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สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

เร่ือง เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกพยาบาลดีเด่น และนักศึกษาพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
 ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี 2563 
 

 ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ก าหนดให้มีการพิจารณา
คัดเลือก ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลท่ีเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และนักศึกษาพยาบาล               
ในสถาบันการศึกษาพยาบาลท้ังภาครัฐ และเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพยาบาลดีเด่น อาจารย์พยาบาล
ดีเด่น และนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจ าปี 2563 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) สาขาการบริหารการพยาบาลระดับหัวหน้าโรงพยาบาลท่ัวไป 
3) สาขาการบริหารการพยาบาลระดับหัวหน้าโรงพยาบาลชุมชน 
4) สาขาการบริหารการพยาบาลระดับหัวหน้าหอผู้ป่วย /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 
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2. คุณสมบัติ    
   2.1 คุณสมบัติทั่วไป (10 คะแนน) 
  

 2.1.1 เป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯไม่น้อยกว่า 5 ปี 
2.1.2  มีสัญชาติไทยเป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความ 

   บริสุทธิ์ใจและไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
  2.1.3  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังให้พักราชการหรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วย
  ระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น และไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออกหรือไล่
  ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น 
  2.1.4  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน 
 2.1.5  ไม่เป็นผู้เคยถูกส่ังพัก เพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลการผดุงครรภ์ หรือการ
  พยาบาลและการผดุงครรภ์ 
 2.1.6  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวและไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
 2.1.7  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้
  กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

2.1.8 ไม่เป็นกรรมการอ านวยการสมาคมพยาบาลฯชุดปัจจุบัน หรือกรรมการกล่ันกรองพยาบาลดีเด่นของ
สมาคมฯ 

  

   2.2 คุณสมบัติส่วนตัว (25 คะแนน) 
 2.2.1  เป็นผู้มีคุณธรรม มีความเมตตากรุณา มีน้ าใจเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่มีจริยธรรมสูงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
  มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลได้ทุกระดับ 
 2.2.2  เป็นผู้มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ รักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และมีการแสดงออกเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 2.2.3  เป็นผู้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ปรับปรุงตนเองให้เจริญงอกงาม ท้ังด้านสติปัญญาและคุณธรรม 
 2.2.4  เป็นผู้ท่ีประพฤติตนตามกฎหมาย กฎระเบียบแบบแผนของสถานท่ีปฏิบัติงาน และมีศีลธรรมอันดีเป็น
  แบบอย่างแก่คนท่ัวไป และเพื่อนร่วมงาน 
 2.2.5  เป็นผู้ท่ีได้รับการยกย่องจากสังคมในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านการพยาบาล 
 

    2.3 คุณสมบัติในด้านการท างาน  (25 คะแนน) 
 2.3.1  เป็นผู้ท่ีมีความรับผิดชอบสูงต่อภารกิจ หรือภาระท่ีผูกพัน และได้ผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย 
 2.3.2 มีความสามารถในการบริหารจัดการท่ีรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพ 
 2.3.3 มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์ 
 2.3.4 เป็นผู้ท่ีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หาแนวทางปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น สามารถน าความเจริญมาสู่ 
  วิชาชีพและสถานท่ีท่ีปฏิบัติงาน 

2.3.5 เป็นผู้มีผลงานดีเด่นในด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้ด้านการศึกษาการพยาบาลการบริการการพยาบาล การ
วิจัยทางการพยาบาล ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ/หรือมีผลงานดีเด่นท่ีท าหน้าท่ีใดหน้าท่ีหนึ่งจน
ได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานดีเด่นเป็นท่ียอมรับท้ังในประเทศและ /หรือต่างประเทศ 

 2.3.6  เป็นผู้ท่ีเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 2.3.7    เป็นผู้ท่ีมีการครองตน ครองคน ครองงานท่ีเหมาะสมเป็นแบบอย่าง 
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3. เกณฑ์การพิจารณาผลงาน (40 คะแนน) 
 3.1  สาขาเกียรติคุณ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นท้ังด้านวิชาชีพและวิชาการ เป็นคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
วิชาชีพและสังคม มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของบุคคลในวงการวิชาชีพ และสังคมท่ัวไปในระดับประเทศและนานาชาติ 
 3.2  สาขาบริการวิชาการและบริการสังคม เป็นผู้ท่ีได้ทุ่มเทและเสียสละในการท าคุณประโยชน์แก่สังคม
ส่วนรวมจนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนเป็นท่ีประจักษ์และยอมรับของสังคมวิชาชีพและสังคมท่ัวไป และเป็นผู้    
ท่ีมีความมุ่งมั่นเผยแพร่ผลงานวิชาการทางการพยาบาลหรือพัฒนาวิชาการและสังคม 

3.3 สาขาการวิจัยทางการพยาบาล  
3.3.1 สาขาการวิจัยทางการพยาบาลเชิงบูรณาการ  เป็นผู้มีผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารวิชาการท้ังในและหรือต่างประเทศ เช่น ผลงานวิจัยดีเด่นด้านให้ความรู้หรือแนวคิดใหม่ หรือสามารถน าไปใช้
เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคมได้และเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยท่ีได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

3.3.2 สาขาการวิจัยทางการพยาบาลระดับพื้นฐาน  เป็นหัวหน้าโครงการในระบบวิจัยพื้นฐาน          
เชิงพรรณณา หรือ CQI, R2R, Innovation ท่ีมีการน าเสนอในเวทีการประชุมระดับท้องถิ่นหรือในระดับประเทศ 

