เกณฑ์พิจารณาศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกดีเด่น
................................................

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จะพิจารณาสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น โดยหลักและวิธีการดาเนินงาน
ดังต่อไปนี้
จุดประสงค์สาคัญ เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติพยาบาลทหารบกทีเ่ ป็นศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกที่
ปฏิบัติงานหรือมีผลงานดีเด่น สามารถเป็นแบบอย่างที่ดใี ห้ศิษย์ปัจจุบันดาเนินรอยตาม
วัตถุประสงค์ เพื่อ
๑. ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าที่มีผลงานของการทาความดี
๒. สนับสนุนและเป็นกาลังใจให้แก่ศิษย์เก่าที่อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่พยาบาล บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ
๓. ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพพยาบาลในด้านการพัฒนาการพยาบาล การศึกษาและการวิจัยให้ก้าวหน้าและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
๔. เผยแพร่เกียรติคุณของวิชาชีพและสถาบัน ให้เป็นเป็นที่ประจักษ์และยอมรับของบุคคลในวงการวิชาชีพ
พยาบาลและสังคมทั่วไป ทั้งในระดับประเทศและ/หรือนานาชาติ
๕. ศิษย์เก่าได้กลับมาแสดงผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็น และเยี่ยมเยียน วิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบก
คุณสมบัติ
๑. เป็นศิษย์ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก (ไม่ใช่ศิษย์ปัจจุบัน)
๒. ไม่เคยถูกลงโทษหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพยาบาล
๓. มีคุณธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ เป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป
๔. มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ รักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
๕. มีความเป็นผู้นา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพและ
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง
๖. ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ อุทิศตนและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
๗. เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมส่วนตัว การปฏิบัติงานและจิตใจที่ดี เสียสละ มีน้าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทาหน้าที่พยาบาล
เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยและครอบครัว เป็นแบบอย่างที่ดีของพยาบาลวิชาชีพ สามารถเป็นแบบอย่าง
ให้กับศิษย์รุ่นหลังๆ รวมทั้งศิษย์ปัจจุบันได้ดาเนินรอยตาม
๘. มีผลงานทางด้านวิชาชีพพยาบาล ด้านการศึกษา วิจัย และ/หรือด้านอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ
และส่วนรวม
๙. ทาประโยชน์ให้กับสถาบันการศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก โรงพยาบาลในสังกัด
สังคมและประเทศชาติ

รางวัลมี ๘ รางวัล ดังนี้
๑. ผู้บริหารดีเด่น สาหรับโรงพยาบาล ๑๕๐ เตียงขึ้นไป
สาหรับโรงพยาบาลตั้งแต่ ๑๕๐ เตียงลงมา
๒. ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น สาหรับพยาบาล/พยาบาลทหารบก
สาหรับผู้ช่วยพยาบาล
๓. ผู้มีผลงานวิชาการ วิจัย นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดีเด่น
๔. ผู้มีจิตอาสาดีเด่น

จานวน ๑ รางวัล
จานวน ๑ รางวัล
จานวน ๒ รางวัล
จานวน ๒ รางวัล
จานวน ๑ รางวัล
จานวน ๑ รางวัล

วิธีการคัดเลือก โดย ผู้บริหารกองการพยาบาล พยาบาลประจาการหรือเสนอชื่อด้วยตนเอง ส่งมาให้
คณะอนุกรรมการพิจารณารางวัล ศิษย์เก่า วพบ. ดีเด่น ที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกแต่งตัง้
เป็นผู้คดั เลือกตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการฯ

วันมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ในวันสถาปนา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ๑๙ สิงหาคมของทุกปี

