
ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๘/ชพ.ว.๐๑   ชมรมพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี 
 ๒๐๓ หมู่ ๒ ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐ 
 

 ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 
 

เรื่อง การพิจารณาพยาบาลดีเด่นจังหวัดเพชรบุรี ประจ าปี ๒๕๖๔ 
 

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี/ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเพชรบุรี/ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล/ ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาล/คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุรี/ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล/ 
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๘ จังหวัดเพชรบุรี/ศูนย์บริการเทศบาลเมืองเพชรบุรี/สาธารณสุขอ าเภอ/ 
หัวหน้าพยาบาล/ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ส่วนราชการหรือหน่วยงานเอกชน
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศชมรมพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี เรื่องการพิจารณาพยาบาลดีเด่นจังหวัดเพชรบุรี 
    ประจ าปี ๒๕๖๔ 

  ๒. แบบเสนอชื่อผู้ขอรับรางวัลพยาบาลดีเด่น พร้อมรายละเอียดประวัติและผลงาน 
  

 ด้วย  ชมรมพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี  จะด าเนินการพิจารณาคัดเลือกพยาบาลดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๔  
ในสาขาต่าง ๆ จ านวน ๓ สาขา รวมทั้งสิ้น ๑3 รางวัล จากผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล การผดุงครรภ์หรือ    
การพยาบาลหรือการผดุงครรภ์  ซึ่งเป็นสมาชิกของชมรมพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี  ดังนี้ 
๑. พยาบาลดีเด่น มี ๓ สาขา รวมทั้งสิ้น ๑3 รางวัล  
  ๑.๑  สาขาการวิจัยทางการพยาบาล  แบ่งเป็น ๒ ประเภท ๆ ละ ๑ รางวัล 
   ๑.๑.๑  อาจารย์พยาบาล 
   ๑.๑.๒  ผู้ปฏิบัติการพยาบาล 
  ๑.๒  สาขาการศึกษาพยาบาล  แบ่งเป็น ๒ ประเภท ๆ ละ ๑ รางวัล 
   ๑.๒.๑  ผู้บริหารการศึกษาพยาบาล 
   ๑.๒.๒  อาจารย์พยาบาล 
  ๑.๓  สาขาการบริการพยาบาล  แบ่งเป็น 9 ประเภท ๆ ละ ๑ รางวัล 
   ๑.๓.๑  ผู้บริหารการบริการพยาบาลระดับปฐมภูมิ  ได้แก่  รพ.สต. 
    (หัวหน้าหน่วยงาน) 
   ๑.๓.๒  ผู้บริหารการบริการพยาบาลระดับปฐมภูมิ  ได้แก่  รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์/

สถานีกาชาดที่ ๘/ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล/รพ.สต. ที่สังกัด อบต. 
(หัวหน้าพยาบาล/หัวหน้างาน/หัวหน้าหอผู้ป่วย) 

   ๑.๓.๓  ผู้บริหารการพยาบาลระดับทุติยภูมิ  ได้แก่  รพช. 
    (หัวหน้าพยาบาล/หัวหน้างาน/หัวหน้าหอผู้ป่วย) 
   ๑.๓.๔  ผู้บริหารการพยาบาลระดับตติยภูมิ  ได้แก่  รพท./รพ.เอกชน/สสจ. 
    (หัวหน้าพยาบาล/หัวหน้างาน/หัวหน้าหอผู้ป่วย) 
   1.3.5 ผู้บริหารการพยาบาลสาธารณสุข ได้แก่ สสจ./ สสอ. 

/๑.๓.6  ผู้ปฏิบัติ... 



 
   ๑.๓.6  ผู้ปฏิบัติการพยาบาลระดับปฐมภูมิ  ได้แก่  รพ.สต. 
   ๑.๓.7  ผู้ปฏิบัติการพยาบาลระดับปฐมภูมิ  ได้แก่  รพ.ค่ายฯ/สถานีกาชาดที่ ๘/

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล/รพ.สต. ที่สังกัด อบต. 
   ๑.๓.8  ผู้ปฏิบัติการพยาบาลระดับทุติยภูมิ  ได้แก่  รพช. 
   ๑.๓.9  ผู้ปฏิบัติการพยาบาลระดับตติยภูมิ  ได้แก่  รพท./รพ.เอกชน/สสจ. 
 ๒. รางวัล 
  ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเป็นพยาบาลดีเด่นแต่ละสาขาจะได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณของ   
ชมรมพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจะมอบในวันพยาบาลแห่งชาติ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.     
ณ  วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 

 