3.3.3 สาขาวิจัยทางการพยาบาลระดับปฏิบั ติการ เป็นหัวหน้าโครงการในระบบวิจัยพื้นฐาน          
เชิงพรรณณา หรือ CQI, R2R, Innovation ท่ีมีการน าเสนอในเวทีการประชุมระดับท้องถิ่นหรือในระดับประเทศ 

3.4 สาขาการศึกษาพยาบาล 
3.4.1 สาขาการศึกษาพยาบาลระดับผู้บริหารสถานศึกษาทางพยาบาล 

1) ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ 
2) ได้รับการยอมรับของผู้ร่วมวิชาชีพในการท าประโยชน์ให้กับวงการศึกษาพยาบาล 
3) ผลงานการบริหารการศึกษาพยาบาลท่ีเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพส่วนรวม 
4) ผลงานดีเด่นด้านการบริหารการศึกษาพยาบาล 

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

3.5 สาขาการบริหารการพยาบาล 
3.5.1 สาขาการบริหารการพยาบาลระดับหัวหน้าโรงพยาบาลศูนย ์

1) ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพด้านการบริหารการพยาบาล 
2) ผลงานดีเด่นด้านการบริหารการบริการพยาบาล 
3) ได้รับการยอมรับของผู้ร่วมวิชาชีพและผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้านการบริหารวิชาชีพ 

3.5.2  สาขาการบริหารการพยาบาลระดับหัวหน้าโรงพยาบาลทั่วไป 
1) ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพด้านการบริหารการพยาบาล 
2) ผลงานดีเด่นด้านการบริหารการบริการพยาบาล 
3) ได้รับการยอมรับของผู้ร่วมวิชาชีพและผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้านการบริหารวิชาชีพ 

3.5.3 สาขาการบริหารการพยาบาลระดับหัวหน้าโรงพยาบาลชุมชน 
1) ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพด้านการบริหารการพยาบาล 
2) ผลงานดีเด่นด้านการบริหารการบริการพยาบาล 
3) ได้รับการยอมรับของผู้ร่วมวิชาชีพและผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้านการบริหารวิชาชีพ 

3.5.4 สาขาการบริหารการพยาบาลระดับหัวหน้าหอผู้ป่วย /หัวหน้าหน่วย   
1) ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพด้านการบริหารการบริการพยาบาล 
2) ผลงานดีเด่นด้านการบริหารการพยาบาล 
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3) ได้รับการยอมรับของผู้ร่วมวิชาชีพและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในด้านการบริหารวิชาชีพ 
 

3.6  สาขาผู้ปฏิบัติการบริการพยาบาล 
3.6.1 สาขาผู้ปฏิบัติการบริการพยาบาลระดับปฐมภูมิ /ชุมชน 

1) ให้บริการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์ในระดับปฐมภูมิ/ชุมชนท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง 
2) มีผลงานด้านการบริการดีเด่นเป็นท่ียอมรับ 

3.6.2 สาขาผู้ปฏิบัติการบริการพยาบาลระดับทุติยภูมิ 
1) ให้บริการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์ในระดับทุติยภูมิท่ีมีคุณภาพและ ประสิทธิภาพสูง 
2) ผลงานด้านการบริการดีเด่นเป็นท่ียอมรับ 

3.6.3 สาขาผู้ปฏิบัติการบริการพยาบาลระดับตติยภูมิ 
1) ให้บริการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์ในระดับตติยภูมิท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง 
2) ผลงานด้านการบริการดีเด่นเป็นท่ียอมรับ 

3.7 สาขาพยาบาลเทคนิค 
3.7.1 สาขาพยาบาลเทคนิคระดับปฐมภูมิ /ชุมชน 

1) ให้บริการพยาบาลเทคนิคระดับปฐมภูมิ /ชุมชนท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง 
2) มีผลงานด้านการบริการดีเด่นเป็นท่ียอมรับ 

3.7.2 สาขาพยาบาลเทคนิคระดับทุติยภูมิ  
1) ให้บริการพยาบาลเทคนิคทุติยภูมิ ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง 
2) ผลงานด้านการบริการดีเด่นเป็นท่ียอมรับ 

3.7.3 สาขาพยาบาลเทคนิคระดับตติยภูมิ 
1) ให้บริการการพยาบาลเทคนิคในระดับตติยภูมิท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง 
2) มีผลงานด้านการบริการดีเด่นเป็นท่ียอมรับ 

3.8 สาขาด้านคุณธรรม จริยธรรม  เป็นผู้มีผลงานและความประพฤติท่ีดีเด่น มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ 
การพยาบาล มีหลักการประพฤติตนในการ ครองตน ครองคนและครองงาน จนเป็นท่ียอมรับในวงการวิชาชีพและ 
สังคมท้ังภายในและภายนอก (มีรายละเอียดแบบฟอร์มกรอกผลงานตามแนบ) 
 

4. นักศึกษาพยาบาลดีเด่น สถาบันละ 1 รางวัล  
 นักศึกษาพยาบาลท่ีก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการพยาบาลช้ันปีท่ี 3 ในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือ
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีคุณสมบัติดีเด่นท้ังด้านการเรียน การร่วมกิจกรรม และคุณธรรมยอดเยี่ยมเป็น
ประจักษ์ และมีผลการเรียนสะสมเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 3.00 (มีแฟ้มประวัติ รูปภาพ หรือ VDO หรืออื่นๆ เพ่ือประกอบการพิจารณา) 
5. การส่งเอกสาร  
 ส่งเอกสารถึงส านักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002  ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2563 

 
   ประกาศ ณ วันท่ี  4  มีนาคม พ.ศ. 2563 

 
 

                                                                                                                    
              (นางสาวศศิธร  ช านาญผล)                        

                                          นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
                                           ส านักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                      


