ประกาศวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภขั้นสูงแหงประเทศไทย
เรื่อง การสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัตแิ สดงความรู ความชํานาญเฉพาะทาง
ในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ
ประจําป พ.ศ. 2560
----------------------อาศัย อํานาจตามความในขอ5 ขอ12 ขอ14 ขอ16 ขอ17 ขอ18 ขอ19 ขอ20 ขอ25 ขอ30 และ
ขอ31 แหงขอบังคับสภาการพยาบาล วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรูห รือ
ความชํานาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2556 วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ
ขั้นสูงแหงประเทศไทย สภาการพยาบาล จึงกําหนดการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู ความชํานาญ
เฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภไว ดังตอไปนี้
ขอ 1. กําหนดแผนการสอบ
ลําดับที่

กิจกรรม

กําหนดเวลา

1

การยื่นหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน

วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2559

2*

ประกาศรายชือ่ ผูม ีสิทธิยื่นคําขอสอบ

วันที่ 15 กันยายน 2559

3

การยื่นคําขอสอบ

วันที่ 2 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2560

4*

ประกาศรายชือ่ ผูม ีสิทธิสอบ

เดือน มิถุนายน 2560

5

การสอบขอเขียน

เดือน กรกฎาคม 2560

6

การสอบปากเปลา

เดือน กรกฎาคม 2560

7*

ประกาศผลการสอบ

เดือน กันยายน 2560

*หมายเหตุ : กิจกรรมในลําดับที่ 2, 4 และ 7 ประกาศผานทางเว็บไซต www.apnthai.org
ขอ 2. การสมัครสอบ
2.1

การยื่นหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
ให ผู ป ระสงค จะขอสอบเพื่ อ รับ หนั ง สื ออนุ มั ติ ใ นป พ.ศ. 2560 ยื่ นหนั ง สื อ รั บ รองการ
ปฏิบัติงานลวงหนา 1 ป ภายในระยะเวลาที่วิทยาลัยกําหนด โดยสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมหนังสือรับรอง
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การปฏิบัติงานไดทเี่ ว็บไซต www.apnthai.org และสงเอกสารมาที่ วิท ยาลัยพยาบาลและผดุงครรภขั้นสูง
แหงประเทศไทย สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ตําบลตลาดขวัญ
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
2.2

การยื่นคําขอสอบ

ใหผูที่มีรายชื่อเปนผูมีสิทธิ์ยื่นคําขอสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติในป พ.ศ. 2560 ตามประกาศ
ของวิทยาลัย ดาวนโหลดแบบฟอรมยื่นคําขอสอบไดที่ www.apnthai.org และปฏิบัติดังนี้
กรณียื่นคําขอสอบดวยตนเอง หรือ มอบหมายใหผูอื่นกระทําการแทน โดยยื่นคําขอสอบ
พรอมหลักฐานในการสมัครสอบ และชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน 4,000 บาท ดวยเงินสดหรือ
แนบหลั กฐานการโอนเงิ น ผ านระบบ Teller payment (ชํ า ระเงิ น ผ า นระบบ Teller payment ที่
ธนาคารกรุ ง ไทยทุกสาขา) ที่วิ ทยาลัย พยาบาลและผดุง ครรภ ขั้ นสู งแห งประเทศไทย สภาการพยาบาล
ในวันและเวลาราชการเทานั้น กรณีมอบหมายใหผูอื่นกระทําการแทน ตองกรอกรายละเอียดในคําขอสอบ
พรอมติดรูปถาย และลงชื่อผูขอสอบใหเรียบรอย
กรณียื่ นคํ า ขอสอบทางไปรษณี ย โดยส ง คํ า ขอสอบพร อมหลั กฐานการสมั ค รสอบและ
หลักฐานการชําระคาธรรมเนียมการสอบผานระบบ Teller payment (ชําระเงินผานระบบ Teller payment
ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา) มาที่ วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภขั้นสูงแหงประเทศไทย สภาการพยาบาล
อาคารนครินทรศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
(วงเล็ บ มุ มซองว า สมัค รสอบหนัง สือ อนุ มั ติ ) กรุ ณาส งแบบไปรษณีย ด ว นพิ เ ศษ (EMS) และให ถื อวั น ที่
ประทับตราไปรษณียตนทางเปนวันที่ยื่นสมัคร
ขอ 3. สาขาของการสอบหนังสืออนุมัติ
3.1
3.2

สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร – ศัลยศาสตร
สาขาการผดุงครรภ

