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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 กำรลงทุนกองทุนต่ำงประเทศโดยตรง คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล  
(Direct Off-shore Fund Investment) 
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 02-4191711  โทรสำร 02-4141693 เว็บไซต์ http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/finance 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ) นำยอนุธิดำ  เตียวไพบูลย์    ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
         นำงสำวมณฑำ จรจรูญ  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
         นำงสำวกุลรัตน์ พรหมศร  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี  
โทรศัพท์ 02-4191711    โทรสำร 02-4141693  
มือถือ 094-9459652    อีเมล anuthida.tiaw@gmail.com หรือ anuthida.tia@mahidol.ac.th 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) กำรบริหำรกำรลงทุนกองทุนต่ำงประเทศโดยตรง (Direct Off-shore Fund Investment) ไม่ต้องผ่ำนกองทุนรวม
ในประเทศไทย มีกำรออกแบบกระบวนกำรให้สอดคล้องกับเครื่องมือที่มีในปัจจุบันและเหมำะสมกับองค์กรภำยใต้
นโยบำยกำรลงทุนของมหำวิทยำลัยมหิดลและควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้  
2) ก ำหนดให้มีหลักกำรตรวจสอบและถ่วงดุลอ ำนำจกำรลงทุน (Check and Balance) เพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงในด้ำน
ต่ำงๆ เช่น ผิดกฎระเบียบกำรลงทุน เป็นต้น 
3) ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรบันทึกบัญชีและกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน ถูกต้องตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองท่ัวไป 
4) กำรจัดกำรควำมรู้ สร้ำงคู่มือ และกำรรำยงำนสื่อสำรกับทีมที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกคณะฯ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรลงทุน รวมถึงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรลงทุนกองทุนต่ำงประเทศโดยตรง ท ำให้เกิดควำมรู้ใหม่ / 
เกิดควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำง และสำมำรถควำมเข้ำใจในกำรกระบวนกำรลงทุนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรภำยนอก เช่น 
ธนำคำรแห่งประเทศไทย ธนำคำรผู้เก็บรักษำทรัพย์สิน เป็นต้น 
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ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) กำรลงทุนกองทุนต่ำงประเทศโดยตรง (Direct Off-shore Fund Investment) ไม่ต้องผ่ำนกองทุนรวมในประเทศ
ไทย มีค่ำธรรมเนียมที่ต่ ำลง เฉลี่ยลดค่ำใช้จ่ำยประมำณ 0.4 ล้ำนบำท  
2) เพ่ิมทำงเลือกกำรลงทุนท ำให้มีจ ำนวนกองทุนรวมต่ำงประเทศหลำกหลำยประเภทมำกขึ้น ภำยใต้นโยบำยกำร
ลงทุนและข้อจ ำกัดกำรลงทุนมหำวิทยำลัยมหิดล เพ่ิมโอกำสกระจำยกำรลงทุนกว้ำงกว่ำเดิมที่จ ำกัดเฉพำะกองทุนรวม
ในประเทศไทยเท่ำนั้น  
3) เกิดกำรลงทุนกองทุนต่ำงประเทศโดยตรง (Direct Off-shore Fund Investment) ตำมแผนลงทุน เพ่ิมโอกำส
สร้ำงผลตอบแทนมำกขึ้น โดยในปี 2020 (เริ่มลงทุนครั้งแรกเดือนสิงหำคม) มีผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ 11.7 ต่อปี  
 
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 ำไปสู่กำรป้องกันไม่ให้ปัญหำเกิดซ้ 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 : กำรลงทุนกองทุนต่ำงประเทศโดยตรง คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล  
(Direct Off-shore Fund Investment) 
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลเป็นสถำบันทำงกำรแพทย์ของแผ่นดิน เพ่ือสร้ำงสรรค์สุขภำวะแก่มวล
มนุษยชำติ มีเป้ำหมำยองค์กรที่เป็นเลิศ มุ่งสู่อนำคตด้วยผลงำนที่เป็นเลิศ ซึ่งในยุทธศำสตร์ที่ 5 เสริมฐำนควำมยั่งยืน 
(Sustainability) มีกลยุทธ์ควำมม่ันคงทำงกำรเงิน เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกัน ควำมมั่นคง แข็งแรง และยั่งยืนของ
ปัจจัยพื้นฐำนที่ท ำให้องค์กร (คณะฯ) ด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และสำมำรถพัฒนำได้อย่ำง
ต่อเนื่อง โดยฝ่ำยกำรคลังเป็นหน่วยงำนที่บริหำรงำนด้ำนกำรคลัง ที่โปร่งใส ทันสมัยตรวจสอบได้ และก้ำวล้ ำด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย กำรบริหำรสภำพคล่องและเงินลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงเป็นหนึ่งในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ของฝ่ำยกำรคลัง  
 คณะฯ มีกำรพัฒนำกำรบริหำรเงินลงทุนอย่ำงต่อเนื่อง แบ่งเป็นกำรลงทุนเงินทุนหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน 
ดังภำพ 
 

