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หลักเกณฑ์การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ (ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย) 

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานแก่ผู้กระท าความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการ หรือสาธารณชน โดยการพิจารณาเสนอขอ
พระราชทานของรัฐบาล เพ่ือเป็นบ าเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูง แก่ผู้ได้รับ
พระราชทาน ดังนั้น ในการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่บุคคลใดให้ พิจารณาโดย
รอบคอบว่า บุคคลนั้นได้กระท าความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชนจนถึงขนาดควร
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมิใช่พิจารณาเพียงแต่ต าแหน่ง ระดับ หรือครบก าหนดระยะเวลา
ที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้เท่านั้น 

 เพ่ือให้บุคคลที่ได้รับพระราชทานมีความภาคภูมิใจในเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานอย่าง
แท้จริง และเพ่ือให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงด้วย รัฐบาลจะเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลต่างๆ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา             
วันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งประกอบด้วย             
1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก                   
2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิง่มงกุฎไทย            
3. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์                             
4. เหรียญจักรพรรดิมาลา/เหรียญจักรมาลา 

 ทั้งนี้ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐที่มีลักษณะพิเศษ (พนักงานมหาวิทยาลัย) โดยให้เริ่มขอจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎ
ไทย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกสลับกัน โดยใช้ร่างบัญชี18 (ที่ปรับปรุงใหม่)     
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ                   
ที่มีลักษณะพิเศษ (เอกสารแนบ 1)         
  

❖ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก (ตระกูลช้ างเผือก) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ได้ทรงสร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2404 มีชื่อเรียกว่า " เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก "            
มีอักษรย่อ ตามชั้นตรา ดังนี้ 
        - ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  (ป.ม.ช.) 
        - ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก  (ป.ช.) 
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        - ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  (ท.ช.) 
        - ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์ช้างเผือก  (ต.ช.) 
        - ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก  (จ.ช.) 
        - ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก  (บ.ช.) 
        - ชั้นที่ 6 เหรียญทองช้างเผือก (ร.ท.ช.) 
        - ชั้นที่ 7 เหรียญเงินช้างเผือก  (ร.ง.ช.) 
  
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย(ตระกูลมงกุฎไทย) พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ได้ทรงสร้างขึ้น ในปี พ.ศ. 2412 มีชื่อเรียกว่า "เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุฎไทย"และมีอักษรชื่อย่อตามล าดับชั้นตรา  ดังนี้  
        - ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ   (ม.ว.ม.) 
        - ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  (ป.ม.) 
        - ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  (ท.ม.) 
        - ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย  (ต.ม.) 
        - ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย  (จ.ม.) 
        - ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย  (บ.ม.) 
        - ชั้นที่ 6 เหรียญทองมงกุฎไทย  (ร.ท.ม.) 
        - ชั้นที่ 7 เหรียญเงินมงกุฎไทย  (ร.ง.ม.) 
 

❖ การเรียงล าดับชัน้ตราในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์ชัน้สายสะพาย 

ชัน้ ชือ่เต็ม ชือ่ย่อ 

ชั้นที ่1   ประถมาภรณ ์มงกฎุไทย    (สาย 1) ป.ม. 

ชั้นที ่1   ประถมาภรณ์ช้างเผือก    (สาย 2) ป.ช. 

ชั้นสูงสุด   มหาวชิรมงกุฎ                  (สาย 3) ม.ว.ม. 

ชั้นสูงสุด   มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก   (สาย 4) ม.ป.ช. 
 

เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์ชัน้ต่ ากว่าสายสะพาย 
ชัน้ ชือ่เต็ม ชือ่ย่อ 

ชั้นที ่2   ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ท.ม. 

ชั้นที ่2   ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ท.ช. 

ชั้นที ่3   ตริตาภรณ์มงกุฎไทย ต.ม. 

ชั้นที ่3   ตริตาภรณ์ช้างเผือก ต.ช. 

ชั้นที ่4   จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย จ.ม. 

