
ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คร้ังที่ 2/2563 
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 

ณ  ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 
…………….……………….. 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและ

ของที่ระลึก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 
2563 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 2.1 ชื่องานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เพ่ือจัดทำหนังสือที่ระลึก 
 2.2 สรุปประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและ 

ของทีร่ะลึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 2.3 วันที่คณะวิชา/หน่วยงานกำหนดจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและ 

ของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ลาออกหรือถึงแก่กรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 2.4 รายชื่อผู้ได้รับเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง 
   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 (ร่าง) กำหนดการพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก  ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4.2 คณะทำงานจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 รายงานความคืบหน้า 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 



ระเบียบวาระที่ 1 
การประชุมคณะทำงานจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คร้ังที่ 2/2563 

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 
ณ  ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 

-------------------------- 
เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและ
ของที่ระลึก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 
2563 

 
สรุปเรื่อง 

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะทำงานจัดงานพิธีมอบ
เครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 
สิงหาคม 2563 

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



รายงานการประชุมคณะทำงานจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณ 
และของที่ระลึก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คร้ังที่ 1/2563 
วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563 

ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 
------------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานคณะทำงาน 
2. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี คณะทำงาน 
3. ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คณะทำงาน 
4. ผู้อำนวยการกองกลาง คณะทำงาน 
5. ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกลาง คณะทำงาน 
6. นางศรีวรรณ ฤกษ์ชัยรัศมี คณะทำงาน 

แทน หัวหน้างานสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี 
7. หัวหน้างานพัสดุ กองคลัง คณะทำงาน 
8. หัวหน้างานกิจการพิเศษ คณะทำงาน 

กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
9. หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองกลาง คณะทำงานและเลขานุการ 
10. นางสาวทัศนีย์ หลีกอาญา คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นาวสาวศศิธร นวสิมัยนาม คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสาวนฤมล ศรีเด่น คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 2. นางสาวสุพรรณี เที่ยงนาดอน งานพัสดุ กองคลัง 
 3. นางสาวสุปราณี โล่ภักดีสวัสดิ์ งานบริหารทั่วไป กองกลาง 
 4. นางสาวกาญจนา จุลโพธิ์ งานสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี 
 5. นางสาวดลนภา พัวพันธ์งาม งานสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสุทธิพงศ์ สภาพอัตถ์ ติดราชการ 

ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. นายทัณฑชัย โพธิ์ศรีมา ติดราชการ 

ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร  
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3. นายปัญจพจน์ ชิวปรีชา ติดราชการ 
กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.   

 เมื่อคณะทำงานมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระท่ี  1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ไม่มี  เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก 

วาระที่  2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
วาระที่  2.1 การแต่งตั้งคณะทำงานจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของท่ีระลึก ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 
ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่

ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ ที ่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือถึงแก่กรรม  
ในช่วงเดือนกันยายนเป็นประจำทุกปี 

ฉะนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้ง
คณะทำงานจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที ่ 2.2 รายชื่อผู้ได้รับเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันอังคารที่ 

26 พฤษภาคม 2563 และครั ้งที ่ 13/2563 เมื ่อวันอังคารที ่ 14 กรกฎาคม 2563 ได้ให้ความเห็นชอบ  
การพิจารณามอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 54 ราย และ
ที่ขอเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 9 ราย ดังนี้ 

1. กลุ่มผู ้เกษียณอายุราชการตามปกติ ผู ้ลาออกจากราชการ และผู ้ถึงแก่กรรมระหว่างรับราชการ  
จำนวน 51 ราย ดังนี้ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
 1. นางพนมพร ยูถะสุนทร 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 2. อาจารย์นพไชย อังควัฒนะพงษ์ 
  



