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เกณฑ์การพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์
บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต

๑. มีผลงานทางวิชาการหรือความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพของสาขาวิชา 
ที่มีการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

เป็นผลงานในระดับชุมชนท้องถิ่น

 

๑. เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการหรือความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพ  ดี เด่นและสามารถประยุกต์ ใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เป็นที่ยอมรับในระดับ
ชุมชนท้องถิ่น   

เป็นผลงานในระดับจังหวัด
ภูมิภาคหรือระดับชาติ 

๑. เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการหรือความเชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพ ดีเด่นและสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เป็นที่ยอมรับในระดับ
จังหวัด ภูมิภาค หรือระดับชาติ 

เป็นผลงานในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

๑. เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการหรือความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพ  ดี เด่นและสามารถประยุกต์ ใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

๒. เป็นผู้นําในการพัฒนาทางวิชาการ หรือวิชาชีพ
อย่างสม่ําเสมอและมีผลต่อการพัฒนาอาชีพและการ
ดํารงชีวิต 

๒. เป็นผู้นําในการพัฒนาทางวิชาการ หรือวิชาชีพ
อย่างสม่ําเสมอและมีผลต่อการพัฒนาอาชีพและ
การดํารงชีวิต 

๒. เป็นผู้นําในการพัฒนาทางวิชาการหรือ 
วิชาชีพอย่างกว้างขวางและเป็นที่ยอมรับ 
 

๓. เป็นผู้มีความสามารถสื่อสารและเผยแพร่ให้เกิด
ความเข้าใจในวงวิชาการหรือวิชาชีพและนอกวง
วิชาการหรือวิชาชีพ 

๓. เป็นผู้มีความสามารถสื่อสารและเผยแพร่ให้เกิด
ความเข้าใจในวงวิชาการหรือวิชาชีพและนอกวง
วิชาการหรือวิชาชีพ 

๓. เป็นผู้มีความสามารถสื่อสารและเผยแพร่ให้เกิด
ความเข้าใจในวงวิชาการหรือวิชาชีพและนอกวง
วิชาการหรือวิชาชีพ 

 ๔. เป็นผู้มีความสามารถในการแก้ปัญหา
ที่สลับซับซ้อนทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
ที่ยอมรับในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือระดับชาติ 

๔. มีผลงานที่เป็นองค์ความรู้ใหม่หรือทฤษฎี 
ให ม่  ห รือ  สิ่ งป ระ ดิษ ฐ์ ให ม่  ห รือ  น วัตกรรม
สร้างสรรค์ 
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๕. มีความสามารถในการบูรณาการวิชาการ
หรือวิชาชีพนําไปสู่การพัฒนาผลงานให้ดีขึ้น 

๕. มีความสามารถในการบูรณาการวิชาการหรือ
วิชาชีพนําไปสู่การพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นอย่างมั่นคง
และยั่งยืน 

 
 

เกณฑ์การพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ต่อ) 

ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์
บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต

๒. การทําคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 
และการเป็นที่ยอมรับ 

เป็นผลงานในระดบัชุมชนท้องถิ่น

 
๑. เป็นผู้อุทิศตนและสร้างคุณประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น 

เป็นผลงานในระดบัจังหวัด
ภูมิภาคหรือระดับชาติ 

๑. เป็นผู้อุทิศตนและสร้างคุณประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นระดับ
จังหวัด ภูมิภาคหรือระดับชาติ 

เป็นผลงานในระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 
๑. เป็นผู้อุทิศตนและสร้างคุณประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

๒. เป็นผู้มีส่วนร่วมสําคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ๒. เป็นผู้มีส่วนร่วมสําคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับจังหวัด 
ภูมิภาคหรือระดับชาติ 

๒. เป็นผู้มีส่วนร่วมสําคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

๓. เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับของชุมชนท้องถิ่น ๓. เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับของชุมชนท้องถิ่นระดับจังหวัด 
ภูมิภาคหรือระดับชาติ 

๓. เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับของชุมชนท้องถิ่นระดับชาติหรือนานาชาติ 

 ๔. เป็นต้นแบบในการทําคุณประโยชน์ต่อสังคมระดับจังหวัด 
ภูมิภาคหรือระดับชาติ 

๔. เป็นต้นแบบในการทําคุณประโยชน์ต่อสังคมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

๕. เป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับจังหวัด
ภูมิภาค หรือระดับชาติ 

