












 
 

 

 

 

 

แบบเสนอข้อมูลประวัติและผลงาน 
ของบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม

และภูมิปัญญาไทย 
เพ่ือรับรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” 
คร้ังที่ ๑๘ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

จัดทำโดย สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 



๒ 
 

       แบบกรอกประวัติและผลงานของบุคคลผู้มีผลงานดีเด่น 
                ทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญัญาไทยเพ่ือเสนอช่ือ 
                รางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งท่ี ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๔ 

 
 

 
 
 
 

 
เสนอเป็นผู้มีผลงานดีเด่นสมควรเข้ารับรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งท่ี ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๔ ในสาขา 

 
  สาขาศิลปะ   ด้าน  ทัศนศิลป ์
           สถาปัตยกรรม 
   การแสดง 
   งานช่างฝีมือ (ช่างสิบหมู่) 
  สาขาหัตถศิลป์และภูมิปัญญา    
  สาขาคหกรรมศาสตร์  
  สาขากีฬาและนันทนาการ   
  สาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 

๑.  ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)              นามสกุล                

     หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน          

๒.  ตำแหน่ง (ถ้ามี)             

๓.  หน่วยงาน (กรณีท่ีผู้สมัครยังปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดหน่วยงาน)       

๔.  ประวัติส่วนตัว  
วนั เดือน ปี เกิด          อายุ         ปี ภูมิลำเนาเดิม       
คู่สมรส (ถ้ามี) (นาย/นาง/นางสาว)              นามสกุล               
จำนวนบุตร-ธิดา (ถ้ามี)   ชาย          คน  หญิง            คน 
(ลำดับบุตรธิดา) 
๑              
๒              
๓              
 
ท่ีอยู่ (ท่ีสามารถติดต่อได้)  บ้านเลขท่ี             หมู ่      ตำบล/ แขวง         
อำเภอ/เขต               จังหวัด             รหัสไปรษณีย์    
โทรศัพท์บ้าน    โทรศัพท์มือถือ         
โทรสาร     อีเมล์         

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ และจัดส่งเอกสารนี้ให้สถาบันอยุธยาศึกษา จำนวน ๑๐ ชุด (ต้นฉบับท่ีสมบูรณ์ 
๑ ชุด และสำเนา ๙ ชุด)  หากเนื้อที่แต่ละข้อกรอกข้อความไม่พอ ท่านสามารถแนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบได้ 
หรือท่านสามารถ Download แบบกรอกข้อมูลได้ท่ี www.aru.ac.th/asi และ Facebook สถาบันอยุธยาศึกษา  

รูปถ่ายขนาด ๒ น้ิว  
(ภาพปัจจุบัน  

หรือไม่เกิน ๖ เดือน) 



๓ 
 

๕. ประวัติการศึกษา 
การศึกษาสายสามัญ (แจ้งรายช่ือสถานศึกษา  อำเภอ  จังหวัด  พ.ศ. ท่ีเข้ารับการศึกษาตามลำดับให้ชัดเจน) 

วุฒิการศึกษา สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด พ.ศ. 

     
     
     
     
     
     
     
     
 
๖. ประวัติการทำงาน  (เคยทำงานอะไรบ้าง) 

สถานท่ีทำงาน ตำแหน่ง จังหวัด พ.ศ. 

    
    
    
    
    
    
    
    
 
๗. ประวัติผลงาน (โปรดระบุให้ชัดเจนท่ีสุด  โดยเรียงตามลำดับเวลา)  มีรายละเอียดดังนี้ คือ 

๗.๑ การศึกษา เรียนรู้ การปฏิบัติงานหรือฝึกฝนในการสร้างผลงาน ความมุ่งหวังและส่ิงท่ีฝากถึงอนุชนรุ่น
ต่อไป (เรียนอะไรบ้าง/เมื่อไร/จากไหน/อย่างไร) 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
 
 
 



๔ 
 

๗.๒ ผลงานสำคัญท่ีสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ต้องเป็นผลงานช้ินท่ีโดดเด่นกว่าคนอื่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ
ตัวเอง (๕-๑๐ ช้ิน) 

๑) ....................................................................................................................................................
๒) .................................................................................................................................................... 
๓) .................................................................................................................................................... 
๔) .................................................................................................................................................... 
๕) .................................................................................................................................................... 
๖) .................................................................................................................................................... 
๗) .................................................................................................................................................... 
๘) .................................................................................................................................................... 
๙) .................................................................................................................................................... 

๑๐) .................................................................................................................................................. 
 

