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โครงการจัดการความรู้  
เพื่อพัฒนางานด้านการเงินการคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน  
และการประชุมระหว่างประเทศ 

 

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่



 

 

 

๒ 

 

 

ค ำน ำ 
 
 ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้น ำกำรจัดกำรควำมรู้มำเป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินงำนเพ่ือสนับสนุนประเด็น
ยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน โดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ได้มีกำรผลักดันให้มีกำรน ำ        กำรจัดกำรควำมรู้มำ
เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรและพัฒนำหน่วยงำนนั้น 
  

กองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ึ ่งเป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรเงิน กำร
เบิกจ่ำย กำรบัญชี กำรพัสดุ และงำนสวัสดิกำรอ่ืนๆ โดยมุ่งเน้นกำรบริหำรงำนในทุกด้ำนเพ่ือประสิทธิภำพสูงสุด 
และให้บริกำรต่อทุกหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยด้วยควำมถูกต้อง โปร่งใส รวดเร็ว ในฐำนะ
หน่วยงำนสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย กองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี จ ง ได้จัดท ำ
โครงกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) เพ่ือพัฒนำงำนด้ำนกำรเงินกำรคลังมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และบุคลำกรทุกคน อีกทั้ง
ยังเป็นเวทีในกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ให้เพ่ือนร่วมงำนได้รับทรำบและเป็นแนวปฏิบัติในกำรท ำงำนร่วมกัน 
เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัยต่อไป 
 
 

กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๓ 

 

 

 
สารบัญ 

  
           หน้ำ 
ค าน า           ๑ 
สารบัญ           ๒ 
สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

๑. วัตถุประสงค์         ๓ 
๒. กิจกรรมกำรสัมมนำ        ๓ 
๓. แนวคิดท่ีได้จำกวิทยำกร 

๓.๑  แนวคิดกำรจัดกำรควำมรู้       ๓ 
๓.๒  กำรระดมควำมคิด        ๔ 

๔. ผลกำรประเมินจำกกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร     ๒๒ 
๕. ภำพกิจกรรมสัมมนำ        ๒๔ 

 
ภาคผนวก 
แบบประเมิน 
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ใบงานที่ ๒ 
 

 
 

 

 



 

 

 

๔ 

 

 

  
สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“โครงการจัดการความรู้ (KM)  

เพ่ือพัฒนางานด้านการเงินการคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ” 

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ่

 
๑. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถน ำแนวคิดและประสบกำรณ์กำรท ำงำนด้ำนกำรเงินจำกเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
๒.   กิจกรรมการสัมมนา 
 นำงสำวชมพูนุช เธียรสุภรพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้กล่ำวรำยงำน
วัตถุประสงค์ในกำรจัดโครงกำรแก่ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เพ่ิมศักดิ์ สุริยจันทร์ รองอธิกำรบดีรับผิดชอบ   
งำนบริหำร ประธำนในพิธีรับทรำบและฟังกำรบรรยำยจำกวิทยำกร รองศำสตรำจำรย์สนิท สัตโยภำส 
เรื่องกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management-KM) พร้อมทั้งด ำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนด้ำนกำรเงินเกี่ยวกับระเบียบกำรเงินกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม  
กำรจัดงำนและกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 
 
๓.  แนวคิดที่ได้จากวิทยากร 

๓.๑  แนวคิดการจัดการความรู้ 
 ๓.๑.๑  กำรจัดกำรควำมรู้ (KM = Knowledge Management) คือ กำรรวบรวมองค์
ควำมรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ึ ่งกระจัดกระจำยอยู่ในตัวบุคคลมำพัฒนำให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนใน
องค์กรสำมำรถเข้ำถ งควำมรู้ และพัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้ งปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

  
การจัดการความรู้ คือ...เครื่องมือ... 

