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ถอดบทเรียน 

โครงการ : การแลกเปลีย่นเรียนรูร้ะหว่างบุคลากรสายสนบัสนุน  

ครั้งที ่1/2563 (KM-MFU)  

เรือ่ง “การเรียนรูสู่้การเพิม่ประสิทธิภาพการท างาน โดยกระบวนการจดัการความรู”้ 

ในวนัพุธที ่12 กุมภาพนัธ ์2563 เวลา 09.00–16.30 น. 

ณ หอ้ง 323 ชั้น 3 อาคาร E-Park มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 

 
 

 ตามที่  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดโครงการ : การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสาย

สนับสนุน ค ร้ังที่  1/2563 (KM-MFU) เร่ือง “การเรียน รู้สู่ การเพ่ิ มประสิทธิภาพการท างาน            

โดยกระบวนการจัดการความรู้” ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ซ่ึงมีบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา

จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ: การแลกเปล่ียนเรียนรู้ฯ ประกอบด้วย บุคลากรสาย

สนับสนุนการศึกษา ในช่วงเช้า จ านวน 24 คน และช่วงบ่าย จ านวน 42 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน 

และเพ่ือให้เกิดแนวทางหรือแนวปฏิบัติ ในเร่ือง “การลดขั้นตอนการท างาน” รวมทั้งเป็นการใช้

กระบวนการจัดการความรู้ (KM) มาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพการท างานให้มีประสทิธภิาพมาก

ย่ิงขึ้น และสามารถน ากระบวนการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน พร้อมทั้ง

สามารถน าแนวทางหรือแนวปฏบัิติที่ได้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้หรือปรับใช้ในการพัฒนา

คุณภาพการท างาน ในการจัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ฯ มีวิธใีนด าเนินการ ดังน้ี  

กิจกรรมช่วงเช้า : มีการบรรยายให้ความรู้ในด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

ซ่ึงได้เชิญวิทยากร คือ รองศาสตราจารย์กลัณกา สาธติธาดา วิทยากรโครงการสมัมนาเครือข่ายองค์กรการ

เรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini UKM) ให้ความอนุเคราะห์มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

ในด้านการจัดการความรู้ ส าหรับบุคลากรซ่ึงไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้มา

ก่อน และกิจกรรมช่วงบ่าย: การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง “การลดขั้นตอนการท างาน” ซ่ึงบุคลากรสาย

สนับสนุนได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยมีกระบวนการการแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน ในเร่ือง : การลด

ขั้นตอนการท างาน ในประเดน็หัวข้อย่อยด้านแนวคิด/ประโยชน์ที่ได้รับ วิธีการ/รูปแบบ และสิ่งที่พึงระวัง 

โดยมีการแบ่งกลุ่ม จ านวน 5 กลุ่ม เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ซ่ึงมีรายละเอียด และบทสรุปในการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม ดังน้ี 
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กลุ่มที ่1 

มีสมาชิกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จ านวน 9 ทา่น ดังมีรายนามดังต่อไปนี้  

1) นางสาว ชุติกานต์ กนัถะกสัสานนท ์  ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 

2) นางสาว สภุาพร ตะติ   ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

3) นางสาว พรวิภา มีชัย   ส านักวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 

4) นาง ณชญาดา ภิราษร   ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

5) นาย ปองพล สนแสวงผล   ส่วนพัสดุ 

6) นาง คชาภรณ์ จันทาพูน   ส านักงานบัณฑติศึกษา 

7) นาย ฐาปกรณ์ อุ่นชัย   ศูนย์กฬีามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

8) นางสาว จันทร์จิรา กามนต์   หน่วยตรวจสอบภายใน (Note taker) 

9) นาย พงษธร อนุฤทธิ์   ส่วนพัฒนานักศึกษา (Facilitator) 

 

แนวปฏิบติัทีไ่ดจ้ากการแลกเปลีย่นเรียนรู ้ 

ในหวัขอ้ : “การลดขั้นตอนการท างาน” กลุ่มที ่1 

 

ประเดน็ การลดข้ันตอนเกี่ยวกบังานสารบรรณ 

1) แนวคิด/ประโยชน ์

แนวคิด : การเสนอ/รวบรวมเอกสารงานสารบรรณทาง google sheet + google drive แทนการ

พิมพ์จากระบบสารบรรณออนไลน์เพ่ือน าเสนอหัวหน้าหน่วยงาน และกระจายงานให้กบัผู้ได้รับมอบหมาย  