๘. การเผยแพร่ผลงานการนำเสนองานออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน (นำไปเผยแพร่ในงานอะไร/เมื่อไร/ผลเป็น
อย่างไร) 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
๙. การถ่ายทอดผลงานให้ผู้อื่น (ถ่ายทอดให้ใคร/กี่คน/เมื่อไร/ผลเป็นอย่างไร) 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
 
๑๐. รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ 

๑) .................................................................................................................................................................. 
๒) .................................................................................................................................................................. 
๓) .................................................................................................................................................................. 
๔) .................................................................................................................................................................. 
๕) ............................................................................................................................. .......................
๖) .................................................................................................................................................................. 
๗) .................................................................................................................................................................. 
๘) .................................................................................................................................................................. 
๙) .................................................................................................................................................................. 
๑๐) ................................................................................................................................................................ 

 



๕ 
 

๑๑. เหตุผลที่สมควรได้รับการพิจารณาประกาศเกียรติคุณ เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ในสาขาที่สมัครที่ได้รับการยกย่อง และมีผลงานสำเร็จดียิ่ง  
(กรณีท่ีมีตัวแทนนำเสนอ หรือมีหน่วยงาน ต้นสังกัดนำเสนอช่ือ ให้ตัวแทนเป็นผู้กรอกรายละเอียดในข้อนี้ หากเป็น
กรณีผู้สมัครเป็นผู้เสนอช่ือด้วยตนเอง สามารถกรอกรายละเอียดในข้อนี้ได้ด้วยตนเอง) 
 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
 

๑๒.  บุคคลที่สามารถอ้างอิง และให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้เก่ียวกับผลงานของผู้สมัคร (อย่างน้อย ๒ คน) 

 ๑๒.๑ ช่ือ.......................................................................นามสกุล................................................................ 

  ตำแหน่ง..............................................................สถานท่ีติดต่อ........................................................ 

  โทรศัพท์..............................................................อีเมล์…………………………………………………………… 

 ๑๒.๒ ช่ือ.......................................................................นามสกุล................................................................ 

  ตำแหน่ง..............................................................สถานท่ีติดต่อ........................................................ 

  โทรศัพท์..............................................................อีเมล์…………………………………………………………… 

๑๒.๓ ช่ือ.......................................................................นามสกุล................................................................ 

  ตำแหน่ง..............................................................สถานท่ีติดต่อ........................................................ 

  โทรศัพท์..............................................................อีเมล์…………………………………………………………… 

๑๒.๔ ช่ือ.......................................................................นามสกุล................................................................ 

  ตำแหน่ง..............................................................สถานท่ีติดต่อ........................................................ 

  โทรศัพท์..............................................................อีเมล์…………………………………………………………… 
 



๖ 
 

๑๓. หลักฐานประกอบการพิจารณาคัดเลือก  
 

ลำดับ รายละเอียด จำนวน 

๑ 

(สำหรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทุกประเภท) 
สำเนาบัตรประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนา และ    
ขีดคร่อมทับด้วยข้อความว่า “ใช้เป็นหลักฐานสำหรับประกอบการพิจารณารางวัล
บุษราคัมมณีศรีราชภัฏเท่านั้น” จำนวน ๑ ชุด 

 ชุด 

๒ 
เอกสารเพิ่มเติมเฉพาะกรณีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกประเภทนักศึกษา) 

หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาท่ีออกให้โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ชุด 
ใบรายงานผลการศึกษาท่ีออกให้โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ชุด 

๓ 
เล่มเสนอข้อมูลประวัติและผลงาน ตามแบบฟอร์มเสนอข้อมูลประวัติและผลงาน 
ขนาด A4 เนื้อหาภายในพิมพ์ด้วยตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ พอยท์ 
ประกอบเป็นรูปเล่มจำนวน ๑๐ เล่ม 

 เล่ม 

๔ 

เครื่องบันทึกข้อมูลขนาดพกพา (แฟลชไดรฟ์) ภายในประกอบด้วย 
ไฟล์ภาพหน้าตรงขนาดครึ่งตัว  ภาพส่วนบุคคลเจ้าของผลงาน ภาพกิจกรรม และ
ภาพผลงานท่ีประกอบในแบบเสนอข้อมูลประวัติและผลงาน จำนวนรวมกันไม่น้อย
กว่า ๒๐ ภาพ 

 ภาพ 

ไฟล์ Microsoft-Word และ PDFเล่มเสนอข้อมูลประวัติและผลงาน ตามแบบฟอร์ม
เสนอข้อมูลประวัติและผลงาน 

