ระเบียบสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 1 /2563
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสมาชิก สมควรได้รบั การเชิดชูเกียรติ
อาจารย์ / พยาบาล ดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
------------------------สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข เป็นศูนย์รวมในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล ส่งเสริมความสามัคคี
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมด้านการศึกษาองค์กรวิชาชีพ ร่วมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีความรู้ ศักยภาพ
และทั กษะในการปฏิบั ติ ง าน ก้า วทั น การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมในปั จ จุ บั น เป็ น คนดี มี คุ ณ ธรรม เอื้ ออาทรต่ อ
ผู้รับบริการ สมาคมฯ ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นเวลา 20 ปีเศษ ตลอดระยะเวลาอันยาวนานดังกล่าว สมาชิกพยาบาลเห็น
ความสาคัญของสมาคมฯ และให้ความร่วมมือโดยสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ปฏิบัติ ตนและปฏิบัติหน้าที่ในบทบาท
วิชาชีพ มีสมาชิกจานวนไม่น้อยที่อุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ ให้แก่วิชาชีพ ซึ่งแม้จะเหนื่อยยากและประสบปัญหาใด ๆ
ก็ตามสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี สมควรที่จะได้รับการยอมรับ และยกย่องให้บุคลากรในวิชาชีพ และสังคม
ได้รับทราบ และเป็นบุคคลตัวอย่างในวิชาชีพ
ความสาคัญดังกล่าว นอกเหนือจากภารกิจตามปกติที่ผ่านมา สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
โดยคณะกรรมการสมาคมฯ ได้กาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสมาคมฯ ที่สมควรได้รับ
การเชิดชูเกียรติในสาขาต่าง ๆ ดังนี้
1. รางวัล “พยาบาลดีเด่น” ประเภทรางวัล แบ่งออกเป็น 3 สาขา
1.1 สาขาการพยาบาลในระบบบริการสุขภาพ
1.1.1 ผู้บริหารการพยาบาลในระบบบริการสุขภาพ ได้แก่
1.1.1.1 ผู้บริหารการพยาบาลในระดับปฐมภูมิ / ชุมชน ได้แก่หัวหน้าพยาบาล หรือรอง
หัวหน้าพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน
1.1.1.2 ผู้บริหารการพยาบาลในระดับทุตยิ ภูมิ / ตติยภูมิ คือพยาบาล
ผู้ทาหน้าที่บริหาร การพยาบาลในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ / ตติยภูมิ ได้แก่รอง
ผู้อานวยการ โรงพยาบาลด้านการพยาบาล หรือหัวหน้าฝ่าย / กลุ่มงานการพยาบาล
หรือรองหัวหน้าฝ่าย / กลุ่มงานการพยาบาล หรือผู้ปฏิบัติงานเชิงวิชาการ ในสังกัด
กรมกองต่าง ๆ
1.1.2 ผู้ปฏิบัติการพยาบาลในระบบบริการสุขภาพ ได้แก่
1.1.2.1 ผู้ปฏิบตั กิ ารพยาบาลในระบบบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ / ชุมชน คือพยาบาล
ที่ทาหน้าที่ให้บริการพยาบาล ในโรงพยาบาลชุมชน หรือศูนย์สุขภาพชุมชน หรือ
ในสถานีอนามัย ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ตามมาตรฐานการบริการ
ในหน่วยปฐมภูมิเป็นสาคัญ
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1.1.2.2 ผู้ปฏิบตั กิ ารพยาบาลในระบบบริการสุขภาพในระดับทุตยิ ภูมิ / ตติยภูมิ หรือใน
โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป หรือสถาบัน/ ศูนย์ / โรงพยาบาลในสังกัดกรม
ต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ ตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ตามมาตรฐานการ
บริการ ในหน่วยบริการระดับทุติยภูมิ / ตติยภูมิ
1.2 สาขาการศึกษาพยาบาล ได้แก่
1.2.1 ผู้บริหารการศึกษาพยาบาล คือ พยาบาลวิชาชีพผู้ทาหน้าที่บริหารระดับสูงใน
สถาบันการศึกษาพยาบาล ได้แก่ ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาล ผู้อานวยการ
วิทยาลัยการสาธารณสุข หรือ ดารงตาแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ซึ่งมีความหมาย
หรือเทียบเคียงได้กับตาแหน่งดังกล่าว รวมทั้งเคยทาหน้าที่ในดังกล่าวในรอบ 3 ปี ที่ ผ่านมา
