
 
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกพยาบาลดีเด่น และนักศึกษาพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
 ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี 2561 
 

 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ก าหนดให้มีการพิจารณา
คัดเลือก ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่เป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และนักศึกษาพยาบาล               
ในสถาบันการศึกษาพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพยาบาลดีเด่น อาจารย์พยาบาล
ดีเด่น และนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจ าปี 2561 ดังนี้ 
 

1. ประเภทของรางวัล 
 1.1  พยาบาลดีเด่นสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พยาบาลดีเด่นมี 8 สาขา 18 รางวัล ได้แก่ 

 1.1.1 สาขาเกียรติคุณ มี 1 รางวัล 
 1.1.2 สาขาบริการวิชาการและบริการสังคม  มี 1 รางวัล 
 1.1.3 สาขาการวิจัยทางการพยาบาล   มี 3 รางวัล ได้แก่ 

1) สาขาการวิจัยทางการพยาบาลวิจัยเชิงบูรณาการ 
2) สาขาการวิจัยทางการพยาบาลวิจัยระดับพื้นฐาน  
3) สาขาวิจัยทางการพยาบาลระดับปฏิบัติการ 

  1.1.4 สาขาการศึกษาพยาบาล มี 2 รางวัล ได้แก่  
1) สาขาการศึกษาระดับผู้บริหารสถานศึกษาพยาบาล  
2) สาขาการศึกษาระดับอาจารย์พยาบาล  

 1.1.5 สาขาการบริหารการพยาบาล มี 4 รางวัล ได้แก่ 
1) สาขาการบริหารการพยาบาลระดับหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์ 
2) สาขาการบริหารการพยาบาลระดับหัวหน้าโรงพยาบาลทั่วไป 
3) สาขาการบริหารการพยาบาลระดับหัวหน้าโรงพยาบาลชุมชน 
4) สาขาการบริหารการพยาบาลระดับหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้าหน่วย   

  1.1.6 สาขาผู้ปฏิบัติการพยาบาล มี 3 รางวัล ได้แก่ 
1) พยาบาลปฏิบัติการระดับปฐมภูมิ /ชุมชน   
2) พยาบาลปฏิบัติการระดับทุติยภูมิ  
3) พยาบาลปฏิบัติการระดับตติยภูมิ 

  1.1.7  สาขาผู้ปฏิบัติการพยาบาลเทคนิค มี 3 รางวัล ได้แก่ 
1) พยาบาลเทคนิคระดับปฐมภูมิ / ชุมชน 
2) พยาบาลเทคนิคระดับทุติยภูมิ  
3) พยาบาลเทคนิคระดับตติยภูมิ 

1.1.8 สาขาด้านคุณธรรม จริยธรรม  มี 1 รางวัล 
 

1.2 นักศึกษาพยาบาลดีเด่นสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันละ 1 รางวัล 
 
 



2. คุณสมบัติ    
   2.1 คุณสมบัติทั่วไป (10 คะแนน) 
  
 2.1.1 เป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯไม่น้อยกว่า 5 ปี 

2.1.2  มีสัญชาติไทยเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความ 
   บริสุทธิ์ใจและไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
  2.1.3  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วย
  ระเบียบขา้ราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น และไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออกหรือไล่
  ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น 
  2.1.4  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน 
 2.1.5  ไม่เป็นผู้เคยถูกสั่งพัก เพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลการผดุงครรภ์ หรือการ
  พยาบาลและการผดุงครรภ์ 
 2.1.6  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวและไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
 2.1.7  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
  กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 2.1.8 ไม่เป็นกรรมการอ านวยการสมาคมพยาบาลฯชุดปัจจุบัน หรือกรรมการกลั่นกรองพยาบาลดีเด่นของ
สมาคมฯ 
  

   2.2 คุณสมบัติส่วนตัว (25 คะแนน) 
 2.2.1  เป็นผู้มีคุณธรรม มีความเมตตากรุณา มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่มีจริยธรรมสูงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
  มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลได้ทุกระดับ 
 2.2.2  เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ รักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และมีการแสดงออกเป็นแบบอย่างที่ดี 
 2.2.3  เป็นผู้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ปรับปรุงตนเองให้เจริญงอกงาม ทั้งด้านสติปัญญาและคุณธรรม 
 2.2.4  เป็นผู้ที่ประพฤติตนตามกฎหมาย กฎระเบียบแบบแผนของสถานที่ปฏิบัติงาน และมีศีลธรรมอันดีเป็น
  แบบอย่างแก่คนทั่วไป และเพ่ือนร่วมงาน 
 2.2.5  เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องจากสังคมในด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากด้านการพยาบาล 
 

