
รายละเอียดการสงบทความ 
 

การสงผลงาน  
1. สงผลงาน โดยอธิบายกระบวนการจัดการความรูตามระบบของการจัดการความรู อธิบาย ผลลัพธท่ีเกิด

จากการจัดการความรู และผลงานจากการจัดการความรู รวมกันไมเกิน 10 หนากระดาษ A4 แบบอักษร                      
“TH SarabunPSK” Font Size 16 ตัวอักษรปกติ และหัวขอใหญ Font Size 18 ตัวอักษรหนา ก้ันหนาซาย 1.5” 
ก้ันหลังขวา 1.25” ขอบกระดาษบน และลาง 1.25”  

2. สงผลงานเปนไฟล Word และ PDF ไปท่ี เว็บไซต www.km12.rmutt.ac.th 
 
กําหนดการสงผลงาน การตัดสินผลงาน  

1. ระยะเวลาการสงผลงาน ตั้งแตวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันท่ี 28 มกราคม 2562 
2. คณะกรรมการพิจารณาผลงานการจัดการความรูแลวเสร็จภายในวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2562 
3. ประกาศรายชื่อผลงานท่ีไดนําเสนอบนเวที/โปสเตอร ภายในวันท่ี 19 กุมภาพันธ  2562 ทาง

เว็บไซต www.km12.rmutt.ac.th 
 
เกณฑพิจารณาตัดสินผลงาน  

1. เกณฑการประเมินบทความ  
1.1 แนวปฏิบัติ เปนแนวปฏิบัติท่ีมีเปาหมายหรือวัตถุประสงคเพ่ือการนําไปใชประโยชนในการ

พัฒนาองคกรและบคุลากรในองคกร  
1.2 ชื่อโครงการ มีความถูกตอง กระชับ สามารถสื่อจุดประสงคชัดเจน  
1.3 บทสรุป สามารถอธิบาย เหตุผล ท่ีมา วิธีดําเนินการ ผลการดําเนินงานโดยยอไดอยาง 

ครอบคลุม  
1.4 บทนํา ชี้ใหเห็นความสําคัญ ประเด็นของเรื่อง ปญหา ของกระบวนการ หรือวิธีการดําเนินงานท่ี

ผานมากอนท่ีจะมีการจัดการความรู  
1.5 วิธีดําเนินงาน อธิบายวิธีดําเนินการจัดการความรู ท่ีใหเห็นข้ันตอน วิธีการ กระบวนการ และ

แนวทางการดําเนินงานอยางชัดเจน  
1.6 เครื่องมือการจัดการความรู มีการระบุและอธิบายการนําเครื่องมือการจัดการความรู (KM 

tools) มาใชในการดําเนินการจัดการความรูไดเขาใจและเหมาะสม  
1.7 ผลการดําเนินงาน สามารถอธิบายผลท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรม ท่ีเกิดผลกระทบท่ีเปน 

ประโยชนหรือสรางคุณคา เกิดนวัตกรรมใหม/สามารถแกปญหาหรือพัฒนาระบบงานเดิม อยางไรจากการดําเนิน
กิจกรรมจัดการความรู  

1.8 ปจจัยความสําเร็จ อธิบายถึงปจจัยท่ีทําใหเกิดผลสําเร็จ ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข ของ
การดําเนินกิจกรรมจัดการความรู  

1.9 สรุป บทความมีการอภิปรายสรุป และอธิบายใหเห็นความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม จัดการ
ความรู จนไดแนวปฏิบัติท่ีดีเพ่ือนําไปใชประโยชน ในการพัฒนาตนเอง กระบวนการทํางานในการปฏิบัติงานในองคกร 
รวมท้ังเสนอแนะแนวทางการทํางานในข้ันตอไปหรือ ความทาทายในการดําเนินกิจกรรมอนาคต  