๕. เป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

๖. นําองค์ความรู้ใหม่หรือทฤษฎีใหม่หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่หรือ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ไปเผยแพร่ให้เกิดคุณประโยชน์และเป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวาง 
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๓. การดํารงตนอยู่ในคุณธรรม ศีลธรรม 
จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดงีาม 

๑. เป็นผู้ประพฤติตนอยู่ในคุณธรรม ศีลธรรม จารีตประเพณี 
และวัฒนธรรมอันดีงาม 

๑. เป็นผู้ประพฤติตนอยู่ในคุณธรรม ศีลธรรม จารีตประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีงาม 

๑. เป็นผู้ประพฤติตนอยู่ในคุณธรรม ศีลธรรม จารีตประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีงาม 

๒. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่องานทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ไม่
ทําให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสังคม 

๒. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่องานทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ไม่ทํา
ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสังคม 

๒. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่องานทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ไม่ทําให้
เกิดผลกระทบทางลบต่อสังคม 

๓. เป็นผู้นําและเป็นที่ยอมรับในระดับชุมชนท้องถิ่น ๓ . เป็นผู้นําและเป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือ
ระดับชาติ 

๓. เป็นผู้นําและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

๔. เป็นผู้ให้ความร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุน คุณธรรมจริยธรรม
ในชุมชนท้องถิ่น 

๔. เป็นผู้ให้ความร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
ระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือระดับชาติ 

๔. เป็นผู้ให้ความร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

๕. เป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมสังคมในด้านคุณธรรม 
จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม 

๕. เป็นผู้นําในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาทางด้านคุณธรรมและส่งเสริม
พัฒนาจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม 

 
เกณฑ์การพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ต่อ) 

ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์
บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต

๔. ไม่เป็นคณาจารย์ประจํา หรือไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ในสภามหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการสภาวิชาการ หรือไม่
เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองระดับชาติ ในระหว่าง
การพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 

ทุกระดับ 

๕. เต็มใจ และยินดีในการเข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ทุกระดับ
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ปฏิทินแสดงขั้นตอนการดําเนินงานคณะกรรมการเลือกสรรบุคคลท่ีสมควรได้รับการพจิารณา 

ให้ปริญญากิตติมศักดิ์  มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

วนั เดือน ปี กิจกรรม 

๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒ 

ประชุมคณะกรรมการเลือกสรรฯ  คร้ังท่ี  ๑ 

- พิจารณาเกณฑก์ารใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิแต่ละระดบั  
- พิจารณาความเหมาะสมในการกาํหนดวนัการดาํเนินงาน  
- พิจารณาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการเลือกสรร 

๑๕ ก.พ. ๒๕๖๒ นําเสนอเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์แต่ละระดับต่อสภามหาวทิยาลัย 

๑๕ ก.พ. ๒๕๖๒ 

- ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลผา่นเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั  
- ทาํหนงัสือแจง้หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแจง้กาํหนดการ เกณฑ ์และวิธีการเลือกสรรบุคคล 

ผูส้มควรไดรั้บการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศกัด์ิให้คณาจารย ์และทุกหน่วยงานใน

มหาวทิยาลยัเตรียมขอ้มูลเพื่อเสนอช่ือบุคคลท่ีสมควรไดรั้บการพิจารณาฯ 

๑๙ ก.พ. ๒๕๖๒ 

- ผูป้ระสงคเ์สนอช่ือแจง้ความประสงคท่ี์สาขาวิชา คณะ/วทิยาลยั ตามสาขาวิชาท่ีสงักดั 
ตอ้งการเสนอใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ 
- คณะ/วิทยาลยั แต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองขอ้มูลบุคคลฯ เพื่อทาํหนา้ท่ี 
กลัน่กรองขอ้มูล /เอกสาร ของบุคคลท่ีสมควรไดรั้บการพิจารณา 

- คณะ/วิทยาลยัประชุมช้ีแจงขอ้มูลแก่ประชาคมในหน่วยงาน (โดยมีรายงานการ 
ประชุม) และดาํเนินการ  

- ผูป้ระสงคเ์สนอช่ือฯ นาํเสนอช่ือและเอกสารขอ้มูลฯ ผา่นคณะกรรมการตาม 
ขั้นตอนท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร  เร่ือง  การเสนอช่ือบุคคลท่ี

สมควรไดรั้บการพิจารณาใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร  ประจาํปี พ.ศ. 