    2.3 คุณสมบัติในด้านการท างาน  (25 คะแนน) 
 2.3.1  เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงต่อภารกิจ หรือภาระที่ผูกพัน และได้ผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย 
 2.3.2 มีความสามารถในการบริหารจัดการที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพ 
 2.3.3 มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์ 
 2.3.4 เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หาแนวทางปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น สามารถน าความเจริญมาสู่ 
  วิชาชีพและสถานที่ท่ีปฏิบัติงาน 

2.3.5 เป็นผู้มีผลงานดีเด่นในด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้ด้านการศึกษาการพยาบาลการบริการการพยาบาล การ
วิจัยทางการพยาบาล ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ/หรือมีผลงานดีเด่นที่ท าหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งจน
ได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและ /หรือต่างประเทศ 

 2.3.6  เป็นผู้ที่เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 2.3.7    เป็นผู้ที่มีการครองตน ครองคน ครองงานที่เหมาะสมเป็นแบบอย่าง 
 
 
 
 



3. เกณฑ์การพิจารณาผลงาน (40 คะแนน) 
 3.1  สาขาเกียรติคุณ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทั้งด้านวิชาชีพและวิชาการ เป็นคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
วิชาชีพและสังคม มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวงการวิชาชีพ และสังคมท่ัวไปในระดับประเทศและนานาชาติ 
 3.2  สาขาบริการวิชาการและบริการสังคม เป็นผู้ที่ได้ทุ่มเทและเสียสละในการท าคุณประโยชน์แก่สังคม
ส่วนรวมจนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับของสังคมวิชาชีพและสังคมทั่วไป และเป็นผู้ที่
มีความมุ่งมั่นเผยแพร่ผลงานวิชาการทางการพยาบาลหรือพัฒนาวิชาการและสังคม 

3.3 สาขาการวิจัยทางการพยาบาล  
3.3.1 สาขาการวิจัยทางการพยาบาลเชิงบูรณาการ  เป็นผู้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารวิชาการทั้งในและหรือต่างประเทศ เช่น ผลงานวิจัยดีเด่นด้านให้ความรู้หรือแนวคิดใหม่ หรือสามารถน าไปใช้
เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคมได้และเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

3.3.2 สาขาการวิจัยทางการพยาบาลระดับพื้นฐาน  เป็นหัวหน้าโครงการในระบบวิจัยพ้ืนฐาน          
เชิงพรรณณา หรือ CQI, R2R, Innovation ที่มีการน าเสนอในเวทีการประชุมระดับท้องถิ่นหรือในระดับประเทศ 

3.3.3 สาขาวิจัยทางการพยาบาลระดับปฏิบัติการ  เป็นหัวหน้าโครงการในระบบวิจัยพ้ืนฐาน          
เชิงพรรณณา หรือ CQI, R2R, Innovation ที่มีการน าเสนอในเวทีการประชุมระดับท้องถิ่นหรือในระดับประเทศ 

3.4 สาขาการศึกษาพยาบาล 
3.4.1 สาขาการศึกษาพยาบาลระดับผู้บริหารสถานศึกษาทางพยาบาล 

1) ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ 
2) ไดร้ับการยอมรับของผู้ร่วมวิชาชีพในการท าประโยชน์ให้กับวงการศึกษาพยาบาล 
3) ผลงานการบริหารการศึกษาพยาบาลที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพส่วนรวม 
4) ผลงานดีเด่นด้านการบริหารการศึกษาพยาบาล 

    3.4.2 สาขาการศึกษาพยาบาลระดับอาจารย์พยาบาล 
1) ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ 
2) การผลิตผลงานทางวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในความรับผิดชอบ 
3) ได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชาในการท าประโยชน์ด้านการ 
 เรียนการสอน เป็นตัวอย่างพยาบาลและครูที่ดีของศิษย์ 

3.5 สาขาการบริหารการพยาบาล 
3.5.1 สาขาการบริหารการพยาบาลระดับหัวหน้าพยาบาลศูนย ์

1) ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพด้านการบริหารการพยาบาล 
2) ผลงานดีเด่นด้านการบริหารการบริการพยาบาล 
3) ได้รับการยอมรับของผู้ร่วมวิชาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารวิชาชีพ 

