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สารจากประธานวิทยาลยัพยาบาล                    
และผดุงครรภ์ขั้นสงูแห่งประเทศไทย  

 

       จดหมายข่าวฉบับนี้  ก็เปน็จดหมายข่าวฉบับสุดท้ายของปี 2565 แล้วนะคะ 
คณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ข้ันสงูแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 
2564 - 2566 ก็ได้ด าเนินงานสานต่อภารกิจเพื่อการผลิตและการเพิ่มจ านวนของ
พยาบาลวชิาชีพผู้เชีย่วชาญ (พยาบาล  APN) มาอยา่งต่อเนื่อง เพื่อให้พยาบาลได้
เข้าสู่บันไดความกา้วหน้าในวิชาชีพที่สงูขึ้น ในปี 2565 นี ้ ทางวิทยาลัยฯ ได้
ด าเนินการปรับแก้ระเบียบวทิยาลัยฯ ว่าด้วยการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ ให้มี
ความสอดคล้องกับสถานการณป์ัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการยกเลิกการยื่น
แสดงเจตจ านงล่วงหน้า 1 ป ี ในการขอสอบ เพื่อเอ้ือให้ผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อม
สามารถยืน่สอบในปีนัน้ ๆ ได้เลย จึงขอเชิญชวนทุกทา่นที่อยากพัฒนาตัวเองก้าวสู่
การเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ สมัครสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัตฯิ กันนะคะ เพื่อ
ความก้าวหนา้ของตัวท่านเอง และเพื่อผู้รับบริการได้รับการดูแลจากพยาบาลที่มี
ศักยภาพ สมรรถนะขั้นสูง ท าให้ได้รับการพยาบาลที่มีคุณภาพ มาตรฐานต่อไป    

สุดท้ายนี้ ขอเชิญชวนประชาสมัพันธ์พยาบาล APN และพยาบาลที่สนใจทุก
ท่านเข้าร่วมการประชุมวชิาการประจ าปี (ครั้งที่ 4) พ.ศ. 2565 ของวิทยาลัยฯ 
เร่ือง  “ข้อมูลขนาดใหญ่ – โอกาสที่ยิ่งใหญ่ส าหรับพยาบาลในโลกที่ขับเคลื่อนด้วย
ข้อมูล (Big Data – Big Opportunities for Nurses in a Data-Driven World) 
ในระหว่างวนัที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ สามารถสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวทิยาลัยฯ โทรศัพท์ 02 596 7573-4   
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                  เส้นทางความก้าวหน้าสายงานพยาบาลวิชาชีพ:พยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง   
นางศิริมา  ลีละวงศ ์

อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่สอง 

  

ผู้เขียนมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าสายงานพยาบาลวิชาชีพ ซ่ึงเป็นตําแหน่งประเภทวิชาการ สายงานน้ีคลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ 
ที่ปฏิบัติงานการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิต สุขภาพและอนามัยของประชาชนทั้งในสถานบริการรสุขภาพและในชุมชนปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาบรกิารการ
พยาบาล ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายวิชาชีพ เป็นต้น มาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามสํานักงาน ก.พ. ฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ได้กําหนดตําแหน่งในสายงานพยาบาลวิชาชีพโดยมีระดับตําแหน่งเรียงลําดับความก้าวหน้า ดังน้ี 
ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ นั้น  

จากข้อความดังกล่าวจะเห็นได้ว่าพยาบาลเราสามารถก้าวถึงระดับทรงวุฒิ ดูแล้วสายงานพยาบาลวิชาชีพไม่น่าจะมีปัญหาในการเดิน
เส้นทางความก้าวหน้าแต่ไม่เป็นไปตามท่ีกําหนดและที่เราคิดว่าควรจะเป็น ลองมาวิเคราะห์พบว่าสายงานพยาบาลวิชาชีพเราใช้ระยะเวลาในการศกึษา
วิชาการพยาบาลเป็นระยะ 4 ปี จึงทําให้พยาบาลวิชาชีพสามารถขึ้นได้โดยตําแหน่งตนเองได้ถึงแค่ระดับชํานาญการ ซึ่งต่างจากสายงานแพทย์ที่
หลักสูตรการเรียนการสอนใช้ระยะเวลา 6 ปี จึงทําให้สายงานแพทย์สามารถขึ้นได้ด้วยตําแหน่งตนเองถึงระดับชํานาญการพิเศษ และระดับตําแหนง่
สูงสุดก็ระดับทรงคุณวุฒิเช่นกัน ประเด็นระยะเวลาการศึกษาจึงเป็นประเด็นหนึ่งที่สายงานพยาบาลวิชาชีพติดเงื่อนไขการไหลด้วยตนเองถึงระดบั
ชํานาญการพิเศษ  

สภาการพยาบาลมีการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพมีความรู้ความสามารถในบทบาทพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงท่ีได้รับ
วุฒิบัตรแสดงความ รู้ความชํานาญเฉพาะทางซึ่งมีการสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชํานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภซ่ึ์งได้
กระทํามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 (สมจิต หนุเจริญกุล, 2557)  ลองมาศึกษาความของหมายถึงพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงคือผู้ที่มีความรู้ความ
ชํานาญเฉพาะทางการพยาบาลในสาขาต่าง ๆ ที่ต้องมีสมรรถนะในคุณสมบัติเบื้องต้นคือ จบการศึกษาระดับมหาบัณฑิตขึ้นไป ได้รับประกาศนียบัตร/
วุฒิบัตรเฉพาะสาขาทางการพยาบาลในสาขาท่ีตนปฏิบัติ และปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการหรือครอบครัวในสาขาเฉพาะท่ีสนใจจนเกิดความ
ชํานาญ ทั้งนี้ต้องได้รับวุฒิบัตรรับรองจากหน่วยงานรับรองทางวิชาชีพระดับชาติคือ สภาการพยาบาล ประเภทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง เช่น 
พยาบาลผู้ชํานาญการในคลินิก (CNS) ซึ่งจะมีความชํานาญในสาขาท่ีแตกต่างกันไปส่วนใหญ่จะดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล และพยาบาลเวชปฏิบัติ (NP) 
ที่ส่วนใหญ่จะให้การรักษาโรคขั้นต้นและการให้การพยาบาลผู้ป่วย/ผู้รับบริการทั้งในโรงพยาบาล สถานบริการพยาบาล ในครอบครัว และในชุมชน 
โดยมีสาขาความชํานาญการแตกต่างกันไป  

พยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง จะเป็นพยาบาลท่ีมีสมรรถนะ ความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาในเชิงลึกในการปฏิบัติการพยาบาล
ดูแลผู้ป่วยในกลุ่มเฉพาะซึ่งสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยให้ได้รับบริการพยาบาลที่ตรงตามปัญหาที่ผู้ป่วยดําเนินการของ
อาการเจ็บป่วยอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ แต่สวนทางกับความก้าวหน้าสายงานพยาบาลวิชาชีพในส่วนของพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ซึ่งยังคง
ไม่มีความก้าวหน้าในสายพยาบาลวิชาชีพ จนกระทั่งทางกองการพยาบาลได้ร่วมมือกับกองทรัพยากรบริหารบุคคลและสํานักงานข้าราชการพลเรือนได้
เริ่มพัฒนาหลักเกณฑ์เฉพาะสายงานพยาบาลวิชาชีพ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 และสําเร็จประกาศใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกําหนดตําแหน่งพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสามารถสู่ความก้าวหน้าระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญที่ขยายเพิ่มเป็น 11 สาขา 
เมื่อ ปี พ.ศ. 2558 จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวยังมีเงื่อนไขให้ยุบเลิกตําแหน่งภายใต้กรอบมูลค่ารวมของตําแหน่งตามแนวทางการควบคุมค่าใช้จ่ายดา้น
บุคคล ซึ่งเป็นปัญหามากในการที่ต้องยุบเลิกตําแหน่งตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทางกองการพยาบาลจึงทําเรื่องเสนอต่อสํานักงานข้าราชการพลเรือนขอ
ยกเว้นไม่ต้องนําตําแหน่งว่างที่มีเงินมายุบเลิก ได้รับการตอบกลับให้เฉพาะระดับหัวหน้าพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าหอผู้ป่วย จํานวน 6,869 
ตําแหน่ง ทั้งกระทรวงสาธารณสุขและต้องกําหนดเป็นแผน 3 ปี จากส่วนนี้หากพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงดํารงตําแหน่งดังกล่าวก็สามารถขึ้น
ระดับชํานาญการพิเศษได้ หากไม่ได้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวก็ยังคงไม่มีความก้าวหน้าแต่ทางสํานักงานข้าราชการพลเรือนได้มีหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 
นร 1008/ว2 ลงวันที่ 19 ก.พ. 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกําหนดตําแหน่ง ที่ว่าด้วยการกําหนดตําแหน่งประเภทวิชาการในสายงานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา หรืองานลักษณะ อื่นที่มีคุณค่างานเทียบได้กับลักษณะงานวิจัยและพัฒนาซ่ึง
ต้องใช้ความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่ให้กําหนดตําแหน่งในลักษณะกรอบระดับตําแหน่ง เป็นตําแหน่งระดับปฏิบัตกิาร
หรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษได้ทุกตําแหน่ง สิ่งสําคัญหลักเกณฑ์นีไ้ม่ต้องน ำต ำแหน่งมำยุบเลิก โดยสายงานพยาบาลวิชาชีพเป็นกลุ่มหน่ึงที่อยู่
ในหลักเกณฑ์นี้ดังนั้นพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงจึงขอเสนอให้ใช้หลักเกณฑ์นีห้ากยังไม่อยู่ในตําแหน่งหวัหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าหอผู้ป่วย/หวัหนา้งาน 
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เส้นทางความก้าวหน้าสายงานพยาบาลวิชาชีพ:พยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ต่อ)     

