
 

 

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย 
เรื่อง การสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความช านาญเฉพาะทาง 

ในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจ าปี  2563 
----------------------- 

 วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ         
สภาการพยาบาล ในการด าเนินการฝึกอบรมและสอบเพ่ือเป็นผู้มีความรู้หรือความช านาญเฉพาะทางในวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ สาขาต่างๆ ตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติ
หรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้หรือความช านาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  พ.ศ. 2560 
วิทยาลัยฯ จึงออกประกาศ เรื่อง การสอบเพ่ือรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความช านาญเฉพาะทางในวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ไว้ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
 1.1  มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่ยังไม่หมดอายุ 
 1.2  คุณวุฒิการศึกษาท่ีสามารถสมัครสอบได้ มีดังนี้ 
  1.2.1  ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทพยาบาลศาสตร์ตรงสาขาที่ขอสอบหนังสืออนุมัติฯ 
และปฏิบัติงานตรงสาขาหลังส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
  1.2.2  ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงตรงสาขาที่ขอสอบหนังสืออนุมัติฯ 
และปฏิบัติงานตรงสาขาหลังส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
  1.2.3  ได้รับวุฒิบัตรจากสภาการพยาบาล หรือจากสถาบันต่างประเทศที่วิทยาลัยรับรอง โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการพยาบาล 
  1.2.4  ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลจากหลักสูตรที่วิทยาลัยรับรอง โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการพยาบาล 
 1.3  สถานที่ปฏิบัติงาน ลักษณะและปริมาณงานที่ปฏิบัติ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  1.3.1  สถานที่ปฏิบัติงาน ต้องเป็นหน่วยบริการสุขภาพ 
  1.3.2  ต้องมีจ านวนผู้ป่วย หรือผู้ใช้บริการ หรือครอบครัว หรือชุมชน ที่อยู่ในความรับผิดชอบตรง
สาขาที่ขอสอบตามจ านวนที่ก าหนดในแต่ละสาขา 
  1.3.3  การปฏิบัติงานในสาขาต่างๆ ต้องให้การดูแลและจัดระบบการดูแลผู้ป่วย หรือผู้ใช้บริการ 
หรือครอบครัว หรือชุมชน ที่มีปัญหาซับซ้อนอย่างต่อเนื่องตามจ านวนที่ก าหนดในแต่ละสาขา 
  1.3.4  มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการบริการ และมีประสบการณ์การเป็นผู้น าในการสร้าง
นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติทางคลินิก (Clinical Practice Guideline) ตลอดจนการน าไปใช้และการประเมินผล 
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  1.3.5 มีประสบการณ์ในการสอน ชี้แนะ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาพยาบาล นักศึกษาใน
ทีมสุขภาพ และทีมงาน 
 1.4  มีผลงานวิจัย ซึ่งต้องมีลักษณะดังนี้   
  1.4.1  เป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นการปรับปรุงผลลัพธ์ของการบริการสุขภาพ หรือการชี้น าการปฏิบัติ
โดยตรง ในกลุ่มผู้ป่วย หรือผู้ใช้บริการ หรือครอบครัว หรือชุมชน ที่เลือกสรร อาจเป็นการวิจัยเชิงระบบ การวิจัย
เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติ หรือการวิจัยทางคลินิกเพ่ือแก้ปัญหาในการปฏิบัติ 
  1.4.2  ต้องได้รับการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว แต่ต้องไม่เกิน 5 ปี ณ ปีที่ยื่นค าขอสอบ โดยตีพิมพ์ใน
วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีวารสารไทย (TCI กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2) หรือวารสารที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง (สกอ.) หรือวารสารนานาชาติ โดยส่งหลักฐานรายชื่อวารสารในฐานข้อมูล TCI 
หรือ สกอ. ในปีที่ได้รับการตีพิมพ์มาด้วย 
  1.4.3  กรณีที่มีผู้ร่วมวิจัย ผู้ยื่นค าขอสอบหนังสืออนุมัติฯ ต้องเป็นผู้ด าเนินการหลัก และมีส่วน
ร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผลงาน ตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงาน และการจัดท ารายงานตั้งแต่ต้นจนจบ 
โดยส่งหลักฐานการลงนามรับรองการมีส่วนร่วมของผู้วิจัยทุกคน 

