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สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกพยาบาลดีเด่น 
ประจ าปี ๒๕๖๕ 

--------------------------------------------------------- 
 

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ก าหนดให้มีการด าเนินการสรรหาคัดเลือกผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เพ่ือเสนอ
ชื่อผู้ที่สมควร  ได้รับพิจารณาเป็นพยาบาลดีเด่น ซึ่งมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

พยาบาลดีเด่น มี ๔  สาขา     
                ๑.สาขาเกียรติคุณ หมายถึง พยาบาลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าคัญ มีหน้าที่รับผิดชอบ 
                สูงในระดับชาติหรือนานาชาติและเป็นที่ยอมรับในองค์กรวิชาชีพระดับประเทศ 
                ๒.สาขาผู้บ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม/องค์กรวิชาชีพ  หมายถึง พยาบาลที่มีจิตอาสา เสียสละ ทุ่มเท 
               เอ้ืออ านวย ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพงานด้านการพยาบาล การ 
               สาธารณสุข หรือองค์กรวิชาชีพ ก่อให้เกิด คุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม วิชาชีพการพยาบาล 
               สาธารณชน เป็นที่ประจักษ์และยอมรับของสังคมทั่วไป 

๓.  สาขาการศึกษาพยาบาล  ได้แก่ 
 ๓.๑  ผู้บริหารการศึกษาพยาบาล มี ๒ รางวัล คือ 
        ๓.๑.๑ ผู้บริหารการศึกษาพยาบาลระดับสูง หมายถึง วิทยาจาร พยาบาลวิชาชีพผู้ท าหน้าที่ใน
ต าแหน่งบริหารระดับสูงของสถาบันการศึกษาพยาบาล ได้แก่    คณบดี  รองคณบดี  ผู้อ านวยการ   รอง
ผู้อ านวยการ หรือต าแหน่ง อ่ืนที่เทียบเท่า   
        ๓.๑.๒ ผู้บริหารการศึกษาพยาบาลระดับกลาง  หมายถึง วิทยาจารย์ พยาบาลวิชาชีพผู้ท าหน้าที่ใน
ต าแหน่งบริหารระดับกลางของสถาบันการศึกษาพยาบาล ได้แก่ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา  
 ๓.๒  อาจารย์พยาบาล  มี ๑ รางวัล  
หมายถึง อาจารย์ วิทยาจารย์  ผู้ที่ท าหน้าที่ด้านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาพยาบาล 
๔.  สาขาการบริการพยาบาล  มี    ๘      รางวัล 
๔.๑  ผู้บริหารการบริการพยาบาลระดับปฐมภูมิ/ชุมชน/สาธารณสุขชุมชน หมายถึง พยาบาล 

 ผดุงครรภ์ที่ท าหน้าที่ บริหารด้านบริการพยาบาล/การผดุงครรภ์ ในสถานบริการพยาบาลระดับปฐมภูมิ/การ
พยาบาลชุมชน/เวชกรรมสังคม/สาธารณสุขชุมชน ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล หัวหน้า
งานรักษาพยาบาลในชุมชน สาธารณสุขอ าเภอ หัวหน้าหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิหรือต าแหน่งอ่ืนที่มีลักษณะ
งานเทียบเคียงกับต าแหน่งดังกล่าว 

๔.๒  ผู้บริหารการบริการพยาบาลระดับทุติยภูมิ หมายถึง พยาบาลหรือผดุงครรภ์ที่ท าหน้าที่ 
บริหารด้านการพยาบาลหรือ การผดุงครรภ์ในโรงพยาบาลชุมชน   หรือสถานบริการสุขภาพในระดับทุติยภูมิ 
โรงพยาบาลทั่วไปที่มีจ านวนเตียงต่ ากว่า ๓๐๐ เตียง  ประกอบด้วย ๒ รางวัล ได้แก่  



 ๒ 

                         ๔.๒.๑ ผู้บริหารบริการพยาบาลระดับสูง  ได้แก่ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายการพยาบาล  
หัวหน้าพยาบาล  หรือต าแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน ซึ่งมีความหมายหรือเทียบเคียงกับต าแหน่งดังกล่าว 
                           ๔.๒.๒ ผู้บริหารบริการพยาบาลระดับกลาง ได้แก่ หัวหน้างานการพยาบาล หรือ หัวหน้า
หน่วยงานเฉพาะทาง หรือต าแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน ซึ่งมีความหมายหรือเทียบเคียงกับต าแหน่งดังกล่าว 