 ๓. คุณสมบัติ 
  ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเป็นพยาบาลดีเด่น ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  ๓.๑  คุณสมบัติทั่วไป  
   ๓.๑.๑  มีสัญชาติไทย เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ

ด้วยความบริสุทธิ์ใจ และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   ๓.๑.๒  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกค าสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ    

ไว้ก่อน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอ่ืน 
และไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัย
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือกฎหมายอื่น ๆ 

   ๓.๑.๓  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชน 

   ๓.๑.๔  ไม่เป็นผู้เคยถูกสั่งพัก เพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและผดุงครรภ์ 

   ๓.๑.๕  ไม่เคยเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๓.๑.๖  ไม่เคยเป็นเคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
   ๓.๑.๗  ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเป็นพยาบาลดีเด่นสาขาการศึกษาพยาบาล สาขาการ

บริการพยาบาล จะต้องเป็นสมาชิกสภาการพยาบาลแล้วไม่น้อยกว่ า ๑ ปี 
และมีบัตรประจ าตัวสมาชิก ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ และ
เป็นสมาชิกชมรมพยาบาลจังหวัดเพชรบุรีแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

  ๓.๒  คุณสมบัติส่วนตัว  
   ๓.๒.๑  เป็นผู้มีคุณธรรม มีความเมตตากรุณา มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่มีจริยธรรมสูง และ

อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 
   ๓.๒.๒  เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลได้ทุกระดับ 
   ๓.๒.๓  เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ รักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และมีการแสดง

ออกเป็นแบบอย่างที่ด ี
   ๓.๒.๔  เป็นผู้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ปรับปรุงตนเองให้เจริญงอกงามทั้งด้ าน

สติปัญญาและคุณธรรม 
 /๓.๒.๕  เป็นผู้ที.่.. 
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   ๓.๒.๕  เป็นผู้ที่ประพฤติตนตามกฎหมาย กฎระเบียบแบบแผนของสถานที่ปฏิบัติงาน 
    และมีศีลธรรมอันดีเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป และเพ่ือนร่วมงาน 
   ๓.๒.๖  เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องจากสังคมในด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการพยาบาล  
 ๓.๓  คุณสมบัติในด้านการท างาน  
   ๓.๓.๑  เป็นผู้มีความรับผิดชอบสูงต่อภารกิจ หรือภาระผูกพัน และได้ผลส าเร็จตาม

ความมุ่งหมาย 
   ๓.๓.๒  มีความสามารถในการบริหารจัดการที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม และเกิด

ประสิทธิภาพ 
   ๓.๓.๓  มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสมทันเหตุการณ์ 
   ๓.๓.๔  เป็นผู้ที่มีความริเริ่มสร้างสรรค์ หาแนวทางปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น สามารถน า

ความเจริญมาสู่วิชาชีพและสถานที่ท่ีปฏิบัติงาน 
   ๓.๓.๕  เป็นผู้ผลงานดีเด่นในด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้ ด้านการศึกษาการพยาบาล    

การบริการการพยาบาล การวิจัยทางการพยาบาล และหรือมีผลงานดีเด่นที่
ท าหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่ง จนได้รับ การยอมรับว่าเป็นผลงานดีเด่น เป็นที่ยอมรับ
ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

   ๓.๓.๖  เป็นผู้เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 

 ๔. เกณฑ์การพิจารณา  
  ๔.๑  สาขาการวิจัยทางการพยาบาล  
   ๔.๑.๑  มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทั้งในจังหวัดหรือ

ระดับชาติ/นานาชาติ 
   ๔.๑.๒  มีผลงานวิจัยดีเด่น คือ ให้ความรู้หรือแนวคิดใหม่ หรือสามารถน าไปใช้

ประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคมได้ 
   ๔.๑.๓  เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้กระท าอย่างต่อเนื่อง 
  ๔.๒  สาขาการศึกษาพยาบาล 
   ๔.๒.๑  ผู้บริหารการศึกษาพยาบาล 
    ๔.๒.๑.๑ ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพด้านการศึกษา การวิจัย และ   

การบริการวิชาการ 
    ๔.๒.๑.๒ ได้รับการยอมรับของผู้ร่วมวิชาชีพในการท าประโยชน์ต่อวิชาชีพ 

ส่วนรวม 
    ๔.๒.๑.๓ ผลงานการบริหารการศึกษาพยาบาลที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ

ส่วนรวม 
    ๔.๒.๑.๔ ผลงานดีเด่นด้านการบริหารการศึกษาพยาบาล 
   ๔.๒.๒  อาจารย์พยาบาล 
    ๔.๒.๒.๑ ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ 
    ๔.๒.๒.๒ การผลิตผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนใน

ความรับผิดชอบ 
    ๔.๒.๒.๓ ได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชาในการท าประโยชน์

ด้านการเรียนการสอน เป็นตัวอย่างพยาบาลและครูที่ดีของศิษย์ 
  /๔.๓ สาขาการ... 
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  ๔.๓  สาขาการบริการทางการพยาบาล 
   ๔.๓.๑  ผู้บริหารการบริการพยาบาลในระบบบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ/ชุมชน 
    ๔.๓.๑.๑ ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพด้านการบริหารการบริการพยาบาล 
    ๔.๓.๑.๒ ผลงานดีเด่นด้านการบริหารการบริการพยาบาล 
    ๔.๓.๑.๓ ได้รับการยอมรับของผู้ร่วมวิชาชีพและผู้เกี่ยวข้องในด้านการบริหาร

การบริการวิชาชีพ 
   ๔.๓.๒  ผู้บริหารการบริการพยาบาลในระบบบริการสุขภาพในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ 
    ๔.๓.๒.๑ ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพด้านการบริหารการบริการพยาบาล 
    ๔.๓.๒.๒ ผลงานดีเด่นด้านการบริหารการบริการพยาบาล 
    ๔.๓.๒.๓ ได้รับการยอมรับของผู้ร่วมวิชาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านบริหาร

การบริการวิชาชีพ 
   ๔.๓.๓ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลในระบบบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ/ชุมชน 
    ๔.๓.๓.๑ ให้บริการพยาบาลหรือผดุงครรภ์ที่มีคุณภาพสูงและประสิทธิภาพสูง 
    ๔.๓.๓.๒ ผลงานด้านการบริการดีเด่นเป็นที่ยอมรับ 
   ๔.๓.๔ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลในระบบบริการสุขภาพในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ 
    ๔.๓.๔.๑ ให้บริการพยาบาลหรือผดุงครรภ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง 
    ๔.๓.๔.๒ ผลงานด้านการบริการดีเด่นเป็นที่ยอมรับ 
 ๕. ผู้มีสิทธิ์เสนอรายช่ือพยาบาลดีเด่น 
  สาขาวิจัยทางการพยาบาล สาขาการศึกษาพยาบาล และสาขาการบริการพยาบาล ได้แก่ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาล ผู้อ านวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๘ จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าพยาบาล สาธารณสุขอ าเภอ
ในจังหวัดเพชรบุรี หรือหัวหน้าหน่วยงาน หรือในกรณีไม่ได้สังกัดหน่วยงานใด ให้สมาชิกชม รมพยาบาล  
จังหวัดเพชรบุรี จ านวน ๓ คน เป็นผู้รับรองผลงาน 
 ๖. ก าหนดเวลาการเสนอชื่อและสถานที่ติดต่อ 
  ผู้มีสิทธิเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่น จะต้องส่งแบบเสนอชื่อผู้ขอรับรางวัลพยาบาลดีเด่น  
พ ร้ อ ม ร าย ล ะ เอี ย ด ป ระ วั ติ แ ล ะผ ล งาน  จ าน วน  ๑ ๕  ชุ ด  แ ล ะส่ ง ไฟ ล์ เอ ก ส ารท า ง  e-mail : 
atcharawadee@pckpb.ac.th  ส่ งให้วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จั งหวัดเพชรบุรี  ภายในวันที่          
๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารได้ท่ี atcharawadee@pckpb.ac.th 
 ๗. ชมรมพยาบาลก าหนดหลักเกณฑ์พิจารณา ดังนี้ 
  ๗.๑ พิจารณารางวัล 

สาขาการวิจัยทางการพยาบาล จ านวน ๒ รางวัล 
สาขาการศึกษาพยาบาล แบ่งเป็น ๒ ประเภท ๆ ละ ๑ รางวัล จ านวน ๒ รางวัล 
สาขาการบริการพยาบาล แบ่งเป็น 9 ประเภท ๆ ละ ๑ รางวัล จ านวน 9 รางวัล 

  รวมทั้งสิ้น ๑3 รางวัล 
 ๘. การพิจารณาพยาบาลดีเด่น 
  คณะกรรมการชมรมพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี จะแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละ
สาขาขึ้นกลั่นกรองตามความเหมาะสม 

/ในการพิจารณา... 
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 ในการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง จะไม่พิจารณาเสนอแบบเสนอ 
ชื่อผู้ขอรับรางวัลพยาบาลดีเด่นที่ไม่มีเอกสารรายละเอียดประวัติและผลงานแนบท้ายตามประกาศ 

๙. การตัดสินผู้ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น  ให้ถือสิ้นสุดโดยการพิจารณาของคณะกรรมการ
ชมรมพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี 
 ผู้มีสิทธิ์เสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น  ได้แก่  หัวหน้าองค์กร  หรือหัวหน้า
หน่วยงานที่มีพยาบาลปฏิบัติงานอยู่  การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นจังหวัดเพชรบุรี  เสนอได้
ทุกสาขา  สาขาละ ๑ คน (สาขาท่ีเกี่ยวข้อง)  โดยจะต้องส่งรายละเอียดประวัติและผลงานของผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อพร้อมเอกสารต่าง ๆ จ านวน ๑๕ ชุด และส่งไฟล์เอกสารทาง e-mail: atcharawadee@pckpb.ac.th ตาม
ประกาศชมรมพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง พิจารณาพยาบาลดีเด่นจังหวัดเพชรบุรี ประจ าปี ๒๕๖๔ 
 

ในการนี้  ชมรมพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี  ขอเรียนมาเพ่ือให้หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์และ
ด าเนินการคัดเลือกพยาบาลดีเด่นจังหวัดเพชรบุรี ประจ าปี ๒๕๖๔ ตามประกาศชมรมพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี 
เรื่อง พิจารณาพยาบาลดีเด่นจังหวัดเพชรบุรี ประจ าปี ๒๕๖๔ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
รางวัลพยาบาลดีเด่นให้ชมรมพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี ตามแบบเสนอชื่อผู้ขอรับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประจ าปี 
๒๕๖๔ รวมทั้งแบบประวัติและผลงาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการกลั่นกรองพยาบาลดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๔ ของชมรมพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี พิจารณาต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดด าเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(พว.ดร.อติญาณ์ ศรกษตริน) 
ประธานชมรมพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี 

 
 
 
ชมรมพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี 
โทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๒ ๗๐๔๙ 
โทรสาร  ๐ ๓๒๔๐ ๐๕๗๓ 
ผู้ประสานงาน    พว.ดร.อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์ (๐8 1708 8928) 
  คุณฉลวย  ตือพงษ ์(๐9 ๑276 3642) 
e-mail: atcharawadee@pckpb.ac.th 

 

 

 

 

mailto:atcharawadee@pckpb.ac.th


(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) 

 

ประกาศชมรมพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี 
เรื่อง พิจารณาพยาบาลดีเด่นจังหวัดเพชรบุรี 

ประจ าปี ๒๕๖๔ 
.............................. 

 

 ชมรมพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี จะด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
การผดุงครรภ์ ซึ่งเป็นสมาชิกของชมรมพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี เป็นพยาบาลดีเด่น จ านวนรางวัลและเกณฑ์
การพิจารณาพยาบาลดีเด่น ดังนี้ 
 

 ๑. พยาบาลดีเด่น มี ๓ สาขา รวมทั้งสิ้น ๑๓ รางวัล  
  ๑.๑  สาขาการวิจัยทางการพยาบาล  แบ่งเป็น ๒ ประเภท ๆ ละ ๑ รางวัล 
   ๑.๑.๑  อาจารย์พยาบาล 
   ๑.๑.๒  ผู้ปฏิบัติการพยาบาล 
  ๑.๒  สาขาการศึกษาพยาบาล  แบ่งเป็น ๒ ประเภท ๆ ละ ๑ รางวัล 
   ๑.๒.๑  ผู้บริหารการศึกษาพยาบาล 
   ๑.๒.๒  อาจารย์พยาบาล 
  ๑.๓  สาขาการบริการพยาบาล  แบ่งเป็น ๙ ประเภท ๆ ละ ๑ รางวัล 
   ๑.๓.๑  ผู้บริหารการบริการพยาบาลระดับปฐมภูมิ  ได้แก่  รพ.สต. 
    (หัวหน้าหน่วยงาน) 
   ๑.๓.๒  ผู้บริหารการบริการพยาบาลระดับปฐมภูมิ  ได้แก่  รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์/

สถานีกาชาดที่ ๘/ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล/รพ.สต. ที่สังกัด อบต. 
(หัวหน้าพยาบาล/หัวหน้างาน/หัวหน้าหอผู้ป่วย) 