ประโยชน์ : ลดการใช้กระดาษและเกดิความรวดเรว็ในการมอบหมายงาน 

 

2) วิธีการ รูปแบบ 

การใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปที่ถูกออกแบบโดยอาจารย์ของส านักวิชาวิทยาศาสตร์ (google sheet-

Spread sheet) ในจัดเกบ็หนังสือรับจากระบบสารบรรณออนไลน์และมอบหมายงานโดยการส่งหนังสอืผ่าน

ระบบออนไลน์ไปยังหัวหน้าหน่วยงานเพ่ือให้สั่งการ 

 

3) สิง่ทีพ่งึระวงั 

- เอกสารที่เกี่ยวข้องกบัหน่วยงานภายนอกและงบประมาณ 

- การเปิดสทิธิ์การเข้าถึงในการแก้ไขข้อมูล 

- กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏบัิติของมหาวิทยาลัย 
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กลุ่มที ่2 

มีสมาชิกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จ านวน 9 ทา่น ดังมีรายนามดังต่อไปนี้  

1) นางสาว ศิรินาฏ กนัติ๊บ  ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 

2) นางสาว นิภา เสมอใจ  ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

3) นาย ชิติวัฒน์ อนิทรปรีชา  ส่วนพัสดุ 

4) นางสาว ณัทชกา ประชุมพันธุ์ ส านักงานจัดการทรัพย์สนิและรายได้ 

5) นางสาว จิราพร ไร่พุทธา  สถาบันชาและกาแฟฯ 

6) นาย นพพล โตสงัด   ส่วนทะเบียนและประมวลผล 

7) นางสาว พิมพ์ศิริ พรหมใจษา ศูนย์บริการสขุภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและ 

     อนุภาคลุ่มแม่น า้โขง 

8) นาง ศิริลักษณ์ วีราคม  ส านักวิชาทนัตแพทยศาสตร์ (Note taker) 

9) นาย ปฐมพงษ์ ประค าทอง  ศูนย์บริการวิชาการ (Facilitator) 

      

 

แนวปฏิบติัทีไ่ดจ้ากการแลกเปลีย่นเรียนรู ้ 

ในหวัขอ้ : “การลดขั้นตอนการท างาน” กลุ่มที ่2 

 

1) แนวคิด/ประโยชน์ 

1. เพ่ือความรวดเรว็ในการท างาน ลดเวลาในการท างาน 

2. ลดกระบวนการในการท างาน 

3. ลดความซ า้ซ้อนของขั้นตอนการท างาน 

4. ลดต้นทุนขององค์กร 

 

2) วิธกีาร รูปแบบ 

1. ใช้เทคโนโลยีช่วย หรืออุปกรณ์ช่วยในการท างาน เช่นโปรแกรมส าเร็จรูป เคร่ืองปิดผนึก

จดหมาย ใช้ Google Sheet ในการบันทกึข้อมูล 

2. กระจายอ านาจในการอนุมัติเร่ืองต่างๆ 

3. เกษียณหนังสอืผ่าน ระบบ online แทนการใช้การถ่ายส าเนา  

4. รวมจุดบริการที่มีลักษณะงานเดียวกนั  เพ่ือลดการใช้งานบุคลกร  

 

3) สิ่งที่พึงระวัง 

1. กฎระเบียบ ประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และราชการ 

2. ความถูกต้องของเอกสาร  

3. ถูกต้องตรงกบัผู้รับบริการ 
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กลุ่มที ่3 

มีสมาชิกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จ านวน 9 ทา่น ดังมีรายนามดังต่อไปนี้   

1) นางสาว ชฎาพันธ ์พรมมา  ส านักวิชานิติศาสตร์  

2) นางสาว ศุภรัตน์ ไชยลังกา  ส านักวิชาการแพทย์บูรณาการ 

3) นางสาว รัตนา มูลตรี  ศูนย์บริการวิชาการ 

4) นางสาว กรรณิกา มาโน  ส านักงานให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา  

