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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [ / ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide  
     และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   
[ / ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ      [  ] หนว่ยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ การพัฒนากระบวนการติดตามพอร์ตลงทุน วิเคราะห์และรายงานผลลงทุนเชิงลึก 
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้  
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล   [ / ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ำยกำรคลัง ส ำนักงำนคณบดี คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล  
ที่อยู่ ฝ่ำยกำรคลัง ส ำนักงำนคณบดี คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล  
โทรศัพท์ 02-4141719,  โทรสำร 02-4141693 เว็บไซต์ http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/finance 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ) นำยชวัลณัฐ  บุญภักดี    ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
        นำงสำวอนุธิดำ เตียวไพบูลย์  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
โทรศัพท์ 02-4141719    โทรสำร 02-4141693  
มือถือ 084-8066814    อีเมล chawannut.boo@mahidol.ac.th 
 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) กำรใช้ The 6-Point Structure เพ่ือระบุปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงกำรด ำเนินงำนภำยใต้ทรัพยำกรที่มีจ ำกัด 
เพ่ือบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ต้องกำร เพ่ือเสริมกระบวนกำร ในขั้นตอนกำรวำงแผน (Plans) และ CQI ให้เกิดกำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง และมีขอบเขตกำรด ำเนินกำรที่ชัดเจน ซึ่งน ำไปสู่กำรพัฒนำเครื่องมือส ำหรับใช้ในกำรวิเครำะห์
ข้อมูลเงินลงทุน 
 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) เครื่องมือที่ใช้ในกำรจัดท ำข้อมูลเพ่ือกำรวิเครำะห์มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนกำรท ำงำนจริงและตอบสนอง
วัตถุประสงค์ของผู้ใช้งำนได้ 
2) สำมำรถค ำนวณข้อมูลผลตอบแทนจำกกำรลงทุนได้ถูกต้อง  
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กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [ / ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [ / ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
 
เนื้อหาบทคัดย่อ (Abstract)  ไม่เกิน 2 หน้า A4 โดยให้ผู้สมัครเขียนเนื้อหาและรายละเอียดให้ครอบคลุมประเด็น
ดังนี้   

 - ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ  
 - วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย (ตามความเหมาะสม)  
 - อธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล 

 ขั้นตอนที่ส ำคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่ส ำคัญเหล่ำนั้น ที่ได้ออกแบบ-พัฒนำ-น ำไปปฏิบัติ  
แล้วน ำไปสู่กำรป้องกันไม่ใหป้ัญหำเกิดซ้ ำ ยกระดับคุณค่ำของผลกำรท ำงำนที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ หรือ 
สำมำรถสนองตอบควำมคำดหวังของลูกค้ำได้ดีขึ้น 

 ควรอธิบำยโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตำรำง หรือ เครื่องมือคุณภำพ ที่เหมำะสม 
(ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อได้ที่ www.ftqm.or.th) 

