สำเนำ
ที่ นร ๐๕๐๘/ว(ท) ๑๔๐๔

สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบำล กทม. ๑๐๓๐๐
๖ มีนำคม ๒๕๖๓

เรื่อง กำรขอพระรำชทำนเหรียญดุษฎีมำลำ เข็มศิลปวิทยำ
เรียน บัญชีรำยชื่อแนบท้ำย
อ้ำงถึง ๑. หนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ท) ๔๖๐๖ ลงวันที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๔๙
๒. หนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/ว(ท) ๕๕๓๓
ลงวันที่ ๒๓ กรกฎำคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส่งมำด้วย แบบคำขอพระรำชทำนเหรียญดุษฎีมำลำ เข็มศิลปวิทยำ
ตำมที่สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้ ขอให้หน่วยงำนถือปฏิบัติ เกี่ยวกับกำรเสนอ
ขอพระรำชทำนเหรียญดุษฎีมำลำ เข็มศิลปวิทยำ ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ เหรียญดุษฎีมำลำ
พุทธศักรำช ๒๔๘๔ และระเบียบว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำนเหรียญดุษฎีมำลำ เข็มศิลปวิทยำ
พ.ศ. ๒๕๒๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งแนวทำงปฏิบัติในกำรเสนอขอพระรำชทำนเหรียญดุษฎีมำลำ ฯ
ควำมละเอียดตำมหนังสือที่อ้ำงถึง นั้น
เนื่องจำกในกำรเสนอขอพระรำชทำนเหรียญดุษฎีมำลำ เข็มศิลปวิทยำ ที่ผ่ำนมำ
มีกรณีกำรเสนอขอพระรำชทำนไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของระเบียบ ฯ และแนวทำงปฏิบัติดังกล่ำว
เช่ น กำรเสนอขอพระรำชทำนภำยหลั ง พ้ น ก ำหนดระยะเวลำให้ ส่ ง เรื่ อ งเสนอขอพระรำชทำน
กำรจั ด ท ำข้ อ มู ล ไม่ ค รบถ้ ว นตำมแบบค ำขอพระรำชทำน และกำรจั ด ส่ ง เอกสำรประกอบแบบ
คำขอพระรำชทำนไม่ครบถ้วน ประกอบกับสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้พิจำรณำเห็นสมควร
ปรับเปลี่ยนกำรจัดทำเอกสำรประกอบกำรเสนอขอพระรำชทำนเหรียญดุษฎีมำลำ ฯ ให้เหมำะสมยิ่งขึ้น
ดังนั้น เพื่อให้กำรเสนอขอพระรำชทำนเหรียญดุษฎีมำลำ เข็มศิลปวิทยำ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจึงขอซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติมำอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้
๑. กำรพิจำรณำกลั่นกรองผลงำนของบุคคลที่จะเสนอขอพระรำชทำน ผลงำนที่จะใช้
ประกอบกำรเสนอขอพระรำชทำนจะต้องมีคุณภำพถึงขนำดสมควรเสนอขอพระรำชทำนอย่ำงแท้จริง
และต้องแสดงให้เห็นอย่ำงเด่นชัดประกำรใดประกำรหนึ่ง ดังนี้
๑.๑ คิดค้นควำมรู้ ระบบ กรรมวิธี หรือประดิษฐ์สิ่งใหม่เป็นผลสำเร็จ
๑.๒ ปรับปรุงควำมรู้ ระบบ กรรมวิธี หรือสิ่งประดิษฐ์ให้ดีขึ้นกว่ำเดิมเป็นอันมำก
๑.๓ ได้แสดงให้เป็นที่ปรำกฏว่ำมีฝีมือและชื่อเสียงยอดเยี่ยมในทำงศิลปวิทยำ
ทั้งนี้ ผลงำนดังกล่ำวจะต้องแสดงให้ประจักษ์เป็นพิเศษว่ำ เป็นประโยชน์อย่ำงยิ่ง
ต่อประเทศชำติ
/ ๒. ส่งเรื่อง ...

