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ประเด็นการพิจารณา
๑. มีผลงานทางวิชาการหรือความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพของสาขาวิชา
ที่มีการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

เกณฑ์การพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เกณฑ์การพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์
บัณฑิต
มหาบัณฑิต
เป็นผลงานในระดับชุมชนท้องถิ่น
เป็นผลงานในระดับจังหวัด
ภูมิภาคหรือระดับชาติ

ดุษฎีบัณฑิต
เป็นผลงานในระดับชาติหรือนานาชาติ

๑. เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการหรือความเชี่ยวชาญใน
วิ ช าชี พ ดี เ ด่ น และสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ อ ย่ า งกว้า งขวาง เป็ น ที่ ย อมรับ ในระดั บ
ชุมชนท้องถิ่น

๑. เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการหรือความเชี่ยวชาญ
ในวิช าชีพ ดี เด่ น และสามารถประยุ ก ต์ ใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เป็นที่ยอมรับในระดับ
จังหวัด ภูมิภาค หรือระดับชาติ

๑. เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการหรือความเชี่ยวชาญใน
วิ ช าชี พ ดี เ ด่ น และสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

๒. เป็นผู้นําในการพัฒ นาทางวิชาการ หรือวิชาชีพ
อย่างสม่ําเสมอและมีผลต่อการพัฒนาอาชีพและการ
ดํารงชีวิต
๓. เป็นผู้มีความสามารถสื่อสารและเผยแพร่ให้เกิด
ความเข้ า ใจในวงวิ ช าการหรื อ วิช าชี พ และนอกวง
วิชาการหรือวิชาชีพ

๒. เป็นผู้นําในการพัฒนาทางวิชาการ หรือวิชาชีพ
อย่างสม่ําเสมอและมีผลต่อการพัฒนาอาชีพและ
การดํารงชีวิต
๓. เป็นผู้มีความสามารถสื่อสารและเผยแพร่ให้เกิด
ความเข้าใจในวงวิชาการหรือวิชาชีพและนอกวง
วิชาการหรือวิชาชีพ
๔. เป็นผู้มีความสามารถในการแก้ปัญหา
ที่สลับซับซ้อนทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ที่ยอมรับในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือระดับชาติ

๒. เป็นผู้นําในการพัฒนาทางวิชาการหรือ
วิชาชีพอย่างกว้างขวางและเป็นที่ยอมรับ
๓. เป็นผู้มีความสามารถสื่อสารและเผยแพร่ให้เกิด
ความเข้ า ใจในวงวิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ และนอกวง
วิชาการหรือวิชาชีพ
๔. มีผลงานที่เป็นองค์ความรู้ใหม่หรือทฤษฎี
ให ม่ ห รื อ สิ่ ง ป ระดิ ษ ฐ์ ใ ห ม่ ห รื อ น วั ต กรรม
สร้างสรรค์
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๕. มีความสามารถในการบูรณาการวิชาการ
หรือวิชาชีพนําไปสู่การพัฒนาผลงานให้ดีขึ้น

ประเด็นการพิจารณา
๒. การทําคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
และการเป็นที่ยอมรับ

เกณฑ์การพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ต่อ)
เกณฑ์การพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์
บัณฑิต
มหาบัณฑิต
เป็นผลงานในระดับชุมชนท้องถิ่น
เป็นผลงานในระดับจังหวัด
ภูมิภาคหรือระดับชาติ
๑. เป็นผู้อุทิศตนและสร้างคุณประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นระดับ
๑. เป็นผู้อุทิศตนและสร้างคุณประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น
จังหวัด ภูมิภาคหรือระดับชาติ
๒. เป็นผู้มีส่วนร่วมสําคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
๓. เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับของชุมชนท้องถิ่น

๒. เป็นผู้มีส่วนร่วมสําคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับจังหวัด
ภูมิภาคหรือระดับชาติ
๓. เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับของชุมชนท้องถิ่นระดับจังหวัด
ภูมิภาคหรือระดับชาติ
๔. เป็นต้นแบบในการทําคุณประโยชน์ต่อสังคมระดับจังหวัด
ภูมิภาคหรือระดับชาติ
๕. เป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับจังหวัด
ภูมิภาค หรือระดับชาติ

๕. มี ค วามสามารถในการบู ร ณาการวิช าการหรือ
วิชาชีพนําไปสู่การพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นอย่างมั่นคง
และยั่งยืน

ดุษฎีบัณฑิต
เป็นผลงานในระดับชาติหรือนานาชาติ
๑. เป็นผู้อุทิศตนและสร้างคุณประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นระดับชาติ
หรือนานาชาติ
๒. เป็นผู้มีส่วนร่วมสําคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับชาติหรือ
นานาชาติ
๓. เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับของชุมชนท้องถิ่นระดับชาติหรือนานาชาติ
๔. เป็นต้นแบบในการทําคุณประโยชน์ต่อสังคมระดับชาติหรือ
นานาชาติ
๕. เป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับชาติหรือ
นานาชาติ
๖. นําองค์ความรู้ใหม่หรือทฤษฎีใหม่หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่หรือ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ไปเผยแพร่ให้เกิดคุณประโยชน์และเป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวาง
2

๓. การดํารงตนอยู่ในคุณธรรม ศีลธรรม
จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม

๑. เป็นผู้ประพฤติตนอยู่ในคุณธรรม ศีลธรรม จารีตประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม

๑. เป็นผู้ประพฤติตนอยู่ในคุณธรรม ศีลธรรม จารีตประเพณี และ ๑. เป็นผู้ประพฤติตนอยู่ในคุณธรรม ศีลธรรม จารีตประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีงาม
วัฒนธรรมอันดีงาม

๒. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่องานทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ไม่
ทําให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสังคม

๒. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่องานทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ไม่ทํา
ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสังคม

๓. เป็นผู้นําและเป็นที่ยอมรับในระดับชุมชนท้องถิ่น

๓. เป็ น ผู้ นํ า และเป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ จั ง หวั ด ภู มิ ภ าค หรื อ ๓. เป็นผู้นําและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
ระดับชาติ
หรือนานาชาติ

๔. เป็นผู้ให้ความร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุน คุณธรรมจริยธรรม
ในชุมชนท้องถิ่น

๔. เป็นผู้ให้ความร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน ๔. เป็ น ผู้ ให้ ค วามร่ ว มมื อ สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริย ธรรมใน
ระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือระดับชาติ
ระดับชาติหรือนานาชาติ
๕. เป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมสังคมในด้านคุณธรรม
จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม

๒. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่องานทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ไม่ทําให้
เกิดผลกระทบทางลบต่อสังคม

๕. เป็นผู้นําในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาทางด้านคุณธรรมและส่งเสริม
พัฒนาจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม

เกณฑ์การพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ต่อ)
เกณฑ์การพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์
ประเด็นการพิจารณา
บัณฑิต
มหาบัณฑิต
๔. ไม่เป็นคณาจารย์ประจํา หรือไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ในสภามหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
ทุกระดับ
มหาวิทยาลัยหรือ คณะกรรมการสภาวิชาการ หรือ ไม่
เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองระดับชาติ ในระหว่าง
การพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
๕. เต็มใจ และยินดีในการเข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ดุษฎีบัณฑิต

ทุกระดับ
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ปฏิทนิ แสดงขั้นตอนการดําเนินงานคณะกรรมการเลือกสรรบุคคลทีส่ มควรได้ รับการพิจารณา
ให้ ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒
วัน เดือน ปี

กิจกรรม
ประชุ มคณะกรรมการเลือกสรรฯ ครั้งที่ ๑

๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒

๑๕ ก.พ. ๒๕๖๒

๑๕ ก.พ. ๒๕๖๒

- พิจารณาเกณฑ์การให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์แต่ละระดับ
- พิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดวันการดําเนินงาน
- พิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการเลือกสรร
นําเสนอเกณฑ์ การให้ ปริญญากิตติมศักดิ์แต่ ละระดับต่ อสภามหาวิทยาลัย
- ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
- ทําหนังสื อแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแจ้งกําหนดการ เกณฑ์ และวิธีการเลือกสรรบุคคล
ผูส้ มควรได้รับการพิจารณาการให้ปริ ญญากิ ตติมศักดิ์ ให้คณาจารย์ และทุ กหน่ วยงานใน
มหาวิทยาลัยเตรี ยมข้อมูลเพื่อเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณาฯ
- ผูป้ ระสงค์เสนอชื่อแจ้งความประสงค์ที่สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย ตามสาขาวิชาที่สงั กัด
ต้องการเสนอให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์
- คณะ/วิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรองข้อมูลบุคคลฯ เพื่อทําหน้าที่
กลัน่ กรองข้อมูล /เอกสาร ของบุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณา

๑๙ ก.พ. ๒๕๖๒

- คณะ/วิทยาลัยประชุมชี้แจงข้อมูลแก่ประชาคมในหน่วยงาน (โดยมีรายงานการ
ประชุม) และดําเนินการ
- ผูป้ ระสงค์เสนอชื่อฯ นําเสนอชื่อและเอกสารข้อมูลฯ ผ่านคณะกรรมการตาม
ขั้นตอนที่กาํ หนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่ อง การเสนอชื่อบุคคลที่
สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจําปี พ.ศ.
๒๕๖๒
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ปฏิทนิ แสดงขั้นตอนการดําเนินงานคณะกรรมการเลือกสรรบุคคลทีส่ มควรได้ รับการพิจารณา
ให้ ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ต่ อ)
วัน เดือน ปี

กิจกรรม
- คณะกรรมการกลัน่ กรองข้อมูลบุคคลฯ ของคณะ/วิทยาลัยพิจารณากลัน่ กรอง
ข้อมูลและเอกสาร

๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒

- หากมีการแก้ไขปรับปรุ งเอกสารข้อมูล ให้ผนู ้ าํ เสนอปรับปรุ งแก้ไขและนําเสนอ
เอกสารคณะกรรมการกลัน่ กรองข้อมูลบุคคลฯ ของคณะ/วิทยาลัย พิจารณาตรวจสอบ
- หากไม่มีการปรับแก้แล้วให้จดั ทําเอกสาร จํานวน ๑๒ ชุ ด และนําส่ งสํานัก
ส่ งเสริ มวิชาการฯ
- ประชุ ม คณะกรรมการกลัน่ กรองรายชื่ อผู้สมควรได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์
เพื่ อทําหน้าที่ ก ลัน่ กรองข้อมู ล /เอกสาร ของบุ คคลที่ สมควรได้รับ การพิ จารณา ก่ อน
นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเลือกสรรฯ

๒๑ ก.พ. ๒๕๖๒

- หากมีการแก้ไขปรับปรุ งเอกสารข้อมูล ให้ผนู ้ าํ เสนอปรับปรุ งแก้ไข
- หากไม่มีการปรับแก้แล้วให้จดั ทําเอกสาร จํานวน ๑๒ ชุ ด และนําส่ งสํานักส่ งเสริ ม
วิชาการฯ
ประชุ มคณะกรรมการเลือกสรรฯ ครั้งที่ ๒

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๒

๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒

- คณะกรรมการเลือกสรรฯ ประชุมพิจารณาและลงคะแนนลับ เลือกผูท้ ี่สมควร
ได้รับปริ ญญากิตติมศักดิ์
นําเสนอต่ อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามข้อบังคับฯ เกณฑ์ฯ และให้การ
เห็นชอบรายชื่อผูส้ มควรได้รับปริ ญญากิตติมศักดิ์แต่ละระดับ
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เอกสารประกอบการพิจารณา
ผู้ได้รับการเสนอให้ปริญญากิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๓.๕ นิ้ว

รู ปภาพ
๕ นิว้

ชื่อ-สกุล...............................................
หลักสูตร ........................................................... สาขาวิชา ..............................

๒

ข้อมูลรายละเอียดของผู้ได้รับการเสนอปริญญากิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ประวัติและผลงานของ (ระบุชื่อ-สกุล)...............................................................................
เพื่อเสนอพิจารณาให้ได้รับปริญญา........................กิตติมศักดิ์ สาขาวิชา...............................
๑. ประวัติส่วนตัว
๑.๑ เกิดวันที่............. เดือน ......................... พ.ศ. ....................
๑.๒ อายุ .................. ปี
๑.๓ สถานภาพสมรส .................. ชื่อคู่สมรส ..............................................................
๑.๔ ที่อยู่ปัจจุบัน .........................................................................................................
๑.๕ หมายเลขโทรศัพท์ (ทีบ่ ้าน)................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่...................
๒. ประวัติการศึกษา ( เรียงลําดับจากคุณวุฒิสูงสุด )
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 อื่น ๆ......................................................................................................................
๓. ประวัติการทํางาน ( เรียงลําดับจากปัจจุบนั )
๓.๑ พ.ศ. ......................
......................................................................................
.....................................................................................
๓.๒ พ.ศ. ......................
......................................................................................
.....................................................................................
๓.๓ พ.ศ. ......................
......................................................................................
.....................................................................................

๓
๔.

มีผลงานทางวิชาการหรือความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของสาขาวิชาที่สอดคล้องกับเกณฑ์
การให้พิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ ในระดับที่เสนอตามเกณฑ์ที่แนบมา
..............................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

๕.

การทําคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม และการเป็นที่ยอมรับที่สอดคล้องกับเกณฑ์
การให้พิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ ในระดับที่เสนอตามเกณฑ์ที่แนบมา
..............................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

๖.

การดํารงตนอยู่ในคุณธรรม ศีลธรรม จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามทีส่ อดคล้อง
กับเกณฑ์การให้พิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ ในระดับทีเ่ สนอตามเกณฑ์ที่แนบมา
...............................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

๗.

รางวัล เกียรติบัตร เกียรติคณ
ุ หรือปริญญากิตติมศักดิท์ ี่เคยได้รบั (ให้ระบุ ปี พ.ศ. ชื่อ
รางวัล และหน่วยงานที่ให้รางวัล)
..........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

ผู้เสนอข้อมูล ........................................
(

)

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

๔

หนังสือรับรองของหน่วยงานที่เสนอ
คณะกรรมการระดับ คณะ/วิท ยาลัยได้ตรวจสอบคุณ สมบั ติแ ละเกณฑ์ ต่าง ๆ ตามที่ ส ภา
ม ห าวิ ท ย าลั ย ได้ เห็ น ช อ บ เรี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว แ ล ะข อ รั บ รอ งว่ า (น าย /น าง/น างส าว/ย ศ
ฯลฯ)...........................................สกุ ล .................................... มี คุ ณ สมบั ติตาม ข้อ ๗ ที่ ว่าด้วย
คุณสมบัติและเกณฑ์ว่าด้วยระดับชั้นปริญญากิตติมศักดิ์ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร ว่าด้วยชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ สมควร
ได้ รั บ การเสนอชื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ป ริ ญ ญ า กิ ต ติ ม ศั ก ดิ ์ (ชื่ อ ปริ ญ ญา)......................สาขาวิ ช า
..........................................ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ.....................................................
(
คณบดีคณะ / วิทยาลัย...............................

)

๕
แบบสรุปเอกสารประกอบการพิจารณา
ผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อเพือ่ พิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจํ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒
(เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย)
ชื่อ-สกุล...............................ปริญญา........................สาขาวิชา.......................
๑. มีผลงานทางวิชาการหรือความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของสาขาวิชาทีส่ อดคล้องกับเกณฑ์
การให้พจิ ารณาปริญญากิตติมศักดิ์ ในระดับทีเ่ สนอตามเกณฑ์ทีแ่ นบมา
..............................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
๒. การทําคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม และการเป็ นทีย่ อมรับทีส่ อดคล้องกับเกณฑ์
การให้พจิ ารณาปริญญากิตติมศักดิ์ ในระดับทีเ่ สนอตามเกณฑ์ทีแ่ นบมา
..............................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
๓.
การดํารงตนอยู่ในคุณธรรม ศีลธรรม จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามที่
สอดคล้องกับเกณฑ์การให้พจิ ารณาปริญญากิตติมศักดิ์ ในระดับทีเ่ สนอตามเกณฑ์ทีแ่ นบมา
..............................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
๔.

รางวัล เกียรติบตั ร เกียรติคุณ หรือปริญญากิตติมศักดิ์ทีเ่ คยได้รบั (ให้ระบุ ปี พ.ศ.
ชื่อรางวัล และหน่วยงานที่ให้รางวัล)
..............................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
ผูเ้ สนอข้อมูล ........................................
(

)

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

