
• นางสาวณัฐวสา สันต์จิตโต
• นางสาวอนุธิดา  เตียวไพบูลย์
• นางสาวกัลยาณี  หลวงบาน

ฝ่ายการคลงั
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หวัขอ้น าเสนอ

1. บทสรปุของผูบ้รหิาร 

2. ขอ้มลูเกีย่วกบัคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

3. การเรยีนรูค้วามตอ้งการและความคาดหวงัของลกูคา้

4. กระบวนการและวธิปีฏบิตัใินอดตี

5. กระบวนการและวธิปีฏบิตัทิ ีไ่ดป้รบัปรงุใหม่

6. การวดัและวเิคราะหค์ณุภาพของผลการท างานและประโยชนท์ีไ่ดร้บั

7. ความทา้ทา้ยตอ่ไป 

8. ปญัหา อปุสรรค และแนวทางในการแกไ้ข

9. ปจัจยัแหง่ความส าเร็จ และความย ัง่ยนื

10. เอกสารอา้งองิ 
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1.บทสรปุของผูบ้รหิาร

3
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1.บทสรปุของผูบ้รหิาร

สรปุวธิปีฏบิตัทิ ีเ่ป็น
แบบอยา่งทีด่เีย ีย่ม

• ระบบการบรหิาร

เงนิลงทนุครบวงจร 

• การปฏบิตัติามเกณฑ์
กรอบนโยบายการลงทนุ 

• การบรหิารความเสีย่ง
ดา้นการลงทนุอยา่ง
ครอบคลมุ 

• การจดัการความรู ้
การรายงานสือ่สาร
ทมีทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

4
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2.ขอ้มลูเกีย่วกบัองคก์ร

โครงสรา้งของคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
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2.ขอ้มลูเกีย่วกบัองคก์ร

โครงสรา้งฝ่ายการคลงั

หวัหนา้ฝ่ายการคลงั

ผูช้ว่ยคณบดฝ่ีายการคลงั

คณบดี

• การบรหิาร 
และควบคมุ
งบประมาณ
รายจา่ย เงนิ
งบประมาณ 
เงนิรายได้
คณะฯ
• การตรวจสอบ 
การเบกิจา่ย

• การรบัเงนิ
• การจา่ยเงนิ
• การจดัเก็บ
และรกัษาเงนิ
ทกุประเภท

• การบรหิาร
เงนิลงทนุ

• การบรหิาร
จดัการเรยีก
เก็บหนีแ้ละ
ตดิตามหนี้

• การต ัง้หนี้
เบกิเงนิ

• การบนัทกึ
บญัชกีาร
ลงทนุ

• การจดัท า
รายงาน 
การเงนิ

• การใหบ้รกิาร
ปรกึษาแนะน า    
รวมท ัง้วเิคราะห์
ตน้ทนุ
• จดัท ารายงาน
ส าหรบัผูบ้รหิาร

งานเงนิรายได้งานการเงนิ งานบญัชี งาน
ประเมนิตน้ทนุ

งานธุรการ
และสนบัสนนุ

รองคณบดฝ่ีายการคลงั

• การบรหิาร
จดัการงาน
ธุรการ และ
งานสนบัสนนุ
และอืน่ ๆ

งานงบประมาณ
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ระดบับรหิาร

• ผูบ้รหิาร 

ระดบัปฏบิตักิาร

• กลุม่ท างานดา้นการลงทนุ

หนว่ยงานภายนอกคณะฯ

• มหาวทิยาลยัมหดิล

• ผูเ้ก็บรักษาทรัพยส์นิ 



• รายงานถกูตอ้ง ใชข้อ้มลูตดัสนิใจ
ไดท้นัเหตกุารณ์

• ลงทนุถกูตอ้งตามนโยบายการ
ลงทนุ (Investment Policy)

• บนัทกึบญัชคีรบถว้นถกูตอ้งตาม
มาตรฐานและตรงกบัทะเบยีน
หลกัทรพัย ์(Custodian) 

