๕
ประเภท เด็กและเยาวชนดีเด่ นแห่ งชาติ
แบบเสนอผลงาน
กิจกรรมสรรหาและเชิ ดชู เด็กและเยาวชนดีเด่ นแห่ งชาติ และ
ผู้ทาคุณประโยชน์ ต่อเด็กและเยาวชน ประจาปี ๒๕๖๕
ด้ าน

รู ปถ่ายขนาด
๒ นิ้ว
(ถ่ายไว้ไม่เกิน
๖ เดือน)

๑. ข้ อมูลเบื้องต้ น / ประวัติ
๑.๑ ชื่อ .................................................................................. นามสกุล ..................................................................................
วันเดือนปี เกิด ............................................... อายุ.................ปี เลขประจาตัวประชาชน..................................................
สถานที่ติดต่อ เลขที่ ......................................................... หมู่ที่……….......……… ซอย................................................
ถนน................................................... ตาบล/แขวง............................................ เขต/อาเภอ.............................................
จังหวัด .................................... รหัสไปรษณี ย ์ ............................ โทรศัพท์ ................................. มือถือ.........................
โทรสาร ...................................................... E-mail ........................................................................................................
Facebook………………………......................................... ID Line ………………………............................................
๑.๒ ชื่อ-นามสกุลบิดา/มารดา/ผูป้ กครอง
 บิดาชื่อ ............................................................................ นามสกุล .........................................................................
โทรศัพท์/มือถือ ......................................................................
 มารดาชื่อ......................................................................... นามสกุล ..........................................................................
โทรศัพท์/มือถือ ......................................................................
 ผูป้ กครองชื่อ ................................................................... นามสกุล .........................................................................
โทรศัพท์/มือถือ ......................................................................
๑.๓ บุคคลอ้างอิง (ไม่ใช่บุคคลในครอบครัว)
ชื่อ ............................................................................... นามสกุล ....................................................................................
โทรศัพท์/มือถือ ...........................................................................โทรสาร………….….............................…....…...…..
E-mail......................................................................................
๑.๔ ประวัติการศึกษา
กาลังศึกษาระดับชั้น ...................................................... ชื่อสถานศึกษา…………………….….......…...……….…......
จบการศึกษาระดับ......................................................... ชื่อสถานศึกษา.........................................................................
๑.๕ ตาแหน่งหน้าที่ในอดีต-ปัจจุบนั .......................................................................................................................................
........................................................................................……………………………………………………..…............
……………………………………………………..……………………………………………………………...........
๑.๖ คติธรรมประจาใจ
..........................................................................................................................................................................................
๑.๗ แนวทางในการดารงชีวติ อันเป็ นแบบอย่างที่ดีงาม
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
/๒. สรุ ปข้อมูลผลงานดีเด่น...

๖
-๒-

๒. สรุปข้ อมูลผลงานดีเด่ น ทีไ่ ด้ รับการยอมรับและเป็ นประโยชน์ ต่อสั งคมและอื่น ๆ ทั้งนี้ ขอให้ กรอกรายละเอียด
โดยจัดลาดับผลงานฯ ดังนี้
๒.๑ ผลงานดีเด่ นทีไ่ ด้ รับการยอมรับและเป็ นประโยชน์ ต่อสั งคม
(เป็ นผลงานต่ อเนื่องไม่ น้อยกว่ า ๓ ปี และยังดาเนินการจนถึงปัจจุบัน)
ปี ที่ดาเนินการ

ผลงานดีเด่ นเกีย่ วข้ องตามกรอบหลักเกณฑ์
และอธิบายถึงผลงานที่ทาให้ เกิดประโยชน์ ต่อชุ มชน สั งคม ส่ วนรวม (แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา)

๒.๒ ผลงานทีผ่ ่ านการประกวดแข่ งขัน หรื อสร้ างชื่ อเสี ยง
๒.๒.๑ ผลงานระดับชาติ
(๑) ชื่อผลงาน/กิจกรรม …………………………………………………………...........................................
(๒) วัน เดือน ปี สถานที่ และจานวนผูเ้ ข้าประกวด/แข่งขัน..............................................................................
(๓) รางวัลที่ได้รับ/หน่วยงานผูจ้ ดั .....................................................................................................................
(๔) ระบุเนื้ อหาของกิจกรรมที่มีความสาคัญ (อธิบายของความยากลาบาก ความวิริยะ อุตสาหะ)........................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(๕) ผลงานที่เกิดจากการได้รับรางวัลแล้วนาไปทาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมส่ วนรวม (แนบหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา)...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