5) นางสาว ชัญญา ตีรณวัฒนากูล ส านักงานจัดการทรัพย์สนิและรายได้ 

6) นางสาว ศิริกานต์ ภักดี  สถาบันชาและกาแฟฯ 

7) นาย เฉลิมวุฒิ บัวบาน  ส่วนการเจ้าหน้าที่ 

8) นาง สภุัค ทองดี   ส านักวิชาการจัดการ (Note taker) 

9) นาย พนมกร นันติ   ส่วนอาคารสถานที่ (Facilitator) 

 

แนวปฏิบติัทีไ่ดจ้ากการแลกเปลีย่นเรียนรู ้ 

ในหวัขอ้ : “การลดขั้นตอนการท างาน” กลุ่มที ่3 

 

1) แนวคิด/ประโยชน์ 

- ลดการซ า้ซ้อนของงาน 

- มีการสื่อสารที่ชัดเจนร่วมกนั 

- ลดความล่าช้าของงาน 

- สามารถต้ดสนิใจการท างานได้ง่าย 

 

2) วิธกีาร รูปแบบ 

- ทราบนโยบายการท างานของผู้บริหารที่ชัดเจน เพ่ือคนท างานจะได้ท างานได้อย่างราบร่ืน 

- การสอนงานเพ่ือให้ท างานแทนกนัได้ทนัเวลา 

- ก าหนดแบบฟอร์มที่เป็นมาตรฐาน ที่สามารถน าไปใช้งานร่วมกนัได้ 

- น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท างาน 

 

3) สิ่งที่พึงระวัง 

- การลดขั้นตอนการท างานต้องไม่กระทบกบัหน่วยงานอื่น 

- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องมีผู้ดูแลระบบ 
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กลุ่มที ่4 

มีสมาชิกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จ านวน 8 ทา่น ดังมีรายนามดังต่อไปนี้  

1) นาง จิรภา โกดถา   ส านักวิชานิติศาสตร์ 

2) นาง ปานวดี น้อยไพโรจน์  ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 

3) นางสาว องิกมล กนัทะรส  ส านักวิชาการแพทย์บูรณาการ 

4) นางสาว ฐิติญาณี จันทร์ตะ๊  ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสริินธร 

5) นางสาว อรวรรณ ชัยเรืองฤทธิ์ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

6) นางสาว ภัทรวดี จิวหา  ส่วนการเจ้าหน้าที่ 

7) นางสาว ธชัพงษ์ รักเสมอ   ส่วนอาคารสถานที่ (Note taker) 

8) นางสาว วิภา พันธนะบูรณ์  ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ (Facilitator) 

 

แนวปฏิบติัทีไ่ดจ้ากการแลกเปลีย่นเรียนรู ้

ในหวัขอ้ : “การลดขั้นตอนการท างาน” กลุ่มที ่4 

 

ประเดน็ การลดขั้นตอนการท างาน ด้านการตรวจสอบงบประมาณการเบิกจ่ายจากงานงบประมาณของ

หน่วยงาน 

1) แนวคิด/ประโยชน์ 

   1.1 ลดความซ า้ซ้อนในการตรวจเอกสารเพ่ือไม่ให้เกดิความล่าช้าในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

   1.2 การสื่อสารและการประสานงานของหน่วยงาน เช่น ส่วนนโยบายและแผน และส่วนการเงิน

และบัญชี ควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวทาง หรือข้อก าหนดรายการงบประมาณให้ไปใน

ทศิทางและมาตรฐานเดียวกนั เพ่ือให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ยึดถือเป็นแนวปฏบัิติ 

 

2) วิธกีาร รูปแบบ 

   2.1 ควรจัดท าคู่มือ และขั้นตอนในการปฏบัิติงาน  

   2.2 มีการแจ้งเวียนระเบียบ ขั้นตอนของการปฏบัิติงานให้ครบถ้วน 

       2.3 มีการจัดประชุมช้ีแจงให้กบัผู้ที่ปฏบัิติงานที่เกี่ยวข้อง 

  

3) สิ่งที่พึงระวัง 

- การลดขั้นตอนการปฏบัิติงานของหน่วยงานตนเอง และไม่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานอื่น 
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กลุ่มที ่5 

มีสมาชิกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้  จ านวน 8 ทา่น ดังมีรายนามดังต่อไปนี้  

1) นางสาว เกศกานดา รตจีน  ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 

2) นางสาว จุฑารัตน์ มาลาวิลาศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