 - 3 - 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 3. นางกัญญาภัค ไทยสงค์ 
 4. ศาสตราจารย์ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์ 
คณะโบราณคด ี
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรมัตถ์ คำเอก 
คณะมัณฑนศิลป์ 
 6. นางนภาพร ทองทวี 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ สิงห์สาย 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน 
 9. รองศาสตราจารย์ ดร. ร.ต.อ.อนุชา แพ่งเกษร 
 10. นายสนั่น ภูโคตรศรี ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 63 
คณะอักษรศาสตร์ 
 11. อาจารย์ ดร.สุรีพร จรุงธนะกิจ 
 12. นางชุติมา เกิดมณี 
 13. รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ 
 14. ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม 
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีรา อภิญญาเวศพร 
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 2 ส.ค. 62 
คณะศึกษาศาสตร์ 
 17. อาจารย์ ดร.บำรุง ชำนาญเรือ 
 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 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร 
 29. อาจารย์วิญญู โชครุ่งกาญจน์  ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 62 
คณะดุริยางคศาสตร์ 
 30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เจริญนิตย์ 
คณะวิทยาการจัดการ 
 31. อาจารย์วันชัย เจือบุญ 
สำนักหอสมุดกลาง 
 32. นางสาวอัญชลี ใจซื่อ 
 33. นางสาวเกศินี เพ็ญศิริ 
 34. นางวารุณี ศิลาทอง 
 35. นายมนตรี ศรีสุทัศน์ 
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี 
 36. นางสาวธวัลรัตน์ บุณยเลขา ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 63 
สำนักงานอธิการบดี 
 37. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า 
 38. นายสุพรชัย มั่งมีสิทธิ์ 
กองกลาง 
 39. นายณิพล พุ่มพันธ์ 
กองคลัง 
 40. นางอิสรีย์ วงศ์อนันต์ ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 63 
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 อิ่นคำ 
กองบริหารงานวิชาการ 
 50. นางสาวถนอมวงศ์ สัมพัญญู  
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งานวิเทศสัมพันธ์ 
 51. นางสาวลักขณา บัณฑิตศรี 

2. กลุ่มข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์) 
ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 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 มีผู ้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนที่สมควรได้รับเครื่องหมาย  
เกียรติคุณและของที ่ระลึก ตามข้อ 1.2 ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื ่อง หลักเกณฑ์การมอบ
เครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ฉบับลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความตั้งใจและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรให้ได้รับเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร (เป็นกรณีพิเศษ) จำนวน 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 บรรเทิงหรรษา สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ 
  8. อาจารย์นฤชร สังขจันทร์ สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  9. นางกาญจนา อานปฐมทอง สังกัดกองกิจการนักศึกษา 

ทั้งนี้ หากมีคณาจารย์บางรายได้รับการต่อเวลาราชการ ให้ชะลอการมอบเครื่องหมายเกียรติคุณ
และของที่ระลึกไว้ก่อน จนกว่าจะเกษียณอายุ 65 ปี หรือลาออกก่อนครบระยะเวลาการต่อเวลาราชการ 

เนื่องจากมีข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย 
และลูกจ้างประจำ ลาออกจากราชการและถึงแก่กรรมเพิ่มเติม จำนวน 5 ราย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
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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 

  อนึ่ง มีพนักงานมหาวิทยาลัยเสียชีวิต ราย นางสาวทิพย์ดนยา ทิพนาถศิริสกุล ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนที่สมควรได้รับเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ ระลึก ตามข้อ 1.2 ของประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื ่อง หลักเกณฑ์การมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ฉบับลงวันที่ 13  
กรกฎาคม พ.ศ. 2550 แต่เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกได้พิจารณา
แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้สร้างผลงานดีเด่นให้แก่มหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรให้ได้รับเครื่องหมาย 
เกียรติคุณและของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยศิลปากร (เป็นกรณีพิเศษ)  
 นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีได้แจ้งที่ประชุมทราบว่ามีผู้ที่ ต่อเวลาราชการ 
จำนวน 4 ราย ดังนี ้
 1. ศาสตราจารย์ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร. ร.ต.อ.อนุชา แพ่งเกษร คณะมัณฑนศิลป์ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว คณะศึกษาศาสตร์ 
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง คณะวิทยาศาสตร์ 
 รวมรายชื่อผู้ได้รับเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จำนวน 64 ราย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  