๒.๒.๒ ผลงานระดับนานาชาติ
(๑) ชื่อผลงาน/กิจกรรม …………………………………………………………...........................................
(๒) วัน เดือน ปี สถานที่ และจานวนผูเ้ ข้าประกวด/แข่งขัน..............................................................................
(๓) รางวัลที่ได้รับ/หน่วยงานผูจ้ ดั .....................................................................................................................
(๔) ระบุเนื้ อหาของกิจกรรมที่มีความสาคัญ (อธิบายของความยากลาบาก ความวิริยะ อุตสาหะ)........................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(๕) ผลงานที่เกิดจากการได้รับรางวัลแล้วนาไปทาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมส่ วนรวม (แนบหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา)...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

๓. ให้ คดั เลือกผลงานดีเด่ นทีเ่ ป็ นรู ปธรรมสามารถนาไปพัฒนาคุณภาพของงาน หรื อนาไปขยายผลให้ เกิดประโยชน์ ต่อสั งคม
(อธิบายถึงกระบวนการ/วิธีการ)
................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
/๔. แนวคิด...

๗
-๓-

๔. แนวคิดของข้ าพเจ้ าในการทาคุณประโยชน์ หรื อการเสียสละต่ อสั งคม
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

๕. หากข้ าพเจ้ าได้ รับการคัดเลือกเข้ ารับพระราชทานรางวัล ยินดีเข้ าร่ วมกิจกรรมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ขอรับรองว่ าผลงานและเอกสารทีเ่ สนอข้ างต้ นเป็ นความจริงทุกประการ
ลงชื่ อ................................................................(เจ้ าของผลงาน)
(...............................................................)
วันที่….....…เดือน…..........…….....……พ.ศ..............

๖. ความเห็นสนับสนุนด้ านศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม ของผู้รับรอง ทีม่ ตี ่ อเจ้ าของผลงานฯ
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ลงชื่ อ...……………………...………..……..............(ผู้รับรอง)
(……...………....……..……..................…..…)
ตาแหน่ ง…………………………………….………..........….......
องค์ กร……………………..........………………..…....................
โทรศัพท์ ......................................โทรสาร......................................
โทรศัพท์ มือถือ…..…………...............………………..……........
วันที่….…...….เดือน….…….....….…........……พ.ศ. ….…....…..
หมายเหตุ

นิยามศัพท์

เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาคัดเลือก
๑. กรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบทุกข้อ
๒. เอกสารประกอบการพิจารณา รวมทั้งภาพประกอบผลงาน ตามคาชี้แจง (เรี ยงลาดับตามผลงาน)
๓. คณะกรรมการสรรหาและเชิ ดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่ งชาติ และผูท้ าคุณประโยชน์ต่อเด็ก
และเยาวชน พิจารณาตัดสิ นและถือเป็ นเด็ดขาด
๔. กรณี ที่ มีขอ้ ร้ องเรี ยนที่ ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าผูไ้ ด้รับรางวัลมี พฤติ กรรมที่ ไม่เหมาะสม
หรื อปลอมแปลงเอกสารที่ใช้ในการเสนอเข้ารับการพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็ก
และเยาวชนดี เด่นแห่ งชาติ และผูท้ าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนมีสิทธิ์ ในการคัดชื่ อผูท้ ี่
ผ่านการคัดเลือกออกจากการรับพระราชทานรางวัล หรื อกรณี ที่ได้รับพระราชทานรางวัลไปแล้ว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเพิกถอนรางวัลคืนและดาเนินการตามกฎหมายในภายหลังได้
๑. ผู้เสนอผลงาน หมายถึง หน่วยงาน / องค์กร ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลงานในสาขานั้น ๆ
๒. เจ้ าของผลงาน หมายถึง เด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน บุคคล องค์กร

