
ประกาศสภาการพยาบาล 
เร่ือง กำหนดการประเมินความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิซาชีพ 

การพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2565

โดยที่เป็นการสมควรให้มิการกำหนดวับและเวลาในการประเมินความรู้ๆ สำหรับผู้ประกอบวิซาชีพ 
การพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กรณีใบอนุญาตประกอบวิซาชีพหมดอายุและ 
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิซาชีพใหม่ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 20 ข้อ 21 ข้อ 22 และข้อ 23 แห่งข้อบังคับ 
สภาการพยาบาล ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการอื่นๆที่เกี่ยวกับ 
ใบ อน ุญ าตเป ็น ผ ู้ป ระกอบ ว ิซ าช ีพ การพ ยาบ าล การผด ุงครรภ ์ ห ร ือ ก ารพ ยาบ าลแล ะก ารผ ด ุงค รรภ ์ 
พ.ศ. 2545 สภาการพยาบาลจึงออกประกาศไว้ ดังน ี้

1. การประเมินความรู้ฯ
1.1 การประเมินความรู้ๆ กรณีใบอนุญาตประกอบวิซาชีพฯหมดอายุ และขอรับใบอนุญาตประกอบ 

วิขาชีพๆใหม่ โดยมีหลักฐานการเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 50 หน่วยคะแนน และย่ืนคำ 
ขอรับใบอนุญาตๆ ใหม่ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ ให้ประเมินความรู้  ๆ 1 วิชาคือ ว ิซา 
กฎหมายว่าด้วยวิซาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จรรยาบรรณวิซาชีพและกฎหมายอื่บที่เกี่ยวข้องกับการ 
ประกอบวิซาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (รหัสวิซา 1108)

1.2 การประเมินความรู้ฯ กรณีใบอนุญาตประกอบวิซาชีพๆหมดอายุ และขอรับใบอนุญาตประกอบ 
วิชาชีพฯใหม่โดยมีหลักฐานการเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องน้อยกว่า 50 หน่วยคะแนน หรือยื่นคำขอรับ 
ใบอนุญาตฯ ใหม่หลังวันที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุมากกว่า 1 ปี ให้ประเมินความรู้ฯ ดังนี

1) ผู้ประกอบวิซาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประเมินความรู้ 8 วิซา ได้แก่
(1) การผดุงครรภ์
(2) การพยาบาลมารดาและทารก
(3) การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
(4) การพยาบาลผู้ใหญ่
(5) การพยาบาลผู้สูงอายุ
(6) การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
(7) การพยาบาลอนามัยชุมซบและการรักษาพยาบาลขึ้นด้น
(8) กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จรรยาบรรณวิชาชีพ 

และกฎหมายที่เกี่ยว'ข้องกับการประกอบ1วิชาชีพการ,พยาบาล!และการผ'ตุ-งครรภ์



2) ผู้ประกอบวิซาซีพการพยาบาล ประเมินความรู้ 7 วิซา ได้แก่
(1) การพยาบาลมารดาและทารก
(2) การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
(3) การพยาบาลผู้ใหญ่
(4) การพยาบาลผู้สูงอายุ
(5) การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวซศาสตร์
(6) การพยาบาลอนามัยซุมซนและการรักษาพยาบาลขั้นด้น
(7) กฎหมายว่าด้วยวิซาซีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จรรยาบรรณวิซาชีพและกฎหมาย 

ที'เกี่ยวข้องกับการประกอบวิซาซีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
3) ผู้ประกอบวิซาชีพการผดุงครรภ์ ประเมินความร้ 3 วิซา ได้แก่

(1) การผดุงครรภ์
(2) การพยาบาลมารดาและทารก
(3) กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จรรยาบรรณวิซาชีพและกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิซาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

2. กำหนดวันสอบประเมินความ รู้ฯ ประจำปี พ.ศ. 2565
ครั้งท่ี 1/2565 วันท่ี 26 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2565
ครั้งท่ี 2/2565 วันท่ี 25 - 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ครั้งท่ี 3/2565 วันท่ี 29 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2565