วาระที่  2.3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่
ระลึกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดงานพิธีมอบเครื ่องหมายเกียรติคุณและของที ่ระลึกฯ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 
รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม แล้วนั้น 
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กองกลางได้สำรวจความพึงพอใจที ่มีต่อการจัดงาน/กิจกรรม และหนังสือที ่ระลึกแก่ผู้
เกษียณอายุราชการฯ มีผู้ตอบแบบสำรวจ จำนวน 237 คน พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.61) และพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 

- ด้านการจัดงานและขั ้นตอนการให้บริการโดยรวมความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  
มีค่าเฉลี่ย 4.55 คิดเป็นร้อยละ 91.01 เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุดอันดับแรกคือ ความเหมาะสมของระยะเวลา/ช่วงเวลาที่ใช้ในการจัดงานสะดวกในการเข้าร่วมงาน  
มีค่าเฉลี่ย 4.59 คิดเป็นร้อยละ 91.90 รองลงมาคือ ความเหมาะสมของการจัดลำดับขั้นตอนพิธีการ มีค่าเฉลี่ย 
4.58 คิดเป็นร้อยละ 91.52 และอันดับสุดท้ายคือ ความเหมาะสมของรูปแบบภาพฉายของผู ้เกษียณ  
มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.49 คิดเป็นร้อยละ 89.75 

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

- ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยรวมความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.58 
คิดเป็นร้อยละ 91.67 เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
อันดับแรกคือ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดงานรวมถึงการตกแต่งสถานที่ มีค่าเฉลี่ย 4.66 คิดเป็นร้อยละ 
93.16 รองลงมาคือ ความเหมาะสมของหนังสือที่ระลึกมีขนาดรูปเล่ม/การจัดวาง/การออกแบบ/ความครบถ้วน
ของข้อมูล มีค่าเฉลี ่ย 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 

ลำดับ รายละเอียด ความถี่ 
1. หนังสือเกษียณทำสวยดี 18 
2. พิธีการ กระชับ เหมาะสม ไม่ยืดเยื้อ เหมือนที่อ่ืนๆ  15 
3. สถานที่สะอาด และอาหารอร่อยมาก 8 
4. อาหารรสชาติไม่ดี รสจัดเกินไป 5 

5. 
ชาม ช้อน ถ้วย และแก้วของร้านสมเกียรติโภชนาไม่สะอาด มีเศษผัก คราบรอย
ลิปสติกและคราบดำติดเกือบทุกแก้ว 

5 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่  3 เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่มี 

วาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่  4.1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ งานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1351/2563 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ได้แต่งตั้ง

คณะทำงานจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้น 
เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึง เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ งานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
พร้อมหน้าที ่ความรับผิดชอบ ทั ้งนี ้  ได ้แนบ (ร ่าง) คำสั ่งแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ งานพิธี  
มอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ประจำปี พ.ศ. 2563 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 
 - ฝ่ายจัดทำของที่ระลึกและเครื่องหมายเกียรติคุณ 
  ประธานอนุกรรมการ – ผู้อำนวยการกองคลัง 
 - ฝ่ายพิธีการ และกิจกรรมนันทนาการ 
  ประธานอนุกรรมการ – ผู้อำนวยการกองกลาง 
 - ฝ่ายบริการสถานที่ 
  ประธานอนุกรรมการ – รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ 
 - ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อ 
  ประธานอนุกรรมการ – รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
 - ฝ่ายลงทะเบียน และปฏิคม 
  ประธานอนุกรรมการ – ผู้อำนวยการกองกลาง 
  



 - 9 - 

วาระที่  4.2 การจัดทำเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
และลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการหรือถึงแก่กรรม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยเครื่องหมายเกียรติคุณ พ.ศ. 2547 และตามประกาศ

มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื ่อง หลักเกณฑ์การมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที ่ระลึก ฉบับลงวันที่ 13 
กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยศิลปากรมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สมควรได้รับเครื่องหมาย
เกียรติคุณที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

1.1 เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
1.2 เป็นผู้ที่รับราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากรจนครบเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจาก

ราชการ หรือโอนไปรับราชการที่ส่วนราชการอื่น หรือตาย หลังจากรับราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วย
ความเรียบร้อยเป็นเวลา 15 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 