1.10 คําสําคัญ มีความสอดคลองสัมพันธกับเรื่องท่ีนําเสนอ และมีความหมายชัดเจน  
1.11 การเขียนบรรณานุกรม มีความถูกตองตามหลักการท่ีกําหนด  

http://www.km12.rmutt.ac.th/
http://www.km12.rmutt.ac.th/


1.12 ความครบถวนขององคประกอบเนื้อหา เนื้อหาของบทความมีองคประกอบครบถวนตามท่ี 
กําหนด  

2. พิจารณาหลักเกณฑการสงผลงานเขารวมประกวด  
2.1 เปนบทความนําเสนอแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมการจัดการความรูในองคกรท่ี 

ดําเนินการเพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนาการปฏิบัติงานในองคกร  
2.2 สามารถเปนกิจกรรมท่ีใชเครื่องมือการจัดการความรู (KM TOOLS) มาใชในกิจกรรม  
2.3 สามารถอธิบายถึงการนําผลของกิจกรรมไปปรับใช หรือสามารถอธิบายแนวทางการนําผลการ

ดําเนินงานไปใชประโยชนในการพัฒนางานและพัฒนาทักษะของตนเองได 



รูปแบบการนําเสนอแนวปฏิบัติทีด่ ี
โครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรูฯ คร้ังที่ 12 

“การจัดการความรูสูมหาวิทยาลัยนวัตกรรม” 
(Knowledge Management: Innovative University)  

 

สําหรับอาจารย/ บุคลากรสายสนับสนุน/ นักศึกษา  
 

ช่ือเรื่อง/แนวปฏิบัติท่ีดี...................................................................................................................................................  
ช่ือ-นามสกุล ผูนําเสนอ…………….....…………………………………….........................……............…...…................................. 
ช่ือสถาบันการศึกษา………..……………………………………………….........................…............……...…………………………………  
หนวยงาน……………………………………………..………………………………………………….............……..…………………………………  
เบอรโทรศัพทมือถือ........................................................................................................................................................  
เบอรโทรสาร.................................................................................................................................................................... 
E-Mail address.............................................................................................................................................................  
 
ผูสงแนวปฏิบัติท่ีดีตองนําเสนอเนื้อหาและเอกสารตางๆ ท่ีแสดงถึงแนวปฏิบัติท่ีดีโดยตองครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้  

• บทสรุป (ภาษาไทยใหมีขอความเหมือนภาษาอังกฤษ ความยาวไมควรเกิน 300 คํา)  
• Summary (บทสรุปเปนภาษาอังกฤษ)  
• คําสําคัญ (โปรดระบุคําสําคัญ ไมเกิน 5 คํา)  
• บทนํา (ชี้ใหเห็นความสําคัญ ประเด็นของเรื่อง ปญหาของกระบวนการ หรือวิธีการดําเนินงานท่ีผานมา

กอนท่ีจะมีการจัดการความรู)  
• วิธีการดําเนินงาน (วิธีการ กระบวนการ และแนวทางการดําเนินงาน โดยระบุและอธิบายการใชเครื่องมือ

การจัดการความรู (KM TOOLS)  
• ผลและอภิปรายผลการดําเนินงาน (เกิดผลกระทบท่ีเปนประโยชนหรือสรางคุณคา เกิดนวัตกรรมใหม/

สามารถแกปญหาหรือพัฒนาระบบงานเดิมอยางไร/ปจจัยท่ีทําใหเกิดผลสําเร็จ ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข)  
• สรุป (สรุปอธิบายใหเห็นความสําเร็จ และเสนอแนะแนวทางการทํางานในข้ันตอไปหรือความทาทายในการ

ดําเนินกิจกรรมอนาคตไดอยางไร  
• บรรณานุกรม (เอกสารท้ังหมดท่ีผูเขียนไดใชอางอิง)  

 

