
 
คำอธิบายแบบเสนอประวัติและผลงานดีเด่นเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก 

ใหไ้ด้รับการเชิดชูเกียรติและรับโล่รางวัล เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๓ 
จัดโดย คณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากล 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
******************************** 

 
๑. แบบเสนอประวัติและผลงานดีเด่นเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับการเชิดชูเกียรติและรับโล่รางวัล  
    เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๓ แบ่งเป็น ๒ ชุด ได้แก่ 
 (๑)   แบบเสนอประวัติและผลงานดีเด่น สำหรับหน่วยงาน/องค์กรที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติและรับโล่
   รางวัล เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมแนบภาพถ่ายสัญลักษณ์/LOGO ของ 
   หน่วยงาน/องค์กร 
 (๒)   แบบเสนอประวัติและผลงานดีเด่น สำหรับสตรี/บุคคลที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติและรับโล่รางวัล 
   เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมแนบภาพถ่ายสตรี/บุคคล 
๒. คณะอนุกรรมการคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล (เจ้าภาพทุกสาขา)
 สามารถ แก้ไข/เพ่ิมเติมรายละเอียดในแบบเสนอประวัติและผลงานดีเด่นฯ ได้ เพ่ือให้สอดคล้องตาม
 หลักเกณฑ์ คัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นในสาขาที่รับผิดชอบ โดยสตรี บุคคล และ
 หน่วยงานองค์กรที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลทุกรางวัล ต้องมีคุณสมบัติ เรื่อง บทบาทการดำเนินงาน       
 ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ การคุ้มครองสิทธิสตรี หรือการด้านพัฒนาศักยภาพสตรี 
 เป็นแนวทางหลักในการพิจารณาคัดเลือกฯ 
๓. ความหมายของความเสมอภาคระหว่างเพศ (Gender Equality) ซึ่งใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกฯ คือ 
  ความเสมอภาคระหว่างเพศ (Gender Equality) หมายถึง ความเท่าเทียมในสิทธิ หน้าที่  ความ
 รับผิดชอบ และโอกาสทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ของผู้หญิง ผู้ชาย เด็กหญิง เด็กชาย หรือคนที่มี         
 การแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด 
  การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศ (Gender Equality) ต้องขจัดการเลือก
 ปฏิบัติเพื่อให้ผู้หญิงทุกคนได้รับความเป็นธรรม มีโอกาส เข้าถึงโอกาส และทรัพยากรต่าง ๆ 
๔. กรณีสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรที่เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก มีข้อมูลรายละเอียดมาก สามารถพิมพ์      

เป็นเอกสารเพ่ิมเติมแนบท้าย เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบเสนอประวัติและผลงานดีเด่น 
(๑) หน่วยงาน/องค์กรทีส่มควรได้รับการเชิดชูเกียรติและรับโล่รางวัล 

เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๓ 
จัดโดย คณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากล 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
*********************************   

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

๑. ชื่อหน่วยงาน................................................................................................................................ 

๒. ภารกิจและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓. สถานที่ตั้ง..................................................................................................................................... 
โทรศัพท์..................................โทรสาร................................. Website............................................ 
ผู้ประสานงาน (กรุณาให้ชื่อ-ที่อยู่-หมายเลขโทรศัพท์ที่ชัดเจน สามารถติดต่อได)้ 
.......................................................................................................................................................... 

๔. ลักษณะการดำเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ (บทบาทการดำเนินงาน          
ด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ การคุ้มครองสิทธิสตรี หรือการด้านพัฒนาศักยภาพสตรี : ตามสาขา
ที่พิจารณา) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

๕. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ เช่น จำนวนงบประมาณ แหล่งที่มาของงบประมาณ  
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

๖ . ผลงานดีเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อสตรีโดยรวม ในรอบ ๓ ปี ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

/๗. แผนงาน ... 

