ประกาศสภาการพยาบาล
เรื่อง กาหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ประจาปี พ.ศ. 2557
-----------------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2543
สภาการพยาบาลจึงกาหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 กาหนดวันสอบความรู้ฯ ประจาปี พ.ศ.2557
ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 29 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2557
ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ข้อ 2 กาหนดวันรับสมัครสอบ
ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 6 มกราคม
ถึง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 6 พฤษภาคม ถึง วันที่ 6 มิถุนายน 2557
ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 8 กันยายน ถึง วันที่ 10 ตุลาคม 2557
2.1 สาหรับผู้สมัครสอบครั้งแรกก่อนปี พ.ศ.2556 ให้ผู้สมัครสอบความรู้ฯยื่นคาขอสมัครสอบความรู้ฯ
พร้อมหลักฐานและค่าธรรมเนียมด้ว ยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่ ศูนย์สอบความรู้ฯ สานักงานเลขาธิการสภาการ
พยาบาล อาคารนครินทรศรี ชั้น 5 ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อาเภอเมือง จังหวั ดนนทบุรี
11000 สาหรับการยื่นคาขอสมัครสอบความรู้ฯ ถ้าส่งทางไปรษณีย์ให้ถือตามวันประทับตราไปรษณีย์ ต้นทาง
เท่านั้น
2.2 สาหรั บผู้ส มัค รสอบครั้ งแรกตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2556 ให้ ส มั ครสอบความรู้ใ นระบบ on line ทาง
www.tnc.or.th เมนู การสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯ โดยให้ดาเนินการสมัครตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ใน
website เท่านั้น
ข้อ 3 ประกาศผลการสอบ
ประกาศผลการสอบทางเว็บไซต์สภาการพยาบาล www.tnc.or.th
ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2557
ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ข้อ 4 คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
4.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง
4.2 เป็นสมาชิกสามัญของสภาการพยาบาล
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ข้อ 5 การยื่นใบสมัครสอบความรู้ฯ
5.1 ผู้สมัครสอบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2556 และ 2557 ให้สมัครสอบความรู้ในระบบ on line ทาง
www.tnc.or.th
5.2 ผู้สมัครสอบความรู้ฯ ครั้งแรกก่อนปี พ.ศ.2556 เฉพาะวิชาที่สอบไม่ผ่านให้ใช้ใบสมัครสอบความรู้ฯ
ตามแบบ สร.2
ข้อ 6 หลักฐานการสมัครสอบ
6.1 ผู้สมัครสอบครั้งแรกปี พ.ศ.2557 ต้องมีหนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับจริง แสดงต่อสภาการพยาบาล
ภายในเวลาที่กาหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิเข้าสอบ
6.2 ผู้สมัครสอบก่อนปี พ.ศ.2556 ให้ผู้สมัครสอบยื่นคาขอสมัครสอบความรู้ฯ เฉพาะวิชาที่สอบไม่ผ่าน
ตามแบบ สร.2 โดยติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 รูป
ข้อ 7 ค่าธรรมเนียมการสอบ
ค่าธรรมเนียมการสอบ
ครั้งละ
500 บาท
ค่าธรรมเนียมรายวิชาที่สอบ รายวิชาละ
100 บาท
( สาหรับวิชา 9101 วิชาการผดุงครรภ์และการพยาบาลมารดาและทารก และ
วิชา 9103 วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ค่าธรรมเนียมรายวิชาละ 200 บาท )
ข้อ 8 วิชาที่สอบ
8.1 สาหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
สอบ 8 วิชาได้แก่
(1) การผดุงครรภ์
(2) การพยาบาลมารดาและทารก
(3) การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
(4) การพยาบาลผู้ใหญ่
(5) การพยาบาลผู้สูงอายุ
(6) การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
(7) การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น
(8) กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
8.2 สาหรับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งแล้ว และประสงค์จะขอขึ้น
ทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ สอบ 3 วิชา ได้แก่
(1) การผดุงครรภ์
(2) การพยาบาลมารดาและทารก
(3) กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ข้อ 9 วิธีการสอบ
การสอบจะใช้วิธีสอบข้อเขียน
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ข้อ 10 ตารางสอบ
ตารางสอบให้เป็นไปตามท้ายประกาศนี้
ข้อ 11 เกณฑ์การตัดสินผลการสอบ
ผู้สอบจะต้องได้คะแนนรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 หรือ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสภาการพยาบาล
กาหนดจึงจะถือว่าสอบผ่าน
ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ)
นายกสภาการพยาบาล
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ตารางสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ประจาปี พ.ศ. 2557
(เฉพาะผู้สมัครสอบครั้งแรกในปี พ.ศ.2556 และ 2557)
--------------------------------------------------ชั้นหนึ่ง
วันที่

เวลา

- 29 มีนาคม 2557

09.00-10.15
- 26 กรกฎาคม 2557 10.45-12.00
- 29 พฤศจิกายน 2557 13.30-15.30
09.00-10.15
- 30 มีนาคม 2557
10.45-11.30
- 27 กรกฎาคม 2557
- 30 พฤศจิกายน 2557
13.30-15.00

วิชา
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
การผดุงครรภ์และการพยาบาลมารดาและทารก
การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น
กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
การพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุ

รหัสวิชา
9102
9104
9101
9105
9106
9103

ชั้นสอง
วันที่

เวลา

09.00-10.00
- 29 มีนาคม 2557
10.45-11.45
- 26 กรกฎาคม 2557
- 29 พฤศจิกายน 2557 13.30-14.30
15.15-16.15
09.00-10.00
10.45-11.15
- 30 มีนาคม 2557
- 27 กรกฎาคม 2557
- 30 พฤศจิกายน 2557 13.30-14.30
15.15-15.45

วิชา
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
การผดุงครรภ์
การพยาบาลมารดาและทารก
การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น
กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
การพยาบาลผู้ใหญ่
การพยาบาลผู้สูงอายุ

รหัสวิชา
2103
2106
2101
2102
2107
2108
2104
2105
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ตารางสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ประจาปี พ.ศ. 2557
(สาหรับผู้สมัครสอบความรู้ฯ ก่อนปี พ.ศ.2556)
--------------------------------------------------ชั้นหนึ่ง
วันที่

เวลา

09.00-10.15
- 29 มีนาคม 2557
10.45-12.00
- 26 กรกฎาคม 2557
- 29 พฤศจิกายน 2557 13.30-14.45
15.15-16.30
09.00-10.15
10.45-11.30
- 30 มีนาคม 2557
- 27 กรกฎาคม 2557
- 30 พฤศจิกายน 2557 13.30-14.45
15.15-16.00

วิชา
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
การผดุงครรภ์
การพยาบาลมารดาและทารก
การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น
กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
การพยาบาลผู้ใหญ่
การพยาบาลผู้สูงอายุ

รหัสวิชา
1103
1106
1101
1102
1107
1108
1104
1105

ชั้นสอง
วันที่

เวลา

09.00-10.00
- 29 มีนาคม 2557
10.45-11.45
- 26 กรกฎาคม 2557
- 29 พฤศจิกายน 2557 13.30-14.30
15.15-16.15
09.00-10.00
10.45-11.15
- 30 มีนาคม 2557
- 27 กรกฎาคม 2557
- 30 พฤศจิกายน 2557 13.30-14.30
15.15-15.45

วิชา
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
การผดุงครรภ์
การพยาบาลมารดาและทารก
การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น
กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
การพยาบาลผู้ใหญ่
การพยาบาลผู้สูงอายุ

รหัสวิชา
2103
2106
2101
2102
2107
2108
2104
2105

