
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะท างานจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณ 

และของที่ระลึก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
คร้ังที่ 1/2565 

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 
ณ  ห้องประชุม 401 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 

…………….……………….. 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 2.1 การแต่งตั้งคณะท างานจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 2.2 รายชื่อผู้ได้รับเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง 
   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 การจัดท าเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ า ที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการหรือ 
ถึงแก่กรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4.2 ก าหนดรูปแบบการจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก 
4.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
4.4 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ งานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของ

ที่ระลึก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  



ระเบียบวาระที่ 2 
การประชุมคณะท างานจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณ 

และของที่ระลึก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
คร้ังที่ 1/2565 

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 
ณ  ห้องประชุม 401 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 

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

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

2.1 การแต่งตั้งคณะท างานจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนดจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ า ที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการหรือถึงแก่กรรม 
ในช่วงเดือนกันยายนเป็นประจ าทุกปี 

ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้ง
คณะท างานจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

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





ระเบียบวาระที่ 2 
การประชุมคณะท างานจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณ 

และของที่ระลึก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
คร้ังที่ 1/2565 

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 
ณ  ห้องประชุม 401 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 

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

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

2.2 รายชื่อผู้ได้รับเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันอังคารที่ 

22 มีนาคม 2565 ได้ให้ความเห็นชอบการมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จ านวน 42 ราย และท่ีขอเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ จ านวน 4 ราย ดังนี้ 

1. กลุ่มผู้เกษียณอายุราชการตามปกติ ผู้ลาออกจากราชการ และผู้ถึงแก่กรรมระหว่างรับราชการ  
จ านวน 40 ราย ดังนี้ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
1. นางสาวอรุณ บัวจีน 

คณะโบราณคด ี
2. ศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช 

คณะมัณฑนศิลป์ 
3. นางสาวชุติญาณ์ พงษ์สูงเนิน 
4. นางมัญธรัตน์ จิตมาลีรัตน์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา โสภาคย์วิจิตร์ 
6. อาจารย์กศิตินทร ชุมวรานนท์ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 64 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี อารยภานนท์  ลาออกจากราชการเมื่อวันท่ี 27 พ.ค. 64 

คณะอักษรศาสตร์ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพาณี วรรณาการ 
9. รองศาสตราจารย์วันชัย สีลพัทธ์กุล 

10. นายศักดิ์ชาย มีสง่า 
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คณะศึกษาศาสตร์ 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.มีชัย เอ่ียมจินดา 
12. นางพิสมร วิญญกูล 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล โพธิเย็น 

คณะวิทยาศาสตร์ 
14. อาจารย์จารุวรรณ หวะสุวรรณ 
15. รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา ปัญญาคะโป 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ลิ้มบุพศิริพร ลาออกจากราชการเมื่อวันท่ี 2 ต.ค. 64 

17. นางศิริพร เทวฤทธิ์เรืองศรี 
18. นางประยูร สิทธิองค์ 

คณะเภสัชศาสตร์ 
19. รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส พงศ์ชัยเดชา 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนิตา ภาณุจรัส 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา อัศวพิชยนต์ 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย เผ่าทองจีน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
23. รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี จิรศรีพงศ์พันธ์ 
24. นางศรีอัมพร ปลั่งสุวรรณ 

คณะดุริยางคศาสตร์ 
25. อาจารย์ณัฐวุฒิ เตียนพลกรัง  ลาออกจากราชการเมื่อวันท่ี 1 พ.ค. 64 

คณะวิทยาการจัดการ 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง  ลาออกจากราชการเมื่อวันท่ี 1 เม.ย. 64 

วิทยาลัยนานาชาติ 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระบิล เสถียรพิทยากุล ลาออกจากราชการเมื่อวันท่ี 1 ธ.ค. 64 

ส านักหอสมุดกลาง 
28. นางสาวบรรจง รุ่งแผน 

หอศิลป์ 
29. นายเฉลิม กลิ่นธูป 

กองกลาง 
30. นางสาวอัญชลี มีอิสสระ ลาออกจากราชการเมื่อวันท่ี 17 ม.ค. 65 

กองกิจการนักศึกษา 
31. นายขันติชัย ซื่อสัตย์  ลาออกจากราชการเมื่อวันท่ี 1 ส.ค. 64 