รูปถ่าย 
สัญลักษณ์/LOGO 

ของ 
หน่วยงาน/องค์กร 



 
- ๒ - 

 
๗. แผนงานของหน่วยงานในการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ 
(บทบาทการดำเนินงานด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ การคุ้มครองสิทธิสตรี หรือการด้านพัฒนา
ศักยภาพสตรี : ตามสาขาที่พิจารณา) ที่จะดำเนินการต่อเนื่องในอนาคต........................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๘. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข (ถ้าม)ี 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
๙. ผลงานที่เป็นรูปธรรมที่ควรนำไปเผยแพร่ 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………….…………………………………………………………………........ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
๑๐. รางวัลที่เคยได้รับ (ชื่อรางวัล – หน่วยงานที่มอบให้)       
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………….…………………………………………………………………........ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
๑๑.  หน่วยงาน/บุคคลอ้างอิงในการให้คำรับรองในผลงานที่นำเสนอ  
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………….…………………………………………………………………........ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

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



 
แบบเสนอประวัติและผลงานดีเด่น 

(๒) สตรี/บุคคลที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติและรับโล่รางวัล 
เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๓ 

จัดโดย คณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากล 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

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

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

๑.  ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)............................................นามสกุล............................................. 
วันเดือนปีเกิด................................................ ปัจจุบันอาย.ุ..................... ปี........................... เดือน 
สถานที่อยู ่บ้านเลขที่.................หมู่ที่..........ตรอก/ซอย............................ถนน................................ 
ตำบล/แขวง.......................................อำเภอ/เขต............................... จังหวัด................................. 
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์.......................................... โทรสาร.......................................  
E-mail address..............................................................................................................................              

สถานที่ทำงาน ชื่อหน่วยงาน............................................................................................................. 
เลขที่.............หมู่ที่........ตรอก/ซอย......................ถนน.......................ตำบล/แขวง.......................... 
อำเภอ/เขต....................................... จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์......................... 
โทรศัพท์....................................... โทรสาร...................................Website..................................... 

ผู้ประสานงานหรือบุคคลใกล้ชิด (กรุณาให้ชื่อ-ที่อยู่-หมายเลขโทรศัพทท์ี่ชัดเจน สามารถติดต่อได้
กรณีไม่สามารถติดต่อผู้สมัครได้) ....................................................................................................  

๒.  ประวัติส่วนตัว / การศึกษาและฝึกอบรม 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓. หน้าที่การงาน / อาชีพ (อดีต/ปัจจุบัน) 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
/๔. รางวัลที่เคยได้รับ .... 

 
 

 

 

รูปถ่าย 
สตรี/บุคคล 

 

 



- ๒ - 
 
๔. รางวัลที่เคยได้รับ (ระบุปีที่ได้รับ) 
    ๔.๑  ชื่อรางวัล............................................................................................................................ 
ชื่อหน่วยงานที่มอบให้................................................................................................................…….            
ปีที่ได้รับ............................................................................................................................................ 
    ๔.๒  ชื่อรางวัล............................................................................................................................            
ชื่อหน่วยงานที่มอบให้...................................................................................................................... 
ปีที่ได้รับ............................................................................................................................................ 
    ๔.๓  ชื่อรางวัล............................................................................................................................                      
ชื่อหน่วยงานที่มอบให้.......................................................................................................................  
ปีที่ได้รับ............................................................................................................................................ 

๕. ผลงานดีเด่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ (บทบาทการดำเนินงาน          
ด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ การคุ้มครองสิทธิสตรี หรือการด้านพัฒนาศักยภาพสตรี : ตาม
สาขาที่พิจารณา) เป็นผลงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓ ปี และยังดำเนินการจนถึงปัจจุบันโดยละเอียด
.................................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

๖. ผลงานดีเด่นที่ได้รับการยอมรับและเป็นประโยชน์ต่อสังคม (เป็นผลงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
และยังดำเนนิการจนถึงปัจจุบัน) ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................................................. 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

๗. บุคคล/หน่วยงานอ้างอิงในการรับรองผลงาน (กรุณาให้ชื่อ-ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้)  
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

๗. อื่นๆ  
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................  
 

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


