
 

 
 

 
บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 
 ผูศึ้กษาได้ท าการศึกษาและพฒันาระบบการจดัการความรู้ (Knowledge Management 
System : KMS) ส าหรับงานการเงินและบญัชี โดยใช ้Microsoft SharePoint 2010 เขา้มาช่วยในการ
พฒันาเพื่อให้ระบบมีการออกรายงานทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้ผล
การศึกษาดงัต่อไปน้ี 

4.1 ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัองคก์ร 
4.2 ระบบงานปัจจุบนั 
4.3 ปัญหาท่ีพบในระบบงานปัจจุบนั 
4.4 วเิคราะห์ความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ  
4.5 ผลการวเิคราะห์ความตอ้งการต่อโครงสร้างระบบ KMS 
4.6 แผนผงัระบบงาน (Work Flow) 
4.7 แผนท่ีความรู้ (Knowledge Map) 

 4.8 ระบบการจดัการความรู้งานการเงินและบญัชี  
 4.9 การติดตั้งและทดสอบระบบ 

4.10 สรุปการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน ISO12207 

4.1 ข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบัองค์กร 
 งานการเงินและบญัชี เป็นหน่วยงานในวิทยาลยัฯ อยูภ่ายใตส้ านกังานวิทยาลยั ท่ีมีหน้าท่ี
ด าเนินการดา้นการเงินและบญัชี โดยแบ่งงานออกเป็น 3 ดา้น คือ การเงินจ่าย การเงินรับ และบญัชี 
ซ่ึงทั้ง 3 หน้าท่ีจะมีเจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี เป็นผูป้ฏิบติังานในแต่ละด้าน โดยแยกความ
รับผิดชอบออกจากกัน เพื่อป้องกันการทุจริต และเป็นการควบคุมภายในของหน่วยงาน ทั้งน้ี 
เจา้หน้าท่ีทั้ง 3 คน ไดส้ับเปล่ียนหนา้ท่ีกนัทุกๆ 4 เดือน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้งานในแต่ละดา้น 
สามารถท างานในหนา้ท่ีอ่ืนได ้หากเจา้หนา้ท่ีคนใดคนหน่ึงในแผนกลาพกัผอ่น ลาป่วย หรือลาออก
ไป ความรู้จะไม่สูญหายไปกบัคนท่ีลา 
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รูป 4.1 โครงสร้างของวทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี  

4.2 ระบบงานปัจจุบัน 
  งานการเงินและบญัชีถูกควบคุมงบประมาณดว้ยระบบบญัชี 3 มิติ และเจา้หนา้ท่ีการเงิน
และบญัชีจะปฏิบติังานตามภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย และส่ิงท่ีส าคญั คือ การจดัท ารายงาน
ทางการเงิน ซ่ึงสามารถแบ่งประเภทของรายงานทางการเงิน ไดด้งัต่อไปน้ี 

1. รายงานประจ าวนั ตอ้งจดัท ารายงานเงินสด เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจนบัเงิน
สด และผูบ้ริหารของคณะ 

2. รายงานประจ าเดือน ตอ้งส่งรายงานทางการเงิน ให้ส านกังานตรวจสอบภายใน
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และจดัท าขอ้มูลทางการเงิน เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการ
บริหารส่วนงานได้รับทราบและน าไปตัดสินใจ ได้แก่  งบประมาณใช้ไป 



38 
 

งบประมาณคงเหลือ กระแสเงินสดประจ าเดือนและประมาณการล่วงหนา้ 3 เดือน 
รวมทั้งสถานะลูกหน้ีเงินยมืทดรองราชการ  

3. รายงานประจ าไตรมาส ตอ้งส่งรายงานสรุปยอดการใชง้บประมาณให้กบัหน่วย
นโยบายและแผน เพื่อน าเสนอต่อกองแผนงานมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

4. รายงานประจ า ปี  ต้องจัดท ารายงานทางการเ งินประจ า ปี  เพื่ อน า เสนอ
คณะกรรมการอ านวยการ และเสนอมหาวทิยาลยัฯ  

  

 เพื่อให้ไดร้ายงานดงักล่าวขา้งตน้ เจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชีไดบ้นัทึกขอ้มูล 2 ระบบ คือ 
ระบบบญัชี 3 มิติ และบนัทึกใน Microsoft Excel 

4.3 ปัญหาทีพ่บในระบบงานปัจจุบัน 

 4.3.1 ข้อจ ากดัและปัญหาของระบบงานปัจจุบัน 
 จากการสนทนากลุ่ม การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร สัมภาษณ์ผูใ้ชง้าน และ
สังเกตการณ์การท างานของบุคลากรท่ีไดป้ฏิบติังานเก่ียวขอ้งโดยตรงกบังานการเงินและบญัชี ใน
เร่ืองของการเบิกจ่ายและการควบคุมงบประมาณ พบว่าปัญหาท่ีมกัเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง และเป็นส่ิงท่ีมี
ผลกระทบกบัสภาพคล่องทางการเงินของวทิยาลยัฯ มากท่ีสุด พอจะสรุปปัญหาและสาเหตุไดด้งัน้ี 
 
ตาราง 4.1 สรุปปัญหาของการเบิกจ่าย และการควบคุมงบประมาณ 

กลุ่มตัวอย่าง ปัญหาทีพ่บ 

ผู้ใช้บริการ 

จ านวน 15 คน ไดแ้ก่ 
 

1. กระบวนการการท างานของฝ่ายการเงินไม่

ชดัเจน ท าให้ผูป้ฏิบติั ไม่สามารถปฏิบติัตาม

ขั้นตอนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. เอกสารท่ีใชใ้นการคืนเงิน มีจ านวนมาก และ

ซ ้ าซอ้นกนั ท าใหเ้กิดความเบ่ือหน่ายในการ

จดัพิมพเ์อกสารหลายๆ คร้ัง 
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ตาราง 4.1 สรุปปัญหาของการเบิกจ่าย และการควบคุมงบประมาณ (ต่อ) 
กลุ่มตัวอย่าง ปัญหาทีพ่บ 

 พนกังาน 10 คน 

 อาจารย ์5 คน 

3. ระยะเวลาส าหรับการคืนเงิน มีระยะเวลาสั้นเกินไป ท าให้

ไม่สามารถคืนไดต้ามก าหนด 

4. ขาดตวัอยา่งเอกสารในการศึกษาเก่ียวกบัการคืนเงินยมืทด

รองราชการ 

5. การสับเปล่ียนผูรั้บผดิชอบงานการเงินแต่ละดา้น ท าให้
สับสนในการติดต่องาน 

6. ตอ้งส ารองเงินก่อน เน่ืองจากยมืเงินไม่ทนั และการเบิกคืน
ใชเ้วลานาน ตอ้งติดตามทวงคืน 

7. ไม่มีตวัอยา่งของการเขียนโครงการ  
8. อตัราค่าใชจ่้ายมีการเปล่ียนแปลงบ่อย ในบางประกาศ

รายจ่ายไม่สามารถตีความไดอ้ยา่งชดัเจน ท าให้
ผูป้ฏิบติังานไม่สามารถระบุใหถู้กตอ้งได ้ 

9. ขั้นตอน ระยะเวลาการเดินทางของเอกสารไม่สามารถ

ติดตามได ้

ผู้ให้บริการ 
 

จ านวน 3 คน ไดแ้ก่ 
 เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี 2 

คน 

 เจา้หนา้ท่ีนโยบายและแผน 1 

คน 

1. ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัโครงการ การยมืเงินทด

รองราชการ ไม่ปฏิบติัการตามแผน Action Plan รวมทั้ง

ขาดการวางแผนการยมืเงินไวล่้วงหนา้ซ่ึงไดก้ าหนดใหมี้

การยมืก่อนจดัโครงการ 2 สัปดาห์ 

2. การคืนเงินยมืทดรองราชการล่าชา้ ไม่เป็นไปตามระเบียบ 

ไม่สามารถน าเอกสารไปตั้งเบิกชดเชยวงเงินหมุนเวยีนได ้

3. ระบบบญัชี 3 มิติ ไม่ตอบสนองต่อการท ารายงานเพื่อเสนอ

ผูบ้ริหาร ตอ้งด าเนินการซ ้ าซ้อน ท า 2 ระบบ ใชเ้วลามาก

ในการรวบรวมขอ้มูล 
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ตาราง 4.1 สรุปปัญหาของการเบิกจ่าย และการควบคุมงบประมาณ (ต่อ) 
กลุ่มตัวอย่าง ปัญหาทีพ่บ 