หมายเหตุ  1. ผู้เขียนต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาไทยให้ครบถ้วน และใช้ Font TH SarabunPSK ขนาด 16  
2. Download เอกสารใบสมัครบทคัดย่อนี้ ประเภท MS-Word ได้ที่     
   www.ftqm.or.th 
3. วิธีการจัดส่งใบสมัครและบทคัดย่อ โดยทาง Electronic File มาท่ี ftqm@ftqm.or.th  
 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 9 เมษายน  2564 
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บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง : กำรพัฒนำกระบวนกำรติดตำมพอร์ตลงทุน วิเครำะห์และรำยงำนผลลงทุนเชิงลึก 
 (In-Depth Investment Monitoring and Report)  
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลเป็นสถำบันทำงกำรแพทย์ของแผ่นดินมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศระดับสำกล มี
ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเพ่ือสนับสนุนให้คณะฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภำพสูง หนึ่งในเป้ำหมำย
ส ำคัญของฝ่ำยกำรคลังที่เป็นหน่วยงำนสนับสนุนด้ำนกำรเงิน คือกำรบริหำรสภำพคล่องและเงินลงทุนให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยมีคณะกรรมกำรจัดหำประโยชน์ (Investment Committee : IC) ออกระเบียบข้อบังคับ นโยบำยกำร
ลงทุน มีกำรจัดตั้งศูนย์บริหำรสินทรัพย์ (Asset Management Center : AMCMU) เพ่ือดูแลและบริหำรจัดกำรกำร
ลงทุนในภำพรวมของมหำวิทยำลัยให้เป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับของมหำวิทยำลัย มีกำรว่ำจ้ำงผู้เก็บรักษำทรัพย์สิน
ของมหำวิทยำลัย (Custodian) เพ่ือท ำหน้ำที่เก็บรักษำทรัพย์สินและน ำส่งรำยงำนกำรลงทุน ขณะที่คณะฯ ได้จัดตั้ง
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน เพ่ือวำงแผน ติดตำม และอนุมัติแผนกำรลงทุนในอนำคต เพ่ือให้สอดรับกับ
นโยบำยกำรลงทุนของมหำวิทยำลัย (Policy)  อย่ำงไรก็ตำมกำรจัดหำประโยชน์จำกเงินรำยได้มหำวิทยำลัยมหิดล 
ครอบคลุมกำรลงทุนในหลำยกลุ่มสินทรัพย์ เช่น เงินฝำกออมทรัพย์ เงินฝำกประจ ำ พันธบัตรรัฐบำล หุ้นกู้เอกชน 
กองทุนรวมตรำสำรทุนไทยและต่ำงประเทศ ที่มีมูลค่ำเปลี่ยนไปตำมสภำวะตลำดซึ่งกระทบกับผลตอบแทนกำรลงทุน 
ด้วยข้อจ ำกัดด้ำนบุคลำกรและขำดเครื่องมือในกำรวิเครำะห์ ส่งผลให้มุมมองกำรวิเครำะห์ กำรติดตำมข้อมูลพอร์ต
ลงทุนและกำรรำยงำนผลกำรลงทุนกระท ำได้อย่ำงจ ำกัด ภำยใต้ข้อมูลที่ผู้เก็บรักษำทรัพย์สินด ำเนินกำรให้ หรือหำก
ต้องกำรข้อมูลเพ่ือกำรวิเครำะห์อ่ืน มีควำมจ ำเป็นต้องอำศัยหน่วยงำนภำยนอกจัดเตรียมข้อมูลในรอบระยะเวลำที่
ก ำหนด เช่นรำยไตรมำส เป็นต้น โครงสร้ำงที่มำและข้อจ ำกัดที่มีสำมำรถสรุปได้ดังภำพที่ 1 

ภาพที่ 1 โครงสร้ำงที่มำของข้อมูลผลตอบแทนกำรลงทุนและข้อจ ำกัดก่อนเริ่มด ำเนินโครงกำร 
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 โดยคณะผู้ปฏิบัติงำนได้พัฒนำเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ผลตอบแทนกำรลงทุนรวมถึง เครื่องมืออ่ืนๆที่
เสริมวิธีกำรติดตำมพอร์ตลงทุน กำรรำยงำนข้อมูลข่ำวสำรที่มีผลกระทบ และมีกำรน ำไปใช้ในกำรท ำงำน เช่น กำร
วิเครำะห์และจัดท ำรำยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรเงินลงทุนของคณะฯ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงและ
ประโยชน์ที่ได้รับ สำมำรถสรุปได้ดังภำพที่ 2 

ภาพที่ 2 โครงสร้ำงที่มำของข้อมูลผลตอบแทนกำรลงทุนที่เปลี่ยนไปและประโยชน์หลังด ำเนินโครงกำร 

ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนคือเครื่องมือที่พัฒนำสำมำรถค ำนวณผลตอบแทนของกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนได้เทียบเคียงข้อมูล
ที่ผู้เก็บรักษำทรัพย์สินโดยผลตอบแทนที่ค ำนวณได้ สำมำรถใช้ประโยชน์ในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลที่
ได้รับ และมีประโยชน์ใช้ในกระบวนกำรกำรติดตำมและอภิปรำยผลกำรด ำเนินกิจกรรมลงทุนได้อย่ำงครอบคลุม
สินทรัพย์ภำยใต้กำรบริหำร และก่อให้เกิดกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ภำยในหน่วยงำน 
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รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 
 ปัจจุบันส่วนงำนได้มีกำรบริหำรจัดกำรกำรลงทุนตำมแนวคิด Smart People Process & Policy โดย
ค ำนึงถึง 3 หลักกำร ได้แก่ Investment PDCA & CQI Risk Management & Compliance ส ำหรับโครงกำรนี้ได้มี
กำรน ำ The 6-Point Structure มำปรับประยุกต์ใช้เพ่ือช่วยกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนโดยในกระบวนกำรระบุ
ปัญหำ (Problems) อุปสรรคที่มี (Obstacles) ทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้ (Resources) จำกนั้นจึงเสนอวิธีกำรเพ่ือ
แก้ไขปัญหำ (Proposal) กำรเข้ำถึงผลลัพธ์ (Assessment) ที่ เกิดขึ้นและประโยชน์จำกกำรด ำเนินโครงกำร 
(Benefits)  ส่งผลให้ท ำให้ขั้นตอนกำรวำงแผน (Plan) ใน PDCA มีควำมชัดเจน ตัวอย่ำงกำรประยุกต์แนวคิดแสดงได้
ดังภำพที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
ภาพที่ 3 แสดงตัวอย่ำงกำรน ำ The 6-Point Structure มำปรับใช้ในกระบวนกำรที่เก่ียวข้อง 