๒๕๖๒ 
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ปฏิทินแสดงขั้นตอนการดําเนินงานคณะกรรมการเลือกสรรบุคคลท่ีสมควรได้รับการพจิารณา 

ให้ปริญญากิตติมศักดิ์  มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ต่อ) 
             

วนั เดือน ปี กิจกรรม 

๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒ 

- คณะกรรมการกลัน่กรองขอ้มูลบุคคลฯ ของคณะ/วิทยาลยัพิจารณากลัน่กรอง 
ขอ้มูลและเอกสาร    

- หากมีการแกไ้ขปรับปรุงเอกสารขอ้มูล ใหผู้น้าํเสนอปรับปรุงแกไ้ขและนาํเสนอ 
เอกสารคณะกรรมการกลัน่กรองขอ้มูลบุคคลฯ ของคณะ/วิทยาลยั พิจารณาตรวจสอบ 

- หากไม่มีการปรับแกแ้ลว้ใหจ้ดัทาํเอกสาร จํานวน ๑๒ ชุด และนาํส่งสาํนกั 

ส่งเสริมวิชาการฯ 

๒๑ ก.พ. ๒๕๖๒ 

- ประชุม คณะกรรมการกล่ันกรองรายช่ือผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
เพื่อทาํหน้าท่ีกลัน่กรองขอ้มูล /เอกสาร ของบุคคลท่ีสมควรได้รับการพิจารณา ก่อน
นาํเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเลือกสรรฯ  

- หากมีการแกไ้ขปรับปรุงเอกสารขอ้มูล ใหผู้น้าํเสนอปรับปรุงแกไ้ข 

-  หากไม่มีการปรับแกแ้ลว้ใหจ้ดัทาํเอกสาร จํานวน ๑๒ ชุด และนาํส่งสาํนกัส่งเสริม 

วิชาการฯ 

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๒ 

ประชุมคณะกรรมการเลือกสรรฯ  คร้ังท่ี  ๒ 

- คณะกรรมการเลือกสรรฯ ประชุมพิจารณาและลงคะแนนลบั เลือกผูท่ี้สมควร 
ไดรั้บปริญญากิตติมศกัด์ิ 

๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒  
นําเสนอต่อสภามหาวทิยาลัย  เพื่อพิจารณาตามขอ้บงัคบัฯ เกณฑฯ์ และใหก้าร 
เห็นชอบรายช่ือผูส้มควรไดรั้บปริญญากิตติมศกัด์ิแต่ละระดบั 
 

 



                                                                                   

 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

ผู้ได้รับการเสนอให้ปริญญากิตติมศักด์ิ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

                             ๓.๕  นิ้ว 

 
 
 

ชื่อ-สกุล............................................... 
 

หลักสูตร ...........................................................  สาขาวิชา .............................. 

 
 

  ๕  นิว้ 

 
 

รูปภาพ 



 

                                                                                      

๒

 

ข้อมูลรายละเอียดของผู้ได้รับการเสนอปริญญากติติมศักดิ ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ประจําป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ประวัติและผลงานของ (ระบุชื่อ-สกุล)............................................................................... 
เพื่อเสนอพิจารณาให้ได้รับปริญญา........................กิตติมศักด์ิ  สาขาวิชา............................... 
๑. ประวัติส่วนตัว 

๑.๑ เกิดวันที่............. เดือน ......................... พ.ศ. .................... 
๑.๒ อายุ .................. ป ี
๑.๓ สถานภาพสมรส .................. ชื่อคู่สมรส .............................................................. 
๑.๔ ที่อยู่ปัจจุบัน ......................................................................................................... 
๑.๕  หมายเลขโทรศพัท์ (ทีบ่้าน)................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่................... 
 

๒. ประวัติการศึกษา  ( เรียงลาํดับจากคุณวุฒิสูงสุด ) 
๒.๑ ชื่อปริญญาระดับ  ...............................   สาขาวิชา  ............................................. 
      สถานศึกษา ........................................    ปี พ.ศ. ................................................ 
 
๒.๒ ชื่อปริญญาระดับ  ...............................   สาขาวิชา .............................................. 
      สถานศึกษา ........................................   ปี พ.ศ.  ................................................. 
 
๒.๓ ชื่อปริญญาระดับ  ............................... สาขาวิชา ............................................... 
      สถานศึกษา ........................................    ปี พ.ศ.  ................................................ 
 
๒.๔ อ่ืน ๆ...................................................................................................................... 
 

๓. ประวัติการทํางาน ( เรียงลาํดับจากปัจจุบนั ) 
     ๓.๑ พ.ศ. ......................         ...................................................................................... 
                                           ..................................................................................... 
     ๓.๒ พ.ศ. ......................         ...................................................................................... 
                                           ..................................................................................... 
     ๓.๓ พ.ศ. ......................         ...................................................................................... 
                                           ..................................................................................... 