 4. เงินหมุนเวยีนมีจ านวนจ ากดัเพียง 1,000,000 บาท แต่

โครงการและค่าใชจ่้ายมีจ านวนมาก ท าใหก้ารเบิกจ่าย

ติดขดั 

5. การจดัท ารายงานประจ าไตรมาสเพื่อเสนอกองแผน

สามารถท าไดล่้าชา้มาก เน่ืองจากรหสักองทุน แผนงาน 

งาน กิจกรรม ของกองแผน และกองคลงัไม่ตรงกนั 

ผู้บริหาร  

จ านวน 4 คน ไดแ้ก่ 

 คณบดี  

 เลขานุการส านกังาน  

 ผูช่้วยคณบดีฝ่ายนโยบายและ

แผน 

ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวชิาการ 

1. ไม่สามารถน าขอ้มูลดา้นการเบิกจ่ายงบประมาณไปใชใ้น

การตดัสินใจได ้เพราะไม่ทราบวา่เหลือเท่าไหร่ ซ่ึงส าคญั

คือในช่วงเดือนสิงหาคม ตอ้งการทราบเพื่อเร่งรัดการใช้

งบประมาณใหเ้สร็จส้ินภายในปีงบประมาณ  

2. การรายงานขอ้มูลการเบิกจ่ายงบประมาณ จากเจา้หนา้ท่ี

นโยบายและแผน และเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ไม่

ตรงกนั 

3. ขาดการส่ือสารในกระบวนการท างาน หรือมีการส่ือสาร

แต่ผูรั้บฟังไม่ปฏิบติัตาม 

4. เอกสารการเบิกจ่ายมีขอ้ความซ ้ าซอ้น แต่ตอ้งกรอกขอ้มูล

เดิมหลายๆ คร้ัง 

เงินหมุนเวยีนมีอยา่งจ ากดั 
 จากปัญหาท่ีรวบรวมไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง สามารถสรุปเป็นปัญหาหลกั ได ้3 ปัญหาดงัน้ี 

1. ปัญหาการควบคุมงบประมาณ  
2. ปัญหาการยมืและคืนเงินทดรองราชการ  
3. ปัญหาความไม่เขา้ใจในขั้นตอนของเอกสารการเบิกจ่าย 
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ตาราง 4.2 ตวัอย่างปัญหาและความตอ้งการท่ีได้จากการใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ 
ผูใ้ชบ้ริการ 

ค าถาม ผู้ตอบคนที ่1 ผู้ตอบคนที ่2 ผู้ตอบคนที ่3 ผู้ตอบคนที ่4 
1. ท่านเขา้ใจขั้นตอน
การยมืและการคืน
เงินยมืทดรอง
ราชการ และการตดั
งบประมาณ 

-ไม่ค่อยเขา้ใจระบบ
การยมืและคืนเงิน
ยมืทดรองราชการ 
วา่จะตอ้งส่งเอกสาร
ท่ีใคร มีขั้นตอน
อยา่งไร เอกสาร
อะไรบา้งท่ีตอ้งใช ้ 
-การตดังบประมาณ
ใชเ้วลานาน และ
สบัสนเร่ืองของ
รหสังบประมาณ 

ไม่เขา้ใจในเร่ือง
ของกองทุน 
แผนงาน หมวด ท่ี
ไดรั้บจดัสรรจึง
ไม่สามารถกรอก
ขอ้มูลในแต่ละ
แบบฟอร์มได ้

ขั้นตอนการคืนเงิน
ยมืไม่ชดัเจน และ
ระยะเวลานอ้ย
เกินไป ท าใหไ้ม่
สามารถคืนเงินยมื
ไดท้นั ท าใหถู้กหกั
เงินเดือน และ
เอกสารประกอบก็มี
มาก ไม่รู้วา่ตอ้งใช้
แบบฟอร์มไหน 

เขา้ใจวา่ เอกสาร
การเบิกจ่ายตอ้ง
ถูกตรวจสอบจาก
หน่วยการเงินและ
ใหห้น่วยนโยบาย
และแผนตดังบ 
จึงจะน าเสนอต่อ
ผูบ้ริหารได ้

2. ท่านคิดวา่การยมื
และคืนเงินยมืเงินทด
รองราชการ ท่ีผา่นมา
ประสบปัญหา
อยา่งไรบา้ง 

ไม่สามารถไดเ้งิน
ตามก าหนดเวลา ใน
กรณีท่ีส ารองเงิน
ออกไปก่อน ก็ตอ้ง
คอยติดตามวา่จะได้
เงินคืนมาเม่ือไหร่ 

แบบฟอร์มทาง
การเงิน กรอก
ขอ้มูลเหมือนกนั
ในหลายๆ 
แบบฟอร์ม ท าให้
เสียเวลา 

ไม่รู้อตัราค่าใชจ่้าย
ต่างๆ 

เงินยมืทดรองมี
จ านวนจ ากดั ไม่
เพียงพอต่อ
กิจกรรมต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนในแต่ละ
เดือน 

3. ท่านมี
ขอ้เสนอแนะใหก้บั
หน่วยการเงินอยา่งไร
บา้ง เก่ียวกบัขั้นตอน
การท างานต่างๆ 
(เช่น การยมืและคืน
เงินยมืทดรอง
ราชการ การตดั
งบประมาณ) 

ควรมีระบบติดตาม
งาน และ
ก าหนดเวลาให้
ชดัเจนวา่จะไดเ้งิน
เม่ือไหร่ มี
กระบวนการแต่ละ
ขั้นตอนนานแค่
ไหน 

-เจา้หนา้ท่ีการเงิน
ไม่ควรเปล่ียน
หนา้ท่ีกนั เพราะ
ท าใหเ้กิดความ
สบัสน 
-หลกัสูตรควรมี
เจา้หนา้ท่ีมาช่วย
คืนเงินยมื 

-เพ่ิมระยะเวลาใน
การคืนเงินยมืทด
รองราชการให้
มากกวา่น้ี  
-ขอเพ่ิมวงเงินทด
รองราชการจาก
มหาวทิยาลยั 
 

-ควรก าหนด
แบบฟอร์ม
ทางการเงินท่ี
เขา้ใจง่าย  
-อธิบายรหสั
งบประมาณให้
เขา้ใจตรงกนั เพ่ือ
การกรอก
แบบฟอร์มท่ี
ถูกตอ้ง 
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จากปัญหาและความตอ้งการดงักล่าวขา้งตน้ สามารถวิเคราะห์ดว้ยแนวคิด System Thinking ไดด้งั
รูป 4.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 4.2 แสดงปัญหาควบคุมงบประมาณ 

 จากรูป อธิบายไดว้า่ในช่วงตน้ปีงบประมาณ เป็นระยะเวลาหน่วยนโยบายและแผนจดัสรร
งบประมาณให้แต่ละหน่วยงาน เพื่อบริหารจัดการ ในช่วงแรก ยงัเกิดความสับสนในการใช้
งบประมาณไม่มีความเขา้ใจในเร่ืองของกองทุน แผนงาน หมวด ของงบท่ีไดรั้บผิดชอบ ท าให้การ
ควบคุมงบประมาณผดิพลาด และการตรวจสอบจ านวนการเบิกจ่ายงบประมาณของทั้ง 3 หน่วยงาน 
คือ หน่วยผูค้วบคุมงบประมาณ หน่วยนโยบายและแผน และหน่วยการเงิน ไม่ตรงกนั ช่วงกลาง
ปีงบประมาณการควบคุมงบประมาณเร่ิมมีประสิทธิภาพในการควบคุมลดลง เน่ืองจากมีขอใช้
งบประมาณเพิ่มมากข้ึน ท าให้จ  านวนความผิดพลาด และการตรวจสอบจ านวนการเบิกจ่ายให้
ตรงกนัมีความยาก และคลาดเคล่ือนกนัมากยิง่ข้ึน และเม่ือใกลส้ิ้นสุดปีงบประมาณ มีการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายใหแ้ลว้เสร็จภายในปีงบประมาณ คือ ภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 ท าให้ทุกหน่วยงานเร่ง
ด าเนินการเบิกจ่าย และการควบคุมงบประมาณต้องเพิ่มความรอบคอบมากยิ่งข้ึน เพราะหาก
ผดิพลาด จะท าใหเ้บิกจ่ายไม่ทนัก าหนดเวลา การควบคุมงบประมาณจึงมีประสิทธิภาพดีข้ึน 

 

 

ประสิทธิภาพ
ในการควบคุม
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
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รูป 4.3 แสดงปัญหาการยมืและคืนเงินทดรองราชการ 

 จากรูป อธิบายไดว้่า ในช่วงตน้ปีงบประมาณ การยืมและคืนเงินทดรองราชการ ยงัไม่มี
ประสิทธิภาพ การส่งคืนเงินยืมล่าช้า เน่ืองมาจากบุคลากรไม่ทราบขั้นตอนการคืนเงินทดรอง
ราชการ จ านวนเอกสารประกอบการเบิกจ่ายมีรายละเอียดท่ีเขา้ใจยาก รวมทั้งไม่มีตวัอย่างให้ผู ้
ปฏิบติัไดศึ้กษา ท าให้ไม่สามารถคืนเงินยืมไดต้ามก าหนดเวลา กลางปีงบประมาณ การยืมและคืน
เงินฯ เร่ิมมีประสิทธิภาพดีข้ึน มีผลมาจากคณบดีมีนโยบายให้นกัศึกษาเขา้มาช่วยในการคืนเงินยืม 
และเป็นการฝึกทกัษะดา้นการบริหารจดัการเก่ียวกบัเอกสารให้แก่นกัศึกษาของวิทยาลยัฯ ดว้ย  แต่
การให้นกัศึกษาเขา้มาช่วยกลบัท าให้บุคลากร บางส่วนไม่สามารถยืมและคืนเงินฯ ไดเ้อง ท าให้
ประสิทธิภาพเร่ิมลดลง เม่ือขาดคนช่วย ท าใหบุ้คลากรตอ้งทบทวน และศึกษาระบบอีกคร้ัง  