 ส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ส าหรับความรู้จากงาน จากชีวิต 
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
 เรียนลัด ผ่านวิธีเลิศของผู้อื่น 
 เรียนง่ายไม่เครียด เรียนจากการปฏิบัติ ท าไปเรียนไป 

 
 ๓.๑.๒  ควำมรู้เด่นชัด (Explicit Knowledge) หมำยถ ง ควำมรู้ที่ชัดแจ้งึ ่งปรำกฏเป็น
เอกสำร ต ำรำ หรืองำนวิจัย ควรมีกำรศ กษำควำมรู้จนเข้ำใจแล้วตีควำมน ำไปปรับใช้พร้อมกับ
ยกระดับควำมรู้ จำกนั้นท ำกำรรวบรวม จัดเก็บ 

 



 

 

 

๕ 

 

 

 
๓.๑.๓  ควำมรู้ฝังล ก (Tacit Knowledge) หมำยถ ง ควำมรู้ที่เกิดจำกประสบกำรณ์ที่

ท ำงำนึ ่งอยู่ในตัวบุคคล ควรมีกำรแบ่งปันควำมรู้ของแต่ละคน พร้อมที่จะเรียนรู้ร่วมกัน พร้อม
ยกระดับควำมรู้แล้วน ำไปปรับใช้ 
 ๓.๑.๔  Model “ปลำท”ู 
  ๑)  หัวปลำ (Knowledge Vision) : KV ในครั้งนี้ คือ “กำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือ
พัฒนำงำนด้ำนกำรเงินกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุม
ระหว่ำงประเทศให้มีประสิทธิภำพ” เปรียบได้กับเป้ำหมำยของกำรปฏิบัติงำน 
  ๒)  ตัวปลำ (Knowledge Sharing) : KS กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือ
เกื้อกูลึ ่งกันและกัน เปรียบได้กับวิธีกำรช่วยกันสร้ำงองค์ควำมรู้จำกกำรปฏิบัติงำน 
  ๓)  หำงปลำ (Knowledge Assets) : KA กำรสร้ำงคลังควำมรู้เชื่อมโยง
เครือข่ำย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ช่วยในกำรรวบรวมข้อมูล “สะบัดหำง” น ำไปเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนหมุนเวียนใช้ พร้อมยกระดับต่อไป เปรียบได้กับกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้สู่สำธำรณะ 

 

๓.๒  การระดมความคิด 
 ๓.๒.๑  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรแบ่งกลุ่มแบบคละหน่วยงำนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำร
ท ำงำน และเล่ำเรื่องที่ประทับใจในกำรท ำงำนสู่กันฟัง พร้อมร่วมกันสรุปเรื่องเล่ำเป็น          
“ขุมควำมรู้” และสังเครำะห์ขุมควำมรู้เป็น “แก่นควำมรู้” (กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรครั้งนี้น ำ
แก่นควำมรู้ที่ ๙ “ย ดควำม ถูกต้องของกฎ ระเบียบขณะท ำงำน” จำกกำรจัดกำรสัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำรเมื่อวันที่ ๑ มีนำคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเอ้ืองค ำ อำคำรรำชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
โดยส ำนักงำนอธิกำรบดี เรื่อง “กำรจัดกำรควำมรู้สู่กำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพในองค์กร” 
มำเป็นเกณฑ์) ดังนี้ 

แก่นความรู้ที่ ๙ ยึดความถูกต้องของกฎ ระเบียบขณะท างาน 
๑) วำงแผนกำรท ำงำน และศ กษำระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดข้อผิดพลำดที่อำจ

เกิดข ้นในขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนก่อนกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม เพ่ือลด
ระยะเวลำกำรเบิกจ่ำย ตลอดจนพัฒนำควำมรู้เพื่อให้ค ำแนะน ำที่ถูกต้องแก่
ผู้รับบริกำร 

๒) กรณีกำรเบิกจ่ำยที่ต้องอำศัยอ ำนำจของหัวหน้ำรำชกำรให้จัดท ำหนังสือ 
ขออนุญำตต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรเพ่ือขอเบิกเป็นกรณีไป โดยกำรเบิกจ่ำย
ต้องไม่ขัดแย้งกับระเบียบที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด 

๓) เอกสำรกำรเบิกจ่ำยต้องจัดเตรียมให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตำมระเบียบ
ที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด 

๔) จัดท ำแผนภูมิแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเบิกจ่ำยเพ่ือเผยแพร่แก่
ผู้รับบริกำร และใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 

๕) มีควำมเต็มใจให้บริกำร และอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้รับบริกำร 
๓.๒.๒  เกณฑ์ชี้วัดควำมส ำเร็จ 

น ำแก่นควำมรู้ที่ได้มำจัดท ำเกณฑ์สู่ควำมส ำเร็จ โดยสรุปร่วมกันได้ ๕ ระดับ 
ดังนี้ 
 
 



 

 

 

๖ 

 

 

เป้ำหมำย : กำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือ พัฒนำงำนด้ำนกำรเงินกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน
กำร     ฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศให้มี
ประสิทธิภำพ 