รู ปถ่าย

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
แบบประวัติและผลงานของ....................................................................................................
เพื่อเสนอขอรับรางวัลศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ทีม่ ีผลงานดีเด่น ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
เนื่องในวันสถาปนา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ครบรอบ ๕๕ ปี
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
* * * * * * * * * *
๑. ยศ-ชื่อ-สกุล…........................................................................................... [ ] พยาบาล ทบ. รุ่นที่.............
[ ] ผู้ช่วยพยาบาล ทบ. รุ่นที่..........
ตาแหน่ง…...................................................................…… สังกัด............................................................................
สถานที่ปฏิบัติงาน ...................................................................................................................................................
โรงพยาบาล........................................................จังหวัด ..................................................เป็น รพ.ขนาด...........เตียง
๒. ส่งผลงานศิษย์เก่า วพบ.ดีเด่น สาขา
[ ] ผู้บริหารดีเด่น
[ ] ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
[ ] ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/Best Practice ดีเด่น [ ] จิตอาสาดีเด่น
๓. ประวัติส่วนตัว
วัน เดือน ปีเกิด…………………………………อายุ……….………ปี ภูมิลาเนาเดิม…………………..........…………………..……
ที่อยู่ปัจจุบัน……………………………………………….…………………………………………………………………………………….....
...............……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
โทรศัพท์มือถือ....................................โทรศัพท์บ้าน.................................... E-mail…..........................................
๕. ประวัติการศึกษา และดูงาน
ระดับประกาศนียบัตร.............................................................................................................................................
สถาบัน...................................................................................................... เมื่อ.......................................................
ระดับปริญญาตรี......................................................................................................................................................
สถาบัน...................................................................................................... เมื่อ.......................................................
ระดับปริญญาโท.......................................................................................................................................................
สถาบัน...................................................................................................... เมื่อ.......................................................
ระดับปริญญาเอก....................................................................................................................................................
สถาบัน...................................................................................................... เมื่อ.......................................................
วุฒิบัตร....................................................................................................................................................................
สถาบัน........................................................................................................เมื่อ.......... .............................................
การศึกษาดูงาน.......................................................................................................................................................
สถาบัน...................................................................................................... เมื่อ.......................................................

๕.ประวัติการรับราชการ หรือการปฏิบัติงาน (อายุราชการ.................ปี)
๕.๑ ตาแหน่ง…………………………………………สถานที่……………………………………........…… จังหวัด..........................
พ.ศ..................ถึง...................
๕.๒ ตาแหน่ง…………………………………………สถานที่………………………………………......…… จังหวัด..........................
พ.ศ..................ถึง...................
๕.๓ ตาแหน่ง…………………………………………สถานที่………………………………………........… จังหวัด..........................
พ.ศ..................ถึง...................
การปฏิบัติงานในปัจจุบัน ตาแหน่ง………………………………….....………สถานที…่ ……………………………………........……
หน้าที่ความรับผิดชอบ (โดยย่อ)................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. .....................................................
..................................................................................................................................................................................
๖. ผลงานดีเด่นที่เสนอให้พิจารณา (โปรดระบุรายละเอียดแนบส่งมาด้วย)
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................................................................ ......
............................................................................................................................ ......................................................
๗. ประโยชน์ของผลงานที่ส่งผลต่อประชาชน/ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/สังคม/ประเทศชาติ
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
...................................................................................................................................................... ...........................
.................................................................................................................................................................................
๘. รางวัล / เกียรติบัตร หรือเกียรติคุณ ที่ได้รับ
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
.................................................................................................................................................... ..............................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ…..............…………………………………
(…........................................………)
วันที่……………เดือน………………..……พ.ศ. ๒๕๖๑
หมายเหตุ

๑) กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ ด้วยการพิมพ์ หรือเขียนตัวบรรจง
๒) กรุณาจัดส่งเอกสารทั้งหมดให้คณะกรรมการ ๑ ชุดพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลจานวน ๗ แผ่น
๓) ส่งเอกสารภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มาที่
คณะกรรมการพิจารณาศิษย์เก่า วพบ. ดีเด่น (พ.ต.หญิง พรนภา เจริญสันต์)
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
๓๑๗/๖ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้ได้รบั การเสนอชื่อ
.............................................
วันที่..............เดือน........................................พ.ศ..................
ข้าพเจ้า................................................................................................ตาแหน่ง.......................................................................
สังกัด.....................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................โทรศัพท์......................................................
ขอเสนอชื่อ......................................................................................................ตาแหน่ง.......................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
เป็นผู้เหมาะสม สมควรได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล ศิษย์เก่า วพบ. ดีเด่น สาขา
[ ] ผู้บริหารดีเด่น
[ ] ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
[ ] ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/Best Practice ดีเด่น [ ] จิตอาสาดีเด่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า................................................................................................................................................................
ปฏิบัติงานในสังกัดจริง และมีคุณสมบัตเิ หมาะสม ตรงตามเกณฑ์ที่กาหนดดังปรากฏในประวัติและผลงานที่ส่งมาด้วย
ลงชื่อ.................................................................................
(..................................................................)
ตาแหน่ง............................................................

