
แบบค าขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 

ประจ าปี ............................ 

------------------ 

ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

  สาขาที่ขอพระราชทาน 

1. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................................   1. มนุษยศาสตร์ 

2. เกิดวันที่...............................................................................อายุ...............ปี   2. ศกึษาศาสตร์ 

3. ที่อยู่ ...........................................................................................................   3. วิจติรศลิป์ 

 ..........................................................................โทร....................................   4. สังคมศาสตร์ 

4. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง – ยศ .........................................................................   5. นิตศิาสตร์ 

 ...................................................................................................................   6. วิทยาศาสตร์ 

 ...................................................................................................................   7. วิศวกรรมศาสตร์ 

5. สถานที่ท างาน ............................................................................................   8. แพทยศาสตร์ 

 ...........................................................................โทร...................................   
 

 

9. 

10 

เกษตรศาสตร์ 

สาขาวิชาการอื่นๆ 

 

6.  คุณวุฒิทางการศกึษา (ประกาศนยีบัตร / ปริญญา)  

ปีการศึกษา เวลาที่ศึกษา ชื่อสถานศึกษา ได้รับปริญญา/ประกาศนียบัตร 

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

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

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

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

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

 

7.  ชื่อบิดา .................................................................... อาชีพ/ต าแหน่ง....................................................................  

 ช่ือมารดา ................................................................ อาชีพ/ต าแหน่ง....................................................................  

8. ชื่อคูส่มรส .............................................................. นามสกุลเดิม..................................................อายุ.............ปี  
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9. ประวัติการท างาน (เฉพาะที่ส าคัญโดยย่อ)  

ปี พ.ศ. ชื่อต าแหน่ง สถานที่ท างาน 

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

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

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

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

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

10. วุฒิบัตรในการฝึกอบรม  

ได้รับวุฒิบัตรด้าน จากสถาบัน/สถานศึกษา/องค์การ เดือน/ป ี

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

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

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

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

11. การดูงาน (ในประเทศ – ตา่งประเทศ) 

ได้รับวุฒิบัตรด้าน จากสถาบัน/สถานศึกษา/องค์การ เดือน/ป ี

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

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

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

12.  ผลงานที่ส าคัญ (เฉพาะที่ส าคัญโดยย่อ เชน่ งานวิจัย งานค้นคว้า ประดษิฐกรรม ต ารา ฯลฯ) 

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

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

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

....................................................................................................................................................................................  
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13. เกียรตยิศ หรือรางวัลที่เคยได้รับ 

ปี พ.ศ. ได้รับเกียรติยศ /รางวัล หน่วยงาน /องค์การ ผู้มอบ 

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

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

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

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

 

14. ต าแหน่งที่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นพิเศษนอกเหนอืจากงานประจ า (ต าแหน่งกรรมการตา่งๆ ที่ส าคัญ)  

ปี พ.ศ. ต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 

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

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

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

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

 

15. ผลงานในอดีต (ผลงานวิจัย ต ารา ซึ่งไม่ใชเ่ป็นส่วนส าคัญในการขอให้พจิารณาวินจิฉัย เพื่อขอรับพระราชทาน  

       เหรียญดุษฎีมาลา เขม็ศิลปวิทยา) 

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

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

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

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

 

 

ผลงานส าคัญที่เสนอให้พิจารณาเพื่อขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 

 

16. เหตุผลที่ขอ  ผลงานอยู่ในหลักเกณฑ ์คอื (อาจเข้าหลักเกณฑ์ในหลายข้อใหร้ะบุ) 

 1. คิดค้นความรู้ ระบบ กรรมวิธี หรอืประดิษฐ์สิ่งใหมเ่ป็นผลส าเร็จ  

 2. ปรับปรุงความรู ้ระบบ กรรมวิธี หรอืสิ่งประดิษฐ์ให้ดขีึน้กว่าเดิมเป็นอันมาก  

 3. ได้แสดงให้เป็นที่ปรากฏว่ามีฝีมอืและชื่อเสียงยอดเยี่ยมในทางศิลปวิทยา  
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17. ชื่อโครงการหรอืผลงาน (ชื่อโครงการและผลงานที่ส าคัญทั้งหมด ที่เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาวินจิฉัยเพื่อ 

 ขอรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา)  

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

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

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

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

18. รายละเอียดโครงการ/ ผลงาน (ให้อธิบายผลงาน / โครงการแตล่ะโครงการ ตามหัวขอ้ต่อไปนี้)  

(1) ชื่อโครงการ 

(2) ที่มา หรอืเหตุผลที่ศึกษา วจิัย คิดค้น หรอืปรับปรุงความรู้ 

(3) วัตถุประสงค์ในการศกึษา วจิัย คิดค้น 

(4) วิธีการและขอบเขตในการคิดค้น ปรับปรุงความรู ้ให้อธิบายวิธีการ หรอืกระบวนการ กรรมวธิี 

 ออกแบบเครื่องมือทดลอง การรวบรวมข้อมูล ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค  

 เจ้าหนา้ที่ผู้รว่มงาน คา่ใช้จ่าย ฯลฯ 

(5) ผลของการคิดค้นหรอืปรับปรุงหลังจากการทดลองคิดค้นได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เชน่ 

 ประสิทธิภาพในการท างาน สามารถใช้งานได้อย่างไร ฯลฯ 

(6) ประโยชน์ที่ได้รับ ผลของการคิดค้น ปรับปรุง การใชศ้ลิปวิทยา ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรต่อประเทศชาติ  

 จ านวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ จ านวนเงินงบประมาณที่ประหยัด การท างานได้ดีมปีระสิทธิภาพถูกน า  

 ไปใช้ที่ใดบ้าง มากน้อยเพียงไร ชีวติความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึน้ทั้งด้านรา่งกายและจติใจ ความมั่นคง  

 ของประเทศชาติและการพัฒนาทางระบบเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ 

(7) ประเด็นอื่นๆ ที่เห็นควรใหค้ณะกรรมการพจิารณาการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา  

 ทราบ 

 

หมายเหตุ  ผู้เสนอชื่ออาจดัดแปลง ตัดตอน เพิ่มเติมขอ้ความบางตอนได้ตามความเหมาะสม และถ้ามีขอ้ความอื่น  

   ให้จัดท าเอกสารแนบมา  

19. เอกสารหรอืตัวอย่างผลงานที่ส่งมาประกอบการพิจารณา จ านวน 4 ชุด  

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

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

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

 

(หมายเหตุ :  ถ้าหากเป็นเรื่องปกปิด เรื่องลับ ขอให้ระบุด้วย) 
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20. ค ารับรองของส่วนราชการ หรอืสถาบันผู้เสนอชื่อ 

 ขา้พเจ้า ...........................................................................................ต าแหน่ง.......................................................  

 มฐีานะเป็น ...........................................................................................ขอให้การรับรองว่าประวัติและผลงานของ  

 (นาย/ นาง/ นางสาว) ..................................................................................................................ที่กล่าวมาข้างตน้  

 เป็นความจรงิและถูกต้องทุกประการ  

 

* (ลงช่ือ) .......................................................................... 

 วันที่ .............................................................................. 

 

 

* ผูล้งนามรับรอง  คือ  ผู้เสนอชื่อ 

หมายเหตุ  1. แบบค าขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา จ านวน 15  ชุด 

     พร้อมแผน่ข้อมูล Diskette หรอื CD จ านวน 1 ชุด 

 2. เอกสารผลงานที่เสนอใหพ้ิจารณาเพื่อขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 

     จ านวน  4  ชุด  (กรณีที่เป็นภาษาต่างประเทศ ให้แปลเป็นภาษาไทยเสนอประกอบไปด้วย) 

 

  

    

    

     


