
 ๑ 

เกณฑการยกยองเชิดชูเกียรตแิพทยทหาร ของ สมาคมแพทยทหารแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (ฉบบัปรับปรุง) 

(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๐  วันที่ ๑๖ ส.ค.๕๐) 

สาขา คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ 

(เปนผูที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมขอใดขอหนึ่ง ดังนี้) 

๑. สาขาวิชาการและการวิจัย (academic) ๑. เปนอดีตขาราชการสายแพทยสังกัด กระทรวงกลาโหม หรือ สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ (รวมผูวายชนม) ที่มีความประพฤติดี ไมเคยกระทําผิด

กฎหมายหรือถูกดําเนินคดีใดๆมากอน และไมมีประวัติเสื่อมเสียดานวินัย

และศีลธรรม 

๒. เปนผูที่ดีเดนในสาขานั้นๆ 

๓. มีผลงานที่สงผลตอกิจการแพทยทหารตํารวจอยางเปนที่ประจักษ ได 

รับการยอมรับ  เปนประโยชนตอสวนรวมและสังคม 

๑.๑ มีผลงานทางดานการจัดการเรียนการสอน , วิชาการ หรือ 

วิจัย ที่เปนที่ยอมรับ เปนประโยชนตอสวนรวมและสังคม 

๑.๒ ไดรับการแตงตั้งเปนนักวิจัยยอดเยี่ยมระดับเมธีอาวุโสหรือ

เทียบเทา 

๒. สาขาการบริหารจัดการ (administration) ๒.๑ สรางนวัตกรรมการบริหารจัดการองคกรอยางเปนรูปธรรม 

๒.๒ เปนตัวอยาง เปนตนแบบหรือผูวางรากฐาน ในการพัฒนา

คนใหเกง ดี เสียสละ  และหรือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๓. สาขาการแพทยทหารและการบริการสังคม 

     (army medical service / civil service) 

๓.๑ เสียสละ และหรือ กลาหาญ และหรือ อุทิศตน เพื่องาน

การแพทยทหาร จนปรากฏใหเห็นอยางเปนรูปธรรม 

๓.๒ เสียสละ และหรือ กลาหาญ และหรือ อุทิศตน  ปฏิบัติ

หนาที่รับใชประเทศในแหลงทุรกันดาร หรืออันตราย หรือที่มี

ภัยพิบัติ 

๓.๓ เสียสละ กระทําดี อุทิศตนเพื่อสังคมอยางตอเนื่องมาไม

นอยกวา ๑๐ ป  

๓.๔ เคยไดรับรางวัล/เหรียญ เกียรติยศ เกียรติคุณ เกียรติบัตร  

เชิดชูเกียรติในดานการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน 



 ๑ 

แบบเสนอชื่อผูสมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติแพทยทหาร ประจําป ๒๕ ...  

สมาคมแพทยทหารแหงประเทศไทย พระบรมราชูปถัมภ 

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

ประวัติผูไดรับการเสนอชื่อ  (เลือกได ๑ สาขา) 

 สาขาการแพทยทหารและการบริการสังคม ٱ   สาขาการบริหารจัดการ ٱ    สาขาวิชาการและวิจัย ٱ

๑. ยศ.-ช่ือ-สกุล.................................................................................................................................................................  

     วันเดือนปเกิด ............../.............../................       อายุ ....................... ป (ผูวายชนมกรุณาระบุ)................................ 

     สถานที่ทํางานปจจุบัน .................................................... โทร. .............................. โทรสาร .....................................                   

     สถานที่ที่ติดตอได        .................................................... โทร. .............................. โทรสาร .....................................                   

๒. การศึกษา  

  คุณวุฒิ  ปที่สําเร็จการศึกษา  สถานศึกษา/สาขาวิชา 

     ๒.๑ ....................................................................................................................................................................... 

     ๒.๒ ....................................................................................................................................................................... 

     ๒.๓ ....................................................................................................................................................................... 

     ๒.๔ ....................................................................................................................................................................... 

