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สารจากประธานวทิยาลยัพยาบาล                    
และผดุงครรภ์ขัน้สูงแห่งประเทศไทย  

 

         สวัสดีค่ะ ส ำหรับจดหมำยฉบับน้ีก็เป็นฉบับท่ี 2 ของปีนี้นะคะ 

ส ำหรับในช่วงกลำงปีน้ี วิทยำลัยก็มีกิจกรรมส ำคัญอย่ำงหนึ่งก็คือ 

กำรจัดสอบควำมรู้เพือ่รบัวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติแสดงควำมรู้ 

ควำมช ำนำญเฉพำะทำงกำรพยำบำลและกำรผดงุครรภ์ ประจ ำปี 

2562 ก็อยำกจะให้ก ำลังใจแก่ผู้ท่ีมีสิทธ์ิสอบทุกท่ำนนะคะ ขอให้

กำรสอบผ่ำนไปได้ด้วยดี วิชำชีพของเรำจะได้มีจ ำนวนพยำบำล

ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะสำขำเพิ่มขึ้นนะคะ  ขอให้ทุกท่ำนโชคดีค่ะ 

         

 

                                 รองศำสตรำจำรย์ ดร. เรณู  พุกบญุม ี

      ประธำนวิทยำลัยพยำบำลและผดงุครรภ์ขั้นสงูแห่งประเทศไทย 
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             วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย โดยความเห็นชอบของคณะผูบ้ริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดงุครรภ์ข้ันสูงแห่ง
ประเทศไทย ในการประชุม คร้ังที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 และด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการพยาบาลในการ
ประชุม คร้ังที่ 7/2562 วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 จึงออกประกาศก าหนดแนวปฏิบัติการรับรองวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ ให้เทียบเท่าคุณวุฒิ
ปริญญาเอกไว้ดังต่อไปนี้  
 1.  ผู้ที่ประสงค์จะขอเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกให้แสดงความจ านงมายังวทิยาลัยพยาบาลและผดงุครรภ์ข้ันสูงแห่งประเทศไทย โดย
ยื่นค าขอตามแบบที่วิทยาลัยประกาศก าหนด พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา ดงันี้ 

1.1  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ที่ยงัไม่หมดอายุ 
1.2  ค าขอรับรองวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติให้เทียบเท่าคุณวฒุปิริญญาเอก 
1.3 ส าเนาวุฒบิัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญเฉพาะทางในวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
1.4  ผลงานวจิัยต้องได้รับการตพีิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
1.5  หลักฐานการช าระเงนิค่าธรรมเนียมในการขอรับรองวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติให้เทียบเท่าปริญญาเอก จ านวน 2,000 บาท  

 2. วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ข้ันสูงแห่งประเทศไทย จะแต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาผลงานวิจยั อย่างน้อยสามคน ทีม่ีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาโทขึน้ไปที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 3. เลขาธิการวิทยาลยัพยาบาลและผดุงครรภ์ข้ันสงูแห่งประเทศไทย ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานการขอเทียบปริญญาเอก เพื่อ
เสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานวิจัย  
 4. วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ข้ันสูงแห่งประเทศไทย รับรองการเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก และเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับความ
เห็นชอบให้ “เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก” ต่อคณะกรรมการสภาการพยาบาลเพื่อพิจารณารับรอง 
 5. วิทยาลัยพยาบาลและผดงุครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย แจ้งข้อมูลรายชื่อผู้ได้รบัวุฒบิัตรหรือหนังสืออนุมัติที่ “เทียบเท่าคุณวุฒิ
ปริญญาเอก” ไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม 
 6.  เมื่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เห็นชอบการรับรองคุณวุฒิดังกล่าวแล้ว สภาการ
พยาบาล โดยวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย จะประกาศรายชื่อผู้ทีไ่ด้รับการเทียบเทา่คุณวุฒปิริญญาเอก และออก
ใบรับรองคุณวุฒ ิ
 

 

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย 
เรื่อง แนวปฏิบัติการรับรองวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ ให้เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก  

