-๒-

ชั้น ๑ สภาการพยาบาล และชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน ๔,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ขอให้กรอกรายละเอียดใน
คําขอสอบ ติดรูปถ่าย และลงชื่อผู้ขอสอบให้เรียบร้อย
๔.๒ การยื่นคําขอสอบทางไปรษณีย์ โดยส่งคําขอสอบที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย ติดรูปถ่าย แนบหลักฐานให้
ครบถ้วน พร้อมสลิปโอนเงินค่าธรรมเนียมการสอบ (วิธีการชําระเงิน: ผ่านระบบ Teller Payment ที่เคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตามแบบชําระเงินผ่านระบบ Teller Payment ของสภาการพยาบาล)
แล้วส่งไปตามที่อยู่ ข้อ ๒.๑ วงเล็บมุมซองว่า (สมัครสอบหนังสืออนุมตั ิ) วิทยาลัยฯ จะถือวันเดือนปีที่ประทับตรา
ไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันสุดท้ายของการรับคําขอสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติ
ข้อ ๕. สาขาของหนังสืออนุมัติที่จัดให้มีการสอบ
๕.๑ สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ – ศัลยศาสตร์
๕.๒ สาขาการพยาบาลเด็ก
๕.๓ สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
๕.๔ สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
๕.๕ สาขาการผดุงครรภ์
๕.๖ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
๕.๗ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ
๕.๘ สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก
๕.๙ สาขาการพยาบาลมารดาและทารก
๕.๑๐ สาขาการพยาบาลชุมชน
ข้อ ๖. คุณสมบัติของผูส้ มัครสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบให้เป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้ ความชํานาญเฉพาะ
ทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้
๖.๑ มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่ยังไม่หมดอายุ และ
๖.๒ สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทพยาบาลศาสตร์ตรงสาขาที่ขอหนังสืออนุมัติ และได้ปฏิบัติงานตรง
สาขาที่ขอหนังสืออนุมัติติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๖ ปีหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทั้งนี้ สถานที่ปฏิบัติงาน
ลักษณะและปริมาณงานที่ปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
๖.๒.๑ สถานที่ปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
๖.๒.๑.๑ เป็นหน่วยบริการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ จากสถาบันรับรองคุณภาพในประเทศ
หรือระดับนานาชาติและหรือได้รับการรับรองคุณภาพการพยาบาลจากสภาการพยาบาล
๖.๒.๑.๒ ต้องมีจํานวนผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการหรือครอบครัวหรือชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ตรงสาขาที่ขอสอบตามจํานวนที่กําหนดในแต่ละสาขา
๖.๒.๒ ลักษณะและปริมาณงานที่ปฏิบัติจะต้องเป็นกลุ่มผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการหรือครอบครัวหรือชุมชน
ตรงสาขา และการปฏิบัติต้องสะท้อนถึงการใช้สมรรถนะของพยาบาลขั้นสูง ดังนี้
๖.๒.๒.๑ การปฏิบัติงานในสาขาต่าง ๆ ต้องให้การดูแล และจัดระบบการดูแลผู้ป่วย หรือผู้ใช้
บริการหรือครอบครัว หรือชุมชนที่มีปัญหาซับซ้อนอย่างต่อเนื่อง ตามจํานวนที่กําหนดในแต่ละสาขา
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๖.๒.๒.๒ มีผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการหรือครอบครัวหรือชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลอย่าง
ต่อเนื่องในปัจจุบันตามจํานวนที่กําหนดในแต่ละสาขา/เดือน
๖.๒.๒.๓ มีประสบการณ์เป็นผู้นําในการสร้างนวตกรรม หรือแนวทางเวชปฏิบัติของโรคใดโรค
หนึ่ง หรืออาการใดอาการหนึ่ง (Clinical practice guideline) ตลอดจนการนําไปใช้และการประเมินผล
๖.๒.๒.๔ มีประสบการณ์ในการสอน ชี้แนะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของของนักศึกษา พยาบาล
นักศึกษาในทีมสุขภาพ และทีมงาน
๖.๒.๒.๕ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการบริการ หรือ
๖.๓ สํ าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้นสูงตรงสาขาที่ ขอหนังสืออนุมัติจากหลักสู ตรที่
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทยรับรองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการพยาบาล
และได้ปฏิบัติงานตรงสาขาที่ขอหนังสืออนุมัติติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๔ ปีหลังสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง ทั้งนี้ สถานที่ปฏิบัติงาน ลักษณะและปริมาณงานที่ปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๖.๒.๑ และข้อ
๖.๒.๒ หรือ
๖.๔ ได้รับวุฒิบัตรจากสถาบันต่างประเทศที่วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทยรับรอง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการพยาบาล ต้องมีลักษณะและปริมาณงานที่จะต้องปฏิบัติเพื่อการสอบ
