
เปาหมายการบริหารจัดการความรู (Desired State) 
 
 

ขอบเขตการบริหารจัดการความรู (KM Focus Area) ที่ 6: ระบบสารสนเทศดานการเงินและบัญช ี

หนวยงานทีร่ับผิดชอบ: สวนการเงินและบัญช ี

เปาหมายการบริหารจัดการความรู (Desired State) หนวยที่วดัผลไดเปนรูปธรรม 

1. สวนการเงินและบัญชีมีระบบสารสนเทศดานการบรหิารการคลัง โดยเริ่มตนใชในไตรมาส

ที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

1. มีการใชระบบสารสนเทศดานการบรหิารการคลังในการ

ปฏิบัติงานจรงิ 

 

                                                                    
 



แผนการจัดการความรู (KM Action Plan): กระบวนการจัดการความรู (KM Process) 

ชื่อหนวยงาน: สวนการเงินและบัญชี 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  สวนการเงินและบัญชีมีระบบสารสนเทศดานการบริหารการคลัง โดยเริ่มตนใชในไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ.2552 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีการใชระบบสารสนเทศดานการบริหารการคลังในการปฏิบัติงานจริง 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

- สถานที่จัดประชุม - ความสําเร็จใน
การจัดทําคูมือ 

MIS ดานการเงิน

และบัญชี 

- จัดประชุมใหความรูแกผูปฏิบัติงานดาน
สารสนเทศกับการบัญชี 

- นางณภัสชนก  

พะนะจะโปะ 

คูมือการ

ปฏิบัติงานทุก

ภารกิจของสวน

การเงินและ

บัญชีและหนวย

วิสาหกิจทั้ง 3 

หนวยงาน 

24-26 ต.ค.

2549 

1. การบงชี้ความรู - 

- คอมพิวเตอร 
- การระดมความคิดและจัดทําคูมือ MIS 

ดานการเงินและบัญชี 

- กระดาษ A4 - น.ส.มัณฑนา  

สายบํารุง 

- นางจิตศิริ
เสาวนีย โนรี 

- น.ส.อรวรรณ  

จรุงจิตอภินันท 

- เอกสารการ
บันทึก 

- หัวหนาสวน
การเงินและ

บัญชี 

- ความสําเร็จใน
การหาขอสรุปใน

การพัฒนาระบบ 

- หัวหนาสวนการเงินและบัญชี
ปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญการพัฒนา

ระบบ 

มีฐานขอมูลใน

การพัฒนาระบบ 

- พ.ย.- ธ.ค.

2550 

2. การสรางและ

แสวงหาความรู 

- ทีมพัฒนาระบบ - บันทึกความ
ตองการของผูใช

ระบบ 

- จัดใหทีมพัฒนาระบบรวมรับฟงความ
คิดเห็นจากผูใชระบบ 

- คอมพิวเตอร - ผูใชระบบแจงความตองการตอทีม
พัฒนาระบบ 

- ความสําเร็จใน
การพัฒนาระบบ 

- - ทีมพัฒนาระบบ  3. การจัดความรูให

เปนระบบ 

ต.ค.50-มี.ค.

51 
ระบบดานการ

บริหารการคลัง

สามารถใช

ประโยชนดาน

ขอมูลรวมกันทั้ง

มหาวิทยาลัย 

- ผูใชระบบ 

- ทีมพัฒนาระบบดําเนินการพัฒนาระบบ 

                                                                    
 



ชื่อหนวยงาน: สวนการเงินและบัญชี 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  สวนการเงินและบัญชีมีระบบสารสนเทศดานการบริหารการคลัง โดยเริ่มตนใชในไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ.2552 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีการใชระบบสารสนเทศดานการบริหารการคลังในการปฏิบัติงานจริง 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

- ทีมพัฒนาระบบนําเสนอระบบที่พัฒนา
แลวบางสวนตอผูใชระบบ 

- ขอมูลสําหรับ
ปรับปรุงระบบ 

- คอมพิวเตอร ม.ค.-ส.ค.51 4. การประมวลและ

กลั่นกรอง 

ความรู - วิเคราะห ลดงานที่ซ้ําซอน 

- ทีมพัฒนาปรับปรุงแกไขตามความ
ตองการผูใชระบบ 

ระบบฯที่

ตอบสนอง

ความตองการ

ของผูใชระบบฯ 

- ทีมพัฒนาระบบ 

 

5. การเขาถึงความรู - จัดทําคูมือการใชระบบสารสนเทศดาน
บริหารการคลัง 

ส.ค.-ก.ย.51 

 

 

 

- คูมือระบบ
สารสนเทศดาน

การบริหารการ

คลัง มทส. 

คูมือระบบฯ 

แลวเสร็จ อยาง

นอย 4 ระบบ 

ภายในป 2551 

- สถานที่จัด
ประชุม 

- - สวนการเงินและ
บัญชี 

- ทีมพัฒนาระบบ - คอมพิวเตอร 
- กระดาษ A4 

- จัดประชุมนําเสนอระบบที่พัฒนาแลว
ตอผูใชระบบทุกงาน 

- การจัดประชุม
นําเสนอระบบ 

- ระบบตอบ 

สนองตอ

ความตองการ

ของผูใชระบบ 

- สถานที่จัดประชุม - หัวหนาสวน
การเงินและ

บัญชี 

6. การแบงปน

แลกเปลี่ยนความรู 

ม.ค.51 - 

- คอมพิวเตอร  

- กระดาษ A4    

- ทีมพัฒนาระบบ 

- ไดรับความ
รวมมือจากทุก

หนวยงานที่

เกี่ยวของ 

  - หัวหนาสวนการเงินและบัญชีและทีม
พัฒนาระบบเขาพบหนวยงานอื่นที่

เกี่ยวของ 

- มีการถายทอดและแลกเปลี่ยนความรู 

ม.ค.-มี.ค.51 - บันทึกขอมูลการ
เขาพบหนวยงาน

ตางๆ 

 -  

- จํานวนครั้งของ
การประชุม

แลกเปลี่ยน

ความรู 

- เดือนละ 1 

ครั้ง 

                                                                    
 