กรณีมีข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 1.2 แต่คณะ
หรือหน่วยงานใดที่ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างนั้นสังกัด พิจารณาเห็นว่าบุคคลดังกล่าวสร้างผลงานดีเด่น
ให้แก่มหาวิทยาลัยและมีระยะเวลารับราชการใกล้เคียงกับระยะเวลาตามข้อ 1.2 ประกอบกับมีเหตุผล  
อันสมควรอย่างยิ่ง คณะหรือหน่วยงานนั้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะหรือหน่วยงานนั้น  
จะขอเสนอเครื่องหมายเกียรติคุณให้แก่บุคคลดังกล่าว โดยให้ที่ประชุมคณบดีเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ก็ได้ โดยกำหนดให้เครื่องหมายเกียรติคุณมีลักษณะตามรูปแบบแนบท้ายประกาศฯ และจัดทำของที่ ระลึก 
ในวงเงินรายละไม่เกิน 10,000 บาท เพื่อเป็นรางวัลบำเหน็จความชอบ 

ทั ้งน ี ้  ท ี ่ประช ุมคณะทำงานจัดงานพิธ ีมอบเคร ื ่องหมายเกียรต ิค ุณและของที ่ระลึก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีมติเห็นชอบให้จัดทำของที่ระลึกสำหรับผู้ที่เคยได้รับโทษทางวินัย ในวงเงินรายละไม่
เกิน 5,000 บาท  

ในการนี้ กองกลางจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดทำเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก
ให้แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือถึงแก่กรรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2563  
เมื ่อวันอังคารที ่ 26 พฤษภาคม 2563 และครั้งที ่ 13/2563 เมื่อวันอังคารที ่ 14 กรกฎาคม 2563 ได้ให้ 
ความเห็นชอบการพิจารณามอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 
54 ราย และที่ขอเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 9 ราย และอยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณา จำนวน 5 ราย ทั้งนี้ มีคณาจารย์บางรายได้รับการต่อเวลาราชการ ให้ชะลอ 
การมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกไว้ก่อน จนกว่าจะเกษียณอายุ 65 ปี  หรือลาออกก่อนครบ
ระยะเวลาการต่อเวลาราชการ จำนวน 4 ราย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบดังนี้ 
 1. ให้ดำเนินการจัดทำเครื่องหมายเกียรติคุณเป็นโล่ไม้พร้อมกล่องไม้สัก โดยคงรูปแบบเหมือน
ปีที่ผ่านมา ในวงเงินชุดละ 4,066 บาท และของที่ระลึกเป็นแหวนทองคำสลักพระพิฆเนศ ในวงเงินวงละ 
15,000 บาท รวมจำนวน 64 ราย โดยให้มีรูปแบบเหมือนปีที่ผ่านมา 
 2. มอบหมายให้กองกฎหมายปรับแก้ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบ
เครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ฉบับลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ข้อ 5 “ให้จัดทำของที่ระลึกใน
วงเงินรายละไม่เกิน 10,000 บาท เพื่อเป็นรางวัลบำเหน็จความชอบตามข้อ 3” เป็น “ให้จัดทำของที่ระลึกใน
วงเงินรายละไม่เกิน 15,000 บาท เพื่อเป็นรางวัลบำเหน็จความชอบตามข้อ 3” 
 3. มอบหมายให้งานพัสดุ กองคลังประสานงานกับห้างหุ้นส่วนจำกัด แต้เลี ้ยงฮั้ว ในการ 
เสนอราคาแหวนที่ระลึกทองคำ 90% น้ำหนักโดยเฉลี่ย 5.0 กรัม เพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดทำ 
ของที่ระลึกต่อไป 

วาระท่ี  4.3 กำหนดวัน สถานที่ และกำหนดการงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของท่ีระลึก 

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือถึงแก่กรรม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในการนี ้ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดวัน สถานที่ และกำหนดการจัดงานพิธีมอบ
เครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ได้แนบกำหนดการจัดงาน 
ประจำปี พ.ศ. 2562 ประกอบการพิจารณา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้งดการจัดงานเลี้ยง เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน  
และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดแนวทาง
ไว้เบื้องต้น ดังนี้ 