ชั้นที ่4   จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จ.ช. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81
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ชัน้ ชือ่เต็ม ชือ่ย่อ 

ชั้นที ่5   เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย บ.ม. 

ชั้นที ่5   เบญจมาภรณ์ช้างเผือก บ.ช. 

ชั้นที ่6  เหรยีญทองมงกุฏไทย ร.ท.ม. 

ชั้นที ่6  เหรยีญทองช้างเผือก ร.ท.ช. 

ชั้นที ่7  เหรยีญเงินมงกุฏไทย ร.ง.ม. 

ชั้นที ่7 เหร ียญเงินช้างเผือก ร.ง.ช. 

 
1) คุณสมบัติของผู้สมควรจะได้รับการเสนอขอพระราชทาน 

 บุคคลที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 2.1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย 

 2.2) เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรือปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความ
อุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง และ 
 2.3) เป็นผู้ที่ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือต้องรับโทษจ าคุกโดย
ค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 2.4) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการตามเงื่อนไข
สัญญาจ้างของมหาวิทยาลัย แต่มีคุณสมบัติที่สมควรเสนอชื่อเพ่ือเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ในปีนั้น มหาวิทยาลัยจะยังไม่ด าเนินการเสนอขอให้ เมื่อได้รับต าแหน่งทางวิชาการหรือเมื่อได้รับการจ้างต่อใน
สถานะพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะด าเนินการเสนอชื่อตามกระบวนการในปีถัดไป ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ก าหนดการและการด าเนินงานของคณะกรรมการด้วย 

 
2) หลักเกณฑ์ในการเสนอขอส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

  2.1) ต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างในต าแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัยจนถึงก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน (บรรจุก่อนวันที่ 29 
พฤษภาคม ของปีที่เสนอขอ) โดยเริ่มขอพระราชทานตามต าแหน่งในปีที่เสนอขอ 
 2.2) พนักงานมหาวิทยาลัยที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต้องเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 

2.3) บรรจุวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป หรือได้รับเงินเดือนระดับวุฒิปริญญาตรี 
 2.4) การขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา เว้นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ตามล าดับจนถึงเกณฑ์
ชั้นตราสูงสุดของต าแหน่ง (เอกสารแนบ 2)  
 
 

  

  นับจากวันที่เริ่มจ้าง 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

บ.ม บ.ช จ.ม จ.ช 
5 ปี 5 ปี 5 ปี 5 ปี 

ตัวอย่างการเว้นระยะเวลา 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81
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❖ ขั้นตอนการด าเนินงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย 

 1) กองบริหารงานบุคคล รวบรวมข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้ข้อมูลจากระบบ  E-Profile 
ข้อมูลประกอบด้วย  

  1.1) ประเภทบุคลากรเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 
  1.2) สถานะปัจจุบันเป็น ปฏิบัติการ , ลาศึกษาต่อ 
  1.3) วันที่บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์  

(บรรจุก่อนวันที่ 29 พฤษภาคม ของปีที่เสนอขอ)  
 **ระยะเวลาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (เอกสารแนบ 3)** 
 2) กองบริหารงานบุคคล ท าบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์หน่วยงานตรวจสอบรายชื่อและรับรอง 
คุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัย ในสังกัดที่สมควรจะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ในปีที่จะเสนอขอ  

 3) รวบรวมและตรวจสอบรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่หน่วยงานไดร้ับรองคุณสมบัติ (จากข้อ 2) 
 4) กองบริหารงานบุคคล ท าบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์กองกฎหมาย ตรวจสอบประวัติของ
รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน ว่ามีบุคคลใดเป็นผู้กระท าความผิดทางวินัยอย่าง
ร้ายแรงและถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว หรือกระท าความผิดทางอาญา และอยู่ระหว่างสอบสวนของพนักงาน
สอบสวนหรืออยู่ระหว่างการด าเนินคดีอาญาในศาล  