 ปัญหาดา้นการยมืและคืนเงินทดรองของวิทยาลยัฯ ส่งผลกระทบกบัการบริหารกระแสเงิน
สด เน่ืองจากมีวงเงินหมุนเวียนเพียง 1,000,000 บาทเท่านั้น และการคืนเงินยืมมีความล่าช้าใน
กระบวนการท างาน เพื่อให้ลดปัญหา ตอ้งท าให้ระยะเวลาการคืนเงินยืมให้สั้ นลง และพยายามยืม
เงินจากมหาวทิยาลยัใหม้ากท่ีสุด เพื่อท่ีจะไม่ตอ้งใชเ้งินหมุนเวยีนส าหรับการยมืภายใน  

 

 
ประสิทธิภาพ
ในยมืและคืน
เงินทดรอง
ราชการ 

ระยะเวลา 
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รูป 4. 4 แสดงปัญหาความไม่เขา้ใจในขั้นตอนการท างาน 

 จากการสอบถามบุคลากรท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการเบิกจ่าย ส่วนใหญ่มีความเขา้ใจใน
ระบบพอสมควร แต่จะขาดความเขา้ใจในเร่ืองของอตัราค่าใชจ่้าย ซ่ึงมกัจะเปล่ียนแปลงอยูบ่่อยคร้ัง 
จากรูป อธิบายไดว้า่ ช่วงแรกมีความเขา้ใจนอ้ยมาก และเม่ือไดป้ฏิบติัไปในช่วงเวลาหน่ึงก็มีความ
เขา้ใจเพิ่มข้ึน เม่ือเจา้หนา้ท่ีการเงินสับเปล่ียนหนา้ท่ี ท าให้บุคลากรเกิดความสับสนในกระบวนการ
ท างานของงานการเงินและบญัชี ยงัยดึติดกบัตวับุคคล อาจเป็นสาเหตุมาจากการส่ือสารและการแจง้
ให้ทราบของเจา้หน้าท่ี เม่ือมีการส่ือสารแล้ว จะเห็นได้ว่าบุคลากรมีความเขา้ใจในขั้นตอนการ
ท างานของงานการเงินมากยิง่ข้ึนเป็นล าดบั 

 จากปัญหาทั้ง 3 ประการ สามารถน ามาสร้างกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการน าไปสู่แนวทางของการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ดงัจะอธิบายตามรูป ต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

ประสิทธิ
ภาพของ
กระบวน
การ
ท างาน 

ระยะเวลา 
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รูป 4.5 แสดง System Thinking จากปัญหาท่ีพบ 

 จากรูป อธิบายไดว้า่  
1. ปัญหาเกิดจากความไม่เขา้ใจในระบบการท างานของงานการเงินและบญัชี  

2. ความไม่เขา้ใจมีผลกระทบต่อการบริหารกระแสเงินสดของวทิยาลยัฯ  

3. เม่ือกระแสเงินสดขาดสภาพคล่อง ตอ้งรีบด าเนินการยมืเงินจากมหาวทิยาลยัฯ เพื่อให้

การเบิกจ่ายและการยมืเงินทดรองราชการ ภายในหน่วยงาน ไม่ขาดสภาพคล่อง เงินไม่ติดลบ 

และเกิดความสมดุล  

4. เม่ือการยืมเงินทดรองราชการมีมาก แต่การคืนเงินทดรองราชการยงัล่าช้า ดังนั้น

เพื่อให้เงินหมุนเวียนไม่ติดลบ ตอ้งเร่งด าเนินการให้การคืนเงินยืมมีความรวดเร็ว และน า

เอกสารไปตั้งเบิกเพื่อชดเชยวงเงินหมุนเวียน โดยการเร่งแก้ปัญหาการคืนเงินยืมให้มีความ

รวดเร็ว ท าไดโ้ดยการก าหนดแบบฟอร์มทางการเงินท่ีช่วยลดเวลาในการจดัท าเอกสารของผู ้

คืนเงินยมืทดรองราชการ จากท่ีเคยกรอกขอ้มูลใน 3 แบบฟอร์ม ก็ลดให้กรอกแบบฟอร์มเดียว



46 
 

และให้เช่ือมโยงขอ้มูลท่ีเหมือนกนัไปแสดงในแบบฟอร์มอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จะท าให้ลดระยะเวลา 

และท าใหคื้นเงินยมืไดต้ามก าหนดเวลามากยิง่ข้ึน 

5. นอกจากน้ีแลว้ เม่ือกระแสเงินสดมีปัญหา ส่งผลใหก้ารควบคุมงบประมาณล่าชา้ ท าใหต้อ้ง

ชะลอการเบิกจ่าย เพื่อใหเ้กิดความสมดุล 

 สรุปไดว้า่ การท างานของงานการเงินและบญัชีความส าคญัอยูท่ี่กระแสเงินสด เพื่อให้การ
บริหารกระแสเงินสดมีประสิทธิภาพ ตอ้งด าเนินการแก้ไข เก่ียวกบัระบบการท างานท่ีขาดการ
ปฏิบติังานท่ีดี โดยหลกัการเบ้ืองตน้ ท่ีตอ้งท าคือ การก าหนดระบบ (System) ท่ีส าคญัของงาน
การเงินและบญัชี เพื่อให้ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้าน รวมทั้งแกปั้ญหาท่ีคน้พบ ระบบท่ี
ก าหนดข้ึนตามแนวคิด System Thinking ไดแ้ก่  

 ระบบควบคุมและติดตามงบประมาณ แบ่งเป็นระบบยอ่ย คือ ระบบการจดัสรรงบประมาณ 

ระบบการใช้งบประมาณ และระบบการติดตามการคืนเงินยืมทดรองราชการ ในแต่ละระบบจะมี

กลุ่มคนท่ีเรียนรู้ในการท างานต่างๆ ร่วมกนั ซ่ึงแต่ละคนเป็นสมาชิกมากกวา่หน่ึงระบบ บางคนเป็น

สมาชิกของทุกระบบ และแต่ละระบบมีพฒันาการในการเรียนรู้เพิ่มข้ึนทุกๆ รอบของการเรียนรู้ อนั

ไดแ้ก่ 

1) กลุ่มคนท่ียืมและคืนเงินยืมทดรองราชการ ได้เรียนรู้ ท าให้เกิดความรู้ ทักษะ และ

ประสบการณ์เพิ่มข้ึนในทุกๆ รอบในการเรียนรู้ เช่น ทุกๆ คร้ังท่ีมีการยืมเงิน และทุกๆ คร้ังท่ีมีการ

คืนเงินยมืทดรองราชการสามารถท่ีจะน าความรู้เดิมกลบัมาใช ้  

2) ผูใ้ช้ระบบควบคุมและติดตามงบประมาณ เกิดการเรียนรู้ มีการหาความรู้เพิ่มเติมทุกๆ 

โครงการ ทุกๆ กิจกรรม และทุกๆ คร้ังท่ีมีการขออนุมติัใชง้บประมาณ 

3) เจา้หน้าท่ีการเงิน สามารถเรียนรู้พฤติกรรมการการเบิกจ่ายในแต่ละคร้ัง สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ในการบริหารเงินหมุนเวยีนใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด  

4) เจา้หนา้ท่ีนโยบายและแผนก็สามารถเรียนรู้ความตอ้งการของการใช้งบประมาณในแต่ละ

หน่วยงาน และช่วงเวลา สามารถน าไปวเิคราะห์และจดัท างบประมาณในปีถดัไป  
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4.4 วเิคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ระบบ  

 ขอ้มูลท่ีได้จากการสนทนากลุ่ม การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร สัมภาษณ์
ผูใ้ช้งาน และสังเกตการณ์การท างานของบุคลากรท่ีไดป้ฏิบติังานเก่ียวขอ้งโดยตรงกบังานการเงิน
และบญัชี สามารถวเิคราะห์ความตอ้งการ ไดด้งัตาราง 4.3 
ตาราง 4.3 ความตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอย่าง ความต้องการ ผลการวเิคราะห์เพือ่ตอบสนองความต้องการ 
ผูใ้ชบ้ริการ 1. ไดรั้บเงินยมืทดรองเร็วข้ึน  

2. ไม่ตอ้งส ารองจ่ายเงินส่วนตวั 

3. ไม่ถูกระงบัการจ่ายเงินเดือนเม่ือคืนเงิน

ยมืไม่ตรงก าหนด 

4. มีระบบการติดตามงาน  

5. ใหมี้ตวัอยา่งการเบิกจ่ายกรณีต่างๆ 

6. แจ้งหน้าท่ีและกระบวนการของงาน

การเงินและบญัชีท่ีชดัเจน 

7. แจง้ประกาศรายจ่ายท่ีออกใหม่ 

8. ลดจ านวนเอกสารและการกรอกขอ้มูล

ท่ีซ ้ าซอ้น 

1. สร้างแบบฟอร์มทางการเงินเพื่อลดความ

ซ ้ าซอ้นของการกรอกขอ้มูลท่ีเหมือนกนั 

2. สร้าง Work Flow ในการเบิกจ่ายแต่ละ

กรณี 

3. สร้างตวัอยา่งการเบิกจ่าย เพ่ือใหไ้ดเ้รียนรู้

การท างานจากของเดิม 

 