              การส่งเอกสารแสดงความจ านงการขอรับรองคุณวุฒิ โดยการยื่นด้วยตนเอง หรือ ส่งแบบไปรษณียด์่วนพิเศษ (EMS) มาที่ 
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขัน้สูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข                     
ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 และ ให้ส่งไฟลเ์อกสารทั้งหมดเป็นแบบ PDF file มาที่อีเมล apn.tnmc@gmail.com  

รองศาสตราจารย ์ดร.เรณู  พุกบุญม ี
ประธานผูบ้รหิารวทิยาลยัพยาบาลและผดุงครรภข์ ัน้สงูแห่งประเทศไทย   

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 23 สงิหาคม 2562  
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ว่าดว้ยเรื่องการใชค้ าย่อแสดงวฒุทิา้ยช่ือของ “APN”   

 

เป็นทีน่่ายนิดียิง่เมือ่คณะกรรมการการอดุมศึกษา มมีตเิรือ่งการรบัรองคุณวุฒเิทยีบเท่าปรญิญาเอกของผูท้ีส่  าเรจ็

การศึกษาตามหลกัสูตรฝึกอบรมพยาบาลข ัน้สูงระดบัวุฒบิตัรแสดงความรูค้วามช านาญเฉพาะทางในวชิาชพีการพยาบาล

และการผดุงครรภ ์ใน 4 สาขา ตามทีไ่ดม้กีารแจง้ขา่วไปเมือ่ฉบบัทีแ่ลว้  
 

อย่างไรก็ตาม พยาบาลผูเ้ป็น “Advanced Practice Nurse: APN” หรือพยาบาลผูเ้ชี่ยวชาญ (ซึ่งเป็นพยาบาล

วชิาชีพผูเ้ชี่ยวชาญทางคลนิิก พยาบาลเวชปฏิบตัิ วิสญัญีพยาบาล และพยาบาลผดุงครรภ)์ ส่วนหน่ึงอาจยงัไม่ทราบว่า 

การใชค้ าย่อแสดงวุฒทิา้ยชื่อและนามสกลุ ควรจะใชอ้ย่างไร ประเดน็น้ีเคยมกีารสรุปไวใ้นคอลมัภข์่าวสมาคมผูป้ฏบิตัิการ

พยาบาลข ัน้สูงประเทศไทย วารสารการปฏบิตัิการพยาบาลและการผดุงครรภไ์ทย ฉบบัเดือนมกราคม -มถิุนายน 2560 

สามารถ download ไดจ้าก http://www.apnathai.org/pdf/journal_vol0401.pdf   
 

ในทีน้ี่จะยกตวัอย่าง สาขาการพยาบาลจติเวชและสุขภาพจติ     ผูไ้ดร้บัวุฒบิตัรแสดงความรูค้วามช านาญเฉพาะ

ทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  จะใชค้ าย่อ “วพย. การพยาบาล 

จิตเวชและสุขภาพจติ” แสดงวุฒิทา้ยชื่อ  ส่วนผูไ้ดร้บัหนงัสอือนุมตัิแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภ ์สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต จะใชค้ าย่อ “อพย. การพยาบาล  จิตเวชและ

สุขภาพจิต”  แสดงวุฒิทา้ยชื่อ    ท ัง้น้ีค าแสดงวุฒิทา้ย ภาษาองักฤษ ส าหรบัผูไ้ดร้บัวุฒิบตัรและหนงัสืออนุมตัิ จะใช ้

เหมอืนกนัว่า Dip. PMHN ซึ่งมาจากค าเต็มว่า Diplomate, Thai Board in Advanced Practice in Psy-

chiatric and Mental Health Nursing  

 

ถึงแมจ้ะไดร้บัการเทียบเท่าปริญญาเอก แต่หา้มเขียน PhD หรือ DNS หรือ DNP เป็นคุณวุฒิ ส  าหรบั

พยาบาลผูเ้ชี่ยวชาญ (APN) ที่ประสงคจ์ะขอเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกสามารถแสดงความจ านงไปยงั วิทยาลยั

พยาบาลและผดุงครรภข์ ัน้สูงแห่งประเทศไทย โดยสามารถ download รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวขอ้งไดจ้ากเว็บไซต์

สภาการพยาบาล https://www.tnmc.or.th/news/312  

 

                                                                    ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุนิดา  ปรชีาวงษ ์

                                                               เลขาธกิารวทิยาลยัพยาบาลและผดุงครรภข์ ัน้สูงแห่งประเทศไทย 

http://www.apnathai.org/pdf/journal_vol0401.pdf
https://www.tnmc.or.th/news/312


 