 5) จัดประชุมคณะอนุกรรมการ  
 6) จัดประชุมคณะกรรมการ 

  7) กองบริหารงานบุคคล ด าเนินการตามมติคณะกรรมการฯ จัดส่ งค าขอพระราชทาน                            
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 8) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งค าขอพระราชทานฯ ไปยังกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือ
พิจารณากลั่นกรองในระดับกระทรวงศึกษาธิการก่อนเสนอค าขอพระราชทานฯ ที่ผ่านการพิจารณาแล้วส่งไป
ยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาในขั้นตอนต่อไป 
 9) ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งให้หน่วยงานที่เสนอขอพระราชทานตรวจสอบ ความถูกต้อง
และคุณสมบัติของผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ดังนี้ 
  9.1) ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของค าน าหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล ชั้นตรา คุณสมบัติ 
  9.2) กรณีมีผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถึงแก่กรรม ลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง
ในต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม ของปีที่เสนอขอ 
หรือขาดคุณสมบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยเหตุ ใดๆ ให้แจ้งส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีทราบ เพ่ือถอนชื่อออกจาการเสนอขอ 
 10) ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตรวจสอบ กลั่นกรองความถูกต้องและน าเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
 11) ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอรายชื่อบุคคลพร้อมทั้งชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่
สมควรขอพระราชทาน ให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 12) ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอรายชื่อให้ส านักราชเลขาธิการเพ่ือน าความกราบบังคม
ทูลพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 



  

  

5 รวบรวมโดย กองบริหารงานบุคคล ส านกังานมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
ตุลาคม 2560 

 13) นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
 14) ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

❖ การแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 ตาม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536 หมวด 2 ข้อ 17 ระบุว่าให้หัวหน้า
ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ท าหน้าที่รวบรวมและตรวจสอบรายชื่อ 
เอกสารและหลักฐานต่างๆ แล้วพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบตามที่ก าหนดในระเบียบนี้ 
พร้อมทั้งรับรองว่าเป็นบุคคลที่สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 โดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ในการพิจารณา
กลั่นกรอง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้ 
คณะกรรมการ ประกอบไปด้วย  

 1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     ประธานกรรมการ 
 2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    รองประธานกรรมการ 
 3. ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย   กรรมการ 
 4. ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี  กรรมการ 
 5. คณบดี คณะ/ โรงเรียน     กรรมการ 
 6. ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตลอออุทิศ   กรรมการ 
 7. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 
 8. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน   กรรมการ 
 9. ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล     กรรมการและเลขานุการ 
 10. เจ้าหน้าที่กองบริหารงานบุคคล    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ท าหน้าที่ รวบรวมและตรวจสอบรายชื่อ เอกสาร หลักฐานและสมุดประวัติแล้วพิจารณากลั่นกรอง
ความดีความชอบผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่ก าหนดในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 
พ.ศ.๒๕๓๖ เพ่ือรับรองข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควร
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี 
 

คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย  
 1. ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย    ประธานอนุกรรมการ                                     
 2. ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล                             อนุกรรมการ           
 3. ผู้อ านวยการกองกลาง       อนุกรรมการ                                                          
 4. ผู้อ านวยการกองกลางส านักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี อนุกรรมการ                      
 5. หัวหน้าส านักงานคณะ/ โรงเรียน/ ส านัก/ สถาบัน  อนุกรรมการ          
 6. เจ้าหน้าที่กองบริหารงานบุคคล    อนุกรรมการและเลขานุการ 

  ท าหน้าที ่กลั่นกรองคุณสมบัติ ประวัติ ความประพฤติและความเหมาะสมและตรวจสอบความถูกต้อง
ของค าน าหน้านาม ชื่อตัว ชื่อสกุล ต าแหน่งของข้าราชการฯ ลูกจ้างประจ า พนักงานมหาวิทยาลัยและ



  

  

6 รวบรวมโดย กองบริหารงานบุคคล ส านกังานมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
ตุลาคม 2560 