ผูใ้หบ้ริการ 1. ขอ้มูลเพื่อการวางแผนเงินหมุนเวียนทด

รองราชการท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั รวมทั้ ง

ต้องการให้บุคลากรมีความเข้าใจใน

ร ะ บ บ ง า น  แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ต า ม

ก าหนดเวลา  

2. ขอ้มูลเพื่อใชใ้นการวางแผนการจดัสรร

งบประมาณให้หลักสูตร หน่วยงาน 

และคณะกรรมการต่างๆ ในปีต่อไป 

3. การควบคุมงบประมาณท่ีท าคร้ังเดียว มี

ความถูกตอ้งและไม่ตอ้งท าหลายระบบ  

1. สร้างระบบควบคุมงบประมาณ เพื่อเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการใช้

จ่ายงบประมาณของวิทยาลัยฯ เพ่ือการ

บ ริ ห า ร ก า ร ใ ช้ ง บ ป ร ะ ม า ณอ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ และช่วยสนับสนุนการ

ตดัสินใจของผูบ้ริหาร ลดขั้นตอน ลดความ

ซ ้ าซ้อนของกระบวนการท างาน และความ

ซ ้ าซ้อนของข้อมูล การน าข้อมูลไปใช ้

สามารถใช้ข้อมูลเดียวกัน และสามารถ

เ ช่ือมโยงข้อมูลระหว่างกันได้ รวมทั้ ง

สะดวกและง่ายต่อการคน้หา 
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ตาราง 4.3 ความตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 
กลุ่มตวัอย่าง ความต้องการ ผลการวเิคราะห์เพือ่ตอบสนองความต้องการ 

  2. สร้างระบบติดตามงบประมาณ มุ่งเน้นไป
ยงัการยืมและคืนเงินทดรองราชการ สร้าง
เพ่ือติดตามงาน และจัดเก็บข้อมูลการ
เบิกจ่ายต่างๆ ให้อยู่ในฐานขอ้มูลเดียวกัน 
คน้หาไดโ้ดยง่าย 

ผูบ้ริหาร 1. รายงานเพื่อใชใ้นการตดัสินใจ ส าหรับ

การเร่งรัดการเบิกจ่าย เ ม่ือใกล้ส้ิน

ปีงบประมาณ 

2. รายงานการใช้งบประมาณในหมวด

ต่างๆ 

3. รายงานการใชเ้งินหมุนเวยีน 1,000,000 

บาท 

1. สร้างรูปแบบการน าเสนอแบบง่าย เช่น 

การแสดงรายงานในรูปแบบของกราฟ  

2. วเิคราะห์ขอ้มูลใหผู้บ้ริหารไดรั้บทราบเม่ือ

ถึงจุดวกิฤติของกระแสเงินสด 

 
จากการวเิคราะห์ความตอ้งการ สามารถแบ่งผูใ้ชง้านระบบท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 

 กลุ่มผูใ้ชบ้ริการ ไดแ้ก่ บุคลากร ผูข้อใชง้บประมาณ 
 กลุ่มผูใ้หบ้ริการ ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี เจา้หนา้ท่ีนโยบายและแผน 
 กลุ่มผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ หวัหนา้ ผูช่้วยคณบดี รองคณบดี และคณบดี 

  
 เพื่อใหบุ้คลากรไดมี้ส่วนร่วมกบัการจดัการฐานขอ้มูล และระบบท่ีไดพ้ฒันาข้ึน ผูศึ้กษา ได้
ก าหนดให้มีการพิมพเ์อกสารผา่นระบบ KMS ทุกขั้นตอนก่อนท่ีจะน าเสนอ และลงนามเพื่ออนุมติั
บนเอกสาร หากไม่พิมพจ์ากระบบ KMS เอกสารนั้นจะไม่ไดรั้บการตรวจสอบจากเจา้หนา้ท่ีการเงิน 
และน าเสนอในล าดบัต่อไป ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั ด าเนินตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO 
12207 จ านวน 15 กิจกรรม (แสดงในภาคผนวก ค) 
 
4.5 ผลการวเิคราะห์ความต้องการต่อโครงสร้างระบบ KMS  

การสนทนากลุ่ม การใชแ้บบสอบถาม การสัมภาษณ์ และสังเกตการณ์ จากกลุ่มตวัอยา่ง ได้
ความตอ้งการระบบ KMS สามารถน ามาออกแบบระบบงานใหม่ โดยน าเสนอให้ผูใ้ช้งานผ่าน
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ระบบการจดัการความรู้ดา้นการเงินและบญัชี ภายใตช่ื้อของระบบคือ ระบบควบคุมและติดตาม
งบประมาณ ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ระบบยอ่ย ดงัน้ี 

ระบบย่อยที ่1 ระบบการจัดสรรงบประมาณ ผูก้รอกขอ้มูลในระบบ คือ เจา้หนา้ท่ีนโยบายและแผน 
ซ่ึงงบประมาณท่ีกรอกเขา้สู่ระบบ จะเป็นงบประมาณท่ีไดรั้บการอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยั และ
วทิยาลยัฯ น ามาจ าแนกอีกคร้ัง ตามผูใ้ชง้บประมาณ และตามโครงสร้างของวทิยาลยั โดยดงัน้ี  

1) หลกัสูตร 

 แอนนิเมชนั 
 วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ ป.ตรี 
 วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ ป.โท 
 การจดัการสมยัใหม่ ภาคปกติ 
 การจดัการสมยัใหม่ ภาคพิเศษ 
 การจดัการความรู้ ป.โท 
 การจดัการความรู้ ป.เอก 
 ส านกัวชิา 

 
2) ส านักงานเลขานุการ 

 หน่วยการเงินการคลงั 
 หน่วยพสัดุ 
 หน่วยนโยบายและแผน 
 หน่วยประกนัคุณภาพ 
 หน่วยบริการการศึกษา 
 หน่วยกิจการนกัศึกษา 
 หน่วยหอ้งสารสนเทศนวตักรรมและการจดัการความรู้ 
 หน่วยคอมพิวเตอร์ 
 หน่วยอาคารสถานท่ี 
 หน่วยบริหารทัว่ไป 
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3) คณะกรรมการ 

 คณะกรรมการดา้นการพฒันาคุณภาพนกัการศึกษา 
 คณะกรรมการดา้นการพฒันาคุณภาพนกัศึกษา 
 คณะกรรมการดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 คณะกรรมการดา้นการส่งเสริมการวิจยัและวเิทศสัมพนัธ์ 
 คณะกรรมการดา้นการท านุบ ารุงศิลปะ วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 
 คณะกรรมการดา้นการบริการวชิาการแก่ชุมชน 
 คณะกรรมการดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
 คณะกรรมการดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 การออกแบบระบบส าหรับการกรอกข้อมูล จะยึดข้อมูลพื้นฐาน ตามระบบการแบ่ง
หมวดหมู่ของกองแผนงาน และระบบบญัชี 3 มิติ ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์
ในการรายงานสรุปการเบิกจ่ายประจ าไตรมาส ท่ีตอ้งรายงานใหแ้ก่กองแผน ไดรั้บทราบ 

ระบบย่อยที ่2 ระบบการใช้งบประมาณ แบ่งเป็น 2 ส่วน  
 ส่วนที่ 1 การขออนุมัติงบประมาณ ส าหรับผูข้อใช้งบประมาณ ผูก้รอกข้อมูลได้แก่ 

บุคลากรผูถู้กมอบหมายใหรั้บผดิชอบในการควบคุมงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน ดงัน้ี 

ตาราง 4.4 ผูรั้บผดิชอบในการกรอกขอ้มูลในระบบควบคุมงบประมาณ  
แหล่งงบประมาณ ผู้กรอกข้อมูล 

ส านกัวชิา และหลกัสูตร นางสาวรัชนี มหานิล 

ส านกังานเลขานุการ ตวัแทนของแต่ละหน่วยงาน 

คณะกรรมการดา้นการพฒันาคุณภาพนกัการศึกษา และ
คณะกรรมการดา้นการพฒันาคุณภาพนกัศึกษา 

นางสาวแววดาว ดวงจนัทร์ 

คณะกรรมการดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ นางอรพินท ์สอนไว 

คณะกรรมการดา้นการส่งเสริมการวจิยัและวเิทศสัมพนัธ์ นางสาววลยัพร มหาไม ้

คณะกรรมการดา้นการท านุบ ารุงศิลปะ วฒันธรรม นางศิริพสัตร์ ถาอา้ย 

คณะกรรมการดา้นการบริการวชิาการแก่ชุมชน นางสาวกนกวรรณ ไชยาโส 

คณะกรรมการดา้นการประชาสัมพนัธ์ นางสาวสุมิตรา กนัธะวงศ ์

คณะกรรมการดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา นายทรงเกียรต์ิ ปานพนัธ์โพธ์ิ 
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 ส่วนที่ 2 การเบิกจ่ายจริง ส าหรับกรอกขอ้มูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผูก้รอกขอ้มูล 

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

 กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มเดียวกันกับ การขออนุมติังบประมาณ ส าหรับกรณีท่ีค่าใช้จ่าย เป็น

รายการท่ีมีการเบิกจ่ายเสร็จส้ินในคร้ังเดียว อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายประจ า ค่าใช้จ่ายท่ีการขออนุมติั