กองคลัง 
32. นางพิน คเชนทรก าแหง  
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กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
33. นางนิศารัตน์ พ่วงสมจิตร 
34. นายคงศักดิ ์สามฉิมโฉม 
35. นายวีระ ภุมมา 

กองบริหารงานวิชาการ 
36. นางสมปอง เทียนทองด ี

กองแผนงาน 
37. นายวิรัตน์ ค ามีภักดี 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 
38. นางจินตหรา สงวนพันธุ์  ลาออกจากราชการเมื่อวันท่ี 1 ก.ค. 64 

39. นางสาวชัญญา เตชอมรศิริ ลาออกจากราชการเมื่อวันท่ี 1 ม.ค. 65 

ส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
40. นางอ าไพ อุดมสุด 

2. กลุ่มข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

คณะอักษรศาสตร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล เทศทอง 

3. กลุ่มข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ลาออกจากราชการก่อนอายุครบ 65  
ปีบริบูรณ์) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

คณะเภสัชศาสตร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.มานี เหลืองธนะอนันต์ ลาออกจากราชการเมื่อวันท่ี 16 ม.ค. 65 

  อนึ่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผู ้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนที่สมควรได้รับเครื่องหมาย
เกียรติคุณและของที่ระลึก ตามข้อ 3 (2) ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื ่อง หลักเกณฑ์การมอบ
เครื ่องหมายเกียรติคุณและของที ่ระลึก พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันที ่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ซึ ่งที ่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกของคณะวิชา/หน่วยงาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  
บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ที ่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรให้ได้รับ
เครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยศิลปากร (เป็นกรณีพิเศษ) จ านวน 4 ราย คือ 
  1. อาจารย์จรูญศักดิ์ ศรภักดี สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ 
  2. อาจารย์กิตติคุณ สดประเสริฐ สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ 
  3. นางสาวสุกัญญา ภู่แย้ม สังกัดกองกลาง 
  4. นายปราโมทย์ ไวอ าภี สังกัดกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติที่ประชุม ..  ...........................................................................................................................  

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



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัศิลปากร ครั้งท่ี 6/2565  
เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565         
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.2 ผลการพิจารณามอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

สรุปเรื่อง 

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  
และลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือถึงแก่กรรม จ านวนทั้งสิ้น 72 ราย โดยผู้ที่มี
คุณสมบัติที่จะได้รับเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยเครื่องหมายเกียรติคุณ 
พ.ศ. 2547 และตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของ          
ที่ระลึก พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 มีจ านวน 42 ราย โดยจ าแนกเป็นกลุ่ม 3 กลุ่ม 

กลุ่มท่ี 1 ผู้เกษียณอายุราชการตามปกติ ผู้ลาออกจากราชการ และผู้ถึงแก่กรรมระหว่างรับ
ราชการ จ านวน 40 ราย ดังนี้ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
1. นางสาวอรุณ บัวจีน 

คณะโบราณคดี 
2. ศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช 

คณะมัณฑนศิลป์ 
3. นางสาวชุติญาณ์ พงษ์สูงเนิน 
4. นางมัญธรัตน์ จิตมาลีรัตน์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา โสภาคย์วิจิตร์ 
6. อาจารย์กศิตินทร ชุมวรานนท์ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี อารยภานนท์  ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 

คณะอักษรศาสตร์ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพาณี วรรณาการ 
9. รองศาสตราจารย์วันชัย สีลพัทธ์กุล 

10. นายศักดิ์ชาย มีสง่า 

คณะศึกษาศาสตร์ 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.มีชัย เอ่ียมจินดา 
12. นางพิสมร วิญญกูล 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล โพธิเย็น 
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คณะวิทยาศาสตร์ 

14. อาจารย์จารุวรรณ หวะสุวรรณ 
15. รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา ปัญญาคะโป 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ลิ้มบุพศิริพร ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 
17. นางศิริพร เทวฤทธิ์เรืองศรี 
18. นางประยูร สิทธิองค์ 

คณะเภสัชศาสตร์ 
19. รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส พงศ์ชัยเดชา 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนิตา ภาณุจรัส 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา อัศวพิชยนต์ 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย เผ่าทองจีน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
23. รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี จิรศรีพงศ์พันธ์ 
24. นางศรีอัมพร ปลั่งสุวรรณ 

