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ค ำน ำ 
 

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

พระราชทานให้แก่ผู้กระท าความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณประโยชน์เพ่ือเป็น

บ าเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงแก่ผู้ได้รับพระราชทาน 

  ดังนั้น เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า  และ

พนักงานราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ จึงได้จัดให้มีพิธีรับ พระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๙ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมปราสาททอง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต ๓ 

  รายงานผลการด าเนินงานจัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญ

จักรพรรดิมาลา ประจ าปี ๒๕๖๐ ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานจัดพิธีรับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

จัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อไป ขอขอบคุณ ผู้มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุน ผู้รับผิดชอบท่านทุกทุกฝ่าย 

ที่ร่วมด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
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ส่วนที่ ๑ 
ส่วนน า 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นเครื่องหมายแสดงถึงเกียรติยศและบ าเหน็จความชอบเป็นของ

พระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นส าหรับพระราชทานความชอบในราชการ หรือส่วนพระองค์เรียกเป็นภาษา
สามัญว่า “ตรา” ในปัจจุบันนี้หมายความรวมถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส าหรับพระราชทานแก่ผู้กระท า
ความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน และเหรียญที่ระลึกที่พระราชทาน
เป็นบ าเหน็จความชอบในโอกาสต่าง ๆ และที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บุคคลประดับได้อย่าง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามท่ีทางราชการก าหนด 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้จัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและ  
เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี ๒๕๖๐ ให้กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในลักษณะ 
เฉลี่ยจ่ายเป็นร้อยละของจ านวนผู้ได้รับพระราชทานในแต่ละชั้นตรา และส านักงานคณะกรรมการการ  
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้พิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ โดยให้จัดส่งผู้แทนและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
เดินทางไปตรวจรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เพ่ือน ามาพิจารณาจัดสรรให้กับ ผู้
ได้รับพระราชทานตามความจ าเป็นที่ต้องใช้ประดับและความเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือน าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 

๒๕๖๐ ที่ได้รับจัดสรรในแต่ละชั้นตรามาพิจารณาจัดสรรให้กับผู้ได้รับพระราชทาน ตามความจ าเป็นที่ต้อง
ใช้ประดับและความเหมาะสม 

๒. เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการผู้ที่ได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

เป้าหมาย 
๑. เชิงปริมาณ 
    มีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี ๒๕๖๐               

จ านวน  ๓๒๐ ราย  มีผู้เข้าร่วมพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ  จ านวน  ๒๖๘  ราย 

๒. เชิงคุณภาพ 
 ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี ๒๕๖๐ 

น าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปใช้ประดับเพ่ือร่วมในงานพิธีที่ส าคัญของทางราชการ 



๒ 
 

กิจกรรม 
 ๑. การไปรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 
๒๕๖๐ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี 
 ๒. การจัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี ๒๕๖๐                             
ณ ห้องประชุมปราสาททอง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ 
 

งบประมาณ 
 ๑. งบประมาณโครงการการพัฒนางานและระบบการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล  
กิจกรรมที่ ๔ การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดพิธี
มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. เงินสนับสนุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากัด จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
  ๓. เงินบริจาคจากผู้เข้าร่วมพิธี จ านวน ๖,๘๓๐ บาท 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี ๒๕๖๐ ได้น าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปใช้ประดับในโอกาสพิธีที่ส าคัญ 
ของทางราชการ 
 ๒. ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

ส่วนที่ ๒ 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
  รายงานผลการด าเนินงานพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญ
จักรพรรดิมาลา ประจ าปี ๒๕๖๐ ให้แก่ข้าราชการในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต ๓ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมปราสาททอง คณะกรรมการผู้ด าเนินงานได้
ศึกษาค้นคว้า รวบรวมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยน าเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้ 

     ๑. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
     ๒. ความพึงพอใจ 
          ๒.๑ ความหมายของความพึงพอใจ 
          ๒.๒ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 