3.5.2  สาขาการบริหารการพยาบาลระดับหัวหน้าโรงพยาบาลทั่วไป 
1) ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพด้านการบริหารการพยาบาล 
2) ผลงานดีเด่นด้านการบริหารการบริการพยาบาล 
3) ได้รับการยอมรับของผู้ร่วมวิชาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารวิชาชีพ 

3.5.3 สาขาการบริหารการพยาบาลระดับหัวหน้าโรงพยาบาลชุมชน 
1) ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพด้านการบริหารการพยาบาล 
2) ผลงานดีเด่นด้านการบริหารการบริการพยาบาล 
3) ได้รับการยอมรับของผู้ร่วมวิชาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารวิชาชีพ 

3.5.4 สาขาการบริหารการพยาบาลระดับหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้าหน่วย   
1) ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพด้านการบริหารการบริการพยาบาล 
2) ผลงานดีเด่นด้านการบริหารการพยาบาล 



3) ได้รับการยอมรับของผู้ร่วมวิชาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านการบริหารวิชาชีพ 
 

3.6  สาขาผู้ปฏิบัติการบริการพยาบาล 
3.6.1 สาขาผู้ปฏิบัติการบริการพยาบาลระดับปฐมภูมิ /ชุมชน 

1) ให้บริการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์ในระดับปฐมภูมิ/ชุมชนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง 
2) มีผลงานด้านการบริการดีเด่นเป็นที่ยอมรับ 

3.6.2 สาขาผู้ปฏิบัติการบริการพยาบาลระดับทุติยภูมิ 
1) ให้บริการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์ในระดับทุติยภูมิที่มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพสูง 
2) ผลงานด้านการบริการดีเด่นเป็นที่ยอมรับ 

3.6.3 สาขาผู้ปฏิบัติการบริการพยาบาลระดับตติยภูมิ 
1) ให้บริการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์ในระดับตติยภูมิที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง 
2) ผลงานด้านการบริการดีเด่นเป็นที่ยอมรับ 

3.7 สาขาพยาบาลเทคนิค 
3.7.1 สาขาพยาบาลเทคนิคระดับปฐมภูมิ /ชุมชน 

1) ให้บริการพยาบาลเทคนิคระดับปฐมภูมิ /ชุมชนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง 
2) มีผลงานด้านการบริการดีเด่นเป็นที่ยอมรับ 

3.7.2 สาขาพยาบาลเทคนิคระดับทุติยภูมิ  
1) ให้บริการพยาบาลเทคนิคทุติยภูมิ ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง 
2) ผลงานด้านการบริการดีเด่นเป็นที่ยอมรับ 

3.7.3 สาขาพยาบาลเทคนิคระดับตติยภูมิ 
1) ให้บริการการพยาบาลเทคนิคในระดับตติยภูมิที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง 
2) มีผลงานด้านการบริการดีเด่นเป็นที่ยอมรับ 

3.8 สาขาด้านคุณธรรม จริยธรรม  เป็นผู้มผีลงานและความประพฤติท่ีดีเด่น มีคุณธรรม จรยิธรรมในวิชาชีพ 
การพยาบาล มีหลักการประพฤติตนในการ ครองตน ครองคนและครองงาน จนเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพและ 
สังคมท้ังภายในและภายนอก (มีรายละเอียดแบบฟอร์มกรอกผลงานตามแนบ) 
 

4. นักศึกษาพยาบาลดีเด่น สถาบันละ 1 รางวัล  
 นักศึกษาพยาบาลที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการพยาบาลชั้นปีที่ 3 ในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือ
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีคุณสมบัติดีเด่นทั้งด้านการเรียน การร่วมกิจกรรม และคุณธรรมยอดเยี่ยมเป็น
ประจักษ์ และมีผลการเรียนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 

 

5. การส่งเอกสาร  
 ส่ ง เอกสารถึ งส านั กงานสมาคมพยาบาลแห่ งประ เทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก เฉีย ง เหนื อ                                
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002  ภายในวันที่ 15 พฤษภคม 2561 

 
   ประกาศ ณ วันที่  6  มีนาคม พ.ศ. 2561 
 

                                                                  
              (นางสาวเอ้ือมพร  กาญจนรังสิชัย)                        

                                          นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
                                           สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                      



 
 
 
 
 
 


