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คำอธิบายการเขียนข้อเสนอแนวคิด 

การตั้งค่าหน้ากระดาษ 

 
 

ปกใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 20 

เนื้อหา ทั้งหมดใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 

ใช้เลขอาราบิค 

 

1) เรื่อง (เป็นแผนที่จะการพัฒนางาน ระบบงาน ระบบการพยาบาล นวัตกรรม วิจัย R2R)   

ระบุหัวข้อที่แสดงถึงข้อเสนอแนวคิด /วิธีการเพ่ือการพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในตำแหน่งที่ขอประเมิน  

(เป็นแผนที่จะการพัฒนางาน ในอนาคต ที่ได้จากข้อเสนอแนะจากกรณีศึกษา มีการพัฒนาแนวคิดท่ี

ดำเนินการอย่างเป็นระบบ ที่เกิดการร่วมมือของบุคลากรในหน่วยงาน เช่น การพัฒนา CNPG  Care map 

Discharge planรายโรค สื่อการสอนที่ทันสมัย  นวัตกรรม วิจัย R2R )   

2) หลักการและเหตุผล  

เป็นการอธิบายถึงเหตุผลความจำเป็น เหตุจูงใจ แรงบันดาลและสาเหตุที่นำเสนอแนวคิดเรื่องนี้และจะ

ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร 

3) บทวิเคราะห์/แนวคิด/ข้อเสนอ 

 นำเสนอแนวคิดหรือวิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ควรเป็นแนวคิด วิสัยทัศน์ หรือ แผนงานที่จะทำในอนาคตเพ่ือพัฒนางานในตำแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง 
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยผ่านการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพทั่วไปถึงภาระหน้าที่ 



ในปัจจุบัน ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่จะประเมิน การนำข้อมูลจากผลการปฏิบัติงาน ผลงานวิจัย หรือ 
ผลงานวิชาการ อ่ืน ๆ มาสนับสนุนแนวทางดังกล่าว และแสดงให้เห็นว่าแนวความคิดหรือวิธีการพัฒนางาน 
ดังกล่าว จะสามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานได้จริง 

ระบุข้อเสนอในการปรับปรุงพัฒนางาน โดยแสดง เห็นว่าข้อเสนอนั้นสามารถนำไปปฏิบัติไดอย่างเป็น
รูปธรรม สอดคล้องกับสถานการณ์ และความเป็นจริง ทั้งนี้ข้อเสนอนั้นต้องสามารถระบุ 
ช่วงเวลาที่จะนำไปปฏิบัติเห็นผลได้อย่างชัดเจน 

3.1 วัตถุประสงค์ ของการพัฒนาแนวทาง หรือการพัฒนาระบบงาน 

3.2 วิธี/ขั้นตอนการดำเนินงาน   ประกอบด้วย 

 - ขั้นเตรียมการ 

 - ขั้นดำเนินการ 

 - ขั้นตอนการสรุป  

 หรือตามกรอบแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนางาน  

3.3 ระยะเวลาดำเนินการ…………………………………………………………………………… 
     - กำหนดระยะเวลาดำเนินการ ระบุช่วงเวลา ที่จะนำไปปฏิบัติเห็นผลได้ชัดเจนตั้งแต่

เริ่มต้นและสิ้นสุด เป็นผลงานที่จะทำในอนาคต 

- ตารางปฏิทินกิจกรรมการพัฒนา  

 4) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  - ระบุผลที่คาดหมายหรือมุ่งหวังที่จะเกิดจาก ข้อเสนอ แนวคิด /วิธีการเพ่ือการพัฒนาหรือ

ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  - ผลงานดังกล่าวอาจต้องแสดงได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งจะได้รับประโยชน์ต่อ

บุคคล เป้าหมาย 

 5) ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

  - ให้แสดงกิจกรรมและระบุตัวชี้วัดที่สามารถนำมาใช้วัดผลความสำเร็จจากการข้อเสนอ 

แนวคิด /วิธีการเพ่ือการพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  - ควรเป็นร้อยละของผลสำเร็จ 

  - สามารถตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งอาจติดตามภายหลังการ

แต่งตั้งแล้ว 

  อ้างอิง/บรรณานุกรม เขียนในรูปแบบ APA หรือ (American Psychological Association)  

  - ระบุชื่อเอกสารที่ใช้ประกอบในการเขียนผลงานเพ่ือผู้อ่านทราบแหล่งที่มา ต้องสอดคล้อง

เนื้อหา ในเอกสาร 

  - โดยจัดทำให้ถูกรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม 

  - เอกสารที่อ้างอิงไม่ควรเก่าเกิน10ปีและไม่ควรน้อยเกินไป 



 ภาคผนวก/หลักฐานอ้างอิง 

  - หากผลงานที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น หนังสือ แผนการสอน แนวทางปฏิบัติที่จัดทำ เป็นต้น  
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