3) นางสาว จิณณ์ณณัช ปัญญาอาวุธ ส านักงานบัณฑติศึกษา 

4) นาย ศุภฤกษ์ ตันตลา  ศูนย์กฬีามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

5) นางสาว เฉลิมพร สมสวัสด์ิ  หน่วยตรวจสอบภายใน 

6) นาย วีระศักด์ิ สทิธอิาษา  ส่วนการเงินและบัญชี 

7) นาย อภิวัฒน์ ไชยบุญมา  ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ (Note taker) 

8) นางสาว สภุาพร กนัธยิะ  ส่วนสารบรรณ อ านวยการและนิติการ (Facilitator) 

      

แนวปฏิบติัทีไ่ดจ้ากการแลกเปลีย่นเรียนรู ้ 

ในหวัขอ้ : “การลดขั้นตอนการท างาน” กลุ่มที ่5 

 

ประเดน็ การลดขั้นตอนในการส่งเอกสารยืมเงินทดรองจ่าย 

1) แนวคิด/ประโยชน์ 

- การลดเวลา ภาระงาน และจ านวนผู้ปฏบัิติงาน 

- การใช้ Check list ตรวจสอบเอกสารการเงินเกดิประสทิธภิาพของการท างานที่ตรวจสอบได้ 

- การติดตามสถานะของเอกสารการเงิน ผ่าน Google Sheet 

- สร้างการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน ในการส่งต่อเอกสารทางการเงิน  (ช่วงเวลาของการส่ง

เอกสารมีการเชค็ระหว่างองค์กร) 

 

2) วิธกีาร รูปแบบ 

- การสร้าง Check list เพ่ือลดความผิดพลาดของการส่งเอกสารทางการเงิน โดยมีรายละเอียด

ที่ชัดเจน และมีเอกสารที่ครบถ้วนตรงตาม  Check list 

- การก าหนดจุดส่งต่อเอกสารยืมเงินทดรองที่เสรจ็สิ้นจากฝ่ายการเงิน เพ่ือไปยังหน่วยงานอื่น 

เช่น ฝ่ายพัสดุ การเจ้าหน้าที่  และมีการพัฒนาต่อยอด Google Sheet ของส่วนการเงินฯ ที่

เช่ือมโยงกับหน่วยงานอื่น ที่ เกี่ยวข้อง เช่น ส่วนพัสดุ  ส่วนการเจ้าหน้าที่  เพ่ือสามารถ

ตรวจสอบสถานะของเอกสารผ่านทาง Google Sheet   

 

3) สิ่งที่พึงระวัง 

- การใช้แบบฟอร์ม Check list ที่ไม่ทั่วถึง เน่ืองจากไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ดังน้ันภายหลังการ

ประกาศ หรือแจ้งหนังสือเวียนเร่ืองแบบฟอร์ม Check list ทางฝ่ายการเงินควรเตรียม

แบบฟอร์ม ช่วง 1 เดือนแรกของการประกาศใช้ และมีการประชาสมัพันธใ์นช่วงแรก 

- การใช้จุดส่งต่อเอกสารอาจเกดิข้อผิดพลาดในการสญูหายของเอกสารได้ 
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ประมวลภาพ 

โครงการ : การแลกเปลีย่นเรียนรูร้ะหว่างบุคลากรสายสนบัสนุน  

ครั้งที ่1/2563 (KM-MFU)  

เรือ่ง “การเรียนรูสู่้การเพิม่ประสิทธิภาพการท างาน โดยกระบวนการจดัการความรู”้ 

ในวนัพุธที ่12 กุมภาพนัธ ์2563 เวลา 09.00–16.30 น. 

ณ หอ้ง 323 ชั้น 3 อาคาร E-Park มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 

****************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

ลงทะเบียน โครงการ :  

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ฯ  

กจิกรรม: บรรยายให้ความรู้ในด้านการ

จัดการความรู้ (Knowledge 

Management) 

ช่วงเช้า (เวลา 09.00-12.00 น.)  

 

 
 

 

เปิดโครงการ: การแลกเปล่ียนเรียนรู้ฯ 

โดย ผู้ช่วยอธกิารบดี  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวุรรณา เดชาทยั) 
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ประมวลภาพ (ต่อ) 

โครงการ : การแลกเปลีย่นเรียนรูร้ะหว่างบุคลากรสายสนบัสนุนการศึกษา  

ครั้งที ่1/2563 (KM-MFU)  

เรือ่ง “การเรียนรูสู่้การเพิม่ประสิทธิภาพการท างาน โดยกระบวนการจดัการความรู”้ 

ในวนัพุธที ่12 กุมภาพนัธ ์2563 เวลา 09.00–16.30 น. 