ชื่อหนวยงาน: สวนการเงินและบัญชี 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  สวนการเงินและบัญชีมีระบบสารสนเทศดานการบริหารการคลัง โดยเริ่มตนใชในไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ.2552 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีการใชระบบสารสนเทศดานการบริหารการคลังในการปฏิบัติงานจริง 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

- สถานที่จัด

ประชุม 

- จัดอบรมผูใชระบบและหนวยงานอื่นที่

เกี่ยวของทั้งหมด 

7. การเรียนรู ธ.ค.51 

 

จํานวนบุคลากรของ

หนวยงานที่เขารับ

การพัฒนาตอ

จํานวนบุคลากร

ทั้งหมด 

บุคลากรเขารับ

การอบรมไม

นอยกวารอยละ 

60 

- คอมพิวเตอร 

- กระดาษ A4 

- - หัวหนาสวน
การเงินและ

บัญชี 

- ทีมพัฒนาระบบ 

- ผูใชระบบเริ่มใชระบบที่พัฒนาแลว

เสร็จ 

- คอมพิวเตอร   ม.ค.52 รอยละของความพึง

พอใจของผูใช 

บริการ 

ผูใชบริการรอย

ละ 80 มีความ

พึงพอใจ 

 

- แบบสํารวจ

ความพึงพอใจ 

ผูทบทวน/อนุมัติ : นางวารี เชื้อปรุง (หัวหนาทีม KM) 

 
 

                                                                    
 





แผนการจัดการความรู (KM Action Plan): กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 

ชื่อหนวยงาน: สวนการเงินและบัญชี 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  สวนการเงินและบัญชีมีระบบสารสนเทศดานการบริหารการคลัง โดยเริ่มตนใชในไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ.2552 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีการใชระบบสารสนเทศดานการบริหารการคลังในการปฏิบัติงานจริง 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. การเตรียมการ

และปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 

- ขอความรวมมือจากบุคลากรใน

หนวยงานเพื่อรวมเปนทีม KM 

- วางแผนจัดประชุมใหความรู ความ

เขาใจเรื่อง KM แกทีม KM และขยาย

ผลไปยังบุคลากรทุกคนในหนวยงาน 

มิ.ย.-ธ.ค.51 - คาเฉลี่ยการเขา
รวมประชุม KM 

- ไมนอยกวา

รอยละ90 

- เอกสาร - เลขานุการและ

ผูชวยเลขานุ 

การทีม KM 

ของหนวยงาน

และงานยอย 

- จํานวนบุคลากรที่
มีความรูความ

เขาใจเรื่อง KM  

- ไมนอย

กวารอยละ

80 

- เอกสาร

เผยแพร

ความรู KM 

- จัดประชุมทีม KM -  มิ.ย.-ธ.ค.51 2. การสื่อสาร 

- ใหความรู KM ในที่ประชุมหนวยงาน 

ประจําเดือน 

- เอกสารจด

บันทึกการ

ประชุม 

- จัดประชุมทีม KM ระหวางงานยอย 

3. กระบวนการและ

เครื่องมือ 

- สรางทีม KM ของหนวยงาน 

- ขยายทีม KM โดยการสรางทีม KM 

ของงานยอยทุกงาน 

- หัวหนาทีม KM งานยอย ใหความรูแก

ผูรวมทีม 

มิ.ย.-ธ.ค.51 - ดําเนินการตาม
แผนที่กําหนดไว 

- ไมนอยกวา

รอยละ 80 

- เอกสาร

เผยแพร

ความรู KM 

-  

- เอกสารจด

บันทึกการ

ประชุม 

 



ชื่อหนวยงาน: สวนการเงินและบัญชี 

เปาหมายการจัดการความรู (Desired State):  สวนการเงินและบัญชีมีระบบสารสนเทศดานการบริหารการคลัง โดยเริ่มตนใชในไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ.2552 

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม: มีการใชระบบสารสนเทศดานการบริหารการคลังในการปฏิบัติงานจริง 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

- เอกสาร

เผยแพร 

- บุคลากรใน

หนวยงานมี

ทัศนคติในเรื่อง

ของการจัดการ

ความรูในทาง 

บวกยิ่งขึ้น 

- สื่อสารถายทอดผลสําเร็จและประโยชน

ที่เกิดจากการจัดการความรูที่ได

ดําเนินการมา ใหทุกคนในสวนฯ ไดรับ

ทราบ 

ไมนอยกวา - เลขานุการและ

ผูชวยเลขานุ 

การทีม KM 

ของหนวยงาน

และงานยอย 

ตอเนื่องเปน

ระยะ  

4. การเรียนรู 

รอยละ 80 

5. การวัดผล - ประเมินทัศนคติของบุคลากรโดยการ

ใชแบบสอบถามกอน-หลังเปนระยะ ๆ 

- - ผลการประเมิน 3 ครั้ง/ป - แบบสอบถาม -  

- กลาวชมเชยภายในหนวยงาน - จํานวนการยก

ยองชมเชย 

- บันทึกเสนอ

มหาวิทยาลัย 

6. การยกยองชมเชย

และการใหรางวัล 

เมื่อมีผลงาน

เกิดขึ้น  

ไมนอยกวา -  

- เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 2 ครั้งตอป 

ผูทบทวน/อนุมัติ : นางวารี เชื้อปรุง (หัวหนาทีม KM) 
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