งบประมาณและการการเบิกจ่ายจริงมีจ านวนเงินเท่ากนั  

 กลุ่มท่ี 2 เจา้หนา้ท่ีบญัชี จะกรอกขอ้มูลการจ่ายจริงส าหรับโครงการท่ีมีการยืมเงิน และการ

คืนเงินยมืทดรอง  

ระบบย่อยที ่3 ระบบการติดตามการใช้งบประมาณ เป็นระบบท่ีถูกออกแบบตามความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้าน เพื่อติดตามการคืนเงินยืมทดรองราชการ ให้คืนเงินยืมภายในก าหนดเวลาและเป็นไปตาม
กฎระเบียบว่าด้วยเงินยืมทดรองราชการมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ.2552 แต่ระบบน้ี ผูศึ้กษายงั
ไม่ไดส้ร้างในระบบ KMS เน่ืองจากอยูเ่หนือขีดความสามารถดา้นเทคนิคของผูศึ้กษาในคร้ังน้ี แต่
ระบบการติดตามงบประมาณจะถูกออกแบบและพฒันาต่อไป 

 

4.6 แผนผงัระบบงาน (Work Flow) 
จากการวิเคราะห์ความต้องการของผูใ้ช้งาน ตลอดจนการวิเคราะห์ความต้องการต่อ

โครงสร้างระบบ KMS ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ และง่ายต่อผูใ้ชง้านระบบต่างๆ 
บน KMS จึงแสดงดว้ยผงังาน (Flowchart) ไดจ้  านวน 3 รูปแบบ ดงัรูปต่อไปน้ี 
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รูป 4.6 ผงังานขั้นตอนการขออนุมติัโครงการและยมืเงินทดรองราชการ 
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รูป 4.7 ผงังานขั้นตอนการคืนเงินยมืทดรองราชการ 
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รูป 4.8 ผงังานขั้นตอนการขอจ่ายเงิน 

 
 



55 
 

4.7 แผนทีค่วามรู้ (Knowledge Map) 

จากการเก็บความตอ้งการของผูใ้ชง้าน และการออกแบบระบบการจดัการความรู้ ตลอดจน
การแสดงแผนผงัระบบงาน (Work Flow) ดงักล่าวมาขา้งตน้ ระบบการท างานงานการเงินและบญัชี
มีงานท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลากรของวิทยาลยัฯ มากท่ีสุดคือ ระบบควบคุมงบประมาณ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเบิกจ่าย ซ่ึงผูศึ้กษาไดท้  าการวเิคราะห์ระบบและแสดงในรูปแบบของ Knowledge Map ไดด้งัรูป
ต่อไปน้ี 

      �           

code name : T1
                  

code name : T2
                  

   
   

    
   

    
   

                    

code name : T3
               

                    

รูป 4.9ภาพรวมของงานการเงินและบญัชี ตาม KADS Knowledge Model 
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 ภารกิจดา้นระบบควบคุมงบประมาณ เป็นความรู้ในระดบังาน (Task Knowledge) ซ่ึง
ประกอบดว้ย ความรู้ในระดบัการคิด เป็นเหตุเป็นผล (Inference Knowledge) และความรู้ในระดบั
ความสัมพนัธ์ในเร่ืองเฉพาะนั้นๆ (Domain Knowledge) ในการศึกษาคร้ังน้ีแบ่งความรู้ระดบัการคิด 
(Inference Knowledge) ไดด้งัต่อไปน้ี 
Inference Input ประกอบดว้ย 5 Inference ไดแ้ก่  
 II1 บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง   
 II2 หลกัฐานประกอบ  
 II3 งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร  
 II4 ระบบท่ีใชบ้นัทึกบญัชี 
 II5 วางแผนการเบิกจ่าย  
Inference Process ประกอบดว้ย 5 Inference ไดแ้ก่  
 IP1 วธีิการฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง  
 IP2 วธีิการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย  
 PI3 วธีิการตรวจสอบประเภทรายจ่าย  
 IP4 ขั้นตอนการลงบญัชีระบบ 3 มิติ  
 IP5 วธีิการควบคุมการเบิกจ่าย 
Inference Output ประกอบดว้ย 5 Inference ไดแ้ก่ 
 IO1 คุณภาพของการเบิกจ่าย  
 IO2 ความครบถว้นถูกตอ้งของเอกสาร  
 IO3 รายงานการเบิกจ่ายตามแผนงบประมาณ  
 IO4 งบการเงินประจ าเดือน  
 IO5 รายงานการเบิกจ่ายโดยมีสภาพคล่องทางการเงิน 

 

 ระบบควบคุมงบประมาณ ท่ีแสดงองค์ประกอบภายใตแ้นวคิด Knowledge Map โดยมี
ปัจจยัน าเขา้ (Inference Input : II) กระบวนการ (Inference Process : IP) และผลลพัธ์ (Inference 
Output : IO) ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น ในแต่ละประเด็นจะมีการระบุวา่เป็นความรู้ในรูปแบบต่างๆ 
อนัไดแ้ก่ ความรู้ท่ีฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) และความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) ซ่ึง
แสดงผลในรูป 4.10  
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รูป 4.10 Knowledge Map ภารกิจการควบคุมงบประมาณ 
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 แต่ละ ความรู้ในระดับการคิด (Inference Knowledge) ได้ระบุความรู้ในระดับ
ความสัมพนัธ์ในแต่ละดา้น (Domain Knowledge) ไว ้จะแสดงดงัรูปต่อไปน้ี 

Tacit Knowledge

II1
          �         

          

        �           
   �              

         

       Work shop         
�       �       �               
   �        �            
�             �              

            �             

   
   

  
  

            �   
           

          

   �                        

       Work shop         
�       �                      
             �      

         

 
รูป 4.11 Inference Input บุคลากรท่ี
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รูป 4.12 Inference Input หลกัฐาน
ประกอบ
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รูป 4.13 Inference Input งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร 
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รูป 4.14 Inference Input ระบบท่ีใชบ้นัทึก

บญัชี
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รูป 4.15 Inference Input วางแผนการ
เบิกจ่าย
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รูป 4.16 Inference Process วธีิการฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ี 
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รูป 4.17 Inference Process วธีิการตรวจสอบเอกสารประกอบการ
เบิกจ่าย
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รูป 4.18 Inference Process วธีิการตรวจสอบประเภท
รายจ่าย



62 
 

                                 

     �              
      �    

         

          3     

   
   
  
 

  �                   3              

        �                          

                     Web
                 �        

         

Tacit Knowledge

IP4

                      3     

รูป 4.19 Inference Process ขั้นตอนการลงบญัชี 
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รูป 4.20 Inference Output คุณภาพของการ
เบิกจ่าย
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รูป 4.21 Inference Output ความครบถว้นถูกตอ้งของ
เอกสาร
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รูป 4.22 Inference Output รายงานการเบิกจ่ายตามแผนงบประมาณ 
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รูป 4.23 Inference Output งบการเงิน
ประจ าเดือน
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รูป 4.24 Inference Output รายงานการเบิกจ่ายโดยมีสภาพคล่องทางการเงิน 
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4.8 ระบบการจัดการความรู้งานการเงินและบัญชี  

 4.8.1 แหล่งทีม่าของฐานข้อมูล 
 การออกแบบฐานขอ้มูลเก่ียวกบัระบบควบคุมงบประมาณ และการจดัท ารายงานทางการ
เงิน ผูศึ้กษาไดฐ้านขอ้มูลเพื่อการออกแบบระบบจากส่ิงต่อไปน้ี 

1. เอกสารการตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2554 จากฝ่ายนโยบายและแผน  

2. ขอ้มูลการเบิกจ่ายงบประมาณ จากผูข้ออนุมติังบประมาณ  

3. ขอ้มูลจากระบบบญัชี 3 มิติ ท่ีอยูใ่นรูปแบบของกระดาษ และรูปแบบของการบนัทึกไวใ้น

โปรแกรม Microsoft Excel  

 4.8.2 โปรแกรมระบบ KMS ด้านการควบคุมงบประมาณและรายงาน 
 ระบบการจดัการความรู้ (KMS) ของงานการเงินและบญัชี ถูกสร้างข้ึนตามความตอ้งการ
ของผูใ้ช้ ดงันั้น จึงเป็นระบบสามารถเขา้ถึงได้โดยง่าย ในการสร้างระบบใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
Microsoft SharePoint 2010 ระบบจะแสดงและท างานในรูปแบบของ Web ผูใ้ชส้ามารถเขา้สู่ระบบ 
(Login) โดยใชร้หสัผา่น ท่ีไดก้ าหนดสิทธ์ิไวใ้นระดบัท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

 ผูใ้ห้บริการ ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ก าหนดสิทธ์ิให้เป็น Data Owner สามารถท างาน

บนระบบไดทุ้กอยา่ง ไดแ้ก่ เพิ่มขอ้มูล ลบขอ้มูล และแกไ้ขขอ้มูล  

 ผูใ้ช้บริการได้แก่ หลักสูตร หน่วยงาน คณะกรรมการต่างๆ ก าหนดสิทธ์ิให้ดูข้อมูลต่างท่ี

