
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะท างานจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณ 

และของที่ระลึก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คร้ังที่ 1/2563 

วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563 
ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 

…………….……………….. 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 2.1 การแต่งตั้งคณะท างานจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 2.2 รายชื่อผู้ได้รับเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
2.3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและ

ของทีร่ะลึกฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง 
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ งานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของ
ที่ระลึก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ 

4.2 การจัดท าเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือถึงแก่กรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4.3 ก าหนดวัน สถานที่  และก าหนดการงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและ 
ของทีร่ะลึก 

4.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
 
  



ระเบียบวาระที่ 2 
การประชุมคณะท างานจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณ 

และของที่ระลึก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คร้ังที่ 1/2563 

วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563 
ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 

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

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

2.1 การแต่งตั้งคณะท างานจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนดจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจ า ที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือถึงแก่กรรม ในช่วง
เดือนกันยายนเป็นประจ าทุกปี 

ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้ง
คณะท างานจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติที่ประชุม ..  ...........................................................................................................................  

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





ระเบียบวาระที่ 2 
การประชุมคณะท างานจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณ 

และของที่ระลึก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คร้ังที่ 1/2563 

วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563 
ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 

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

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

2.2 รายชื่อผู้ได้รับเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันอังคารที่ 

26 พฤษภาคม 2563 และครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 ได้ให้ความเห็นชอบการ
พิจารณามอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 54 ราย และที่
ขอเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ จ านวน 9 ราย ดังนี้ 

1. กลุ่มผู้เกษียณอายุราชการตามปกติ ผู้ลาออกจากราชการ และผู้ถึงแก่กรรมระหว่างรับราชการ  
จ านวน 51 ราย ดังนี้ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
 1. นางพนมพร ยูถะสุนทร 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 2. อาจารย์นพไชย อังควัฒนะพงษ์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 3. นางกัญญาภัค ไทยสงค์ 
 4. ศาสตราจารย์ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์ 
คณะโบราณคด ี
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรมัตถ์ ค าเอก 
คณะมัณฑนศิลป์ 
 6. นางนภาพร ทองทวี 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ สิงห์สาย 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน 
 9. รองศาสตราจารย์ ดร. ร.ต.อ.อนุชา แพ่งเกสร 
 10. นายสนั่น ภูโคตรศรี ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 63 
คณะอักษรศาสตร์ 
 11. อาจารย์ ดร.สุรีพร จรุงธนะกิจ 
 12. นางชุติมา เกิดมณี 
 13. รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ 
 

/14. ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา... 



 14. ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม 
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีรา อภิญญาเวศพร 
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 2 ส.ค. 62 
คณะศึกษาศาสตร์ 
 17. อาจารย์ ดร.บ ารุง ช านาญเรือ 
 18. นางจงกล แสนสุข 
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว 
คณะวิทยาศาสตร์ 
 20. นางภัคจิรา สุรนิคม 
 21. นางสาววรลักษณ์ เฉลิมชัย 
 22. นางพิมพ์ ผิวอ่อน 
 23. รองศาสตราจารย์ ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง 
 24. อาจารย์ ดร.เนาวรัตน์ มีจันทร์  ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 62 
คณะเภสัชศาสตร์ 
 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี ญาณไพศาล 
 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เตชะอาภรณ์กุล 
 27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ ตั้งเคียงศิริสิน  ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 62 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจ าเนียร 
 29. อาจารย์วิญญู โชครุ่งกาญจน์  ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 62 
คณะดุริยางคศาสตร์ 
 30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เจริญนิตย์ 
คณะวิทยาการจัดการ 
 31. อาจารย์วันชัย เจือบุญ 
ส านักหอสมุดกลาง 
 32. นางสาวอัญชลี ใจซื่อ 
 33. นางสาวเกศินี เพ็ญศิริ 
 34. นางวารุณี ศิลาทอง 
 35. นายมนตรี ศรีสุทัศน์ 
ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี 
 36. นางสาวธวัลรัตน์ บุณยเลขา ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 63 
ส านักงานอธิการบดี 
 37. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า 
 38. นายสุพรชัย มั่งมีสิทธิ์ 
กองกลาง 
 39. นายณิพล พุ่มพันธ์ 
กองคลัง 
 40. นางอิสรีย์ วงศ์อนันต์ ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 63 

 
/กองงานวิทยาเขต... 

 



กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
 41. นางวราภรณ์ ฉัตรวงศ์พันธ์ 
 42. นางจริญญา กุมาทะ 
 43. นางบังอร โพธิ์ศรีมา 
 44. นายรณชัย ใจการณ์ 
 45. นายวิวัฒ แสงแจ้ง 
 46. นายวิทยา พึ่งพิพัฒน์ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 63 
 47. นายเธียรทัศน์ หัสชู 
 48. นายวสันต์ พลอยขาว 
กองทรัพยากรมนุษย ์
 49. นางมาลา อิ่นค า 
กองบริหารงานวิชาการ 
 50. นางสาวถนอมวงศ์ สัมพัญญู 
งานวิเทศสัมพันธ์ 
 51. นางสาวลักขณา บัณฑิตศรี 

2. กลุ่มข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์) 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุดา พุฒิไพโรจน์ 
คณะอักษรศาสตร์ 
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีพร วิรุณหะ 
คณะศึกษาศาสตร์ 
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข 

  อนึ่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนที่สมควรได้รับเครื่องหมาย  
เกียรติคุณและของที่ระลึก ตามข้อ 1.2 ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบ
เครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ฉบับลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความตั้งใจและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรให้ได้รับเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร (เป็นกรณีพิเศษ) จ านวน 9 ราย คือ 
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริณา จิตต์จรัส สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ 
  2. นางไศลเพ็ชร ชนเห็นชอบ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ 
  3. อาจารย์ ดร.จิตตรา มาคะผล สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ 
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส แซ่ด่าน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
  5. นายมณพ วโรนิธิภาส สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ 
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศ วณีสอน สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ 
  7. อาจารย์ ดร.พรพรรณ บันเทิงหรรษา สังกดัคณะดุริยางคศาสตร์ 
  8. อาจารย์นฤชร สังขจันทร์ สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  9. นางกาญจนา อานปฐมทอง สังกัดกองกิจการนักศึกษา 
 

/ทัง้นี้...…  



ทั้งนี้ หากมีคณาจารย์บางรายได้รับการต่อเวลาราชการ ให้ชะลอการมอบเครื่องหมายเกียรติคุณ
และของที่ระลึกไว้ก่อน จนกว่าจะเกษียณอายุ 65 ปี หรือลาออกก่อนครบระยะเวลาการต่อเวลาราชการ 

เนื่องจากมีข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย 
และลูกจ้างประจ า ลาออกจากราชการเพ่ิมเติม จ านวน 4 ราย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
คณะโบราณคด ี

1. นางสาวธนพัชญ์ เจริญศัสตรารักษ์ ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 63 
คณะอักษรศาสตร์ 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ รุ่นพระแสง ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 63 
คณะเภสัชศาสตร์ 
  3. นายโกมล สินสวัสดิ์ ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 63 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยา อภิชัยเสถียรโชติ ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 63 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติที่ประชุม ..  ...........................................................................................................................  

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











 
 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัศิลปากร ครั้งท่ี 13/2563  
เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563         
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.4 ผลการพิจารณามอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันอังคารที่ 
26 พฤษภาคม 2563 ได้ให้ความเห็นชอบการมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ให้แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง ที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ 
หรือถึงแก่กรรม จ านวน 51 ราย และท่ีขอเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ จ านวน 9 ราย นั้น  

ในการนี้ กองกลางได้เสนอรายชื่อข้าราชการที่ถึงแก่กรรม และพนักงานมหาวิทยาลัยที่ลาออก
จากงาน (เพ่ิมเติม) ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยเครื่องหมายเกียรติคุณ พ.ศ. 2547 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
หลักเกณฑ์การมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ฉบับลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 จ านวน              
3 ราย ดังนี้ 

คณะมัณฑนศิลป์ 
1. นายสนั่น ภูโคตรศรี ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 

ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี 
  1. นางสาวธวัลรัตน์ บุณยเลขา  ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 

  กองคลัง 
1. นางอิสรีย์ วงศ์อนันต์ ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 

ทั้งนี้ กองกฎหมายได้ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการที่ถึงแก่กรรม และพนักงานมหาวิทยาลัยที่
ลาออกจากงาน จ านวน 3 ราย ดังกล่าวแล้ว ไม่ปรากฏรายชื่อผู้ซึ่งเคยได้รับโทษทางวินัยระหว่างรับราชการที่
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพ่ิมเติม) จ านวน 3 ราย ตามท่ีกองกลางเสนอ 
  



ระเบียบวาระที่ 2 
การประชุมคณะท างานจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณ 

และของที่ระลึก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คร้ังที่ 1/2563 

วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563 
ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 

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

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

2.3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณ
และของทีร่ะลกึฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 
รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม แล้วนั้น 

กองกลางได้ส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการจัดงาน/กิจกรรม และหนังสือที่ระลึกแก่ผู้
เกษียณอายุราชการฯ มีผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 237 คน พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.61) และพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 

- ด้านการจัดงานและขั้นตอนการให้บริการโดยรวมความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  
มีค่าเฉลี่ย 4.55 คิดเป็นร้อยละ 91.01 เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุดอันดับแรกคือ ความเหมาะสมของระยะเวลา/ช่วงเวลาที่ใช้ในการจัดงานสะดวกในการเข้าร่วมงาน  
มีค่าเฉลี่ย 4.59 คิดเป็นร้อยละ 91.90 รองลงมาคือ ความเหมาะสมของการจัดล าดับขั้นตอนพิธีการ มีค่าเฉลี่ย 
4.58 คิดเป็นร้อยละ 91.52 และอันดับสุดท้ายคือ ความเหมาะสมของรูปแบบภาพฉายของผู้เกษียณ  
มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.49 คิดเป็นร้อยละ 89.75 

- ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวมความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.66  
คิดเป็นร้อยละ 93.10 เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
อันดับแรกคือ การอ านวยความสะดวกในการต้อนรับ/ลงทะเบียน มีค่าเฉลี่ย 4.70 คิดเป็นร้อยละ 93.92 
รองลงมาคือ การให้ข้อมูลและบริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร อัธยาศัยดี เป็นกันเอง มีค่าเฉลี่ย 4.68  
คิดเป็นร้อยละ 93.54 และอันดับสุดท้ายคือ ให้บริการด้วยความเอาใจใส่กระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ  
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.61 คิดเป็นร้อยละ 92.28 

- ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยรวมความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.58 
คิดเป็นร้อยละ 91.67 เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
อันดับแรกคือ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดงานรวมถึงการตกแต่งสถานที่ มีค่าเฉลี่ย 4.66 คิดเป็นร้อยละ 
93.16 รองลงมาคือ ความเหมาะสมของหนังสือที่ระลึกมีขนาดรูปเล่ม/การจัดวาง/การออกแบบ/ความครบถ้วน
ของข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 4.58 คิดเป็นร้อยละ 91.52 และอันดับสุดท้ายคือ  การประชาสัมพันธ์การจัดงาน 
อย่างทั่วถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.89 

- ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยรวมความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.65  
คิดเป็นร้อยละ 92.91 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจความประทับใจในการให้บริการ 
มีค่าเฉลี่ย 4.65 คิดเป็นร้อยละ 92.91



ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดงานดังนี้ 

ล าดับ รายละเอียด ความถี่ 
1. หนังสือเกษียณท าสวยดี 18 
2. พิธีการ กระชับ เหมาะสม ไม่ยืดเยื้อ เหมือนที่อ่ืนๆ  15 
3. สถานที่สะอาด และอาหารอร่อยมาก 8 
4. อาหารรสชาติไม่ดี รสจัดเกินไป 5 

5. 
ชาม ช้อน ถ้วย และแก้วของร้านสมเกียรติโภชนาไม่สะอาด มีเศษผัก คราบรอย
ลิปสติกและคราบด าติดเกือบทุกแก้ว 

5 

 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติที่ประชุม ..  ...........................................................................................................................  

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



รายงานผลพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการ พนักงาน  
และลูกจ้างประจ า ที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือถึงแก่กรรม  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ชื่อโครงการ  พิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการ 

พนักงาน และลูกจ้างประจ า ที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ 
หรือถึงแก่กรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยกองกลาง ส านักงานอธิการบดี  
และคณะท างานจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก 

ผู้ประสานงานโครงการ กองกลาง 

ผู้เข้าร่วมโครงการ บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ 

วันเวลาที่จัดโครงการ วันที่ 24 กันยายน 2562 

สถานที ่ ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม 

แหล่งงบประมาณ  งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของกองกลาง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  

งบประมาณด าเนินการ 1,025,769.20 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาท 
ยี่สิบสตางค์) 

หลักการและเหตุผล   
การเกษียณอายุราชการของข้าราชการไทยถือตามพระราชบัญญัติว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการ “ข้าราชการที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบ 
60 ปีบริบูรณ์” เป็นการบ่งบอกว่าผู้นั้นสิ้นก าหนดเวลารับราชการ ซึ่งหมายถึงการหยุดพักในภารกิจหน้าที่
ราชการ 

เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ าที่
เกษียณอายุราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาจนครบ 60 ปีบริบูรณ์ ลาออกจากราชการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จึงได้จัดท าโครงการพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณ และของที่ระลึกฯ ดังกล่าวขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุ

ราชการ ลาออกจากราชการ หรือถึงแก่กรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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แผนการด าเนนิงาน 

งาน/โครงการและขั้นตอนการเตรียมงาน มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค 

1.  ส ารวจผู้เกษียณอายุราชการ-ลาออกจาก
ราชการฯ 

        

2.  ท าหนังสือแจ้งหน่วยงาน/คณะวิชา/สถาบัน/
ศูนย์/ส านัก ที่มีข้าราชการ และลูกจ้างที่
เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ ที่
มีคุณสมบัติที่จะได้รบัเครื่องหมายเกียรติคุณ 
และของที่ระลึกส่งมายังกองกลาง 

        

3.  แต่งตั้งคณะท างานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติ
คุณและของที่ระลึกฯ 

        

4. ประชุมคณะท างานเพื่อก าหนดรูปแบบ หน้าที่ 
สถานที่ วนั เวลาการจัดงาน 

        

5.  ขออนุมัติจัดท าเครื่องหมายเกียรติคุณและของ
ที่ระลึก 

        

6. จัดท าหนังสือประวัติของผู้เกษียณอายุราชการ 
หรือลาออกจากราชการ 

      
 

  

7. ท าหนังสือเชิญผู้เกษียณอายรุาชการ ลาออกจาก
ราชการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นเกียรติใน
งาน 

        

8.  ด าเนินการจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติ
คุณและของที่ระลึกฯ 

        

9.  สรุปผลการด าเนินงาน         

บทสรุป 

การประเมินครั้งนี้เป็นการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณ
และของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการฯ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 24 กันยายน 2562 
เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป  
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ตารางแสดงผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ 

จ าแนกตามตัวช้ีวัด (ผลผลิต-ผลลัพธ์) 

ผลผลิต-ผลลัพธ์-ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 
(แผน) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลผลิต     
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     
- จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม คน 500 920  
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ     
- โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
ร้อยละ 80 92.18  

ผลลัพธ์     
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     
- จ านวนกิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
กิจกรรม 2 2  

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ     
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ

ประโยชน์ของการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 80 92.18  

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา     
- โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ 80 100  
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน     
- ค่าใช้จ่ายของการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร 

- งบประมาณเงินรายได้ของกองกลาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 
 
 

บาท 
 

 
 
 

1,140,600 
 

 
 
 

1,025,769.20 
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

คณะท างานจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก  ได้จัดท าแบบสอบถาม และ
แบบสอบถามออนไลน์ ให้มีความสอดคล้อง ครอบคลุมทุกตัวแปรที่เกี่ยวข้อง โดยให้ ผู้ประเมินได้กรอก
แบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ สถานภาพ และการเข้าร่วมงานในฐานะ  
 ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ต่อการเข้าร่วมงานพิธีมอบ
เครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ได้แก่ ด้านการจัดงานและการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บริการ ด้วยคะแนนตามล าดับ (Rating scale) ดังนี้ 
 1.00 – 1.50 คะแนน = ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ “น้อยที่สุด” 
 1.51 – 2.50 คะแนน = ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ “น้อย” 
 2.51 – 3.50 คะแนน = ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ “ปานกลาง” 
 3.51 – 4.50 คะแนน = ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ “มาก” 
 4.51 – 5.00 คะแนน = ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ “มากที่สุด” 
ประเมินผลโดยใช้โปรแกรม SPSS ประกอบไปด้วย Descriptive และ Frequency พิจารณาจากค่าเฉลี่ยและ
น ามาเทียบเกณฑ์ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการเป็น 5 ระดับ (Rating scale) 
 ตอนที่ 3 กิจกรรมที่ควรเพ่ิมในงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุ
ราชการ ลาออกจากราชการฯ 
 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม 

ตารางที ่1 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป  จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
 

ชาย 
หญิง 

65 
173 

27.2 
72.8 

 รวม 237 100.0 
สถานภาพ 

 
ข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย (ประจ า) 
พนักงานมหาวิทยาลัย (ชั่วคราว) 
ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (ประจ า) 
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) 
อ่ืนๆ 
รวม 

18 
170 
14 
6 
3 

26 
2 

237 

7.6 
71.5 
5.7 
2.5 
1.3 

10.8 
0.6 

100.0 
เข้าร่วมงานในฐานะ ผู้เกษียณอายุราชการ/ลาออก 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ผู้มาร่วมงานในหน่วยงานที่มีผู้ เกษียณ/ลาออก 
อ่ืนๆ 
รวม 

17 
5 

215 
2 

237 

7.0 
1.9 

90.5 
0.6 

100.0 
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จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงเป็นจ านวน
และร้อยละ สามารถสรุปผลโดยจ าแนกเป็นรายข้อได้ ดังนี้  

เพศ  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดคือ 237 คน ส่วนใหญ่คือ เพศหญิง มากที่สุด จ านวน 
173 คน คิดเป็นร้อยละ 72.8 รองลงมาคือเพศชาย จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2 ตามล าดับ 

สถานภาพ  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดคือ 237 คน ส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
(ประจ า) มากที่สุด จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 71.5 รองลงมาคือ ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (ชั่วคราว) จ านวน 
26 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 ข้าราชการ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6 พนักงานมหาวิทยาลัย (ชั่วคราว) 
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 ลูกจ้างประจ า จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
(ประจ า) จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 และอ่ืนๆ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 ตามล าดับ 

 เข้าร่วมงานในฐานะ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดคือ 237 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้มาร่วมงาน
ในหน่วยงานที่มีผู้  เกษียณ/ลาออกมากที ่ส ุด  จ านวน 215 คน ค ิดเป ็นร้อยละ 90.5 รองลงมาค ือ  
ผู้เกษียณอายุราชการ/ลาออก จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย จ านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.9 และอ่ืนๆ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 ตามล าดับ 

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 

 

รายละเอียด ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 
แปล
ความ 

ด้านการจัดงานและข้ันตอนการให้บริการ     
1. ความเหมาะสมของการจัดล าดับขั้นตอนพิธีการ 4.58 0.56 91.52 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมของระยะเวลา/ช่วงเวลาที่ใช้ในการจัดงาน

สะดวกในการเข้าร่วมงาน 
4.59 0.58 91.90 มากที่สุด 

3. ความเหมาะสมของรูปแบบภาพฉายของผู้เกษียณ 4.49 0.61 89.75 มาก 
4. ความเหมาะสมรูปแบบการจัดกิจกรรมบันเทิงหลังพิธีการ 4.54 0.59 90.89 มากที่สุด 

รวม 4.55 0.52 91.01 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ     
1. การให้ข้อมูลและบริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร 

อัธยาศัยดี เป็นกันเอง 4.68 0.51 93.54 มากที่สุด 

2. ให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นตามความ
ต้องการของผู้รับบริการ 4.63 0.54 92.66 มากที่สุด 

3. ให้บริการด้วยความเอาใจใส่กระตือรือร้นและเต็มใจ
ให้บริการ 4.61 0.53 92.28 มากที่สุด 

4. การอ านวยความสะดวกในการต้อนรับ/ลงทะเบียน 4.70 0.49 93.92 มากที่สุด 

 รวม 4.66 0.47 93.10 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.61 คิดเป็น
ร้อยละ 92.18 เมื่อพิจารณาในรายด้านมีความพึงพอใจ ดังนี้  

ด้านการจัดงานและขั้นตอนการให้บริการโดยรวมความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.55 
คิดเป็นร้อยละ 91.01 เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
อันดับแรกคือ ความเหมาะสมของระยะเวลา/ช่วงเวลาที่ใช้ในการจัดงานสะดวกในการเข้าร่วมงาน มีค่าเฉลี่ย 
4.59 คิดเป็นร้อยละ 91.90 รองลงมาคือ ความเหมาะสมของการจัดล าดับขั้นตอนพิธีการ มีค่าเฉลี่ย 4.58  
คิดเป็นร้อยละ 91.52 และอันดับสุดท้ายคือ ความเหมาะสมของรูปแบบภาพฉายของผู้เกษียณ มีความพึงพอใจ
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.49 คิดเป็นร้อยละ 89.75 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวมความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.66 คิดเป็น
ร้อยละ 93.10 เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดอันดับแรก
คือ การอ านวยความสะดวกในการต้อนรับ/ลงทะเบียน มีค่าเฉลี่ย 4.70 คิดเป็นร้อยละ 93.92 รองลงมาคือ  
การให้ข้อมูลและบริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร อัธยาศัยดี เป็นกันเอง มีค่าเฉลี่ย 4.68 คิดเป็นร้อยละ 93.54 
และอันดับสุดท้ายคือ ให้บริการด้วยความเอาใจใส่กระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ มีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.61 คิดเป็นร้อยละ 92.28 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยรวมความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.58 คิดเป็น
ร้อยละ 91.67 เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดอันดับแรกคือ 
ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดงานรวมถึงการตกแต่งสถานที่  มีค่าเฉลี่ย 4.66 คิดเป็นร้อยละ 93.16 
รองลงมาคือ ความเหมาะสมของหนังสือที่ระลึกมีขนาดรูปเล่ม/การจัดวาง/การออกแบบ/ความครบถ้วนของ
ข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 4.58 คิดเป็นร้อยละ 91.52 และอันดับสุดท้ายคือ การประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างทั่วถึง มี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.89 

รายละเอียด ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 
แปล
ความ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     
1. ความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน 4.56 0.52 91.14 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดงานรวมถึงการ

ตกแต่งสถานที่ 4.66 0.51 93.16 มากที่สุด 

3. การประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างทั่วถึง 4.54 0.55 90.89 มากที่สุด 
4. ความเหมาะสมของหนังสือที่ระลึกมีขนาดรูปเล่ม/ 

การจัดวาง/การออกแบบ/ความครบถ้วนของข้อมูล 
4.58 0.55 91.52 มากที่สุด 

 รวม 4.58 0.47 91.67 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ     

1. ความประทับใจในการให้บริการ 4.65 0.51 92.91 มากที่สุด 

 รวม 4.65 0.51 92.91 มากที่สุด 

ความพึงพอใจโดยรวมทั้ง 4 ด้าน     

 รวม 4.61 0.44 92.18 มากที่สุด 
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ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยรวมความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.65 คิดเป็น
ร้อยละ 92.91 

ตอนที่ 3  กิจกรรมที่ควรเพิ่มเติมในงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณ และของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณ 
อายุราชการ ลาออกจากราชการฯ 

-  
ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะ  
ตารางที่  3  แสดงข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

ล าดับ รายละเอียด ความถี่ 
1. หนังสือเกษียณท าสวยดี 18 
2. พิธีการ กระชับ เหมาะสม ไม่ยืดเยื้อ เหมือนที่อ่ืนๆ  15 
3. สถานที่สะอาด และอาหารอร่อยมาก 8 
4. อาหารรสชาติไม่ดี รสจัดเกินไป 5 

5. 
ชาม ช้อน ถ้วย และแก้วของร้านสมเกียรติโภชนาไม่สะอาด มีเศษผัก คราบรอย
ลิปสติกและคราบด าติดเกือบทุกแก้ว 

5 

 



ระเบียบวาระที่ 4 
การประชุมคณะท างานจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณ 

และของที่ระลึก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คร้ังที่ 1/2563 

วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563 
ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 

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

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ งานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณ 
และของที่ ระลึก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมรายละเอียดหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1351/2563 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ได้แต่งตั้ง
คณะท างานจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้น 

เพ่ือให้การจัดงานดังกล่าวด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึง เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ งานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
พร้อมหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ได้แนบ (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ งานพิธีมอบ
เครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

ประเด็นพิจารณา 
เสนอพิจารณาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ งานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและ

ของที่ระลึก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการแต่ละฝ่าย 
มติที่ประชุม ..  ...........................................................................................................................  

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



 

 

  
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยศิลปำกร 

ที ่       /2563 
เรื่อง    แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ งำนพิธีมอบเครื่องหมำยเกียรติคุณและของท่ีระลึก 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
---------------------------------- 

  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1351/2563 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ได้แต่งตั้ง
คณะท างานจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้น  

เพ่ือให้การจัดงานดังกล่าวด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  
ฝ่ายต่างๆ โดยประกอบด้วยผู้ด ารงต าแหน่งและมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้  

คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำของที่ระลึกและเครื่องหมำยเกียรติคุณ 
1. ผู้อ านวยการกองคลัง     ประธานอนุกรรมการ 
2. นางดุษณี  คล้ายปาน     อนุกรรมการ 
3. นายกฤษดา  ฐิตวดี     อนุกรรมการ 
4. นายขวัญชัย  หวังวิวรรธน์    อนุกรรมการ 
5. นางสาวสุพรรณี  เที่ยงนาดอน    อนุกรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวชุติมา  คาวิน     อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร และกิจกรรมนันทนำกำร 
1. ผู้อ านวยการกองกลาง    ประธานอนุกรรมการ 
2. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์   อนุกรรมการ 
3. นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร   อนุกรรมการ 
4. นางสาวนิธิวรรณ  เพ่ิมพูล    อนุกรรมการ 
5. นางสาวทัศนีย์  หลีกอาญา    อนุกรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวศศิธร  นวสิมัยนาม    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยบริกำรสถำนที่  
1. รองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร์   ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์   รองประธานอนุกรรมการ 
3. ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อนุกรรมการ 
4. นางบัวลอย  นิลนาคม่วง    อนุกรรมการ 
5. นายพงศ์สวัสดิ์  พิชญาพันธุ์    อนุกรรมการ 
6. นางวิภาดา  พูลเทพ     อนุกรรมการ 
7. นายกิตติศักดิ์  เสมอสุข    อนุกรรมการ 
8. นายพีระวิทย์  ถวิลกลิ่นซ้อน    อนุกรรมการ 
9. นายปัญจพจน์  ชิวปรีชา    อนุกรรมการ 

(ร่ำง) 



 - 2 - 

10. นางสาวณัฐธยาน์  นันทิสิงห์    อนุกรรมการ 
11. นางสาวกนกรัตน์  สามงามตัน    อนุกรรมการ 
12. นายสิปปนันท์  สัตบุรุษาวงศ์    อนุกรรมการ 
13. นายเอกชัย  ยอดสุวรรณ    อนุกรรมการ 
14. นายธัญญา  มีอยู่เต็ม     อนุกรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาววนัญญา  อมรวัฒนา    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ และสื่อ 
1. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม   ประธานอนุกรรมการ 
2. นางสาวขจี  ชิดเชื้อ     อนุกรรมการ 
3. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์   อนุกรรมการ 
4. นางศรีวรรณ  ฤกษ์ชัยรัศมี     อนุกรรมการ 
5. นายธนตุลย์  เบ็งสงวน    อนุกรรมการ 
6. นายจตุพร  มัจฉา     อนุกรรมการ 
7. นายสุทธิพงศ์  สภาพอัตถ์    อนุกรรมการ 
8. นายทัณฑชัย  โพธิ์ศรีมา    อนุกรรมการ 
9. นายวิศาล  ศรีทัศนีย์     อนุกรรมการ 

10. นางสาวพรธิภัสร์  จารุเรืองพงศ์   อนุกรรมการ 
11. นางสาวจริยา  สัจจาพิทักษ์    อนุกรรมการ 
12. นางสาวนิธิวรรณ  เพ่ิมพูน    อนุกรรมการ 
13. นางสาวกาญจนา  จุลโพธิ์    อนุกรรมการ 
14. นางสาวดลนภา  พัวพันธ์งาม    อนุกรรมการและเลขานุการ 

คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยลงทะเบียน และปฏิคม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร    ที่ปรึกษา 
2. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   ที่ปรึกษา 
3. ผู้อ านวยการกองกลาง    ประธานอนุกรรมการ 
4. นางสาวรัตทิกร  คงทอง    อนุกรรมการ 
5. นางสาววารี  จุลโพธิ ์     อนุกรรมการ 
6. นางสาวอัญชลี  มีอิสสระ    อนุกรรมการ 
7. นางสาวจริยา  สัจจาพิทักษ์    อนุกรรมการ 
8. นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ ์   อนุกรรมการ 

9. นายวัชรินทร์  จั๊บโกรย    อนุกรรมการ 
10. นางสาวสายฝน  รัตนยัง    อนุกรรมการ 
11. นางสาวลลิตา  เชื้อหนองปรง    อนุกรรมการ 
12. นางสาวเพรียว  บางเขม็ด    อนุกรรมการ 
13. นางสาวสุกัญญา  ภู่แย้ม    อนุกรรมการ 
14. นางสาวสุอาภา  เปี่ยมฤทัยสุข    อนุกรรมการ 
15. นางสาวพรธิภัสร์  จารุเรืองพงศ์   อนุกรรมการ 
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16. นางสาวสุปราณี  โล่ภักดีสวัสดิ์    อนุกรรมการและเลขานุการ 
17. นางสาวศศิธร  นวสิมัยนาม    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นางสาวนฤมล  ศรีเด่น    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

สั่ง  ณ  วันที่        สิงหาคม  พ.ศ.  2563 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 



 

ภาระหน้าที่ในการจัดงานพิธีมอบเคร่ืองหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทําของที่ระลึกและเครื่องหมายเกียรติคุณ 
1. ประสานงานในการวัดขนาดน้ิวของผู้เกษียณเพ่ือจัดทําแหวน  
2. จัดหาร้านเพ่ือจัดทําเคร่ืองหมายเกียรติคุณและของที่ระลกึ 
3. ตรวจสอบความถูกต้องของเคร่ืองหมายเกียรติคุณ และของที่ระลึก  
4. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

คณะอนุกรรมการฝ่ายพธิีการ และกิจกรรมนันทนาการ 
1. จัดลําดับการจัดวางเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกเพ่ือการส่งมอบ 
2. ประสานกับฝ่ายลงทะเบียนเพ่ือตัดรายช่ือผู้เกษียณกรณีไม่มารับเคร่ืองหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก 
3. ประสานงานกับคณะดุริยางคศาสตร์ในการแสดงดนตรีภายในงาน 
4. จัดหาร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ใช้ในงาน 
5. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

คณะอนุกรรมการฝ่ายบริการสถานท่ี  
1. จัดและตกแต่งสถานที่การจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกตามแผนผังที่ได้

จัดทําไว้ 
2. ติดต้ังอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน 
3. จัดเตรียมที่น่ังด้านข้างเวทีสําหรับผู้เกษียณที่ขึ้นรับเคร่ืองหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก 
4. จัดเตรียมเจ้าหน้าที่สําหรับยกเก้าอ้ีขึ้น-ลงเวที เพ่ือใช้ในการถ่ายรูปผู้เกษียณร่วมกับผู้บริหาร 
5. จัดทําแผนผังการจัดการและติดไว้บริเวณทางเข้างาน 
6. ติดป้ายช่ือหน่วยงาน และดอกไม้ตกแต่งประจําโต๊ะ 
7. จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เปิด-ปิด อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 

พร้อมอํานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดเตรียมงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณ
และของที่ระลึก 

8. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และสื่อ 

1. จัดทําสูจิบัตร 
2. จัดทําคู่มือติดต่อราชการของผู้เกษียณ 
3. จัดทําเข็มติดหน้าอก 
4. จัดหาพิธีกรดําเนินรายการ  
5. ดําเนินการถ่ายภาพและทําป้ายงานติดบนเวที 
6. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

คณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และปฏิคม 
1. ดําเนินการรับลงทะเบียนในส่วนของผู้เกษียณอายุราชการ และผู้เข้าร่วมงาน 
2. ติดโบว์และเข็มแก่ผู้เกษียณ 
3. เชิญผู้เกษียณและผู้เข้าร่วมงานน่ังตามโต๊ะที่จัดไว้ 
4. เชิญผู้เกษียณขึน้เวทีเพ่ือรับเคร่ืองหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก 
5. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 



ระเบียบวาระที่ 4 
การประชุมคณะท างานจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณ 

และของที่ระลึก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คร้ังที่ 1/2563 

วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563 
ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 

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

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.2 การจัดท าเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการหรือถึงแก่กรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
สรุปเรื่อง 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยเครื่องหมายเกียรติคุณ พ.ศ. 2547 และตามประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ฉบับลงวันที่ 13 
กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยศิลปากรมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สมควรได้รับเครื่องหมาย
เกียรติคุณที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

1.1 เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
1.2 เป็นผู้ที่รับราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากรจนครบเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจาก

ราชการ หรือโอนไปรับราชการที่ส่วนราชการอ่ืน หรือตาย หลังจากรับราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วย
ความเรียบร้อยเป็นเวลา 15 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 

กรณีมีข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 1.2 แต่คณะ
หรือหน่วยงานใดที่ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างนั้นสังกัด พิจารณาเห็นว่าบุคคลดังกล่าวสร้างผลงานดีเด่น
ให้แก่มหาวิทยาลัยและมีระยะเวลารับราชการใกล้เคียงกับระยะเวลาตามข้อ 1.2 ประกอบกั บมีเหตุผล 
อันสมควรอย่างยิ่ง คณะหรือหน่วยงานนั้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะหรือหน่วยงานนั้น  
จะขอเสนอเครื่องหมายเกียรติคุณให้แก่บุคคลดังกล่าว โดยให้ที่ประชุมคณบดีเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ก็ได้ โดยก าหนดให้เครื่องหมายเกียรติคุณมีลักษณะตามรูปแบบแนบท้ายประกาศฯ และจัดท าของที่ระลึก 
ในวงเงินรายละไม่เกิน 10,000 บาท เพื่อเป็นรางวัลบ าเหน็จความชอบ 

ทั้ งนี้  ที่ประชุมคณะท างานจัดงานพิธีมอบเครื่ องหมายเกียรติคุณและของที่ ระลึก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีมติเห็นชอบให้จัดท าของที่ระลึกส าหรับผู้ที่เคยได้รับโทษทางวินัย ในวงเงินรายละไม่
เกิน 5,000 บาท  

ในการนี้ กองกลางจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดท าเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก
ให้แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือถึงแก่กรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2563  
เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 และครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 ได้ให้ความ
เห็นชอบการพิจารณามอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 54 ราย  
และท่ีขอเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ จ านวน 9 ราย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  



ประเด็นพิจารณา 
เสนอพิจารณารูปแบบการจัดท าเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 
มติที่ประชุม ..  ...........................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................................  
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ระเบียบวาระที่ 4 
การประชุมคณะท างานจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณ 

และของที่ระลึก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คร้ังที่ 1/2563 

วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563 
ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 

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

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.3 ก าหนดวัน สถานที่ และก าหนดการงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและ 
ของทีร่ะลึก 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนดจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือถึงแก่กรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาก าหนดวัน สถานที่ และก าหนดการจัดงาน พิธีมอบ
เครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ได้แนบก าหนดการจัดงาน 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 ประกอบการพิจารณา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
ประเด็นพิจารณา 

เสนอพิจารณาก าหนดวัน สถานที่ และก าหนดการงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและ 
ของทีร่ะลึกฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มติที่ประชุม ..  ...........................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 
 
 



ก ำหนดกำรพิธีมอบเครื่องหมำยเกียรติคุณและของที่ระลึก ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
วันอังคำรที่  24  กันยำยน  2562 

ณ อำคำรศนูย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษำ   
มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ จังหวัดนครปฐม  

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

เวลา  10.30  น. -   ลงทะเบียน 
-  การแสดงดนตรี (คณะดุริยางคศาสตร์)  

เวลา  11.30  น. -   ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ลาออกจากราชการ 
ตัวแทน และแขกรับเชิญมาถึงบริเวณงาน 

เวลา  11.45  น. - ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กล่าวรายงาน 
- อธิการบดีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก 
- อธิการบดีกล่าวขอบคุณ และอวยพรผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ลาออกจากราชการ  
- อธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ลาออกจากราชการ                             

ถ่ายภาพร่วมกัน 

เวลา  12.30  น. -   การแสดงและกิจกรรมนันทนาการ (การแสดงของคณะ/หน่วยงานต่างๆ) 
1. ชุดการแสดง “โขน ตอนหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา” โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์ 
2. ชุดการแสดง “ร าอวยพรเกษียณอายุราชการ” คณะวิทยาศาสตร์ 
3. ชุดการแสดง “ร าอวยพรเกษียณอายุราชการ” คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรม 
4. ชุดการแสดง “IA Dance” ส านักงานตรวจสอบภายใน 
5. ชุดการแสดง “SMART Ageing” ส านักหอสมุดกลาง 
6. ชุดการแสดง “อย่าจบเมื่อพบหน้า” กองกิจการนักศึกษา 

- รับประทานอาหารร่วมกัน  (โต๊ะจีน) 
เวลา  15.00  น. - ปิดงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องเดิม 



ก ำหนดกำรพิธีมอบเครื่องหมำยเกียรติคุณและของที่ระลึก ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
วันอังคำรที่ ... กันยำยน  2563 

ณ อำคำรศนูย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษำ   
มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ จังหวัดนครปฐม  

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

เวลา  10.30  น. -   ลงทะเบียน 
-  การแสดงดนตรี (คณะดุริยางคศาสตร์)  

เวลา  11.30  น. -   ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ลาออกจากราชการ 
ตัวแทน และแขกรับเชิญมาถึงบริเวณงาน 

เวลา  11.45  น. - ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กล่าวรายงาน 
- อธิการบดีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก 
- อธิการบดีกล่าวขอบคุณ และอวยพรผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ลาออกจากราชการ  
- อธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ลาออกจากราชการ 

ถ่ายภาพร่วมกัน 

เวลา  12.30  น. -   การแสดงและกิจกรรมนันทนาการ (การแสดงของคณะ/หน่วยงานต่างๆ) 
1. ...........................................................................................................  
2. ...........................................................................................................  
3. ...........................................................................................................  
4. ...........................................................................................................  
5. ...........................................................................................................  
6. ...........................................................................................................  

- รับประทานอาหารร่วมกัน  (โต๊ะจีน) 
เวลา  15.00  น. - ปิดงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ร่ำง) 



ระเบียบวาระที่ 4 
การประชุมคณะท างานจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณ 

และของที่ระลึก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คร้ังที่ 1/2563 

วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563 
ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 

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

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและ 
ของที่ระลกึฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนดจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก
ให้แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือถึงแก่กรรม 
เป็นประจ าทุกปี โดยได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้ใน
การด าเนินงานโครงการดังกล่าว เป็นเงินทั้งสิ้น 1,030,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งจ าแนก
เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทน เป็นเงิน     10,000.- บาท 
2. ค่าใช้สอย เป็นเงิน 1,008,000.- บาท 
3. ค่าวัสดุ เป็นเงิน     12,000.- บาท 

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดงานพิธีมอบเครื่องหมาย
เกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ า ที่เกษียณอายุราชการ 
ลาออกจากราชการ หรือถึงแก่กรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

รายการ 
ค่าใช้จ่าย 
ปี 2562 

ประมาณค่าใช้จ่าย 
ปี 2563 

คงเหลือ 
(บาท) 

- งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 1,030,000.00 บาท    

ค่าตอบแทน 10,000.00 15,000.00  
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา - 1,000.00  
2. ค่าตอบแทนนักดนตรี 6,000.00 6,000.00  
3. ค่าตอบแทนนักแสดง 4,000.00 5,000.00  
4. ค่าตอบแทนอ่ืนๆ - 3,000.00  
ค่าใช้สอย 1,002,414.00 1,173,000.00  
1. ค่าจัดท าเครื่องหมายเกียรติคุณ  (จ านวน 54 อัน)   

- จ านวน 67 ราย (67 อัน อันละ 4,066 บาท) 219,564.00 272,422.00  
2. ค่าจัดท าของที่ระลึก (จ านวน 54 อัน)   

- จ านวน 67 ราย (67 อัน อันละ 10,000 บาท) 540,000.00 670,000.00  
3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม 159,250.00 140,000.00  

 



 

รายการ 
ค่าใช้จ่าย 
ปี 2562 

ประมาณค่าใช้จ่าย 
ปี 2563 

คงเหลือ 
(บาท) 

ค่าใช้สอย (ต่อ)    
4. ค่าดอกไม้ตกแต่งเวทีและสถานที่จัดงาน 20,000.00 20,000.00  
5. ค่าหนังสือคู่มือติดต่อราชการผู้เกษียณฯ  6,600.00 8,000.00  
6. ค่าจัดพิมพ์สูจิบัตร 54,000.00 60,000.00  
7. ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 3,000.00 2,578.00  
ค่าวัสดุ 19,355.20 26,000.00  
1. ค่าเข็มที่ระลึก  (จ านวน 57 อัน) (จ านวน 67 อัน)  

- จ านวน 67 อัน (67 อัน อันละ 150 บาท)  8,538.60 10,050.00  
2. ค่าวัสดุส าหรับกิจกรรมนันทนาการ 4,050.00 15,000.00  
3. ค่าวัสดุอ่ืนๆ 6,766.60 950.00  

รวมทั้งสิ้น 1,031,769.20 1,214,000.00 -184,000.00 
 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

ประเด็นพิจารณา 
เสนอพิจารณาประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและ 

ของที่ระลึกฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอส าหรับการจัดงานดังกล่าว 
จึงเสนอขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม เป็นเงิน 184,000.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 1,214,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม ..  ...........................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 
 
 