หมายเหตุ การจัดทําเอกสารนําเสนอแนวปฏิบัติท่ีดี  
1. ขนาดกระดาษ A4 ไมเกิน 10 หนา  
2. ก้ันหนาซาย 1.5” ก้ันหลังขวา 1.25” ขอบกระดาษบน และลาง 1.25”  
3. การพิมพใชตัวอักษร “TH SarabunPSK” Font Size 16 ตัวอักษรปกติ หัวขอใหญ Font Size 18 

ตัวอักษรหนา  
 

หลักเกณฑการสงผลงานเขารวมประกวด  
1. เปนบทความนําเสนอแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมการจัดการความรูในองคกรท่ีดําเนินการเพ่ือ

พัฒนาตนเองและพัฒนาการปฏิบัติงานในองคกร  
2. สามารถเปนกิจกรรมท่ีใชเครื่องมือการจัดการความรู (KM TOOLS) มาใชในกิจกรรม  
3. สามารถอธิบายถึงการนําผลของกิจกรรมไปปรับใชหรือสามารถอธิบายแนวทางการนําผลการดําเนินงาน

ไปใชประโยชนในการพัฒนางานและพัฒนาทักษะของตนเอง  



องคประกอบประเด็นการเขียนบทความแนวปฏิบัตทิี่ด ี
โครงการประชุมสัมมนาเครือขายการจัดการความรูฯ คร้ังที่ 12 

“การจัดการความรูสูมหาวิทยาลัยนวัตกรรม” 
(Knowledge Management: Innovative University)  

 

สําหรับอาจารย/ บุคลากรสายสนับสนุน/ นักศึกษา  
 
 

ชื่อเรื่องภาษาไทย  
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ  

ชื่อ - นามสกุล (First name Last name) ของผูเขียนคนท่ี 1  
ชื่อ - นามสกุล (First name Last name) ของผูเขียนคนท่ี 2  

ตําแหนง สถานท่ีทํางาน และ E-mail address ของผูเขียนคนท่ี 1 
ตําแหนง สถานท่ีทํางาน และ E-mail address ของผูเขียนคนท่ี 2   

..........................................................................................................................................................  
บทสรุป  

บทสรุปภาษาอังกฤษจะตองแปลใหเหมือนภาษาไทย ความยาวไมควรเกิน 300 คํา โดยใหสรุปเนื้อหาของ 
บทความท้ังหมดใหเขาใจท่ีมาของการดําเนินงาน วัตถุประสงควิธีดําเนินงานโดยยอ ผลการดําเนินงาน แนวทางในการ
นําผลไปปรบัใชในการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง  
 

Summary (บทสรุปเปนภาษาอังกฤษ) 
 

คําสําคัญ โปรดระบุคําสําคัญ ไมเกิน 5 คํา ไมตองมีเครื่องหมายค่ันระหวางคํา  
 

บทนํา  
เขียนใหกระชับ ช้ีใหเห็นความสําคัญ ประเด็นของเรื่อง ปญหาของกระบวนการ หรือวิธีการดําเนินงานท่ี

ผานมากอนท่ีจะมีการจัดการความรู รวมท้ังจุดเริ่มของแนวคิดหรือแรงบันดาลใจในการท่ีจะนําการจัดการความรูเขา
ไปปรับปรุง พัฒนา และ/หรือระบุ แนวทางการดําเนินกิจกรรมโดยใชเครื่องมือการจัดการความรู 
 

วิธีการดําเนินงาน  
อธิบายวิธีดําเนินการจัดการความรูท่ีใหเห็นข้ันตอน วิธีการ กระบวนการ และแนวทางการดําเนินงาน โดย 

ระบุและอธิบายการใชเครื่องมือการจัดการความรู (KM TOOLS) รวมท้ังขอบเขตของการดําเนินงานอยางชัดเจน 
เพ่ือเปนแนวปฏิบัติท่ีดี หากมีผูอ่ืนตองการในลักษณะเดียวกันสามารถอานและนําไปเปนแนวทางปฏิบัติได  
 