เก่ียวขอ้ง และมีสิทธิเพิ่มขอ้มูล ลบขอ้มูล และแกไ้ขขอ้มูลในระบบควบคุมงบประมาณ หมวด 

ระบบการใชง้บประมาณ 

 ผูบ้ริหาร ก าหนดสิทธ์ิ ให้ดูภาพรวมของการแสดงรายงานในลกัษณะของกราฟเชิงเปรียบเทียบ

รายเดือนเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจในดา้นต่างๆ 

 สามารถเขา้ระบบการจดัการความรู้งานการเงินและบญัชี ไดท่ี้ http://www.camt.cmu.ac.th 

แลว้เลือกหวัขอ้งานคลงัและพสัดุ ดงัรูป 4.25 

http://is.camt.cmu.ac.th/fin/budjut/Lists/List1
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รูป 4.25 หนา้จอหลกั 

 

คลกิ 
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รูป 4.26 ระบบการจดัการความรู้งานการเงินและบญัชี 
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จากรูป 4.26 ระบบการจัดการความรู้งานการเงินและบัญชีประกอบไปด้วยเมนู ดังต่อไปนี ้
 1. ไฟล์ส าหรับดาวน์โหลด จะอยู่ในลกัษณะของ PDF และ Excel ได้แก่ 

1) ขอ้บงัคบั/ระเบียบ/ประกาศ รวมไฟลป์ระกาศ ระเบียบของมหาวทิยาลยั ท่ีใช ้
ประกอบกบัการเบิกจ่าย 

2) ฐานขอ้มูลทางการเงิน รวมเอกสารการเบิกจ่ายทั้งหมดของปี 2553 และ 2554  
3) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ส าหรับเอกสารการจ่ายท่ีไม่สามารถเรียกจากร้านคา้

ได ้เช่น ใบส าคญัรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จ ตารางลงเวลาการท างาน  
 2. แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูล และต้องพมิพ์จากระบบ ได้แก่ 

1) แบบฟอร์มเสนอโครงการ 
2) แบบฟอร์มขออนุมติัโครงการ  
3) แบบฟอร์มสัญญายมืเงิน  
4) แบบฟอร์มคืนเงินยมืทดรอง 
5) แบบฟอร์มใบขอจ่ายเงิน 
6) แบบฟอร์มรายงานการเดินทางและสรุปค่าใชจ่้าย 
7) แบบฟอร์มขออนุมติัจดัซ้ือจดัจา้ง  

 3. ติดต่องานการเงินและบัญชี แจง้ช่ือของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี 
 4. Link ทีเ่กีย่วข้อง รวมล้ิงคท่ี์เก่ียวขอ้งกบังานการเงินและบญัชี 
 5. ประกาศทีใ่ช้บ่อย อตัราค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนบ่อย 

6. ถามตอบ เพื่อตอบขอ้สงสัยเก่ียวกบัการเบิกจ่าย 
 7. ตัวอย่างการเบิกจ่าย แสดงตวัอยา่งการเบิกจ่ายท่ีเกิดข้ึนบ่อยๆ ในกรณีต่างๆ ไดแ้ก่ กรณี
การเรียนการสอนแบบโมดูล กรณีโครงการทัว่ไป และกรณีเดินทางไปราชการ รวมทั้งแสดง Flow 
Chart กระบวนการท างานของแต่ละประเภท อนัไดแ้ก่ 

1) การขออนุมติัโครงการและยืมเงิน แสดงขั้นตอนการท างานเก่ียวกบัการเขียน
โครงการและการยมืเงินเพื่อด าเนินโครงการ 

2) การคืนเงินยืมทดรองราชการ แสดงขั้นตอนการท างานเก่ียวกบัการคืนเงินยืมทด
รองราชการ 

3) การขอจ่ายเงิน แสดงขั้นตอนการท างานเก่ียวกบัการขอจ่ายเงิน ในการท่ีไม่ไดย้ืม
เงินทดรองราชการ บุคลากรส ารองเงินส่วนตัวไปก่อน แล้วมาเบิกเงินคืนใน
ภายหลงั 

http://is.camt.cmu.ac.th/fin/DocLib/Forms/AllItems.aspx
http://is.camt.cmu.ac.th/fin/DocLib2/Forms/AllItems.aspx
http://is.camt.cmu.ac.th/fin/DocLib4/Forms/AllItems.aspx
http://is.camt.cmu.ac.th/fin/DocLib3/Forms/AllItems.aspx
http://is.camt.cmu.ac.th/fin/DocLib6/Forms/AllItems.aspx
http://is.camt.cmu.ac.th/fin/DocLib8/Forms/AllItems.aspx
http://is.camt.cmu.ac.th/fin/DocLib5/Forms/AllItems.aspx
http://is.camt.cmu.ac.th/fin/DocLib7/Forms/AllItems.aspx
http://is.camt.cmu.ac.th/fin/DocLib9/Forms/AllItems.aspx
http://is.camt.cmu.ac.th/fin/Lists/List5/AllItems.aspx
http://is.camt.cmu.ac.th/fin/Lists/Link/AllItems.aspx
http://is.camt.cmu.ac.th/fin/Lists/List6/AllItems.aspx
http://is.camt.cmu.ac.th/fin/Lists/List4/AllItems.aspx
http://is.camt.cmu.ac.th/fin/Lists/List7/AllItems.aspx
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 8. ระบบควบคุมและติดตามงบประมาณ เป็นแบบฟอร์มให้กรอกขอ้มูลการจดัสรร และ
การใชง้บประมาณลงบน KMS เพื่อเก็บเป็นฐานขอ้มูล (แสดงขั้นตอนการใชใ้นภาคผนวก ข) 
 9. Executive จะแสดงในลกัษณะของกราฟ แสดงรายละเอียด เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ผูบ้ริหารในการประกอบการตดัสินใจ เช่น  

1) รายงานสถานะเงินยมืหมุนเวียน 1,000,000 บาท ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นถึง 

 เงินยมืท่ีจ่ายจากเงินหมุนเวยีน 
 ค่าใชจ่้ายท่ีจ่ายจากเงินหมุนเวยีน 
 เงินคงเหลือจากเงินหมุนเวยีน 

 
ยกตวัอยา่งสถานการณ์เงินหมุนเวียนของปีงบประมาณ 2554 เพื่อให้ผูบ้ริหารไดรั้บทราบ

สถานการณ์ทางการเงินของวทิยาลยั ดงัต่อไปน้ี 

 

รูปท่ี 4.27 กราฟแสดงสถานะเงินหมุนเวยีน 1,000,000 บาท 

จากรูปจะเห็นว่าเดือนธันวาคม 2553 วิทยาลยัฯ ขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง ใช้เงินเกิน
วงเงิน 1,000,000 บาท เน่ืองจากในช่วงธันวาคม มีกิจกรรมและค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนจ านวนมาก 
เจา้หน้าท่ีการเงินได้น าเงินอ่ืนมาใช้ปะปนกบัเงินหมุนเวียน ซ่ึงเป็นวิธีท่ีผิด และมกัจะถูกหน่วย
ตรวจสอบภายใน แนะน าเสมอ เก่ียวกบัการน าเงินอ่ืนมาใชป้ะปนกบัเงินหมุนเวยีน แต่หากน าระบบ
การจดัการความรู้มาใช้ จะท าให้ทราบความเคล่ือนไหวของปีท่ีผ่านๆ มา ท าให้สามารถคาดคะเน
เหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในปีต่อๆ ไปได ้และวทิยาลยัฯ จะไม่ประสบกบัปัญหาขาดสภาพคล่องอยา่งท่ี
เคยเป็น 

http://is.camt.cmu.ac.th/fin/Lists/List2/AllItems.aspx
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2) รายงานค่าใชจ่้ายท่ีกองคลงัผูจ่้าย (ไม่จ่ายจากเงินหมุนเวยีน)  
3) กระแสเงินสดประจ าเดือน เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงสภาพคล่องทางการเงิน 
4) รายงานงบประมาณ โดยจะแสดงให้เห็นถึงงบประมาณในแต่ละกองทุน แผนงาน 

และแต่ละหมวดหมู่ ดงัตวัอยา่งดงัรูป 
 

 

รูป 4.28 หนา้จอแสดงรายงานสรุปในรูปแบบต่างๆ ส าหรับผูบ้ริหาร 

4.9 การติดตั้งและทดสอบระบบ 

 ระบบการจดัการความรู้งานการเงินและบญัชี ถูกทดสอบการใช้งานระบบตั้งแต่เดือน
สิงหาคม 2554 และผูศึ้กษาไดท้  าการปรับปรุงมาโดยตลอด และทา้ยสุดได้จดัท าแบบสอบถาม
ทดสอบความพึงพอใจการใช้งานระบบควบคุมงบประมาณ โดยเก็บจากกลุ่มตวัอย่างเดิม ท่ีระบุ
ความตอ้งการตั้งแต่เร่ิมแรก ผลของการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านมีดงัต่อไปน้ี 
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ตาราง 4.5 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการทดสอบระบบ KMS 
รายการประเมิน ค่าเฉลีย่ S.D. ความหมาย 

