
 

 
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

เรื่อง  แนวปฏิบัติในการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 
----------------------------------------  

 เพื ่อให้การพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ ่งสมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน  

 อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ (๒) และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามความในข้อ ๖ (๖) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วย ชั้น สาขา และ
หลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สภามหาวิทยาลัยจึงออกแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

  ข้อ ๑  ประกาศนี ้เรียกว่า “ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื ่อง แนวปฏิบัติ  
ในการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์” 

  ข้อ ๒  ประกาศนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓  ในประกาศนี ้
  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  “คณะกรรมการเลือกสรร”  หมายความว่า คณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
  “ปริญญากิตต ิมศักดิ์ ”  หมายความว ่า ปร ิญญาที ่สภามหาว ิทยาล ัยมอบแก่ บ ุคคล 
ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร เพื่อเป็นการแสดงเกียรติประวัติของผู้ที่ได้รับว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น  
ผู้ที ่ทำคุณประโยชน์ทางวิชาการ และผู้ที ่มีเกียรติคุณที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม  
ซึ่งเป็นที่แตกต่างจากคุณวุฒิการศึกษา และไม่อาจนำไปเทียบเคียงหรือใช้ประโยชน์เช่นวุฒิทางการศึกษาได้ 
  “ผลงานหรือหลักฐาน”  หมายความว่า ตำรา หนังสือ ผลงานวิจัย นวัตกรรม หลักปรัชญา 
ทฤษฎี แนวคิด หรืออื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและวิชาชีพ ต่อสังคม ต่อประเทศชาติ ต่อนานาชาติ  
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงรางวัลสำคัญที่ได้รับ  

  ข้อ ๔  ประกาศฉบับนี้ไม่ใช้บังคับในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาทูลเกล้าถวายหรือ 
ให้ปริญญากิตติมศักดิ์แด่พระบรมวงศานุวงศ์ ประมุขของรัฐต่างประเทศและบุคคลที่ควรยกย่องของมิตรประเทศ 
  กรณีสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรทูลเกล้าถวายปริญญากิตติมศักดิ์แด่พระบรมวงศานุวงศ์ 
หรือเห็นสมควรให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ ์แ ด่ประมุขของรัฐต่างประเทศ และบุคคลที ่น่ายกย่องของ 
มิตรประเทศ ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาโดยตรง 
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 ข้อ ๕  คุณสมบัติของผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
 (๑) เป็นผู ้มีผลงานทางวิชาการหรือเป็นผู ้มีความเชี่ยวชาญพิเศษในวิชาชีพ ระดับดีเด่น  
ในสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือ 
 (๒) เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 
 (๓) เป็นผู้ดำรงอยู่ในคุณธรรม ศีลธรรม จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม 
 (๔) ไม่เป็นผู ้ดำรงตำแหน่งคณาจารย์ประจำ ผู ้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย  
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในขณะที่  
ดำรงตำแหน่งนั้น 

 ข้อ ๖  เกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
 (๑) ระดับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

     (ก) มีผลงานหรือหลักฐานเป็นที ่ประจักษ์และโดดเด่นอย่างน้อยในระดับนานาชาติ  
ที่แสดงถึงการทำประโยชน์ และองค์ความรู้ที่ม ีหรือ 

     (ข) เป็นผู ้ท ี ่ประสบความสำเร็จในศาสตร์ที ่อ ้างอิงได้ และปฏิบัต ิตามศาสตร์นั้น 
โดยทำคุณประโยชน์ให้กับชาติหรือนานาชาติ หรือ 

     (ค) ใช้ศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในอาชีพและทำงานจนเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นประโยชน์  
ต่อส่วนรวม มหาวิทยาลัยหรือองค์กรต่าง ๆ  

(๒) ระดับมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
     (ก) มีผลงานหรือหลักฐานเป็นที่ประจักษ์และโดดเด่นอย่างน้อยในระดับชาติที่แสดงถึง

การทำประโยชน์ และองค์ความรู้ที่มี หรือ 
            (ข) เป็นผู ้ท ี ่ประสบความสำเร็จในศาสตร์ที ่อ ้างอิงได้ และปฏิบัต ิตามศาสตร์นั้น 
โดยทำคุณประโยชน์ให้กับชาติ หรือ 