3.3
3.4

สาขาการพยาบาลมารดาและทารก
สาขาการพยาบาลเด็ก

3.5
3.6
3.7

สาขาการพยาบาลผูสงู อายุ
สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชมุ ชน

3.8
3.9

สาขาการพยาบาลชุมชน
สาขาการพยาบาลผูปวยโรคติดเชือ้ และการควบคุมการติดเชื้อ

3.10

สาขาการพยาบาลดานการใหยาระงับความรูสึก
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ขอ 4. คุณสมบัติของผูส มัครสอบ
ใหเปนไปตามระเบียบวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภค รรภสูงแหงประเทศไทย วาดวยหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ย วกับความรู ความชํานาญเฉพาะทางใน
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2556 ดังนี้
4.1 มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง หรือใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง ที่ยังไมหมดอายุ
4.2 สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทพยาบาลศาสตรตรงสาขาที่ขอสอบหนังสืออนุมัติ และ
ปฏิบัติงานตรงสาขาที่ขอสอบเปนระยะเวลาติดตอกันไมนอยกวา 6 ป หลังสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
ทั้งนี้ สถานที่ปฏิบัติงาน ลักษณะและปริมาณงาน ตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้
4.2.1 สถานที่ปฏิบัติงาน
(1) เป นหนวยบริ การที่ ได รับ การรั บ รองคุ ณภาพ จากสถาบั นรั บ รองคุณภาพใน
ประเทศหรือระดับนานาชาติ และ/หรือ ไดรับการรับรองคุณภาพการพยาบาลจากสภาการพยาบาล
(2) ตองมีจํานวนผูใชบริการ หรือครอบครัว หรือชุมชน ที่อยูในความรับผิดชอบตรง
กับสาขาที่ขอสอบหนังสืออนุมัติตามที่กําหนด
4.2.2 ลักษณะและปริมาณงาน การปฏิบัติการพยาบาลในกลุมผูใชบริการ หรือครอบครัว
หรือชุมชน ตรงสาขาที่ขอสอบหนังสืออนุมัติ และจะตองสะทอนถึงการใชสมรรถนะของพยาบาลขั้นสูง ดังนี้
(1) การปฏิบัตงิ านในสาขาตางๆ ตองใหการดูแลและจัดระบบการดูแลผูใชบริการ
หรือครอบครัว หรือชุมชน ที่มีปญหาซับซอนอยางตอเนื่องตามจํานวนที่กําหนดในแตละสาขา
(2) มีจํ านวนผูใชบริการ หรื อครอบครัว หรือชุมชน ที่อยู ในความดูแลรับ ผิดชอบ
อยางตอเนื่องตามที่กําหนดในแตละสาขา/เดือน
(3) มีประสบการณการเป นผูนําในการสรางนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติทางคลินิก
(Clinical Practice Guidelines) ของโรคใดโรคหนึ่งหรืออาการใดอาการหนึ่ง ตลอดจนการนําไปใชแ ละการ
ประเมินผล
(4) มีป ระสบการณในการสอน ชี้แ นะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาพยาบาล
นักศึกษาในทีมสุขภาพ และทีมงาน
(5) มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการบริการ
หรือ
4.3 สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ตรงสาขาที่ขอสอบหนังสืออนุมัติ จาก
หลักสูตรที่วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภขั้นสูงแหงประเทศไทยรับรองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สภาการพยาบาล และไดป ฏิบั ติงานตรงสาขาที่ ขอสอบหนั งสื ออนุ มัติ เป นระยะเวลาติ ดต อกันไม กว า 4 ป
หลังสําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทั้งนี้ สถานที่ปฏิบัติงาน ลักษณะและปริมาณงาน
ตองเปนไปตามหลักเกณฑ ขอ 4.2.1 และขอ 4.2.2
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หรือ
4.4 ไดรับวุฒิบัตรจากสถาบันตางประเทศ ที่วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภขั้นสูงแหงประเทศ
ไทยรับรองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการพยาบาล ตองมีลักษณะและปริมาณงานที่ป ฏิบั ติ
เปนไปตามหลักเกณฑ ขอ 4.2.2 และใหสอบเฉพาะการสอบปากเปลาเทานั้น
หรือ
4.5 สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางการปฏิบัติการพยาบาล จากหลักสูต รที่วิทยาลัย
พยาบาลและผดุงครรภขั้นสูงแหงประเทศไทยรับรองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการพยาบาล
ทั้งนี้ สถานที่ปฏิบัติงาน ลักษณะและปริมาณงาน ตองเปนไปตามหลักเกณฑ ขอ 4.2.1 และขอ 4.2.2
ทั้งนี้ ผูทสี่ อบผานขอเขียนตามขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวยการออกวุฒิบัตรแสดงความรู ความ
ชํานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ.2551 และประสงคจะขอสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติ
สามารถใชหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเฉพาะการสอบปากเปลา โดยผลการสอบขอเขียนทีไ่ ดรบั
การยกเวนนั้นจะตองไมเกิน 5 ป นับแตวันที่ประกาศผลสอบผานในสวนที่สะสมไวครั้งแรก
ผูที่ไดรับวุฒิบั ต รสาขาตางๆ จากสภาการพยาบาลตามขอบัง คับ สภาการพยาบาลวา ดวยการออก
วุฒิบัตรแสดงความรู ความชํานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2551
และยังปฏิบัติงานการพยาบาลตรงสาขาอยางตอเนื่อง หากมีความประสงคจะขอสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติ
ตามขอบังคับสภาการพยาบาล วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรูหรือความ
ชํานาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2556 สามารถใชหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการสอบเฉพาะการสอบปากเปลาในสวนของงานวิจัย
ขอ 5. หลักฐานในการสมัครสอบ
5.1 แบบคําขอสอบ
5.2 หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผูสมัครสอบ
5.3 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป ถายไวไมเกิน 6 เดือน
5.4 รายงานการวิจัย 1 เรื่อง (จํานวน 3 ชุด) ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบ
5.5 รายงานกรณีศึกษา 5 ราย (จํานวน 3 ชุด) ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบ
(แนวทางการเขียนกรณีศึกษาดูไดที่เว็บไซต www.apnthai.org)
5.6 คาธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน 4,000 บาท หรือ สําเนาการชําระคาธรรมเนียมการ
สมัครสอบผานระบบ Teller payment
5.7 หลักฐานอื่นๆ (ถามี) เชน สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล, สําเนาใบทะเบียนสมรส เปนตน
ขอ 6. การพิจารณาคําขอสอบ
6.1 ให ผูส มั ค รสอบตรวจสอบรายละเอีย ดขอ มูล เกี่ย วกั บการสอบ รวมทั้ ง หลัก ฐานตา งๆ ให
ถูกตองครบถวนกอนการสมัครสอบ