1. การออกแบบระบบโดยรวม    
1.1 การออกแบบโครงสร้างโดยรวมในหนา้เวบ็ 3.50 0.61 มาก 
1.2 โทนสี ภาพและการดึงดูดความสนใจ 3.40 0.75 ปานกลาง 
1.3 รูปแบบและขนาดตวัอกัษร 3.60 0.50 มาก 
1.4 การจดัวางขอ้ความ 3.45 0.51 ปานกลาง 
1.5 การจดัวางต าแหน่งเมนู 3.40 0.75 ปานกลาง 
2. ส่วนของการออกแบบการใช้งาน    
2.1 การก าหนดสิทธิในการใชง้าน 3.65 0.67 มาก 
2.2 ความเขา้ใจและใชง้านไดง่้าย 3.60 0.75 มาก 
2.3 การเขา้ถึงระบบ 3.25 0.55 ปานกลาง 
3. ประสิทธิภาพของระบบ    
3.1 การจดัแบ่งหมวดหมู่สามารถคน้หาไดร้วดเร็ว 3.95 0.51 มาก 
3.2 ลดขั้นตอนและกระบวนการท างาน 3.65 0.59 มาก 
3.3 ประหยดัเวลาและทรัพยากร 3.90 0.72 มาก 
3.4 แบบฟอร์มสามารถเขา้ใจและใชง้านไดง่้าย 3.75 0.72 มาก 
3.5 ประสิทธิภาพและความสามารถในการใชง้าน 3.65 0.59 มาก 
4. ส่วนฐานข้อมูลลงิค์ไปยงัเวบ็อืน่ 3.60 0.68 มาก 
5. ส่วนระบบการวจิารณ์ 3.00 0.65 ปานกลาง 
6. ส่วนการค้นหาข้อมูล 3.35 0.75 ปานกลาง 

รวม 3.54 0.43 มาก 
 
ในการแปลความโดยใชล้ าดบัขั้นการประมาณค่า ดงัน้ีคือ 
1.00 – 1.49 หมายถึง พึงพอใจนอ้ยมาก หรือพึงพอใจในเกณฑต์ ่ามาก 
1.50 - 2.49 หมายถึง พึงพอใจนอ้ย หรือพึงพอใจในเกณฑ์ต ่า 
2.50 - 3.49 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง หรือพึงพอใจในเกณฑป์านกลาง 
3.50 - 4.49 หมายถึง พึงพอใจมาก หรือพึงพอใจในเกณฑม์าก 
4.50 - 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด หรือพึงพอใจในเกณฑสู์งมาก  
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ผลจากการวเิคราะห์แบบสอบถาม 
 ความพึงพอใจต่อระบบการจดัการความรู้งานการเงินและบญัชี โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวม เท่ากบั 3.54 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม เท่ากบั 0.43 และ
เม่ือพิจารณารายขอ้แลว้ พบวา่การจดัแบ่งหมวดหมู่สามารถคน้หาไดร้วดเร็ว มีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก มีเฉล่ียเท่ากบั 3.95 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.51 แสดงให้เห็นว่า ความ
คิดเห็นท่ีผูใ้ช้บริการมีต่อคุณภาพของระบบการจดัการความรู้ (KMS) งานการเงินและบญัชี ใน
การศึกษาคร้ังน้ีอยูใ่นเกณฑ ์ระดบัความพึงพอใจท่ีมาก โดยผลจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานช้ีให้เห็น
ถึงความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีแนวโนม้ไปในทิศทางเดียวกนั 
 สรุปจากการออกแบบระบบการจดัการความรู้จากความตอ้งการของผูใ้ช้งาน ระบบท่ีถูก
ออกแบบมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถน าไปใช้ในการจดัการความรู้ของงานการเงินและบญัชี
ของวทิยาลยัศิลปะส่ือ และเทคโนโลย ีไดใ้นระดบัหน่ึง 
 
ความเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 

1. ทดสอบการกรอกแบบฟอร์มท่ีสร้างข้ึนดว้ยโปรแกรม Microsoft InfoPath 2010 

พบวา่ ขอ้มูลท่ีตอ้งกรอกซ ้ าๆ กนั ควรจะกรอกคร้ังเดียวแลว้สามารถเช่ือมโยงไป

ยงัแบบฟอร์มอ่ืนไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งกรอกซ ้ าอีกคร้ังในหลายๆ แบบฟอร์ม  

2. ทดสอบการกรอกการควบคุมงบประมาณ พบวา่ ผูใ้ชใ้นแต่ละ User ควรมองเห็น

หรือกรอกขอ้มูลไดใ้นเฉพาะหนา้ท่ีของตนเอง  

3. การท างานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จะติดขดัถ้าระบบไฟฟ้า และอินเตอร์เน็ตของ

วทิยาลยัฯ มีปัญหา 

4. ยา้ยจากการท างานบนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว มาท างานบนระบบอินเตอร์เน็ต 

ฐานขอ้มูลจะเป็นฐานขอ้มูลชุดเดียวกนั ท าใหป้ฏิบติั หรือเรียนรู้งานจากคนอ่ืนได ้

5. เป็นระบบท่ีคนเข้ามาท างานใหม่สามารถศึกษาหาความรู้ได้จากเอกสาร หรือ

เหตุการณ์การท างานท่ีผา่นมา 

6. สามารถท างานไดทุ้กท่ีทุกเวลา ถา้มีอินเตอร์เน็ต   

7. ง่ายต่อการคน้หา หรือติดตามงาน หากระบบมีความสมบูรณ์ 
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 ผูศึ้กษาท าการปรับปรุงแบบฟอร์มทางการเงิน และศึกษาการเช่ือมโยงของระบบ เพื่อให้
เป็นระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด และเร่ิมใช้ระบบการควบคุมงบประมาณ ในปี 2555 ส่วนระบบ
ติดตามงบประมาณ จะท าการพฒันาต่อไป 
 
4.10 สรุปการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน ISO12207 
 การศึกษาไดด้ าเนินตามกรอบมาตรฐาน ISO12207 ทั้งหมด 15 กิจกรรม ดงัสรุปไดด้งัน้ี 

ตาราง 4.6 สรุปการด าเนินงานตามมาตรฐาน ISO12207 
กจิกรรม ผลการด าเนินงาน 

ENG1 Requirements 
elicitation  

เก็บความตอ้งการของผูบ้ริหารของวิทยาลยัฯ โดยการสัมภาษณ์ และ 
สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญคณะบริหารธุรกิจ และเจา้หน้าท่ีกองคลงั รวมทั้ง
เก็บความตอ้งการของบุคลากรวทิยาลยัฯ โดยใชแ้บบสอบถาม 
ผลทีไ่ด้  

 ผูบ้ริหาร ตอ้งการรายงานกระแสเงินสดของเงินหมุนเวยีน 1,000,000 

บาท รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อใชต้ดัสินใจในการวางแผนการ

ใชเ้งินช่วงใกลส้ิ้นปีงบประมาณ และตอ้งการขั้นตอนกระบวนการ

ท างาน ท่ีเกิดจากการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

 บุคลากร ตอ้งการใหมี้ขั้นตอนการท างานท่ีชดัเจน ระเบียบการเบิกจ่ายท่ี

ใชอ้ยูเ่ป็นประจ า ตวัอยา่งเอกสารการเบิกจ่าย ลดจ านวนเอกสารประกอบ

ใหน้อ้ยลง รวมทั้งการขยายระยะเวลาการคืนเงินยมื  

ENG2 System 
Requirements  

สอบถามโดยใชแ้บบสอบถามวา่ระบบ KMS ของงานการเงินควรมีการ
ใชง้านอะไรบา้ง ระบบ KMS เช่น จะตอ้งมีการรวบรวมกฎ ระเบียบ ของ
มหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบท่ีสามารถสืบค้นได้ง่ายและรวดเร็ว  มี
ตวัอย่างการเบิกจ่ายในแต่ละกรณี รวมทั้งระบบ KMS ต้อง ก าหนด
ผูใ้ช้งานมีก่ีประเภท ขอบเขตการใช้งาน ของผูใ้ช้งานแต่ละกลุ่มเป็น
อยา่งใด     

ผลที่ได้ กลุ่มผูใ้ช้งานระบบแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ผูใ้ช้บริการ ผูใ้ห้บริการ 
ผูบ้ริหาร 
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ตาราง 4.6 สรุปการด าเนินงานตามมาตรฐาน ISO12207 (ต่อ) 
กจิกรรม ผลการด าเนินงาน 

ENG3 Software 
Requirements Analysis  

น าขอ้มูลจาก ENG1 & ENG2 มาท าการวิเคราะห์เพื่อวางระบบ KMS   
จะตอ้งมีการใชง้านในเร่ืองใดบา้ง มีการแบ่ง Content อยา่งไรบา้ง  แลว้
ท าการออกแบบใหส้อดคลอ้งกบั ENG1 & ENG2   
ผลทีไ่ด้ ระบบ KMS มีโครงสร้างแบ่งเป็น 4 SITE ดังนี ้
Site 1 Finance (หน้าแรก) เนือ้หาประกอบด้วย 
1.ไฟลส์ าหรับดาวน์โหลด ทั้ง PDF และ Excel 

 ขอ้บงัคบั/ระเบียบ/ประกาศ  
 ฐานขอ้มูลทางการเงิน 
 แบบฟอร์มต่างๆ ท่ีใชป้ระกอบการเบิกจ่าย 