   ๑.๓.๓  ผู้บริหารการพยาบาลระดับทุติยภูมิ  ได้แก่  รพช. 
    (หัวหน้าพยาบาล/หัวหน้างาน/หัวหน้าหอผู้ป่วย) 
   ๑.๓.๔  ผู้บริหารการพยาบาลระดับตติยภูมิ  ได้แก่  รพท./รพ.เอกชน/สสจ. 
    (หัวหน้าพยาบาล/หัวหน้างาน/หัวหน้าหอผู้ป่วย) 
   ๑.๓.๕  ผู้บริหารการพยาบาลสาธารณสุข  ได้แก่  สสจ./สสอ. 
   ๑.๓.๖  ผู้ปฏิบัติการพยาบาลระดับปฐมภูมิ  ได้แก่  รพ.สต. 
   ๑.๓.๗  ผู้ปฏิบัติการพยาบาลระดับปฐมภูมิ  ได้แก่  รพ.ค่ายฯ/สถานีกาชาดที่ ๘/

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล/รพ.สต. ที่สังกัด อบต. 
   ๑.๓.๘  ผู้ปฏิบัติการพยาบาลระดับทุติยภูมิ  ได้แก่  รพช. 
   ๑.๓.๙  ผู้ปฏิบัติการพยาบาลระดับตติยภูมิ  ได้แก่  รพท./รพ.เอกชน/สสจ. 
   
 ๒. รางวัล 
  ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเป็นพยาบาลดีเด่นแต่ละสาขาจะได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณของ   
ชมรมพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจะมอบในวันพยาบาลแห่งชาติ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.     
ณ  วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 

/๓. คุณสมบัต.ิ.. 
 



 ๓. คุณสมบัติ 
  ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเป็นพยาบาลดีเด่น ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  ๓.๑  คุณสมบัติทั่วไป  
   ๓.๑.๑  มีสัญชาติไทย เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ

ด้วยความบริสุทธิ์ใจ และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   ๓.๑.๒  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกค าสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ    

ไว้ก่อน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอ่ืน 
และไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัย
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือกฎหมายอื่น ๆ 

   ๓.๑.๓  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชน 

   ๓.๑.๔  ไม่เป็นผู้เคยถูกสั่งพัก เพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและผดุงครรภ์ 

   ๓.๑.๕  ไม่เคยเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๓.๑.๖  ไม่เคยเป็นเคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
   ๓.๑.๗  ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเป็นพยาบาลดีเด่นสาขาการวิจัยทางการพยาบาล  สาขา

การศึกษาพยาบาล สาขาการบริการพยาบาล จะต้องเป็นสมาชิกสภาการ
พยาบาลแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และมีบัตรประจ าตัวสมาชิก ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ และเป็นสมาชิกชมรมพยาบาลจังหวัด
เพชรบุรีแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

  ๓.๒  คุณสมบัติส่วนตัว  
   ๓.๒.๑  เป็นผู้มีคุณธรรม มีความเมตตากรุณา มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่มีจริยธรรมสูง และ

อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 
   ๓.๒.๒  เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลได้ทุกระดับ 
   ๓.๒.๓  เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ รักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และมีการแสดง

ออกเป็นแบบอย่างที่ด ี
   ๓.๒.๔  เป็นผู้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ปรับปรุงตนเองให้เจริญงอกงามทั้งด้าน

สติปัญญาและคุณธรรม 
   ๓.๒.๕  เป็นผู้ที่ประพฤติตนตามกฎหมาย กฎระเบียบแบบแผนของสถานที่ปฏิบัติงาน 

และมีศีลธรรมอันดีเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป และเพ่ือนร่วมงาน 
   ๓.๒.๖  เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องจากสังคมในด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการพยาบาล  
  ๓.๓  คุณสมบัติในด้านการท างาน  
   ๓.๓.๑  เป็นผู้มีความรับผิดชอบสูงต่อภารกิจ หรือภาระผูกพัน และได้ผลส าเร็จตาม

ความมุ่งหมาย 
   ๓.๓.๒  มีความสามารถในการบริหารจัดการที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม และเกิด

ประสิทธิภาพ 
   ๓.๓.๓  มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสมทันเหตุการณ์ 
  

   /๓.๓.๔ เป็นผู้ที่ม…ี 



   ๓.๓.๔  เป็นผู้ที่มีความริเริ่มสร้างสรรค์ หาแนวทางปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น สามารถน า
ความเจริญมาสู่วิชาชีพและสถานที่ท่ีปฏิบัติงาน 

   ๓.๓.๕  เป็นผู้ผลงานดีเด่นในด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้ ด้านการศึกษาการพยาบาล    
การบริการการพยาบาล การวิจัยทางการพยาบาล และหรือมีผลงานดีเด่นที่
ท าหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่ง จนได้รับ การยอมรับว่าเป็นผลงานดีเด่น เป็นที่ยอมรับ
ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

