
หลักเกณฑ์การคดัเลือก (ยุวสตรีดีเด่น) 
เพ่ือประกาศเกียรติคุณเน่ืองในวันสตรีสากล ประจ าปี ๒๕๖๕ 

(จ านวน ๕ รางวัล) 
 

        
 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญชวน
เยาวชนสตรี อายุระหว่าง ๑๘ - ๒๕ ปี ส่งประวัติและผลงานเข้ารับการคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น เพื่อประกาศ 
เกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจ าปี ๒๕๖๕ ดังนี้ 
 

หมายเหต ุ ๑. การส่งผลงานขอใหใ้ช้แบบฟอร์มตามท่ีก าหนดเท่านั้น และตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าส่ง 
                         กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

๒. กรณีมีผู้ร้องเรียนท่ีปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าผู้ได้รับรางวัลมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมหรือ  
ปลอมแปลงเอกสารท่ีใช้ในการเสนอเข้ารับการพิจารณา คณะอนุกรรมการคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น  
มีสิทธิ์ในการคัดชื่อผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกออกจากการรับรางวัล และกรณีท่ีได้รับรางวัลไปแล้ว  
จะเพิกถอนรางวัลคืนและด าเนินการตามกฎหมายในภายหลังได้ 

๓. ข้อ ๔ - ๖ ให้ผู้ส่งผลงานระบุวัน เดือน ปี ท่ีด าเนินกิจกรรมและหลักฐานประกอบการพิจารณาผลงาน 
เช่น รูปภาพ เกียรติบัตร โล่ ฯลฯ 

๔. ผูส้่งผลงานต้องจัดท าผลงาน จ านวน ๑ ชุด เพื่อให้คณะอนุกรรมการคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น  พิจารณา 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  : กรมกิจการเด็กและเยาวชน กองส่งเสริมการพัฒนาและสวสัดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว  
 กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๑ ๖๕๓๕ ,๐ ๒๖๕๑ ๖๕๔๑  
                                  หรือ ๐๘ ๙๐๔๓ ๔๘๔๙ , ๐๙ ๘๙๑๙ ๔๑๕๖ (ในเวลาราชการ ตัง้แตเ่วลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) 
                                      
 
 
 
 
 
 

ยุวสตรีดีเด่น (จ านวน ๕ รางวัล) 
 

   (๑) ภาคเหนือ   (๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    (๓) ภาคกลาง    (๔) ภาคใต้    (๕) กรุงเทพมหานคร 
 

หลักเกณฑ์ 
 

-  เป็นเยาวชนสตรีอายุระหว่าง ๑๘ - ๒๕ ปี เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม   
-  เป็นผู้มีจิตใจอาสาสมัคร รู้จักแบ่งเวลาในการเรียน การใช้เวลากับครอบครัว การบ าเพ็ญประโยชน์ 
   ต่อสังคมและเข้าร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และการประพฤติตนที่เหมาะสม 
-  เป็นผู้มีความกล้าหาญตามวุฒิภาวะในการปกป้องพิทักษ์สิทธิของตนเองและผู้อื่นในการถูกล่วงละเมิด   
   หรือการกระท าที่ไม่เป็นธรรม เป็นผู้น าและมีบทบาทในการส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ  
   และทัศนคติ ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการคุ้มครองสิทธิสตรี 
-  รู้จักเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองบนพื้นฐานหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้พร้อมรับผลกระทบ 
   และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ 
-  ไม่เคยได้รับรางวัลเนื่องในวันสตรีสากลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนา  
   สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา 
 



 
 
 

 
แบบเสนอประวัตแิละผลงานดีเด่น 

(๒) สตรี/บุคคลที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติและรบัโล่รางวัล 
เน่ืองในงานวันสตรีสากล ประจ าปี ๒๕๖๕ 

จัดโดย คณะกรรมการด าเนินงานวันสตรีสากล 
กรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครัว  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 

*********************************   

สาขา........................................................ 
 