๑. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  ๑.๑ ความหมายของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์คือ สิ่งซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบ าเหน็จความชอบ เป็นของ
พระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นส าหรับพระราชทานเป็นบ าเหน็จความชอบในราชการ ที่ใช้ส าหรับ
พระราชทานแก๑ผู้กระท าความดี ความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน และ
เหรียญที่ระลึกที่พระราชทานเป็นบ าเหน็จความชอบในโอกาสต่าง ๆ และที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
บุคคลประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามท่ีทางราชการก าหนด 
  ๑.๒ ชนิดของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เสนอขอพระราชทานประจ าปี 
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ส่วนราชการเสนอขอพระราชทานให้แก่บุคคลต่าง ๆ เป็นประจ าปีใน
วโรกาสพระราช พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประกอบด้วย 
   เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดรุ)ยิ่งช้างเผือก 
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 
  เหรียญจักรพรรดิมาลา  
 ๑.๓ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปีให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
มืหลักเกณฑป์ฏิบ้ติ ดังนี้ 
   ๑. ในการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลใดให้พิจารณา
โดยรอบคอบว่า บุคคลนั้นได้กระท าความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชนจนถึง
ขนาดควรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์โดยมิใช่พิจารณาแต่เพียงต าแหน่งระดับชั้น ชั้นยศหรือ
ครบก าหนดระยะเวลาที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้เท่านั้น ทั้งนี้ เพ่ือให้บุคคลที่ได้รับ
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พระราชทานรู้สึกภูมิใจในเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ ได้รับพระราชทานอย่างแท้จริง และเพ่ือให้
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นเครื่องหมายเชิดชู เกียรติอย่างสู งด้วย การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ใด ชั้นตราใด แก่บุคคล ใด ให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในบัญชีท้ายระเบียบฯ ว่า
ด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ.๒๕๓๖ 
   นอกจากจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะเสนอขอพระราชทานตามข้อ ๑ แล้ว บุคคลที่พีง
ได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
   ๒. จะต้องมีคุณสมปติดังต่อไปนี้ด้วย คือ มีสัญชาติไทย เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงาน
ราชการ หรือปฏิปติงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่
อย่างดียิ่ง และเป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาต ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือต้องรับโทษจ าคุก 
โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ๓. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะเสนอขอปีติดกันมิได้ เว้นแต่กรณี ดังนี้ 
   - เป็นการขอพระราชทานตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในบัญชีท้ายระเบียบฯต่างบัญชีกัน 
   - ระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์!ว้เป็นการเฉพาะว่าให้ขอพระราชทานได้ทุกปี 
   - เป็นการขอพระราชทานแก่ผู้กระท าความดีความชอบดีเด่น กล่าวคือ ปฏิบัติหน้าที่ ฝ่า
อันตราย หรือปฏิบัติงานนอกเหนือ หน้าที่เพ่ิมขึ้นเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นงานส าคัญยิ่ง และเป็นผลดีแก่ราชการ
หรือสาธารณชน หรือคิดค้นสิ่ง หรือวิธีการอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติได้เป็น ผลส าเร็จโดย
ให้ระบุความดี ความชอบให้เห็นเด่นชัดว่า ได้กระท าความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ยิ่งประการใด 
เมื่อใด และได้ผลดี อย่างไร 
   ๔. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะเสนอข้ามชั้นตรามิได้ ยกเว้น การขอ
พระราชทานเป็นกรณีพิเศษที่มีความดีความชอบดีเด่นตามข้อ ๓ 
   ๕. การเริ่มต้นขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครั้งแรก ข้าราชการจะต้องมีระยะเวลา
รับราชการ ติดต่อกันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์นับตั้งแต่วันเริ่มเข้ารับราชการ จนถึง วันก่อนวันพระ
ราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่ขอพระราชทานไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน  
   ๖. ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ จะต้องปฏิปติงานติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
๘ ปีบริบูรณ์นับตั้งแต่วันเริ่มจ้าง จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่ขอพระราชทาน
ไมน่้อยกว่า ๖๐ วัน  
   ในการนับระยะเวลาตามข้อ ๕ และ ๖ และการนับระยะเวลาเพ่ือเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส าหรับเลื่อนชั้นตราให้สูงขึ้นนั้น ให้ถือตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในบัญชีท้าย
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ.๒๕๓๖ 
   หากข้าราชการหริอลูกจ้างประจ าถูกลงโทษทางวินัยในปีใด ให้เพิ่มก าหนดระยะ เวลาการขอ
พระราชทานอีก ๑ ปี ยกเว้นโทษภาคทัณฑ์ 
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    ๗. ในกรณีที่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการต้องพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เพราะ
เกษียณอายุในปีใด ให้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในปีที่พ้นจาก
การปฏิบ ติหน้าที่นั้นด้วย 
  ๑.๔ การขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา 
   ตามพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ.๒๔๘๔ บัญญัติให้มี 
เหรียญจักรพรรดิมาลา เพ่ือพระราชทานให้แก่ข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อย
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี โดยไม่เคยได้รับโทษทางวินัย การนับเวลาในการขอพระราชทานเหรียญ
จักรพรรดิมาลา ให้นับเวลา ราชการทั้งหมดรวมกัน หากเข้ารับราชการก่อนอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ให้
นับตั้งแต่วันอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ เป็นต้นไปทั้งนี้จะต้อง จัดท าประวัติการรับราชการประกอบการขอ
พระราชทาน โดยให้เรียงล าดับ การรับราชการตั้งแต่เข้ารับราชการจนครบ ๒๕ ปีบริบูรณ์ 
 ๑.๕ การเก็บรักษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
   เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยเป็นศิลปวัตถุ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแสดงความเป็นเอกลักษณ์
ของชาติไทยมา แต่โบราณพระมหากษัตริย์ทรางสร้างขึ้นพระราชทานไห้ประดับเป็นเกียรติยศแก่ผู้มี
ความชอบในทางราชการ และส่วนพระองค์ เป็นเครื่องหมายแสดงความชอบของผู้ประกอบคุณงามความดี 
บุคคลมีสิทธิ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เสมอกัน ถ้าได้ประกอบคุณงามความดีทัดเทียมกัน 
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ย่อมมีการเสื่อมสภาพช ารุดเสียหายได้ตามธรรมชาติ หริอจากการใช้งาน 
การเสื่อมสภาพจากสาเหตุต่าง ๆ ย่อมจะป้องกันได้ด้วยการดูแลเก็บรักษาไวในสถานภาพที่เหมาะสม การ 
ระมัดระวังในการประดับไปในงานต่าง ๆ 
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ก็จะคงสภาพเดิมได้นานเท่านาน การจะยืดอายุการใช้งานได้โดยไม่ต้อง 
จ่ายค่าบ ารุงรักษาเพ่ิม และจะเป็นการช่วยกันรักษาเครื่องประดับเกียรติยศอันเป็นมงคลและสูงค่าของชาติ 
ให้คงสภาพดีพร้อมที่จะใช้ประดับได้ตลอดเวลา ทั้งจะเป็นการช่วยลดงบประมาณค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ของ
ทางราชการได้ด้วย 
  ๑.๖ วิธีการเก็บรักษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
   ๑. เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นของสูง ควรเก็บรักษาในที่สูง เหมาะสม ควรแก่การเคารพบูชา 
เป็นการแสดงความจงรักภักดีน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวผู้
พระราชทานจะเป็นมงคลสูงสุดก่อให้เกิดความสุขความเจริญแก่ตนเองและครอบครัว 
  ๒. ควรเก็บในที่ปลอดภัย ป้องกันการสูญหาย 
  ๓. ภายหลังการใช้ประดับแต่ละครั้ง ควรใช้ผ้าสะอาดนุ่มท าความสะอาดเบา ๆ แล้วห่อด้วย
กระดาษแก้วไว้ให้มิดชิดน าใส่กล่องปิดฝาให้สนิทป้องกันฝ่นละอองและไม่ให้กระทบกับอากาศ 
  ๔. ไม่ควรเก็บในสถานที่ที่มีแดดส่องตลอดเวลา หรอมีแสงไฟร้อนแรงและต้องไม่อับชื้น ปกติ
มักจะเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องแต่ถ้าเป็นห้องปรับอากาศได้จะดีที่สุด 
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  ๕. ดวงตรา ดารา และเหรียญอิสริยาภรณ์อาจเสือมลภาพได้จากความไม่บริสิทธิ้ของอากาศ 
ฝุนละออง ก๊าซเสียชนิดต่าง ๆ ถ้าเก็บไวในตู้นิรภัย หรือตู้เหล็ก ควรห่อให้มิดชิดตามข้อ ๓ เพราะสีที่ใช้พ่น
หรอืทาตู้เหล็กจะท าปฏิกิริยากับโลหะเงินและจะท าให้เงินด า 
  ๖. ไม่ควรใช้สารกันแมลงชนิดต่าง ๆ เนื่องจากเมื่อสารระเหยออกมา จะท าปฏิกิริยากับ 
โลหะเงินและส่วนที่กะไหล่ทองในเครื่องหมายแพรปักดิ้นเงินดิ้นทองท าให้เปลี่ยนเป็นสีด าได้ 
  ๗. สายสะพายและแพรแถบทอด้วยด้ายและใยไหม ควรเก็บในที่ไม่ร้อน ไม่อับชื้นเพราะ
ความร้อนและความชื้นจะท าให้เนื้อผ้ายืดขยาย และหดตัวอยู่ตลอดเวลาจะท าให้เนื้อผ้าแห้งแข็งกรอบ              
ถ้ามีความชื้นท าให้เนื้อผ้ายุ่ยเปื่อยอาจเกิดเชื้อราและรอยด่างอายุการใช้งานจะสั้น 
  ๘. แสงสว่างเป็นอันตรายต่อสีของผ้าสายสะพายและแพรแถบ แสงจะท าให้สีของผ้าซีดได้
เร็ว ควรเก็บในตู้ทึบแสงในห้องปรับอากาศได้ก็จะดี 
  ๙. ผ้าสายสะพายควรเก็บโดยมีวิธีม้วนเป็นวงกลม ผ้าจะได้ไม่ยับ หรือเก็บโดยวิธีวางได้
ตามยาว การเก็บโดยวิธีพับซ้อนกันจะท าให้เกิดรอบพับจะเกิดรอยด่างสีซีดตามแนวของรอยพับนั้น 
  ๑๐. เมื่อเก็บไว้โดยมิได้น ามาประตับเป็นเวลานาน ควรตรวจสอบบ้างเป็นครั้งคราว  
 ๑.๗ ข้อควรระวังในการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  ๑. ก่อนอับต้องเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต้องแน่ใจว่ามือของท่านสะอาด 
  ๒. หลีกเลี่ยงการอับต้องตัวเหรียญโดยตรง เพราะนิ้วมีอมีคราบเหงื่อจะท าให้เป็นรอยด่าง 
เกิดคราบสกปรกในเวลาต่อมา 
  ๓. การจับต้องเหรียญ ดวงตรา ดารา ควรจับที่ขอบนอกของเหรียญให้กระชับและมั่นคง
ป้องกัน การตกหล่น โดยใช้นิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วนางประคอง หรือจะจับที่บริเวณหูห้อยของ
แพรแถบเหรียญก็ได้ ถ้าเป็นดวงตรา ดวงดารา ควรจับที่ขอบนอก ดังกล่าวแล้วยกขึ้นวางบนฝ่ามืออีกข้าง
หนึ่งป้องกันการพลัดหล่น 
  ๔. ถ้าเป็นไปได้ควรสวมถุงมือ เพ่ือป้องกันคราบเหงื่อที่จะท าให้เกิดรอยคราบสกปรก 
  ๕. ระวังการกระทบกระแทกกับของแข็ง หรือตกหล่น จะท าให้ส่วนที่ลงยากะเทาะ เหรืยญ
จะบุบช ารุด 
  ๖. ขณะสวมสายสะพาย ควรระมัดระวังการนั่ง การยืน เพราะดวงตราดวงห้อยสายสะพาย
จะกระทบกระแทกกับของแข็งหรือเกี่ยวกับสิ่งของข้างเคียง 
  ๗. ควรแน่ใจว่าสปริงขอเกี่ยวดวงตรายังแข็งแรงดี จะได้ไม่เกิดปัญหาขณะใช้ประดับ 
  ๘. เมื่อสอดก้านเสียบของดวงดาราเช้ากับตัวหนอนแล้ว ควรตรวจดูว่าได้สอดส่วนปลายของ 
ก้านเสียบเช้า "ขอเกี่ยว" ให้มั่นคงดีแล้ว 
  ๙. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ควรเย็บตรงดวงตราห้อยสายสะพายไว้กับ
สายสะพาย เพ่ือป้องกันการช ารุดหรอืตกสูญหาย 



