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แบบเสนอชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับ “รางวัลศรีสงัวาลย์” ปี 2564 

แบบเสนอชื่อพยาบาลดีเด่นผูส้มควรไดร้ับ“รางวัลศรีสังวาลย”์ 
ประเภท  สาขาผู้น าการพยาบาลระดับนโยบาย 

 สาขาการพยาบาลในสถานบริการ 
 สาขาการพยาบาลในชุมชน 

 
ส่วนที่ 1 : หนังสือรับรองความเห็นของหน่วยงาน/องค์กร/คณะกรรมการคัดเลือกและสรรหา ฯ 
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/คณะกรรมการคัดเลือกและสรรหาฯ………………………………………………………..... 
 

1.ผู้ให้การรับรอง (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………….................................................................. 
ต าแหน่ง…………………………………………………………………………………………………………………….……………....…. 
ขอรับรองว่าข้อมูลผลงานที่เสนอเป็นความจริงทุกประการ 
และ(ผู้ได้รับการเสนอชื่อ) (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………................................................ 
เป็นพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับการพิจารณาได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ 

 

2.ความเห็น 
(เหตุผลที่เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาเป็นพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
ส่วนที่ 2 : เอกสารน าส่ง  
 2.1 แบบฟอร์มประวัติและผลงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อ  จ านวน  25  ชุด 

ครบ ไม่ครบ 
2.2 ภาคผนวก (ประกอบด้วย รายละเอียดผลงาน/โครงการ/เอกสารต ารา/ 
 ผลงานและรูปภาพต่าง ๆ ) ให้ส่งเป็นแผ่นซีดี  จ านวน 25 แผ่น 

ครบ ไม่ครบ 
ลงช่ือ…………………………………………ผู้ให้ค ารับรองและความเห็น 

 (…………………….………………..) 
 ต าแหน่ง…………………………………………………… 
 วันที่………..….เดือน…………………………พ.ศ………….. 

หมายเหตุ : ผู้ให้ค ารับรอง หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีสิทธิ์เสนอชื่อ ได้แก่   
1. นายกสมาคม/เลขาธิการ/ประธาน ขององค์กรที่มีสิทธิ์เสนอชื่อ/ผู้บริหารระดับสูงสุดของ

หน่วยราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล (30 องค์กร) 
2. คณะกรรมการคัดเลือกและสรรหา ฯ 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 2 นิ้ว 

(ภาพสีหรือขาวด า) 
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แบบเสนอชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับ “รางวัลศรีสงัวาลย์” ปี 2564 

แบบฟอร์มประวัติและผลงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับ 
“รางวัลศรีสังวาลย์” 

   สาขาผู้น าการพยาบาลระดับนโยบาย 

 สาขาการพยาบาลในสถานบริการ 
 สาขาการพยาบาลในชุมชน 

 
1.ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ  (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….…………นามสกุล…..…………………………………………… 
วันเดือนปีเกิด………………………………………………….……อายุ ..............................ปี..........................เดือน 
เชื้อชาติ ........................................................................สัญชาติ………………..…………………………………... 
ที่อยู่ปัจจุบัน ..………………………………………………….………………………………………………………..………….…. 
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………..... 
โทรศัพท์ ...................................................E-mail …………………………………………………………………....... 
เลขที่ใบประกอบอนุญาตวิชาชีพการพยาบาล…………………………………………………………………..………….. 
วันที่ออกใบอนุญาต..............................................วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ ............................................ 
การเป็นสมาชิกสภาการพยาบาล     เป็น    ไม่เป็น 

 
2.ประวัติการศึกษา 

(โปรดระบุวุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา เริ่มตั้งแต่ระดับต่ าสุดถึงสูงสุด และปีพ.ศ. ที่เข้าศึกษาจนถึงจบการศึกษา) 
 

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา 
ปีพ.ศ. ที่เข้าศึกษา 
จนถึงจบการศึกษา 

ประกาศนียบัตร  
 

  

อนุปริญญา 
 

  

ปริญญาตรี  
 

  

ปริญญาโท 
 

  

ปริญญาเอก 
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แบบเสนอชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับ “รางวัลศรีสงัวาลย์” ปี 2564 