-๒๒. ส่ ง เรื่อ งพร้อ มเอกสำรประกอบกำรเสนอขอพระรำชทำนถึ ง ส ำนั ก เลขำธิ ก ำร
คณะรัฐมนตรีก่อนเดือนเมษำยน คือ ภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ของปีที่จะเสนอขอพระรำชทำน
๓. เอกสำรประกอบกำรเสนอขอพระรำชทำนเหรียญดุษฎีมำลำ เข็มศิลปวิทยำ ดังนี้
๓.๑ แบบคำขอพระรำชทำน จำนวน ๕ ชุด ต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนำ
๔ ชุด พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลโดยให้จัดทำข้อมูลในรูปแบบโปรแกรม Microsoft Word ทำงไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ decora@soc.go.th
๓.๒ เอกสำรประกอบแบบคำขอพระรำชทำน จำนวน ๔ ชุด
๓.๓ กรณีโครงกำร ผลงำน ตำรำ หรือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ เป็นภำษำ
ต่ำงประเทศให้จัดทำข้อมูลโดยแปลเป็นภำษำไทยด้วย
ในกำรนี้สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้ปรับปรุงแบบคำขอพระรำชทำนเหรียญดุษฎีมำลำ เข็มศิลปวิทยำ
ให้มีควำมชัดเจนยิ่งขึ้น ตำมที่ส่งมำด้วยนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
ธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลำส
(นำยธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลำส)
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

กองอำลักษณ์และเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๘๖๒ (ธีรภัทร)
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๗๑
www.soc.go.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rsrd@soc.go.th

บัญชีรำยชื่อสถำบันควบคุมกำรประกอบวิชำชีพ ฯ
แนบท้ำยหนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
เรียน
นำยกแพทยสภำ
นำยกทันตแพทยสภำ
นำยกสภำเทคนิคกำรแพทย์
นำยกสภำเภสัชกรรม
นำยกสัตวแพทยสภำ
นำยกสภำกำรพยำบำล
นำยกสภำกำยภำพบำบัด
นำยกสภำกำรแพทย์แผนไทย
นำยกสภำวิชำชีพบัญชี
นำยกสภำสถำปนิก
นำยกสภำวิศวกร
นำยกสภำวิชำชีพวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
นำยกสภำวิชำชีพสังคมสงเครำะห์
ประธำนกรรมกำรคุรุสภำ
นำยกสภำทนำยควำม
นำยกเนติบัณฑิตยสภำ
ประธำนกรรมกำรช่ำงรังวัดเอกชน

แบบคำขอพระรำชทำนเหรียญดุษฎีมำลำ เข็มศิลปวิทยำ
ประจำปี .........................
--------------------------------ส่วนรำชกำร หน่วยงำน หรือบุคคลที่เสนอขอพระรำชทำน....................................................................................
ประวัติและผลงำนของผู้ได้รับกำรเสนอขอพระรำชทำน
1. คำนำหน้ำชื่อ
นำย นำง นำงสำว อื่น ๆ (ระบุ) .……………..
ชื่อ - ชื่อสกุล…..…………………………………………..……………….
2. เกิดวันที…่ ………………………………………………อำยุ…………...ปี
3. เลขประจำตัวประชำชน.......................................................
4. ที่อยู…่ ………………………………………………………………………….
โทร. …………………………………………………………………………...
5. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง…………….………….…………………………
6. สังกัด/สถำนที่ทำงำน…………………….………………….………….
โทร. …………………………………………………………………………...

สำขำที่เสนอขอพระรำชทำน
1. มนุษยศาสตร์
 2. ศึกษาศาสตร์
3. วิจิตรศิลป์
 4. สังคมศาสตร์
 5. นิติศาสตร์
 6. วิทยาศาสตร์
 7. วิศวกรรมศาสตร์
 8. แพทยศาสตร์
 9. เกษตรศาสตร์
10. สาขาอื่น ๆ (ระบุ) ……………………......