ข้อ 2. สาขาที่เปิดสอบหนังสืออนุมัติฯ 

 2.1  สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
 2.2  สาขาการพยาบาลเด็ก 
 2.3  สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
 2.4  สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ 
 2.5  สาขาการผดุงครรภ์  
 2.6  สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

2.7  สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ 
2.8  สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก 
2.9  สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ 
2.10 สาขาการพยาบาลมารดา – ทารก 
2.11 สาขาการพยาบาลชุมชน 

ข้อ 3. ขั้นตอนการสมัครสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ  

 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบเพ่ือรับหนังสืออนุมัติฯ ประจ าปี 2563 ให้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

 3.1  การยื่นหนังสือแสดงเจตจ านงในการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ  
  วิทยาลัยฯ จะเปิดให้ยื่นหนังสือแสดงเจตจ านงล่วงหน้า 1 ปี ก่อนการสมัครสอบจริง โดยสามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตจ านงในการสอบเพ่ือรับหนังสืออนุมัติฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.tnmc.or.th 
โดยต้องมีค ารับรองของผู้บังคับบัญชาพร้อมแนบหลักฐานส าเนาบัตรข้าราชการ หรือส าเนาบัตรประชาชน ของ
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ผู้บังคับบัญชาด้วย และหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ระบุในแบบฟอร์ม ในขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องช าระเงินค่าสมัครสอบ โดยส่ง
เอกสารการยื่นหนังสือแสดงเจตจ านงในการสอบเพ่ือรับหนังสืออนุมัติฯ มาท่ี วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูง
แห่งประเทศไทย ชั้น 1 สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต าบล
ตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี   

 3.2  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิยื่นค าขอสอบ 
  วิทยาลัยฯ จะพิจารณาหลักฐานของผู้ยื่นแสดงเจตจ านงในการสอบเพ่ือรับหนังสืออนุมัติฯ เพ่ือ
ประกาศรายชื่อให้เป็นผู้มีสิทธิยื่นค าขอสอบต่อไป โดยจะประกาศในเว็บไซต์สภาการพยาบาล www.tnmc.or.th  

 3.3  การยื่นค าขอสอบ 

  ผู้ที่มีประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิยื่นค าขอสอบเพ่ือรับหนังสืออนุมัติฯ ประจ าปี 2563 สามารถ
ดาวน์โหลดแบบยื่นค าขอสอบได้ที่ www.tnmc.or.th พร้อมหลักฐานอื่นๆ ตามท่ีระบุ ยื่นสมัครสอบได้ 2 วิธี ดังนี้  

  3.3.1 สมัครสอบด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อ่ืน  
ยื่นค าขอสอบพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร และช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 

จ านวน 4,000 บาท  ด้วยเงินสด หรือแนบหลักฐานการโอนเงินผ่านระบบ Teller payment ที่วิทยาลัยพยาบาล
และผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ชั้น 1 สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น) 

  3.3.2 สมัครสอบทางไปรษณีย์ 
ให้ส่งค าขอสอบและหลักฐานประกอบการสมัคร พร้อมแนบหลักฐานการช าระเงิน

ค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านระบบ Teller payment มาที่ วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย 
สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000 กรุณาส่งแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) และให้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง
เป็นวันที่ย่ืนสมัคร 

  เอกสารการสมัครสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ 

1) แบบค าขอสอบ (อพย.-วพย. 2) 
2) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ทีย่ังไม่หมดอายุ  จ านวน 1 ฉบับ 
3) ส าเนาใบปริญญาบัตรในระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า จ านวน 1 ฉบับ 
4) ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า  

จ านวน 1ฉบับ 
5) ส าเนาใบวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความช านาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์

