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

ทะเบียนรายการความรู้ที่ได้รับการบ่งช้ี 
กองนโยบายและแผน 

 
ล าดับที่ เรื่อง รูปแบบ สถานที่จัดเก็บ หมายเหตุ 

1. สรุปการประเมินผลโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  การตรวจการจ้างและการควบคุม
งานก่อสร้าง 

เอกสาร กองนโยบายและแผน ปี 2552 

2. สรุปการประเมินผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและ
การวางระบบควบคุมภายใน 

เอกสาร กองนโยบายและแผน ปี 2552 

3. สรุปการประเมินผลโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  การก าหนดเป้าหมายแผนระยะ
สั้นและระยะปานกลางตามยุทธศาสตร์  และการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานจากการใช้
จ่ายงบประมาณ 

เอกสาร กองนโยบายและแผน ปี 2552 

4.  COP:  การด าเนินงานออกแบบให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เอกสาร กองนโยบายและแผน ปี 2552 
5. รายงานประจ าปี 2552  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
เอกสาร กองนโยบายและแผน 30 ม.ค. 2553 

6. หลักการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการส าคัญตามนโยบาย
รัฐบาล  ในการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2553 

เอกสาร กองนโยบายและแผน 22 ก.พ. 2553 

7. การบรรยายเรื่อง  ระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โดยรองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ  และผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประกันคุณภาพทางการศึกษา  จัดโดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  วันที่ 22 เมษายน 2553  ณ  โรงแรมเลอคาซ่า  บางแสน  จังหวัดชลบุรี   

Power Point 
Files 

กองนโยบายและแผน 22 เม.ย. 2553 

8. COP:  กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
การศึกษาดูงานของสถาบันพลศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่องการประกันคุณภาพของกองนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 

เอกสาร 
Power Point 

Files 

กองนโยบายและแผน 11 พ.ค. 2553 

9. สรุปผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
รัฐบาลนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ (30 ธันวาคม 2551 – 30 ธันวาคม 2552) 

เอกสาร 
 

กองนโยบายและแผน 
 

7 ก.ค. 2553 
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ล าดับที่ เรื่อง รูปแบบ สถานที่จัดเก็บ หมายเหตุ 
10. เอกสารประกอบการสัมมนา  โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  การทบทวนกลยุทธ์  

ก าหนดตัวชี้วัด  และก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ มทร.พระนคร  จัดโดย
กองนโยบายและแผน  วันที่ 3 – 6 สิงหาคม 2553  ณ  วังยาว  ริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท  จังหวัด
นครนายก 

เอกสาร 
 

กองนโยบายและแผน 
 

3-6 ส.ค. 2553 
 

11. กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง หน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) จากการประเมินคุณภาพภายใน 9 
องค์ประกอบ ปี 52 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  ตัวชี้วัดที่ 7.8 มีการน าระบบบริหารความ
เสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา 

เอกสาร กองนโยบายและแผน 23 พ.ย. 2553 

12. กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง หน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) จากการประเมินคุณภาพภายใน 9 
องค์ประกอบ ปี 52 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  ตัวชี้วัดที่ 7.9 ระดับความส าเร็จของการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล 
 

เอกสาร กองนโยบายและแผน 23 พ.ย. 2553 

13. COP :  กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง หน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) จากการประเมินคุณภาพภายใน 9 
องค์ประกอบ ปี 52 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  และแผนด าเนินการ 
ตัวชี้วัดที่ 1.1  การก าหนดปรัชญา  ปณิธาน  ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์  แผนฯ 

เอกสาร กองนโยบายและแผน 23 มี.ค. 2554 

14. COP :  กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง หน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) จากการประเมินคุณภาพภายใน 9 
องค์ประกอบ ปี 52 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  และแผนด าเนินการ 

เอกสาร กองนโยบายและแผน 23 มี.ค. 2554 



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

ล าดับที่ เรื่อง รูปแบบ สถานที่จัดเก็บ หมายเหตุ 
ตัวชี้วัดที่ 1.2  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่ก าหนด 

