอืจากทกุคน 

จบการน าเสนอ 


