
 เกณฑ์การพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การพิจารณาให้ปริญญากติตมิศักดิ ์

บัณฑิต มหาบณัฑิต ดุษฎีบณัฑิต 

๑.   มีผลงานทางวิชาการหรือความ

เชี่ยวชาญในวิชาชีพของสาขาวิชาที่

มี ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ข อ ง

มหาวิทยาลัย 

๑. เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการหรือความ

เชี่ยวชาญในวิชาชีพ ดีเด่นและสามารถ

ประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชนอ์ยา่งกว้างขวาง 

เป็นท่ียอมรับในระดับชุมชนท้องถิ่น   

๑. เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการหรือความ

เชี่ ยวชาญในวิชาชีพ  ดี เด่นและสามารถ

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง 

เป็นท่ียอมรับในระดับจังหวัด หรือภูมิภาค  

๑. เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการหรือความ

เชี่ ยวชาญในวิชาชีพ  ดี เด่นและสามารถ

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง 

เป็นท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

๒. เป็นผู้น าในการพัฒนาทางวิชาการ หรือ

วิชาชีพอย่างสม่ าเสมอและมีผลต่อการ

พัฒนาอาชีพและการด ารงชีวิต  เป็นท่ี

ยอมรับในระดับชุมชนท้องถิ่น 

๒. เป็นผู้น าในการพัฒนาทางวิชาการ หรือ

วิชาชีพอย่างสม่ าเสมอและมีผลต่อการพัฒนา

อาชีพและการด ารงชีวิต เป็นท่ียอมรับในระดับ

จังหวัด หรอืภูมภิาค 

๒. เป็นผู้น าในการพัฒนาทางวิชาการหรือ

วชิาชีพอย่างกว้างขวางและเป็นท่ียอมรับ เป็นท่ี

ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

๓. เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสารและ

เผยแพร่ให้เกิดความเข้าใจของผลงานทาง

วิชาการหรือผลงานทางวิชาชีพ เป็นท่ี

ยอมรับในระดับชุมชนท้องถิ่น 

๓. เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสารและ

เผยแพร่ให้เกิดความเข้าใจของผลงานทาง

วิชาการหรือผลงานทางวิชาชีพ เป็นท่ียอมรับ

ในระดับจังหวัด หรอืภูมภิาค 

๓. เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสารและ

เผยแพร่ให้เกิดความเข้าใจของผลงานทาง

วิชาการหรือผลงานทางวิชาชีพ เป็นท่ียอมรับ

ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 ๔. เป็นผู้มีความสามารถในการแก้ปัญหาท่ี

สลับซับซ้อนของผลงานทางวิชาการหรือ

ผลงานทางวิชาชีพ ท่ียอมรับในระดับจังหวัด 

หรือภูมิภาค  

๔. มีผลงานท่ีเป็นองค์ความรู้ใหม่หรือทฤษฎี

ใหม่ หรือ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือ นวัตกรรม

สร้างสรรค์ เป็นท่ียอมรับในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

 ๕. มีความสามารถในการบูรณาการของ

ผลงานทางวิชาการหรือผลงานทางวิชาชีพ

น าไปสู่การพัฒนาผลงานให้ดีขึ้น ท่ียอมรับใน

ระดับจังหวัด หรือภูมิภาค  

๕. มีความสามารถในการบูรณาการของ

ผลงานทางวิชาการหรือผลงานทางวิชาชีพ

น าไปสู่การพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นอย่างมั่นคง

และยั่งยืน เป็นท่ียอมรับในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 



   

เกณฑก์ารพจิารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ต่อ) 
ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การพิจารณาให้ปริญญากติตมิศักดิ ์

บัณฑิต มหาบณัฑิต ดุษฎีบณัฑิต 

๒. การท าคุณประโยชน์ต่อสังคม

ส่วนรวม และการเป็นที่ยอมรับ 

๑. เป็นผู้อุทิศตนและสร้างคุณประโยชน์ต่อ

ชุมชนท้องถิ่น 

๑. เ ป็นผู้อุ ทิศตนและสร้างคุณประโยชน์ 

ในระดับจังหวัด หรือภูมิภาค 

๑. เป็นผู้อุทิศตนและสร้างคุณประโยชน์ ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

๒. เป็นผู้มสี่วนร่วมส าคัญในการพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่น 