คณะดุริยางคศาสตร์ 
25. อาจารย์ณัฐวุฒิ เตียนพลกรัง  ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 

คณะวิทยาการจัดการ 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง  ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 

วิทยาลัยนานาชาติ 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระบิล เสถียรพิทยากุล ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 

ส านักหอสมุดกลาง 
28. นางสาวบรรจง รุ่งแผน 

หอศิลป์ 
29. นายเฉลิม กลิ่นธูป 

กองกลาง 
30. นางสาวอัญชลี มีอิสสระ ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 

กองกิจการนักศึกษา 
31. นายขันติชัย ซื่อสัตย์  ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 

กองคลัง 
32. นางพิน คเชนทรก าแหง
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กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

33. นางนิศารัตน์ พ่วงสมจิตร 
34. นายคงศักดิ์ สามฉิมโฉม 
35. นายวีระ ภุมมา ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 

กองบริหารงานวิชาการ 
36. นางสมปอง เทียนทองดี 

กองแผนงาน 
37. นายวิรัตน์ ค ามีภักดี 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 
38. นางจินตหรา สงวนพันธุ์  ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 
39. นางสาวชัญญา เตชอมรศิริ ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 

ส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
40. นางอ าไพ อุดมสุด 

กลุ่มท่ี 2 ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปี
บริบูรณ์) ประจ าปี พ.ศ. 2565 จ านวน 1 ราย คือ 

คณะอักษรศาสตร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล เทศทอง 

กลุ่มที่ 3 ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ลาออกจากราชการก่อน
อายุครบ 65 ปีบริบูรณ์) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 1 ราย ดังนี้ 

คณะเภสัชศาสตร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.มานี เหลืองธนะอนันต์ ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 

 อนึ่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนที่สมควรได้รับเครื่องหมาย 
เกียรติคุณและของที่ระลึก ตามข้อ 3 (2) ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบ
เครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกของคณะวิชา/หน่วยงาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  
บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรให้ได้รับ
เครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยศิลปากร (เป็นกรณีพิเศษ) จ านวน 4 ราย คือ 

1. อาจารย์จรูญศักดิ์ ศรภักดี ข้าราชการที่เปลี่ยนสภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะ
ศึกษาศาสตร์ 

2. อาจารย์กิตติคุณ สดประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ 
3. นางสาวสุกัญญา ภู่แย้ม พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดกองกลาง 

 4. นายปราโมทย์ ไวอ าภี ลูกจ้างประจ า สังกัดกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 42 ราย และท่ีขอเพ่ิมเติมกรณีพิเศษ จ านวน 4 ราย ตามท่ีคณะวิชา/
ส่วนงานเสนอ 
 



ระเบียบวาระที่ 4 
การประชุมคณะท างานจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณ 

และของที่ระลึก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
คร้ังที่ 1/2565 

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 
ณ  ห้องประชุม 401 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 

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

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 การจัดท าเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ า ที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการหรือ
ถึงแก่กรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
สรุปเรื่อง 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยเครื่องหมายเกียรติคุณ พ.ศ. 2547 และประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันที่ 
5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ข้อ 3 ก าหนดให้ผู้สมควรได้รับเครื่องหมายเกียรติคุณต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
(2) เป็นผู้ที่รับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ให้มหาวิทยาลัยจนครบเกษียณอายุ หรือลาออก  

หรือโอนไปรับราชการที่ส่วนราชการอ่ืน หรือตาย หลังจากปฏิบัติหน้าที่ให้มหาวิทยาลัยด้วยความเรียบร้อย 
เป็นเวลา 15 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 

ข้อ 4 กรณีข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย  เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ตามข้อ 3 (2) แต่ส่วนงานที่ผู้ขาดคุณสมบัติสังกัดพิจารณาเห็นว่าผู้ขาดคุณสมบัตินั้นสร้างผลงานดีเด่นให้แก่
มหาวิทยาลัยและมีระยะเวลาปฏิบัติงานใกล้เคียงกับระยะเวลาตามข้อ 3 (2) ประกอบกับมีเหตุผลอันสมควร
อย่างยิ่ง ส่วนงานนั้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส่วนงานนั้น จะเสนอขอเครื่องหมายเกียรติคุณ
ให้แก่บุคลากรดังกล่าว โดยเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาให้ความเห็นชอบก็ได้ 

