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ประกาศวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย 
เรื่อง การสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความช านาญเฉพาะทาง 

ในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจ าปี  2566 
----------------------- 

 วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ         
สภาการพยาบาล ในการด าเนินการฝึกอบรมและสอบเพ่ือเป็นผู้มีความรู้หรือความช านาญเฉพาะทางในวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ สาขาต่าง ๆ ตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสือ
อนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้หรือความช านาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  พ.ศ.
2560 วิทยาลัยฯ จึงออกประกาศ เรื่อง การสอบเพ่ือรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความช านาญเฉพาะทางใน
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจ าปี 2566 ดังนี้ 

ข้อ 1. สาขาที่เปิดสอบหนังสืออนุมัติฯ 
 1.1  สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
 1.2  สาขาการพยาบาลเด็ก 
 1.3  สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
 1.4  สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ 
 1.5  สาขาการผดุงครรภ์  
 1.6  สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

1.7  สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ 
1.8  สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก 
1.9  สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ 
1.10 สาขาการพยาบาลมารดา – ทารก 
1.11 สาขาการพยาบาลชุมชน 

ข้อ 2. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
2.1 มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ชั้นหนึ่ง ที่ยังไม่หมดอายุ 
2.2 คุณวุฒิทางการศึกษาที่สามารถใช้สมัครสอบได้ มีดังนี้ 

(1) ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทพยาบาลศาสตร์ตรงสาขาที่ขอสอบหนังสืออนุมัติ จาก
หลักสูตรที่สภาการพยาบาลรับรอง และได้ปฏิบัติงานตรงสาขาที่ขอสอบหนังสืออนุมัติ
อย่างน้อย 3 ปี หลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
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(2) ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงตรงสาขา จากหลักสูตรที่สภาการ
พยาบาลรับรอง และได้ปฏิบัติงานตรงสาขาที่ขอสอบหนังสืออนุมัติติดต่อกันไม่น้อยกว่า   
2 ปี หลังส าเร็จในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  

(3) ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางการปฏิบัติการพยาบาลจากหลักสูตรที่สภาการ
พยาบาลรับรอง  

2.3 สถานที่ปฏิบัติงานต้องเป็นสถานพยาบาล และมีจ านวนผู้ป่วย หรือผู้ใช้บริการ หรือครอบครัว 
หรือชุมชน ที่อยู่ในความรับผิดชอบตรงสาขาท่ีขอสอบ 

2.4 ลักษณะและปริมาณงานที่ปฏิบัติจะต้องเป็นกลุ่มผู้ป่วย หรือผู้ใช้บริการ หรือครอบครัว หรือ
ชุมชน ที่มีปัญหาซับซ้อนอย่างต่อเนื่อง 

2.5 มีการสะสมผลงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
(1) มีประสบการณ์เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ในการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มที่

รับผิดชอบหรือ การปรับปรุงคุณภาพการพยาบาลหรือ การสร้างนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติ
ทางคลินิก (Clinical practice guideline) ตลอดจนการน าไปใช้ และการประเมินผลลัพธ์ 

(2) มีประสบการณ์ในการสอน ชี้แนะ ทีมงาน นักศึกษาพยาบาล นักศึกษาในทีมสุขภาพ หรือ
การเป็นวิทยากรฝึกอบรม/ การประชุม 

(3) มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการบริการ 
(4) อ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น การได้รับรางวัลระดับหน่วยงาน/ องค์กร ระดับจังหวัด/ ภาค ระดับชาติ 

ระดับนานาชาติ เป็นต้น 
2.6 มีผลงานวิจัย 1 เรื่อง ที่ตีพิมพ์แล้วไม่เกิน 5 ปี ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลของดัชนี

วารสารไทย [Thailand Citation Index Center (TCI)] หรือวารสารที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง หรือวารสารนานาชาติ ซึ่งมีลักษณะดังนี้  