2. แบบฟอร์มส าหรับกรอกขอ้มูลและพิมพจ์ากระบบ 
 แบบฟอร์มเสนอโครงการ  
 แบบฟอร์มขออนุมติัโครงการ  
 แบบฟอร์มสัญญายมืเงิน  
 แบบฟอร์มคืนเงินยมืทดรอง  
 แบบฟอร์มใบขอจ่ายเงิน  
 แบบฟอร์มรายงานการเดินทางและสรุปค่าใชจ่้าย  
 แบบฟอร์มขออนุมติัจดัซ้ือจดัจา้ง  

3. ติดต่องานการเงินและบญัชี แจง้ช่ือของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี 
4. Link ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมล้ิงคท่ี์เก่ียวขอ้งกบังานการเงินและบญัชี 
5. ประกาศท่ีใชบ้่อย อตัราค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนบ่อย 
6. ถามตอบ เพื่อตอบขอ้สงสัยเก่ียวกบัการเบิกจ่าย 
Site 2 ตัวอย่างการเบิกจ่าย แสดงตวัอยา่งการเบิกจ่ายท่ีเกิดข้ึนบ่อยๆ 
Site 3 Executive ขอ้มูลส าหรับผูบ้ริหาร แสดงเป็นกราฟ 
Site 4 ระบบควบคุมและติดตามงบประมาณ เป็นแบบฟอร์มใหก้รอก
ขอ้มูลลงบน KMS เพื่อเก็บเป็นฐานขอ้มูล  

 

 

http://is.camt.cmu.ac.th/fin/DocLib2/Forms/AllItems.aspx
http://is.camt.cmu.ac.th/fin/DocLib4/Forms/AllItems.aspx
http://is.camt.cmu.ac.th/fin/DocLib3/Forms/AllItems.aspx
http://is.camt.cmu.ac.th/fin/DocLib6/Forms/AllItems.aspx
http://is.camt.cmu.ac.th/fin/DocLib8/Forms/AllItems.aspx
http://is.camt.cmu.ac.th/fin/DocLib5/Forms/AllItems.aspx
http://is.camt.cmu.ac.th/fin/DocLib7/Forms/AllItems.aspx
http://is.camt.cmu.ac.th/fin/DocLib9/Forms/AllItems.aspx
http://is.camt.cmu.ac.th/fin/Lists/List5/AllItems.aspx
http://is.camt.cmu.ac.th/fin/Lists/Link/AllItems.aspx
http://is.camt.cmu.ac.th/fin/Lists/List6/AllItems.aspx
http://is.camt.cmu.ac.th/fin/Lists/List2/AllItems.aspx
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ตาราง 4.6 สรุปการด าเนินงานตามมาตรฐาน ISO12207 (ต่อ) 
กจิกรรม ผลการด าเนินงาน 

ENG4 Software Design  ศึกษาโปรแกรม Microsoft SharePoint 2010 และเลือก Template ท่ี
เหมาะสมกบัหัวขอ้ของแต่ละ Site ท่ีไดก้  าหนดไวใ้น ENG3 (แสดง
รายละเอียดการสร้าง KMS ในภาคผนวก จ) 

MAN1 Organizational 
Alignment  

ศึกษาวิสัยทศัน์ของหน่วยงาน โดยการสัมภาษณ์จากผูบ้ริหาร  ส่ิงท่ี
ผูบ้ริหารคาดหวงัจากระบบ คือ การแสดงสถานะกระแสเงินสด และการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ความคาดหวังจากผู ้ใช้งาน คือ ขั้ นตอนท่ีลด
ระยะเวลาการท างานของแต่ละหน่วย จากนั้น ก็ศึกษาระบบ KMS และ
จดัทีมงานท่ีตอ้งดูแลระบบ ท าการเผยแพร่วิธีการใชผ้า่น Web Site รวม
ปิดประกาศใหท้ราบระบบท่ีสร้างข้ึนใหม่ 

MAN2 Organization 
Management  

ศึกษาโครงสร้างเดิมขององคก์ร และจดัโครงสร้างของงานการเงินใหม่ 

โดยมีต าแหน่งในทีมงานดงัน้ี  

 ประธานหรือหวัหนา้ฝ่ายบริหารสูงสุด (CKO) 

 ชุมชนนกัปฏิบติั (COPs) 

 ทีมวศิวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering Team) 

 ผูส้นบัสนุนระบบการจดัการความรู้ (KMS Support) 
MAN3 Project 
Management  

จดัท าแผนการด าเนินการเพื่อสร้างระบบ ในรูปแบบของ Gantt Chart  
โดยจะต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง (ENG3) ในระบบจดัการความรู้ จะได้
ขอ้มูลจากท่ีไหน อย่างใด จะลงในระบบอยา่งใด จะตอ้งหาเพิ่มเติมจาก
ท่ีไหน และจดัเก็บอยา่งไร 
ผลที่ได้ คือ ขอ้มูลท่ีจะจดัเก็บมาจากงานการเงินและบญัชี งานนโยบาย
และแผน และจากหน่วยงานต่างท่ีเก่ียวขอ้ง  

RIN1 Human Resource 
Management  

วิเคราะห์ ความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ของผูบ้ริหาร ผูเ้ช่ียวชาญ และผูป้ฎิบติั 
ในทีมงาน รวมทั้งวธีิการท่ีจะฝึกอบรมทีมงาน 

ผลทีไ่ด้ เจา้หนา้ท่ีตอ้งเพิ่มความรู้ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
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ตาราง 4.6 สรุปการด าเนินงานตามมาตรฐาน ISO12207 (ต่อ) 
กจิกรรม ผลการด าเนินงาน 

RIN2 Training การ
ฝึกอบรม  

วิเคราะห์ความตอ้งการของการฝึกอบรม ให้ผูน้  าดา้นต่างๆ มีความรู้ใน
ระบบงานการเงินและบญัชี เพื่อท่ีจะสามารถถ่ายทอด และพฒันาการ
ท างานเพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการท างานไดส้ะดวกรวดเร็วมากยิง่ข้ึน  
ผลที่ได้ เร่ิมจากเจา้หน้าท่ีการเงินตอ้งศึกษาการใช้โปรแกรม Microsoft 
SharePoint  

RIN3 Knowledge 
Management  

วเิคราะห์ความรู้ของงานการเงิน  

ผลทีไ่ด้ แบ่งล้ินชกัความรู้ในระบบ KMS แบ่งออกเป็น 

 บญัชี  

 การเงินรับ  

 การเงินจ่าย  

ในแต่ละล้ินชกัความรู้จะประกอบดว้ย ขั้นตอนการทางเดินของเอกสาร

แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ ตัวอย่างประกอบ รวมทั้ งระเบียบ ประกาศ 

ขอ้บงัคบัท่ีใช ้ในแต่ละกรณี 

RIN4 Infrastructure  ในการสร้างระบบ KMS ตอ้งส ารวจ Software ของคอมพิวเตอร์ว่า
พร้อมหรือไม่ ในการศึกษาน้ี ตอ้งลงโปรแกรม  

 Microsoft Visio 2010  

 Microsoft SharePoint 2010  

 Microsoft InfoPath 2010  

เม่ือสร้างเสร็จ ก็น า Link ของ KMS งานการเงินและบญัชีไปแสดงไว้

หนา้ Web Site ของวทิยาลยัฯ เพื่อใหง่้ายต่อการเขา้ถึง การเขา้ระบบ ถา้

ใหร้ะบบมีประสิทธิภาพ ควรใช ้Firefox 
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ตาราง 4.6 สรุปการด าเนินงานตามมาตรฐาน ISO12207 (ต่อ) 
กจิกรรม ผลการด าเนินงาน 

REU1 Asset 
Management  

ทรัพยสิ์นท่ีตอ้งใชใ้นการสร้างระบบ KMS ไดข้อ้มูลดงัน้ี 

 Server อาย ุ3 ปี 

 System Software Server อาย ุ3 ปี 

 Network อาย ุ3 ปี 

 KMS Software อาย ุ3 ปี 

 Client อาย ุ3 ปี 

 Client Software อาย ุ3 ปี 
REU2 Reuse Program 
Management  

ส ารวจแบบฟอร์มทางการเงิน ระบบ Work Flow เดิม เพื่อน ามาปรับใช ้
และหา Template ท่ีเหมาะสมไวส้ าหรับแสดงผลบนระบบ KMS ดว้ย 
MS SharePoint 2007 2010 รวมทั้งออกแบบ Template เพิ่มเติม เพื่อให้
การประมวลผล สะดวกและง่ายต่อการเขา้ถึงขอ้มูล 

REU3 Domain 
Engineering  

วิเคราะห์ผล ENG1 ถึง ENG4 และ MAN1 เพื่อตรวจสอบวา่สามารถน า
อะไรไปใช้ซ ้ าได้บา้ง และจบัความรู้ภารกิจต่างๆในหัวขอ้ความรู้งาน
การเงินและบญัชี โดยใช้ CommonKADS Methodology ในการเก็บ 
หลกัการส าคญั Domain Concept ของความรู้ 

Quality Assurance  ตรวจสอบระบบการด าเนินงานให้ครบถ้วนตามมาตรฐาน ISO12207 
โดยอาจารยท่ี์มีความเช่ียวชาญ 

 