แก่นควำมรู้ที่ ๙ : ย ดควำมถูกต้องของกฎ ระเบียบขณะท ำงำน 
  

ระดับที่ ๕ ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่  ที่ ได้รับมอบหมำยอย่ำงถูกต้อง สม่ ำเสมอ 
ตรวจสอบได้ เป็นแบบอย่ำงที่ดีและเต็มใจให้ค ำแนะน ำแก่บุคคลทั่วไป 
พร้อมเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบกำรเงินกำรคลังได้ 

ระดับท่ี ๔ ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่  ที่ ได้รับมอบหมำยอย่ำงถูกต้อง สม่ ำเสมอ 
ตรวจสอบได้ เป็นแบบอย่ำงท่ีดี 

ระดับท่ี ๓ ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่  ที่ ได้รับมอบหมำยอย่ำงถูกต้อง สม่ ำเสมอ 
ตรวจสอบได ้

ระดับท่ี ๒ ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงถูกต้อง ตรวจสอบได้ 
ระดับท่ี ๑ ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ ที่ได้รับมอบหมำย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๗ 

 

 

๓.๒.๓  ทุกหน่วยงำนน ำผลกำรประเมินและสร้ำงควำมส ำเร็จเป็นแผนร่วมกัน ดังนี้ 
คณะครุศำสตร์และโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
 

ชื่อโครงกำร กิจกรรม ระดับ 
ที่คำดหวัง 

ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

โครงกำรพัฒนำควำมรู้เกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำย 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมและประชุมระหว่ำง
ประเทศ 

๑. จัดกำรประชุมผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับงำนกำรเงินและพัสดุเพ่ือ
ศ กษำและสรุประเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำร
เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำร
จัดประชุมระหว่ำงประเทศ 

๒. น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรสรุประเบียบต่ำงๆ 
มำจัดท ำเป็นคู่มือกำรปฏิบัติงำน 

๓. จัดท ำแผนผังในกำรเบิก-จ่ำย ค่ำใช้จ่ำย
และตัวอย่ำงกำรเบิกจ่ำย 

๔. น ำไปทดลองใช้จริงในหน่วยงำนต่ำงๆ 
ของคณะ 

๕. ประเมินผล และสรุปผล 
๖. รำยงำนผล และปรับปรุงกำรใช้และ

เผยแพร่ควำมรู้ต่ำงๆ 
 

ระดับท่ี ๕ ๑. ผู้รับบริกำรเกิดควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรเบิกจ่ำย 

๒. ผู้ให้บริกำรบรรลุเป้ำหมำย
ตำมควำมคำดหวัง  

 
 
 



 

 

 

๘ 

 

 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 

ชื่อโครงกำร กิจกรรม ระดับ 
ที่คำดหวัง 

ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

โครงกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ 

๑. ผู้จัดท ำโครงกำรรวบรวมระเบียบกำร
เบิ กจ่ ำย ให้ อำจำรย์ทุกท่ ำน ในคณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

๒. จัดอบรมเก่ียวกับรำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย
เ พ่ื อ ให้ ค วำม เข้ ำ ใจตร งกั นระหว่ ำ ง
เจ้ำหน้ำที่กับอำจำรย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับท่ี ๕ ๑. อำจำรย์เข้ำใจระเบียบกำร
เบิกจ่ำยโดยไม่ต้องปร กษำ
กำรเงินคณะ 

๒. อำจำรย์สำมำรถเบิกจ่ ำย
งบประมำณตำมระเบียบได้
อย่ำงถูกต้อง 

๓. เผยแพร่ระเบียบกำรเบิกจ่ำย
ทำงเว็บไึต์ของคณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

๙ 

 

 

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและส ำนักงำนวิทยำเขตสะลวง-ขี้เหล็ก 
 

ชื่อโครงกำร กิจกรรม ระดับ 
ที่คำดหวัง 

ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

๑. โครงกำรสร้ำงควำมเข้ำใจด้ำนกำรเงิน 
 

๑. จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
๒. ท ำแผนปฏิบัติกำร 
๓. ทดลองใช้ 
๔. ประเมินผล 
๕. เผยแพร่ทำงเว็บไึต ์
 