ผลและอภิปรายผลการดําเนินงาน  
อธิบายผลท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรม ท่ีเกิดผลกระทบท่ีเปนประโยชนหรือสรางคุณคา เกิดนวัตกรรม

ใหม/สามารถแกปญหาหรือพัฒนาระบบงานเดิมอยางไร จากการดําเนินกิจกรรมจัดการความรู รวมถึงอธิบายถึง
ปจจัยท่ีทําใหเกิดผลสําเร็จ ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขของการดําเนินกิจกรรม จัดการความรู (ตอการแกไข
ปญหา ปรับปรุงกระบวนการ หรือวิธีการดําเนินงานหลังจากมีการจัดการความรู)  
 

สรุป  
สรุป และอธิบายใหเห็นความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมจัดการความรู จนไดแนวปฏิบัติท่ีดีเพ่ือนําไปใช

ประโยชน ในการพัฒนาตนเอง กระบวนการทํางานในการปฏิบัติงานในองคกร รวมท้ังเสนอแนะแนวทางการทํางาน
ในข้ันตอไปหรือความทาทายในการดําเนินกิจกรรมอนาคตไดอยางไร  



 
บรรณานุกรม  

โดยการรวบรวมรายการเอกสารท้ังหมดท่ีผูเขียนไดใชอางอิงในการเขียนผลงานนั้นๆ จัดเรียงรายการ 
ตามลําดับอักษรชื่อผูแตง ตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิงมีดังนี้  

 

หนังสือ 
ชื่อผูแตง. ปท่ีพิมพ. ช่ือเรื่อง. (ฉบับพิมพ). สถานท่ีพิมพ: ผูจัดพิมพ.  

ตัวอยาง พรพิมล ตรีโชติ. 2542. ชนกลุมนอยกับรัฐบาลพมา. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย.  
 

บทความ  
ชื่อผูแตง. ปท่ีพิมพ. ช่ือบทความ. ช่ือบรรณาธิการ (บรรณาธิการ), ช่ือเรื่อง (ฉบับพิมพหนาท่ีปรากฏ

บทความ) สถานท่ีพิมพ: ผูจัดพิมพ.  
ตัวอยาง เสรี ลีลาภัย. 2542. เศรษฐกิจชาตินิยมในประเทศกําลังพัฒนาและสถานการณในประเทศ ไทย. ณรงค เพ็ชร
ประเสริฐ (บรรณาธิการ), 1999 จุดเปล่ียนแหงยุคสมัย. 90-141. กรุงเทพฯ: ศูนยศึกษา เศรษฐศาสตรการเมือง คณะ
เศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

 

บทความในวารสาร  
ชื่อผูแตง. ปท่ีพิมพ. “ชื่อบทความ.” ชื่อวารสาร. ปท่ี (ลําดับท่ี), เลขหนาท่ีปรากฏบทความ. 

ตัวอยาง พุทธชาด โปธิบาล และนานันท ตรงดี. 2541. "สถานะของภาษาตากใบในภาษาถ่ิน.” วารสารสงขลา
นครินทร ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. 4, 2: 167-187.  
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สาระสังเขปจาก: ชื่อฐานขอมูลและหมายเลขเอกสารเพ่ือการคน  
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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ชื่อผูแตง. ปท่ีพิมพ. “ชื่อวิทยานิพนธ.” ระดับวิทยานิพนธหรือปริญญานิพนธมหาวิทยาลัย.  

ตัวอยาง เบ็ญจรัช เวชวิรัช. 2541. “การศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอมูลคาการใหสินเชื่อเพ่ือการสงออกและนําเขา
ของสถาบันการเงินไทย.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตรบัณฑิตวิทยาลัย 
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(การเขียนบทความข้ึนกับวิธีการเลาเรื่อง ไมจําเปนตองเรียงลําดับประเด็นตามเอกสาร  
แตจําเปนตองมีองคประกอบครบถวน จํานวนไมเกิน 10 หนา) 
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