รูปแบบการนําเสนอแนวปฏิบัติทดี่ ี
โครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรูฯ ครั้งที่ 11
“การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0”
(Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0)
สําหรับอาจารย / บุคลากรสายสนับสนุน / นักศึกษา
ชื่อเรื่อง/แนวปฏิบัติที่ดี...................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล ผูนําเสนอ…………….....…………………………………….........................……............…...….
ชื่อสถาบันการศึกษา………..……………………………………………….........................…............……...……
หนวยงาน……………………………………………..………………………………………………….............……..…….
เบอรโทรศัพทมือถือ........................................................................................................................
เบอรโทรสาร...................................................................................................................................
E-Mail address............................................................................................................................
ผูสงแนวปฏิบัติที่ดีตองนําเสนอเนื้อหาและเอกสารตางๆ ที่แสดงถึงแนวปฏิบัติที่ดีโดยตองครอบคลุมเนื้อหา
ดังนี้
• บทสรุป (ภาษาไทยใหมีขอความเหมือนภาษาอังกฤษ ความยาวไมควรเกิน 300 คํา)
• Summary (บทสรุปเปนภาษาอังกฤษ)
• คําสําคัญ (โปรดระบุคําสําคัญ ไมเกิน 5 คํา)
• บทนํา (ชี้ใหเห็นความสําคัญ ประเด็นของเรื่อง ปญหาของกระบวนการ หรือวิธีการดําเนินงานที่
ผ่านมากอนที่จะมีการจัดการความรู)
• วิธีการดําเนินงาน (วิธีการ กระบวนการ และแนวทางการดําเนินงาน โดย ระบุและอธิบายการ
ใชเครื่องมือการจัดการความรู (KM tools)
• ผลและอภิปรายผลการดําเนินงาน (เกิดผลกระทบที่เปนประโยชนหรือสรางคุณคา เกิด
นวัตกรรมใหม่/สามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนาระบบงานเดิมอย่างไร/ปจจัยที่ทําใหเกิดผลสําเร็จ
ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข)
• สรุป (สรุปอธิบายใหเห็นความสําเร็จ และเสนอแนะแนวทางการทํางานในขั้นตอไปหรือความทา
ทายในการดําเนินกิจกรรมอนาคตไดอยางไร
• บรรณานุกรม (เอกสารทั้งหมดที่ผูเขียนไดใชอางอิง)

หมายเหตุ การจัดทําเอกสารนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี
1. ขนาดกระดาษ A4 ไม่เกิน 10 หน้า
2. กั้นหนาซาย 1.5” กั้นหลังขวา 1.25” ขอบกระดาษบน และลาง 1.25”
3. การพิมพใชตัวอักษร “TH SarabunPSK” Font Size 16 ตัวอักษรปกติ หัวขอใหญ Font Size 18
ตัวอักษรหนา
หลักเกณฑการสงผลงานเขารวมประกวด
1. เปนบทความนํ า เสนอแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ เกิ ด จากการจั ด กิ จ กรรมการจั ด การความรู ในองคกรที่
ดําเนินการเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาการปฏิบัติงานในองคกร
2. สามารถเปนกิจกรรมที่ใชเครื่องมือการจัดการความรู (KM TOOLS) มาใชในกิจกรรม
3. สามารถอธิบ ายถึ งการนํ าผลของกิ จกรรมไปปรับ ใชหรือ สามารอธิบ ายแนวทางการนํ าผลการ
ดําเนินงานไปใชประโยชนในการพัฒนางานและพัฒนาทักษะของตนเอง

องคประกอบประเด็นการเขียนบทความแนวปฏิบัตทิ ี่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรูฯ ครั้งที่ 11
“การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0”
(Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0)
สําหรับอาจารย / บุคลากรสายสนับสนุน / นักศึกษา
ชื่อเรื่องภาษาไทย
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
ชื่อ - นามสกุล (First name Last name)1 ของผูเขียนคนที่ 1
ชื่อ - นามสกุล (First name Last name)2 ของผูเขียนคนที่ 2
ตําแหนง สถานที่ทํางาน และ E-mail address ของผูเขียนคนที่ 1 1
ตําแหนง สถานที่ทํางาน และ E-mail address ของผูเขียนคนที่ 2 2
..........................................................................................................................................................
บทสรุป
ภาษาไทยใหมีขอความเหมือนภาษาอังกฤษ ความยาวไมควรเกิน 300 คํา โดยใหสรุปเนื้อหาของ
บทความทั้งหมดใหเขาใจที่มาของการดําเนินงาน วัตถุประสงควิธีดําเนินงานโดยยอ ผลการดําเนินงาน แนวทาง
ในการนําผลไปปรับใชในการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง
Summary (บทสรุปเปนภาษาอังกฤษ)
คําสําคัญ โปรดระบุคําสําคัญ ไมเกิน 5 คํา ไมตองมีเครื่องหมายคั่นระหวางคํา
บทนํา
เขียนใหกระชับ ชี้ใหเห็นความสําคัญ ประเด็นของเรื่อง ปญหาของกระบวนการ หรือวิธีการ
ดําเนินงานที่ผานมากอนที่จะมีการจัดการความรู รวมทั้งจุดเริ่มของแนวคิดหรือแรงบันดาลใจในการที่จะนํา
การจัดการความรู เขาไปปรับปรุง พัฒนา และ/หรือระบุ แนวทางการดําเนินกิจกรรมโดยใชเครื่องมือการ
จัดการความรู
วิธีการดําเนินงาน
อธิบายวิธีดําเนินการจัดการความรู ที่ใหเห็นขั้นตอน วิธีการ กระบวนการ และแนวทางการ
ดําเนินงาน โดย ระบุและอธิบายการใชเครื่องมือการจัดการความรู (KM tools) รวมทั้งขอบเขตของการ
ดําเนินงานอยางชัดเจน เพื่อเปนแนวปฏิบัติที่ดี หากมีผูอื่นตองการในลักษณะเดียวกันสามารถอานและนําไป
เปนแนวทางปฏิบัติได

ผลและอภิปรายผลการดําเนินงาน
อธิบายผลที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรม ที่เกิดผลกระทบที่เปนประโยชนหรือสรางคุณคา เกิด
นวัตกรรมใหม่/สามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนาระบบงานเดิมอย่างไร จากการดําเนินกิจกรรมจัดการความรู
รวมถึงอธิบายถึงปจจัยที่ทําใหเกิดผลสําเร็จ ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขของการดําเนินกิจกรรม
จัดการความรู (ตอการแกไขปญหา ปรับปรุงกระบวนการ หรือวิธีการดําเนินงานหลังจากมีการจัดการความรู)
สรุป
สรุป และอธิบายใหเห็นความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมจัดการความรู จนไดแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อ
นําไปใชประโยชน ในการพัฒนาตนเอง กระบวนการทํางานในการปฏิบัติงานในองคกร รวมทั้งเสนอแนะแนว
ทางการทํางานในขั้นตอไปหรือความทาทายในการดําเนินกิจกรรมอนาคตไดอยางไร
บรรณานุกรม
โดยการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผูเขียนไดใชอางอิงในการเขียนผลงานนั้นๆ จัดเรียงรายการ
ตามลําดับอักษรชื่อผูแตง ตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิงมีดังนี้
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(การเขียนบทความขึ้นกับวิธีการเลาเรื่อง ไมจําเปนตองเรียงลําดับประเด็นตามเอกสาร
แตจําเปนตองมีองคประกอบครบถวน จํานวนไม่เกิน 10 หนา)