๒.  เ ป็นผู้ มีส่ วน ร่วมส าคัญในการพัฒนา 

ในระดับจังหวัด หรอืภูมภิาค 

๒. เป็นผู้มีส่วนร่วมส าคัญในการพัฒนาใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

๓. เป็นผู้ ท่ีได้ รับการยอมรับของชุมชน

ท้องถิ่น 

๓. เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในระดับจังหวัด 

หรือภูมิภาค 

๓. เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

 ๔. เป็นต้นแบบในการท าคุณประโยชน์ในระดับ

จังหวัด หรอืภูมภิาค 

๔. เป็นต้นแบบในการท าคุณประโยชน์ ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 ๕. เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาในระดับ

จังหวัด หรอืภูมภิาค 

๕. เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนา ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

  ๖. น าองค์ความรู้ใหม่หรือทฤษฎีใหม่หรือ

สิ่งประดิษฐ์ใหม่หรือนวัตกรรมสร้างสรรค์ไป

เผยแพร่ให้เกิดคุณประโยชน์และเป็นท่ียอมรับ

อย่างกว้างขวาง ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
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ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การพิจารณาให้ปริญญากติตมิศักดิ ์

บัณฑิต มหาบณัฑิต ดุษฎีบณัฑิต 

๓. การด ารงตนอยู่ ในคุณธรรม 

ศี ล ธรรม  จา รี ตประ เพณี  และ

วัฒนธรรมอันดีงาม 

๑.  เ ป็นผู้ ประพฤติตนอยู่ ในคุณธรรม 

ศลีธรรม จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอัน

ดีงาม ในระดับชุมชนท้องถิ่น 

๑. เป็นผู้ประพฤติตนอยู่ในคุณธรรม ศีลธรรม 

จา รีตประ เพณี  และวัฒนธรรมอันดี งาม  

ในระดับจังหวัด หรอืภูมภิาค 

๑. เป็นผู้ประพฤติตนอยู่ในคุณธรรม ศีลธรรม 

จา รีตประ เพณี  และวัฒนธรรมอันดี งาม  

ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

๒. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่องานทาง

วิชาการหรือวิชาชีพ ท่ีไม่ท า ให้ เกิดผล

กระทบทางลบต่อสังคม ในระดับชุมชน

ท้องถิ่น 

๒. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่องานทางวิชาการ

หรือวิชาชีพท่ีไม่ท าให้เกิดผลกระทบทางลบต่อ

สังคม ในระดับจังหวัด หรอืภูมภิาค 

๒. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่องานทางวิชาการ

หรือวิชาชีพท่ีไม่ท าให้เกิดผลกระทบทางลบต่อ

สังคม ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

๓. เป็นผู้น าและเป็นท่ียอมรับในระดับชุมชน

ท้องถิ่น 

๓. เป็นผู้น าและเป็นท่ียอมรับในระดับจังหวัด 

หรือภูมิภาค 

๓. เป็นผู้น าและเป็นท่ียอมรับในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

๔. เป็นผู้ให้ความร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุน 

คุณธรรมจรยิธรรมในระดับชุมชนท้องถิ่น 

๔. เป็นผู้ให้ความร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมในระดับจังหวัด หรือ

ภูมิภาค 

๔. เป็นผู้ให้ความร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริม

คุณธรรมจรยิธรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 ๕. เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมสังคม

ใ นด้ า นคุณธรรม  จ า รี ตประ เพณี  แล ะ

วัฒนธรรมอันดีงาม ในระดับจังหวัด หรือ

ภูมิภาค 

๕. เ ป็นผู้ น า ในการปรับปรุงแก้ ไขปัญหา

ทางด้านคุณธรรมและส่งเสริมพัฒนาจารีต

ประเพณี และวัฒนธรรมอันดงีาม ในระดับชาติ

หรือนานาชาติ 
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ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การพิจารณาให้ปริญญากติตมิศักดิ ์

บัณฑิต มหาบณัฑิต ดุษฎีบณัฑิต 

๔. ไม่เป็นคณาจารย์ประจ า หรือไม่

เ ป็ น ผู้ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ใ น ส ภ า

มหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยหรือ

คณะกรรมการสภาวิชาการ หรือไม่

เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง

ระดับชาติ ในระหว่างการพิจารณา

การให้ปริญญากติตมิศักดิ์ 

 

 

ทุกระดับ 

๕. เต็มใจ และยินดีในการเข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

ทุกระดับ 