   ๓.๓.๖  เป็นผู้เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 

 ๔. เกณฑ์การพิจารณา  
  ๔.๑  สาขาการวิจัยทางการพยาบาล  
   ๔.๑.๑  มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทั้งในจังหวัดหรือ

ระดับชาติ/นานาชาติ 
   ๔.๑.๒  มีผลงานวิจัยดีเด่น คือ ให้ความรู้หรือแนวคิดใหม่ หรือสามารถน าไปใช้

ประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคมได้ 
   ๔.๑.๓  เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้กระท าอย่างต่อเนื่อง 
  ๔.๒  สาขาการศึกษาพยาบาล 
   ๔.๒.๑  ผู้บริหารการศึกษาพยาบาล 
    ๔.๒.๑.๑ ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพด้านการศึกษา การวิจัย และ   

การบริการวิชาการ 
    ๔.๒.๑.๒ ได้รับการยอมรับของผู้ร่วมวิชาชีพในการท าประโยชน์ต่อวิชาชีพ 

ส่วนรวม 
    ๔.๒.๑.๓ ผลงานการบริหารการศึกษาพยาบาลที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ

ส่วนรวม 
    ๔.๒.๑.๔ ผลงานดีเด่นด้านการบริหารการศึกษาพยาบาล 
   ๔.๒.๒  อาจารย์พยาบาล 
    ๔.๒.๒.๑ ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ 
    ๔.๒.๒.๒ การผลิตผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนใน

ความรับผิดชอบ 
    ๔.๒.๒.๓ ได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชาในการท าประโยชน์

ด้านการเรียนการสอน เป็นตัวอย่างพยาบาลและครูที่ดีของศิษย์ 
  ๔.๓  สาขาการบริการทางการพยาบาล 
   ๔.๓.๑  ผู้บริหารการบริการพยาบาลในระบบบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ/ชุมชน 
    ๔.๓.๑.๑ ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพด้านการบริหารการบริการพยาบาล 
    ๔.๓.๑.๒ ผลงานดีเด่นด้านการบริหารการบริการพยาบาล 
    ๔.๓.๑.๓ ได้รับการยอมรับของผู้ร่วมวิชาชีพและผู้เกี่ยวข้องในด้านการบริหาร

การบริการวิชาชีพ 
   ๔.๓.๒  ผู้บริหารการบริการพยาบาลในระบบบริการสุขภาพในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ 
    ๔.๓.๒.๑ ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพด้านการบริหารการบริการพยาบาล

สาธารณสุข 
 

    /๔.๓.๒.๒ ผลงานดีเด่น... 



    ๔.๓.๒.๒ ผลงานดีเด่นด้านการบริหารการบริการพยาบาลสาธารณสุข 
    ๔.๓.๒.๓ ได้รับการยอมรับของผู้ร่วมวิชาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านบริหาร

การบริการวิชาชีพ 
   ๔.๓.๓  ผู้บริหารการพยาบาลสาธารณสุข 
    ๔.๓.๒.๑ ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพด้านการบริหารการบริการพยาบาล 
    ๔.๓.๒.๒ ผลงานดีเด่นด้านการบริหารการพยาบาลสาธารณสุข 
    ๔.๓.๒.๓ ได้รับการยอมรับของผู้ร่วมวิชาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านบริหาร

การพยาบาลสาธารณสุข 
   ๔.๓.๔ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลในระบบบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ/ชุมชน 
    ๔.๓.๓.๑ ให้บริการพยาบาลหรือผดุงครรภ์ที่มีคุณภาพสูงและประสิทธิภาพสูง 
    ๔.๓.๓.๒ ผลงานด้านการบริการดีเด่นเป็นที่ยอมรับ 
   ๔.๓.๕ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลในระบบบริการสุขภาพในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ 
    ๔.๓.๔.๑ ให้บริการพยาบาลหรือผดุงครรภ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง 
    ๔.๓.๔.๒ ผลงานด้านการบริการดีเด่นเป็นที่ยอมรับ 
 ๕. ผู้มีสิทธิ์เสนอรายช่ือพยาบาลดีเด่น 
  สาขาวิจัยทางการพยาบาล สาขาการศึกษาพยาบาล และสาขาการบริการพยาบาล ได้แก่ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๘ 
จังหวัดเพชรบุรี ศูนย์บริการเทศบาลเมืองเพชรบุรี  หัวหน้าพยาบาล สาธารณสุขอ าเภอในจังหวัดเพชรบุรี หรือ
หัวหน้าหน่วยงาน หรือในกรณีไม่ได้สังกัดหน่วยงานใด ให้สมาชิกชมรมพยาบาล  จังหวัดเพชรบุรี จ านวน        
๓ คน เป็นผู้รับรองผลงาน 
 ๖. ก าหนดเวลาการเสนอชื่อและสถานที่ติดต่อ 
  ผู้มีสิทธิเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่น จะต้องส่งแบบเสนอชื่อผู้ขอรับรางวัลพยาบาลดีเด่ น    
พ ร้ อ ม ร าย ล ะ เอี ย ด ป ระ วั ติ แ ล ะผ ล งาน  จ าน วน  ๑ ๕  ชุ ด  แ ล ะส่ ง ไฟ ล์ เอ ก ส ารท า ง  e-mail : 
atcharawadee@pckpb.ac.th ส่ งให้ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้ า จั งหวัดเพชรบุ รี  ภายในวันที่             
๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารได้ท่ี www.pckpb.ac.th. 
 ๗. ชมรมพยาบาลก าหนดหลักเกณฑ์พิจารณา ดังนี้ 
  ๗.๑ พิจารณารางวัล 

