
เกณฑก์ารคัดเลอืกพยาบาลดีเด่น“รางวัลศรีสงัวาลย์”ประจ าปี ๒๕๖4 
 
๑. ความเป็นมาของรางวัล 

ด้วยตลอดพระชนมชีพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระองค์ได้ทรงปฏิบัติ  
พระราชกรณียกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยพระเมตตา และ  
พระราชวิริยะอุตสาหะ น าสิริสุขแก่ปวงชนทุกก้าวพระบาท พระราชกรณียกิจของพระองค์ทรงริเริ่มและปฏิบัติ
จนประสบผลส าเร็จด้วยพระปรีชาชาญทั้งด้านการแพทย์ การพยาบาล การศึกษา ตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
และยกระดับคุณภาพชีวิต พระราชกรณียกิจเหล่านี้ยังคงปรากฏผลสืบเนื่องและมีพัฒนาการมาเป็นล าดับ 
จนกระทั่ง UNESCO ได้ถวายพระเกียรติยกย่องให้พระองค์ทรงเป็นบุคคลส าคัญของโลกเนื่องในโอกาส  
วันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๓   

ในปี ๒๕๕๓ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ ๑๑๐ ปี กระทรวงสาธารณสุข 
ได้จัดตั้งรางวัลพยาบาลดีเด่นระดับประเทศเพ่ือเทิดพระเกียรติและน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ที่ได้ทรงศึกษาในวิชาชีพการพยาบาล และตลอดพระชนมชีพได้ 
ทรงพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทยอย่างต่อเนื่องเป็นการสืบสาน 
พระราชปณิธานของพระองค์และเป็นขวัญก าลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ทั่วประเทศรวมทั้งเพ่ือเป็นเกียรติยศแก่ผู้ได้รับรางวัลและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญ 
พระนามาภิไธย “ศรีสังวาลย์” เป็นชื่อรางวัลพยาบาลดีเด่นระดับประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ 
การพยาบาลและได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษรย่อพระนามาภิไธย “ส.ว.” 
ประดิษฐานบนโล่รางวัล ตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖  
 

๒. วัตถุประสงค์ เพ่ือ 
 ๒.๑ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ในฐานะที่พระองค์ทรงมี 
พระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาลและพสกนิกรชาวไทย 
 ๒.๒ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลได้ตระหนักและส านึกในหน้าที่ด าเนินรอยตามพระบาท
ในการสร้างสรรค์สุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชน ดังพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติเสมอมา 
 ๒.๓ สรรหาคัดเลือกตัดสินและประกาศเกียรติคุณพยาบาลดีเด่นระดับประเทศ 
 ๒.๔ เสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่พยาบาลทั่วประเทศในการพัฒนาสุขภาพประชาชนไทย 
 ๒.๕ ส่งเสริมคุณค่าของวิชาชีพพยาบาลและสร้างการยอมรับวิชาชีพการพยาบาลให้สังคม 
ได้รับรู้ศรัทธา และเห็นคุณค่าวิชาชีพพยาบาล 
 

๓. ประเภทของรางวัล 
รางวัลศรีสังวาลย์มีประเภทรางวัลจ านวนทั้งสิ้น ๓ รางวัลดังนี้ 
๓.๑ รางวัลสาขาผู้น าการพยาบาลระดับนโยบาย 
๓.๒ รางวัลสาขาการพยาบาลในสถานบริการ 
๓.๓ รางวัลสาขาการพยาบาลในชุมชน 



๒ 
 

๔. ค าอธิบายเพิ่มเติมประเภทของรางวัลศรีสังวาลย์ สาขาต่างๆ 
 ๔.1 สาขาผู้น าการพยาบาลระดับนโยบาย 
      ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ/หรือผดุงครรภ์ที่ปฏิบัติงาน หรือเคย
ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพทุกระดับทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มี
ผลงานในระดับนโยบายที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ก่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและ/หรือ
การผดุงครรภ์ด้านการศึกษาด้านบริการด้านวิจัยและอ่ืนๆและ/หรือด้านสุขภาพที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

๔.2 สาขาการพยาบาลในสถานบริการ 
 ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ/หรือการผดุงครรภ์ที่ปฏิบัติงาน หรือเคย

ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพระดับโรงพยาบาลทั่วไปขึ้นไป รวมทั้งในโรงพยาบาลเฉพาะทาง ทั้งใน
ภาครัฐหรือภาคเอกชน ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในสถาน
บริการ  

๔.3 สาขาการพยาบาลในชุมชน 
 ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ/หรือการผดุงครรภ์ที่ปฏิบัติงาน หรือเคย
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน หรือในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ทั้งในภาครัฐหรือภาคเอกชน ที่มี
ผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในชุมชน  
 

5. การมอบรางวัล 
พยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ทั้งสามประเภทรางวัล จะได้รับพระราชทานรางวัลจาก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโดยรางวัลประกอบด้วย 
เงินรางวัลๆ ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ 
 

๖. คุณสมบัติ 
คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลศรีสังวาลย์มีดังนี้ 
๖.๑ สัญชาติไทย 
๖.๒ เป็นพยาบาลวิชาชีพ 
๖.๓ เป็นสมาชิกสภาการพยาบาล 
๖.๔ มีหรือเคยมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและหรือใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ

การผดุงครรภ์ในประเทศไทย 
๖.๕ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในด้านการปฏิบัติการพยาบาลโดยตรงการวิจัยการศึกษา

พยาบาลและการบริหารการพยาบาลที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
และระบบสุขภาพโดยรวมอันก่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาพประชาชาติ 

๖.๖ ผลงานดังกล่าวแล้วในข้อ ๖.๕ ต้องเป็นผลงานที่ได้สั่งสมมาอย่างต่อเนื่องด้วยความตั้งใจ
วิริยะอุตสาหะอย่างชัดเจน 

