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1.บทสรปุของผูบ้รหิาร 

 มหีนงัสอืตดิตามหนี ้ manual จ านวนมาก 
ประมาณ 20,000 ฉบบัตอ่ปี 

 การใหบ้รกิารผูป่้วยสทิธปิระเภทเครดติ          
เงนิเชือ่ตน้สงักดัตา่งๆ  โครงการวจิยั             
เงนิยมืทดรองจา่ย  รอ้ยละ 90  

 ไมม่คีวามคลอ่งตวั การบรหิารจดัการ  สบืคน้
ขอ้มลู  และเจรจาลกูหนีอ้ยา่งเป็นระบบ 

 ลกูหนีจ้า่ยช าระเงนิลา่ชา้ 

 เสยีโอกาสในการน ารายไดไ้ปบรหิารจดัการ 



1.บทสรปุของผูบ้รหิาร 

วธิปีฏบิตั ิ
ทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่เียีย่ม 

 ออกหนังสอืตดิตามหนี ้            
   อยา่งมปีระสทิธภิาพ   

 มรีายงาน ขอ้มลูเชงิสถติใิชว้เิคราะห ์
  ประกอบการตดัสนิใจ เจรจาตอ่รองได ้

 สะดวกในการท าธรุกรรม 
    ทางการเงนิผา่น Internet banking 

 บรกิารจัดการสบืคน้/ตรวจยอ้นหลงั
รวดเร็วและถกูตอ้ง ตามมาตรฐาน 
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1.บทสรปุของผูบ้รหิาร 

ผลจากการด าเนนิการ 

ผลการด าเนนิการ หนว่ยนบั 
แบบเดมิ 

(นาท)ี 

แบบ

ใหม ่

(นาท)ี 

ผลตา่ง

(นาท)ี 

%  

ผลตา่ง 

1.ลดระยะเวลาในการจัดท าหนังสอื

ตดิตามหนี ้และขอ้มลู รายละเอยีด

ประกอบแนบ(ลกูหนีค้า่

รักษาพยาบาล) 

นาท/ีฉบบั 15 2 13 87 

2.ลดระยะเวลาในการจัดท าหนังสอื

ตดิตามหนีแ้ละขอ้มลูรายละเอยีด

ประกอบแนบ (ลกูหนีเ้งนิยมื 

ทดรองจา่ย) 

นาท/ีฉบบั 21 1 20 95 

74 
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ระยะเวลารอรับช าระหนี ้จ ำนวนวนั 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 
(31ม.ีค.62) 

อตัราคา่เผือ่หนี้
สงสยัจะสญู 

5.53

% 

3.32

% 

3.22

% 
0.53% 

3.ระยะเวลาการับช าระหนีล้ดลง 

4.อตัราคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูลดลง 

1.ขัน้ตอนการจัดท าหนังสอืตดิตามหนีล้ดลง 

2.ความพงึพอใจลกูหนีท้ีรั่บบรกิารรอ้ยละ 90 
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2.ขอ้มลูเกีย่วกบัองคก์ร 

วสิยัทศัน ์

พนัธกจิ 

ปรชัญา 

ความส าเร็จทีแ่ทจ้รงิอยูท่ีก่ารน าความรู ้
ไปประยกุตใ์ชเ้พือ่ประโยชนส์ขุแกม่วลมนุษยชาต ิ
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3 2 1 

ดแูลดา้น
กฎหมาย 

หน่วยวนัิย
และนติกิาร 

4 
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3.การเรยีนรูค้วามตอ้งการและความคาดหวงัของลกูคา้ 

ความ
คาดหวงั
ของ
ลกูคา้
(ผูร้บั) 

1.ภายใน 

2.ภายนอก 

1.1 ลกูหนีเ้งนิยมืทดรองจา่ย 
1.2 ลกูหนีโ้ครงการวจัิย 
1.3 ลกูหนีอ้ืน่ๆเชน่  
     คา่สาธารณูปโภค 

2.1 ลกูหนีค้า่รักษาพยาบาล 
     หน่วยงาน รัฐบาล/เอกชน/บคุคล 
2.2 ลกูหนีอ้ืน่ๆทีไ่มใ่ช ่
      คา่รักษาพยาบาล เชน่  
      คา่สาธารณูปโภค 

ขอ้มลูถกูตอ้งครบถว้น 
เชือ่ถอืได ้

ตรวจสอบได ้

การประสานงาน  
มคีวามสะดวก รวดเร็ว 
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3.การเรยีนรูค้วามตอ้งการและความคาดหวงัของลกูคา้ 

ความ
คาดหวงั
ของ 
(ผูใ้ห)้ 

ลดระยะเวลาในการจดัท าหนงัสอื
ตดิตามหนี ้

เขา้ถงึขอ้มลูไดง้า่ยแบบ Real Time  
ถกูตอ้ง รวดเร็ว 

จดัเก็บขอ้มลูอยา่งเป็นระบบมคีวาม
นา่เชือ่ถอื เป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

ลดอายหุนี ้

ผูป้ฏบิัตงิานฝ่าย
การคลงั คณะฯม ี

    - งานเงนิรายได ้  
    - งานบญัช ี  
    - งานการเงนิ  
 หน่วยวินัยและ
นติกิาร 

ขอ้มลูถกูตอ้งครบถว้น เชือ่ถอืได ้
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4. กระบวนการและวธิปีฏบิตัใินอดตี  