5
6.2 กรณี ที่ ผู ส มั ค รยื่น คํ า ขอสอบและหลัก ฐานประกอบการสมั ค รสอบ ไม ถู ก ต อ งครบถว น
ทางวิทยาลัยจะไมรับพิจารณา และจะไมคืนเงินคาธรรมเนียมการสอบ ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ขอ 7. วิธีการสอบ
เปนการสอบขอเขียนและการสอบปากเปลา ตามระเบียบวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภขั้นสูงแหง
ประเทศไทย วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อ นไขในการสอบเพื่อ รับหนั งสืออนุมัติห รือ วุฒิบัต รเกี่ ยวกั บ
ความรู ความชํานาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2556
ขอ 8. วัน เวลา และสถานที่สอบ
กําหนดวัน เวลา ในการสอบ จะแจงใหทราบภายหลังทางเว็บไซต www.apnthai.org
สถานที่สอบ : สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
ขอ 9. เกณฑการตัดสินผลการสอบ
ผูสอบผาน คือ ผูที่มีคะแนนการสอบขอเขียนและการสอบปากเปลาผานเกณฑที่กําหนด ตามระเบียบ
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภขั้นสูงแหงประเทศไทย วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพื่อ
รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู ความชํานาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ
พ.ศ. 2556
ขอ 10. ขอปฏิบัติในการสอบ
ให ผูเ ขา สอบปฏิ บั ติ ตามระเบี ย บวิ ท ยาลัย พยาบาลและผดุ งครรภขั้ นสู งแห ง ประเทศไทย ว า ด ว ย
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู ความชํานาญ
เฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2556 และระเบียบสภาการพยาบาล วาดวยการ
ปฏิบัติในการสอบความรูเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูป ระกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ
หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2551
ขอ 11. บรรดาประกาศ ข อกํ าหนด คํ าสั่ ง มติ ของคณะกรรมการ หรือ วิ ธีปฏิ บั ติอื่ นใดที่ แ ย งกั บ ความใน
ประกาศนี้ใหใชความในประกาศนี้แทน เวนแต กรณีที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสภาการพยาบาล
ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. เรณู พุกบุญมี)
ประธานผูบริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภขั้นสูงแหงประเทศไทย