(1) ต้องเป็นงานวิจัยต้นฉบับที่ไม่ใช่งานวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณวุฒิทางการศึกษาใด ๆ มาก่อน 
(2) ผู้ขอสอบเพ่ือรับหนังสืออนุมัติต้องเป็นผู้ด าเนินการหลัก และเป็นชื่อแรกของบทความวิจัย 

มีการวางแผน การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล และการเขียนรายงาน กรณี
ที่มีผู้ร่วมวิจัยต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ร่วมวิจัยทุกคน  

(3) ต้องเป็นงานวิจัยที่มุ่งเน้นการปรับปรุงผลลัพธ์ของการบริการสุขภาพ หรือชี้น าการปฏิบัติ
โดยตรง ซึ่งอาจเป็นการวิจัยเชิงระบบ การวิจัยเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติ หรือการวิจัยทาง
คลินิกเพ่ือแก้ปัญหาการปฏิบัติ หรือนวัตกรรม 

ข้อ 3. หลักฐานการสมัครสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ 
3.1 แบบค าขอสอบ (อพย.-วพย. 2) 
3.2 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ชั้นหนึ่ง ที่ยังไม่หมดอายุ จ านวน 1 ฉบับ 
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3.3 ส าเนาปริญญาบัตรในระดับปริญญาโท หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือระดับ
ปริญญาเอกทางการปฏิบัติการพยาบาล ตรงสาขาที่ขอสอบหนังสืออนุมัติ จ านวน 1 ฉบับ 

3.4 ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาโท หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง หรือระดับปริญญาเอกทางการปฏิบัติการพยาบาล จ านวน 1 ฉบับ 

3.5 ส าเนาใบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภา
การพยาบาล หรือจากสถาบันต่างประเทศ 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

3.6 หนังสือรับรองของหัวหน้าหน่วยงาน/ผู้บังคับบัญชา ในการปฏิบัติงานตรงสาขาที่ขอสอบ และ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานบริการสุขภาพที่มีจ านวนผู้ป่วย หรือผู้ใช้บริการ หรือครอบครัว หรือ
ชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบตรงสาขา 

3.7 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพ่ือประกอบการสอบปากเปล่า ที่แสดงถึงลักษณะและปริมาณ
งานปฏิบัติในกลุ่มผู้ป่วย หรือผู้ใช้บริการ หรือครอบครัว หรือชุมชน ที่มีปัญหาซับซ้อนอย่าง
ต่อเนื่องตามจ านวนที่ก าหนดในแต่ละสาขา จ านวน 1 ชุด โดยแฟ้มสะสมผลงานประกอบด้วย 

(1) รายงานกรณีตัวอย่างผู้ป่วย/ ครอบครัว 3 ราย หรือชุมชน 1 ชุมชน ที่แสดงถึงการ
ปฏิบัติงานการพยาบาลผู้ป่วย/ ครอบครัว หรือชุมชน และผลส าเร็จ  โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
(เฉพาะรายงานกรณีศึกษาให้ท าส าเนา จ านวน 3 ชุด โดยจัดท าชุดแยกจากส่วนอื่น ๆ)  

- ข้อมูลส่วนบุคคล/ ครอบครัว/ ชุมชน 
- ข้อมูลภาวะสุขภาพและความเจ็บป่วยของบุคคล/ครอบครัว/ชุมชน 
- ปัญหาสุขภาพ 
- การดูแล/ จัดการปัญหา 
- ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการผู้ป่วย รวมทั้งครอบครัว 
- ปัจจัยเอื้อ/ สนับสนุนให้การดูแลจัดการประสบความส าเร็จ 
- ผลลัพธ์ทางการพยาบาล/ทางคลินิก 
- การเรียนรู้จากการปฏิบัติ  หรือถอดบทเรียน 

(2) หลักฐานการปฏิบัติงานในกลุ่มผู้ป่วย หรือผู้ใช้บริการ หรือครอบครัว หรือชุมชน ที่อยู่    
ในความรับผิดชอบดูแลอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน และมีการสะสมผลงานในแต่ละปี          
เป็นระยะเวลา 3 ปี 

(3) หลักฐานการมีประสบการณ์เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ในการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยใน
กลุ่มที่รับผิดชอบ หรือการปรับปรุงคุณภาพการพยาบาล หรือการสร้างนวัตกรรม หรือ
แนวปฏิบัติทางคลินิก (Clinical practice guideline) ตลอดจนการน าไปใช้ และการ
ประเมินผลลัพธ์ เป็นต้น 

(4) หลักฐานการสอน ชี้แนะ ทีมงาน นักศึกษาพยาบาล นักศึกษาในทีมสุขภาพ หรือการเป็น
วิทยากรฝึกอบรม/ การประชุม เป็นต้น 

(5) หลักฐานการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการบริการ 
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(6) หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการได้รับรางวัล ระดับหน่วยงาน/องค์กรระดับ
จังหวัด/ภาค ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

3.8 หลักฐานบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร  1 เรื่อง  เพ่ือประกอบการสอบปากเปล่าในส่วน
ผลงานวิจัย จ านวน 3 ชุด โดยแนบหลักฐานรายชื่อวารสารในฐานข้อมูล หรือวารสารที่ สกอ.
รับรอง ในปีที่ได้รับการตีพิมพ์ด้วย 

4.   ขั้นตอนและวิธีการสมัครสอบ 

4.1 ให้ผู้สมัครสอบส่งหลักฐานการสมัครสอบตามข้อ 3. ในรูปแบบไฟล์ .pdf เพ่ือส่งให้ประธาน
อนุกรรมการสอบความรู้ฯ ในแต่ละสาขาพิจารณาคุณสมบัติการเป็นผู้มีสิทธิ์สอบ มาที่อีเมล 
apn.tnmc@gmail.com [ส าหรับผู้สมัครสอบที่เคยได้รับวุฒิบัตร APN แล้ว ไม่ต้องส่งหลักฐาน
ข้อ 3.7 (1) รายงานกรณีตัวอย่างผู้ป่วย/ครอบครัว/หรือชุมชน]  

4.2 เมื่อวิทยาลัยฯ ได้รับไฟล์หลักฐานการสมัครสอบแล้ว จะด าเนินการพิจารณาคุณสมบัติการเป็นผู้
มีสิทธิ์สอบ และแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทางอีเมล ตามก าหนด ดังนี้ 

ครั้งที่ 1   วันที่ 6  มีนาคม  2566     
ครั้งที่ 2  วันที่    12 มิถุนายน  2566 

หมายเหตุ หากท่านส่งไฟล์เอกสารการสมัครสอบหลังวันที่ 30 ของเดือนจะได้รับการแจ้งผล
การพิจารณาเป็นครั้งถัดไป 

 

4.3 หากท่านเป็นผู้มีสิทธิ์สอบ ขอให้ด าเนินการกรอกข้อมูลการสมัครสอบ เพ่ือช าระค่าธรรมเนียมที่
เว็บแอปพลิเคชันบริการสมาชิก เลือกเมนูยื่นค าขอใช้บริการ (A4 วุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติ) หรือที่ 
https://services2.tnmc.or.th/ และด าเนินการช าระเงินจ านวน 4,000 บาท ตามระยะเวลาที่
ก าหนดในใบแจ้งค่าธรรมเนียม มิฉะนั้นจะไม่สามารถช าระเงินค่าสมัครได้ 

4.4 ให้ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบตามข้อ 3. และหลักฐานการช าระเงินค่าธรรมเนียมการ
สมัครสอบมาที่ “วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล 
อาคารนครินทรศรี ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ               
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000” กรุณาส่งแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)  

ข้อ 5. วิธีการสอบ 
 เป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการสอบเพ่ือรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์  พ.ศ 2565 ดังนี้ 