ทั้งนี้ ให้เครื่องหมายเกียรติคุณมีลักษณะตามรูปแบบแนบท้ายประกาศ และจัดท าของที่ระลึก
ในวงเงินรายละไม่เกิน 15,000 บาท เพ่ือเป็นรางวัลบ าเหน็จความชอบ โดยที่ประชุมคณะท างานจัดงานพิธีมอบ
เครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีมติเห็นชอบให้จัดท าของที่ระลึกส าหรับผู้ที่
เคยได้รับโทษทางวินัย ในวงเงินรายละไม่เกิน 5,000 บาท 
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ในการนี้ กองกลางจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดท าเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก
ให้แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างที่ เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือถึงแก่กรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 6/2565 เมื่อ
วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 ได้ให้ความเห็นชอบการมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 42 ราย และท่ีขอเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ จ านวน 4 ราย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
ประเด็นพิจารณา 

เสนอพิจารณารูปแบบการจัดท าเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จ านวน 42 ราย และท่ีขอเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ จ านวน 4 ราย 

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

และของที่ระลึก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
คร้ังที่ 1/2565 

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 
ณ  ห้องประชุม 401 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 

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

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.2 ก ำหนดรูปแบบกำรจัดงำนพิธีมอบเครื่องหมำยเกียรติคุณและของที่ระลึก 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ก าหนดจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก

ให้แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ า ที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการหรือ 
ถึงแก่กรรม ขึ้นเป็นประจ าทุกปี นั้น 

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
มีแนวโน้มคลี่คลายในทางที่ดีขึ้น และมหาวิทยาลัยได้มีมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์ดังกล่าว ประกอบกับ
มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่ได้รับวัคซีนเกินร้อยละ 90 ของบุคลากรทั้งหมด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาก าหนด
รูปแบบการจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
ประเด็นพิจารณา 

เสนอพิจารณาก าหนดรูปแบบการจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ ระลึก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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



 
ก ำหนดกำรพิธีมอบเครื่องหมำยเกียรติคุณและของที่ระลึก ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

วันอังคำรที่ ... กันยำยน  2565 
ณ อำคำรศนูย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษำ   

มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ จังหวัดนครปฐม  

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

เวลา  10.30  น. -   ลงทะเบียน 
-  การแสดงดนตรี (คณะดุริยางคศาสตร์)  

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

เวลา  11.45  น. - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน 
- ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก 
- ผู้รักษาการแทนอธิการบดีกล่าวขอบคุณ และอวยพรผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ลาออกจาก

ราชการ  
- ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ลาออกจาก

ราชการ ถ่ายภาพร่วมกัน 

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

- รับประทานอาหารร่วมกัน  (โต๊ะจีน) 

เวลา  15.00  น. - ปิดงาน 

 
 
 
 

(ร่ำง) 



ระเบียบวาระที่ 4 
การประชุมคณะท างานจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณ 

และของที่ระลึก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
คร้ังที่ 1/2565 

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 
ณ  ห้องประชุม 401 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 

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

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและ 
ของที่ระลกึ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนดจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ า ที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการหรือถึงแก่กรรม  
เป็นประจ าทุกปี โดยได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้ใน
การด าเนินงานโครงการดังกล่าว เป็นเงินทั้งสิ้น 1,220,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) นั้น 

ในการนี้  ฝ่ายเลขานุการได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดงานพิธีมอบ
เครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ า ที่เกษียณอายุ
ราชการ ลาออกจากราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

รายการ 
ค่าใช้จ่าย 
ปี 2562* 

ค่าใช้จ่าย 
ปี 2564 

ประมาณค่าใช้จ่าย 
ปี 2565 

คงเหลือ 
(บาท) 

- งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จ านวน 1,220,000.00 บาท 

 
 
 

 
  

 
  

 
  

ค่าตอบแทน 5,000.00 - 15,000.00  
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา - - 1,000.00  
2. ค่าตอบแทนนักดนตรี 5,000.00 - 6,000.00  
3. ค่าตอบแทนนักแสดง - - 5,000.00  
4. ค่าตอบแทนอ่ืนๆ - - 3,000.00  

  



