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ความทา้ทายของ APN 

APN
ตอ้งปฏบิตั ิ

???

บรบิทในโรงพยาบาล/ 
หนว่ยงาน
- การจัดระบบบรกิารโดย APN
- การยอมรับของหวัหนา้และ
  ทมีงาน

นโยบายดา้นสขุภาพ
- SDGs
- แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 
  (ดา้นสาธารณสขุ)

ภาวะสขุภาพของประชากรไทย
-ยุง่ยาก ซบัซอ้นมากขนึ
-ตอ้งมกีารดแูลสขุภาพตนเองทดีขีนึ

นโยบาย/ ทศิทางดา้น
การพยาบาล
- การศกึษาตอ่ยอด
- การบรกิารพยาบาลทมีี
  คณุภาพ ไดม้าตรฐาน  
  มจีรยิธรรม
- การวจิัย เพอืพัฒนาการ
  พยาบาลและการดแูล
  ประชาชน
- การจัดการกําลงัคน
  พยาบาล



ความกา้วหนา้ของ APN



โครงสรา้งของมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง

ตําแหนงประเภท วิชาการ
สายงาน                        วิชาการ
ชื่อตําแหนงในสายงานพยาบาลวิชาชีพ
ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ/ ชํานาญการ/ ชํานาญการพิเศษ/ เชี่ยวชาญ/ ทรงคุณวุฒิ
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก ............................
     1.  ดานการปฏิบัติการ
          -  หนาที่ความรับผิดชอบ
     2.  ดานการวางแผน
          -  หนาที่ความรับผิดชอบ
     3.  ดานการประสานงาน
           -  หนาที่ความรับผิดชอบ
     4.  ดานการบริการ
          -  หนาที่ความรับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํเปนสําหรับตําแหนง สาํนกังานก.พ., 2555



หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกําหนดตําแหน่งที่เกี่ยวข้อง
กับความก้าวหน้าของพยาบาลวิชาชีพ  มี 2 หลักเกณฑ์

          หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกําหนด
ตําแหน่งตามหนังสือสํานักงานก.พ.ที่นร 
1008/ว2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

กําหนดตําแหน่งประเภทวิชาการ   ในสายงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นงานวิจัย
และพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของการ

ปฏิบัติงานประจําของตําแหน่ง

กําหนดในตําแหน่ง
ชํานาญการพิเศษ

ไม่ต้องยุบเลิกตําแหน่ง
ประเมินคา่งานเป็นรายบุคคล

          หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกําหนดตําแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 
2558 (หนังสือที่นร. 1008.3.3/ 148 ลงวันที่ 18 พค. 
2558)

กําหนดเฉพาะสายงานการพยาบาล เป็นงานการพยาบาล

กําหนดในตําแหน่งชํานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
ต้องยุบเลิกตําแหน่ง

 เสนอขอไม่ยุบเลิกตําแหน่งชพ.และชช. โดยกองการ
พยาบาล และกองบค. 
สํานักงานกพ.อนุมัติ

ในตําแหน่งชพ.เฉพาะระดับหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน

ประเมินคา่งานเป็นงานการพยาบาล

1 2

ที่มา: กองการพยาบาล



ที่มา: กองการพยาบาล

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกําหนดตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข
(หนังสือที่นร. 1008.3.3/148  ลงวันที่ 18 พค. 2558)

 

อนมุตัิให้กําหนด
ตําแหนง่ใหม่
เป็นชพ. โดยไม่
ต้องยบุเลกิ
ตําแหนง่



ทีม่า: กองบรหิารทรพัยากรบุคคล สป.สธ.



ทีม่า: กองบรหิารทรพัยากรบุคคล สป.สธ.



ทีม่า: กองบรหิารทรพัยากรบุคคล สป.สธ.



เกณฑ์การพจิารณากลั่นกรองตาํแหน่งในสายงานด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท ี่มีลักษณะงานวจิยัและ พฒันา 
๑. อํานาจหน้าที่และภารกิจของหนว่ยงานที่สงักดั (ไมม่ีคะแนน) 
๒. วตัถปุระสงค์หลกัของงานของตําแหนง่ (๕ คะแนน) 
๓. ลกัษณะงานที่ปฏิบตัิของตําแหนง่ (๑๐ คะแนน) 
๔. ผลกระทบจากการปฏิบตัิงาน (๕ คะแนน) 
๕. ลกัษณะของผลงานที่ได้จากการวิจยัและพฒันา (๕ คะแนน) 
๖. การวางแผน (๕ คะแนน) 
๗. การวิเคราะห์ข้อมลู (๕ คะแนน) 
๘. ความท้าทายในงาน (๕ คะแนน) 
๙. อิสระในการคิด (๕ คะแนน) 
๑๐. อิสระในการทํางาน (๕ คะแนน) 























หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

กา้วขา้มความกา้วหนา้ของพยาบาลกระทรวงสาธารณสขุ

2. ขอกําหนดตําแหน่งตามนร.  
1008/ว2 (ต้องมีงานวิจัย) และเตรียม
พัฒนาการเขียนแบบประเมินค่างาน
พยาบาลชพ.

1. ขอเสนอการไม่ยุบเลิก
ตําแหน่งเพื่อกําหนดตําแหน่ง
ตามแผนรอบที่ 2 
(อนุมัติโดยอกพ.สป. และ เห็นชอบโดย
คณะกรรมการกําหนดตําแหน่ง
ระดับสูง)

3. พัฒนากลไกสนับสนุนให้พยาบาลผ่านการ
ประเมิน ชช. (ระบบพีเ่ลี้ยง และประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพือ่เตรยีมผลงาน)

ที่มา: กองการพยาบาล

4. พัฒนาแบบประเมินค่างานพยาบาล ชช. 
เพื่อเตรียมขอแผนกําหนดตําแหน่ง ชช.

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกําหนดตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสขุ
(หนังสือที่นร. 1008.3.3/148  ลงวันที่ 18 พค. 2558)

 



กา้วขา้มความทา้ทาย 
และความกา้วหนา้ของ APN



การปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของพยาบาลวิชาชีพ

งานหลัก
งานรอง

งานที่ได้รับ
มอบหมาย

งานตามตําแหน่งที่
ดํารงอยู่ (ตาม จ.) 
และเป็นไปตาม
มาตรฐานกําหนด
ตําแหน่ง

งานที่สนับสนุนงาน
หลัก เป็นไปตามความ
เชี่ยวชาญ ชํานาญ 
และประสบการณ์

งานที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
งานหลักหรือตําแหน่ง
ที่ดํารงอยู่

ดร.ธีรพร สถิรอังกูร



เป็น
แกน
หลกั

• การบรกิาร
พยาบาล

• การศกึษา คน้ควา้ 
วจิยั

พฒันา
ตนเอง

• ความรู ้ทกัษะ และ
เจตคติ

• Soft skill 

สรา้งงาน
• องคค์วามรู ้ นวตกรรม 
งานวจิยั เพอืพฒันา
งาน

• สรา้งศรทัธา

กา้วขา้มความทา้ทาย และความกา้วหนา้ของ APN

APN



WE LEAVE NO 
ONE BEHIND