ผู้กระท าความดีความชอบที่มีคุณสมบั ติ  และข้อมูล อ่ืนที่ เกี่ยวข้อง สมควรเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี  

 
❖ การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 

  1) การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้ารับพระราชทาน 
 2) การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะจัดสรรให้ผู้
ที่ได้รับพระราชทานหลังจากมีรายชื่อในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยประมาณ 2 ปี โดยจัดสรรเป็นอัตราส่วน
  2.1) การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะแจ้งก าหนดให้หน่วยงานไปรับ เมื่อรับเครื่องราชฯ ให้หน่วยงานน ามาจ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทาน       
ในปีนั้นๆ เป็นอัตราส่วนหรือจะเก็บไว้เป็นกองกลางให้ส่วนงานที่รับผิดชอบดูแล (กองบริหารงานบุคคล) 
เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับพระราชทานในสังกัดยืมประดับในงานพระราชพิธี     
   

❖ การรับใบประกาศเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

 ผู้ที่มีรายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา จะได้รับใบประกาศก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกคน          
จะทยอยจ่ายให้ เมื่อส านักอาลักษณ์และเครื่องราชฯ เขียนในใบประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว
เรียบร้อยแล้วหลังจากท่ีประกาศรายชื่อในราชกิจจานเุบกษาแล้ว โดยประมาณ 4-5 ปี  

 

❖ ที่มา/อ้างอิง 
           ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
  ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ.0509.5/ว1304 ลงวันที่ 9 กันยายน 2548   
เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะ
พิเศษ              
  ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ.0509(5).12/2501 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559 
เรื่อง ตอบข้อหารือเรื่องการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย  
 ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ.0509(5).7/ว1303 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 
เรื่อง แนวปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่ เชิดชูยิ่ งช้างเผือก และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

   

 
 



 

 

ร่างบัญชี 18 (ที่ปรับปรุงใหม่) 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ 

(ใช้ส าหรับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย) 

ล าดับ ต าแหน่ง 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

ที่ขอพระราชทาน 
เง่ือนไขและระยะเวลาการ

เลือ่นชัน้ตรา 
หมายเหตุ 

เร่ิมต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
1 ประจ ำแผนก หรือ

ต ำแหน่งเทียบเท่ำ 
 

บ.ม. จ.ช.  
1. เริ่มขอพระรำชทำนตำม
ต ำแหน่ง 
 
2. กำรขอพระรำชทำนเลื่อน 
ช้ันตรำ เว้นระยะเวลำไม่น้อย
กว่ำ 5 ปีบริบูรณ์  ตำมล ำดับ  
จนถึงเกณฑ์ช้ันสูงสดุของ
ต ำแหน่ง 
 
3. ล ำดับท่ี 5 และ 8  เสนอขอ
พระรำชทำนตำมล ำดับ เมื่อได้ 
ท.ช. แล้ว 3 ปี  เสนอขอ ป.ม. 
 
4 .  ล ำ ดั บ ที่  7  เ ส น อ ข อ
พระรำชทำนตำมล ำดับ เมื่อได้ 
ท.ช. แล้ว 3 ปี เสนอขอ ป.ม. 
เมื่อได้ ป.ม. แล้ว 3 ปี เสนอขอ 
ป.ช. 
 