1. อธิการบดีมอบเครื ่องหมายเกียรติคุณและของที ่ระลึก ในวันที ่คณะวิชา/หน่วยงาน 
กำหนดใหจ้ัดงานมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกของคณะวิชา/หน่วยงาน 

2. หากคณะวิชา/หน่วยงานไม่มีการจัดงานฯ ให้เชิญข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย ที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือผู้แทนผู้ถึงแก่กรรม รับเครื่องหมายเกียรติคุณและ
ของที่ระลึก ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) หรือการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะนั้นๆ  

ทั้งนี้ ในส่วนของการร่วมงานเลี้ยงจะเชิญข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัย  
ที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือผู้แทนผู้ถึงแก่กรรม เข้าร่วมงานในปีต่อไป



วาระที่  4.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกฯ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก

ให้แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือถึงแก่กรรม 
เป็นประจำทุกปี โดยได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้ใน
การดำเนินงานโครงการดังกล่าว เป็นเงินทั้งสิ้น 1,030,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งจำแนก
เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

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

 ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานพิธีมอบเครื่องหมาย
เกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ 
ลาออกจากราชการ หรือถึงแก่กรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

รายการ 
ค่าใช้จ่าย 
ปี 2562 

ประมาณค่าใช้จ่าย 
ปี 2563 

คงเหลือ 
(บาท) 

- งบประมาณรายจ ่ายจากเง ินรายได ้  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 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. ค่าจัดทำเครื่องหมายเกียรติคุณ  (จำนวน 54 อัน)   

- จำนวน 67 ราย (67 อัน อันละ 4,066 บาท) 219,564.00 272,422.00  
2. ค่าจัดทำของที่ระลึก (จำนวน 54 อัน)   

- จำนวน 67 ราย (67 อัน อันละ 10,000 บาท) 540,000.00 670,000.00  
3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม 159,250.00 140,000.00  
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  
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รายการ 
ค่าใช้จ่าย 
ปี 2562 

ประมาณค่าใช้จ่าย 
ปี 2563 

คงเหลือ 
(บาท) 

ค่าวัสดุ 19,355.20 26,000.00  
1. ค่าเข็มที่ระลึก  (จำนวน 57 อัน) (จำนวน 67 อัน)  

- จำนวน 67 อัน (67 อัน อันละ 150 บาท)  8,538.60 10,050.00  
2. ค่าวัสดุสำหรับกิจกรรมนันทนาการ 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 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ปรับลดประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีมอบ
เครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกฯ ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทน   - บาท 
2. ค่าใช้สอย  1,168,824.00 บาท 

- ค่าจัดทำเครื่องหมายเกียรติคุณ จำนวน 64 ชุด เป็นเงิน   260,224.00 บาท 
- ค่าจัดทำของที่ระลึก จำนวน 64 วง เป็นเงิน   864,000.00 บาท 
- ค่าคู่มือติดต่อราชการผู้เกษียณฯ เป็นเงิน      6,600.00 บาท 
- ค่าสูจิบัตร เป็นเงิน     38,000.00 บาท 

3.  ค่าวัสดุ  9,600.00 บาท 
- ค่าเข็มที่ระลึก จำนวน 64 อัน เป็นเงิน      9,600.00 บาท 

รวมเป็นเงิน       1,178,424.00 บาท 
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) 

ทั้งนี้ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการขออนุมัติโครงการ งบประมาณ และงบประมาณ
สนับสนุนเพิ่มเติม จำนวน 1,178,424.00 (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) ต่อไป 

วาระที่  5 เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา  15.00  น. 
 (นางสาวนฤมล  ศรีเด่น) 
 ผู้จดรายงานการประชุม 



ระเบียบวาระที่ 2 
การประชุมคณะทำงานจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คร้ังที่ 2/2563 

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 
ณ  ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 

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

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

2.1 ชื่องานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพื่อจัดทำหนังสือที่ระลึก 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีที่ประชุมคณะทำงานจัดงานเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 มีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ตั้งชื่องานพิธีมอบ
เครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น  