ระดับท่ี ๕ ร้อยละ ๘๐ ของบุคลำกรมีควำม
เข้ำใจเรื่องกฎระเบียบ 

๒. โครงกำรจัดประชุมระดมควำมคิดเห็นใน
กำรจัดท ำคู่มือ 

๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
๒. ท ำคู่มือกำรปฏิบัติกำร 
๓. น ำไปใช้และประเมินผล 
๔. ออกเผยแพร่ทำงเว็บไึต์ 
 
 
 
 
 

ระดับท่ี ๕ ๑. มีคู่มือกำรเบิกจ่ำยที่สำมำรถ
น ำไปปฏิบัติได้ 

๒. เอกสำรกำร เบิกจ่ ำยด้ ำน
กำรเงินมีควำมถูกต้อง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

๑๐ 

 

 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 

ชื่อโครงกำร กิจกรรม ระดับ 
ที่คำดหวัง 

ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

โครงกำรพัฒนำแผนกำรด ำเนินกำรด้ำนกำร
เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน
และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

๑. ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
๒. ปรั บปรุ ง ขั้ น ตอนกำรป ฏิ บั ติ ง ำน ให้

สอดคล้องกับระเบียบกำรเบิกจ่ำยปัจจุบัน 
๓. ประชุมชี้แจงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง

ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนงำนกำรเงินระดับคณะ 
๔. สรุปผลและประเมินผล 
๕. เผยแพร่ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร

เบิกจ่ำยในกำรฝึกอบรมกำรจัดกำร และ
กำรประชุมระหว่ำงประเทศผ่ำนเว็บไึต์ 

 
 
 
 
 
 

ระดับท่ี ๕ ๑. ได้ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่
เป็นปัจจุบัน 

๒. ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับ
ระเบียบกำรเบิกจ่ำย และ
สำมำรถเบิกจ่ำยได้ถูกต้อง
ตำมระเบียบ 

 
 
 
 



 

 

 

๑๑ 

 

 

ส ำนักงำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพและศูนย์สหกิจศ กษำและพัฒนำอำชีพ 
 

ชื่อโครงกำร กิจกรรม ระดับ 
ที่คำดหวัง 

ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

โครงกำรจัดอบรม เชิงปฏิบัติกำร ให้ควำมรู้
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีส ำหรับกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 
 

๑. ทดสอบควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ก่อนและหลัง 
เ กี่ ย ว กั บ ก ำ ร เ งิ น  แ ล ะ ก ำ ร เ บิ ก จ่ ำ ย
งบประมำณ 

๒. จัดท ำแผนภูมิส ำหรับตรวจสอบควำม
ถูกต้องของเอกสำรเพื่อใช้แนบกำรเบิกจ่ำย 

๓. จัดท ำเป็นคู่มือเพ่ือถือเป็นแนวปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับท่ี ๕ ๑. คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีส ำหรับ
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

๒. ผู้ รั บบริ กำรปฏิบั ติ กำร ได้
ถูกต้องร้อยละ ๘๐ 

 

 
 
 
 



 

 

 

๑๒ 

 

 

วิทยำลัยแม่ฮ่องสอนและหน่วยตรวจสอบภำยใน 
 

ชื่อโครงกำร กิจกรรม ระดับ 
ที่คำดหวัง 

ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้เรื่องกำรเบิกจ่ำย
ในกำรเดินทำงไปรำชกำรอย่ำงถูกต้อง 

๑. จัดท ำโครงกำร 
๒. ประชุม วำงแผน มอบหมำยงำน 
๓. Pretest น ำเสนองำน 
๔. อบรมให้ควำมรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๕. Post test สรุปผลกำรอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับท่ี ๕ ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถเขียน
รำยงำนกำรเดินทำงไปรำชกำร
ได้อย่ำงถูกต้อง ๑๐๐% 

 
 
 



 

 

 

๑๓ 

 

 

กองกลำงส ำนักงำนอธิกำรบดีและกองพัฒนำนักศ กษำ 
 

ชื่อโครงกำร กิจกรรม ระดับ 
ที่คำดหวัง 

ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

โครงกำรจัดท ำขั้นตอนคู่มือกำรเบิกจ่ำยเงิน ๑. กำรท ำคู่มือและแนวปฏิบัติในกำรเบิกจ่ำย 
๑.๑ กำรเบิกจ่ำยเงินในกำรเดินทำงไป

รำชกำร 
๑.๒ กำรเบิกจ่ำยเงินในกำรึื้อวัสดุ

ส ำนักงำน 
๑.๓ กำรเบิกจ่ำยเงินในกำรจัดจ้ำงึ่อม

ครุภัณฑ์ต่ ำกว่ำเกณฑ์ 
๑.๔ กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและ

หล่อลื่น 
๒. อบรมให้บุคคลในหน่วยงำน 
๓. ท ำคู่มือ ๑๐๐ เล่ม 
๔. ทดลองใช้ภำยในหน่วยงำน 
๕. กำรประเมินผล 
 
 
 

ระดับท่ี ๔ บุคลำกรปฏิบัติกำรเบิกจ่ำยตำม
หน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำง
ถูกต้องสม่ ำเสมอตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

๑๔ 

 

 

บัณฑิตวิทยำลัย 
 

ชื่อโครงกำร กิจกรรม ระดับ 
ที่คำดหวัง 

ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

โครงกำรจัดท ำคู่มือแนวทำงกำร
ปฏิบัติกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
ตำมโครงกำรหรือกิจกรรม 

๑. จัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับแนวทำง
ระเบียบปฏิบัติ ในกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณ 

๒. มี ก ำ ร ึั ก ถ ำ ม ปั ญ ห ำ ที่ พ บ แ ล ะ
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงแก้ไขจำก
ผู้ เข้ำรับกำรอบรม แล้วน ำมำเป็น
แนวทำงปฏิบัติในกำรท ำงำนเพ่ือให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งข ้น 

ระดับท่ี ๕ ๑. ผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมเข้ำใจและสำมำรถ
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ตรงตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณได้
ถูกต้องร้อยละ ๘๐ 

๒. ได้คู่มือแนวทำงกำรปฏิบัติกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณจ ำนวน ๑ เล่ม 

๓. สร้ำงควำมพ งพอใจให้กับผู้ปฏิบัติกำรเบิก
จ่ำยเงินงบประมำณร้อยละ ๘๐ 

๔. ประเมินผลจำกกำรใช้คู่มือแนวทำงกำร
ปฏิบัติกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณก่อนท ำ
กำรเผยแพร่ต่อไป 

๕. มีกำรเผยแพร่ลงเว็บไึต์ของหน่วยงำน
บัณฑิตวิทยำลัยและเผยแพร่ลงในวำรสำร
จดหมำยข่ำวของบัณฑิตวิทยำลัยเพ่ือเป็น
ตัวอย่ำงที่ดีแก่หน่วยงำนอื่นต่อไป 

 
 
 
 



 

 

 

๑๕ 

 

 

  สถำบันภำษำศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ชื่อโครงกำร กิจกรรม ระดับ 
ที่คำดหวัง 

ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

โครงกำรกำรอบรมพัฒนำควำมรู้บุคลำกร
ด้ำนกำรเบิกจ่ำย 

๑. ทดสอบควำมรู้บุคลำกรเกี่ยวกับระเบียบกำร
เบิกจ่ำย 

๒. อบรมให้ควำมรู้บุคลำกร 
๓. กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้จำกผู้มีประสบกำรณ ์
๔. กำรทดสอบควำมรู้ 
๕. กำรวิเครำะห์ รวบรวมควำมรู้เพ่ือจัดท ำคู่มือ/

แนวปฏิบัติในกำรเบิกจ่ำย 
๖. เผยแพร่บนเว็บไึต์ www.ilac.cmru.ac.th 

ระดับท่ี ๕ ๑. บุคลำกรสำมำรถน ำควำมรู้ที่
ได้ ไป ใช้ ประโยชน์ ในกำร
เบิกจ่ำยร้อยละ ๗๐ (จำก
แบบประเมินผลโครงกำร) 

๒. กำรเตรียมเอกสำรเบิกจ่ำยมี
ควำมสมบูรณ์และผิดพลำด
น้อยลงไม่ เกิน  ๒๐ ฉบับ/
ปีงบประมำณ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.ilac.cmru.ac.th/


 

 

 

๑๖ 

 

 

   
 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
 

ชื่อโครงกำร กิจกรรม ระดับ 
ที่คำดหวัง 

ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

โครงกำรประชุมปฏิบัติกำรเพ่ือกำรพัฒนำ
งำนด้ำนกำรเงินของหน่วยงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

๑. จัดกำรประชุมให้มีควำมรู้ด้ำนกำรเงินแก่
บุคลำกรในหน่วยงำนทุกคน 

๒. จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรเงิน
แก่บุคลำกรในหน่วยงำน 