๗ 
 

  ๑๐. สายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ควรปรับความยาวให้ได้พอเหมาะกับความสูงของแต่
ละบุคคลวิธืการท าความสะอาดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  โดยปกติถ้าได้เก็บรักษาอย่างถูกวิธีแล้ว ดวงตรา ดารา และเหรียญต่างๆ จะคงสภาพเดิมอยู่
ได้นาน แต่ถ้าเกิดเป็นรอยด่างด า ไม่สวย นิยมใช้ผงขัดกับเงินกับแปรงขนอ่อนนิ่ม ๆ ไม่ควรใช้ผงขัดหรือ
ผงซักฟอก เพราะจะท าให้เป็นรอยขีดข่วนบนหน้าเหรียญ ผงขัดทองเหลืองไม่ควรใช้เพราะจะท าให้
ลวดลายลบเลือน ไซยาไนต์ท าให้เงินขาวดีแต่จะเกิดปฏิกิริยาแรงเกินไป และเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้ ท่านที่
ต้องการท าความสะอาดด้วยตนเอง แต่ยังไม่ช านาญควรถามผู้รู้ 

 

๒. ความพึงพอใจ 
๒.๑ ความหมายของความพึงพอใจ 

  ความพึงพอใจเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อความส าเร็จของงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับการตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือความ
ต้องการของแต่ละบุคคลในแนวทางท่ีเขาพึงประสงค์ ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของความพึงพอใจ 
โดยมีผู้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้หลายทรรศนะด้วยกัน ซึ่งพอสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 
 กิติมา ปรีดีดิลก  กล่าวว่า  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกพอใจในงานที่ท า เมื่องานนั้นให้
ประโยชน์ตอบแทนทั้งทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของเขา
ได้ และยังได้กล่าวถึงแนวคิดที่เกี่ยวกับพ้ืนฐานความต้องการของมนุษย์ตามทฤษฎีของมาสโลว์ว่าหาก
ความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ได้รับการตอบสนองก็จะท าให้เกิดความพึงพอใจ ซึ่งมาสโลว์ได้ แบ่งความ
ต้องการพื้นฐานออกเป็น ๕ ขั้น คือ 
  ๑.   ความต้องการทางร่างกาย 
  ๒.   ความต้องการความปลอดภัย 
  ๓.   ความต้องการทางสังคม 
  ๔.   ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องจากสังคม 
  ๕.   ความต้องการความสมหวังในชีวิต 
 พิน คงพูน  กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบ ยินดี เต็มใจ  หรือเจตคติที่ดีของ
บุคคลที่มีต่องานที่เขาปฏิบัติ ความพึงพอใจเกิดจากการได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งด้านวัตถุและจิตใจ 
 กู๊ด ได้ให้ความหมายความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึกพอใจ  ซึ่งเป็นผลจากความสนใจ 
และทัศนคติที่ดีขอบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ 
 มอร์ส ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึงทุกสิ่ง  ทุกอย่างที่สามารถถอดความเครียด
ของผู้ที่ท างานให้ลดน้อยลง  ถ้าเกิดความเครียดมากจะท าให้เกิดความไม่พอใจในการท างาน และ



๘ 
 

ความเครียดนี้มีผลมาจากความต้องการของมนุษย์  เมื่อมนุษย์มีความต้องการมากจะเกิดปฏิกิริยาเรียกร้อง
หาวิธีตอบสนอง ความเครียดก็จะลดน้อยลงหรือหมดไป ความพึงพอใจก็จะมากขึ้น 
 ศลใจ วิบูลกิจ กล่าวว่า ความพึงพอใจ  หมายถึง  สภาพของอารมณ์ที่มีต่อองค์ประกอบของาน
แสภาพแวดล้อมการท างาน ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลนั้น ๆ 
 จากความหมายของความพึงพอใจ ที่มีผู้ให้ความหมายไว้ข้างต้น พอสรุปได้ว่า  ความพึงพอใจ 
หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด หรือเจตคติของบุคคลที่มีต่อการท างานหรือการปฏิบัติกิจกรรมในเชิงบวก  
ดังนั้น  ความพึงพอใจในการเรียนรู้  หมายถึง  ความรู้สึกพอใจ  ชอบใจ  ในการร่วมปฏิบัติ กิจกรรมการ
เรียนการสอน และต้องการด าเนินกิจกรรมนั้น ๆ จนบรรลุผลส าเร็จ 

๒.๒ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 ทฤษฎีส าหรับการสร้างความพึงพอใจมีหลายทฤษฎี แต่ทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียง
ที่ผู้รายงานจะน าเสนอ คือ ทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow’s  Hierarchy of 
Needs) ที่กล่าวว่า มนุษย์ทุกคนมีความต้องการเหมือนกัน แต่ความต้องการนั้นเป็นล าดับขั้น  เขาได้
ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ไว้ดังนี้ (Maslow. ๑๙๗๐ : ๖๙-๘๐) 
 ๑. มนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอ และไม่มีที่สิ้นสุด ขณะที่ความต้องการสิ่งใดได้รับการ
ตอบสนองแล้ว ความต้องการอย่างอ่ืนก็จะเกิดข้ึนอีกไม่มีวันจบสิ้น 
 ๒. ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจส าหรับพฤติกรรมอ่ืนต่อไป ความ
ต้องการที่ได้รับการตอบสนองเท่านั้นที่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรม 
 ๓. ความต้องการของมนุษย์จะเรียงเป็นล าดับขั้นตามล าดับความส าคัญ กล่าวคือเมื่อความ
ต้องการในระดับต่ าได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการระดับสูงก็จะเรียกร้องให้มี 
การตอบสนอง ซึ่งล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์มี ๕ ขั้นตอนตามล าดับขั้นจากต่ าไปสูง ดังนี้ 
      ๓.๑ ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological Needs)  เป็นความต้องการเบื้องต้นเพ่ือ
ความอยู่รอดของชีวิต  เช่น  ความต้องการในเรื่องของอาหาร  น้ า  อากาศ  เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรค ที่อยู่
อาศัย  และความต้องการทางเพศ  ความต้องการทางด้านร่างกายจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนก็
ต่อเมื่อความต้องการทั้งหมดของคนยังไม่ได้รับการตอบสนอง 
      ๓.๒ ความต้องการด้านความปลอดภัยหรือความมั่นคง (Security of Safety Needs) ถ้า
ความต้องการทางด้านร่างกายได้รับการตอบสนองตามสมควรแล้วมนุษย์จะต้องการในขั้นสูงต่อไป  คือ  
เป็นความรู้สึกท่ีต้องการความปลอดภัยหรือความมั่นคงในปัจจุบันและอนาคตซึ่งรวมถึงความก้าวหน้าและ
ความอบอุ่นใจ 
      ๓.๓ ความต้องการทางด้านสังคม (Social or Belonging Needs) หลังจากที่มนุษย์ได้รับ
การตอบสนองในสองขั้นดังกล่าวแล้วก็จะมีความต้องการสูงขึ้นอีก คือ ความต้องการทางสังคมเป็นความ
ต้องการที่จะเข้าร่วมและได้รับการยอมรับในสังคม ความเป็นมิตรและความรัก 
จากเพ่ือน 



