
Knowledge  Management:  KM/ กนผ./ มทรพ./  ทะเบียนความรู้ 

ทะเบียนรายการความรูท่ีไดรับการบงช้ี 
กองนโยบายและแผน 

 
ลําดับท่ี เรื่อง รูปแบบ สถานท่ีจัดเก็บ หมายเหตุ 

1. สรุปการประเมินผลโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  การตรวจการจางและการควบคุม
งานกอสราง 

เอกสาร กองนโยบายและแผน ป 2552 

2. สรุปการประเมินผลโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและ
การวางระบบควบคุมภายใน 

เอกสาร กองนโยบายและแผน ป 2552 

3. สรุปการประเมินผลโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  การกําหนดเปาหมายแผนระยะ
สั้นและระยะปานกลางตามยุทธศาสตร  และการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานจากการใช
จายงบประมาณ 

เอกสาร กองนโยบายและแผน ป 2552 

4.  COP:  การดําเนินงานออกแบบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค เอกสาร กองนโยบายและแผน ป 2552 
5. รายงานประจําป 2552  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
เอกสาร กองนโยบายและแผน 30 ม.ค. 2553 

6. หลักการวิเคราะหความเสี่ยงตามหลกัธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการสําคัญตามนโยบาย
รัฐบาล  ในการจัดทําคําเสนอของบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2553 

เอกสาร กองนโยบายและแผน 22 ก.พ. 2553 

7. การบรรยายเรื่อง  ระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โดยรองอธิการบดีดานวางแผนและพัฒนาคุณภาพ  และผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประกันคุณภาพทางการศึกษา  จัดโดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร  วันท่ี 22 เมษายน 2553  ณ  โรงแรมเลอคาซา  บางแสน  จังหวัดชลบุรี   

Power Point 
Files 

กองนโยบายและแผน 22 เม.ย. 2553 

8. COP:  กิจกรรมการถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู  
การศึกษาดูงานของสถาบันพลศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เรื่องการประกันคุณภาพของกองนโยบายและแผน เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2553 

เอกสาร 
Power Point 

Files 

กองนโยบายและแผน 11 พ.ค. 2553 

9. สรุปผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ 
รัฐบาลนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ (30 ธันวาคม 2551 – 30 ธันวาคม 2552) 

เอกสาร 
 

กองนโยบายและแผน 
 

7 ก.ค. 2553 
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ลําดับท่ี เรื่อง รูปแบบ สถานท่ีจัดเก็บ หมายเหตุ 
10. เอกสารประกอบการสัมมนา  โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  การทบทวนกลยุทธ  

กําหนดตัวชี้วัด  และกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จตามยุทธศาสตร มทร.พระนคร  จัดโดย
กองนโยบายและแผน  วันท่ี 3 – 6 สิงหาคม 2553  ณ  วังยาว  ริเวอรไซต รีสอรท  จังหวัด
นครนายก 

เอกสาร 
 

กองนโยบายและแผน 
 

3-6 ส.ค. 2553 
 

11. กิจกรรมการถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เรื่อง หนวยงานท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) จากการประเมินคุณภาพภายใน 9 
องคประกอบ ป 52 
องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ  ตัวชี้วัดท่ี 7.8 มีการนําระบบบริหารความ
เสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 

เอกสาร กองนโยบายและแผน 23 พ.ย. 2553 

12. กิจกรรมการถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เรื่อง หนวยงานท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) จากการประเมินคุณภาพภายใน 9 
องคประกอบ ป 52 
องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ  ตัวชี้วัดท่ี 7.9 ระดับความสําเร็จของการ
ถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 
 

เอกสาร กองนโยบายและแผน 23 พ.ย. 2553 

13. COP :  กิจกรรมการถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เรื่อง หนวยงานท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) จากการประเมินคุณภาพภายใน 9 
องคประกอบ ป 52 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ 
ตัวชี้วัดท่ี 1.1  การกําหนดปรัชญา  ปณิธาน  ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  แผนฯ 

เอกสาร กองนโยบายและแผน 23 มี.ค. 2554 

14. COP :  กิจกรรมการถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เรื่อง หนวยงานท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) จากการประเมินคุณภาพภายใน 9 
องคประกอบ ป 52 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ 

เอกสาร กองนโยบายและแผน 23 มี.ค. 2554 
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ลําดับท่ี เรื่อง รูปแบบ สถานท่ีจัดเก็บ หมายเหตุ 
ตัวชี้วัดท่ี 1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด 

15.  COP :  การจดัทําแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองนโยบายและแผน 
ประจาํป 2554 

เอกสาร กองนโยบายและแผน 15 มิ.ย. 2554 

16. บทสรุปงานวิจัยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยสูสากล เอกสาร กองนโยบายและแผน 20 ก.ย. 2554 
17. ทราบหรือไม ประเทศไทยมีจังหวัดท่ี 77 เอกสาร กองนโยบายและแผน 17 ต.ค. 2555 
18. เทคนิคการเปลี่ยนเลขอาราบิคเปนเลขไทยใน Microsoft Excel เอกสาร กองนโยบายและแผน 13 ธ.ค. 2555 
19. เทคนิคการเปลี่ยนตัวเลขอารบิคเปนเลขไทยใน Microsoft Word เอกสาร กองนโยบายและแผน 13 ธ.ค. 2555 
20. คูมือการใชงานระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) เอกสาร กองนโยบายและแผน 5 ก.พ. 2555 
21. การศึกษาดูงานโครงการเตรียมผูบริหารฯ ณ ประเทศไตหวัน เอกสาร กองนโยบายและแผน 20 มิ.ย 2555 
22. กิจกรรมถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู 

เรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตร 
เอกสาร กองนโยบายและแผน 4 ก.ค. 2555 

23 การจัดทําโครงการบริการวิชาการ เอกสาร     
Power point 

กองนโยบายและแผน 20 พ.ย. 2555 

24 เทคนิคการเขียนโครงการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 

เอกสาร     
Power point 

กองนโยบายและแผน 20 พ.ย. 2555 

25 หลักการเขียนโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณ ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร 

เอกสาร     
Power point 

กองนโยบายและแผน 20 พ.ย. 2555 

26 คูมือการใชงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส เอกสาร กองนโยบายและแผน 21 พ.ย. 2555 
27 การใชงานโปรแกรมคัดลอกโอนยายขอมูล (สําหรับการโอนยาย path ท่ีมีชื่อเกิน 255 

ตัวอักษร) 
เอกสาร กองนโยบายและแผน 6 ธ.ค. 2555 

28 กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู การจัดทําแผนยุทธศาสตรกองนโยบายและแผน เอกสาร กองนโยบายและแผน 24 ม.ค. 2556 
29 การบูรณาการการจัดการความรูเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เอกสาร กองนโยบายและแผน 6 มี.ค. 2556 
30 กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู  การจัดเก็บขอมูลและรายงานการประเมินตนเอง ป 2555  เอกสาร กองนโยบายและแผน 29 มี.ค. 2556 
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ลําดับท่ี เรื่อง รูปแบบ สถานท่ีจัดเก็บ หมายเหตุ 
31 การเปลี่ยนแปลงสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เอกสาร กองนโยบายและแผน 19 เม.ย. 2556 
32 บันทึกการเลาเรื่อง การบรรยายพิเศษเทคโนโลยีสําหรับการบรรเทาผลกระทบทาง

การเกษตร การปรับตัว และการพัฒนาอยางยั่งยืน 
เอกสาร กองนโยบายและแผน 3 มิ.ย. 2556 

33 เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

เอกสาร กองนโยบายและแผน 25 ส.ค. 2556 

34 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เอกสาร กองนโยบายและแผน 13 ก.ย. 2556 
35 กรอบแนวคิดการเขียน KPI เอกสาร กองนโยบายและแผน 13 ต.ค. 2556 
36 สู Lean University ครั้งท่ี 1 เอกสาร กองนโยบายและแผน 31 ม.ค. 2557 
37 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของยุโรปผานกระบวนการโบโลญญา 

ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
เอกสาร กองนโยบายและแผน 3 เม.ย. 2557 

38 บอกเลา..แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ระยะครึ่ง
แผน 

เอกสาร กองนโยบายและแผน 24 เม.ย. 2557 

39 กองทุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เอกสาร กองนโยบายและแผน 8 พ.ค. 2557 
40 การบริการทรัพยากรมนุษยในทศวรรษท่ี 2 เอกสาร กองนโยบายและแผน 8 ก.ย. 2557 
41 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยแหงความสุข เอกสาร กองนโยบายและแผน 8 ก.ย. 2557 
42 โครงการสงเสริมธรรมาภิบาลในองคกร  เอกสาร กองนโยบายและแผน 25 ก.ย. 2557 
43 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือขายกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง  เอกสาร กองนโยบายและแผน 12 ธ.ค. 2557  
44 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรกับอนาคตการพัฒนาประเทศ  เอกสาร กองนโยบายและแผน 6 ม.ค. 2558 
45 การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุมใหมใหไดมาตรฐานการอุดมศึกษาและเตรียมความพรอมสู

การเปนประชาคมอาเซียน  
เอกสาร กองนโยบายและแผน 17 ก.พ. 2558 

46 การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานดานนโยบายและแผน/งานออกแบบกอสราง   เอกสาร กองนโยบายและแผน 2 มี.ค. 2558 
47 การเยี่ยมชมการจัดแหลงเรียนรู สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี  
เอกสาร กองนโยบายและแผน 27 เม.ย. 2558 