   

  และท่ีสําคัญไม่ต้องคํานึงถึงการมีผู้ใต้บังคับบัญชาไม่น้อยกว่า 4 คน และผู้เขียนจะขอนําเสนอการเข้าสู่ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชํานาญ
การพิเศษ ในลักษณะงานสายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงต้องเป็นตําแหน่งผู้ปฏบิัติงานท่ีมปีระสบการณ ์ จงึคิดวา่เหมาะสมกับพยาบาลผู้
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สามารถเข้าสู่เส้นทางความก้าวหน้าน้ีได้  

ก่อนอื่นผู้เขียนขอให้ผู้อ่านได้เข้าใจในหลักเกณฑ์ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว2 ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการกําหนดตําแหน่ง ท่ีว่าด้วยการกําหนดตําแหน่งประเภทวิชาการในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงขอให้ทุกท่านตรวจสอบ
คุณสมบัติของตัวเองเบื้องต้นในการหลักเกณฑ์นี้ ได้แก่  

  1. เป็นการปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
  2. เป็นลักษณะของการใช้กระบวนการวิจัย การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มุ่งพัฒนาทางเลือกหรือวิธีใหม่เพื่อใช้ในการยกระดับมาตรฐานหรื อ
คุณภาพของงาน 
  3. เป็นการพัฒนาต้นแบบหรือนวัตกรรม (สื่อ/ส่ิงประดิษฐ์)หรือวิธีการใหม่ๆเพ่ือใช้ในการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของงาน 
  4. เป็นผลงานท่ีเกิดจากการหาแนวทางอย่างเป็นระบบในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานท่ีไม่บรรลุสําเร็จผลตามคาดหวัง 
  5. มีการนําผลงานไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนงาน/การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 1 ปี 
 

เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นท้ัง 5 ข้อและผ่านครบท้ัง 5 ข้อแล้วสิ่งสําคัญอีกประเด็นต้องผ่านการประเมินคุณภาพของตําแหน่งตามหลักเ กณฑ์
การประเมินค่างาน ซ่ึงจะเป็นการประเมินค่างานเป็นรายบุคคลประกอบด้วย 10 ข้อคําถามท่ีคัดเลือกมาจาก 20 ข้อคําถามในการประเมินค่างาน โ ดย
ประกอบด้วยคําถามจํานวน 10 ข้อและมีคะแนนแต่ละข้อคําถามดังตาราง  

 
 
 
 
 
 
 
 

*หมายเหตุ การประเมินผ่านเกณฑ์คะแนนรวมต้องมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80  
 

จากตารางข้างต้นน้ันเป็นการตอบคําถามท่ีสําคัญในการประมาณค่างานของงานวิจัยและพัฒนาท่ีพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงเป็นเจ้าของ
ผลงานน้ัน ๆ โดยใช้งานน้ัน ๆ เป็นตัวตั้งต้นในการตอบคําถามท้ัง 10 ข้อคําถาม ซ่ึงรายละเอียดของการตอบคําถามแต่ละข้อขอนําเสนอในฉบับต่อไป  

 

ก่อนจบบทความน้ีขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้ายหรือเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดํา รงตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ โดยเฉพาะการเลื่อนไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้นในกรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในตําแหน่งระดับควบ และมีผู้ครอง
ตําแหน่งน้ันอยู่ การท่ีนําเฉพาะกรณีน้ีมาเพื่ออธิบายให้พยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงได้เข้าใจว่าตําแหน่งท่ีเกิดจากหลักเกณฑ์ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. 
ท่ี นร 1008/ว2 ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2558 น้ันเป็นตําแหน่งระดับควบหมายถึงสามารถก้าวสู่ตําแหน่งท่ีสูงขึ้นในเลขตําแหน่งของตนเองท่ี เป็นลักษณะระดับ
ปฎิบัติการ/ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ  การประเมินบุคคลจะเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติครบตามมาตรฐานการกําหนดตําแหน่งแล้วส่งให้ผู้มีอํานาจตา ม 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 มาตรา 57 เป็นผู้พิจารณาในการประกาศชื่อผู้ได้รับเลือกตั้ง ซ่ึงต่างจากหลักเกณฑ์ใน การเลื่อนขึ้นให้
ดํารงตําแหน่งในตําแหน่งระดับนอกควบ (ระดับปฎิบัติการ/ชํานาญการ) ซ่ึงต้องมีการประเมินบุคคลตามหนังสือท่ี นร 1006/ว 14 ลงวันท่ี 11 สิ งหาคม 2564 
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้ายหรือเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ  