1.  วิทยาลัยพยาบาลและผดงุครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศ

ไทย ก าหนดการสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบตัรและ

หนังสืออนุมตัิแสดงความรูค้วามช านาญเฉพาะ

ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ท้ังการสอบ

ข้อเขียน และการสอบปากเปล่า ภายในเดือน

กันยายน 2562 นี ้

2.  ขอเชิญชวนพยาบาลผู้สนใจ เข้าร่วมประชุม

วิชาการเร่ือง “ก้าวข้ามความท้าทายการปฏิบัติของ

พยาบาลผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทย”(Overcoming 

Challenges in APN Practice in Thailand) ใน

ระหว่างวันที่ 2 - 3 ธนัวาคม 2562 ณ สภาการ

พยาบาล และในการประชุมครั้งนี้ จะมีพธิีมอบ

วุฒิบัตรและหนังสืออนุมตัฯิ ประจ าปี 2562 อีก

ด้วย 

3.  วิทยาลัยฯ จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิยื่นค าขอสอบ

เพื่อรับหนังสืออนุมัตแิสดงความรู้ความช านาญ

เฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

ประจ าปี 2562 ในเดือนตุลาคม 2562 นี ้

                

    

ติดต่อพวกเราได้ที่ 
กองบรรณาธิการ APN Newsletter: 
วิทยาลัยพยาบาลและผดงุครรภข์ั้นสูงแหง่ประเทศไทย                 
Email: apn2tnc@hotmail.com 
Website: www.tnmc.or.th 
   

 

 

กองบรรณาธิการ 
1.  รองศาสตราจารย ์ดร.ประณีต      ส่งวัฒนา        บรรณาธิการ 
2.  รองศาสตราจารย ์ดร.วรรณภา     ศรีธัญรัตน์      กองบรรณาธิการ 
3.  รองศาสตราจารย ์ดร.วิลาวัณย์     พิเชียรเสถียร   กองบรรณาธกิาร  
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.โสเพ็ญ     ชูนวล            กองบรรณาธิการ  
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุนิดา       ปรีชาวงษ์       กองบรรณาธกิาร 
6.  นางสมพร           ค าพรรณ์                           กองบรรณาธกิาร      
7.  นางสาวศิริพร      ศรีสมัย                              กองบรรณาธิการ 
8.  นางสาวอุษาพร    รอดแดง                             กองบรรณาธิการ  
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ข่าวสารจากวิทยาลัย APN ข่าวสารจากสมาคม APN 

คณะกรรมการอำนวยการสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 
(ประเทศไทย) ชุดที่ 5  

(วาระ 19 มีนาคม 2562 - 18 มีนาคม 2564)  
คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง  
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล  
4. รองศาสตราจารย์ประคอง อินทรสมบัติ  
5. รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์  
6. รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี  
 

คณะกรรมการอำนวยการ  
1. รองศาสตราจารย์ดร.พูลสุข ศิริพูล              นายกสมาคม 
2. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์        อุปนายก คนท่ีหน่ึง 
3. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร       อุปนายก คนท่ีสอง 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง ธีระทองคำ    เหรัญญิก  
5. นางสาวนงลักษณ์ ศรีสุจริต                   เลขานุการและผู้จัดการ  
6. นางสาวชมพูนุท ศรีวิชัย                      นายทะเบียน  
7. นางสาวเอมิตา ศุวิมล                         ปฏิคม  
8. นางสาวเสาวลักษณ์ ฟูปินวงศ์                สวัสดิการ  
9. รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์     ประชาสัมพันธ์  
10. นายอาคม รัฐวงษา                            ประชาสัมพันธ์  
11. นางสาวอุบลรัตน์ ต้อยมาเมือง               ประชาสัมพันธ์  
12. รองศาสตราจารย์ดร.วรรณภา ศรีธัญรัตน์  วารสาร  
13. นางนิ่มนวล มันตราภรณ์                      วารสาร  
14. นายบำเหน็จ แสงรัตน์                         วารสาร  
15. รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี         วิชาการ  
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์     วิชาการ  
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสเพ็ญ ชูนวล       วิชาการและจัดหาทุน  