และรับหนังสืออนุมัติ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๖.๒.๒ และให้ยกเว้นเฉพาะการสอบข้อเขียน หรือ
๖.๕ สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางการปฏิบัติการพยาบาลจากหลักสูตรที่วิทยาลัยพยาบาลและ
ผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทยรับรอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการพยาบาล ทั้งนี้ สถานที่
ปฏิบัติงาน ลักษณะและปริมาณงานที่จะต้องปฏิบัติเพื่อการสอบและรับหนังสืออนุมัติ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๖.๒.๑ และ
ข้อ ๖.๒.๒
ข้อ ๗. ผู้ที่ยื่นสมัครตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการออกวุฒิบัตรฯ พ.ศ. ๒๕๕๑
๗.๑ ผูท้ ี่สอบผ่านข้อเขียนตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการออกวุฒิบัตรฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ประสงค์จะ
ขอรับหนังสืออนุมัติ สามารถใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเฉพาะการสอบปากเปล่าได้ โดยผลการ
สอบข้อเขียนทีไ่ ด้รับการยกเว้นนั้นจะต้องไม่เกิน ๕ ปี นับแต่วันที่ประกาศผลสอบผ่านในส่วนที่สะสมไว้ครั้งแรก
๗.๒ ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรสาขาต่าง ๆ จากสภาการพยาบาลตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการออก
วุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชํานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ และ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ยังคงปฏิบัติงานกับผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการตรงสาขา หากประสงค์จะขอรับหนังสืออนุมัติ ตามข้อบังคับสภาการ
พยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้หรือความชํานาญเฉพาะทางในวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาต่าง ๆ สามารถใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบ
เฉพาะปากเปล่าในส่วนของการวิจัย
ข้อ ๘. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ทาง www.apnthai.org
ข้อ ๙. หลักฐานในการสมัครสอบ
๙.๑ แบบคําขอสอบ
๙.๒ หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
๙.๓ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
๙.๔ รายงานผลงานวิจัย หรือ รายงานกรณีศึกษาจํานวน ๓ ชุดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบ
๙.๕ ค่าธรรมเนียมการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติ จํานวน ๔,๐๐๐ บาท
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ข้อ ๑๐. การพิจารณาคําขอสอบ
๑๐.๑ ขอให้ผสู้ มัครสอบตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการสอบ รวมทั้งหลักฐานต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อน
การสมัครสอบ
๑๐.๒ กรณีที่ผสู้ มัคร ยืน่ คําขอสอบ หลักฐานประกอบการสมัครสอบ ค่าธรรมเนียมการสอบ ไม่ครบถ้วน
หรือไม่ถูกต้อง วิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสอบ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้อ ๑๑. วิธีการสอบ
เป็นการสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่า ตามระเบียบวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้ ความชํานาญเฉพาะ
ทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๑๒. วัน เวลา สถานทีส่ อบ
สถานทีส่ อบ สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
สําหรับกําหนดวัน เวลาสอบ และห้องสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ทาง www.apnthai.org
ข้อ ๑๓. เกณฑ์การตัดสินผลการสอบ
ผู้สอบได้ คือ ผู้ทสี่ อบผ่านทัง้ ข้อเขียนและสอบปากเปล่า ตามระเบียบวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูง
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้
ความชํานาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๑๔. ประกาศรายชื่อผูท้ ี่ได้รับหนังสืออนุมัติ
เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ทาง www.apnthai.org
ข้อ ๑๕. ข้อปฏิบัติและข้อห้ามในการสอบ
ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้ ความชํานาญเฉพาะทางในวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบสภาการพยาบาลว่าด้วยการปฏิบัติในการสอบความรู้เพื่อขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลการผดุงครรภ์หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๑๖. บรรดาประกาศ ข้อกําหนด คําสั่ง มติของคณะกรรมการ หรือวิธีปฏิบัติอื่นใดที่แย้งกับความในประกาศนี้ให้ใช้
ความในประกาศนี้แทน เว้นแต่ กรณีที่ได้รบั อนุมัติจากคณะกรรมการสภาการพยาบาล
ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สมจิต หนุเจริญกุล)
ประธานผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย

