
การตดิตามบุคลากรทีล่าศึกษาต่อ 
และเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 



การก ากบัติดตามบุคลากรที่ได้ลาไปศึกษา/ฝึกอบรม 

ขั้นตอนการตดิตามบุคลากรทีไ่ด้รับอนุญาตลาไปศึกษา/ฝึกอบรม 
     1. มหาวทิยาลยัประกาศอนุญาตใหบุ้คลากรลาไปศึกษาต่อ/ฝึกอบรมภายใน 
ประเทศหรือต่างประเทศ 
     2. ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหล้าไปศึกษา/ฝึกอบรม มาจดัท าสญัญาท่ีงานบริหารทรัพยากร
บุคคล 
     3.  งานบริหารทรัพยากรบุคคลส่งขอ้มูลผูไ้ดรั้บอนุญาตลาศึกษา/ฝึกอบรมให้
หน่วยงานท่ีสงักดัตรวจสอบขอ้มูล 
    4. หน่วยงานตน้สงักดัติดตามใหบุ้คลากรท่ีลาไปศึกษารายงานผลการศึกษาทุกส้ิน
ภาคการศึกษารายงานต่อมหาวทิยาลยั 



การรายงานผลการศึกษา 

                

 บุคลากรทีไ่ด้รับอนุมตัใิห้ลาไปศึกษาทั้งภาคเต็มเวลาและภาคนอกเวลา
ราชการ  ต้องด าเนินการรายงานผลความก้าวหน้าการศึกษาทุกส้ินภาคการศึกษา
ให้มหาวทิยาลยัทราบตามแบบฟอร์มที่มหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐมก าหนด  
โดยอาจารย์ทีป่รึกษาให้ค ารับรองผลการศึกษา พร้อมทั้งแนบในรายงานผล
การศึกษาทีอ่อกโดยมหาวทิยาลยัที่ลาไปศึกษา 

  



แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษา 

แบบรายงานผลการศึกษาจะมี 3 รูปแบบ ดังนี ้
     1. แบบรายงานทุน01  ส าหรับยืน่รายงานผลการศึกษาของผูท่ี้ไดรั้บทุน
สนบัสนุนการศึกษาจากมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม หรือทุนการศึกษาจาก
หน่วยงานภายนอก ซ่ึงผลการศึกษาทีส่มบูรณ์เมื่อส้ินภาคการศึกษา 
     2. แบบรายงานทุน02  ส าหรับยืน่รายงานผลการศึกษาของผูท่ี้ไดรั้บทุน
สนบัสนุนการศึกษาจากมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม หรือทุนการศึกษาจาก
หน่วยงานภายนอก ซ่ึงผลการศึกษายงัไม่สมบูรณ์เมื่อส้ินภาคการศึกษา 
     3. แบบรายงานทุน03  ส าหรับยืน่รายงานผลการศึกษาของผูท่ี้ลาศึกษาดว้ย
ทุนส่วนตวั 
  





1. แบบรายงานทุน01  
ส าหรับยืน่รายงานผล
การศึกษาของผูท่ี้ไดรั้บทุน
สนบัสนุนการศึกษาจาก
มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครปฐม หรือทุนการ 
ศึกษาจากหน่วยงาน
ภายนอก ซ่ึงผลการศึกษา
ทีส่มบูรณ์เมือ่ส้ินภาค
การศึกษา 

      



2. แบบรายงานทุน02       

    ส าหรับยืน่รายงาน
ผลการศึกษาของผูท่ี้
ไดรั้บทุนสนบัสนุน
การศึกษาจากมหา 
วิทยาลยัราชภฏั
นครปฐม หรือทุนการ 
ศึกษาจากหน่วยงาน
ภายนอก ซ่ึงผลการ 
ศึกษายงัไม่สมบูรณ์
เมือ่ส้ินภาคการศึกษา      



3. แบบรายงานทุน03     

    ส าหรับยืน่รายงาน
ผลการศึกษาของผูท่ี้ลา
ศึกษาดว้ยทุนส่วนตวั 



การดาวน์โหลดแบบรายงานผลการศึกษา 

1. เข้าเวบ็ไซต์งานบริหารทรัพยากรบุคคล             

    ไปที ่Download แบบฟอร์ม            เลอืกแบบฟอร์มอืน่ๆ 



การดาวน์โหลดแบบรายงานผลการศึกษา 

2. ไปทีด่าวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารอืน่ๆ             เลอืกแบบรายงานผลการศึกษา 



การดาวน์โหลดแบบรายงานผลการศึกษา 



การรายงานผลเมื่อส าเร็จการศึกษา/ฝึกอบรม 

• ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท/เอก 
       บันทึกข้อความแจ้งมหาวทิยาลยั พร้อมแนบส าเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือ
รับรองการส าเร็จการการศึกษา และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) 

•  เสร็จส้ินการฝึกอบรม 
       บันทึกข้อความแจ้งมหาวทิยาลยั พร้อมแนบส าเนาใบประกาศนียบัตร หรือ
เอกสารแจ้งผลผ่านการฝึกอบรมท่ีหน่วยงานผู้จัดฝึกอบรมมอบให้ 



เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 



เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(รัชกาลที่ ๔) 



เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(รัชกาลที่ ๕) 



เหรียญราชอิสริยาภรณ ์
สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) 



ประเภทของเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 

เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ไทยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
• ประเภทที ่1  เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ส าหรับพระราชทานแก่ประมุขของรัฐ 

• ประเภทที ่2  เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ส าหรับบ าเหน็จความชอบในราชการ
แผ่นดนิ 

