
 

 

 
แบบพิจารณาคุณสมบัติ 

เพื่อรับการคัดเลือกเป็นยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ 
ประเภท............................................. 
กลุ่ม................................................... 

 
ตอนที่  ๑  ข้อมูลส่วนบุคคล 
๑.  ชื่อ..........................................................................นามสกุล......................................................................  
     หมายเลขประจ าตัวประชาชน.....................................................................  อายุ............................ ........ป ี
๒.  ที่อยู่ปัจจุบัน.............................................................................................................. ................................... 
     ......................................................................โทรศัพท์……………………………โทรสาร................................. 
     โทรศัพท์เคลื่อนที่..........................................................  E-mail……………………………………………………… 
๓.  ต าแหน่ง  (ปัจจุบัน)  ............................................................................ ....................................................... 
    ระดับ/ชั้น............................................................................................................................. ......................... 
๔.  ต าแหน่งทางยุวกาชาด................................................................................................................................  
      (แนบเอกสารการจัดตั้งหมู่ยุวกาชาดและค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดในสถานศึกษาที่เป็น 
      ปัจจุบัน)  
๕.  ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา.............................................................................................(ในช่วงที่ท าผลงาน)  
     สังกัด........................................................................................จังหวัด........................ ................................ 
๖.  ที่อยู่หน่วยงาน/สถานศึกษา..........................................................................................(ในช่วงที่ ท าผลงาน) 
     .................................................................................................โทรศัพท์/โทรสาร....................................... 
     เว็บไซต์ (หน่วยงาน/สถานศึกษา)................................................................................................ ................ 
๗.  ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิและวิชาเอก ปีท่ีส าเร็จการศึกษา สถาบัน 
   
   
   
   
   

 

๘.  ประวัติการด ารงต าแหน่งทางยุวกาชาด 
วัน  เดือน  ปี ต าแหน่งทางยุวกาชาด หน่วยงาน/สถานศึกษา 

   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

รูปถ่าย 
 

ขนาด ๑.๕ นิ้ว 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๔ 



 

 

- ๒ - 
 

ตอนที่  ๑   ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 
๙.  ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรมด้านยุวกาชาด (แนบส าเนาวุฒิบัตรการฝึกอบรมตามที่ระบุไว้) 

วัน เดือน ปี ระยะเวลา 
(จ านวนวัน) 

หลักสูตร หน่วยงานที่จัด ชื่อผู้อ านวยการฝึกอบรม 

     
     
     
     

 

๑๐.  ผลงานการจัดกิจกรรมยุวกาชาดที่ภาคภูมิใจ  (นอกเหนือจากผลงานที่เสนอเพ่ือพิจารณาคัดเลือก) 
ชื่อผลงาน ปี พ.ศ. ที่ด าเนินการ 

  
  
  
  

 

๑๑. ประวัติการได้รับการคัดเลือกเป็นยุวกาชาดดีเด่น 
       เคย..........................................  ประเภท...............................  กลุ่ม...................................... 
       ไม่เคย 
 

  ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาไว้ครบถ้วนแล้ว 
และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท่ีแจ้งในแบบพิจารณาคุณสมบัตินี้มีความถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ  
หากเอกสาร หลักฐานไม่ครบถ้วน ข้าพเจ้ายินยอมให้พิจารณาจากเอกสารเท่าที่เสนอไว้ได้ 
 

 

(ลงชื่อ)..........................................................ผู้ขอรับการคัดเลือก 
        (...........................................................) 
วันที่..................เดือน.............................พ.ศ. ................. 

 

ตอนที่  ๒    ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (นายกหมู่ยุวกาชาด , ผู้บริหารหน่วยงานที่รับรองผลงาน ,  
ผู้อ านวยการกลุ่ม ฯลฯ) 
  ............................................................................................................................. ................. 
.................................................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................ .............................................................................. 
 

 
(ลงชื่อ)................................................................................ 
        (............................................................................) 
ต าแหน่ง ........................................................................ ...... 
วันที่..................เดือน.................................พ.ศ. ................. 



 

 

- ๓ - 
 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไป  (ผู้อ านวยการส านักงาน , นายก อบจ. ฯลฯ)   
   ....................................................................... ....................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
.......................................................................................................................................... ................................ 

 
 

 (ลงชื่อ)................................................................................ 
        (............................................................................) 
ต าแหน่ง ........................................................................ ...... 
วันที่..................เดือน.................................พ.ศ. ................. 

ความเห็นของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือนายกยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร หรือนายกยุวกาชาดจังหวัด
หรือนายกยุวกาชาดศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี (หากมีการมอบหมายผู้ใดให้แนบ
หลักฐานการมอบหมายด้วย)   
  ............................................................................................................................. ................. 
............................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 

 
 
 

(ลงชื่อ)................................................................................ 
        (............................................................................) 
ต าแหน่ง ........................................................................ ...... 
วันที่..................เดือน.................................พ.ศ. ................. 

 



 

 

- ๔ - 
 
ตอนที่ ๓  การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล  
  ๑.  ต าแหน่งทางยุวกาชาด 
   (     )  ตรงตามคุณสมบัติของประเภทที่เข้ารับการคัดเลือก 
   (     )  ไม่ตรงตามคุณสมบัติ 
  ๒.  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งทางยุวกาชาด  (นับถึงวันที่ส่งผลงาน) 
   (     )  ครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ 
   (     )  ไม่ครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ 
   (     )  อื่น ๆ ......................................................................................... ............... 
  ๓. เอกสารประกอบการพิจารณา 
   (     )  มีหลักฐานครบถ้วน 
   (     )  มีหลักฐานไม่ครบถ้วน เหตุผล............................................................ 
    ................................................................................ .................................. 
  ๔.  สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติ 
   (     )  มีคุณสมบัติครบถ้วน 
   (     )  มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  เนื่องจาก.............................................................. 
    .................................................................................................................. 
 
 
      (ลงชื่อ).........................................................ผู้ตรวจสอบ 
               (........................................................) 

ต าแหน่ง  เลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงาน 
 
 

 
 

 
 



 

 

- ๕ - 
 
ตอนที่ ๔ ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานยุวกาชาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
            เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเป็นยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ 

  (เฉพาะประเภทผู้ให้การสนับสนุน  ประเภทผู้บริหารและประเภทครูผู้สอน) 
 
เรื่อง ............................................................................................................................. ............................... 
หลักการและเหตุผล.......................................................... ................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
................................................................................................................................ .......................................... 
บทวิเคราะห์............................................................................. ......................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
........................................................................................................................................ .................................. 
แนวคิด.......................................................................................... .................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................................. ............................. 
ข้อเสนอแนะ........................................................................................... .......................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
....................................................................................................................................................... ................... 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ............................................................................................ .............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
................................................................................................................................................................... ....... 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ........................................................................................................ .................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
..........................................................................................................................................................................  
 
 

ลงชื่อ.............................................................. 
      (..............................................................) 
                      ผู้เสนอแนวคิด 
 

 
หมายเหตุ จ านวน ๑ เรื่อง ๆ ละไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A4 
 
 