3. ประวัติการปฏิบัติงาน โปรดเริม่ตั้งแต่ต าแหน่งงานปัจจุบัน 
 

ต าแหน่ง สถานทีป่ฏิบัติงาน ปีพ.ศ. ที่เข้าท างานเริ่มต้น-สิ้นสุด 
   
   
   
   
   
   
   
   

 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบในต าแหน่งปัจจบุัน 
ปัจจุบันปฏิบัติงานในต าแหน่ง…………………………………………………………………………………...................................... 
สถานที่ปฏิบัติงาน……………………………………………………………………………….........................………………………..…… 
หน้าที่รับผิดชอบ (โดยย่อ)………………………………………………………………………......................………………………….... 
………………………………………………………………………………………………….………………................................................ 
………………………………………………………………………………………………….………………................................................ 
………………………………………………………………..……………………………….………………................................................. 
………………………………………………………………………………………………….………………................................................ 
……………………………………………………………………………………………….……..…………................................................. 
………………………………………………………………………………………………….………………................................................ 
……………………………………………………………………………………………….……..…………................................................. 
 
5. ผลงานด้านการบริหารการพยาบาล 
 

ระยะเวลา ต าแหน่ง สถานที ่
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แบบเสนอชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับ “รางวัลศรีสงัวาลย์” ปี 2564 

6. ผลงานด้านการบริการพยาบาล 
 

ระยะเวลา ต าแหน่ง สถานที ่
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
7. เกียรติประวัติการปฏิบัติงาน (เช่น รางวัล วุฒิบัตรชมเชยที่ได้รับ ฯลฯ) 
รางวัลและเกียรติยศท่ีได้รับของผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อ  ระบุปีท่ีได้รับ  ชื่อรางวัลหรือเกียรติยศท่ี
ได้รับ  ประเภทของรางวัล/เกียรติประวัติผลงาน  และ องค์กรท่ีมอบรางวัลให้ 
 

ปีพ.ศ. 
ชื่อรางวัลที่ได้รับ/เกียรติประวัติ

ผลงาน 
ประเภทรางวัล/หรือเกียรติ

ประวัติผลงาน 
องค์กรที่มอบรางวัล 
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แบบเสนอชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับ “รางวัลศรีสงัวาลย์” ปี 2564 

8. ผลงานเด่นที่เสนอเพื่อรับการพิจารณา   
โปรดระบุผลงานเด่นที่จะเสนอเพ่ือรับการพิจารณาให้ตรงสาขาท่ีผู้เสนอชื่อฯ สมัคร 

สาขาผู้น าการพยาบาลระดับนโยบาย 
เป็นผลงานการพยาบาลเชิงประจักษ์ระดับนโยบาย ที่แสดงถึงความสามารถในการวิเคราะห์ 

แนวโน้มและสถานการณ์ปัญหาสุขภาพ การบูรณาการองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องในการก าหนด/พัฒนานโยบาย
และยุทธศาสตร์การบริการพยาบาล ที่ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาระบบบริการพยาบาลของประเทศและ
ความสามารถในการบริหารการพยาบาลที่ตอบสนองนโยบายระดับประเทศ/ระดับจังหวัด/ระดับ
โรงพยาบาล  อันส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพการพยาบาลโดยรวม และก่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาพ
ประชาชาติ ทั้งนี้  ผลงานเด่นที่น าเสนออาจอยู่ในรูปของงานวิจัย บทความวิชาการ ข้อเสนอแนะ           
เชิงนโยบาย การพัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดผลงานเด่นหรือผลงานวิชาการต่าง ๆ        
ที่มีผลกระทบด้านบวกต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน 
และสรุปผลงานไม่เกิน 2 หน้ากระดาษต่อ 1 ผลงาน ส่วนภาคผนวกประกอบด้วยรายละเอียดแผนงาน/
โครงการ/เอกสารต ารา/สรุปผลงานและรูปภาพต่าง ๆ บันทึกลงในรูปแบบแผ่นซีดี) 

ผลงานเด่น/ผลงานเชิงประจักษ์ 
ระดับท้องถิ่น  (จังหวัด/เขต)ดังนี้ 
ด้านบริหารการพยาบาล 
ด้านปฏิบัติการพยาบาล 
ด้านวิชาการพยาบาล 
1).................................................................................ด าเนินการตั้งแต่ปี........................ . 