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ได้เสนอให้ตั้ง
ชื่ องาน พิ ธีมอบ เครื่องหมายเกี ยรติ คุณ และของที่ ระลึ กฯ  ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ . 25 63 ว่ า  
“เกษียณกาล กศานติ์เกษม” 

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

 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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-------------------------- 

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

2.2 สรุปประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่
ระลึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะทำงานจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ ระลึก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้ปรับลดประมาณ
การค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกฯ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ
ดำเนินการ นั้น 

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานพิธีมอบเครื่องหมาย
เกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ 
ลาออกจากราชการ หรือถึงแก่กรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 1. ค่าตอบแทน   - บาท 
 2. ค่าใช้สอย  1,168,824.00 บาท 

- ค่าจัดทำเครื่องหมายเกยีรติคุณ จำนวน 64 ชุด เป็นเงิน   260,224.00 บาท 
- ค่าจัดทำของที่ระลึก จำนวน 64 วง เป็นเงิน   864,000.00 บาท 
- ค่าคู่มือติดต่อราชการผู้เกษยีณฯ เป็นเงิน      6,600.00 บาท 
- ค่าสูจิบัตร เป็นเงิน     38,000.00 บาท 

3.  ค่าวัสดุ  9,600.00 บาท 
- ค่าเข็มทีร่ะลึก จำนวน 64 อัน เป็นเงิน      9,600.00 บาท 

รวมเป็นเงิน        1,178,424.00 บาท 
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) 



ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ซึ่งได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,178,424.00 (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) 

จงึเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
มติที่ประชุม ..  ...........................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
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เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

2.3 วันที่คณะวิชา/หน่วยงานกำหนดจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและ 
ของที่ระลึกผู้ เกษียณอายุราชการ ลาออกหรือถึงแก่กรรม ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะทำงานจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ให้งดการจัดงานเลี้ยง เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดแนวทางไว้เบื้องต้น ดังนี้ 

1. อธิการบดีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ในวันที่คณะวิชา/หน่วยงาน 
กำหนดใหจ้ัดงานมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกของคณะวิชา/หน่วยงาน 

2. หากคณะวิชา/หน่วยงานไม่มีการจัดงานฯ ให้เชิญข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย ที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือผู้แทนผู้ถึงแก่กรรม รับเครื่องหมายเกียรติคุณและ
ของที่ระลึก ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) หรือการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะนั้นๆ  

ทั้งนี้ ในส่วนของการร่วมงานเลี้ยงจะเชิญข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัย  
ที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือผู้แทนผู้ถึงแก่กรรม เข้าร่วมงานในปีต่อไป 

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้สรุปวันที่คณะวิชา/หน่วยงานกำหนดจัดงานพิธีมอบเครื่องหมาย
เกียรติคุณและของที่ระลึก ผู้เกษียณอายุราชการ ลาออกหรือถึงแก่กรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

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

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



คณะวิชา/หน่วยงาน วันจัดงาน เวลา หมายเหตุ

บัณฑิตวิทยาลัย 18 ก.ย. 63 - ยังไม่ก าหนดเวลา

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ไม่จัด

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 23 ก.ย. 63 - ยังไม่ก าหนดเวลา

คณะโบราณคดี ไม่จัด ผู้เกษียณติดภารกิจ

คณะมัณฑนศิลป์ 28 ก.ย. 63 - ยังไม่ก าหนดเวลา

คณะอักษรศาสตร์ 16 ก.ย. 63 14.00

คณะศึกษาศาสตร์ 16 ก.ย. 63 13.00

คณะวิทยาศาสตร์ 15 ก.ย. 63 10.30

คณะเภสัชศาสตร์ 24 ก.ย. 63 08.30

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไม่จัด

คณะดุริยางคศาสตร์ ไม่จัด

คณะวิทยาการจัดการ ไม่จัด

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไม่จัด

25 ก.ย. 63 (นฐ)

30 ก.ย. 63 (ทพ)

ส านักดิจิทัลและเทคโนโลยี ไม่จัด

ส านักงานอธิการบดี 22 ก.ย. 63 ภายหลังการประชุม ก.บ.ม.