Problems Proposals Obstacles Resources 

Benefits Assessments 
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นอกจำกนี้ ได้มีกำรใช้ CQI เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรอยู่อย่ำงสม่ ำเสมอเพ่ือให้เครื่องมือที่

พัฒนำขึ้นมีคุณภำพ แก้ไขจุดที่เกิดควำมผิดพลำด ผลลัพธ์มีควำมน่ำเชื่อถือและตรวจสอบได้ และได้มีกำรก ำหนด
ตัวชี้วัดส ำคัญเพ่ือติดตำมควำมคืบหน้ำในแต่ละช่วงระหว่ำงที่ด ำเนินโครงกำร ตัวชี้วัดและผลลัพธ์โดยสังเขป สำมำรถ
แสดงได้ดังภำพที ่4 

 
ภาพที่ 4 สรุปข้อมูลตัวชี้วัดกำรพัฒนำกระบวนกำรติดตำมพอร์ตลงทุน วิเครำะห์และรำยงำนผลลงทุนเชิงลึก  

 
 
 

ก่อนเร่ิม

โครงการ ครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 ครัง้ที่ 3 ครัง้ที่ 4 ครัง้ที่ 5 ครัง้ที่ 6 ครัง้ที่ 7

มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย  63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค  63

1. ส่วนตา่งผลลพัธข์องวิธีการค านวณผลตอบแทนเองกับ

ผลลพัธท์ี่ค  านวณโดย Custodian ไมเ่กิน 0.01%
 ≤ 0.01% N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1. ขอ้มลูที่ค  านวณสามารถอภปิรายผลการลงทนุระดบัพอรต์ 

ระดบักลุ่มประเภทสินทรพัย ์และระดบัสินทรพัยร์ายตวั
 ทกุระดบั N/A ระดบัพอรต์ ระดบัพอรต์

ระดบัพอรต์และ

ประเภทสินทรพัย์
ทกุระดบั ทกุระดบั ทกุระดบั ทกุระดบั

1. ขอ้มลูที่ไดน้  าไปใชป้ระกอบการวิเคราะหแ์ละจัดท ารายงาน  มี N/A ไม่มี ไม่มี มี มี มี มี มี

1. รายงานลงทุนรายวนั (วนัที่วนัท  าการ)  100% N/A - 25% 100% 100% 100% 100% 100%
2. รายงานข่าวสารและอพัเดทสถานการณต์ลาด

 ( 2 เวลา เชา้-บา่ย ทุกวนัท าการ )
 100% N/A 85% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3. สรุปขอ้มลูสถานะเงินลงทุน รายเดอืน รายสปัดาห์ 

ทัง้รายเดอืนและราย

สปัดาห์
N/A

รายเดอืนและ

รายสปัดาห์

รายเดอืนและ

รายสปัดาห์

รายเดอืนและราย

สปัดาห์

รายเดอืนและ

รายสปัดาห์

รายเดอืนและ

รายสปัดาห์

รายเดอืน

และราย

รายเดอืนและ

รายสปัดาห์

การจัดท ารายงาน/เคร่ืองมือเพื่อเสริมกระบวนการติดตามพอรต์ลงทุน

ตวัวัด/ตวัชี้วัดส าคัญ

มิติ

คุณภาพที่
เป้าหมาย (Target)

ผลลัพธก์ารด าเนินการ

หลังด าเนินการโครงการ

ดา้น

คุณภาพ

การจัดท าเคร่ืองมือเพื่อวิเคราะหผ์ลตอบแทนการลงทุน

ความถกูต้อง

ความครบถว้น

การน าไปใช้