1.2.2 อาจารย์พยาบาล คืออาจารย์ / วิทยาจารย์ ผู้ทาหน้าที่รองผู้อานวยการในฝ่ายต่าง ๆ
ของสถาบันการศึกษา หัวหน้าภาควิ ชา หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ประจาภาควิชา และผู้ทา
หน้าที่ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาพยาบาล
1.3 สาขาเกียรติคุณ ได้แก่พยาบาลวิชาชีพที่เป็นสมาชิกตลอดชีพของสมาคมฯ ที่ทาคุณประโยชน์
ต่อสมาคมฯ และวิชาชีพด้านการพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข
2. คุณสมบัติผู้สมควรได้รับรางวัล
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 เป็นพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัด หรือในกากับของกระทรวง
สาธารณสุข ไม่น้อยกว่า 5 ปี
2.1.2 เป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ประเภทสมาชิกตลอดชีพ
มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี
2.1.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ ไม่เป็นผู้เคยถูกสั่งพัก เพิกถอน
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์
2.1.4 มีสัญชาติไทย เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความ
บริสุทธิ์ใจ และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
2.1.5 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ จิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
2.1.6 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
กฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
2.1.7 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินพ้นล้นตัว และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดลหุโทษ
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2.2 คุณสมบัติส่วนตัว
2.2.1 เป็นผู้มีคุณธรรม มีความเมตตากรุณา มีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีจริยธรรมสูง
2.2.2 เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลได้ทุกระดับ
2.2.3 เป็นผู้มีทัศนคติต่อวิชาชีพ รักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และมีการแสดงออกเป็น
แบบอย่างที่ดี
2.2.4 เป็นผู้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รักความก้าวหน้า ปรับปรุงตนเองให้เจริญงอกงาม
ทั้งทางด้านสติปัญญาและคุณธรรม
2.2.5 เป็นผู้ประพฤติตนตามกฎหมาย กฎระเบียบ แบบแผนของสถานที่ปฏิบัติงาน และ
ศีลธรรมอันพึงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนทั่วไป และผู้ร่วมงาน
2.2.6 เป็นผู้ได้รับการยกย่องจากสังคมในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านการพยาบาล
2.3 คุณสมบัติในด้านการทางานทั่วไป
2.3.1 เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภารกิจ หรือภาระที่ผูกพัน และได้รับผลสาเร็จตามความ
มุ่งหมาย

2.3.2 มีความสามารถในการบริหารจัดการงาน / หน้าที่ได้อย่างเหมาะสม และเกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2.3.3 มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์
2.3.4 เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดค้นหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น สามารถ
นาความเจริญมาสู่วิชาชีพ และสถานที่ปฏิบัติงาน
2.3.5 เป็นผู้มีผลงานดีเด่นในด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้ ด้านการบริการพยาบาล ด้านการ
บริหารการพยาบาล การศึกษาพยาบาล และการวิจัยทางการพยาบาล หรือมีผลงาน
ดีเด่นที่ยอมรับของสังคม
2.3.6 เป็นผู้เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
2.4 คุณสมบัติด้านการเป็นพยาบาล
2.4.1 มีความเป็นพยาบาล ทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย และพฤติกรรม มีเมตตา กรุณา เสียสละ
อดทน รักษาสุขภาพร่างกายของตนเองให้สะอาดถูกหลักสุขศึกษา อนามัยดี
2.4.2 เป็นผู้รู้จักวางหลักเกณฑ์มาตรฐานของการพยาบาล หรือการศึกษาได้ว่าอยู่ในขั้นต่า