วันท่ีหน่วยงานก าหนดจัดงานพิธีมอบเคร่ืองหมายเกียรติคุณและของท่ีระลึก

ผู้เกษียณอายุราชการ ลาออกหรือถึงแก่กรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส านักหอสมุดกลาง
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เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

2.4 รายชื่อผู้ ได้รับเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ประจำปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี เกษียณอายุราชการ 
ลาออกจากราชการ และถึงแก่กรรมระหว่างรับราชการ และสำนักงานอธิการบดี ได้กำหนดจัดงาน พิธี
เครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นั้น 

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการจัดทำรายชื่อผู้รับเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 16 ราย ดังนี้ 

1. กลุ่มผู้ เกษียณอายุราชการตามปกติ ผู้ลาออกจากราชการ และผู้ถึงแก่กรรมระหว่างรับราชการ  
จำนวน 15 ราย ดังนี้ 

สำนักงานอธิการบดี 
 1. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า 
 2. นายสุพรชัย มั่งมีสิทธิ์ 
กองกลาง 
 3. นายณิพล พุ่มพันธ์ 
กองคลัง 
 4. นางอิสรีย์ วงศ์อนันต์ ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 63 
กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
 5. นางวราภรณ์ ฉัตรวงศ์พันธ์ 
 6. นางจริญญา กุมาทะ 
 7. นางบังอร โพธิ์ศรีมา 
 8. นายรณชัย ใจการณ์ 



 9. นายวิวัฒ แสงแจ้ง 
 10. นายวิทยา พ่ึงพิพัฒน์ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 63 
 11. นายเธียรทัศน์ หัสชู 
 12. นายวสันต์ พลอยขาว 
กองทรัพยากรมนุษย์ 
 13. นางมาลา อิ่นคำ 
กองบริหารงานวิชาการ 
 14. นางสาวถนอมวงศ์ สัมพัญญู 
งานวิเทศสัมพันธ์ 
 15. นางสาวลักขณา บัณฑิตศร ี

2. กลุ่มผู้ เกษียณอายุราชการ ผู้ลาออกจากราชการ และผู้ถึงแก่กรรมระหว่างรับราชการ ให้ได้รับ
เครื่องหมายเกียรติคุณและของท่ีระลกึจากมหาวิทยาลัยศิลปากร (เป็นกรณีพิเศษ) จำนวน 1 ราย ดังนี้ 

  1. นางกาญจนา อานปฐมทอง กองกิจการนักศึกษา 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติที่ประชุม ..  ...........................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
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4.1 (ร่าง) กำหนดการพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ ระลึก ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สำนักงานอธิการบดี กำหนดจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก
ให้แก่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการฯ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  
6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นั้น 

ในการนี้ กองทรัพยากรมนุษย์ได้จัดทำ (ร่าง) กำหนดการพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและ 
ของที่ระลึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เรียบร้อยแล้ว จึง
เสนอทีป่ระชุมพิจารณา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

ประเด็นพิจารณา 
เสนอพิจารณา (ร่าง) กำหนดการพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  

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



(ราง)



ระเบียบวาระที่ 4 
การประชุมคณะทำงานจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คร้ังที่ 2/2563 

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 
ณ  ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 

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

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.2 คณะทำงานจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 รายงานความคืบหน้า  

 
สรุปเรื่อง 

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1351/2563 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ได้แต่งตั้ง
คณะทำงานจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น 

เพ่ือให้การมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอให้
คณะทำงานแต่ละฝ่ายรายงานความคืบหน้าในการดำเนินกิจกรรม  เพ่ือที่ประชุมคณะทำงานจัดงาน 
พิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกฯ จะได้พิจารณาหารือร่วมกันต่อไป  
 
ประเด็นพิจารณา 

เสนอพิจารณาให้คณะทำงานแต่ละฝ่าย รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานพิธีมอบ
เครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 - ฝ่ายจัดทำของทีร่ะลึกและเครื่องหมายเกียรติคุณ 
 - ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อ 

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