                                       
 

ภำพที่ 1 แสดงประเภทเงินลงทุน 
 

           
 
 
 
 

หมุนเวียน

(ลงทุนสั้นเน้นสภาพคล่อง)

ไม่หมุนเวียน 

(สร้างผลตอบแทนระยะยาว) 

เงินลงทุนรวม
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ภำพที ่2 แสดงกระบวนกำรบริหำรเงินลงทุนทั้งหมด 
 
ปัจจุบันกำรบริหำรเงินลงทุนทั้งหมดของคณะฯ ภำยใต้นโยบำยกำรลงทุนของมหำวิทยำลัยมหิดล ซึ่งมี

คณะกรรมกำรจัดหำประโยชน์จำกเงินรำยได้และกำรลงทุน (Investment Committee - IC) เพ่ือออกระเบียบ
ข้อบังคับ นโยบำยกำรลงทุน และมีศูนย์บริหำรสินทรัพย์ (Asset Management Center - AMCMU) เพ่ือดูแลและ
บริหำรจัดกำรกำรลงทุนในภำพรวมของมหำวิทยำลัยให้เป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับของมหำวิทยำลัย  รวมถึง
ตอบสนองตำมที่คณะกรรมกำรจัดหำประโยชน์ฯ (IC) มอบหมำยให้ด ำเนินกำร มีกำรว่ำจ้ำงผู้เก็บรักษำทรัพย์สินของ
มหำวิทยำลัย (Custodian) เพ่ือท ำหน้ำที่เป็นผู้เก็บรักษำทรัพย์สินและน ำส่งรำยงำนกำรลงทุนต่ำงๆ ขณะที่คณะฯ ได้
จัดตั้งคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุนฯ เพ่ือวำงแผน ติดตำมแผนผลกำรลงทุนก่อนเสนอคณะกรรมกำรเศรษฐกิจ 
คณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ เพ่ือให้ควำมเห็นก่อนเสนอคณะกรรมกำรจัดหำประโยชน์ฯ (IC) เพ่ือทรำบผลกำร
ด ำเนินงำนและอนุมัติแผนกำรลงทุนในอนำคต  
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คณะฯ มีกำรจัดกำรองค์ประกอบกำรบริหำรกำรลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบำย ผลิตภัณฑ์กำรลงทุน ภำวะ
ตลำด นโยบำยกำรลงทุนของมหำวิทยำลัย (Policy) ค ำนึงถึงควำมเสี่ยงของขนำดกำรลงทุนที่เหมำะสม (Exposure 
Limit) มิติของกลุ่มท ำงำนที่รวมทั้งกลุ่มภำยในและจำกภำยนอกคณะฯ ได้แก่ ที่ปรึกษำต่ำงๆ ด้ำนมุมมองกำรลงทุน 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง และด้ำน Asset Allocation รวมถึงทีมสถำบันกำรเงิน (People) เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กำรสื่อสำรแบ่งปันควำมรู้ข่ำวสำรในกลุ่มท ำงำน ที่ปรึกษำ ศูนย์บริหำรสินทรัพย์ มหำวิทยำลัยมหิดล (AMCMU) 
สถำบันกำรเงิน ตัวแทน/ผู้จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ ผู้จัดกำรกองทุน อีกทั้งมีกำรป้อนกลับข้อมูลที่กลุ่มท ำงำนด้ำนกำรลงทุน
ของคณะฯ ในกำรเล็งเห็นโอกำส เพ่ือให้ศูนย์บริหำรสินทรัพย์ มหำวิทยำลัยมหิดล (AMCMU) พิจำรณำด ำเนินกำรเพื่อ
เกิดประโยชน์ในกำรปรับเปลี่ยนเชิงนโยบำยแก่ภำพรวมของทั้งมหำวิทยำลัย อีกทั้งมิติกระบวนกำรท ำงำน PDCA and 
CQI ทั้งระดับปฏิบัติกำรและระดับบริหำร (Process) ออกแบบพัฒนำ Input Process Output ตลอดขบวนกำร 
พัฒนำ Checklist คู่มือกำรท ำงำนระดับปฏิบัติกำร และออกแบบรูปแบบกำรบันทึกบัญชี จัดท ำรำยงำนกำรกระทบ
ยอดกำรลงทุนจำกระบบภำยในคณะฯ ให้ถูกต้องตรงกับระบบข้อมูลผู้ เก็บรักษำทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย 
(Custodian) ทั้งรำยวันและรำยเดือน สืบเนื่องจำกกระบวนกำรบริหำรเงินลงทุนทั้งหมดตำมที่ได้อธิบำยดังภำพที่ 2 
ดังนั้นกำรสร้ำงกระบวนกำรใหม่ภำยใต้กำรบริหำรเงินลงทุนออกแบบให้เหมำะสมและสอดคล้องกับลักษณะองค์กร  
ค ำนึงถึงภำวะกำรลงทุน สภำพเศรษฐกิจ โอกำสและข้อจ ำกัดในกำรลงทุนในหลำยมิติ ภำยใต้ระเบียบข้อบังคับของ
มหำวิทยำลัยมหิดล คณะฯ เล็งเห็นโอกำสในกำรลงทุน จึงเกิดกำรลงทุนกองทุนต่ำงประเทศโดยตรง (Direct Off-
shore Fund Investment) โดยไม่ผ่ำนกองทุนรวมในประเทศไทย เพ่ือท ำให้มีโอกำสกำรลงทุนที่หลำกหลำยประเภท
และมีจ ำนวนกองทุนให้เลือกมำกขึ้น ที่ส ำคัญลดต้นทุนค่ำธรรมเนียมให้ต่ ำลง ดังภำพที่ 3 
 