ปานกลาง หรือขั้นสูง เพื่อเปรียบเทียบตัดสินเกี่ยวกับความสามารถ ปริมาณ และ
คุณภาพของงาน
2.4.3 เป็นพยาบาลที่มีทักษะสูง ในการบริการพยาบาลหลาย ๆ ด้าน ดีเด่นปรากฏชัดใน
สายตาผู้ร่วมงานส่วนมาก ซึ่งสามารถให้การดูแลบริการพยาบาลได้เหมาะสมกับ
ความต้องการของแต่ละบุคคล ครอบครัว และชุมชน
2.4.4 เป็นพยาบาลที่มีจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และรู้จักผดุงความเจริญของวิชาชีพ
พยาบาล ให้รุดหน้าอยู่เสมอ ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของภาวะความเจ็บป่วย
การรักษาของแพทย์และวิทยาการเกี่ยวกับการรักษา ทาให้การพยาบาล มีคุณค่า
ทัดเทียมวิชาชีพอื่นในทีมสุขภาพ
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2.4.5 เป็นอาจารย์พยาบาล / พยาบาลพี่เลี้ยงที่มีหลักการสอน และสามารถถ่ายถอด
ความรู้ ให้ผู้อื่นได้ดี สามารถปฏิบัติตามได้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. เกณฑ์การพิจารณา
3.1 สาขาบริการพยาบาล
3.1.1 พยาบาลที่ปฏิบัติงานด้านบริหารในระบบบริการสุขภาพ
ผู้บริหารการพยาบาลในระบบบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ / ทุติยภูมิ/ตติยภูมิ หรือสานักงานกรม กอง ต่างๆ คือผู้
ที่มีความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพด้านการบริหารการพยาบาล การบริหารวิชาการ พิจารณาจาก

1) มี วิ สั ย ท ศน์ มี ก ารริ เ ริ่ ม มี แ นวคิ ด มี น โยบาย ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมชั ด เจนที่ เ ป็ น
ประโยชน์ในสถานบริการ
2) มีการนานโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีกระบวนการที่น่าเชื่อถือเป็นที่ประจักษ์
3) มีผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์และเป็นประโยชน์ มีความสาคัญ จาเป็นต่อผู้รับบริการ
ในสถานบริการ
4) มีการยอมรับ อย่ างกว้างขวาง มีการขยายผล ในระดับหน่วยงาน ระดับเขต
ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ
5) มีความสามารถที่แสดงออกถึงความทุ่มเท ความเสียสละ ความรับผิดชอบ
มีภาวะผู้นาในการเปลี่ยนแปลง และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมวิชาชีพ
3.1.2 พยาบาลที่ ป ฏิบั ติง านด้ า นบริการพยาบาลในระบบบริการสุ ขภาพในระดับ ปฐมภูมิ /
ทุติยภูมิ หรือตติยภูมิ พิจารณาจาก

1) มีแนวคิดริเริ่ม ที่เป็นรูปธรรมที่ดี นาสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์
ต่อสถานบริการ
2) ให้ บ ริ ก ารพยาบาลที่ มี คุ ณ ภาพ และประสิ ท ธิ ผ ลสู ง ตามหลั ก การและ
มาตรฐานของวิชาชีพ
3) มี ผ ลงานด้ า นการบริ ก ารพยาบาล อั น เป็ น ผลลั พ ธ์ ที่ เ ป็ น ประโยชน์
มีความสาคัญต่อการบริการสุขภาพ
4) มีความสามารถที่แสดงออกถึงความทุ่มเท ความเสียสละ ความรับผิดชอบ
เป็ น ผู้ เ ป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี แ ก่ ผู้ ร่ ว มวิ ช าชี พ และเป็ น ที่ ย อมรั บ ของผู้ ร่ ว มงาน
และผู้บังคับบัญชา
3.2 สาขาการศึกษาพยาบาล
3.2.1 ผู้บริหารการศึกษาพยาบาล พิจารณาจาก
1) มี วิ สั ย ทั ศ น์ มี ก ารริ เ ริ่ ม มี แ นวคิ ด มี น โยบาย ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมชั ด เจนที่ เ ป็ น

ประโยชน์ต่อการศึกษาพยาบาล
2) มีการนานโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีกระบวนการที่น่าเชื่อถือเป็นที่ประจักษ์
3) มีผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์และเป็นประโยชน์ในการการศึกษาพยาบาลหรือวิชาชีพ
4) มีการยอมรั บอย่ างกว้า งขวาง มีการขยายผล ในระดับ หน่ว ยงาน ระดับ เขต
ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ
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5) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถที่แสดงออกถึงความทุ่มเท ความเสียสละ
ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นาในการเปลี่ยนแปลง และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมวิชาชีพ
.