๓. จัดท ำคู่มือด้ำนกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติงำนในหน่วยงำน เพ่ือให้บุคลำกร
เกิดควำมรู้และควำมเข้ำใจในทิศทำง
เดียวกัน 

ระดับท่ี ๔ ๑. บุคลำกรในหน่วยงำนทุกคนมี
ควำมรู้ด้ำนกำรเงินเพิ่มข ้น 

๒. บุคลำกรในหน่วยงำนทุกคนมี
ควำมเข้ำใจด้ ำนกำรเงินและ
สำมำรถปฏิบัติตำมแบบทดสอบ
ได้อย่ำงถูกต้อง 

๓. บุคลำกรในหน่วยงำนสำมำรถน ำ
คว ำมรู้ ไ ปปร ะยุ ก ต์ ใ ช้ อ ย่ ำ ง
ถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 

๔. มีคู่มือกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน
ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำน 

 
 
 

   
 



 

 

 

๑๗ 

 

 

 
 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 
ชื่อโครงกำร กิจกรรม ระดับ 

ที่คำดหวัง 
ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

โครงกำรจัดท ำคู่มือ/Flowchart แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับกฎระเบียบกำรเงิน 

๑. ส่งบุคลำกรอบรมกับกรมบัญชีกลำง 
๒. เชิญผู้อ ำนวยกำรกองคลัง /เจ้ำหน้ำที่

กำรเงินส่วนกลำงมำให้ควำมรู้กำรเบิกจ่ำย 
๓. น ำควำมรู้จำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้มำท ำ

เป็นคู่มือปฏิบัติ 
๔. น ำคู่มือไปทดสอบใช้ (Tryout) 
๕. น ำคู่มือไปปรับปรุง 
๖. เผยแพร่ข้อมูลแนวปฏิบัติหลำยช่องทำง 

เช่น Face book 
 
 
 
 
 
 

ระดับท่ี ๓ 
ไป ๕ 

๑. ไ ด้ คู่ มื อ / Flowchart แ น ว
ปฏิบัติงำนกำรเงิน 

๒. จ ำนวนผู้เข้ำมำกด like และ
แชร์ไฟล์ใน Face book 

 
   



 

 

 

๑๘ 

 

 

 
 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
ชื่อโครงกำร กิจกรรม ระดับ 

ที่คำดหวัง 
ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

โครงกำรท ำแผนผังกำรไหลของงำนเบิกจ่ำย
ตำมข้ันตอนต่ำงๆ 

๑. ประชุมชี้แจงท ำควำมเข้ำใจเรื่องระเบียบ
กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำร
จัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

๒. ท ำแบบฟอร์มกำร เบิกจ่ ำยส ำหรับผู้ ที่
เดินทำงไปรำชกำร/อบรม/ประชุม 

๓. ทดลองใช้ 
๔. ประเมินผล 
๕. น ำผลที่ได้มำปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำต่อไป 
๖. เผยแพร่ทำงเว็บไึต์ของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
 
 
 
 
 
 

ระดับท่ี ๔ 
ไป ๕ 

๑. แผนผังกำรเบิกจ่ำยจ ำนวน ๓ 
แผนผัง 

๒. สำมำรถเบิกจ่ำยคืนเงินยืมได้
ทันตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

๓. บุ คล ำกร เ ข้ ำ ใ จ เ รื่ อ งกำ ร
เบิกจ่ำย เก็บหลักฐำนตำม
ระเบียบร้อยละ ๘๐ 

 
 



 

 

 

๑๙ 

 

 

   
 

กองนโยบำยและแผน 
 

ชื่อโครงกำร กิจกรรม ระดับ 
ที่คำดหวัง 

ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

โครงกำรจัดท ำคู่มือกำรเบิกจ่ำยส ำหรับ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข ้นในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน 
และกำรประชุมภำยในประเทศ 

๑. จัดประชุม เ พ่ือหำแนวทำงร่ วมกัน
เกี่ยวกับขอบเขต เนื้อหำในกำรจัดท ำ
คู่มือกำรเบิกจ่ำยเงิน 

๒. รวบรวมระ เบี ยบ  ข้ อบั ง คั บต่ ำ งๆ 
เกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย
ในกำร ฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำร
ประชุม 

๓. จัดท ำขั้นตอน (Flow Chat) แบบแสดง
รำยกำร พร้อมทั้งตัวอย่ำงในกำรเบิก
จ่ำยเงินในแต่ละประเภทค่ำใช้จ่ำย 