 
 

ภำพที ่3 แสดงกำรลงทุนต่ำงประเทศโดยตรง ไม่ผ่ำนกองทุนรวมในประเทศไทย 
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รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 
ระบบกำรบริหำรกำรลงทุนกองทุนต่ำงประเทศโดยตรง (Direct Off-shore Fund Investment) โดยไม่ต้อง

ผ่ำนกองทุนรวมในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่กำรออกแบบกระบวนกำรให้สอดคล้องกับเครื่องมือที่มีในปัจจุบันและ
เหมำะสมกับองค์กรภำยใต้นโยบำยกำรลงทุนของมหำวิทยำลัยมหิดลและควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้  
 

  
 

ภำพที่ 4 แสดงรำยละเอียดขั้นตอนกำรด ำเนินกำรโครงกำร 
“กำรลงทุนกองทุนต่ำงประเทศโดยตรง คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

(Direct Off-shore Fund Investment)” 
 
ภำพที่ 4 เป้ำหมำยส ำคัญ คือ กำรผลักดันให้ส่วนงำนหรือคณะฯ สำมำรถได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรจัดหำ
ประโยชน์ฯ (IC) ให้ลงทุนต่ำงประเทศโดยตรง โดยวิสัยทัศน์ของผู้บริหำรคณะฯ เป็นปัจจัยควำมส ำเร็จที่ส ำคัญที่ได้
เล็งเห็นโอกำสกำรลงทุนกองทุนต่ำงประเทศโดยตรง ท ำให้ทีมลงทุนผลักดันและวำงแผนแนวทำงกำรลงทุนกองทุน
ต่ำงประเทศโดยตรง ท ำให้สำมำรถได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง โดยในกำรประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 
19 ธ.ค. 2562 คณะกรรมกำรจัดหำประโยชน์จำกเงินรำยได้และกำรลงทุน มหำวิทยำลัยมหิดล มีมติให้ส่วนงำน
สำมำรถลงทุนต่ำงประเทศโดยตรงได้ นอกจำกนี้ทีมงำนและผู้เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกด ำเนินกำรออกแบบ
ขั้นตอนท ำงำนให้สอดคล้องกับกระบวนกำรลงทุนปัจจุบันและด ำเนินกำรลงทุนตำมแผนลงทุน ดังภำพที่ 5 ซึ่งกำร
ลงทุนกองทุนต่ำงประเทศโดยตรงท ำให้มีทำงเลือกในกำรลงทุนมำกขึ้นและลดต้นทุนค่ำธรรมเนียมประมำณ 2.29% 
ต่อปี เมื่อเทียบกับกองทุนรวมเดียวกันที่ผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนในประเทศไทย 
 

