
แผ่นที่ ๑ 
แบบ วส.๑/๒๕๖๐ 

 

แบบเสนอรายชื่อเพ่ือพิจารณาประกาศเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ ์
ประจ าพุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
 

สาขา         เกษตรกรรม    (……………………..……………...) 
อุตสาหกรรมและหัตถกรรม        (….…………………………………..) 
แพทย์แผนไทย     (……………………………………...) 
นิเวศน์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม   (……………………………………...) 
วิสาหกิจและธุรกิจชุมชน    (……………………………………...) 
ศิลปกรรม      (……………………………………...) 
ภาษาและวรรณกรรม     (……………………………………...) 
ศาสนาและประเพณี     (……………………………………...) 
อาหารและโภชนาการ     (……………………………………...) 
สาขาสื่อสารวัฒนธรรม                   (……………………………………...) 

 
๑.  ด้านประวัติส่วนตัว 
 

 ๑.๑  ชื่อ  นาย/นาง/นางสาว ....................................... นามสกุล ................................................. 
 ๑.๒  นามปากกา/นามแฝง/ชื่อที่เป็นที่รู้จัก........................................................................ ............. 
 ๑.๓  เกิดเม่ือวันที่........................................เดือน........................ ปีพุทธศักราช............................ 
 ๑.๔  สถานที่เกิด................................................................................................ ............................. 
 ๑.๕  ปัจจุบันอายุ ............. ปี 
 ๑.๖  ทีอ่ยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก  
 ................................................................... ................................................................................. 
 ............................................................................................................................. .......................   

๑.๗  หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/ อีเมล์ 
 ....................................................................................................................... ............................. 

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

 
 
 

 

รูปถ่ายหน้าตรง (สี) 
ขนาด ๒ นิ้ว 

ไม่เกิน ๑ เดือน 



แผ่นที่ ๒ 
แบบ วส.๑/๒๕๖๐ 

 

แบบเสนอรายชื่อเพ่ือพิจารณาประกาศเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ ์
ประจ าปีพุทธศักราช  ๒๕๖๐ 

 
๒.  ด้านประวัติการศึกษา  (ปีท่ีส าเร็จการศึกษา ระดับต้นจนถึงระดับสูงสุด) 
 

 ระดับประถมศึกษา   
พ.ศ. ..........................จากโรงเรียน......................................................ต าบล..........................  
อ าเภอ .............................. จังหวัด………….…………………………….. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พ.ศ. ..........................จากโรงเรียน......................................................ต าบล..........................  
อ าเภอ .............................. จังหวัด………….…………………………….. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พ.ศ. ..........................จากโรงเรียน......................................................ต าบล..........................  
อ าเภอ .............................. จังหวัด………….…………………………….. 

ระดับอุดมศึกษา 
 พ.ศ. ............. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ......................................................................... 
 สาขาวิชา....................................................................................... .......................................... 
 พ.ศ. ............. ระดับปริญญาโท หลักสูตร ......................................................................... 
 สาขาวิชา................................................................................... .............................................. 
 พ.ศ. ............. ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ........................................................................ 
 สาขาวิชา..................................................................................... ........................................... 

วุฒิการศึกษาอ่ืน ๆ (ถ้ามี)   
...................................................................... ..................................................................................... 

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

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

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

 



       แผ่นที่ ๓ 
แบบ วส.๑/๒๕๖๐ 

 

แบบเสนอรายชื่อเพ่ือพิจารณาประกาศเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ ์
ประจ าปีพุทธศักราช  ๒๕๖๐ 

 
๓.  ด้านอาชีพ/การงาน  (เคยท างานอะไรบ้าง/ปี พ.ศ./หน่วยงาน) 
 พ.ศ. ..................... ต าแหน่ง/หน้าที่ ................................... หน่วยงาน ..................................... . 
 พ.ศ. ..................... ต าแหน่ง/หน้าที่ ................................... หน่วยงาน ....... ............................... 

พ.ศ. ..................... ต าแหน่ง/หน้าที่ ................................... หน่วยงาน ..................................... . 
 พ.ศ. ..................... ต าแหน่ง/หน้าที่ ................................... หน่วยงาน ........ .............................. 
รายละเอียดสรุปอย่างย่อเกี่ยวกับงานด้านอาชีพ 
............................................................................................................................. ........................................................ ........
............................................................................................................................. ................................................................
........................................................... ............................................................................................................................. ..... 
๔.  ด้านผลงาน  หรือประสบการณ์ทางการอนุรักษ์/สร้างสรรค์/เผยแพร่  (กรอกให้ชัดเจน  เรียงล าดับจากอดีตถึง
ปัจจุบัน) 
 
 พ.ศ. ................. ผลงาน หรือ ประสบการณ์ .................................................................................  
 พ.ศ. ................. ผลงาน หรือ ประสบการณ์ .................................................................................  
 พ.ศ. ................. ผลงาน หรือ ประสบการณ์ .................................................................................  
 พ.ศ. ................. ผลงาน หรือ ประสบการณ์ .................................................................................  
 พ.ศ. ................. ผลงาน หรือ ประสบการณ์ ................................................................................. 
 พ.ศ. ................. ผลงาน หรือ ประสบการณ์ .................................................................................  
 พ.ศ. ................. ผลงาน หรือ ประสบการณ์ .................................................................................  
 พ.ศ. ................. ผลงาน หรือ ประสบการณ์ .................................................................................  
 พ.ศ. ................. ผลงาน หรือ ประสบการณ์ .................................................................................  
 พ.ศ. ................. ผลงาน หรือ ประสบการณ์ .................................................................................  
 พ.ศ. ................. ผลงาน หรือ ประสบการณ์ .................................................................................  
 พ.ศ. ................. ผลงาน หรือ ประสบการณ์ .................................................................................  
 รายละเอียดสรุปอย่างย่อเกี่ยวกับงานด้านการอนุรักษ์/ สร้างสรรค์/ หรือเผยแพร่ 
..................................................................... ........................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................. ................................................................ 
.......................................................................................................................................... ................................................... 
 