1. ต้องปฏิบัติงำนติดต่อกันมำเป็น
เวล ำไม่ น้ อ ยก ว่ ำ  5  ปี บ ริ บู รณ์
นับตั้งแต่วันเริ่มจ้ำงจนถึงวันก่อนวัน
พระรำชพิธีเฉลิมพระชนม์พรรษำที่
จะขอพระรำชทำนไม่ น้ อยกว่ ำ  
60 วัน 
2. กำรนับระยะเวลำปฏิบัติ งำน
ส ำหรับพนักงำนที่เปลี่ยนสถำนะมำ
จำกข้ำรำชกำรหรือย้ ำยมำจำก
รัฐวิสำหกิจแห่งอื่นให้นับระยะเวลำ
ต่ อ กั น ได้ แ ต่ ต้ อ งมี ร ะ ย ะ เว ล ำ
ปฏิบัติงำนในสถำบันอุดมศึกษำของ
ของรัฐที่มิใช่ส่วนรำชกำรที่เสนอขอ
พ ระ รำชท ำน ไม่ น้ อ ย กว่ ำ  2  ปี
บริบูรณ์ 
3. อธิกำรบดีของสถำบันอุดมศึกษำ
ของรัฐที่มิ ใช่ส่วนรำชกำรที่ด ำรง
ต ำแหน่งโดยสัญญำจ้ำงต้องด ำรง
ต ำแหน่งติดต่อกันมำเป็นเวลำไม่
น้อยกว่ำ 2 ปีบริบูรณ์นับตั้งแต่วันที่
เริ่มท ำสัญญำจ้ำงจนถึงวันก่อนวัน 
พระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำ
ของปีท่ีจะขอพระรำชทำน 

2 หัวหน้ำแผนกหรือ
ต ำแหน่งเทียบเท่ำ 
 

จ.ม. ต.ม. 

3 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
หรืออำจำรย ์
 

จ.ช. ท.ม. 

4 ผู้ช่วยอธิกำรบดี   
รองคณบด ี
รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์  
รองผู้อ ำนวยกำรสถำบัน  
หัวหน้ำภำควิชำ   
หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ 
 

ต.ม. ท.ม. 

5 รองศำสตรำจำรย ์
 

ต.ม. ป.ม. 

6 รองอธิกำรบดี  คณบด ี
ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ หรือ 
ต ำแหน่งเทียบเท่ำ 
 

ท.ม. ท.ช. 

7 ศำสตรำจำรย ์
 

ท.ม. ป.ช. 

8 อธิกำรบดี  หรือ 
ต ำแหน่งเทียบเท่ำ 
 

ท.ม. ป.ม. 
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ชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะเริ่มต้นจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก 
   สลับกันโดยเลื่อนชั้นตราตามล าดับจากชั้นล่างสุด จนถึงชั้นสูงสุด ตามล าดับ 

ล าดับ
ที ่

เริ่มขอ 
ชั้นที ่ ชื่อชั้นตรา 

ตัวอักษร
ย่อ 

ชั้นตรา 

เทียบชั้นตราต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่เริ่มต้นขอ จนถึงช้ันที่เลื่อนได้ 
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1  5 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย บ .ม.  

ชั้นต่ ากว่า
สายสะพาย 

บ.ม.        
2 5 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก บ .ช.  บ .ช.         
3 4 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย จ .ม.  จ .ม.  จ .ม.        
4 4 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จ .ช.  จ .ช.  จ .ช.  จ .ช.       
5 3 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย ต .ม.   ต .ม.  ต .ม.  ต .ม.  ต .ม.     
6 3 ตริตาภรณ์ช้างเผือก ต .ช.    ต .ช.  ต .ช.  ต .ช.     
7 2 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ท .ม.    ท .ม.  ท .ม.  ท .ม.  ท .ม.  ท .ม.  ท .ม.  
8 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ท .ช.      ท .ช.  ท .ช.  ท .ช.  ท .ช.  
9 1 (สาย1)   ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ป .ม.  

ชั้นสายสะพาย 

    ป .ม.   ป .ม.  ป .ม.  
10 1 (สาย2)   ประถมาภรณ์ช้างเผือก ป .ช.        ป .ช.   
11 ชั้นสูงสุด (สาย3)   มหาวชิรมงกุฎ ม.ว.ม         
12 ชั้นสูงสุด (สาย4)   มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ม.ป.ช         

เริ่ม
ขอ
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81


 
 

 

 

 

 

ระยะเวลาการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ฯ 
ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