• มขีอ้มลูทีถ่กูตอ้งตามนโยบาย/
เกณฑ ์เพือ่ใชใ้นการท างานระดบั
ปฏบิตักิาร

• รายงานการลงทนุของคณะฯ 
ถกูตอ้ง น าสง่ทนัตามก าหนด

• ไดร้บัขอ้มลูแจง้การลงทนุถกูตอ้ง 
ทนัเวลา

ระดบับรหิาร

• ผูบ้รหิาร 

ระดบัปฏบิตักิาร

• กลุม่ท างานดา้นลงทนุ

หนว่ยงานภายนอกคณะฯ

• มหาวทิยาลยัมหดิล

• ผูเ้ก็บรักษาทรัพยส์นิ 

• รายงานวเิคราะหแ์ผน-ผล
• รายงานกระทบยอดการ

ตรวจสอบ
• ตอบแบบสอบถามประเมนิ

ความพงึพอใจ
• แจง้ความตอ้งการไดท้กุ

ชอ่งทางการสือ่สาร

• สือ่สารภายในกลุม่ท างาน
ดา้นลงทนุ บรหิารชอ่ง
ทางการจดัเก็บความรู/้
ขอ้มลู (Knowledge 
Management)

• ไดร้บัรายงานตามก าหนด
• ไดร้บัเอกสารแจง้การลงทนุ

ความคาดหวงั/ความตอ้งการทีส่ าคญั

วธิกีารประเมนิ/ผลลพัธ์

9
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4. กระบวนการและวธิปีฏบิตัใินอดตี 

10
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5. กระบวนการและวธิปีฏบิตัทิ ีไ่ดป้รบัปรงุใหม ่
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กระบวนการจดัการบรหิารเงนิ

5. กระบวนการและวธิปีฏบิตัทิ ีไ่ดป้รบัปรงุใหม ่

12
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กระบวนการจดัการบรหิารเงนิ

5. กระบวนการและวธิปีฏบิตัทิ ีไ่ดป้รบัปรงุใหม ่

13
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องคป์ระกอบ
การจดัท าแผนลงทนุ

14
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ข ัน้ตอน
การน าเสนอแผนลงทนุ

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ม.มหดิล

คณะอนุกรรมการ
พจิารณาการลงทนุใน
ตลาดเงนิและตลาดทนุ

คณะกรรมการเศรษฐกจิ คณะกรรมการจดัหา
ประโยชนจ์ากเงนิ

รายไดแ้ละการลงทนุ

คณะกรรมการประจ า
คณะฯ

Plan Plan Plan Plan
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กระบวนการจดัการบรหิารเงนิ

5. กระบวนการและวธิปีฏบิตัทิ ีไ่ดป้รบัปรงุใหม ่

16
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การซือ้ขาย
หลกัทรพัย์
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กระบวนการจดัการบรหิารเงนิ

5. กระบวนการและวธิปีฏบิตัทิ ีไ่ดป้รบัปรงุใหม ่

18
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Link 
Share

learn

KM 
จดัการความรู ้

LAN PUB
Group Line

สรา้ง 
Next 

Successor

Training 
&

Seminar 

Consult 
Professional
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กระบวนการจดัการบรหิารเงนิ

5. กระบวนการและวธิปีฏบิตัทิ ีไ่ดป้รบัปรงุใหม ่

20
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ตดิตาม รายงาน 
สรปุผลลงทนุ

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

คณะอนุกรรมการ
พจิารณาการลงทนุใน
ตลาดเงนิและตลาดทนุ

(รายไตรมาส)

คณะกรรมการเศรษฐกจิ

(รายไตรมาส)

คณะกรรมการประจ า
คณะฯ

(ราย 6 เดอืน)

ประชุมฝ่ายการคลงั

(รายเดอืน)
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อตัราผลตอบแทนเงนิลงทนุ
สงูกวา่ เกณฑม์าตรฐาน (Benchmark) 

รกัษาสภาพคลอ่งได้
ไมม่กีารไถถ่อนเงนิกอ่นครบก าหนด

ผลส ารวจความพงึพอใจ
ผูใ้ชร้ะบบการบรหิารเงนิลงทนุ 
อยูใ่นเกณฑพ์อใจมากถงึมากทีส่ดุ 

6. การวดัและวเิคราะหค์ณุภาพ
ผลการท างานและประโยชนท์ีไ่ดร้บั
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อตัราผลตอบแทน สงูกวา่ 
เกณฑม์าตรฐาน (Benchmark) 