แผ่นที่ ๔ 
แบบ วส.๑/๒๕๖๐ 

 

แบบเสนอรายชื่อเพ่ือพิจารณาประกาศเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ ์
ประจ าปีพุทธศักราช  ๒๕๖๐ 

 
๕.  ด้านรางวัล/เกียรติคุณ  ที่ได้รับการยกย่อง  (เรียงล าดับจากอดีตถึงปัจจุบัน) 

พ.ศ. ............. ชื่อรางวัล/เกียรติคุณ........................................................ ................................ 
ได้รับจากองค์กร/หน่วยงาน.............................................................................  

พ.ศ. ............. ชื่อรางวัล/เกียรติคุณ.............................................................................. .......... 
ได้รับจากองค์กร/หน่วยงาน............................................................................. 

พ.ศ. ............. ชื่อรางวัล/เกียรติคุณ.............................................................................. .......... 
ได้รับจากองค์กร/หน่วยงาน............................................................................. 

พ.ศ. ............. ชื่อรางวัล/เกียรติคุณ.............................................................................. .......... 
ได้รับจากองค์กร/หน่วยงาน............................................................................. 

พ.ศ. ............. ชื่อรางวัล/เกียรติคุณ.............................................................................. .......... 
ได้รับจากองค์กร/หน่วยงาน....................................................................... ...... 

รายละเอียดสรุปอย่างย่อเกี่ยวกับงานด้านรางวัล/ เกียรติคุณ 
............................................................................................................................. ................................................................
................................................................................................................................ .............................................................
...................................................................... .......................................................................................................................  
๖.  ด้านการบริการชุมชน  สังคม  (อุทิศตนเพื่อท าคุณประโยชน์ต่อชุมชน  สังคม  ประเทศชาติ) 

พ.ศ. ................ ท าคุณประโยชน์ โดยการ......................................................................... ........ 
กับองค์กร/หน่วยงาน/..................................................................................... 

พ.ศ. ................ ท าคุณประโยชน์ โดยการ................................................................................ 
กับองค์กร/หน่วยงาน/..................................................................................... 

พ.ศ. ................ ท าคุณประโยชน์ โดยการ............................................................... ................. 
กับองค์กร/หน่วยงาน/..................................................................................... 

พ.ศ. ................ ท าคุณประโยชน์ โดยการ......................................................................... ....... 
กับองค์กร/หน่วยงาน/..................................................................................... 

พ.ศ. ................ ท าคุณประโยชน์ โดยการ......................................................................... ....... 
กับองค์กร/หน่วยงาน/..................................................................................... 

รายละเอียดสรุปอย่างย่อเกี่ยวกับงานด้านบริการชุมชน สังคม 
............................................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................. ................................................................
........................................................................................................................................ ..................................................... 



                                                                                                 แผ่นที ่๕ 
แบบ วส.๑/๒๕๖๐ 

 

แบบเสนอรายชื่อเพ่ือพิจารณาประกาศเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ ์
ประจ าปีพุทธศักราช  ๒๕๖๐ 

 
๗.  สื่อ/เอกสาร  อ่ืน ๆ เพื่อประกอบเสนอพิจารณา  (ให้แนบมาพร้อมกับแบบเสนอนี้) 
 ๗.๑  หนังสือ/เอกสาร/ข้อมูลที่รวบรวมเป็นรูปเล่ม  จ านวน ....................... เล่ม 
 ๗.๒  ภาพถ่าย      จ านวน ....................... ภาพ 
 ๗.๓  วีดีทัศน ์      จ านวน ....................... แผ่น 
 ๗.๔ VCD หรือ DVD บันทึกข้อมูล    จ านวน ........................ แผ่น 
 ๗.๕  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) ................................................................................................................  
 
๘. ผู้ที่เสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจ าปี ๒๕๖๐ สามารถ
ติดต่อรับเอกสารคืนด้วยตนเอง ได้ที่ ส านักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร ๐ ๔๓๓๓ ๒๓๐๙ ภายในวัน
อาทิตย์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
๙. คุณสมบัติและความเหมาะสมในการได้รับรางวัลครั้งนี้ (เขียนบรรยายโดยผู้เสนอ ๑ - ๒ หน้า) 
 
 
         ลงชื่อ ................................................................. ...... 
   (นาย/นาง/นางสาว ..............................................................................) 
 ผู้ได้รับการเสนอรายชื่อเพ่ือพิจารณาประกาศเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ 
 
 
 
 
    ลงชื่อ ...................................................................... 
   (นาย/นาง/นางสาว ..............................................................................) 
    ต าแหน่ง .................................................................. 

ผู้เสนอรายชื่อศิลปินเพ่ือพิจารณาประกาศเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ 