สาขาการวิจัยทางการพยาบาล จ านวน ๒ รางวัล 
สาขาการศึกษาพยาบาล แบ่งเป็น ๒ ประเภท ๆ ละ ๑ รางวัล จ านวน ๒ รางวัล 
สาขาการบริการพยาบาล แบ่งเป็น ๙ ประเภท ๆ ละ ๑ รางวัล จ านวน ๙ รางวัล 

  รวมทั้งสิ้น ๑๓ รางวัล 
 ๘. การพิจารณาพยาบาลดีเด่น 
  คณะกรรมการชมรมพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี จะแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละ
สาขาขึ้นกลั่นกรองตามความเหมาะสม 
  ในการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง จะไม่พิจารณาเสนอแบบเสนอ
ชื่อผู้ขอรับรางวัลพยาบาลดีเด่นที่ไม่มีเอกสารรายละเอียดประวัติและผลงานแนบท้ายตามประกาศ 
 
 

  /๙. การตัดสิน… 

mailto:atcharawadee@pckpb.ac.th


 ๙. การตัดสินผู้ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น  ให้ถือสิ้นสุดโดยการพิจารณาของคณะกรรมการ
ชมรมพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 

(พว.ดร.อติญาณ ์  ศรเกษตริน) 
ประธานชมรมพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชมรมพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี 

แบบเสนอรายช่ือผู้ขอรับรางวัลพยาบาลดีเด่น 
ประจ าปี ๒๕๖๔ 

 
 สาขา                                              . 

 
 

 ส่วนราชการ                                                 . 
  
 วันที่                                                           . 

 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)                                                                                     . 

    ต าแหน่ง                                                                                             . 

        องค์กรหรือหน่วยงาน                                                                              . 

    กรรมการชมรมพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี 

 ขอเสนอ (นาย/นาง/นางสาว)                                                                                     . 

ผู้ประกอบวิชาชีพ                                                                                      เข้ารับการพิจารณา 

เป็นพยาบาลดีเด่นจังหวัดเพชรบุรี ประจ าปี ๒๕๖3 สาขา                                                              . 

ต่อชมรมพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี ดังปรากฏรายละเอียดประวัติและผลงานแนบท้ายนี้ 

 
 

ลงชื่อ                                                         . 

       (                                                       ) 

ต าแหน่ง                                                      . 

 
 
 

 

 

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) 



หนังสือรับรองและความเห็น 
 
 

๑. ข้าพเจ้า ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)                                   ชื่อสกุล                                           . 

 ต าแหน่ง                                           ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ   

 และ (นาย/นาง/นางสาว)                                      ชือ่สกุล                                                .  

 เป็นผู้สมควรได้รับการพิจารณาเป็นพยาบาลดีเด่น 

๒. ความเห็น (เหตุผลที่เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาเป็นพยาบาลดีเด่น)                                          . 

                                                                                                                            . 

                                                                                                                            . 

                                                                                                                            . 

                                                                                                                            . 

                                                                                                                            . 

 

 

ลงชื่อ                                     ผู้ให้ค ารับรองและความเห็น 

      (                                     ) 

ต าแหน่ง                                  . 

วันที่                                        . 

 

 

 

 

 

 



 
ชมรมพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี 

แบบประวัติและผลงาน 
 

ของ                                                . 
เพื่อเสนอขอรับรางวัลพยาบาลดีเด่น 

ประจ าปี ๒๕๖๔ 
สาขา                                                . 

 

 

๑. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาย/นาง/นางสาว)                                                                                 . 

 เชื้อชาติ                                                   สัญชาติ                                                  . 