๑.  ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)............................................นามสกุล...................................................... 
วันเดือนปีเกิด................................................ ปัจจุบันอายุ................................ปี............................ เดือน 
สถานทีอ่ยู ่(ปัจจุบัน) บ้านเลขที.่................หมู่ที่..........ตรอก/ซอย.......................ถนน............................. 
ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต............................... จังหวัด.......................................... 
รหัสไปรษณยี.์......................โทรศัพท.์......................................... โทรสาร................................................  
E-mail address..............................................facebook..........................................ID line..................           
สถานศึกษา............................................................................................................................................... 
การศึกษาระดับช้ัน/ปี............................................................................................................................... 
เลขที.่............หมู่ที่........ตรอก/ซอย......................ถนน.......................ต าบล/แขวง.................................. 
อ าเภอ/เขต....................................... จังหวัด.....................................รหัสไปรษณยี.์................................ 
โทรศัพท.์...................................... โทรสาร...................................Website.............................................
บุคคลอ้างอิง............................................................................................................................................. 
(กรุณาใส่ชื่อ – นามสกุล /ต าแหน่ง/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์ที่ชัดเจน สามารถติดต่อได้กรณีไม่สามารถติดต่อผู้ส่งผลงานได้)  

๒.  ประวัติส่วนตวั / ผลการเรียน และการฝึกอบรม (เป็นผลงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓ ปี) 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

                                                                                                     /๓ ต าแหน่ง... 
 
 
 
 
 

รูปถ่าย 

ขนาด ๒ น้ิว 
(ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) 

 

 



- ๒ - 

๓. ต าแหน่ง  / หน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย (อดีต/ปัจจุบัน) 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 

๔. รางวัลทีเ่คยได้รับ (ระบุปีที่ได้รับ) 
    ๔.๑  ช่ือรางวลั..................................................................................................................................... 
ช่ือหน่วยงานที่มอบให้.....................................................................................ปีที่ไดร้ับ............................. 
ผลที่เกิดจากการได้รับรางวลัและน าไปท าให้เกิดประโยชน์ต่อผูอ้ื่น 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
    ๔.๒  ช่ือรางวลั.....................................................................................................................................           
ช่ือหน่วยงานที่มอบให้.....................................................................................ปีที่ไดร้ับ............................ 
ผลที่เกิดจากการได้รับรางวลัและน าไปท าให้เกิดประโยชน์ต่อผูอ้ื่น 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
    ๔.๓  ช่ือรางวลั.....................................................................................................................................                   
ช่ือหน่วยงานที่มอบให้.....................................................................................ปีที่ไดร้ับ............................ 
ผลที่เกิดจากการได้รับรางวลัและน าไปท าให้เกิดประโยชน์ต่อผูอ้ื่น 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
๕. ผลงานดีเด่นที่เกีย่วขอ้งกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ (บทบาทการด าเนินงาน)    
โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ดงันี้ ดา้นความเสมอภาคระหว่างเพศ ด้านการคุ้มครองสทิธสิตรี และด้านการพัฒนา
ศักยภาพสตร ีเป็นผลงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓ ปี ทั้งนี ้ให้เรียงล าดับและระบุกิจกรรมแต่ละด้านให้ชัดเจน 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 

                                                                                               /๖. ผลงานดีเด่น ... 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๓ - 

๖. ผลงานดีเด่นที่ได้รับการยอมรับและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งนี ้ให้เรียงล าดับและระบุกิจกรรม 
ให้ชัดเจน (เป็นผลงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓ ปี และยงัด าเนินการจนถึงปัจจุบัน)  
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

๗. ผู้ส่งผลงานมีวิธีการ ในการจัดสรรเวลาท ากิจกรรม การเรียน และการใช้เวลาอยู่ร่วมกับครอบครัว อย่างไร 
(อธิบาย)  
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 

                                                        ลงชือ่..........................................................ผู้ส่งผลงาน 
                                                  (..........................................................) 
                                                 วัน............เดือน....................ปี.......... 

 
 
 
 

 

                                                              ลงชื่อ...................................................ผู้รับรองผลงาน 
                                                    (..................................................) 
                                            ต าแหน่ง............................................... 
                                              หมายเลขโทรศัพท์....................................  
                                                      วัน..........เดือน.....................ปี......... 

 

 
 
 
 

 
 
 