 มหีนงัสอืตดิตามหนี ้ 
manual จ านวนมาก 
ประมาณ 20,000 ฉบบั
ตอ่ปี 

 ขอ้มลูไมค่รบถว้น 

 มกีารจดัท าหนงัสอื
ตดิตามหนีล้า่ชา้ 

 คน้หาขอ้มลูยุง่ยาก 
และลา่ชา้ 

 การช าระเงนิลา่ชา้ 

ปญัหาวธิปีฏบิตัใินอดตี  

กระบวนการ
ในอดตี 
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5. กระบวนการและวธิปีฏบิตัทิ ีไ่ดป้รบัปรงุใหม ่ 

Run ขอ้มลู รายงานอายหุนี ้ 
(Aging Report)  
ในระบบ SAP 

แสดงรายการลกูหนี ้
Over Due 

พมิพจ์ดหมายตดิตามหนี ้
เฉพาะรายการ  

Over Due 

SAP จดัเก็บ Log  
ไวใ้นระบบ 
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5. กระบวนการและวธิปีฏบิตัทิ ีไ่ดป้รบัปรงุใหม ่ 

วงจรการติดตามหนี้ 



6. การวดัและวเิคราะหค์ณุภาพ 
    ผลการท างานและประโยชนท์ีไ่ดร้บั 

ผลการด าเนนิการ หนว่ยนบั 
แบบเดมิ 
(นาท)ี 

แบบใหม ่
(นาท)ี 

ผลตา่ง 
(นาท)ี 

%  
ผลตา่ง 

1. ลดระยะเวลาในการจดัท าหนงัสอืตดิตามหนีแ้ละขอ้มลู  
รายละเอยีดประกอบแนบ (ลกูหนีค้า่รกัษาพยาบาล) 

นาท/ีฉบบั 15 2 13 87 

2. ลดระยะเวลาในการจดัท าหนงัสอืตดิตามหนีแ้ละขอ้มลู  
รายละเอยีดประกอบแนบ(ลกูหนีเ้งนิยมืทดรองจา่ย) 

นาท/ีฉบบั 21 1 20 95 

ประสทิธผิล 

ของกระบวนการ 

 ลกูหนีท้ีรั่บบรกิาร มคีวามพงึพอใจรอ้ยละ  90 
สงูกวา่เป้าทีต่ัง้ไวท้ีร่ะดบัมากกวา่ รอ้ยละ 80 
(ปี 2561) 

1.ขัน้ตอนการจัดท าหนังสอืตดิตามหนีล้ดลง 

2.ความพงึพอใจลกูหนีท้ีรั่บบรกิารรอ้ยละ 90 
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6. การวดัและวเิคราะหค์ณุภาพ 
    ผลการท างานและประโยชนท์ีไ่ดร้บั 

74 
72 

65 

60

65

70

75

2560 2561 2562 

ระยะเวลารอรบัช าระหนี ้จ านวนวัน 
รายการ 

 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 
(31ม.ีค.62) 

 
อตัราคา่เผือ่หนี้
สงสยัจะสญู 

5.53% 3.32% 3.22% 0.53% 

ประสทิธผิล 

ของกระบวนการ 
3.ระยะเวลาการับช าระหนีล้ดลง (เฉลีย่) 

2562 (มคี.62) 

4.อตัราคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูลดลง 

หนีค้า้งนาน  ต ัง้แต ่มค.58 ประมาณ 1,500 วนั 

หนีจ้า่ยเร็วจา่ยด ี  ประมาณ 15 วันหลังรับบรกิาร 

อายุ
หนี ้
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6. การวดัและวเิคราะหค์ณุภาพ 
    ผลการท างานและประโยชนท์ีไ่ดร้บั 

ขอ้มลูใชว้เิคราะหแ์ละประกอบตดัสนิใจ 

บคุลากรไดม้กีารพฒันาศกัยภาพ  
ใชร้ะบบสารสนเทศทีม่อียูใ่หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 

มโีอกาสไดร้บัการจา่ยช าระหนีร้วดเร็วขึน้ และ
ไดร้บัช าระเต็มจ านวน 
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7. ปญัหา อปุสรรค และแนวทางในการแกไ้ข 

 ขอ้มลู มปีรมิาณมาก  

 ลกูหนีป้ฏเิสธการจา่ยหาก 

    ไมเ่ขา้เกณฑ ์

 ลกูหนีข้าดสภาพคลอ่งการ
ช าระเงนิ 

 พฒันาระบบบรหิารขอ้มลู  

สรา้งเครอืขา่ยประสานงาน 
ความรูแ้ลกเปลีย่นขา่วสารขอ้มลู 

ทบทวน Credit Policy 
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8. ความทา้ทายตอ่ไป  

Knowledge 
Management  
ผา่น Website  
Si-net 

พฒันาระบบ 
QR 

Payment  

Smart 
Hospital  

• พัฒนาระบบการรับเงนิ 

• พัฒนาความรู ้คณุภาพ 
• พัฒนาการรับช าระจากลกูหนี ้
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9. ปจัจยัแหง่ความส าเร็จ และความย ัง่ยนื  

การวางแผน
การท างาน 
การตดิตาม
หนีอ้ยา่งเป็น
ระบบ 

มุง่มั่น 
เพือ่ 

สว่นรวม 

พรอ้ม
เปลีย่นแปลง

รองรับ
นโยบาย 

ความรู ้
 คูม่อื 
 ระบบ 
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10. เอกสารอา้งองิ 

  
  

1.ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลัยมหดิล เรือ่งวา่ดว้ยลดหยอ่น  
การผอ่นช าระ การตดัหนี ้และรายไดค้า้งรับ           
คา่รักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 

2.ประกาศมหาวทิยาลัยมหดิล เรือ่งหลักเกณฑแ์ละ
วธิกีารยมืเงนิ พ.ศ. 2551 
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