15.  COP :  การจัดท าแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองนโยบายและแผน 
ประจ าปี 2554 

เอกสาร กองนโยบายและแผน 15 มิ.ย. 2554 

16. บทสรุปงานวิจัยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยสู่สากล เอกสาร กองนโยบายและแผน 20 ก.ย. 2554 
17. ทราบหรือไม่ ประเทศไทยมีจังหวัดที่ 77 เอกสาร กองนโยบายและแผน 17 ต.ค. 2555 
18. เทคนิคการเปลี่ยนเลขอาราบิคเป็นเลขไทยใน Microsoft Excel เอกสาร กองนโยบายและแผน 13 ธ.ค. 2555 
19. เทคนิคการเปลี่ยนตัวเลขอารบิคเป็นเลขไทยใน Microsoft Word เอกสาร กองนโยบายและแผน 13 ธ.ค. 2555 
20. คู่มือการใช้งานระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) เอกสาร กองนโยบายและแผน 5 ก.พ. 2555 
21. การศึกษาดูงานโครงการเตรียมผู้บริหารฯ ณ ประเทศไต้หวัน เอกสาร กองนโยบายและแผน 20 มิ.ย 2555 
22. กิจกรรมถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เรื่อง การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
เอกสาร กองนโยบายและแผน 4 ก.ค. 2555 

23 การจัดท าโครงการบริการวิชาการ เอกสาร     
Power point 

กองนโยบายและแผน 20 พ.ย. 2555 

24 เทคนิคการเขียนโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 

เอกสาร     
Power point 

กองนโยบายและแผน 20 พ.ย. 2555 

25 หลักการเขียนโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร 

เอกสาร     
Power point 

กองนโยบายและแผน 20 พ.ย. 2555 

26 คู่มือการใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร กองนโยบายและแผน 21 พ.ย. 2555 
27 การใช้งานโปรแกรมคัดลอกโอนย้ายข้อมูล (ส าหรับการโอนย้าย path ที่มีชื่อเกิน 255 

ตัวอักษร) 
เอกสาร กองนโยบายและแผน 6 ธ.ค. 2555 

28 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์กองนโยบายและแผน เอกสาร กองนโยบายและแผน 24 ม.ค. 2556 
29 การบูรณาการการจัดการความรู้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เอกสาร กองนโยบายและแผน 6 มี.ค. 2556 
30 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การจัดเก็บข้อมูลและรายงานการประเมินตนเอง ปี 2555  เอกสาร กองนโยบายและแผน 29 มี.ค. 2556 
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ล าดับที่ เรื่อง รูปแบบ สถานที่จัดเก็บ หมายเหตุ 
31 การเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เอกสาร กองนโยบายและแผน 19 เม.ย. 2556 
32 บันทึกการเล่าเรื่อง การบรรยายพิเศษเทคโนโลยีส าหรับการบรรเทาผลกระทบทาง

การเกษตร การปรับตัว และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เอกสาร กองนโยบายและแผน 3 มิ.ย. 2556 

33 เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

เอกสาร กองนโยบายและแผน 25 ส.ค. 2556 

34 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เอกสาร กองนโยบายและแผน 13 ก.ย. 2556 
35 กรอบแนวคิดการเขียน KPI เอกสาร กองนโยบายและแผน 13 ต.ค. 2556 
36 สู่ Lean University ครั้งที่ 1 เอกสาร กองนโยบายและแผน 31 ม.ค. 2557 
37 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของยุโรปผ่านกระบวนการโบโลญญ่า 

ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
เอกสาร กองนโยบายและแผน 3 เม.ย. 2557 

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

เอกสาร กองนโยบายและแผน 24 เม.ย. 2557 

39 กองทุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เอกสาร กองนโยบายและแผน 8 พ.ค. 2557 
40 การบริการทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษท่ี 2 เอกสาร กองนโยบายและแผน 8 ก.ย. 2557 
41 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มหาวิทยาลัยแห่งความสุข เอกสาร กองนโยบายและแผน 8 ก.ย. 2557 
42 โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร  เอกสาร กองนโยบายและแผน 25 ก.ย. 2557 
43 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง  เอกสาร กองนโยบายและแผน 12 ธ.ค. 2557  
44 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรกับอนาคตการพัฒนาประเทศ  เอกสาร กองนโยบายและแผน 6 ม.ค. 2558 
45 การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ให้ได้มาตรฐานการอุดมศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่