๙ 
 

      ๓.๔ ความต้องการที่จะได้รับการยอมรับนับถือ (Esteem Needs) เป็นความต้องการให้คน
อ่ืนยกย่อง  ให้เกียรติ  และเห็นความส าคัญของตนเอง  อยากเด่นในสังคม  รวมถึงความส าเร็จ ความรู้
ความสามารถ ความเป็นอิสระ และเสรีภาพ 
      ๓.๕ ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (Self Actualization) เป็นความต้องการระดับสูงสุด
ของมนุษย์ ส่วนมากจะเป็นการอยากจะเป็นอยากจะได้ตามความคิดของตน หรือต้องการจะเป็นมากกว่าที่
ตัวเองเป็นอยู่ในขณะนั้น 

จากสาระส าคัญของทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นของมาสโลว์สรุปได้ว่า  ความต้องการทั้ง ๕ 
ขั้นของมนุษย์มีความส าคัญไม่เท่ากัน การจูงใจตามทฤษฎีนี้จะต้องพยายามตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์ซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกันไป และความต้องการในแต่ละขั้นจะมีความส าคัญแก่บุคคลมากน้อย
เพียงใดนั้น  ย่อมข้ึนอยู่กับความพึงพอใจที่ได้รับจากการตอบสนองความต้องการในล าดับนั้นๆ 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

ส่วนที่ ๓ 
การด าเนินงาน 

 
 รายงานผลการด าเนินงานพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญ
จักรพรรดิมาลา ประจ าปี ๒๕๖๐ ให้แก่ข้าราชการในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต ๓ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมปราสาททอง คณะกรรมการผู้ด าเนินงานได้
ด าเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้ 
 

๑. การไปตรวจรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
  เดินทางไปตรวจรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา  
จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

๒. การจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  ๒.๑ จัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจ าปี  
๒๕๖๐ 
 ๒.๒ แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ ที่ได้รับ 
จัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี ๒๕๖๐ 
ด าเนินการดังนี ้
    ๒.๒.๑ กรอกใบตอบรับเข้าร่วมพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและ 
เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี ๒๕๖๐ ส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  ภายในวันที่  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๑ 
    ๒.๒.๒ ให้มาเข้าร่วมพิธีรับเครื่องราชเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญ 
จักรพรรดิมาลา ประจ าปี  ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมปราสาทอง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต ๓  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๙ กรกฎาคม  ๒๕๖๑ โดยแต่งกายชุดปกติขาว 
 

๓. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
  ๑. ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่   จ านวน  ๔,๕๐๐  บาท  

๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน  ๑๗,๕๗๐  บาท 
๓. ถวายพระ  จ านวน  ๘,๙๐๐  บาท 
๔. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จ านวน  ๕,๐๑๐  บาท 



๑๑ 
 

ก าหนดการจัดงานพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ ให้แก่ข้าราชการในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมปราสาททอง 
***************************** 

 
๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น.  ข้าราชการที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ รายงานตัวพร้อมรับอาหารว่าง 
๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.  นางภานิชา  อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สร.๓ ประธานในพิธี มาถึงบริเวณพิธีและ 

ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น.  พิธีกรเริ่มพิธีการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ตามล าดับชั้นตรา ดังนี้ 
      - ร.จ.พ. (เหรียญจักรพรรดิมาลา) 
      - ท.ช. (ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผอืก) 
      - ท.ม. (ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย) 
      - ต.ช. (ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก) 
      - ต.ม. (ชั้นตริตาภรณ์มงกุฏไทย) 
      - บ.ช. (ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก) 
      (ระหว่างรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญชัยมงคลคถา) 
     เมื่อพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ เสร็จ ร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชา ๒ จบ 

และเพลงสรรเสริญพระบารมี ๑ จบ 
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรมแก่พระสงฆ์ 
๑๒.๐๐ น.    เสร็จพิธี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

๔. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การด าเนินงานพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ ให้แก่ข้าราชการในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ วันที่ 
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมปราสาททอง ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความคิดเห็น
ของผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เป็นแบบประเมินเชิงส ารวจ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) 
ซึ่งคณะผู้ประเมินได้จัดสร้างและพัฒนาเครื่องมือ โดยศึกษาค้นคว้าจากต ารา เอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยจัดท าใน
รูปแบบ Google Form แบบประเมินแบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ 
 ตอนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน  มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ  (Check - List)  
เกี่ยวกับ ต าแหน่ง และเพศ ของผู้ตอบแบบประเมิน 

ตอนที่  ๒  แบบประเมินความพึงพอใจ การด าเนินงานพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่า
สายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี ๒๕๖๐ ให้แก่ข้าราชการในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมปราสาททอง เป็น
ค าถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผู้เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ แบ่งเป็น ๓ ด้าน คือ ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ด้านคณะท างาน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม                  
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ โดยก าหนดระดับค่าคะแนนความพึงพอใจ ดังนี้   
(ทองสุข  วันแสน, ๒๕๕๑: ๓) 

ระดับความพึงพอใจ  ๕  หมายความว่า  พึงพอใจมากที่สุด 
ระดับความพึงพอใจ  ๔  หมายความว่า  พึงพอใจมาก 
ระดับความพึงพอใจ  ๓  หมายความว่า  พึงพอใจปานกลาง 
ระดับความพึงพอใจ  ๒  หมายความว่า  พึงพอใจน้อย 
ระดับความพึงพอใจ  ๑  หมายความว่า  พึงพอใจน้อยที่สุด 
 
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ  ดังนี้ 
๔.๕๑ – ๕.๐๐  แปลความว่า  พึงพอใจมากที่สุด 
๓.๕๑ – ๔.๕๐  แปลความว่า  พึงพอใจมาก 
๒.๕๑ – ๓.๕๐  แปลความว่า  พึงพอใจปานกลาง 
๑.๕๑ – ๒.๕๐  แปลความว่า  พึงพอใจน้อย 
๑.๐๐ – ๑.๕๐  แปลความว่า  พึงพอใจน้อยที่สุด 
ตอนที่  ๓  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  มีลักษณะเป็นปลายเปิด  (Opened) 
 
 
 



๑๓ 
 

๕. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (บุญชม  ศรีสะอาด, ๒๕๓๕: ๑๐๐-๑๐๓ ) 
 ร้อยละ  (Percentage) 

     จากสูตร  P  =  
 

 
   ๑๐๐ 

     เมื่อ  P  แทน  ร้อยละ 

       แทน  ความถ่ีที่ต้องการเปลี่ยนให้เป็นร้อยละ 

       แทน  จ านวนความถี่ทั้งหมด 
 

๖. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการดังนี้  น าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้ารับมอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี ๒๕๖๐ ให้แก่ข้าราชการ
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต  ๓ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑                             
ณ ห้องประชุมปราสาททอง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ โดยคณะกรรมการ
ฝ่ายประเมินผลและจัดท ารายงานการประชุม 
 

๗. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๖.๑ เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลได้รับผลการประเมินผ่าน Google Form แล้ว ด าเนินการ
ตรวจสอบผลการประเมินทั้ง ๓ ตอน 
 ๖.๒ หาค่าสถิติข้อมูลทั้ง ๓ ตอน แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 
      ๖.๒.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน เป็นค่าร้อยละ 
      ๖.๒.๒ ระดับความพึงพอใจ เป็นค่าร้อยละ แล้วน าเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง 
      ๖.๒.๓ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ น าเสนอเป็นความเรียง 
 

๘. เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินการด าเนินงานพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญ

จักรพรรดิมาลา ประจ าปี ๒๕๖๐ ให้แก่ข้าราชการในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต ๓ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมปราสาททอง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ผลของการแปลความหมายของข้อมูล คณะผู้ประเมินน ามาเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์การประเมินที่ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นไว้  คือ ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป  หรือผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมาก  จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน (วิจิตร  ลูกบัว, ๒๕๔๖: ๕๑) 