๔. จัดประชุมบุคลำกรภำยในกองนโยบำย
และแผน เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและร่วม
รับทรำบแนวทำง ขั้นตอนเ พ่ือกำร
ปฏิบัติงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

 

ระดับท่ี ๓ 
ไป ๔ 

๑. ได้คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำร
เบิกจ่ำยเงินภำยในกองนโยบำย
และแผนที่ใช้งำนได้จริง 

๒. ร้อยละของกำรจัดท ำเอกสำร
กำรเบิกจ่ำยได้ถูกต้องตรงตำม
ระเบียบร้อยละ ๘๐ ข ้นไป 

   
 



 

 

 

๒๐ 

 

 

 
 

สถำบันพัฒนำเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย และศูนย์บ่มเพำะวิสำหกิจ 
 

ชื่อโครงกำร กิจกรรม ระดับ 
ที่คำดหวัง 

ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

โครงกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม  
ให้ถูกต้องตำมระเบียบ 

๑. รวบรวมระเบียบกำรเบิกจ่ำย 
๒. จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม 
๓. ประชุมอำจำรย์และเจ้ ำหน้ำที่ทั้ ง  ๒ 

หน่วยงำนให้เข้ำใจระเบียบกำรเบิกจ่ำย 

ระดับท่ี ๔ ๑. อำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ทั้ง ๒ 
หน่วยงำนเข้ำใจระเบียบกำร
เบิ กจ่ ำยค่ ำ ใช้ จ่ ำย ในกำร
ฝึกอบรม 

๒. อำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ทั้ง ๒ 
หน่ วยงำนสำมำรถจั ดท ำ
เอกสำรกำรเบิกจ่ำยได้ถูกต้อง
ตำมระเบียบไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 
๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

๒๑ 

 

 

 
สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

ชื่อโครงกำร กิจกรรม ระดับ 
ที่คำดหวัง 

ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

โครงกำรสร้ำงแนวปฏิบัติกำรเบิกจ่ำย
อย่ำงมืออำชีพ 

๑. จัดประชุมนักวิจั ย เ พ่ือระดมควำมคิด ปัญหำ 
อุปสรรคด้ำนกำรเบิกจ่ำยที่เกิดข ้นในปัจจุบัน 

๒. ศ กษำรวบรวมระเบียบภำยใน ภำยนอก ที่เกี่ยวข้อง
ให้ครอบคุลม 

๓. จัดท ำคู่ มื อขั้ นตอนกำร เบิ กจ่ ำยและตั วอย่ ำ ง
แบบฟอร์มต่ำงๆ ที่ถูกต้องตำมระเบียบ 

๔. ด ำเนินกำรทดลองใช้คู่มือและปรับแก้ไขเพ่ือก ำหนด
รำยละเอียดคู่มือให้ชัดเจนและง่ำนต่อกำรใช้มำก
ที่สุด 

๕. เผยแพร่คู่มือทำงเว็บไึต์และจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มแจก
ให้นักวิจัยในกำรประชุมนักวิจัยใหม่และให้ใช้เป็น
แนวปฏิบัติต่อไปจนกว่ำจะมีกำรแจ้งเปลี่ยนแปลง
ระเบียบ 

๖. เข้ำร่วมประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กร
เครือข่ำยระหว่ำงมหำวิทยำลัยกรณีมีมหำวิทยำลัย
อ่ืนๆ มำศ กษำดูงำนก็จะมีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือ
น ำไปปรับใช้ในมหำวิทยำลัยของตน 

ระดับท่ี ๕ ๑. คู่ มื อ  กฎ  ระ เบี ยบและ  
แนวปฏิบั ติ ก ำร เบิ กจ่ ำย
อย่ำงน้อย ๑ เล่ม 

๒. นักวิ จั ยมีควำมพ งพอใจ   
ร้อยละ ๘๐ ต่อคู่มือและ
สำมำรถปฏิบัติตำมระเบียบ
ได้อย่ำงถูกต้อง 

 
 



 

 

 

๒๒ 

 

 

กองบริหำรงำนบุคคล 
 

ชื่อโครงกำร กิจกรรม ระดับ 
ที่คำดหวัง 

ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

โครงกำรจัดท ำคู่มือกำรขออนุมัติค่ำจัดท ำ
เอกสำรผลงำนทำงวิชำกำร 

จัดประชุมให้ควำมรู้แก่บุคลำกรสำยวิชำกำรที่
สนใจ 

ระดับท่ี ๔ ๑. คู่มือกำรขออนุมัติค่ำจัดท ำ
เอกสำรประกอบกำรสอน 
เผยแพร่ทำงเว็บไึต์  และ
แผ่นพับ 