• เกณฑม์าตรฐาน 1

อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 1 ปี
ทีก่องทนุส ารองเลีย้งชพีพงึไดรั้บเฉลีย่
ของ บมจ.ธนาคารกสกิรไทย 
บมจ.ธนาคารไทยพาณชิย ์และ บมจ.
ธนาคารกรงุเทพ (วงเงนิ 1 ลา้นบาท)

• เกณฑม์าตรฐาน 2

อตัราดอกเบีย้ออมทรัพยข์อง บมจ.
ธนาคารไทยพาณชิย ์ซึง่เป็นธนาคาร
หลักในการด าเนนิงาน แตใ่นปี 58 - 61 
เป็นอตัราดอกเบีย้ออมทรัพยพ์เิศษ
(โดยปี 58 เริม่ด าเนนิการบรหิารจัด
การเงนิสด)

รกัษาสภาพคลอ่งได้
ไมม่กีารไถถ่อนเงนิ
กอ่นครบก าหนด
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ผลส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบการบรหิารเงนิลงทนุ

จ ำนวน สดัสว่น ภำพรวม

(คน) (%) ควำมพงึพอใจ

คณะอนุกรรมการพจิารณา           

การลงทนุในตลาดเงนิและตลาดทนุ

 1.1 ผูบ้รหิารฝ่ายการคลัง 6 21 มากทีส่ดุ

 1.2 ผูบ้รหิารทีเ่ป็นบคุลากร

ภายนอกฝ่ายการคลัง
2 7 มาก

ผูป้ระเมนิภายในองคก์รและ

เจา้หนา้ทีเ่กีย่วขอ้ง

กับการบรหิารเงนิลงทนุ

ผูป้ระเมนิภายนอกองคก์ร

(ผูเ้ก็บรักษาทรัพย์สนิ               

สถาบันการเงนิ ฯลฯ)

29 100 มำก ถงึ มำกทีส่ดุรวม

2 12 41 มากทีส่ดุ

3 9 31 มากทีส่ดุ

ล ำดบั กลุม่ผูต้อบแบบประเมนิ

1 8 28 มาก ถงึ มากทีส่ดุ

ความพงึพอใจผูใ้ช้
อยูใ่นเกณฑพ์อใจ
มากถงึมากทีส่ดุ 
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ประโยชน์
ทีไ่ดร้บั

Tableau Report 

ผูบ้รหิารมสีารสนเทศทีม่ ี
ประสทิธภิาพจากการ
รายงานแผน-ผลไดต้อ่เนือ่ง

6. การวดัและวเิคราะหค์ณุภาพ
ผลการท างานและประโยชนท์ีไ่ดร้บั

เกดิกระบวนการท างาน
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุ
อยา่งเป็นระบบ 
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7. ปญัหา อปุสรรค และแนวทางในการแกไ้ข

มกีารปรับเปลีย่น
นโยบาย/สภาพแวดลอ้ม

จัดประชมุรว่ม 
ศกึษาดงูาน  
จัดการความรู ้                                                                                                          

การจัดท า
แผนการลงทนุ
ไมค่รอบคลมุ 

ประชมุรว่ม
กลุม่ท างาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง      

(ทัง้ภายใน-นอก)

ขาดความเขา้ใจความรู ้
การลงทนุและบญัชี

ศกึษา 
ดงูาน อบรม 

กระตุน้การเรยีนรู ้
รว่มกนั

รายงานไมเ่ป็นปัจจบุนั
ตอบสนองทีป่ระชมุไมไ่ด ้

ตามตอ้งการ

ปรับกระบวนการ
ท างาน พรอ้ม
น าเสนอรายงาน 
เพือ่ตอบสนองการ
จัดการไดม้ากขึน้
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8. ความทา้ทายตอ่ไป 

กรอบการ
ลงทนุใหม่ๆ

คณะกรรมการ
จดัหาประโยชนจ์ากเงนิรายได้

และการลงทนุ ม.มหดิล

เสนอผา่น
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9. ปจัจยัแหง่ความส าเร็จ และความย ัง่ยนื 
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10. เอกสารอา้งองิ

ประกาศมหาวทิยาลยัมหดิล 

เร ือ่งกรอบนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธิกีารจดัหาประโยชน์
จากเงนิรายได ้มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. 2561
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ถาม - ตอบ