 



๑๔ 
 

ส่วนที่  ๔   
สรุปผลการด าเนินงาน 

  
 ในส่วนนี้คณะผู้ประเมินจะได้น าผลจากการประเมินการด าเนินงานพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี ๒๕๖๐ ให้แก่ข้าราชการในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมปราสาททอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ น ามาอภิปรายเป็นรายด้านตามเนื้อหาและ
กิจกรรม ตามล าดับดังนี้ 

 
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจ 

การด าเนินงานพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ ให้แก่ข้าราชการในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ วันที่ 
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมปราสาททอง ผลการประเมินแบ่งเป็นตอนตามแบบสอบถาม  ดังนี้ 

 
๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินจ าแนกตามต าแหน่ง และเพศ มีข้อมูลดังต่อไปนี้   
 
ตารางท่ี ๑  จ านวนผู้เข้าร่วมพิธี จ าแนกตามเพศ 

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 

     ๑.  หญิง ๕๖ ๕๒.๖๐ 

     ๒.  ชาย ๓๔ ๓๗.๔๐ 

รวม ๙๑ ๑๐๐ 

 
การด าเนินงานพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา 

ประจ าปี ๒๕๖๐ ให้แก่ข้าราชการในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ วันที่ 
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมปราสาททอง จากจ านวนผู้เข้าร่วมพิธี ทั้งสิ้น ๒๖๘ คน มีผู้เข้ามา
ประเมินความพึงพอใจใน Google Form จ านวนทั้งสิ้น ๙๑ คน จ าแนกเป็นเพศหญิง ๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ 
๕๒.๖๐ และเพศชาย ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๔๐ 
 
 



๑๕ 
 

ตารางท่ี ๒  จ านวนผู้เข้าร่วมพิธี จ าแนกตามต าแหน่ง  

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 

     ๑.  ครูผู้สอน ๗๐ ๗๖.๙๐ 

     ๒.  ผู้บริหารสถานศึกษา ๑๕ ๑๖.๕๐ 

     ๓.  อ่ืนๆ ๖ ๖.๖๐ 

รวม ๙๑ ๑๐๐ 

  
  การด าเนินงานพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ ให้แก่ข้าราชการในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ วันที่ 
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมปราสาททอง จากจ านวนผู้เข้าร่วมพิธี ทั้งสิ้น ๒๖๘ คน มีผู้เข้ามา
ประเมินความพึงพอใจใน Google Form จ านวนทั้งสิ้น ๙๑ คน  เป็นครูผู้สอน ๗๐ คน  คิดเป็นร้อยละ  
๗๖.๙๐  ผู้อ านวยการสถานศึกษา ๑๕ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๖.๕๐ และอ่ืนๆ ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๐ 

 
๒.๒ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมพิธี 

 การด าเนินงานพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ ให้แก่ข้าราชการในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ วันที่ 
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมปราสาททอง จากจ านวนผู้เข้าร่วมพิธี ทั้งสิ้น ๒๖๘ คน มีผู้เข้ามา
ประเมินความพึงพอใจใน Google Form จ านวนทั้งสิ้น ๙๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๙๖ น ามาวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อสรุปรายงานผลการประเมินความคิดเห็นภาพรวมของการจัดประชุม ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๓  ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมพิธี ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
ร้อยละของความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๑.  รูปแบบการจัดกิจกรรม ๗๔.๗๐ ๒๓.๑๐ ๒.๒๐ - - 

๒.  ล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรม ๖๙.๒๐ ๒๙.๗๐ ๑.๑๐ - - 

๓.  ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ๖๓.๗๐ ๓๐.๘๐ ๔.๔๐ ๑.๑๐ - 

๔.  ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม ๗๐.๓๐ ๒๕.๓๐ ๔.๔๐ - - 

เฉลี่ย ๖๙.๔๘ ๒๗.๒๓ ๓.๐๓ ๑.๑๐ ๖๙.๔๘ 



๑๖ 
 

 จากตารางที่ ๓ พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจการด าเนินงานพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี ๒๕๖๐ ให้แก่ข้าราชการในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมปราสาททอง       
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๔๘ ทุกข้อ
อยู่ในระดับมากที่สุด  

 

ตารางท่ี ๔  ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมพิธี ด้านคณะท างาน 

ด้านคณะท างาน 
ร้อยละของความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๑.  คณะท างานมีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ๕๗.๑๐ ๔๐.๗๐ ๒.๒๐ - - 

๒.  คณะท างานสามารถจัดการดูแลและแก้ปัญหา ๕๓.๘๐ ๔๔.๐๐ ๒.๒๐ - - 

เฉลี่ย ๕๕.๔๕ ๔๒.๓๕ ๒.๒๐ - - 

 

  จากตารางที่  ๔ พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจการด าเนินงานพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี ๒๕๖๐ ให้แก่ข้าราชการในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมปราสาททอง ด้าน
คณะท างาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๔๕ ทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด  

 

ตารางท่ี ๕  ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมพิธี ด้านความรู้ความเข้าใจ 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 
ร้อยละของความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๑.  สถานที่จัดกิจกรรม ๔๘.๔๐ ๔๗.๓๐ ๓.๓๐ ๑.๑๐ - 

๒.  ความเหมาะสมในการใช้เทคโนโลยี ๔๙.๔๕ ๔๔.๐๐ ๕.๕๐ ๑.๑๐ - 

เฉลี่ย ๔๘.๙๓ ๔๕.๖๕ ๔.๔๐ ๑.๑๐ - 

 

  จากตารางที่  ๕ พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจการด าเนินงานพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี ๒๕๖๐ ให้แก่ข้าราชการในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมปราสาททอง ด้าน
ความรู้ความเข้าใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๙๓ ทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด  



๑๗ 
 

ตารางท่ี ๖  ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมพิธี ด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม 

ด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม 
ร้อยละของความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๑.  ท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างคุ้มค่า ๖๙.๒๐ ๒๙.๗๐ ๒๙.๗๐ - - 

๒.  ท่านมีความภาคภูมิใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ๘๓.๕๐ ๑๖.๕๐ - - - 

เฉลี่ย ๗๖.๓๕ ๒๓.๑๐ ๒๙.๗๐ - - 

 
  จากตารางที่  ๖ พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจการด าเนินงานพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี ๒๕๖๐ ให้แก่ข้าราชการในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมปราสาททอง ด้าน
คุณภาพการจัดกิจกรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๓๕ ทุกข้ออยู่ในระดับมาก
ที่สุด  
 
ตารางท่ี ๗  ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมพิธี โดยภาพรวม 

ภาพรวม 
ร้อยละของความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๑.  โดยภาพรวมทั้งหมด ท่านมีความพึงพอใจใน
ระดับใด ๖๙.๒๐ ๒๗.๕๐ ๓.๓๐ - - 

เฉลี่ย ๖๙.๒๐ ๒๗.๕๐ ๓.๓๐ - - 

 
  จากตารางที่  ๗ พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจการด าเนินงานพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี ๒๕๖๐ ให้แก่ข้าราชการในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมปราสาททอง โดย 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๒๐  
 
 
 
 



๑๘ 
 

ตารางท่ี ๘  ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมพิธี รายด้าน 

ความพึงพอใจรายด้าน 
ร้อยละของความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๑.  ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ๖๙.๔๘ ๒๗.๒๓ ๓.๐๓ ๑.๑๐ ๖๙.๔๘ 