 

บทความน้ีคงมีประโยชน์สําหรับพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงและมีความมั่นใจในการเลือกเส้นทางความก้าวหน้าสายงานพยาบาลวิชาชีพตาม
หลักเกณฑ์ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว2  ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2558 สําหรับบทความครั้งต่อไปขอนําเสนอรายละเอียดในการประ เมินค่างาน
ในการตอบคําถามแต่ละข้อคําถามเพ่ือให้พยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงมีความพร้อมในการเตรียมผลงานให้สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินค่างานตอ่ไป 

 
+++++++++++++++++++++++ 

 

ค ำถำม (เกณฑ์) คะแนน (รวม 50) 
1. อ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจของหน่วยงำนที่สังกัด ไม่มีคะแนน 
2. วัตถุประสงค์หลักของงำนของต ำแหน่ง 5 คะแนน 
3. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติของต ำแหน่ง 10 คะแนน 
4. ผลกระทบจำกกำรปฏิบัติงำน 5 คะแนน 
5. ลักษณะของผลงำนที่ได้จำกกำรวิจัยและพัฒนำ 5 คะแนน 

ค ำถำม (เกณฑ์) คะแนน (รวม 50) 
6. กำรวำงแผน 5 คะแนน 
7. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 5 คะแนน 
8. ควำมท้ำทำยในงำน 5 คะแนน 
9. อิสระในกำรคิด 5 คะแนน 
10. อิสระในกำรท ำงำน 5 คะแนน 



 

1. วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ได้

ประกาศระเบียบวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขในการสอบเพ่ือรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความ

ชํานาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง

ครรภ์ พ.ศ. 2565 ฉบับลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 โดยมี

ประเด็นสําคัญคือ ผู้มีคุณสมบัติและผลงานสามารถยื่นคํา

ขอสอบได้เลย โดยไม่ต้องยื่นแสดงเจตจํานงล่วงหน้า 1 ปี 

และในการสอบข้อเขียนจากเดิมมี 2 วิชา คือ วิชาแกน 

และ วิชาเฉพาะสาขา ปรับเป็น วิชาข้อเขียน 1 วิชา ที่

บูรณาการความรู้หลักและความรู้เฉพาะสาขา สามารถดู

รายละเอียดได้ที่ http://www.tnmc.or.th/news/56 

2. วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย

เปิดรับสมัครสอบเพ่ือรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความ

ชํานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจําปี 

2566 โดยสามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 

จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 หากมีข้อสงสัยสามารถ

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิทยาลัย APN 

โทรศัพท์ 02 596 7573-4  

    ติดต่อพวกเราได้ที่ 
กองบรรณาธิการ APN Newsletter: 
วิทยาลัยพยาบาลและผดงุครรภข์ั้นสูงแหง่ประเทศไทย                 
Email: apn.tnmc@gmail.com 
Website: www.tnmc.or.th 
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กองบรรณาธิการ 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุรศักดิ์     ตรีนัย             บรรณาธิการ 
2.  นางจินตนา   พรรณเนตร                               กองบรรณาธิการ 
3.  ผศ. ดร.อทิตยา  พรชัยเกต ุโอวยอง                   กองบรรณาธิการ  
4.  ดร.จิราภรณ์     ปั้นอยู่                                  กองบรรณาธิการ  
5.  นางสาวศิริพร      ศรีสมัย                              กองบรรณาธิการ 
6.  นางสาวอุษาพร    รอดแดง                             กองบรรณาธิการ  

 

ข่าวสารจากสมาคม APN 
 

ข่าวสารจากวิทยาลยั APN 

 

สมำคมผู้ปฏิบัติกำรพยำบำลขัน้สูง (ประเทศ

ไทย) (Advanced Practice Nurse Associa-

tion (Thailand) ประกาศรับขอ้เสนอทุนวิจัย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหัวข้อเร่ือง 

“ผลลัพธ์ของการปฏบิัติงานในบทบาทผู้

ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย:       

การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ” โดยมี

วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อประเมินหลักฐานเชิง

ประจักษ์เกี่ยวกับผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานใน

บทบาทผูป้ฏิบัติการพยาบาลขัน้สูงในประเทศ

ไทย สมาคมฯ จึงใคร่ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก

สมาคมฯ ทีส่นใจทาํการวิจัยเร่ืองดังกล่าว ส่ง

ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับเงินทุนสนับสนนุ

ตามแบบฟอร์มที่แนบมายังสมาคมฯ ในระหว่าง

วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  

 

**** สามารถติดตามรายละเอียดการสมัคร

เป็นสมาชิก และรายละเอียดกิจกรรมของ

สมาคมฯ ได้ที่ http://www.apnathai.org 