กแบบขัน้ตอนท างานให้สอดคล้องกับกระบวนการลงทนุปัจจุบัน  

ศึกษาตัวเลือกการลงทุนต่างประเทศโดยตรงและหารือร่วมกับที่ปรึกษา

หารือร่วมกับศูนย์บริหารสินทรัพย์ (AMCMU) เพ่ือเสนอขออนุมัติ 

คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ฯ (IC) อนุมัติให้ส่วนงานลงทุน
ต่างประเทศโดยตรง (ประชุมคร้ังท่ี 4/2562 วันที่ 19 ธ.ค. 2562)

หารือร่วมกับ Custodian (การรายงาน ธปท. / ค่าธรรมเนียม)

ออกแบบขั้นตอนท างานให้สอดคล้องกับกระบวนการลงทุนปัจจบุัน 

(ค าสั่งซื้อขาย การช าระราคา การบันทึกบัญชี รายงานต่างๆ) 
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ภำพที ่5 แสดงรำยละเอียดขั้นตอนกำรลงทุนกองทุนต่ำงประเทศโดยตรง 
อธิบำยภำพที่ 5 สรุป 6 ขั้นตอนกำรลงทุนต่ำงประเทศโดยตรง 
1. ด ำเนินกำรคัดเลือกกองทุนต่ำงประเทศตรงร่วมกับท่ีปรึกษำ 
2. เสนอผู้บริหำรลงทุนตำมแผนลงทุน เสนอกองทุนที่ได้รับกำรคัดเลือกร่วมกับที่ปรึกษำ 
3. ผู้มีอ ำนำจอนุมัติส่งค ำสั่งซื้อขำย 
4. ส่งเอกสำรรำยกำรค ำสั่งลงทุนให้ผู้เก็บรักษำทรัพย์สิน ธนำคำรกสิกรไทย (Custodian) 
5. บัญชีตรวจสอบค ำสั่งลงทุนและบันทึกรำยกำร 
6. ผู้เก็บรักษำทรัพย์สิน ธนำคำรกสิกรไทย (Custodian) จัดท ำรำยงำนส่งธนำคำรแห่งประเทศไทย 
 

กำรลงทุนกองทุนต่ำงประเทศโดยตรง เป็นกระบวนกำรลงทุนครั้งแรก โดยออกแบบตำมกระบวนกำรลงทุนที่
ใช้ปัจจุบันบริหำรจัดกำรกำรลงทุนตำมแนวคิด Smart People Process & Policy โดยค ำนึงถึง 3 หลักกำรหลัก 
ได้แก่  Investment PDCA & CQI Risk Management & Compliance ที่ เป็นวิธีปฏิบัติที่ ดี  มีกำรน ำหลักกำร
ตรวจสอบและถ่วงดุลอ ำนำจ (Check and Balance) กำรบันทึกบัญชีและกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินถูกต้องตำม
มำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป รำยงำนข้อจ ำกัดกำรลงทุน รำยงำนติดตำมกำรเคลื่อนไหวกำรลงทุน มีสร้ำงกลไก
กำรจัดกำรควำมรู้และกำรรำยงำนสื่อสำรทีมที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรลงทุน  กำรสร้ำงคู่มือ กำรรำยงำน
สื่อสำรทีมที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกคณะฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรลงทุนในกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำร
ลงทุนกองทุนต่ำงประเทศโดยตรงที่ต้องอำศัยควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงและควำมเข้ำใจในกำรกระบวนกำร
ลงทุนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรภำยนอก เช่น ธนำคำรแห่งประเทศไทย ธนำคำรผู้เก็บรักษำทรัพย์สิน สถำบันกำรเงิน 
นอกจำกนี้กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรแบ่งปันข่ำวสำรช่วยให้กลุ่มท ำงำนด้ำนกำรลงทุนที่มีเป้ำหมำยร่วมกัน แก้ปัญหำ
ได้ กำรด ำเนินกำรอย่ำงสม่ ำเสมอเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งได้ถูกวำงระบบไว้เพ่ือให้มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง  