๒.  ด้านคณะท างาน ๕๕.๔๕ ๔๒.๓๕ ๒.๒๐ - - 

๓.  ด้านความรู้ความเข้าใจ ๔๘.๙๓ ๔๕.๖๕ ๔.๔๐ ๑.๑๐ - 

๔.  คุณภาพการจัดกิจกรรม ๗๖.๓๕ ๒๓.๑๐ ๒๙.๗๐ - - 

๕.  โดยภาพรวม ๖๙.๒๐ ๒๗.๕๐ ๓.๓๐ - - 

เฉลี่ย ๖๓.๘๘ ๓๓.๑๗ ๘.๕๓ ๑.๑๐ ๖๙.๔๘ 

 
  จากตารางที่  ๘  พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจการด าเนินงานพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี ๒๕๖๐ ให้แก่ข้าราชการในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมปราสาททอง             
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๘๘ นั่นคือ ผู้เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น
ต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี ๒๕๖๐ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 

๒. ข้อเสนอแนะ 
 ด าเนินงานพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ ให้แก่ข้าราชการในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ วันที่ 
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมปราสาททอง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์      
เขต ๓ ผู้เข้าร่วมพิธีได้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อเสนอแนะเพ่ือประกอบการวางแผนพัฒนาการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ในโอกาสต่อไป ดังนี้ 
 ๑. จัดได้สมเกียรติ 
 ๒. ภาคภูมิใจและคณะท างานยอดเยี่ยม 
 ๓. อยากให้จัดแบบนี้ตลอดไป 
 ๔. การรับรูปจากร้านขาดระบบการด าเนินงาน 
 ๕. ควรไรท์ภาพนิ่งลงแผ่นซีดีให้ผู้เข้าร่วมเข้าพิธี 

 
 



๑๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการด าเนินงานพิธีมอบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรยีญจักรพรรดมิาลา ประจ าปี ๒๕๖๐ ให้แก่ข้าราชการในสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  

วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมปราสาททอง 
************************************ 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน  (โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับข้อมลู

จรงิของท่าน) 

  ๑.  เพศ   

  ๑. ชาย          ๒. หญิง 

 ๒.  ต าแหน่งหน้าที่ 

  ๑. ผูบ้ริหารสถานศกึษา     ๒. ครูผูส้อน      ๓. อื่นๆ..........................  
 

ตอนที่ ๒ แบบประเมินความพึงพอใจ  (โปรดกาเคร่ืองหมายลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของทา่น) 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/ 

การน าความรู้ไปใช้ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๑. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

   ๑.๑ รูปแบบการจัดกิจกรรม      

   ๑.๒ ล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรม      

   ๑.๓ ระยะเวลาที่ใชใ้นการจัดกิจกรรม      

   ๑.๔ ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม      

๒. ด้านคณะท างาน 

   ๒.๑ คณะท างาน มีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม      

   ๒.๒ คณะท างานสามารถจัดการและแก้ปัญหา      

๓. สิ่งอ านวยความสะดวก      

   ๓.๑ สถานที่จัดกิจกรรม      

   ๓.๒ ความเหมาะสมในการใชเ้ทคโนโลยี      
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/ 

การน าความรู้ไปใช้ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๔. ด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม 

   ๔.๑ ท่านได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรม

อย่างคุ้มค่า 

     

   ๔.๒ ท่านมคีวามภาคภูมใิจในการเข้าร่วม

กิจกรรม 

     

๕. โดยภาพรวมทั้งหมด ท่านมีความพึงพอใจใน

ระดับ 

     

 

ตอนที่ 3 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
...........................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

 

 

** ขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม ** 

                                                                            กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 

 





ที่ ชือ่-สกุล เพศ ชัน้ตรา ประจ าปี หมายเหตุ

ร.จ.พ.บุรุษ

1 นายกานต ์ ศักดิ์ปกรณ์กานต์ บรุุษ ร.จ.พ. 2560

2 พ.จ.อ.คมกริช  ทองหล่อ บรุุษ ร.จ.พ. 2558

3 นายค ามี  หอมเนียม บรุุษ ร.จ.พ. 2560

4 นายจักรพัฒน์  พิมพ์จันทร์ บรุุษ ร.จ.พ. 2560

5 นายชยัยทุธ  หิรัญวิบลูย์ บรุุษ ร.จ.พ. 2560

6 นายชาญชยั  กะภูทิน บรุุษ ร.จ.พ. 2558

7 นายเชาวนะ  วงศ์วิเศษ บรุุษ ร.จ.พ. 2558

8 นายทวี  อินทรามะ บรุุษ ร.จ.พ. 2558

9 นายเทพฤทธิ์  ศรีฤทธิไกร บรุุษ ร.จ.พ. 2560

10 นายเทอดพงษ์  ปญัญาดี บรุุษ ร.จ.พ. 2560

11 นายธนง  ไหวดี บรุุษ ร.จ.พ. 2560

12 นายนภปภน  กฤตยิาวรรค์ บรุุษ ร.จ.พ. 2558

13 นายประชมุ  อุดหนุน บรุุษ ร.จ.พ. 2560

14 นายประสิทธิ์  ผิวผอม บรุุษ ร.จ.พ. 2560

15 นายปณุมี  วิโรจน์รัตน์ บรุุษ ร.จ.พ. 2558

16 นายพงศ์ไท  ไพรงาม บรุุษ ร.จ.พ. 2560

17 นายพรสวรรค์  บญุปลอด บรุุษ ร.จ.พ. 2560

18 นายภูมิ  มั่งค่ัง บรุุษ ร.จ.พ. 2560

19 ว่าที่ ร.อศิรพิงษ์  ประดับเพชร บรุุษ ร.จ.พ. 2560

บญัชีรายชื่อข้าราชการ/ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า ที่แสดงเข้ารบัมอบ

เครื่องราชอิสรยิาภรณช์ั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรยีญจักรพรรดมิาลา ประจ าป ี2560  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร ์เขต 3  จัดในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561



