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เกณฑการยกยองเชิดชูเกียรติแพทยทหาร ของ สมาคมแพทยทหารแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (ฉบับปรับปรุง)
(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๐ วันที่ ๑๖ ส.ค.๕๐)
สาขา
๑. สาขาวิชาการและการวิจัย (academic)

๒. สาขาการบริหารจัดการ (administration)
๓. สาขาการแพทยทหารและการบริการสังคม
(army medical service / civil service)

คุณสมบัติทั่วไป
คุณสมบัติเฉพาะ
(เปนผูที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมขอใดขอหนึ่ง ดังนี้)
๑. เปนอดีตขาราชการสายแพทยสังกัด กระทรวงกลาโหม หรือ สำนักงาน ๑.๑ มีผลงานทางดานการจัดการเรียนการสอน , วิชาการ หรือ
ตำรวจแหงชาติ (รวมผูวายชนม) ที่มีความประพฤติดี ไมเคยกระทำผิด วิจัย ที่เปนที่ยอมรับ เปนประโยชนตอสวนรวมและสังคม
กฎหมายหรือถูกดำเนินคดีใดๆมากอน และไมมีประวัตเิ สื่อมเสียดานวินยั ๑.๒ ไดรับการแตงตั้งเปนนักวิจยั ยอดเยีย่ มระดับเมธีอาวุโสหรือ
และศีลธรรม
เทียบเทา
๒. เปนผูที่ดีเดนในสาขานั้นๆ
๒.๑ สรางนวัตกรรมการบริหารจัดการองคกรอยางเปนรูปธรรม
๓. มีผลงานที่สงผลตอกิจการแพทยทหารตำรวจอยางเปนที่ประจักษ ได ๒.๒ เปนตัวอยาง เปนตนแบบหรือผูวางรากฐาน ในการพัฒนา
รับการยอมรับ เปนประโยชนตอสวนรวมและสังคม
คนใหเกง ดี เสียสละ และหรือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓.๑ เสียสละ และหรือ กลาหาญ และหรือ อุทศิ ตน เพือ่ งานการ
แพทยทหาร จนปรากฏใหเห็นอยางเปนรูปธรรม
๓.๒ เสียสละ และหรือ กลาหาญ และหรือ อุทศิ ตน ปฏิบตั ิ
หนาทีร่ ับใชประเทศในแหลงทุรกันดาร หรืออันตราย หรือทีม่ ี
ภัยพิบัติ
๓.๓ เสียสละ กระทำดี อุทศิ ตนเพื่อสังคมอยางตอเนือ่ งมาไม
นอยกวา ๑๐ ป
๓.๔ เคยไดรับรางวัล/เหรียญ เกียรติยศ เกียรติคุณ เกียรติบัตร
เชิดชูเกียรติในดานการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน
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แบบเสนอชื่อผูสมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติแพทยทหาร ประจำป ๒๕๕๒
สมาคมแพทยทหารแหงประเทศไทย พระบรมราชูปถัมภ
-------------------------ประวัติผูไดรับการเสนอชื่อ (เลือกได ๑ สาขา)

ﭐٱสาขาวิชาการและวิจัย  ﭐٱสาขาการบริหารจัดการ  ﭐٱสาขาการแพทยทหารและการบริการสังคม
๑. ประวัติสวนตัว
ยศ-ชื่อ-สกุล.................................................................................................................................................................
วันเดือนปเกิด ............../.............../................ อายุ ....................... ป (ผูวายชนมกรุณาระบุ)................................
สถานที่เกิด ................................................................................................................................................................
บิดา ............................................ มารดา ........................................... คูสมรส .......................................................
ภูมิลำเนาปจจุบัน บานเลขที่ ......................................................................................................................................
โทร. .............................. โทร.มือถือ .................................................... โทรสาร .................................................
สถานที่ทำงานปจจุบัน ..............................................................................................................................................
โทร. .............................. โทร.มือถือ .................................................... โทรสาร .................................................
E-mail …………………………………………………………….
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 (กรุณากรอกขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา)
๔.๑ ผลงานที่สมควรไดรับการเชิดชูยกยองในสาขาที่เสนอขอรับรางวัล
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๔.๒ ผลงานที่แสดงถึงการเปนผูปฏิบัติหนาที่หรือการงาน ที่เปนประโยชนตอสวนรวมและสังคม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๔.๓ การเปนแบบอยางที่ดี เปนตัวอยาง เปนตนแบบ หรือเปนผูวางรากฐาน ในการพัฒนา
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๕. รางวัล/เหรียญ เกียรติยศ เกียรติคุณ เกียรติบัตร เชิดชูเกียรติที่เคยไดรับ
๕.๑ ........................................................................................................................................................................
๕.๒ .......................................................................................................................................................................
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๖. พรอมกันนี้ไดแนบหลักฐานผลงานและรางวัล (ถามี)
๖.๑ .......................................................................................................................................................................
๖.๒ .......................................................................................................................................................................
๖.๓ .......................................................................................................................................................................
๗. ผูเสนอ
เสนอโดย.....................................................................................................................................
ในฐานะ.......................................................................................................................................
สถานที่ที่สะดวกในการติดตอของผูเสนอ...................................................................................
โทรศัพท............................................................โทรสาร............................................................
E-mail.........................................................................................................................................
๘. ขอรับรองวาเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อผูเสนอ .............................................................................
( ........................................................................ )
วันที่ .............เดือน.....................................พ.ศ.........................
(ผูเสนออาจใชกระดาษอื่นพิมพ หรือเขียนขอความเพิ่มเติมได)
กรุณาสงกลับไปที่ สำนักงานเลขาธิการ สมาคมแพทยทหารแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
แหลงชุมนุมนายทหาร รพ.พระมงกุฎเกลา ชั้น ๒ ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.๑๐๔๐๐ หรือ
e-mail : info@amsthai.org หรือ โทรสาร ๐-๒๓๕๔-๗๕๙๒
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐

มติที่ประชุม อนุมัติหลักการ/แนวทางที่คณะทำงานเสนอใหกำหนดตัวชี้วัด และเกณฑตัดสินใหชัดเจน
โดยคณะทำงานฯ จะพิจารณาภายหลัง
(1) แนวทางในการสอดสอง แสวงหาหาตัวบุคคลที่เหมาะสม
- หนังสือเวียน : สมาชิก , กรม/หนวยที่สงเกณฑไปทำประชาพิจารณ , รพ.เหลาทัพ ระดับ พ.อ.
(พ.) ขึ้นไป , ผบ.หนวยระดับ พ.อ.(พ.) ขึ้นไปหรือเทียบเทา , สมาคมพยาบาลสี่เหลา , สมาคมชมรมวิชาชีพสี่เห
ลาอื่นๆ(ถามี) , สโมสร นพท. และ นรพ.สี่เหลาทัพ โดยใหสงคืน พ.ท.ท. ภายใน ๓๐ ก.ย.๕๐
- ใชชองทาง website เสริม ใหสามารถ download แบบฟอรมไดผานระบบ internet
- ใหสำนักงานเลขิการ จัดทำหนังสือนำพรอมแบบฟอรมการเสนอชื่อเพื่อแจกจายตามที่กำหนด
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