๒. จ ำนวนผู้ขออนุมัติค่ำจัดท ำ
เอกสำรประกอบกำรสอน
เพ่ิมข ้นในอัตรำร้อยละ ๑๐ 
ต่อปี 

๓. ผู้ขอรับบริกำรปฏิบัติกำรได้
ถูกต้องร้อยละ ๘๐ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

๒๓ 

 

 

๔. ผลการประเมินจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
กำรประเมินผลกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรจัดกำรควำมรู้  (KM) เพ่ือพัฒนำงำน         

ด้ำนกำรเงินกำรคลังมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย ในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำนและ     
กำรประชุมระหว่ำงประเทศ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลจะใช้กำรหำค่ำเฉลี่ย (Average) จำกค่ำคะแนนที่ผู้ เข้ำร่วมโครงกำร        
ตอบแบบสอบถำมและน ำมำเปรียบเทียบกับเกณฑ์กำรแปรควำมหมำย โดยแบ่งคะแนนตำมช่วง       
แยกออกเป็น ๕ ระดับควำมพ งพอใจ โดยมีค่ำเฉลี่ยใช้ในเกณฑ์กำรวิเครำะห์ดังนี้ 

 
ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย   ก าหนดของช่วงคะแนน 
๔.๕๐-๕.๐๐    ระดับควำมพ งพอใจมำกที่สุด 
๓.๕๐-๔.๔๙    ระดับควำมพ งพอใจมำก 
๒.๕๐-๓.๔๙     ระดับควำมพ งพอใจปำนกลำง 
๑.๕๐-๒.๔๙     ระดับควำมพ งพอใจน้อย 
๑.๐๐-๑.๔๙     ระดับควำมพ งพอใจน้อยที่สุด 

 
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

ข้อคิดเห็น ค่าเฉลี่ย ระดับ 
๑. กำรถ่ำยทอดควำมรู้ควำมเข้ำใจของวิทยำกร ๔.๔๓ มำก 
๒. ควำมเหมำะสมของเนื้อหำกำรจัดกำรควำมรู้ (KM)  

เกี่ยวกับงำนด้ำนกำรเงินกำรคลัง 
๔.๐๕ มำก 

๓. ท่ำนสำมำรถน ำควำมคิดเห็น ปัญหำ และแนวทำงกำรแก้ไขที่ได้รับ 
จำกกำรจัดกำรควำมรู้ไปปรับใช้ให้เข้ำกับกำรปฏิบัติงำนของตนเองได้ 

๔.๐๘ มำก 

๔. ท่ำนสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์และต่อยอดกำรจัดกำรควำมรู้ 
ในหน่วยงำน 

๔.๐๘ มำก 

๕. ควำมเหมำะสมของกิจกรรมระหว่ำงกำรอบรม ๓.๘๘ มำก 
๖. ควำมเหมำะสมของระยะเวลำในกำรฝึกอบรม ๓.๙๘ มำก 
๗. ควำมเหมำะสมของสถำนที่ในกำรฝึกอบรม ๔.๒๐ มำก 
๘. ท่ำนมีโอกำสแสดงควำมคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรฝึกอบรม ๔.๒๓ มำก 
 ค่ำเฉลี่ยรวม ๔.๑๑ มาก 

 
 จำกกำรส ำรวจควำมพ งพอใจในกำรเข้ำร่วมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรจ ำนวน ๔๐ ชุด ผลกำร
วิเครำะห์ข้อมูลระดับควำมพ งพอใจของผู้ เข้ำร่วมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรอยู่ ในช่วงคะแนนเฉลี่ย         
๓.๕๐-๔.๔๙ คะแนน ได้ค่ำเฉลี่ยรวมเท่ำกับ ๔.๑๑ คะแนน อยู่ในระดับควำมพ งพอใจมำก ึ ่ง          
บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรจัดโครงกำรคือ ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถน ำแนวคิดและประสบกำรณ์กำรท ำงำน
ด้ำนกำรเงินจำกเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ควรสรุปแบบแนวปฏิบัติด้ำนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปในทิศทำง
เดียวกันทั้งมหำวิทยำลัย 



 

 

 

๒๔ 

 

 

๕.  ภาพกิจกรรม 
  



 

 

 

๒๕ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