20 นายวิชชา  ร่วมโพธิ์รี บรุุษ ร.จ.พ. 2558

21 นายวิรัตน์  ปญัญาคิด บรุุษ ร.จ.พ. 2560

22 นายสงกรานต ์ หักทะเล บรุุษ ร.จ.พ. 2560

23 นายสมนึก  สาคเรศ บรุุษ ร.จ.พ. 2560

24 นายสมพร  จันทร์ไทย บรุุษ ร.จ.พ. 2560

25 นายสุพิศ  พริ้งเพราะ บรุุษ ร.จ.พ. 2560

26 นายสมร กะการดี บรุุษ ร.จ.พ. 2560

27 นายสุมิตร  ประสานรัตน์ บรุุษ ร.จ.พ. 2558

28 นายสุเมธ  บรูณะ บรุุษ ร.จ.พ. 2560

29 นายอภิสิทธิ์  สุขแสวง บรุุษ ร.จ.พ. 2560

30 นายอ านวย  เลิศสิทธิ์ บรุุษ ร.จ.พ. 2560

31 นายอุทัย  ยอดเยี่ยม บรุุษ ร.จ.พ. 2560

ร.จ.พ.สตรี

32 นางกรรณิการ์  สาโยธา สตรี ร.จ.พ. 2558

33 นางกรรภิรมย ์ อักษร สตรี ร.จ.พ. 2558

34 นางกัญญาณัฐ  ดวนใหญ่ สตรี ร.จ.พ. 2560

35 นางกานตส์ิรี  กะการดี สตรี ร.จ.พ. 2560

36 นางกิตตพิร  เทียมทัด สตรี ร.จ.พ. 2560

37 นางกุหลาบ  วงศ์อุดม สตรี ร.จ.พ. 2560

38 นางจอมศรี  ผิวหอม สตรี ร.จ.พ. 2560

39 นางจารุพร  กงจักร สตรี ร.จ.พ. 2560

40 นางจุฑารัตน์  ศรีไสว สตรี ร.จ.พ. 2560

41 นางจ านิจ  สุบนิ สตรี ร.จ.พ. 2560



42 นางชลกนก  ศรีไทย สตรี ร.จ.พ. 2560

43 นางชตุกิาญจน์  เกษมสุข สตรี ร.จ.พ. 2560

44 นางณัฐตยิา  สารปรัง สตรี ร.จ.พ. 2560

45 น.ส.บงัอรศรี  วงศ์มาสา สตรี ร.จ.พ. 2558

46 นางบญุช ู สายไทย สตรี ร.จ.พ. 2560

47 นางบษุรา  กลับอ าไพ สตรี ร.จ.พ. 2558

48 นางเบญจมาศ  อร่ามเรือง สตรี ร.จ.พ. 2557

49 นางปนิตา  งามอัศวเดชากุล สตรี ร.จ.พ. 2560

50 นางประภัสสร  อ้ิวประโคน สตรี ร.จ.พ. 2560

51 นางปราณี  เรืองไพศาล สตรี ร.จ.พ. 2560

52 นางปทัมนิภา  ชื่นรัมย์ สตรี ร.จ.พ. 2558

53 นางผ่องศรี  สาแก้ว สตรี ร.จ.พ. 2557

54 นางพเยาว์  ประดจุชนม์ สตรี ร.จ.พ. 2560

55 นางพิมพ์วรา  ศิริไสย สตรี ร.จ.พ. 2560

56 นางมตกิา  โกสีนาม สตรี ร.จ.พ. 2558

57 นางมัชฌมิา  ทวีทรัพย์ สตรี ร.จ.พ. 2560

58 นางมัลลิกา  รักพงษ์ สตรี ร.จ.พ. 2558

59 นางมาลี  ชมุนุม สตรี ร.จ.พ. 2558

60 นางลดา  อินทรามะ สตรี ร.จ.พ. 2558

61 นางวนิดา  หอมเนียม สตรี ร.จ.พ. 2560

62 นางวรรณศรี  ดพีาชู สตรี ร.จ.พ. 2560

63 น.ส.วิไลพร  แซ่ตั้ง สตรี ร.จ.พ. 2560

64 นางศรีรัตน์  ปาเปา้ สตรี ร.จ.พ. 2560



65 นางสมหญงิ  ศรีโสภา สตรี ร.จ.พ. 2560

66 นางสมหวัง  สุทธิโยธา สตรี ร.จ.พ. 2560

67 นางสุกัญญา  ไหวดี สตรี ร.จ.พ. 2560

68 น.ส.เสาวลักษณ์  มิฆเนตร สตรี ร.จ.พ. 2560

69 นางโสภิตา  สุริยะงาม สตรี ร.จ.พ. 2560

70 นางอรทัย  สูตรสุข สตรี ร.จ.พ. 2560

71 นางอุไรวรรณ  กะภูทิน สตรี ร.จ.พ. 2558

ท.ช.บรุุษ

72 นายไชยวัฒน์  พุทธานุ บรุุษ ท.ช. 2560

73 นายณัฏฐ์ธเนศ  สีน้ าค า บรุุษ ท.ช. 2560

74 นายด ารง  ดมีาก บรุุษ ท.ช. 2560

75 นายเทวัน  พอใจ บรุุษ ท.ช. 2557

76 นายธวัช  ตา่งประโคน บรุุษ ท.ช. 2560

77 นายนิตธิร  ผะงาตนัุตถ์ บรุุษ ท.ช. 2558

78 นายบรรจบ  ศิริวัฒน์ บรุุษ ท.ช. 2560

79 นายบญุเกิด  กองสุข บรุุษ ท.ช. 2558

80 นายประเสริฐ  บญุคล้อย บรุุษ ท.ช. 2560

81 นายภคนันท์  กัญญาศรี บรุุษ ท.ช. 2558

82 นายภานุวัฒน์  แปน้จันทร์ บรุุษ ท.ช. 2560

83 นายยทุธนา  สัมฤทธิ์ผ่อง บรุุษ ท.ช. 2560

84 ว่าที่ ร.อศิรพิงษ์  ประดับเพชร บรุุษ ท.ช. 2560

85 นายวิโชค  พิศเพ็ง บรุุษ ท.ช. 2560

86 นายวินัย  นาคแสง บรุุษ ท.ช. 2558



87 นายวินัย  เหมือนแก้ว บรุุษ ท.ช. 2560

88 นายวิรพงษ์  สงค์พิมพ์ บรุุษ ท.ช. 2560

89 นายวีรวัฒน์  พรหมบตุร บรุุษ ท.ช. 2557

90 นายสมนึก  สุรพล บรุุษ ท.ช. 2558

91 นายสมยศ  บญุร่วม บรุุษ ท.ช. 2560

92 นายสุนธพร  กระจ่างจิตร บรุุษ ท.ช. 2558

93 นายสุรพล  เสียงเพราะ บรุุษ ท.ช. 2558

94 นายอภิชาต ิ โกสีย์ บรุุษ ท.ช. 2558

ท.ช.สตรี

95 นางกชกร  มีลาภ สตรี ท.ช. 2560

96 น.ส.กานตศ์รันย ์ ผิวหอม สตรี ท.ช. 2560

97 นางขวัญตา  พิศเพ็ง สตรี ท.ช. 2560

98 นางจันทร์เพ็ญ  บ ารุง สตรี ท.ช. 2560

99 นางจันทรา  ศาลางาม สตรี ท.ช. 2560

100 นางจิราพร  ศิริโฉม สตรี ท.ช. 2560

101 นางไฉทยา  เสาร์ทอย สตรี ท.ช. 2560

102 น.ส.ณพัฐอร  อยู่สีมารักษ์ สตรี ท.ช. 2560

103 น.ส.ณัฏฐ์นลิน  ศรีกาลบตุร สตรี ท.ช. 2560

104 นางณัฐพร  บญุทวี สตรี ท.ช. 2558

105 นางทวีลาภา  เหล่าอุดม สตรี ท.ช. 2560

106 นางนิยะดา  ศิลลา สตรี ท.ช. 2557

107 น.ส.นิรมล  สิงห์ชยั สตรี ท.ช. 2558

108 นางบงัอร  สายแก้ว สตรี ท.ช. 2560



109 นางบวัลภา  หงษ์ยนต์ สตรี ท.ช. 2560

110 นางประดบั  สอดศรีจันทร์ สตรี ท.ช. 2557

111 นางปทัมา  เขยีวเจริญ สตรี ท.ช. 2560

112 นางผกามาศ  กันสา สตรี ท.ช. 2558

113 นางพรทิพย ์ สิริปฐมโรจน์ สตรี ท.ช. 2560

114 น.ส.พรทิพา  รัชทินพันธ์ สตรี ท.ช. 2560

115 นางพักตร์พิมล  สุจินดา สตรี ท.ช. 2558

116 นางสาวพิชญานิน  ควินรัมย์ สตรี ท.ช. 2560

117 นางพุทธพร  นามพรหม สตรี ท.ช. 2560

118 นางพูนทรัพย ์ ประยงค์หอม สตรี ท.ช. 2560

119 น.ส.ไพรินทร์  หนอสีหา สตรี ท.ช. 2558

120 น.ส.ยศยา  ใจเยน็ สตรี ท.ช. 2558

121 นางรัชฎาพร  ปรึกษาตน สตรี ท.ช. 2560

122 นางรัชนีย ์ สุรพล สตรี ท.ช. 2560

123 นางลลิตภัทร  ตรงใจ สตรี ท.ช. 2560

124 นางละเมียด  ม่วงอ่อน สตรี ท.ช. 2560

125 นางล าใย  สุขวงศ์ สตรี ท.ช. 2558

126 นางวันนา  ค าบญุฐิตสิกุล สตรี ท.ช. 2557

127 น.ส.วาริสา  ดวงใจ สตรี ท.ช. 2560