๔.๓  ผู้บริหารการบริการพยาบาลระดับตติยภูมิ  หมายถึง พยาบาลหรือผดุงครรภ์ที่ท าหน้าที่ 
บริหารด้านบริการพยาบาล หรือ การผดุงครรภ์ในโรงพยาบาลทั่วไปที่จ านวนเตียงมากกว่า ๓๐๐ เตียงขึ้นไป 
โรงพยาบาลศูนย์ สถานบริการสุขภาพในระดับตติยภูมิหรือสูงกว่า หรือโรงพยาบาลเฉพาะทาง   ซึ่งประกอบด้วย  
๒ รางวัล  

         ๔.๓.๑ ผู้บริหารบริการพยาบาลระดับสูง คือ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายการพยาบาล  หัวหน้า 
พยาบาล หรือต าแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน ซึ่งมีความหมายหรือเทียบเคียงกับต าแหน่งดังกล่าว 
               ๔.๓.๒  ผู้บริหารบริการพยาบาลระดับกลาง คือ ต าแหน่ง หัวหน้างานการพยาบาล หัวหน้า
หน่วยงานเฉพาะทางหรือต าแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน ซึ่งมีความหมายหรือเทียบเคียงกับต าแหน่งดังกล่าว 

๔. ๔  ผู้ปฏิบัติการพยาบาลระดับปฐมภูมิ / ชุมชน คือ พยาบาลหรือผดุงครรภ์ผู้ท าหน้าที่ปฏิบัติการ 
พยาบาล หรือการผดุงครรภ์ที่ให้โดยตรงกับผู้ป่วย หรือผู้รับบริการในสถานในระบบบริการสุขภาพในระดับ  
ปฐมภูมิ หรือในชุมชน   

๔.๕  ผู้ปฏิบัติการพยาบาลระดับทุติยภูมิ คือ พยาบาลหรือผดุงครรภ์ผู้ท าหน้าที่ปฏิบัติการพยาบาล 
หรือการผดุงครรภ์ที่ให้โดยตรงต่อผู้ป่วย หรือผู้รับบริการในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไปที่จ านวนเตียงต่ ากว่า
300 เตียง  

๔.๖  ผู้ปฏิบัติการพยาบาลระดับตติยภูมิ  คือ พยาบาลหรือผดุงครรภ์ผู้ท าหน้าที่ปฏิบัติการพยาบาล 
หรือการผดุงครรภ์ที่ให้โดยตรงต่อผู้ป่วย หรือผู้รับบริการในโรงพยาบาลทั่วไปที่จ านวนเตียงมากกว่า๓๐๐เตียง 
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลเฉพาะทางท่ีมีจ านวนเตียงมากว่า๒๐๐เตียงขึ้นไป  
 

คุณสมบัติ 
ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเป็นพยาบาลดีเด่น ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๑   คุณสมบัติท่ัวไป  
 ๑.๑ มีสัญชาติไทย เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความ 

บริสุทธิ์ใจ และไม่ผู้เป็นบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 ๑.๒  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งในออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมาย 

ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  หรือตามกฎหมายอ่ืน และไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก 
เพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอ 

 ๑.๓  ไม่เป็นผู้เคยถูกสั่งพัก เพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลการผดุงครรภ์ หรือ 
การพยาบาลและผดุงครรภ์ 

 ๑.๔  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๑.๕  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 

ทีไ่ด้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 ๑.๖   เป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 
 ๑.๗   เฉพาะผู้ที่ได้รับการพิจารณาเป็นพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล สาขาการบริการ 



 ๓ 

พยาบาลจะต้องเป็นสมาชิกสภาการพยาบาลมีบัตรประจ าตัวสมาชิก และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ 
 
                ๒  คุณสมบัติส่วนตัว 

๒.๑ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการ
แสดงออกทีเ่ป็นแบบอย่างที่ดี   และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

  ๒.๒  เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี  สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่น มีทักษะในการท างานเป็นทีม 
  ๒.๓  มีค่านิยมหลักท่ีสอดคล้องกับองค์กรวิชาชีพ 

๒.๔  เป็นผู้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จงรักภักดีต่อองค์กร   
  ๒.๕  เป็นผู้ที่ประพฤติตนตามกฎหมาย กฎ ระเบียบแบบแผนขององค์กรและมีศีลธรรมอันดีเป็น
แบบอย่างแก่คนทั่วไป และเพ่ือนร่วมงาน 
  ๒.๖   เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
 
 ๓.  คุณสมบัติในด้านการท างาน 
  ๓.๑  มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะด้านการพยาบาล  มีความรับผิดชอบสูงต่อภารกิจ ที่ได้รับ
มอบหมาย มุ่งมั่น เน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  ๓.๒   มีความสามารถในการบริหารการจัดการได้อย่างเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ 
  ๓.๓   มีทักษะในการแกป้ัญหาและตัดสินใจ  
  ๓.๔   เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
                     ๓.๕   พัฒนาคุณภาพการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง มีผลงานเด่น เป็นที่ประจักษ์  
เกณฑ์การพิจารณา 