รายการ 
ค่าใช้จ่าย 
ปี 2562* 

ค่าใช้จ่าย 
ปี 2564 

ประมาณค่าใช้จ่าย 
ปี 2565 

คงเหลือ 
(บาท) 

ค่าใช้สอย  1,071,440.00 1,113,026.00 1,094,100.00  
1. ค่าจัดท าเครื่องหมายเกียรติคุณ 
อันละ 4,066 บาท 

(จ ำนวน 62 อัน) 
230,640.00 

(จ ำนวน 61 อัน) 
248,026.00 

(จ ำนวน 46 อัน) 
187,036.00 

 

2. ค่าจัดท าของที่ระลึก 
อันละ 15,000 บาท 

(จ ำนวน 62 อัน)** 
600,000.00 

(จ ำนวน 61 อัน) 
823,500.00 

(จ ำนวน 46 อัน) 
690,000.00 

 

3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม 159,800.00 - 155,000.00  
4. ค่าดอกไม้ตกแต่งเวทีและสถานที่ 14,000.00 - 20,000.00  
5. ค่าหนังสือคู่มือติดต่อราชการฯ  7,400.00 6,500.00 6,500.00  
6. ค่าจัดพิมพ์สูจิบัตร 58,600.00 35,000.00 35,000.00  
7. ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 1,000.00 - 564.00  
ค่าวัสดุ 22,922.20 9,137.80 12,000.00  
1. ค่าเข็มที่ระลึก  
อันละ 165 บาท 

(จ ำนวน 62 อัน) 
9,287.60 

(จ ำนวน 61 อัน) 
9,137.80 

(จ ำนวน 46 อัน) 
7,590.00 

 

2. ค่าวัสดุส าหรับกิจกรรมนันทนาการ 6,284.00 - 4,000.00  

3. ค่าวัสดุอ่ืนๆ 7,350.00 - 410.00  

รวมทั้งสิ้น 1,099,362.20 1,122,163.80 1,121,100.00 98,900.00 
หมายเหตุ * กรณีจัดงาน 
 ** ราคาอันละ 10,000 บาท 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
ประเด็นพิจารณา 

เสนอพิจารณาประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและ 
ของที่ระลึก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มติที่ประชุม ..  ...........................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
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เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.4 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ งานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณ 
และของที่ระลึก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมรายละเอียดหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 867/2565 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้แต่งตั้ง
คณะท างานจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั้น 

เพ่ือให้การจัดงานดังกล่าวด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ งานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พร้อมหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ได้แนบ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
ฝ่ายต่างๆ งานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
ประเด็นพิจารณา 

เสนอพิจารณาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ งานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและ
ของที่ระลึก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการแต่ละฝ่าย 

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



 

 

  
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยศิลปำกร 

ที ่       /2565 
เรื่อง    แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ งำนพิธีมอบเครื่องหมำยเกียรติคุณและของท่ีระลึก 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
---------------------------------- 

  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 867/2565 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ไดแ้ต่งตั้ง
คณะท างานจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 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. นางสาวธันยาภรณ์  ทองทับทิม   อนุกรรมการ 
4. นายวัชรินทร์  จั๊บโกรย    อนุกรรมการ 
5. นางสาวนฤมล  ศรีเด่น    อนุกรรมการ 
6. นางสาววรวรรณ  ตุ้มคง    อนุกรรมการ 
7. นางสาวสุปราณี  โล่ภักดีสวัสดิ์    อนุกรรมการและเลขานุการ 
8. นายปรมินทร์  บุญยะภาภรณ์    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยบริกำรสถำนที่  
1. รองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร์   ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์   รองประธานอนุกรรมการ  

(ร่ำง) 
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3. ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อนุกรรมการ 
4. นางบัวลอย  นิลนาคม่วง    อนุกรรมการ 
5. นายกิตติศักดิ์  เสมอสุข    อนุกรรมการ 
6. นายพีระวิทย์  ถวิลกลิ่นซ้อน    อนุกรรมการ 
7. นายปัญจพจน์  ชิวปรีชา    อนุกรรมการ 
8. นางสาวกนกรัตน์  สามงามตัน    อนุกรรมการ 
9. นายสิปปนันท์  สัตบุรุษาวงศ์    อนุกรรมการ 