ณ หอ้ง 323 ชั้น 3 อาคาร E-Park มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 

****************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยายในด้านการจัดการความรู้  

(Knowledge Management) 

โดย รองศาสตราจารย์กลัณกา สาธติธาดา   

วิทยากรโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการ

เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

(Mini UKM) 

 

 

 

บรรยายในด้านการจัดการความรู้(เพ่ิมเติม)

แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 

โดย นายชัยพงศ์ แกล้วกล้า 

หัวหน้าส่วนประกนัคุณภาพการศึกษาและ 

พัฒนาหลักสูตร 
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ประมวลภาพ (ต่อ) 

โครงการ : การแลกเปลีย่นเรียนรูร้ะหว่างบุคลากรสายสนบัสนุนการศึกษา  

ครั้งที ่1/2563 (KM-MFU)  

เรือ่ง “การเรียนรูสู่้การเพิม่ประสิทธิภาพการท างาน โดยกระบวนการจดัการความรู”้ 

ในวนัพุธที ่12 กุมภาพนัธ ์2563 เวลา 09.00–16.30 น. 

ณ หอ้ง 323 ชั้น 3 อาคาร E-Park มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 

****************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ฝึกปฏบัิติ 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้  

 

  

 
 

 



 

10 

 

ประมวลภาพ (ต่อ) 

โครงการ : การแลกเปลีย่นเรียนรูร้ะหว่างบุคลากรสายสนบัสนุน  

ครั้งที ่1/2563 (KM-MFU)  

เรือ่ง “การเรียนรูสู่้การเพิม่ประสิทธิภาพการท างาน โดยกระบวนการจดัการความรู”้ 

ในวนัพุธที ่12 กุมภาพนัธ ์2563 เวลา 09.00–16.30 น. 

ณ หอ้ง 323 ชั้น 3 อาคาร E-Park มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 

****************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

ลงทะเบียน โครงการ :  

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ฯ  

กจิกรรม: การแลกเปล่ียนเรียนรู้  

เร่ือง “การลดขั้นตอนการท างาน” 

ช่วงบ่าย (เวลา 13.30-16.30 น.) 
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ประมวลภาพ (ต่อ) 

โครงการ : การแลกเปลีย่นเรียนรูร้ะหว่างบุคลากรสายสนบัสนุนการศึกษา  

ครั้งที ่1/2563 (KM-MFU)  

เรือ่ง “การเรียนรูสู่้การเพิม่ประสิทธิภาพการท างาน โดยกระบวนการจดัการความรู”้ 

ในวนัพุธที ่12 กุมภาพนัธ ์2563 เวลา 09.00–16.30 น. 

ณ หอ้ง 323 ชั้น 3 อาคาร E-Park มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 

 

****************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรม: การแลกเปล่ียนเรียนรู้  

เร่ือง “การลดขั้นตอนการท างาน” 

โดยมีทา่นวิทยากร 

รองศาสตราจารย์กลัณกา สาธติธาดา   

ให้ค าแนะน าในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 

 

 

บรรยายวิธกีารในการด าเนิน 

กจิกรรม: การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 

โดย นายชัยพงศ์ แกล้วกล้า 

หัวหน้าส่วนประกนัคุณภาพการศึกษาและ 

พัฒนาหลักสูตร 
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ประมวลภาพ (ต่อ) 

โครงการ : การแลกเปลีย่นเรียนรูร้ะหว่างบุคลากรสายสนบัสนุนการศึกษา  

ครั้งที ่1/2563 (KM-MFU)  

เรือ่ง “การเรียนรูสู่้การเพิม่ประสิทธิภาพการท างาน โดยกระบวนการจดัการความรู”้ 

ในวนัพุธที ่12 กุมภาพนัธ ์2563 เวลา 09.00–16.30 น. 

ณ หอ้ง 323 ชั้น 3 อาคาร E-Park มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย 

****************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน โดยมี

การแชร์ประสบการณ์ของหน่วยงาน  

 

  

  

 