7. ชื่อบิดำ................................................................อาชีพ / ตาแหน่ง........................................................................
ชื่อมำรดำ............................................................อาชีพ / ตาแหน่ง ….....................................................................
8. ชื่อคู่สมรส...............................................................นามสกุลเดิม...........................................................................
9. คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ (ปริญญำหรือประกำศนียบัตร)
ปี พ.ศ.*

เวลาที่ศึกษา

ปริญญาหรือประกาศนียบัตร**

สถาบันการศึกษา**

25... - 25...
* ให้ระบุปีทเี่ ริ่มเข้าศึกษาและปีทสี่ าเร็จการศึกษา โดยระบุการศึกษาครั้งหลังสุดไว้ลาดับแรก
** กรณีสาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุชื่อเต็มของปริญญาหรือประกาศนียบัตร และสถาบันการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ
สาหรับชื่อประเทศให้ระบุเป็นภาษาไทยต่อจากชื่อสถาบันการศึกษา

10. ตำแหน่งทำงวิชำกำร
ปี พ.ศ.*

ตาแหน่งทางวิชาการ**

สาขาวิชา/ภาควิชา/คณะ

สถาบันการศึกษา***

25... - 25...

* ให้ระบุปีที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง โดยระบุการดารงตาแหน่งหลังสุดไว้ลาดับแรก
** กรณีได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์คลินิก ขอให้ระบุด้วย
*** สถาบันที่แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

-211. ประวัติกำรทำงำน (เฉพำะที่สำคัญ)
ปี พ.ศ.*

ตาแหน่ง

หน่วยงาน

25... - 25...

* ให้ระบุปีทดี่ ารงตาแหน่ง โดยระบุการดารงตาแหน่งปัจจุบันไว้ลาดับแรก

12. วุฒิบัตรในกำรฝึกอบรม (ในประเทศ - ต่ำงประเทศ)
เดือน/ปี

วุฒิบัตรด้าน

สถาบัน/สถาบันการศึกษา/องค์การ

13. กำรดูงำน (ในประเทศ - ต่ำงประเทศ)
เดือน/ปี

ดูงานด้าน/เรื่อง

สถาบัน/สถาบันการศึกษา/องค์การ

14. รำงวัลที่ได้รับ (ในประเทศ - ต่ำงประเทศ)
ปี พ.ศ.

ชื่อรางวัล

หน่วยงาน

25...

15. ตำแหน่งทีไ่ ด้รับแต่งตั้งเป็นพิเศษนอกเหนือจำกงำนประจำตำมข้อ 11 เช่น ตำแหน่งกรรมกำรต่ำง ๆ ที่สำคัญ
(ในประเทศ - ต่ำงประเทศ)
ปี พ.ศ.*

ตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง

หน่วยงาน

25... - 25...