5.1 การสอบข้อเขียน เป็นการสอบที่บูรณาการความรู้เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 
ความรู้เฉพาะสาขา และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ คะแนนการสอบ 
100 คะแนน  

mailto:apn.tnmc@gmail.com
https://services2.tnmc.or.th/%20และ
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5.2 การสอบปากเปล่า เป็นการสอบสัมภาษณ์ ซักถามผู้ขอสอบ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
(1) การสอบปากเปล่าการปฏิบัติงาน เป็นการสอบสัมภาษณ์ ซักถามผู้ขอสอบเพ่ือประเมิน

ความรู้ ความสามารถด้านการปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการใช้สมรรถนะของพยาบาล
ผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกเฉพาะสาขา ในการดูแลผู้ป่วย ครอบครัว หรือชุมชน ที่รับผิดชอบ 
และ/หรือ การเป็นผู้น าในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล โดยผู้ขอสอบเพ่ือรับหนังสือ
อนุมัติต้องน าเสนอกรณีศึกษา เอกสาร แฟ้มสะสมผลงาน และการใช้สื่อประกอบการ
น าเสนอปากเปล่า คะแนนการสอบ 100 คะแนน 

(2) การสอบปากเปล่างานวิจัย เป็นการสัมภาษณ์ ซักถาม เพ่ือประเมินความรู้ ความเข้าใจใน
งานวิจัยที่ท า และความถูกต้องของการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย โดยผู้ขอสอบเพ่ือรับ
หนังสืออนุมัติต้องน าเสนอผลงานวิจัยและใช้สื่อประกอบการน าเสนอปากเปล่า คะแนน
การสอบ 100 คะแนน 

** หมายเหตุ  ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สาขาต่าง ๆ 
จากสภาการพยาบาล ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการออกวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความช านาญเฉพาะ
ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2551 และยังปฏิบัติงานการพยาบาลตรงสาขาอย่าง
ต่อเนื่อง หากมีความประสงค์จะขอสอบเพ่ือรับหนังสืออนุมัติฯ ตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้หรือความช านาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการ                 
ผดุงครรภ์ พ.ศ. 2560 สามารถยื่นค าขอสอบเพ่ือรับหนังสืออนุมัติฯ ตามข้ันตอน โดยจะสอบเฉพาะการสอบปาก
เปล่าในส่วนของงานวิจัย เท่านั้น 
 
ข้อ 6. ก าหนดการในการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ ประจ าปี 2566  

ล าดับ กิจกรรม ก าหนดเวลา 
1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบ เดือนกันยายน – ธันวาคม 2565 
 2 รับสมัครสอบ     9 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2566 
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เดือนมิถุนายน 2566 
 4 การสอบข้อเขียน และการสอบปากเปล่า เดือนสิงหาคม 2566 
5 ประกาศผลการสอบ เดือนกันยายน – ตุลาคม 2566 

 
ข้อ 6. วัน เวลา และสถานที่สอบ 
 ก าหนดวัน เวลา ในการสอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลังทางเว็บไซต์ www.tnmc.or.th  
 สถานที่สอบ : สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์     
ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
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ข้อ 7.  ข้อปฏิบัติในการสอบ 
 ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพ่ือรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์  พ.ศ 2565 และระเบียบสภาการพยาบาล ว่าด้วยการปฏิบัติในการสอบความรู้เพ่ือขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
พ.ศ. 2551 

ข้อ 8.  บรรดาประกาศ ข้อก าหนด ค าสั่ง มติของคณะกรรมการ หรือวิธีปฏิบัติอื่นใดที่แย้งกับความในประกาศนี้
ให้ใช้ความในประกาศนี้แทน เว้นแต่กรณีท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสภาการพยาบาล 

 

ประกาศ ณ วันที่    5   สิงหาคม 2565 
  

 
(รองศาสตราจารย์ ดร. อรสา  พันธ์ภักดี) 

ประธานวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย 