     ๒.๕ ....................................................................................................................................................................... 

๓. ประวัติการทํางาน 

  ตําแหนง   หนวยงาน        ระยะเวลา (ป พ.ศ.) 

     ๓.๑ ....................................................................................................................................................................... 

     ๓.๒ ....................................................................................................................................................................... 

     ๓.๓ ....................................................................................................................................................................... 

     ๓.๔ ....................................................................................................................................................................... 

     ๓.๕ ....................................................................................................................................................................... 

๔. ผลงานดีเดนในสาขาที่เสนอขอรับรางวัล (กรุณากรอกขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา) 

     ๔.๑ ผลงานที่สมควรไดรับการเชิดชูยกยองในสาขาที่เสนอขอรับรางวัล 

             .................................................................................................................................................................... 

             .................................................................................................................................................................... 

     ๔.๒ ผลงานท่ีแสดงถึงการเปนผูปฏิบัติหนาที่หรือการงาน ที่เปนประโยชนตอสวนรวมและสังคม 

 ................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................ 

     ๔.๓ การเปนแบบอยางที่ดี เปนตัวอยาง เปนตนแบบ หรือเปนผูวางรากฐาน ในการพัฒนา 

 ............................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................... 

๕. รางวัล/เหรียญ  เกียรติยศ เกียรติคุณ เกียรติบัตร เชิดชูเกียรติที่เคยไดรับ  

     ๕.๑ ........................................................................................................................................................................ 

     ๕.๒ ....................................................................................................................................................................... 



 ๒ 

๖. พรอมกันน้ีไดแนบหลักฐานผลงานและรางวัล (ถามี) 

     ๖.๑ ....................................................................................................................................................................... 

     ๖.๒ ....................................................................................................................................................................... 

     ๖.๓ ....................................................................................................................................................................... 

 

           ลงช่ือผูเสนอ ............................................................................. 

                  ( ........................................................................ ) 

           ตําแหนง ................................................................................... 

           หนวยงาน ................................................................................ 

           หมายเลขโทรศัพท ................................................................... 

 

(ผูเสนออาจใชกระดาษอื่นพิมพ หรือเขียนขอความเพ่ิมเติมได) 

 

กรุณาสงกลับไปท่ี   สํานักงานเลขาธิการ สมาคมแพทยทหารแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ   

                                แหลงชุมนุมนายทหาร รพ.พระมงกุฎเกลา ช้ัน ๒ ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.๑๐๔๐๐  หรือ  

                                e-mail : info@amsthai.org  หรือ โทรสาร ๐-๒๓๕๔-๗๕๙๒   

                                 ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓ 

มติท่ีประชุม   อนุมัติหลักการ/แนวทางที่คณะทํางานเสนอใหกําหนดตวัช้ีวดั และเกณฑตัดสินใหชัดเจน  

โดยคณะทํางานฯ จะพิจารณาภายหลัง 

(๑) แนวทางในการสอดสอง แสวงหาหาตัวบุคคลท่ีเหมาะสม 

- หนังสือเวียน : สมาชิก , กรม/หนวยท่ีสงเกณฑไปทําประชาพิจารณ , รพ.เหลาทัพ ระดับ พ.อ.

(พ.) ข้ึนไป  , ผบ.หนวยระดบั พ.อ.(พ.) ข้ึนไปหรือเทียบเทา  , สมาคมพยาบาลส่ีเหลา , สมาคมชมรมวิชาชีพส่ี

เหลาอ่ืนๆ(ถามี) , สโมสร นพท. และ นรพ.ส่ีเหลาทัพ  โดยใหสงคืน พ.ท.ท. ภายใน ๓๐ ก.ย.๕๐ 

  - ใชชองทาง website เสริม ใหสามารถ download แบบฟอรมไดผานระบบ internet 

  - ใหสํานกังานเลขาธิการ จัดทําหนังสือนําพรอมแบบฟอรมการเสนอช่ือเพื่อแจกจายตามท่ีกําหนด 

 


