สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ รอบ 6 เดือน (มิถุนายน – พฤศจิกายน 2553)
ลําดับ
1

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

การบ่งชี้ความรู้

ตัวชี้วัด
ประเด็นการจัดการ

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

1 ประเด็น คณะกรรมการรับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน
มีการประชุมคณะกรรมการจัดการ

จัดประชุมคณะกรรมการ KM สํานักงานเพื่อ

มิ.ย.-ต.ค.

ความรู้บุคลากรด้าน

เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ความรู้เพื่อทบทวนแผนการจัดการความรู้ในปี

กําหนดประเด็นที่ต้องการ ได้แก่ การจัดการ

53

งบประมาณ การเงิน

ของหน่วยงาน

ความรู้ บุคลากรด้านงบประมาณการเงิน และ

และพัสดุ

ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553 โดยที่
ประชุมมีมติให้เลือกกระบวนการจัดการ

พัสดุ

ความรู้ เรื่อง การจัดการความรู้ บุคลากรด้าน
งบประมาณการเงิน และพัสดุ

2

สร้างและแสวงหาความรู้
2.1 ดําเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ
งานการเงินและพัสดุ และเอกสารประกอบอื่นๆ

3

องค์ความรู้เกี่ยวกับ
พ.ย.–ธ.ค. งบประมาณการเงิน
53

จัดการความรู้ให้เป็นระบบ

และพัสดุ
จัดทําเป็นคู่มือระเบียบ

อย่างน้อย คณะกรรมการรับผิดชอบ
2 องค์

เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ระเบียบการเงินและการปฏิบัติงานด้านพัสดุ

ความรู้

ของหน่วยงาน
บุคลากรสายสนับสนุนใน

นําความรู้ที่ได้ในข้อที่ 1 และ 2 มาจัดแยก ม.ค.- ก.พ. การเงินและพัสดุ

อย่างน้อย กองกลางและคณะ/

เป็นประเด็นหรือเป็นกลุ่มเพื่อง่ายต่อการ

2 ระเบียบ สํานัก/สถาบัน

เข้าถึง

54

มีการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับ

นําข้อมูลทีไ่ ด้เกี่ยวกับระเบียบทั้ง 2
ระเบียบมาแยกเป็นประเด็นได้ดังนี้
1. ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงิน
2. การปฏิบัติงานควบคุมและ
จําหน่ายพัสดุ

ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
3. โปรแกรมบันทึกการซื้อ/จ้างในระบบ
บริหารงบประมาณการเงินการบัญชี 3 มิติ
และการดูรายงาน การจัดสรรและใช้จ่าย
งบประมาณ

4

ประมวลผลและกลั่นกรองความรู้
นําความรู้ในข้อที่ 3 มาปรับปรุงให้มีความ

ก.พ. 54

ถูกต้องน่าเชื่อถือ

องค์ความรู้เกี่ยวกับ

อย่างน้อย บุคลากรสายสนับสนุนใน

งบประมาณการเงิน

2 องค์

และพัสดุ

ความรู้

กองกลาง

มีการนําข้อมูลที่ได้จากระเบียบมารวม
รวมจัดเป็นหมวดหมู่และปรับปรุงให้เข้ากับ
มหาวิทยาลัยและการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่

5

ดําเนินการเข้าถึงความรู้ โดย
นําองค์ความรู้ที่ได้จากข้อ 4 เผยแพร่ผ่าน
ช่องทางต่างๆ
5.1 จัดทําเอกสาร แนะนําให้ความรู้ให้กับ
บุคลากรในหน่วยงาน
5.2 เผยแพร่ความรู้ด้านงบประมาณ การเงิน
พัสดุ ผ่านเว็บไซต์สํานักงานอธิการบดี

จํานวนช่องทางการ

บุคลากรสายสนับสนุนใน

ก.พ.-มี.ค. เข้าถึงความรู้
54

กองกลาง

- เอกสาร

20 เล่ม

- เว็บไซต์

1 เว็บไซต์

ยังไม่มีการดําเนินการ

ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ โดย

6

6.1 ดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

7

ตัวชี้วัด
จํานวนบุคลากรผู้เข้า

เม.ย. 54

จัดการความรู้ด้าน

การจัดอบรมการจัดการความรู้ด้าน

งบประมาณการเงิน

งบประมาณการเงิน และพัสดุ

และพัสดุ

นําเสนอการเรียนรู้

จํานวนผู้ปฏิบัติงานที่
พ.ค. 54

กลุ่มเป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

20 คน

บุคลากรสายสนับสนุนใน

ยังไม่มีการดําเนินการ

รับการอบรมการ

บุคลากรคณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง/งานใน

7.1 นําความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานตาม

เป้าหมาย

กองกลาง

อย่างน้อย บุคลากรสายสนับสนุนใน

ได้รับการยกย่องชมเชย 1 คน

ยังไม่มีการดําเนินการ

กองกลาง

ระเบียบ การเงินและพัสดุ

ผู้ทบทวน นางมะลิวัลย์ รอดกําเหนิด
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)

ผู้อนุมัติ ผศ.สุวัฒนา สุกกระ
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ รอบ 12 เดือน (มิถุนายน – พฤษภาคม 2554)
ลําดับ
1

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

การบ่งชี้ความรู้

ตัวชี้วัด
ประเด็นการจัดการ

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

1 ประเด็น คณะกรรมการรับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน
มีการประชุมคณะกรรมการจัดการ

จัดประชุมคณะกรรมการ KM สํานักงานเพื่อ

มิ.ย.-ต.ค.