ว ันทีบ่รรจุเป  นพน ักงานมหาวิทยาลัย 
ปีที่เสนอขอพระราชทาน 

หมายเหตุ 
เสนอขอครั้งที ่1 ปี เสนอขอคร ั้งที ่2 ปี เสนอขอคร ั้งที ่3 ปี 

กลุ่มท ี่บรรจุก่อนวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 

1 เมษายน 2551 2560 2565 2570  

1 ก  นยายน 2251 2560 2565 2570  

2 ม  นาคม 2553 2560 2565 2570  

6 ก  นยายน 2553 2560 2565 2570  

1 ธ นวาคม 2553 2560 2565 2570  

4 ตุลาคม 2553 2560 2565 2570  

1 เมษายน 2554 2560 2565 2570  

20 เมษายน 2554 2560 2565 2570  

1 มิถุนายน 2554 2560 2565 2570  

16 สิงหาคม 2554 2560 2565 2570  

26 ก  นยายน 2554 2560 2565 2570  

1 กุมภาพ นธ์ 2555 2560 2565 2570  

20 เมษายน 2555 2560 2565 2570  

1 พฤษภาคม 2555 2560 2565 2570  

กลุ่มทีบ่รรจุหลัง 29 พฤษภาคม 2555 - 29 พฤษภาคม 2556 
5 มิถุนายน 2555 2561 2566 2571  

2 กรกฎาคม 2555 2561 2566 2571  

กลุ่มทีบ่รรจุหลัง 29 พฤษภาคม 2556 - 29 พฤษภาคม 2557 
1 กรกฎาคม 2556 2562 2567 2572  

1 พฤศจ ิกายน 2556 2562 2567 2572  

21 ม  นาคม 2557 2562 2567 2572  

กลุ่มทีบ่รรจุหลัง 29 พฤษภาคม 2557 - 29 พฤษภาคม 2558 
1 กรกฎาคม 2557 2563 2568 2573  

1 ก นยายน 2557 2563 2568 2573  

15 ก นยายน 2557 2563 2568 2573  

1 พฤษภาคม 2558 2563 2568 2573  

กล ุ่มท ี่บรรจุหลัง 29 พฤษภาคม 2558 - 29 พฤษภาคม 2559 
1 เมษายน 2559 2564 2569 2574  

กลุ่มทีบ่รรจุหลัง 29 พฤษภาคม 2559 - 29 พฤษภาคม 2560 
1 มิถุนายน 2559 2565 2570 2575  

1 พฤศจ ิกายน 2559 2565 2570 2575  
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วันที่บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ปีที่เสนอขอพระราชทาน 

หมายเหตุ 
เสนอขอครั้งที ่1 ปี เสนอขอคร ั้งที ่2 ปี เสนอขอคร ั้งที ่3 ปี 

1 ธ นวาคม 2559 2565 2570 2575  

1 กุมภาพ นธ์ 2560 2565 2570 2575  

16 ม นาคม 2560 2565 2570 2575  

1 พฤษภาคม 2560 2565 2570 2575  

กล ุ่มทีบ่รรจุหลัง 29 พฤษภาคม 2560 - 29 พฤษภาคม 2561 
1 ม ิถุนายน 2560 2566 2571 2576  

 

ระยะเวลาการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ฯ 
ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เงื่อนไขการเสนอขอ:  
1.พน กงานมหาวิทยาล ยท ่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต้องเป็นพน กงานมหาวิทยาล ยท ่จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 
2.ต้องปฏิบ ติงานติดต่อก นมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์น บต ้งแต่ว นเริ่มจ้างในตําแหน่งพน กงานมหาวิทยาล ย จนถึงว นก่อนว นพระราชพิธ เฉลิมพระชนมพรรษาท ่จะขอ
พระราชทานไม่น้อยกว่า 60 ว น และการขอพระราชทานเลื่อนช ้นตรา เว้นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ตามลําด บ จนถึงเกณฑ์ช ้นสูงสุดของตําแหน่ง ตามร่างบ ญช  18  
(ท ่ปร บปรุงใหม่) การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งในสถาบ นอุดมศึกษาของร ฐท ่ม ล กษณะพิเศษ 
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