 ชุด 

๕ 
DVD ห รือVCD ห รือ  เครื่ อ งบั น ทึกข้อมู ลขน าดพกพา (แฟลชไดรฟ์ ) ท่ี ท ำ             
การบันทึกเสียง หรือบันทึกการแสดง หรือวีดิทัศน์สารคดีผลงาน (ถ้ามี) 

 แผ่น 

๖ แฟ้มสะสมงาน, เอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณารางวัล (ถ้ามี)  เล่ม 
๗ ตัวอย่างผลงานท่ีเป็นวัตถุ ผลงานศิลปะ ผลงานด้านหัตถกรรม (ถ้ามี)  ช้ิน 

หลักฐานประกอบการพิจารณาคัดเลือกอื่น ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ..................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
หมายเหตุ : ผู้สมัครต้องนำส่งหลักฐานให้ครบตามประเภทและสาขา จึงจะได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือก 
 
 



๗ 
 

๑๔. ผูเ้ข้ารับการเสนอชื่อไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
 ๑๔.๑ ติดยาเสพติดให้โทษ  ติดอบายมุข 
 ๑๔.๒ เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๑๔.๓ เป็นบุคคลไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน 
 ๑๔.๔ ต้องคำพิพากษาให้จำคุก และถูกคุมขังโดยหมายศาล 

๑๔.๕ เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง ๕ ปีในวันยื่นใบสมัคร เว้นแต่ในความผิดอัน
ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

๑๔.๖ เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้พ้นจากตำแหน่ง หรือถูกถอดถอนจากตำแหน่ง เพราะทุจริตต่อ
หน้าท่ี หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑๔.๗ เคยต้องคำพิพากษา หรือคำส่ังของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือมี
ทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 

๑๔.๘ เป็นบุคคลท่ีเคยถูกพิพากษาให้เว้นวรรคทางการเมือง 
๑๔.๙ เป็นบุคคลท่ีเคยทุจริตปลอมแปลงเอกสารเพื่อประโยชน์ของตนเอง 

 
 
    ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

                        ผู้สมัคร 
 

  ลงช่ือ............................................................................................... 

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

     ตำแหน่ง (ถ้ามี)................................................................................................ 

วันท่ี............เดือน.................................พ.ศ......................... 
 
       
     หน่วยงาน ต้นสังกัดผู้เสนอชื่อ หรือผู้รับรอง 

 
  ลงช่ือ............................................................................................... 

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

     ตำแหน่ง (ถ้ามี)................................................................................................ 

วันท่ี............เดือน.................................พ.ศ......................... 
      
 
 
 



๘ 
 

เอกสารแนบทา้ย 
(รายละเอียดของหน่วยงาน ต้นสังกัดผู้เสนอช่ือ หรือผู้รับรอง) 

 

ช่ือตัวแทนผู้เสนอช่ือ/ผู้รับรอง.........................................นามสกุล.................................................. อายุ.............ปี 

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน......................................................................................................................... 

ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขท่ี........................หมู่..............ซอย.................................ถนน...............................
ตำบล/แขวง......................................อำเภอ/เขต......................................จังหวัด..................................................  

หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้..................................................................................................................... 

อาชีพหรือตำแหน่ง................................................................................................................................................. 

สถานท่ีทำงาน......................................................................................................................................................... 

ตำบล/แขวง..................................................................อำเภอ/เขต........................................................................ 

จังหวัด.............................................................หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้............................................. 
 
 
หมายเหตุ  

๑.  โปรดกรอกเอกสารนี้ด้วยการพิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือตัวบรรจง หากเนื้อท่ีไม่พอ สามารถเพิ่มจำนวน
หน้าได้โดยไม่จำกัด โดยสามารถดาวน์โหลดแบบกรอกประวัติได้ท่ีเว็บไซต์ www.aru.ac.th/asi หรือ Facebook 
สถาบันอยุธยาศึกษา หรือ สามารถสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดแบบเสนอข้อมูลประวัติและผลงาน 

๒.  สถาบันอยุธยาศึกษา จะพิจารณาข้อมูลต่อเม่ือได้รับเอกสารครบถ้วน จำนวน ๑๐ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด 
และสำเนา ๙ ชุด) รวมท้ังหลักฐานประกอบอื่นๆ (ตามข้อท่ี ๑๑.)  ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยถือวันท่ี
ประทับไปรษณีย ์ไม่เกินวันจันทร์ท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

๓.  สถาบันอยุธยาศึกษา ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืนใบสมัคร เล่มนำเสนอผลงาน และหลักฐานประกอบ   
การพิจารณาบางรายการ 

 
 