การเป็นประชาคมอาเซียน  
เอกสาร กองนโยบายและแผน 17 ก.พ. 2558 

46 การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน/งานออกแบบก่อสร้าง   เอกสาร กองนโยบายและแผน 2 มี.ค. 2558 
47 การเยี่ยมชมการจัดแหล่งเรียนรู้ ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

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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ล าดับที่ เรื่อง รูปแบบ สถานที่จัดเก็บ หมายเหตุ 
48 มุมมองในการก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยใน10 ปีข้างหน้า การอุดมศึกษาไทย : 

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

49 บทบาทของอุดมศึกษายุคใหม่ภายใต้บริบทการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาไทย อ.ธนิตสรณ์  
จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ (มจธ.) 

เอกสาร กองนโยบายและแผน 16 มิ.ย. 2558 

50 จุดเริ่มต้นของ มทร.พระนคร สู่อนาคตของประเทศไทย เอกสาร กองนโยบายและแผน 18 พ.ย. 2558 
51 แนวทางการวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาหลักสูตร เพ่ิมศักยภาพในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้าน

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและระดับสากล 
เอกสาร กองนโยบายและแผน 18 พ.ย. 2558 

52 แนวทางการเขียนโครงการเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการจัดท างบประมาณเงินรายได้ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

เอกสาร กองนโยบายและแผน 20 มิ.ย. 2559 

53 ขั้นตอนการจัดสรรงบด าเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 เอกสาร กองนโยบายและแผน 20 ก.ย. 2559 
54 โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งนักวิจัย มทร. 

พระนคร กิจกรรมที่ ๔ การใช้โปรแกรม Endnote เพ่ือจัดรายการบรรณานุกรมและการท า
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

เอกสาร กองนโยบายและแผน 9 ต.ค. 2559  

55 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง  เอกสาร กองนโยบายและแผน 7 เม.ย. 2560 
56 โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอาเซียน เอกสาร กองนโยบายและแผน 26 พ.ค. 60 
57 บันทึกเรื่องเล่า อบรมหลักสูตร Google for Education เอกสาร กองนโยบายและแผน 22 มิ.ย. 60 
58 บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0” (9 ต.ค. 60) เอกสาร กองนโยบายและแผน 6 พ.ย. 60 
59 บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง “เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้สู่การเป็นมหาวิทยาลัย

ดิจิทัล”  
เอกสาร กองนโยบายและแผน 10 ม.ค. 61 

60 บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายกองนโยบายและแผน 9 ราชมงคล 
"การจัดท างบประมาณ การบริหารงบประมาณ การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ" 

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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ล าดับที่ เรื่อง 

 
รูปแบบ สถานที่จัดเก็บ หมายเหตุ 

61 COP :  กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) การประชุมเร่งรัดและแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง 

เอกสาร กองนโยบายและแผน ต.ค. 61 

62 บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรด้านการเงิน 
บัญชี พัสดุและบริหารทรัพย์สิน 

เอกสาร กองนโยบายและแผน 29 พ.ย. 61 

63 บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการด าเนินงาน
ของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เอกสาร กองนโยบายและแผน 1 มี.ค. 62  

64 บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การพัฒนาคุณภาพงานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร กองนโยบายและแผน 21 - 22 ก.พ. 62   
65 บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิชาการ : ด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
เอกสาร กองนโยบายและแผน 13 - 14 พ.ค. 62  

66 บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง  การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เอกสาร กองนโยบายและแผน 9 ต.ค 2562 

67 บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การประเมินตนเองสู่การก าหนดจุดเน้นทางยุทธศาสตร์ของ
สถาบันอุดมศึกษา (Strategic focus) 

เอกสาร กองนโยบายและแผน 28 ม.ค.63 

68 เรื่อง โครงการการบริหารยุทธศาสตร์ เอกสาร กองนโยบายและแผน 4 – 5 มี.ค 63 
69 เรื่อง โครงการส่งเสริมการน าองค์ความรู้มาเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การจัดการความรู้รายบุคคล (Individual 
KM)  
 

เอกสาร กองนโยบายและแผน 16 -17 มี.ค.63 

  