ระดับชาติดังนี้ 
ด้านบริหารการพยาบาล 
ด้านปฏิบัติการพยาบาล 
ด้านวิชาการพยาบาล 
1).................................................................................ด าเนินการตั้งแต่ปี........................ . 
ด้านบริหารการพยาบาล 
ด้านปฏิบัติการพยาบาล 
ด้านวิชาการพยาบาล 
2).................................................................................ด าเนนิการต้ังแต่ป.ี........................ 

ระดับนานาชาติดังนี้ 
ด้านบริหารการพยาบาล 
ด้านปฏิบัติการพยาบาล 
ด้านวิชาการพยาบาล 
1).................................................................................ด าเนินการตั้งแต่ปี........................ . 
ด้านบริหารการพยาบาล 
ด้านปฏิบัติการพยาบาล 
ด้านวิชาการพยาบาล 
2)................................................................. ................ด าเนนิการต้ังแต่ป.ี........................ 
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แบบเสนอชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับ “รางวัลศรีสงัวาลย์” ปี 2564 

สาขาการพยาบาลในสถานบริการ 
เป็นผลงานการพยาบาลเชิงประจักษ์ในสถานบริการ ที่ครอบคลุมทั้งด้านบริหารการพยาบาล

ปฏิบัติการพยาบาล และวิชาการพยาบาล  ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการบริหารจัดการ การบริการ
พยาบาลที่มีคุณภาพ และคุณค่าของผลงานวิชาการที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์  และระบบสุขภาพโดยรวม อันก่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาพประชาชาติ ทั้งนี้ ผลงานเด่น      
ที่น าเสนออาจอยู่ในรูปของงานวิจัย บทความวิชาการ การพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาวิธีปฏิบัติการ
พยาบาลที่เป็นเลิศ การบริหารการพยาบาลหรือการจัดท าโครงการต่าง ๆ ที่มีผลกระทบด้านบวกต่อวิชาชีพ       
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ (สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน และสรุปผลงานไม่เกิน             
2 หน้ากระดาษต่อ 1 ผลงาน ส่วนภาคผนวกประกอบด้วยรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/เอกสารต ารา/
สรุปผลงานและรูปภาพต่าง ๆ บันทึกลงในรูปแบบแผ่นซีดี) 

ผลงานเด่น/ผลงานเชิงประจักษ์ 
ระดับท้องถิ่น(จังหวัด/เขต)ดังนี้ 
ด้านบริหารการพยาบาล 
ด้านปฏิบัติการพยาบาล 
ด้านวิชาการพยาบาล 
1).................................................................................ด าเนินการตั้งแต่ปี........................ . 
ด้านบริหารการพยาบาล 
ด้านปฏิบัติการพยาบาล 
ด้านวิชาการพยาบาล 
2).................................................................................ด าเนินการตั้งแต่ปี........................ . 

ระดับชาติดังนี้ 
ด้านบริหารการพยาบาล 
ด้านปฏิบัติการพยาบาล 
ด้านวิชาการพยาบาล 
1).................................................................................ด าเนินการตั้งแต่ปี.........................  
ด้านบริหารการพยาบาล 
ด้านปฏิบัติการพยาบาล 
ด้านวิชาการพยาบาล 
2).................................................................................ด าเนินการตั้งแต่ปี........................ . 

ระดับนานาชาติดังนี้ 
ด้านบริหารการพยาบาล 
ด้านปฏิบัติการพยาบาล 
ด้านวิชาการพยาบาล 
1).................................................................................ด าเนินการตั้งแต่ปี........................ . 
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แบบเสนอชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับ “รางวัลศรีสงัวาลย์” ปี 2564 

สาขาการพยาบาลในชุมชน 
เป็นผลงานการพยาบาลเชิงประจักษ์ในชุมชน ที่ครอบคลุมทั้งด้านบริหารการพยาบาลปฏิบัติการ

พยาบาล และวิชาการพยาบาล  ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการบริหารจัดการ การบริการพยาบาล           
ที่มีคุณภาพ และคุณค่าของผลงานวิชาการที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพการพยาบาลและ         
การผดุงครรภ์  และระบบสุขภาพโดยรวม อันก่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาพประชาชาติ ทั้งนี้ ผลงานเด่น     
ที่น าเสนออาจอยู่ในรูปของผลงานวิจัย บทความวิชาการ การพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาวิธีปฏิบัติการ
พยาบาลที่เป็นเลิศ ผลงานการบริหารการพยาบาลหรือการจัดท าโครงการต่าง ๆ ที่มีผลกระทบด้านบวก  
ต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน และสรุปผลงานไม่เกิน 
2 หน้ากระดาษต่อ 1 ผลงาน ส่วนภาคผนวกประกอบด้วยรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/เอกสารต ารา/
สรุปผลงานและรูปภาพต่าง ๆ บันทึกลงในรูปแบบแผ่นซีดี) 