10. นายเอกชัย  ยอดสุวรรณ    อนุกรรมการ 
11. นายธัญญา  มีอยู่เต็ม     อนุกรรมการและเลขานุการ 
12. 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. นางสาวจริยา  สัจจาพิทักษ์    อนุกรรมการ 
11. นางสาวนิธิวรรณ  เพ่ิมพูล    อนุกรรมการ 
12. นางสาวกาญจนา  จุลโพธิ์    อนุกรรมการ 
13. นางสาวดลนภา  พัวพันธ์งาม    อนุกรรมการและเลขานุการ 

คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยลงทะเบียน และปฏิคม 
1. ผู้อ านวยการกองกลาง    ประธานอนุกรรมการ 
2. นางสาวรัตทิกร  คงทอง    อนุกรรมการ 
3. นางสาววารี  จุลโพธิ์     อนุกรรมการ 
4. นางสาวจริยา  สัจจาพิทักษ์    อนุกรรมการ 
5. นางสาวทัศนีย์  หลีกอาญา    อนุกรรมการ 
6. นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ ์   อนุกรรมการ 
7. นางสาวสายฝน  รัตนยัง    อนุกรรมการ  
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8. นางสาวลลิตา  เชื้อหนองปรง    อนุกรรมการ 
9. นางสาวเพรียว  บางเขม็ด    อนุกรรมการ 

10. นางสาวสุอาภา  เปี่ยมฤทัยสุข    อนุกรรมการ 
11. นางสาวนฤมล  ศรีเด่น    อนุกรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวศศิธร  นวสิมัยนาม    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

สั่ง  ณ  วันที่        มิถุนายน  พ.ศ.  2565 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชยั สุทธะนันท์) 
ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 



 

ภาระหน้าที่ในการจดังานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคณุและของท่ีระลึก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดท าของที่ระลึกและเครื่องหมายเกียรติคุณ 
1. ประสานงานในการวัดขนาดนิ้วของผู้เกษียณเพ่ือจัดท าแหวน  
2. จัดหาร้านเพื่อจัดท าเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก 
3. ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องหมายเกียรติคุณ และของที่ระลึก  
4. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ และกิจกรรมนันทนาการ 
1. จัดล าดับการจัดวางเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกเพ่ือการส่งมอบ 
2. ประสานกับฝ่ายลงทะเบียนเพ่ือตัดรายชื่อผู้เกษียณกรณีไม่มารับเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก 
3. ประสานงานกับคณะดุริยางคศาสตร์ในการแสดงดนตรีภายในงาน 
4. จัดหาร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ใช้ในงาน 
5. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

คณะอนุกรรมการฝ่ายบริการสถานที่  
1. จัดและตกแต่งสถานที่การจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกตามแผนผังที่ได้

จัดท าไว้ 
2. ติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน 
3. จัดเตรียมทีน่ั่งด้านข้างเวทีส าหรับผู้เกษียณท่ีขึ้นรับเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก 
4. จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ส าหรับยกเก้าอ้ีขึ้น-ลงเวที เพ่ือใช้ในการถ่ายรูปผู้เกษียณร่วมกับผู้บริหาร 
5. จัดท าแผนผังการจัดการและติดไว้บริเวณทางเข้างาน 
6. ติดป้ายชื่อหน่วยงาน และดอกไม้ตกแต่งประจ าโต๊ะ 
7. จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เปิด-ปิด อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 

พร้อมอ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการจัดเตรียมงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณ
และของที่ระลึก 

8. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อ 
1. จัดท าสูจิบัตร 
2. จัดท าคู่มือติดต่อราชการของผู้เกษียณ 
3. จัดท าเข็มติดหน้าอก 
4. จัดหาพิธีกรด าเนินรายการ  
5. ด าเนินการถ่ายภาพและท าป้ายงานติดบนเวที 
6. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 



 

คณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และปฏิคม 
1. ด าเนินการรับลงทะเบียนในส่วนของผู้เกษียณอายุราชการ และผู้เข้าร่วมงาน 
2. ติดโบว์และเข็มแก่ผู้เกษียณ 
3. เชิญผู้เกษียณและผู้เข้าร่วมงานนั่งตามโต๊ะที่จัดไว้ 
4. เชิญผู้เกษียณข้ึนเวทีเพ่ือรับเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก 
5. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 