 

                                                                                      

๓

 

๔. มีผลงานทางวิชาการหรือความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของสาขาวิชาที่สอดคล้องกับเกณฑ์ 
การให้พิจารณาปรญิญากิตติมศักด์ิ ในระดับที่เสนอตามเกณฑ์ที่แนบมา 

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

 
๕. การทําคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม และการเป็นที่ยอมรับที่สอดคลอ้งกับเกณฑ์ 

การให้พิจารณาปรญิญากิตติมศักด์ิ ในระดับที่เสนอตามเกณฑ์ที่แนบมา 
    .............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
 

๖. การดํารงตนอยู่ในคณุธรรม ศีลธรรม จารตีประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามทีส่อดคล้อง 
กับเกณฑ์การให้พิจารณาปรญิญากิตติมศกัด์ิ ในระดับทีเ่สนอตามเกณฑ์ที่แนบมา 
    ............................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
 

๗. รางวัล เกียรติบัตร เกียรติคณุ หรือปรญิญากิตติมศักด์ิที่เคยได้รบั (ให้ระบุ ปี พ.ศ. ชื่อ 
รางวัล และหน่วยงานท่ีใหร้างวัล) 
         .......................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
 
 
 

 
 

      ผู้เสนอข้อมูล ........................................ 

      (       ) 

      สาขาวิชา......................................................... 

     สังกัดคณะ/วิทยาลัย /หน่วยงาน ................................. 
 



 

                                                                                      

๔

 

 
 
 
 
 
 
 คณะกรรมการระดับคณะ/วิทยาลัยได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่สภา

มห า วิท ย าลั ย ได้ เห็ น ชอบ เรี ย บ ร้ อ ยแล้ ว  และขอ รับ รอ ง ว่ า  (น าย /น าง/น างส าว /ยศ

ฯลฯ)...........................................สกุล .................................... มีคุณสมบัติตาม ข้อ ๗ ที่ว่าด้วย

คุณสมบัติและเกณฑ์ว่าด้วยระดับชั้นปริญญากิตติมศักด์ิ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นคร ว่าด้วยชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศัก ดิ์ พ .ศ .  ๒๕๕๒  สมควร

ได้รับการเสนอช่ือให้ ได้รับป ร ิญ ญ า ก ิต ต ิม ศ ัก ดิ ์   (ช่ือปริญญา)......................สาขาวิชา

..........................................ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 

ลงชื่อ..................................................... 

   (                                                     ) 

คณบดีคณะ / วิทยาลัย............................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนงัสือรบัรองของหน่วยงานที่เสนอ



 

                                                                                      

๕

 

แบบสรุปเอกสารประกอบการพจิารณา 
ผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือเพือ่พจิารณาใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(เสนอต่อสภามหาวิทยาลยั) 
ช่ือ-สกุล...............................ปริญญา........................สาขาวิชา....................... 
 
๑. มีผลงานทางวิชาการหรือความเช่ียวชาญในวิชาชีพของสาขาวิชาทีส่อดคลอ้งกบัเกณฑ ์

การใหพ้จิารณาปริญญากิตติมศกัด์ิ ในระดบัทีเ่สนอตามเกณฑที์แ่นบมา 
.............................................................................................................................. 

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

.................................................................................................................................... 
 
๒. การทําคุณประโยชนต่์อสงัคมส่วนรวม และการเป็นทีย่อมรบัทีส่อดคลอ้งกบัเกณฑ ์

การใหพ้จิารณาปริญญากิตติมศกัด์ิ ในระดบัทีเ่สนอตามเกณฑที์แ่นบมา 
.............................................................................................................................. 

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

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

๓. การดํารงตนอยู่ในคุณธรรม ศีลธรรม จารีตประเพณี และวฒันธรรมอนัดีงามที ่
สอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารใหพ้จิารณาปริญญากิตติมศกัด์ิ ในระดบัทีเ่สนอตามเกณฑที์แ่นบมา 
    .............................................................................................................................. 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
 

๔. รางวลั เกียรติบตัร เกียรติคุณ หรือปริญญากิตติมศกัด์ิทีเ่คยไดร้บั (ใหร้ะบุ ปี พ.ศ.  
ช่ือรางวลั และหน่วยงานที่ใหร้างวลั) 
     .............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
 
 

        ผูเ้สนอขอ้มูล ........................................ 

        (       ) 

     สงักดัคณะ/วิทยาลยั/หน่วยงาน .......................... 
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