http://ppd.offpre.rmutp.ac.th/home/wp-content/uploads/pdf/km/2557/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B.pdf
http://ppd.offpre.rmutp.ac.th/home/wp-content/uploads/pdf/km/2557/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B.pdf
http://ppd.offpre.rmutp.ac.th/home/wp-content/uploads/pdf/km/2557/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3.pdf
http://ppd.offpre.rmutp.ac.th/home/wp-content/uploads/pdf/km/2557/km7-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3.pdf
http://ppd.offpre.rmutp.ac.th/home/wp-content/uploads/pdf/km/2558/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%9C-%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3-9-%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87.pdf
http://ppd.offpre.rmutp.ac.th/home/wp-content/uploads/pdf/km/2558/changes-in-population-structure.pdf
http://ppd.offpre.rmutp.ac.th/home/wp-content/uploads/pdf/km/2558/km9-development-new-group.pdf
http://ppd.offpre.rmutp.ac.th/home/wp-content/uploads/pdf/km/2558/km9-development-new-group.pdf
http://ppd.offpre.rmutp.ac.th/home/wp-content/uploads/pdf/km/2558/km10-implementation-policies.pdf
http://ppd.offpre.rmutp.ac.th/home/wp-content/uploads/pdf/km/2558/km-visit-kmutt.pdf
http://ppd.offpre.rmutp.ac.th/home/wp-content/uploads/pdf/km/2558/km-visit-kmutt.pdf
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ลําดับท่ี เรื่อง รูปแบบ สถานท่ีจัดเก็บ หมายเหตุ 
48 มุมมองในการกําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยใน10 ปขางหนา การอุดมศึกษาไทย : 

สูบริบทของ AEC & 21th Century 
เอกสาร กองนโยบายและแผน 16 มิ.ย. 2558 

49 บทบาทของอุดมศึกษายุคใหมภายใตบริบทการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาไทย อ.ธนติสรณ  
จิระพรชัย รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ (มจธ.) 

เอกสาร กองนโยบายและแผน 16 มิ.ย. 2558 

50 จุดเริ่มตนของ มทร.พระนคร สูอนาคตของประเทศไทย เอกสาร กองนโยบายและแผน 18 พ.ย. 2558 
51 แนวทางการวิเคราะหเพ่ือพัฒนาหลักสูตร เพ่ิมศักยภาพในการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําดาน

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติและระดับสากล 
เอกสาร กองนโยบายและแผน 18 พ.ย. 2558 

52 แนวทางการเขียนโครงการเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการจัดทํางบประมาณเงินรายไดประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

เอกสาร กองนโยบายและแผน 20 มิ.ย. 2559 

53 ข้ันตอนการจัดสรรงบดําเนินงาน งบประมาณรายจายประจําป 2560 เอกสาร กองนโยบายและแผน 20 ก.ย. 2559 
54 โครงการพัฒนาศักยภาพและสรางความเขมแข็งนักวิจัย มทร. 

พระนคร กิจกรรมท่ี ๔ การใชโปรแกรม Endnote เพ่ือจัดรายการบรรณานุกรมและการทํา
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

เอกสาร กองนโยบายและแผน 9 ต.ค. 2559  

55 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือขายกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง  เอกสาร กองนโยบายและแผน 7 เม.ย. 2560 
56 โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอาเซียน เอกสาร กองนโยบายและแผน 26 พ.ค. 60 
57 บันทึกเรื่องเลา อบรมหลักสูตร Google for Education เอกสาร กองนโยบายและแผน 22 มิ.ย. 60 
58 บันทึกเรื่องเลา เรื่อง “การเตรียมความพรอมสูการเปนมหาวิทยาลัย 4.0” (9 ต.ค. 60) เอกสาร กองนโยบายและแผน 6 พ.ย. 60 
59 บันทึกเรื่องเลา เรื่อง “เรื่อง การพัฒนาเว็บไซตการจัดการความรูสูการเปนมหาวิทยาลัย

ดิจิทัล”  
เอกสาร กองนโยบายและแผน 10 ม.ค. 61 

60 บันทึกเรื่องเลา เรื่อง สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เครือขายกองนโยบายและแผน 9 ราชมงคล 
"การจัดทํางบประมาณ การบริหารงบประมาณ การติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ" 

เอกสาร กองนโยบายและแผน 31 ม.ค. 61 

 
 
 

http://ppd.offpre.rmutp.ac.th/home/wp-content/uploads/pdf/km/2558/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%9C-%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3-9-%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87.pdf
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ลําดับท่ี เรื่อง 

 
รูปแบบ สถานท่ีจัดเก็บ หมายเหตุ 

61 COP :  กิจกรรมการถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู  
เรื่อง แนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) การประชุมเรงรัดและแกไขปญหาการกอสราง 
 

เอกสาร กองนโยบายและแผน ต.ค. 61 

62 บันทึกเรื่องเลา เรื่อง โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรดานการเงิน 
บัญชี พัสดุและบริหารทรัพยสิน 
 

เอกสาร กองนโยบายและแผน 29 พ.ย. 61 

63 บันทึกเรื่องเลา เรื่อง โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณและการดําเนินงาน
ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

เอกสาร กองนโยบายและแผน 1 มี.ค. 62  

64 บันทึกเรื่องเลา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพงานดานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
 

เอกสาร กองนโยบายและแผน 21 - 22 ก.พ. 62   

65 บันทึกเรื่องเลา เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิชาการ : ดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 

เอกสาร กองนโยบายและแผน 13 - 14 พ.ค. 62  

66 
 

บันทึกเรื่องเลา เรื่อง ฝกอบรมการใช Sketch Up และ Profile builder เขียนแบบกอสราง 
3D และประมาณราคา 

เอกสาร กองนโยบายและแผน 5 – 7 ก.ค. 62 

  