จากสภาการพยาบาลหรือจากสถาบันต่างประเทศ ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 
6) หลักฐานผลงานวิจัย 1 เรื่อง ที่ตีพิมพ์แล้ว จ านวน 3 ฉบับ 
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7) รายงานกรณีศึกษา 5 ราย จ านวน 3 ฉบับ (ในกรณีที่ต้องสอบกรณีศึกษาด้วย) โดย
แนวทางการเขียนกรณีศึกษาดูได้ที่เว็บไซต์ www.tnmc.or.th 

8) รายงานผลการปฏิบัติงาน/ภาระงาน/ลักษณะและปริมาณงานที่ปฏิบัติตรงตามสาขาที่
ขอสอบ จ านวน 1 ฉบับ 

9) หลักฐานการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ  
10)   หลักฐานอื่นๆ เช่น ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือใบส าคัญการสมรส  

   (กรณีเปลี่ยนชื่อ – สกุล) เป็นต้น 

ข้อ 4. วิธีการสอบ 
 เป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการสอบเพ่ือรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้ ความช านาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
 4.1  การสอบข้อเขียน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ วิชาแกน และ วิชาเฉพาะสาขา  
 4.2  การสอบปากเปล่า แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ งานวิจัย และ กรณีศึกษา  
  

 ** หมายเหตุ  ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สาขา
ต่างๆ จากสภาการพยาบาล ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการออกวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความช านาญ
เฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2551 และยังปฏิบัติงานการพยาบาลตรงสาขา
อย่างต่อเนื่อง หากมีความประสงค์จะขอสอบเพ่ือรับหนังสืออนุมัติฯ ตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้หรือความช านาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2560 สามารถยื่นแสดงเจตจ านง และยื่นค าขอสอบเพ่ือรับหนังสืออนุมัติตามขั้นตอนได้ 
โดยจะสอบเฉพาะการสอบปากเปล่าในส่วนของงานวิจัย เท่านั้น 
 
ข้อ 5. ก าหนดการในการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติ  

ล าดับ กิจกรรม ก าหนดเวลา 
1 การยื่นหนังสือแสดงเจตจ านงในการสอบ

เพ่ือรับหนังสืออนุมัติฯ 
วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2562 

 2* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิยื่นค าขอสอบ     ภายในเดือนตุลาคม 2562 
3 การยื่นค าขอสอบ วันที่ 6 มกราคม – 29 พฤษภาคม 2563 

 4* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เดือน มิถุนายน 2563 
5 การสอบข้อเขียน เดือน กรกฎาคม 2563 
6 การสอบปากเปล่า  เดือน กรกฎาคม 2563 

 7* ประกาศผลการสอบ  เดือน กันยายน 2563 

*หมายเหตุ : กิจกรรมในล าดับที่ 2, 4 และ 7 ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ www.tnmc.or.th 



หน้า 5 
งานวิทยาลัยฯ สภาการพยาบาล  

ข้อ 6. วัน เวลา และสถานที่สอบ 
 ก าหนดวัน เวลา ในการสอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลังทางเว็บไซต์ www.tnmc.or.th  
 สถานที่สอบ : สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์     
ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

ข้อ 7. ข้อปฏิบัติในการสอบ 
 ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพ่ือรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้  ความช านาญเฉพาะทางในวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2560 และระเบียบสภาการพยาบาล ว่าด้วยการปฏิบัติในการสอบความรู้เพ่ือ
ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
พ.ศ. 2551 

ข้อ 8. บรรดาประกาศ ข้อก าหนด ค าสั่ง มติของคณะกรรมการ หรือวิธีปฏิบัติอ่ืนใดที่แย้งกับความในประกาศนี้ให้
ใช้ความในประกาศนี้แทน เว้นแต่ กรณีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสภาการพยาบาล 

 
ประกาศ ณ วันที่  7  ธันวาคม พ.ศ. 2561 

  
(รองศาสตราจารย์ ดร. เรณู  พุกบุญมี) 

ประธานวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย 


