
สรุปผล 
โครงการสัมมนาการจัดการความรู้ (KM) สู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธภิาพ 

เร่ือง “การพัฒนางานด้านการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” 
ประจ าปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 1 

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1  เพ่ือสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายระหว่างกันของบุคลากร กองคลัง 
ส านักงานอธิการบดี 

1.2  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มาพัฒนางาน
ด้านการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
2. กิจกรรมการสัมมนา 
 นางสาวชมพูนุช เธียรสุภรพงษ์ ผู้อ านวยการกองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการแก่ รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ กิจจนศิริ รองอธิการบดี ประธานในพิธีรับทราบ 
พร้อมทั้งด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายของงานการเงิน งาน
บัญชี และงานพัสดุ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 
 
3.  แนวคิดที่ได้จากผู้อ านวยการกองคลัง 

3.1  แนวคิดการจัดการความรู้ 
Model “ปลาทู” 
1)  หัวปลา (Knowledge Vision) : KV ในครั้งนี้ คือ “การพัฒนางานด้านการเบิกจ่ายของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” เปรียบได้กับเป้าหมายของการปฏิบัติงาน 
2)  ตัวปลา (Knowledge Sharing) : KS การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและ

กัน เปรียบได้กับวิธีการช่วยกันสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติงาน 
3)  หางปลา (Knowledge Assets) : KA การสร้างคลังความรู้เชื่อมโยงเครือข่าย ประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีที่ช่วยในการรวบรวมข้อมูล “สะบัดหาง” น าไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยนหมุนเวียนใช้ พร้อม
ยกระดับต่อไป เปรียบได้กับการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะ 

 
3.2  การระดมความคิด 

3.2.1  ผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานบัญชี และ
กลุ่มงานพัสดุเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายของ กองคลัง 
ส านักงานอธิการบดี พร้อมร่วมกันสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็น “ขุมความรู้” และสังเคราะห์ขุม
ความรู้เป็น “แก่นความรู้” ภายใต้ เป้าหมาย “การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ” และ แก่นความรู้
ที่ 5 “หาความรู้และประสบการณ์เพ่ิมเติมในงานที่ท าอยู่เสมอ” ดังนี้ 

 



 แก่นความรู้ที่ 5 หาความรู้และประสบการณ์เพ่ิมเติมในงานที่ท าอยู่เสมอ 
1)  มีการอธิบาย ชี้แจงรายละเอียดพร้อมขั้นตอนในการด าเนินการเบิกจ่ายแต่ละประเภท 

เพ่ือให้เป็นไปตามแผนงบประมาณประจ าปีและเป็นไปตามระเบียบ ตลอดจนให้ค าแนะน าแก่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายกรณีตรวจพบข้อผิดพลาดเพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2)  มีการสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีการศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนางานด้าน
การเงินและพัสดุอย่างสม่ าเสมอ โดยน าความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่และจัดอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงินภายในมหาวิทยาลัย พร้อมส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือลดปัญหาความผิดพลาดเนื่องจากผู้ปฏิบัติงานขาดความใส่ใจและไม่เคร่งครัด
ในแนวทางการปฏิบัติงาน 

3)  รวบรวมและเผยแพร่ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายผ่านเว็บไซต์ 
(Web site) ตลอดจนมีการพัฒนาเว็บบอร์ด (Web board) เพ่ือให้ความรู้และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายของงานการเงินและงานพัสดุ อีกทั้งเพ่ิมช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งาน
การเงินและงานพัสดุ ผ่านระบบ Social Network (Face Book) 

4)  มีระบบสารสนเทศรองรับการติดตามสถานะของเอกสารขอเบิก 
5)  จัดให้มีป้ายเพ่ือบอกจุดบริการในแต่ละงาน และจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านการ

เบิกจ่ายเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อผู้ที่เข้ามาใช้บริการ 
6)  ขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือขอจัดท าประกาศแนวปฏิบัติและแบบฟอร์มค าขออนุมัติ

จัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย 
 

3.2.2  เกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จ 
น าแก่นความรู้ที่ได้มาจัดท าเกณฑ์สู่ความส าเร็จ โดยสรุปร่วมกันได้ ๕ ระดับ ดังนี้ 

 
เป้าหมาย : การพัฒนางานด้านการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
แก่นความรู้ที่ 5 : หาความรู้และประสบการณ์เพ่ิมเติมในงานที่ท าอยู่เสมอ 

  
ระดับท่ี 5 ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนางานที่ได้รับมอบหมายอย่าง

สม่ าเสมอ มีประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ท างานให้กับ
บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 

ระดับท่ี 4 ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนางานที่ได้รับมอบหมายอย่าง
สม่ าเสมอ มีประสิทธิภาพ 

ระดับท่ี 3 พัฒนาตนเองและพัฒนางานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
ระดับท่ี 2 พัฒนาตนเองและพัฒนางานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ าเสมอ  
ระดับท่ี 1 พัฒนางานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ าเสมอ 