 สาขาเกียติคุณและ สาขาผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม/องค์กรวิชาชีพ พิจารณาโดยการสรรหา 
 สาขาการศึกษาพยาบาล และ สาขาบริการพยาบาล พิจารณาตามแบบประเมินที่ก าหนดขึ้น 
     ๑. ผู้บริหารการศึกษาพยาบาล 
  ๑.๑   ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ 
            ๑.๒  ได้รับการยอมรับของผู้ร่วมวิชาชีพในการท าประโยชน์ให้กับวงการศึกษาพยาบาล 
  ๑.๓   ผลงานการบริหารการศึกษาพยาบาลที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพส่วนรวม 
  ๑.๔   ผลงานดีเด่นด้านการบริหารการศึกษาพยาบาล 
 ๒.  อาจารย์พยาบาล 
  ๒.๑   ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ 
     ๒.๒  การผลิตผลงานทางวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในความรับผิดชอบ 
  ๒.๓   ได้รับการยอมรับของผู้ร่วมวิชาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านการบริหารการบริการวิชาชีพ 
   ๓.  สาขาการบริการพยาบาล  
   การบริการพยาบาลระดับปฐมภูมิ/ชุมชน  
    ๓.๑   ผลงานดีเด่นด้านการบริการพยาบาล ด้านการจัดการสุขภาพชุมชนหรือการ 

จัดการให้สุขภาพชุมชนเข้มแข็ง 
   ๓.๒   ได้รับการยอมรับของผู้ร่วมวิชาชีพและผู้ที่เก่ียวข้องในด้านการบริหารการบริการวิชาชีพ 
 



 ๔ 

   ๔. การพยาบาลระดับทุติยภูมิ 
  ๔.๑   ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพด้านการจัดการบริการพยาบาล 
  ๔.๒  ผลงานดีเด่นด้านการบริหารการบริการพยาบาล ด้านการจัดการสุขภาพชุมชนหรือ 

การจัดการให้สุขภาพชุมชนเข้มแข็ง 
  ๔.๓   ได้รับการยอมรับของผู้ร่วมวิชาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านการบริหารการบริการวิชาชีพ 
 ๕.   การบริการพยาบาลระดับตติยภูมิ 
   ๕.๑   ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพด้านจัดการการบริการพยาบาล 
  ๕.๒  ผลงานดีเด่นด้านการบริหารการบริการพยาบาล ด้านการจัดการสุขภาพชุมชนหรือ 

การจัดการให้สุขภาพชุมชนเข้มแข็ง 
  ๕.๓   ได้รับการยอมรับของผู้ร่วมวิชาชีพ 
ผู้มีสิทธิเสนอชื่อพยาบาลดีเด่น/ผู้มีสิทธิรับการเสนอชื่อเป็นพยาบาลดีเด่น 
๑ . กลุ่มพยาบาลที่เป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  

จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ คนข้ึนไป   
                 ๒ .องค์กรหรือหน่วยงานที่มีพยาบาลวิชาชีพเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เกา่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา 

รางวัล  
ผู้ที่ไดร้ับการพิจารณาเป็นพยาบาลดีเด่นแต่ละสาขาจะได้รับรางวัล เป็น  โล่หป์ระกาศเกียรติคุณ 
 สาขาเกียรติคุณ         ๑ รางวัล   
 สาขาบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม/องค์กรวิชาชีพ ๑  รางวัล 
 สาขาศึกษาพยาบาล        ๓ รางวัล 
 สาขาบริการพยาบาล        ๘   รางวัล 
  รวมทั้งสิ้น                ๑๓ รางวัล 

ขั้นตอนการพิจารณาพยาบาลดีเด่น 
สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  โดยคณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพแต่งตั้ง 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นพยาบาลดีเด่นในแต่ละสาขาและน าเสนอต่อ
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เป็นขั้นตอนสุดท้าย 

ก าหนดเวลาการเสนอชื่อและสถานที่ติดต่อ 
ผู้มีสิทธิเสนอชื่อพยาบาลดีเด่น ส่งแบบเสนอชื่อผู้ขอรับรางวัลพยาบาลดีเด่น พร้อมรายละเอียด ประวัติและผลงาน 
ตามแบบที่แนบ  จ านวน ๔ ชุด ภายใน วันท่ี  3o มิถุนายน  ๒๕๖๕  
 

     ส่งถึง สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา   
            ๖๔ ถ.รามวถิี  ต. บ่อยาง  อ.เมือง  จ.สงขลา  ๙๐๐๐๐   

                                                    

                                                                                          
                                                                        ( นางแผ  จันทร์สุข ) 
                                                                    นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา                      

 