ผลงานเด่น/ผลงานเชิงประจักษ์ 
ระดับท้องถิ่น  (จังหวัด/เขต)ดังนี้ 
ด้านบริหารการพยาบาล 
ด้านปฏิบัติการพยาบาล 
ด้านวิชาการพยาบาล 
1).................................................................................ด าเนินการตั้งแต่ปี........................ . 
ด้านบริหารการพยาบาล 
ด้านปฏิบัติการพยาบาล 
ด้านวิชาการพยาบาล 
2).................................................................................ด าเนนิการต้ังแต่ป.ี........................ 

ระดับชาติดังนี้ 
ด้านบริหารการพยาบาล 
ด้านปฏิบัติการพยาบาล 
ด้านวิชาการพยาบาล 
1).................................................................................ด าเนินการตั้งแต่ปี........................ . 
ด้านบริหารการพยาบาล 
ด้านปฏิบัติการพยาบาล 
ด้านวิชาการพยาบาล 
2)................................................................. ................ด าเนนิการต้ังแต่ป.ี........................ 

ระดับนานาชาติดังนี้ 
ด้านบริหารการพยาบาล 
ด้านปฏิบัติการพยาบาล 
ด้านวิชาการพยาบาล 
1).................................................................................ด าเนินการตั้งแต่ปี........................ . 
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แบบเสนอชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับ “รางวัลศรีสงัวาลย์” ปี 2564 

9. ความส าเร็จที่ประจักษ์ในปัจจุบนัของผลงานเด่น/ผลงานเชิงประจักษ์ 
(คุณค่าของผลงานที่ส่งผลต่อวิชาชีพ และควรมีความสอดคล้องกับประเภทรางวัลที่ผู้เสนอชื่อฯ สมัคร) 
 

ชื่อผลงาน ระยะเวลา ปีพ.ศ. ความส าเร็จที่ประจักษ์ในปัจจุบัน 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

10. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติส่วนตัวและอ่ืนๆตามเกณฑ์และขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
                                                 ลงช่ือ……………………………..…...............เจ้าของประวัติและผลงาน 
   (………………………………..………………….) 

     ต าแหน่ง……..…………………………………………….. 
         วันที่……….เดือน……………… พ.ศ. …………. 
 
 

 
 
 
 

1. หนังสือน าส่งจากหน่วยงาน/องค์กร/คณะกรรมการคัดเลือกและสรรหา ฯ (ตามข้อ ๗) 

 จ านวน ๑ ฉบับ 

2. แบบเสนอชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ส าเนาเอกสารประวัติและ 

 ผลงาน จ านวน 17 ชุด 

3. ภาคผนวก (ประกอบด้วย รายละเอียดผลงาน/โครงการ/เอกสารต ารา/ 
 

โปรดกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ 
ด้วยการพิมพ์ให้สมบูรณ์พร้อมลงนามด้วยลายมือ 

 

เอกสารน าส่งมี ดังนี้ 
 

1. หนังสือน าส่งจากหน่วยงาน/องค์กร (30 องค์กร)/คณะกรรมการคัดเลือกและสรรหา ฯ 
 จ านวน 1 ฉบับ 
2. แบบเสนอชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ส าเนาเอกสารประวัติและ 

 สรุปผลงาน จ านวน 25 ชุด 
3. ภาคผนวก (ประกอบด้วย รายละเอียดผลงาน/โครงการ/เอกสารต ารา/ผลงานและ 
 รูปภาพต่าง ๆ ) ให้ส่งเป็นแผ่นซีดี จ านวน 25 แผ่น 

 

ส่งกลับมายังส านักงานเลขานุการ “รางวัลศรีสังวาลย์” 
ที่อยู่ : กองการพยาบาล อาคาร 4 ชั้น 4 ตึกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  

ถนนติวานนท์  ต าบลตลาดขวัญ  อ าเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี  11000 
ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 