 
 
 
 
 



3.2.3  การประเมินตนเองตามแผนโครงการพัฒนางาน 
 

เป้าหมาย : การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
แก่นความรู้ที่ 5 : หาความรู้และประสบการณ์เพ่ิมเติมในงานที่ท าอยู่เสมอ 

   
ระดับท่ี 5 สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับหน่วยงานภายนอก 
ระดับท่ี 4 สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ท างานให้กับบุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
ระดับท่ี 3 พัฒนารูปแบบการท างานของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
ระดับท่ี 2 พัฒนารูปแบบการท างานของตนเองให้ดีขึ้น 
ระดับท่ี 1 ปฏิบัติงานตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

 
กองคลัง (งานการเงิน) 

แก่นความรู้ 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
C T C T C T C T C T 

1. รักษาผลประโยชน์ขององค์กร           

2. มีจิตส านึกในการให้บริการ           
3. ท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต            
4. มีความรู้ ทักษะในงานที่ท า           
5. หาความรู้และประสบการณ์เพ่ิมเติม
ในงานที่ท าอยู่เสมอ 

          

6. ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กันและกัน           

7. มีความรักความสามัคคีในหน่วยงาน           

8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการ
พิจารณาให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว 

          

9. ยึดความถูกต้องของกฎระเบียบขณะ
ท างาน 

          

10. ท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ
และมีไหวพริบ 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองคลัง (งานพัสดุ) 

แก่นความรู้ 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
C T C T C T C T C T 

1. รักษาผลประโยชน์ขององค์กร           

2. มีจิตส านึกในการให้บริการ           

3. ท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต            

4. มีความรู้ ทักษะในงานที่ท า           

5. หาความรู้และประสบการณ์เพ่ิมเติม
ในงานที่ท าอยู่เสมอ           

6. ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กันและกัน           

7. มีความรักความสามัคคีในหน่วยงาน           

8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการ
พิจารณาให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว           

9. ยึดความถูกต้องของกฎระเบียบขณะ
ท างาน           

10. ท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ
และมีไหวพริบ           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2.4  น าเสนอผลการประเมินและสร้างความส าเร็จเป็นแผนร่วมกัน ดังนี้ 
 
  กลุ่มงานการเงิน และงานบัญชี มีสมาชิกจ านวน 10 คน ประกอบด้วย  

1)  คุณอ านวย  ได้แก่  นางสาววราพร เตียทวีเกียรติ 
2)  คุณลิขิต ได้แก่ นางสาวอารียา ตันแก้ว 
3)  คุณกิจ ได้แก่ บุคลากรงานการเงิน จ านวน 8 คน 

 
 ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้รับ แหล่งข้อมูล/ผู้น าเสนอข้อมูล 

1. มีการอธิบาย ชี้แจงรายละเอียดพร้อมข้ันตอนในการด าเนินการ
เบิกจ่ายแต่ละประเภท 

นางวัฒนา อุตมา 

2. ลดปัญหาความผิดพลาดในขั้นตอนการเบิกจ่ายเนื่องจาก
ผู้ปฏิบัติงานขาดความใส่ใจและไม่เคร่งครัดในแนวทางการ
ปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับงานการเงินด้านการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย 

นางสาวแสงพยอม พรมมิเทศ 

3. รวบรวมและเผยแพร่ระเบียบการเบิกจ่ายผ่านเว็บไซต์ (Web 
site) ของงานการเงิน 

นายอนุพงษ์ วรรณะ 

4. มีการอธิบาย ชี้แจง กรณีตรวจพบข้อผิดพลาดเพ่ือแจ้งแก่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย โดยเขียนก ากับไว้กับเอกสารขอ
เบิกพร้อมให้ค าแนะน าในการแก้ไขให้ถูกต้อง 

นางสาวจรรยา ทองอาญา 

5. มีระบบสารสนเทศรองรับการติดตามสถานะของเอกสารขอเบิก นางสาววราพร เตียทวีเกียรติ 
6. มีการสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีการพัฒนางานด้าน

การเงินอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่แก่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินภายในมหาวิทยาลัย 

นางสาวอารียา ตันแก้ว 

7. มีการพัฒนาเว็บบอร์ด (Web board) ของงานการเงินเพ่ือให้
ความรู้และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการเบิกจ่าย 

นางสาววาธิณี ไชยกัณทา 

8. จัดให้มีป้ายเพ่ือบอกจุดบริการในแต่ละงานเพ่ืออ านวยความ
สะดวกต่อผู้ที่เข้ามาใช้บริการ 

นายศราวุฒิ สมวะถา 

9. มีการจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านการเบิกจ่ายของงาน
การเงิน 

นางสาวจีราวรรณ คันธวิธูร 

10. เพ่ิมช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานการเงินผ่าน
ระบบเครือข่าย Social Network (Face Book) 