ความรู้บุคลากรด้าน

เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ความรู้เพื่อทบทวนแผนการจัดการความรู้ในปี

กําหนดประเด็นที่ต้องการ ได้แก่ การจัดการ

53

งบประมาณ การเงิน

ของหน่วยงาน

ความรู้ บุคลากรด้านงบประมาณการเงิน และ

และพัสดุ

ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553 โดยที่
ประชุมมีมติให้เลือกกระบวนการจัดการ

พัสดุ

ความรู้ เรื่อง การจัดการความรู้ บุคลากรด้าน
งบประมาณการเงิน และพัสดุ

2

สร้างและแสวงหาความรู้
2.1 ดําเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ
งานการเงินและพัสดุ และเอกสารประกอบอื่นๆ

3

องค์ความรู้เกี่ยวกับ
พ.ย.–ธ.ค. งบประมาณการเงิน
53

จัดการความรู้ให้เป็นระบบ

และพัสดุ

อย่างน้อย คณะกรรมการรับผิดชอบ
2 องค์

เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก

ความรู้

ของหน่วยงาน

จ่ายเงินและการปฏิบัติงานด้านพัสดุ

บุคลากรสายสนับสนุนใน

นําข้อมูลที่ได้เกี่ยวกับระเบียบทั้ง 2 ระเบียบ

จัดทําเป็นคู่มือระเบียบ

นําความรู้ที่ได้ในข้อที่ 1 และ 2 มาจัดแยก ม.ค.-ก.พ. การเงินและพัสดุ

อย่างน้อย กองกลาง

เป็นประเด็นหรือเป็นกลุ่มเพื่อง่ายต่อการ

2 ระเบียบ

เข้าถึง

54

มีการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับ

มาแยกเป็นประเด็นได้ดังนี้
1 คู่มือระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงิน
2. คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมและ
จําหน่ายพัสดุ

ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
3. คู่มือโปรแกรมบันทึกการซื้อ/จ้างใน
ระบบบริหารงบประมาณการเงินการบัญชี 3
มิติ และการดูรายงาน การจัดสรรและใช้จ่าย
งบประมาณ

4

ประมวลผลและกลั่นกรองความรู้
นําความรู้ในข้อที่ 3 มาปรับปรุงให้มีความ

ก.พ. 54

ถูกต้องน่าเชื่อถือ

องค์ความรู้เกี่ยวกับ

อย่างน้อย บุคลากรสายสนับสนุนใน

งบประมาณการเงิน

2 องค์

และพัสดุ

ความรู้

กองกลาง

มีการนําข้อมูลที่ได้จากระเบียบมารวม
รวมจัดเป็นหมวดหมู่และปรับปรุงให้เข้ากับ
มหาวิทยาลัยและการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่

5

ดําเนินการเข้าถึงความรู้ โดย
นําองค์ความรู้ที่ได้จากข้อ 4 เผยแพร่ผ่าน
ช่องทางต่างๆ

จํานวนช่องทางการ
ก.พ.-มี.ค. เข้าถึงความรู้
54

บุคลากรสายสนับสนุนใน
20 เล่ม

- เอกสาร

5.1 จัดทําเอกสารแนะนําให้ความรู้ให้กับ

- วีซีดี

บุคลากรในหน่วยงาน

- เว็บไซต์

กองกลาง

มีการนําข้อมูลที่ได้ที่มีความถูกต้อง
น่าเชื่อถือนั้นมารวบรวมผ่านช่องทางต่าง ๆ
ได้แก่ 1. จัดทําเป็นคู่มือระเบียบงานและ

10 แผ่น
1 เว็บไซต์

โปรแกรมการใช้งาน
2. เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

5.2 เผยแพร่ความรู้ด้านงบประมาณ การเงิน

สํานักงานอธิการบดีในการให้ผู้ปฏิบัติงานดาว

พัสดุ ผ่านเว็บไซต์สํานักงานอธิการบดี

โหลดข้อมูลไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ โดย

6

6.1 ดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรคณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง/งานใน

7

ตัวชี้วัด
จํานวนบุคลากรผู้เข้า

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

20 คน

บุคลากรสายสนับสนุนใน

มีการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เม.ย.-พ.ค รับการอบรมการ

ระหว่างบุคลากรในกองกลางเมื่อวันที่ 13

จัดการความรู้ด้าน

พฤษภาคม 2554 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

การจัดอบรมการจัดการความรู้ด้าน

งบประมาณการเงิน

โดยมีงานการเงินและงานพัสดุร่วมเป็น

งบประมาณการเงิน และพัสดุ

และพัสดุ

วิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

นําเสนอการเรียนรู้

จํานวนผู้ปฏิบัติงานที่

7.1 นําความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบ การเงินและพัสดุ

54

กองกลาง

มิ.ย. 54

อย่างน้อย บุคลากรสายสนับสนุนใน

ได้รับการยกย่องชมเชย 1 คน

กองกลาง

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีการ
ยกย่องชมเชยผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและ
พัสดุดีเด่น ผ่านเว็บไซต์สํานักงานอธิการบดี
โดยพิจารณาจากการนําองค์ความรู้ที่ได้รับ
จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ดูได้จากการปฏิบัติงานและการทําบททดสอบ
ได้คะแนนมากที่สุด จํานวน 1 คน

ผู้ทบทวน นางมะลิวัลย์ รอดกําเหนิด
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)

ผู้อนุมัติ ผศ.สุวัฒนา สุกกระ
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO)