3.2.2 อาจารย์พยาบาล พิจารณาจาก
1) มีการริเริ่ม มีแนวคิด ที่เป็นรูปธรรมที่ดีนาสู่การปฏิบัติ ทีช่ ัดเจนและเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและงานวิจัย
2). มีผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในความรับผิดชอบ
3) มีผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ มีความสาคัญต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
4) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถที่แสดงออกถึงความทุ่มเท ความเสียสละ
ความรับผิดชอบ เป็นผู้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมวิชาชีพ และเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา

3.3 สาขาเกียรติคุณ พิจารณาจาก
3.3.1 เป็นที่ปรึกษา และร่วมดาเนินงานของสมาคมฯ
3.3.2 สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ อย่างสม่าเสมอ
4. ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อพยาบาลที่สมควรได้รับการพิจารณา
4.1 องค์กร หรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานหรือ
เคยปฏิบัติงานในองค์กรนั้น
4.2 องค์กรวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สมาคมและชมรมต่าง ๆ
4.3 สมาชิกตลอดชีพของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข จานวน 10 คนขึ้นไป ให้
การรับรอง
5. ขั้นตอนการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล
5.1 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น
5.1.1 สถาบัน / ศูนย์ / โรงพยาบาลในสังกัดกรมต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลศูนย์ /
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สานักงานสาธารณสุขอาเภอ สถานีอนามัย
พิจารณาเสนอชื่อผูส้ มควรได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นแต่ละประเภท ตรวจสอบ
คุณสมบัติ / หลักฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด และรวบรวมรายชื่อผู้ขอรับรางวัล พร้อม
รายละเอียดประวัติและผลงาน ตามแบบเสนอชื่อพยาบาลที่สมควรได้รับรางวัล ส่ง
ให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดจานวน 6 ชุด / ผู้สมควรได้รับรางวัล 1 คน (หากมี
เอกสารเกี่ยวกับผลงาน เพื่อประกอบการพิจารณาสามารถส่งแนบมาพร้อมได้)
5.1.2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวมรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลแต่ละประเภท
พร้อมรายละเอียด ประวัติและผลงานต่าง ๆ ตามแบบเสนอชื่อพยาบาลผู้สมควรได้รับ
รางวั ล จ านวน 6 ชุ ด / ผู้ ส มควรได้ รั บ รางวั ล 1 คน และเอกสารผลงาน ส่ ง ให้
คณะกรรมการเครือข่า ยพั ฒ นาคุณ ภาพการพยาบาลเขตที่ จั ง หวั ด นั้ น ๆ ตั้ ง อยู่ เพื่ อ
พิจารณากลั่นกรอง
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5.1.3 คณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลแต่ละเขต (19 เขต) พิจารณา
กลั่นกรองพยาบาลผู้สมควรได้รับรางวัล ตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมกับลักษณะงานในแต่
และประเภท รวมทั้งเสนอรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองแล้ว , แบบฟอร์มเสนอชื่อ
จานวน 6 ชุด / คน (ผู้ สมควรได้ รับ รางวั ลที่ ผ่า นพิจ ารณากลั่ นกรองดัง กล่ าว) และ
เอกสารผลงานต่าง ๆ พร้อมแบบฟอร์มสรุปผลการพิจารณากลั่นกรองพยาบาลที่สมควร
ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ของคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเขตฯ
มายังสานักการพยาบาลกรมการแพทย์ โดยสามารถเสนอมาได้ประเภทละไม่เกิน 1 ท่าน
ในของแต่ ละเครือข่าย เพื่อพิจารณากลั่นกรองอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเสนอคณะกรรมการ
คัดเลือกระดับกระทรวงสาธารณสุข
5.1.4 สถาบัน / ศูนย์ / โรงพยาบาลในสังกัดกรมต่าง ๆ ในส่วนกลาง และหน่วยงาน
ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
รางวัลพยาบาลดีเด่นแต่ละประเภท ตรวจสอบคุณสมบัติ / หลักฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
พร้อมเอกสารผลงานต่าง ๆ จานวน 6 ชุด / ผู้สมควรได้รับรางวัล 1 คน ส่งตรงไปยัง
สานักงานการพยาบาล กรมการแพทย์
5.1.5 คณะกรรมการกลั่นกรองพยาบาลผู้สมควรได้รับรางวัล ของสานักการพยาบาล
กรมการแพทย์ พิ จ ารณากลั่ น กรองผู้ ขอรับรางวั ลพยาบาลฯ แต่ ละประเภทจากทุ ก
เครือข่า ยฯ ให้เหลือ 3 ท่า น / ประเภท พร้อมจัด ลาดั บ และเสนอรายชื่ อผู้ ผ่านการ
พิจารณากลั่นกรองฯ แล้ว และเอกสารผลงานต่าง ๆ เสนอคณะกรรมการคัดเลือกของ
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัล
แต่ละประเภทต่อไป
5.2 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลอาจารย์พยาบาลดีเด่น
5.2.1 วิทยาลัยพยาบาลแต่ละแห่งพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลอาจารย์พยาบาล
ในแต่ละประเภทตรวจสอบคุณสมบัติ / หลักฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด และส่งรายชื่ อผู้
ขอรับรางวัลฯ พร้อมรายละเอียดประวัติและผลงาน ตามแบบฟอร์มเสนอชื่อผู้ที่สมควร
ได้รับรางวัลไปยังคณะกรรมการเครือข่ายวิทยาลัยของแต่ละภาค จานวน 6 ชุด / ผู้
สมควรได้รับรางวัล 1 คน (หากมีเอกสารเกี่ยวกับผลงาน เพื่อประกอบการพิจารณา
สามารถส่งแนบมาพร้อมได้) เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายวิทยาลัยภาคฯ พิจารณา
กลั่นกรอง
5.2.2 คณะกรรมการเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลแต่ละภาค พิจารณากลั่นกรองอาจารย์
พยาบาลผูส้ มควรได้รับรางวัล ตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมกับลักษณะงานในแต่ละ
ประเภท รวมทั้งเสนอรายชื่อผูผ้ ่านการพิจารณากลั่นกรองแล้ว โดยสามารถเสนอมาได้
ไม่เกินประเภทละ 2 คน (จัดลาดับด้วยแล้ว) ในแต่ละเครือข่ายวิทยาลัยภาค เพื่อ
พิจารณากลัน่ กรองอีกครั้งหนึ่ง
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5.2.3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองของสมาคมฯ พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลใน
แต่ละประเภทจากทุกเครือข่ายภาค ให้เหลือ 3 คน / ประเภท พร้อมจัดลาดับ และ
เสนอชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง พร้อมเอกสารผลงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ตัดสินของสมาคมฯ พิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับรางวัลในแต่ละประเภทต่อไป
6. สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข กาหนดรางวัล เป็นใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ
โดยแบ่งเป็น ดังนี้
สาขาการบริการพยาบาล
4 ประเภท ประเภทละ 1 รางวัล
สาขาการศึกษาพยาบาล
2 ประเภท ประเภทละ 1 รางวัล
สาขาเกียรติคุณ
1 รางวัล
รวม 7 รางวัล
7. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน การคัดเลือกพยาบาลดีเด่น และอาจารย์พยาบาลดีเด่น ให้ถือเป็น
สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563

(นางสาวดาราพร คงจา)
นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

