
 ๖    สื่อมวลชนสตรีดีเด่น 
 

  

 

 
ใบสมัครคัดเลือกสตรีท างานดีเด่น ในวันสตรีสากล ประจ าปี  ๒๕๖๐ 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   กระทรวงแรงงาน 
 

 
ชื่อ  นาง  นางสาว.............................................................นามสกุล............................................................... 
 

  ประวัติส่วนตัว 
      วัน/เดือน/ปีเกิด............................................อายุ.............ปี   สัญชาติ.................................ศาสนา................................. 
      ที่อยูป่ัจจุบัน เลขที่................หมู่ที่............ตรอก/ซอย..............................ถนน............. ................................................... 
      ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์............... 
      โทรศัพท์......................................................มือถือ...............................................โทรสาร.................................... ............. 

       สถานภาพครอบครัว   โสด   สมรส   หย่าร้าง   หม้าย     จ านวนบุตร...............คน 
 
  สถานภาพการท างาน 
      ลักษณะงานที่ท า     สื่อสิ่งพิมพ์     ภาพยนตร์     สื่อกระจายเสียงและแพร่ภาพ   

  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  อ่ืน ๆ  ระบุ…………………………………………………………………………. 
      สถานที่ท างาน/ชื่อหน่วยงานที่ท างาน........................................................................................................................... . 
      ตั้งอยู่เลขท่ี.............หมู่ที่.........ตรอก/ซอย.............................ถนน............ .............ต าบล/แขวง........................................                      
      อ าเภอ/เขต.................................................จังหวัด..............................................รหสัไปรษณีย์.. ...................................... 
      โทรศัพท์/โทรสาร................................................................ E-mail address............................................................. .... 
 
  เป็นบุคคลที่ไม่เคยได้รับรางวัลสตรีท างานดีเด่นทุกประเภท ทุกสาขาระดับประเทศของกระทรวงแรงงานมาก่อน 
 

 ประวัติการศึกษา 
     วุฒิการศึกษาสูงสุด.................................................................จากสถาบัน................................................... ...................... 
 

 ประวัติการท างาน  (ระหว่างปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) 
     .......................................................................................................................................................... ................................ 
     ............................................................................................. ...................................................................................... ....... 
     ............................................................................................................................. ............................................................. 
  
 รางวัลที่เคยได้รับ  โดยระบุปีท่ีได้รับ และแนบเอกสาร (ถ้ามี)  (ระหว่างปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) 
     ............................................................................................................................. ............................................................. 
     ............................................................................................................................. ............................................................. 
     ................................................................................................................................. .........................................................   

 
 

 

รูปถ่าย  

ขนาด ๒  นิ้ว 
หน้าตรง – ชัดเจน 
(ไม่เกิน  ๖  เดือน) 

 
 

ส่วนที่ ๑ 
 



 ๒ 
 

หลักเกณฑ์และผลงานสตรีท างานดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๐ 

๑.  เป็นสื่อกลางในการส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมด้านแรงงาน * หรือการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
     (* หมายรวมถึง กิจกรรม หรือการท างานร่วมกับกระทรวงแรงงาน หรือกิจกรรมด้านแรงงานทั่วๆ ไป) 
     .................................................................................................................................................... ..................................  
     .......................................................................................... ............................................................................................                               
     ............................................................................................................................. ......................................................... 
     ............................................................................................................................. ......................................................... 
 

๒.  เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมไทย 
      -  โปรดระบุตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีความประพฤติ ปฏิบัติที่ดี  พร้อมภาพกิจกรรม  (ถ้ามี) 
     ................................................................................................. .....................................................................................  
     ............................................................................................................................. .........................................................                               
     ............................................................................................................................. ......................................................... 
     ........................................................................................................................................... ........................................... 
      

๓.  มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 
     -  โปรดระบุผลการท างาน / โครงการ / กิจกรรม ที่ท าให้ท่านมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ  พร้อมภาพกิจกรรม  (ถ้ามี) 
     ............................................................................................................................. .........................................................                               
     ............................................................................................................................. ......................................................... 
     .......................................................................................................................................................... ............................ 
     ................................................................................................. .....................................................................................  
      

๔.  มีจิตอาสา เสียสละ ท าประโยชน์ให้แก่สังคมด้านแรงงาน * 

     (* หมายรวมถึง กิจกรรม หรือการท างานร่วมกับกระทรวงแรงงาน หรือกิจกรรมด้านแรงงานทั่วๆ ไป) 
      -  โปรดระบุกิจกรรม / โครงการ / ผลงานที่แสดงให้เห็นว่าท่านได้ท าประโยชน์ให้แก่สังคม พร้อมภาพกิจกรรม (ถ้ามี) 
     ............................................................................................................................. .........................................................  
     ............................................................................................................................. .........................................................                               
     .................................................................................................................................. .................................................... 
     ......................................................................... .............................................................................................................  
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

ลงชื่อ....................................................................ผู้สมัคร 
                        (...................................................................) 