๖.๗  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษคดีอาญา หรืออยู่ในระหว่างด าเนินคดี 
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๗. การเสนอชื่อพยาบาลผู้มีผลงานดีเด่น 
 องค์กรที่มีสิทธิ์เสนอชื่อ 

ช่องทางที่ 1 
1. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
2. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคเหนือ 
3. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
4. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคตะวันออก 
5. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคใต้ 
6. ชมรมพยาบาลภาคเอกชนแห่งประเทศไทย 
7. คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพท่ี ๑ 
8. คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพท่ี ๒ 
9. คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพท่ี ๓ 
10. คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพท่ี ๔ 
11. คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพท่ี ๕ 
12. คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพท่ี ๖ 
13. คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพท่ี ๗ 
14. คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพท่ี ๘ 
15. คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพท่ี ๙ 
16. คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพท่ี ๑๐ 
17. คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพท่ี ๑๑ 
18. คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพท่ี ๑๒ 
19. คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
20. ที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) 
21. สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) สาขาพยาบาลศาสตร์ 
22. ชมรมเครือข่ายพัฒนาการพยาบาล 
23. ชมรมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 
24. ชมรมพยาบาลสี่เหล่า 
25. ชมรมสายงานพยาบาล ส านักอนามัย 
26. สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย 
27. สภากาชาดไทย 
28. มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
29. สมาคมพยาบาลเฉพาะทางต่างๆ ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
30. หน่วยงานราชการที่มีผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ และมี
ฐานะเป็นนิติบุคคล 
ช่องทางที่ 2 
        คณะกรรมการคัดเลือกและสรรหาพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์  
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๘. การรับเสนอชื่อและคัดเลือกพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ 
หน่วยงาน/องค์กร/คณะกรรมการคัดเลือกและสรรหา ฯ (ตามข้อ ๗) ด าเนินการสรรหาคัดเลือก

และเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังกล่าว พร้อมทั้งส่งแบบเสนอชื่อพยาบาลดีเด่น      
ผู้สมควรได้รับรางวัล ๓ ประเภทรางวัลๆ ละ ๑ คน โดยเอกสารน าส่งมี ดังนี้ 

๑) หนังสือน าส่งจากหน่วยงาน/องค์กร(30 องค์กร)/คณะกรรมการคัดเลือกและสรรหา ฯ   
 (ตามข้อ ๗)  จ านวน ๑ ฉบับ 
๒) แบบเสนอชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ส าเนาเอกสารประวัติและ 
 สรุปผลงาน จ านวน 25 ชุด 
๓) ภาคผนวก (ประกอบด้วย รายละเอียดผลงาน/โครงการ/เอกสารต ารา/ผลงานและ 
 รูปภาพต่าง ๆ ) ให้ส่งเป็นแผ่นซีดี จ านวน 25 แผ่น 
ส่งกลับมายัง ส านักงานเลขานุการรางวัลศรีสังวาลย์ กองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข 

อาคาร  ๔  ชั้น  ๔  ตึกกรมการแพทย์  ถนนติวานนท์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐  ภายใน
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖4 
 

๙. กระบวนการรางวัลศรีสังวาลย์ 
การด าเนินการตามกระบวนการรางวัลศรีสังวาลย์มีข้ันตอน ดังนี้ 

 ๙.๑ กองการพยาบาล ในฐานะส านักงานเลขานุการรางวัลศรีสังวาลย์ จัดท าหนังสือแจ้งทาง
ไปรษณีย์ ไปยังองค์กรที่มีสิทธิ์เสนอชื่อ จ านวน 30 องค์กร และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์กองการพยาบาล
เพ่ือสรรหาผู้มีคุณสมบัติและผลงานผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ 
 ๙.๒ กองการพยาบาล ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองพยาบาลดีเด่น 
ผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์รวบรวมรายชื่อและผลงานพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ 
 ๙.๓ คณะกรรมการกลั่นกรองรางวัลฯ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและผลงาน รวมถึง
กลั่นกรองผู้ที่สมควรได้รับรางวัล แล้วเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและผลงานตามประเภทรางวัล  ไปยัง
คณะกรรมการคัดเลือกและสรรหาพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ 
 ๙.๔ คณะกรรมการคัดเลือกและสรรหาฯ ประเมินคุณสมบัติและผลงานของผู้ที่ผ่านการ
กลั่นกรองโดยพิจารณาและให้คะแนนผลการปฏิบัติงานและผลงานวิชาการเพ่ือคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับ
รางวัลศรีสังวาลย์ ทั้ง ๓ ประเภทรางวัล 
 ๙.๕ คณะกรรมการคัดเลือกและสรรหาฯ คัดสรรและสรุปผลการคัดเลือกพยาบาลดีเด่น
พยาบาลผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ โดยจัดล าดับในแต่ละประเภทรางวัล น าเสนอต่อคณะกรรมการ
รางวัลศรีสังวาลย์ในขั้นตอนนี้อาจมีการติดตามเยี่ยมหรือค้นหาข้อมูลเชิงคุณภาพของผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด  
๓ อันดับแรกของแต่ละสาขา 
 ๙.๖ คณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลย์ตัดสินและอนุมัติรางวัลศรีสังวาลย์โดยพิจารณาจากผล
การให้คะแนนและการจัดล าดับ รวมถึงผลงานเชิงคุณภาพของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
 ๙.๗ กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลย์ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานของพยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์  โดยน าผู้ได้รับ
รางวัลเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานรางวัล และจัดประชุมวิชาการอย่างสมพระเกียรติพระนาม “ศรีสังวาลย์”  
อันเป็นชื่อรางวัล 
 