๒. วัน เดือน ปี เกิด                                              อาย ุ                                               ปี 

๓. บัตรสมาชิกสภาการพยาบาล  เลขที ่                                                                                . 

 วันที่ออกบัตร                                              วันที่หมดอายุ                                             . 

๔. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ หรือใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขา                                         . 

    ชั้น                  เลขที่                                 วันที่ออกใบอนุญาต                                         . 

 วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ                                                                                                 . 

๕. ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่             หมู่         ต าบล                              อ าเภอ                          . 

 จังหวัด                         รหัสไปรษณีย ์                  โทรศัพท์                    มือถือ                    . 

๖. การศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จ 

  ๖.๑ วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตร                                                                              . 

  จาก                                                                             เมื่อ พ.ศ.                           . 

 ๖.๒ วุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา                                                                                    . 

  จาก                                                                             เมื่อ พ.ศ.                           . 

 ๖.๓ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี                                                                                    . 

  จาก                                                                             เมื่อ พ.ศ.                           . 

 ๖.๔ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท                                                                                    . 

  จาก                                                                             เมื่อ พ.ศ.                           . 

 ๖.๕ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก                                                                                   . 

  จาก                                                                             เมื่อ พ.ศ.                           . 

/๗. เกียรติประวัติ... 

 
 

รูปถ่าย 
ขนาด ๒ นิ้ว 



- ๒ - 
 

๗. เกียรติประวัติการปฏิบัติงาน (เช่น รางวัล  วุฒิบัตรชมเชยที่ได้รับ  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯลฯ) 

                                                                                                                            . 

                                                                                                                            . 

                                                                                                                            . 

๘. ประวัติการปฏิบัติงาน 

 ๘.๑ ต าแหน่ง                                             สถานที่                                                        . 

  พ.ศ.                                                      ถึง พ.ศ.                                                   . 

 ๘.๒ ต าแหน่ง                                             สถานที ่                                                       . 

  พ.ศ.                                                      ถึง พ.ศ.                                                   . 

 ๘.๓ ต าแหน่ง                                             สถานที่                                                        . 

  พ.ศ.                                                      ถึง พ.ศ.                                                   . 

๙. ปัจจุบันปฏิบัติงานในต าแหน่งสายงาน                       ต าแหน่งบริหาร                                     . 

    สถานที่ปฏิบัติงาน                                                                                                         . 

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ (โดยย่อ)  ดังนี้                                                                               . 

                                                                                                                            . 

                                                                                                                            . 

                                                                                                                            . 

๑๐. ผลงานดีเด่นที่เสนอให้พิจารณา (โปรดระบุรายละเอียดแนบส่งมาด้วย)                                       . 

 ๑๐.๑ ชื่อโครงการ/การวิจัย/ลักษณะงานหรือผลงาน 

                                                                                                                            . 

                                                                                                                            . 

                                                                                                                            . 

 ๑๐.๒ ระยะเวลาการปฏิบัติงานในโครงการ/การวิจัย/ลักษณะงานหรือผลงาน 

                                                                                                                            . 

                                                                                                                            . 

                                                                                                                            . 

 /๑๐.๓ สรุป... 



- ๓ - 
 

   ๑๐.๓ สรุปผลงาน 

                                                                                                                            . 

                                                                                                                            . 

                                                                                                                            . 

   ๑๐.๔ ประโยชน์ที่ได้รับจากข้อ ๑๐.๑ 

                                                                                                                            . 

                                                                                                                            . 

                                                                                                                            . 

๑๑. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติส่วนตัว และอ่ืน ๆ  ตามประกาศชมรมพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี     

 เรื่อง การพิจารณาพยาบาลดีเด่นจังหวัดเพชรบุรี ทุกประการ 

๑๒. เอกสารที่แนบพร้อมพิจารณา 

 (    )  ส าเนาทะเบียนบ้าน 

 (    )  ส าเนาบัตรประจ าตัวสมาชิกชมรมพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี 

 (    )  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ 

 (    )  ส าเนาบัตรประจ าตัวสมาชิกสภาการพยาบาล  

 (    )  ส าเนาการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล 

 (    )  หลักฐานการประเมินผลงาน/โครงการ/การวิจัย/ลักษณะงาน 

 (    )  เอกสารรายละเอียดประกอบตามข้อ ๑๐ จ านวน ๑๕ ชุด 

 (    )  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 
 

ลงชื่อ                                       เจ้าของประวัติและผลงาน 

      (                                       ) 

ต าแหน่ง                                    . 

เลขที่สมาชิกชมรมพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี                          . 

วันที่                                         . 

 