* ให้ระบุปีทดี่ ารงตาแหน่ง โดยระบุการดารงตาแหน่งปัจจุบันไว้ลาดับแรก

16. ผลงำนในอดีต (ผลงำนวิจัย ตำรำ ฯลฯ ที่สำคัญ ซึ่งไม่ใช่ผลงำนที่เสนอให้พิจำรณำเพื่อเสนอขอพระรำชทำน
เหรียญดุษฎีมำลำ เข็มศิลปวิทยำ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ผลงำนสำคัญที่เสนอให้พิจำรณำเพื่อขอพระรำชทำนเหรียญดุษฎีมำลำ เข็มศิลปวิทยำ
17. ผลงำนอยู่ในหลักเกณฑ์ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำนเหรียญดุษฎีมำลำ เข็มศิลปวิทยำ พ.ศ. 2521
คือ (อำจเข้ำหลักเกณฑ์ได้หลำยข้อ ให้ระบุ √ หน้ำข้อ)
1. คิดค้นความรู้ ระบบ กรรมวิธี หรือประดิษฐ์สิ่งใหม่เป็นผลสาเร็จ
2. ปรับปรุงความรู้ ระบบ กรรมวิธี หรือสิ่งประดิษฐ์ให้ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นอันมาก
3. ได้แสดงให้เป็นที่ปรากฏว่ามีฝีมือและชื่อเสียงยอดเยี่ยมในทางศิลปวิทยา
18. ชื่อโครงกำรหรือผลงำน (ชื่อโครงกำรและผลงำนที่สำคัญทั้งหมด ที่เสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำวินิจฉัย
เพื่อขอรับพระรำชทำนเหรียญดุษฎีมำลำ เข็มศิลปวิทยำ)
18.1 ............................................................................................................................. ........................................
18.2 ............................................................................................................................. ........................................
18.3 .....................................................................................................................................................................
18.4 ............................................................................................................................. ........................................
18.5 ............................................................................................................................. ........................................
ฯลฯ
19. รำยละเอียดของโครงกำรหรือผลงำนตำมข้อ 18 (ให้อธิบำยโครงกำรหรือผลงำนแต่ละโครงกำรหรือผลงำน
ตำมหัวข้อ ดังต่อไปนี้)
(1) ชื่อโครงการหรือผลงาน
(2) ที่มา หรือเหตุผลที่ศึกษา วิจัย คิดค้น หรือปรับปรุงความรู้
(3) วัตถุประสงค์ในการศึกษา วิจัย คิดค้น
(4) วิธีการและขอบเขตในการคิดค้น ปรับปรุงความรู้ ให้อธิบายวิธีการ กระบวนการ กรรมวิธี ออกแบบ
เครื่องมือทดลอง การรวบรวมข้อมูล ระยะเวลาในการดาเนินงาน ปัญหาหรืออุปสรรค เจ้าหน้าที่
ผู้ร่วมงาน ค่าใช้จ่าย ฯลฯ
(5) ผลของการคิดค้นหรือปรับปรุงหลังจากการทดลองคิดค้นได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เช่น
ประสิทธิภาพในการทางาน สามารถใช้งานได้อย่างไร ฯลฯ
(6) ประโยชน์ที่ได้รับ ผลของการคิดค้น ปรับปรุง การใช้ศิลปวิทยา ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร
ต่อประเทศชาติ จานวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ จานวนเงินงบประมาณที่ประหยัด การทางานได้ดี
มีประสิทธิภาพถูกนาไปใช้ที่ใดบ้าง มากน้อยเพียงไร ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้นทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ ความมั่นคงของประเทศชาติและการพัฒนาทางระบบเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ
(7) ประเด็นอื่น ๆ ที่เห็นควรให้คณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ทราบ
หมำยเหตุ อาจเปลี่ยนแปลง ตัดหรือเพิ่มเติมหัวข้อหรือข้อความข้างต้นได้ตามความเหมาะสม
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(โครงกำร ผลงำน ตำรำ หรือ เอกสำรอื่น ๆ*)
20.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
20.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
20.3 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
20.4 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
20.5 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ฯลฯ
*กรณีเป็นเรื่องปกปิด หรือเรื่องลับขอให้ระบุด้วย
21. คำรับรองของส่วนรำชกำร หน่วยงำน หรือบุคคลผู้เสนอขอพระรำชทำนตำมระเบียบว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำน
เหรียญดุษฎีมำลำ เข็มศิลปวิทยำ พ.ศ. 2521 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ขอรับรองว่า ประวัติและผลงานของ (ชื่อ - ชื่อสกุล)……………………………………………………..………....………….…………..…
ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………………………….……..…….…………ผู้เสนอขอพระราชทาน
(……………………………………………………….)
ตาแหน่ง....................................................................
วันที่………….. เดือน........................... พ.ศ. ...................

หมำยเหตุ 1. โครงกำรหรือผลงำน ตำรำ หรือเอกสำรอื่น ๆ ตำมข้อ 19 และ ข้อ 20 กรณีเป็นภำษำต่ำงประเทศ
ให้แปลเป็นภำษำไทยเสนอไปด้วย
2. ส่งแบบคำขอพระรำชทำนเหรียญดุษฎีมำลำ เข็มศิลปวิทยำ จำนวน 5 ชุด
เป็นต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนำ 4 ชุด พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลโดยให้จัดทำข้อมูล
ในรูปแบบโปรแกรม Microsoft Word ทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ decora@soc.go.th
3. ส่งเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำตำมโครงกำรหรือผลงำนตำมข้อ 20 จำนวน 4 ชุด
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แบบคาขอพระราชทาน (.docx)