     (ค) ใช้ศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในอาชีพและทำงานจนเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นประโยชน์  
ต่อส่วนรวม มหาวิทยาลัยหรือองค์กรต่าง ๆ  
  (๓) ระดับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

                (ก) มีผลงานหรือหลักฐานเป็นที ่ประจักษ์และโดดเด่นอย่างน้อยในระดับท้องถิ่น 
ที่แสดงถึงการทำประโยชน์ องค์ความรู้ที่มี หรือ 
                           (ข) เป็นผู ้ที ่ประสบความสำเร็จในศาสตร์ที ่อ ้างอิงได้ และปฏิบัติตามศาสตร์นั้น  
โดยทำคุณประโยชน์ให้กับท้องถิ่น หรือ 
                           (ค) ใช้ศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในอาชีพและทำงานจนเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นประโยชน์  
ต่อส่วนรวม มหาวิทยาลัยหรือองค์กรต่าง ๆ  
 
 
 
 



3 
 

 

  ข้อ ๗  ขั้นตอนการดำเนินงานของคณะกรรมการเลือกสรร มีดังนี้ 
  (๑) ในแต่ละปีการศึกษาก่อนกำหนดเข้ารับปริญญาบัตร ให้คณะกรรมการเลือกสรร 
แจ้งส ่วนราชการหรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ  หรือ 
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เสนอชื่อขอรับปริญญากิตติมศักดิ์ตามหลักเกณฑ์ผู้สมควรไดร้ับ
การพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วย ชั้น สาขา และ
หลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙  
  ให้คณะที่เปิดสอนในสาขาวิชาที่มีการเสนอชื่อในวรรคแรกจัดให้มีการประชุมเพื่อกลั่นกรอง
ข้อมูลประวัติ คุณสมบัติ และผลงานของผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญากิตติมศักดิ์  พร้อมเอกสาร
ประวัติ ผลงานภาพถ่าย ประกาศเกียรติคุณและไฟล์ข้อมูลการนำเสนอ แล้วทำบันทึกข้อความส่งข้อมูลทั้งหมด
ถึงคณะกรรมการเลือกสรร ทั้งนี ้ กำหนดเวลาส่งข้อมูลและองค์ประกอบของคณะกรรมการกลั ่นกรอง  
เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการเลือกสรรกำหนด  
  (๒) คณะกรรมการเลือกสรรประชุมพิจารณาตามคุณสมบัติข้อ ๕ และผลงานตามเกณฑ์ 
ในข้อ ๖ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที ่ได้รับเอกสารหลักฐานจากคณะกรรมการกลั ่นกรอง  
โดยคณะกรรมการเลือกสรรอาจปรับลดหรือเพิ ่มระดับปริญญาและสาขาจากการเสนอตามข้อ ๗ (๑)  
โดยต้องแสดงข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานในเชิงประจักษ์แสดงถึงเหตุผลที่ปรับลดหรือเพิ่มดังกล่าว ทั้งนี้ 
การเลือกสรรกระทำเป็นการลับ และผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อต้องได้คะแนนจากกรรมการเลือกสรรไม่น้อยกว่า
สองในสามของกรรมการทั้งหมด  
  (๓) คณะกรรมการเลือกสรรสรุปผลการพิจารณา โดยให้ปรากฏรายชื่อ พร้อมประวัติและ
ผลงานอย่างละเอียดของผู ้ที ่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการเลือกสรรเพื ่อ รายงานผลการพิจารณา 
ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการตามลำดับ เพ่ือพิจารณา ทั้งนี้ให้กระทำเป็นการลับ 
  (๔) อธ ิการบด ี เสนอสภามหาว ิทยาล ัยเพ ื ่อพ ิจารณาอน ุม ัติ  โดยการพิจารณาของ 
สภามหาวิทยาลัยให้กระทำเป็นการลับ โดยในแต่ละปีการศึกษาผู ้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ ์ ให้มีจำนวน
สาขาวิชาละไม่เกินสองคน และผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ จะต้องได้รับความเห็นชอบ 
ไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่มาประชุม  

 ประกาศ ณ วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
  (รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช) 
                                                                    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา          
 