3. กำหนดวันรับสมัครอบประเมินความรู้ฯ ประจำปี พ.ศ. 2565
คร้ังท่ี 1/2565 วันท่ี 10 - 31 มกราคม พ.ศ.2565
ครั้งท่ี 2/2565 วันท่ี 5 - 30 เมษายน พ.ศ.2565
ครั้งท่ี 3/2565 วันท่ี 10 - 31 สิงหาคม พ.ศ.2565

4. การประกาศผลสอบ
ประกาศผลสอบทางเว็บไซต์สภาการพยาบาล ww w .tnm c.or.th 

คร้ังท่ี 1/2565 วันท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2565
ครั้งท่ี 2/2565 วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ครั้งท่ี 3/2565 วันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ทั้งน้ีวันประกาศผลสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกำหนดวันประซุมฃองคณะกรรมการสภาการพยาบาล

http://www.tnmc.or.th


5. การยื่นใบสมัครสอบประเมินความรู้ฯ
5.1 ผู้สมัครสอบประเมินความรู้ฯ ใหม่
ผู้สมัครสอบประเมินความรู้ฯ ทุกคน ให้สมัครสอบในระบบ online ผ่าน W eb A p p lic a tio n sการ 

สมาจิกทาง w w w .tnm c.or.th เมนูการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพๆ โดยให้ดำเนินการสมัคร 
ตามข้ันตอนท่ีกำหนดไวิใน website เท่าน้ัน และส่งหลักฐานการสมัครสอบตามใบแจ้งรายการเอกสารประกอบคำขอ 
(RQ11) เป็นรายบุคคล มายังสภาการพยาบาลภายใน 3 วัน หลังจากดำเนินการสมัครแล้ว ได้แก่

(1) RQ11 ใบแจ้งรายการเอกสารประกอบคำขอ
(2) คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิขาจิพๆ กรณีใบอนุญาตหมดอายุ (ทญ.8) ติดภาพถ่าย 1 น้ิว
(3) คำขอสมัครสอบประเมินความรู้ๆ กรณีขอรับใบอนุญาตประกอบวิขาชีพใหม่ (ปร.!) ติดภาพถ่าย 1 น้ิว
(4) คำขอรับบัตรประจำตัวสมาจิกสภาการพยาบาล (สพ.4) ติดภาพถ่าย 1 น้ิว
(5) สำเนาบัตรประจำตัวประขาซน และ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ2 ขุด
(6) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิขาชีพๆ ฉบับล่าสุด1 ขุด
(7) สำเนาบัตรสมาจิกสภาการพยาบาล1 ขุด
(8) ภาพถ่ายหน้าตรงคร่ึงตัว ขนาด 1 น้ิวสวมขุดสุภาพ ไม่สวมแว่นดำถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
(9) หลักฐานอื่น (ถ้ามี) เซ่น หลักฐานการเปลี่ยน ซ่ือ นามสกุล คำนำหน้าซื่อ เป็นด้น
5.2 ผู้สมัครสอบประเมินความรู้ เฉพาะวิชาที่สอบไม่ผ่าน

ผู้สมัครสอบประเมินความรู้ฯ ทุกคน ให้สมัครสอบในระบบ online ผ่าน W eb Application 
บริการสมาจิกทาง w w w .tnm c.or.th เมนูการสมัครสอบประเมินความรู้ฯ กรณีแก้ตัว โดยให้ดำเนินการสมัคร 
ตามข้ันตอนที่กำหนดไวิใน w ebsite  เท่าน้ัน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสอบ และเลือกศูนย์สอบในวันถัดไป 
หลังจากชำระเงินแล้ว ทั้งนิ้ต ้องเลือกศูนย์สอบใหแ้ล ้วเสร็จภายในกำหนดวันรับสมัครสอบ โดยไม่ต้องส่ง 
เอกสารการสมัครสอบมายังสภาการพยาบาล สภาการพยาบาลจะดำเนินการจัดที่นั่งสอบให้เฉพาะผู้สมัครสอบที่ 
ชำระเงินค่าธรรมเนียมและเลือกศูนย์สอบภายในกำหนดเท่านั้น

6. ค่าธรรมเนียมการสอบ
ค่าธรรมเนียมในการสอบ คร้ังละ 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมรายวิขาที่สอบ รายวิขาละ 200 บาท

ประกาศ ณ วันท่ี 7 มกราคม พ■ค- 2565

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง) 
นายกสภาการพยาบาล

http://www.tnmc.or.th
http://www.tnmc.or.th