128 นางศิราธร  ตนิานพ สตรี ท.ช. 2558

129 นางสิริพัชร  ตริาวรัมย์ สตรี ท.ช. 2560

130 นางสุชาดา  มุมทอง สตรี ท.ช. 2560

131 นางสุนันทา  ถือคุณ สตรี ท.ช. 2560



132 นางสุธีรา  มีผล สตรี ท.ช. 2560

133 นางอนุญาต  หล่อวงศ์ตระกูล สตรี ท.ช. 2560

134 นางอรทัย  แหวนอ่อน สตรี ท.ช. 2560

135 นางอ านวยพร  ดวงใจ สตรี ท.ช. 2560

ท.ม.บรุุษ

136 นายเกรียงศักดิ์  อนุทูล บรุุษ ท.ม. 2560

137 นายณัฐพล  แหวนแก้ว บรุุษ ท.ม. 2558

138 นายประกอบ  หาสุข บรุุษ ท.ม. 2560

139 นายภราดร  ดพูีน บรุุษ ท.ม. 2560

140 นายสุวิด  สิงห์ประเสริฐ บรุุษ ท.ม. 2558

ท.ม.สตรี

141 นางกรรณิการ์  อ่อนน้อม สตรี ท.ม. 2558

142 นางก่ิงกาญจน์  นิมิตรัตนากร สตรี ท.ม. 2558

143 นางฉนัทนา  เคลือบฮวย (บุตรเทศ) สตรี ท.ม. 2560

144 นางทัศนีย ์ สุทธิยานุช สตรี ท.ม. 2558

145 นางนิชาภัทร  ผะงาตนัุตถ์ สตรี ท.ม. 2558

146 นางนิตยา  ธรรมนาม สตรี ท.ม. 2560

147 นางพิมพ์วด ี หาญศึกษา สตรี ท.ม. 2558

148 นางราตรี  ตปนียะ สตรี ท.ช. 2558

149 นางลักษณะศรี  วิเคราะห์กิจ สตรี ท.ม. 2560

150 นางสาวเจนจิรา  เพชรธาราวัฒน์ สตรี ท.ม. 2560

151 นางสาวฐรดา  ไกรเพชร สตรี ท.ม. 2560

152 นางสาวธนภร  จันทร์หอม สตรี ท.ม. 2558



153 นางสาวนงนุช  ศิริจันทร์ สตรี ท.ม. 2560

154 นางสาววาทศิลป ์ บญุสูง สตรี ท.ม. 2560

155 นางสาวสิริมณี  รุ่งเรือง สตรี ท.ม. 2560

156 นางสุธาสินี  ธรรมเจริญ สตรี ท.ม. 2560

157 นางสุนันทา  กัญญาศรี สตรี ท.ม. 2557

158 นางสุพิชฌาย ์ สวายสมสีกุล สตรี ท.ม. 2558

159 นางสาวสุประวีณ์  ธาตทุอง สตรี ท.ม. 2560

160 นางสุภัตตรา  แสนคม สตรี ท.ม. 2560

161 นางสาวสุวรรณ์นี  สวยรูป สตรี ท.ม. 2557

162 นางสาวสุวิดา  ศรีเครือด า สตรี ท.ม. 2558

163 นางอรทัย  ไชยลาภ สตรี ท.ม. 2560

ต.ช.สตรี

164 นางพีรญา  ก าจัดภัย สตรี ต.ช. 2557

165 นางสาวพิมลพรรณ  เพ่ิมทรัพย์ สตรี ต.ช. 2557

166 นางสาวเมทินี  ยอดเสาวด ี สตรี ต.ช. 2558

167 นางรัชนีวรรณ  แสนกล้า สตรี ต.ช. 2558

168 นางสาวศิรินประภา  สิงห์ชยั สตรี ต.ช. 2557

ต.ม.บรุุษ

169 นายกรีฑา  หวังมั่น บรุุษ ต.ม 2560

170 นายจารุบตุร  โสพิน บรุุษ ต.ม 2560

171 นายณัฐกร  อินทร์ตา บรุุษ ต.ม 2560

172 นายถนัด  สมาธิกุล บรุุษ ต.ม 2560

173 นายประวัต ิ ชนะไพร บรุุษ ท.ม. 2561



174 นายธนวัฒน์  ใจมั่น บรุุษ ต.ม 2560

175 นายวันชยั  ยิ่งรุ่งเรือง บรุุษ ต.ม 2560

176 นายวาทิน  เพียรศิริ บรุุษ ต.ม 2560

177 นายวุฒิชยั  ดวงพร บรุุษ ต.ม 2557

178 นายสน่ันพงศ์  พิมพ์จันทร์ บรุุษ ต.ม 2560

179 นายสมพร  โสปนัหริ บรุุษ ต.ม 2560

180 นายสุชาต ิ โลกนิยม บรุุษ ต.ม 2560

181 นายสุพร  วุฒิยา บรุุษ ต.ม 2558

182 นายอาคม  แสนคม บรุุษ ต.ม 2560

ต.ม.สตรี

183 นางกมลพร  เกกสันเทียะ สตรี ต.ม 2560

184 นางเกษราภรณ์  มุ่งดี สตรี ต.ม 2560

185 นางสาวขวัญเรือน  เขตเจริญ สตรี ต.ม 2560

186 นางเจนธิชา  สอนสุระ สตรี ต.ม 2560

187 นางดาวิกา (นุชนาถ)  เหน็งาม สตรี ต.ม 2560

188 นางสาวนิตยา  ตาทอง สตรี ต.ม 2560

189 นางสาวนันทิยา  เทียนแก้ว สตรี ต.ม 2561

190 นางนุชชติา  บตุรงาม สตรี ต.ม 2560

191 นางสาวนิภาพร  สัจจา สตรี ต.ม 2558

192 นางปราณี  หลาทอง สตรี ต.ม 2560

193 นางสาวพรพิมล  โทนสูงเนิน สตรี ต.ม 2560

194 นางพิกุล  นวลพุดซา สตรี ต.ม 2558

195 นางสาวรัตนา  พงษ์ชะอุ่มดี สตรี ต.ม 2560



196 นางรัตยาภรณ์  สุรวงศ์ธนกุล สตรี ต.ม 2560

197 นางวันทณา  ราชเจริญ สตรี ต.ม 2560

198 นางสาววรรณฤด ี เพ่ิมทรัพย์ สตรี ต.ม 2560

199 นางวิลาวัณย ์ ภูปยุ สตรี ต.ม 2560

200 นางศุภรัตน์  มูลมั่งค่ัง สตรี ต.ม 2560

201 นางศุภาพิชญ ์ มาลีหวล สตรี ต.ม 2560

202 นางสาวสมฤด ี บญุคง สตรี ต.ม 2560

203 นางสาวสุชาดา  ทุนด ี สตรี ต.ม 2558

204 นางสาวสุภาวด ี ขมุทอง สตรี ต.ม 2560

บ.ช.บรุุษ

205 ว่าที ่ร.ต.วิชติ  รักษาวงษ์  บรุุษ บช 2560 พนักงานราชการ

206 นายประจักร พอกสนิท  บรุุษ บช 2560 พนักงานราชการ

207 นายวิชยั ศิริบรูณ์ บรุุษ ท.ช.

208 นายพงษ์พิทักษ์  สหัสชาติ บรุุษ ท.ม.

209 นางอนุทรา  ปคุณาวรชติ สตรี ร.จ.พ. 2558

210 นางสาวอรทัย  รัฐสมุทร สตรี ท.ช.

211 นายสุรสิทธิ์  สายด า บรุุษ บช ลูกจ้างประจ า
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คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล 
 
๑. นายวานิช  บูรณ์เจริญ   ผู้อ านวยการโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 
๒. นายสมพร  จันทร์ไทย   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยาง (สารกิจราษฎร์วิทยา) 
๓. นางสาวไพลิน  เดชกุญชร  รองผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 
๔. นางสาววรรณฤดี  เพิ่มทรัพย์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสน 
๕. นางสาววัชรี  รักษาสระน้อย  รองผู้อ านวยการโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 
๖. นายพยัคฆ์  นิราศสูงเนิน  รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษา 
๗. นางสาวธนภร  จันทร์หอม  ครูโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 
๘. นายอิทธิฤทธิ์  มหิสยา   ครูโรงเรียนประชาสามัคคี 
๙. นางสาวเมทินี  ยอดเสาวดี  ครูโรงเรียนประชาสามัคคี 
 

 




