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โครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรูฯ คร้ังที่ 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. เปนบทความนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดีที่ เกิดจากการจัดกิจกรรมการจัดการความรู ในองคกรที่
ดําเนินการเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาการปฏิบัติงานในองคกร 

2. สามารถเปนกิจกรรมที่ใชเครื่องมือการจัดการความรู (KM TOOLS) มาใชในกิจกรรม  
3. สามารถอธิบายถึงการนําผลของกิจกรรมไปปรับใชหรือสามารอธิบายแนวทางการนําผลการ

ดําเนินงานไปใชประโยชนในการพัฒนางานและพัฒนาทักษะของตนเอง   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

http://kaewpanya.rmutl.ac.th/rmutkm/index.php/14-2016-9th-rmut-km/9th-rmutlkm-general-information/about-km/20-km-tools
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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  หากมีผูอ่ืนตองการในลักษณะเดียวกันสามารถอานและนําไป
เปนแนวทางปฏิบัติได  



 ผลและอภิปรายผลการดําเนินงาน  
อธิบายผลที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรม ที่เกิดผลกระทบท่ีเปนประโยชนหรือสรางคุณคา เกิด

นวัตกรรมใหม่/สามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนาระบบงานเดิมอย่างไร จากการดําเนินกิจกรรมจัดการความรู  
รวมถึงอธิบายถึงปจจัยที่ทําใหเกิดผลสําเร็จ ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขของการดําเนินกิจกรรม
จัดการความรู (ตอการแกไขปญหา ปรับปรุงกระบวนการ หรือวิธีการดําเนินงานหลังจากมีการจัดการความรู)  

  
สรุป  

สรุป และอธิบายใหเห็นความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมจัดการความรู  จนไดแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือ
นําไปใชประโยชน ในการพัฒนาตนเอง กระบวนการทํางานในการปฏิบัติงานในองคกร  รวมทั้งเสนอแนะแนว
ทางการทํางานในขั้นตอไปหรือความทาทายในการดําเนินกิจกรรมอนาคตไดอยางไร  

  
บรรณานุกรม  

โดยการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผูเขียนไดใชอางอิงในการเขียนผลงานนั้นๆ จัดเรียงรายการ
ตามลําดับอักษรชื่อผูแตง ตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิงมีดังนี้  
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การวิจัย.    
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บทความในวารสาร   
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วารสารสงขลานครินทร ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. 4, 2: 167-187.  
 
 
 
 



สาระสังเขปจากฐานขอมูล CD-Row   
ชื่อผูแตง. ปที่พิมพ. ชื่อบทความ (ซีดีรอม). ชื่อวารสาร, ปที่ (ลําดับที่), เลขหนาที่ปรากฏ

บทความในวารสาร, สาระสังเขปจาก: ชื่อฐานขอมูลและหมายเลขเอกสารเพื่อการคน  
ตัวอยาง Preston, W. 1982. Poetry ideas in teaching literature and writing to foreign 

student (CD-ROM). TESOL quarterly, 16, 489-502. Abstract from:  Dialog File: ERIC Item: 
EJ274529  
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เดือน ป, จากแหลงที่อยูบนอินเตอรเนต  
ตัวอยาง  Indick,W. 2002. “Gender Differences in Moral Judgment:  Is 

Non-Consequential Reasoning a Factor?” Current Research in Social Psychology. 5, 2 
Retrieved November 11, 2002, from http://www.uiowa.edu/grpproc/crisp/crisp5.2htm  

 
 

 (การเขียนบทความขึ้นกับวิธีการเลาเรื่อง ไมจําเปนตองเรียงลําดับประเด็นตามเอกสาร  
แตจําเปนตองมีองคประกอบครบถวน จํานวนไม่เกิน 10 หนา)  