นางสาวพิรานันท์ พรมวรรณ์ 

   
   
   
 
 
   
   



  กลุ่มงานพัสดุ มีสมาชิกจ านวน 10 คน ประกอบด้วย  
1)  คุณอ านวย  ได้แก่  นางสาวอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ 
2)  คุณลิขิต ได้แก่ นางนภัสวันต์ รัตตประดิษฐ์ 
3)  คุณกิจ ได้แก่ บุคลากรงานการเงิน จ านวน 8 คน 

 
 ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้รับ แหล่งข้อมูล/ผู้น าเสนอข้อมูล 

1. ขออนุมัติมหาวิทยาลัยจัดท าประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายใน
มหาวิทยาลัยรับทราบ 

นางสุธีย์ สุกะโต และ  
นายเกษตร ทาอินต๊ะ 
 

2. จัดท าแบบฟอร์มค าขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเบิกจ่ายในมหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ด้านจัดซื้อครุภัณฑ์ 

นางสาวธมภร สิริวุฒิพร และ 
นางสาวอัมภิกา จาปัญญะ 
 

3. เผยแพร่ประกาศแนวปฏิบัติและแบบฟอร์มลงในเว็บไซต์ (Web 
site) ของงานพัสดุ 

นางนภัสวันต์ รัตตประดิษฐ์ และ 
นางสาวนิภาพร ทุกอย่าง 

4. จัดการประชุมเพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับการจัดท าแผนจัดซื้อครุภัณฑ์
ประจ าปีงบประมาณภายใน ๓๐ วัน หลังจากท่ีได้รับแผน  

นางสุธีย์ สุกะโต 
นางสาวธมภร สิริวุฒิพร และ 
นางมณีดา วงศ์วัฒนาไพบูลย์ 

5. เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ของแต่ละหน่วยงานลงใน
เว็บไซต์ (Web Site) ของงานพัสดุ 

นางสาวอัมภิกา จาปัญญะ และ 
นางสาวนิภาพร ทุกอย่าง 

6. จัดการอบรมเกี่ยวกับการก าหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ โดย
เชิญวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญจากกรมบัญชีกลาง  

นางมณีดา วงศ์วัฒนาไพบูลย์ 
นางนภัสวันต์ รัตตประดิษฐ์ และ 
นายอุทัย ใจสักเสริญ 

7. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ ยน เ รี ยนรู้ กั บผู้ ปฏิบั ติ ง านภายใน
มหาวิทยาลัย 

นางสุธีย์ สุกะโต 
นายเกษตร ทาอินต๊ะ และ 
นางสาวนิภาพร ทุกอย่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รวมภาพกิจกรรม 
  



โครงการสัมมนาการจัดการความรู้ (KM) สู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธภิาพ 
เร่ือง “การพัฒนางานด้านการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” 

 
หลักการและเหตุผล 
  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนได้ด าเนินการจัดโครงการสัมมนา
การจัดการความรู้ (KM) ภายในหน่วยงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความ
เข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายของ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 
ให้สอดคล้องกับการพัฒนางานภายใต้เป้าหมาย “การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ” (แก่นความรู้ที่ 5 :    
หาความรู้และประสบการณ์เพ่ิมเติมในงานที่ท าอยู่เสมอ) เพ่ือพัฒนาระดับความส าเร็จให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ได้ก าหนดไว้ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายระหว่างกันของบุคลากรงานการเงิน และ
งานพัสดุ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 

2. เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของงานการเงิน และงานพัสดุ กองคลัง ส านักงาน
อธิการบดี มาพัฒนางานการเงินด้านการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
เป้าหมาย 

ผู้ร่วมโครงการ จ านวน 21 คน ประกอบด้วย บุคลากรงานการเงิน งานบัญชี และงานพัสดุ กองคลัง 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
เวลาและสถานที่ 

วันที่ 9 เมษายน 2556 เวลา 17.30 – 20.30 น. ณ ห้องประชุมเอ้ืองแซะ ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
วิธีการด าเนินงาน 

1. ด าเนินงานโครงการสัมมนาจัดการความรู้ (KM) สู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สรุปผลการด าเนินงาน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กองคลัง ส านักงานอธิการบดี   
  
งบประมาณ 
  -  
 
 
 
 



ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 น าข้อมูลที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของบุคลากร กองคลัง ส านักงานอธิการบดี    
มาพัฒนางานภายใต้เป้าหมาย “การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ” (แก่นความรู้ที่ 5 : หาความรู้และ
ประสบการณ์เพ่ิมเติมในงานที่ท าอยู่เสมอ) เพ่ือพัฒนาระดับความส าเร็จให้เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดได้ 
 
 
 

ลงชื่อ............................................................ ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(นางสาวชมพูนุช เธียรสุภรพงษ์) 
      ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 

ลงชื่อ............................................................ เห็นชอบโครงการ 
       (รองศาสตราจารย์ประสิทธิ กิจจนศิริ) 
   รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 