• ประเภทที ่3  เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ส าหรับพระราชทานเป็นบ าเหน็จ
ความชอบในพระองค์พระมหากษัตริย์ 

• ประเภทที ่4  เหรียญราชอสิริยาภรณ์ทีนั่บเป็นเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 



ประเภทบุคลากร ประเภทเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ทีเ่สนอขอพระราชทาน 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
อนัเป็นท่ีเชิดชูยิง่

ชา้งเผือก 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
อนัมีเกียรติยศยิง่ 

มงกฎุไทย 

เหรียญจกัร 
พรรดิมาลา 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
อนัเป็นท่ีสรรเสริญยิง่

ดิเรกคุณาภรณ์ 

กรรมการสภา
มหาวทิยาลยั
ผูท้รงคุณวฒิุ 

  
 

ขา้ราชการ    

ลูกจา้งประจ า   

พนกังานราชการ   

พนกังานมหาวทิยาลยั   

ผูบ้ริจาคทรัพยสิ์น   
ใหม้หาวทิยาลยั 

 
 



เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 

อนัเป็นทีเ่ชิดชูยิง่ช้างเผอืก 

เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 

อนัมเีกยีรติยศยิง่มงกุฎไทย 

 

เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ที่มหาวทิยาลยัเสนอขอพระราชทาน 



เหรียญจักรพรรดมิาลา เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 

อนัเป็นทีส่รรเสริญยิง่ดเิรกคุณาภรณ์ 

 

เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ที่มหาวทิยาลยัเสนอขอพระราชทาน 



 

ช้ันสายสะพาย 

ช้ันต ่ากว่าสายสะพาย 



 

คุณสมบัติการเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

   1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
   2. เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการ หรือปฏิบัติงานที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่
ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง 
   3. เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคนืเครื่องราชอิสริ-
ยาภรณ ์หรือต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคกุ 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรอื
ความผิดลหุโทษ 



 

     4. ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้าง
จนถึงวันก่อนพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาทีจ่ะขอพระราชทาน   
ไม่น้อยกว่า 60 วัน (ก่อนวันที่ 29 พฤษภาคมของปีที่เสนอขอ
พระราชทาน) 
  ตัวอย่าง บุคลากร 2 ท่านเริ่มเข้าปฏิบัติงานพรอ้มกันปี 2557        
แต่ท าไมได้รับพระราชทานเครื่องราชฯไม่พร้อมกัน? 
 
 
 
 
 

ช่ือบุคลากร วันที่เร่ิม
ปฏิบัตงิาน 

นับระยะเวลาถงึ
วันที่ 28 พ.ค. 2562 

ปีที่เสนอขอ 
เคร่ืองราชฯ 

1. น.ส.ชบา 1 พ.ค. 2557 5 ปี 28 วนั 2562 

2. น.ส.ชงโค 1 มิ.ย. 2557 4 ปี 11 เดือน 28 วนั 2563 



 

     5. ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราจ้างตามกรอบงบประมาณที่
ส านักงบประมาณจัดสรร(เงินงบประมาณแผน่ดิน) และเขา้ปฏิบัติงาน
ตามหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดต้ังส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2548 
    หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยมติสภาสถาบันอุดมศึกษา และได้รับการจ้าง
ด้วยเงินงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย ไม่สามารถเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ 



 

บัญชีการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราช 

อิสริยาภรณ์ส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย 



เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 

อนัเป็นทีเ่ชิดชูยิง่ช้างเผอืก 

เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 

อนัมเีกยีรติยศยิง่มงกุฎไทย 

 

     การเลื่อนชั้นตราเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 

1 
 

2 

 

3 
 

4 



 

     การพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ ์
1. ประกาศรายช่ือผู้ได้รับพระราชทานในประกาศราชกจิจานุเบกษา 

ฉบับทะเบียนฐานันดรฯ 

 

1 
 

2 

 

3 
 

4 



2. การรับพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 
    2.1 ช้ันสายสะพาย  เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 
    2.2 ช้ันต ่ากว่าสายสะพาย  รับพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์               
หน้าพระบรมฉายาลกัษณ์สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 

 

1 
 

2 

 

3 
 

4 



 

3. รับใบประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ 

 

1 
 

2 

 

3 
 

4 



 

     การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูย่ิงช้างเผือก 
เครื่องราชอิสรยิาภรณอ์ันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 

 

1 
 

2 

 

3 
 

4 

หลกัเกณฑ์การส่งคืน คือ 
     (1) เม่ือผูไ้ดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์วายชนม ์ผูรั้บมรดกจะตอ้งส่ง
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์คืนภายในก าหนด 30 วนั ถา้ส่งคืนไม่ไดด้ว้ยประการใด ๆ 
กองมรดกจะตอ้งรับผิดชอบ 
     (2) เม่ือผูรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ไดรั้บพระราชทานชั้นสูงข้ึน   
ตอ้งส่งคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอง หากไม่สามารถส่งคืนไดด้ว้ยประการใด ๆ 
กองมรดกจะตอ้งใชร้าคาแทน เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตามท่ีทางราชการก าหนด 
     (3) กรณีทรงเรียกเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์คืน หากไม่สามารถส่งคืนไดด้ว้ยประการ
ใด ๆ จะตอ้งชดใชร้าคาแทนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตามท่ีทางราชการก าหนด 



 

     การชดใช้เครื่องราชอิสริยาภรณท์ี่ไม่สามารถน าส่งคนืได้ 

 

1 
 

2 

 

3 
 

4 



 

1 
 

2 

 

3 
 

4 



ขอขอบคุณทุกท่านครับ 