  วันที่ ....................................................... ........... 
 
 
หมายเหตุ  ๑. แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (รับรองส าเนาถูกต้อง) และรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๔ x ๖ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
     ๒. ท่านสามารถจัดท าแบบเสนอประวัติและผลงานเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ แต่ไม่เกิน ๑๕ หน้า  
                  (รวมภาพกิจกรรม)  พร้อมจัดเก็บในรูป CD (ภาพกิจกรรมและ File ข้อมูล) ในรูปแบบ MS WORD เท่านั้น 

๓. จัดส่งพร้อมใบสมัครนี้ ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ยึดวันที่ประทับตราลงรับหนังสือของส านักงาน 
       เลขานุการกรม  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นหลัก) 

ส่วนที่ ๒ 
 

สื่อมวลชนสตรดีีเด่น 



 ๓ 
 

 
                   
 ชื่อหน่วยงานสรรหา ** .................................................................................................................................. 
 

      ความเห็นของผู้บริหารหน่วยงานสรรหา  เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสรรหาและ 
      คัดเลือกสตรีท างานดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๐ ว่าบุคคลผู้นี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด และมีความรู้   
      ความสามารถโดดเด่น  ดังนี้ 
     
     ............................................................................................................................. .........................................................  
     ..................................................................................................................................... .................................................               
     .............................................................. ........................................................................................................................  
     ............................................................................................................................. ......................................................... 
     ............................................................................................................................. ......................................................... 
     ...................................................................................................................................... ................................................  
     ............................................................................ ..........................................................................................................  
     ............................................................................................................................. ......................................................... 
     ............................................................................................................................. .........................................................  
     .................................................................................................................................................... .................................. 
     ........................................................................................... ...........................................................................................  
     ............................................................................................................................. ......................................................... 
     ............................................................................................................................. ......................................................... 
     ................................................................................................................................................................... ...................  
     ......................................................................................................... .............................................................................  
     ............................................................................................................................. ......................................................... 
       

 

          ลงชื่อ  ................................................................  ผู้บริหารหน่วยงานสรรหา/หรือผู้แทน ** 

                                                 (.............................................................)     

                  ต าแหน่ง  .................................................................. 

                                         วันที่.............เดือน.................................. พ.ศ. …………….. 

                            โทรศัพท ์................................................................... ....... 
 

 

 

หมายเหตุ  **  หน่วยงานสรรหา และผู้บริหารหน่วยงานสรรหา ให้หมายรวมไปถึง หน่วยงานย่อยที่อยู่ในภายใต้ 
                     สังกัดหน่วยงานหลักทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น หน่วยงานระดับกรม, ส านัก, กอง, กลุ่มงาน เป็นต้น  
  สามารถเป็นหน่วยงานสรรหาได้ และสามารถเซ็นรับรองได้

ส่วนที่ ๓ 
 

สื่อมวลชนสตรดีีเด่น 



คุณสมบัติ / หลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรีท างานดีเด่น   ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 

ประเภท คุณสมบัต ิ หลักเกณฑ ์

๖. สื่อมวลชนสตรีดเีด่น 
     จ านวน ๑ คน 

๑. เป็นสื่อมวลชนสตร ี
๒. มีบทบาทและหน้าที่เป็นสื่อกลางการสื่อสารอย่าง 
    สร้างสรรค ์
๓. เป็นบุคคลที่ไม่เคยได้รับรางวัลสตรีท างานดีเด่น 
    ทุกประเภท ทุกสาขาระดับประเทศของ 
    กระทรวงแรงงานมาก่อน 
 
 
 

๑. เป็นสื่อกลางในการส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมด้านแรงงาน * หรือ 
   การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ 
๒. เป็นสื่อมวลชนสตรีปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมไทย 
๓. มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 
๔. มีจิตอาสา เสียสละ และท าประโยชน์ให้แก่สังคมด้านแรงงาน * 
 

   
ค าจ ากัดความ : 
 

สื่อมวลชน (mass media)  ท าหน้าทีเ่ป็นสื่อที่สามารถกระจายข้อมูลข่าวสารจากบุคคลหนึ่งหรือจากองค์กรหนึ่ง ไปยังมวลชนจ านวนมากโดยเฉพาะประชาชนทั้งประเทศ 
ในเวลาอันรวดเร็ว ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ฯลฯ การเผยแพร่ในสื่อมวลชนส่วนหนึ่งต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อเวลา ซื้อพ้ืนที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
อย่างไรกต็ามองค์กรสามารถใช้สื่อมวลชนแบบให้เปล่าได้ หากองค์กรนั้นมีเรื่องราวที่น่าสนใจแก่การเผยแพร่ หรือบังคับโดยข้อกฎหมาย 

 
*  ด้านแรงงาน  หมายถึง กิจกรรมหรือการท างานร่วมกับกระทรวงแรงงาน หรือกิจกรรมด้านแรงงานทั่วๆ ไป 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3

