
 
(ร่าง) 

 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ฉบับท่ี ๑ 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  
........................... 

 เพ่ือให้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอนุวัตให้เป็นไปตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑   
 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์       
พ.ศ. ๒๕๕๘  คณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในการประชุม
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ จึงมีมติออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้ได้มา
ซึ่งผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
หมายเลข ๑ - หมายเลข ๓ ดังนี้ 
 หมายเลข ๑  หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  
 หมายเลข ๒  แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
 หมายเลข ๓  แบบประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ วันที่  ๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
 

                 
                     (ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช) 

              อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 
                      ประธานคณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔   

ฉบับท่ี ๑ 
หมายเลข ๑ หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  

……………………………………….. 
 

ข้อ ๑  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปริญญากิตติมศักดิ์ 
๑. วัตถุประสงค์ในการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ คือ เพ่ือเป็นการยกย่องบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิมีคุณธรรม

และจริยธรรม ซึ่งได้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการจนเป็นที่
ประจักษ์ว่าได้กอปรกิจอันดีงามให้แก่มหาวิทยาลัย ประเทศชาติ หรือนานาชาติอันอาจเป็นตัวอย่างให้บุคคล
อ่ืนได้เจริญรอยตามต่อไป 

๒. ชั้นของปริญญากิตติมศกัดิ ์ มีสองชั้น ได้แก่ 
 ปริญญาเอก    เรียกว่า    ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

 ปริญญาโท    เรียกว่า    มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
๓. สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ ชื่อสาขาวิชาที่จะให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ให้ใช้ตามชื่อสาขาวิชาและ

อักษรย่อของปริญญาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยทักษิณที่ประกาศใน         
ราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๒  คุณสมบัตขิองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 

ผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม และจริยธรรม     
ซึ่งมิได้เป็นผู้ที่กำลังดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ   
ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  เป็นผู้ที่ มี ผลงานทางวิชาการดี เด่น ในสาขาวิชาที่ มีการสอนในมหาวิทยาลัย ทักษิณ               
และเป็นประโยชน์ต่องานวิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 ๒.  เป็นผู้ซึ่ งบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ  ประเทศชาติ              
หรือนานาชาติ  สมควรได้รับการยกย่องในวงวิชาการเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นเจริญรอยตามต่อไป 
 ๓.  เป็นประมุขของประเทศ หรือบุคคลสำคัญของมิตรประเทศท่ีกำลังมาเยี่ยมประเทศไทย 
ข้อ ๓  หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 

๑.  ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละคนเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ แต่ละชั้น
ปริญญา ไม่เกิน ๑ ชื่อ (ดำเนินการโดยไม่ให้ผู้ถูกเสนอชื่อทราบ) 

๒.  ให้คณบดี ผู้อำนวยการ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน เพ่ือเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ ตามวิธีการที่คณะกรรมการประจำส่วนงานกำหนด แต่ละชั้นปริญญาส่วนงานละไม่เกิน   
๑ ชื่อ (ดำเนินการโดยไม่ให้ผู้ถูกเสนอชื่อทราบ) 

 
 
 



๓.  ให้ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน จัดการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
พนักงาน เพ่ือเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ตามวิธีการที่คณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
พนักงานกำหนดแต่ละชั้นปริญญาไม่เกิน ๑ ชื่อ (ดำเนินการโดยไม่ให้ผู้ถูกเสนอชื่อทราบ) 

๔.  จัดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมแนบประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อมายังประธานคณะกรรมการฯ ผ่าน
เลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ทาง E-mail : 
tsu_spa@tsu.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tsu_spa@tsu.ac.th


เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ฉบับท่ี ๑ 

หมายเลข ๒ แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  
……………………………………….. 

 
 คำอธิบาย 

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ฉบับที่ ๑ หมายเลข ๒ เป็นเอกสารสำคัญในการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ประกอบด้วยเอกสาร ๓ ฉบับ ดังนี้ 

๑. แบบเสนอชื่อสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
๒. แบบเสนอชื่อสำหรับส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น 
๓. แบบเสนอชื่อสำหรับสภาคณาจารย์และพนักงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 (สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย) 
......................................... 

เรื่อง  เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

เรียน  ประธานคณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ข้าพเจ้า..................................................................................กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอเสนอชื่อ 
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ดังนี้ 

  ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์    
  ชื่อ-สกุล ................................................................................................................................. 
  ปริญญา.............................................................สาขาวิชา .....................................................  
  มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์    

  ชื่อ-สกุล ................................................................................................................................. 
  ปริญญา.............................................................สาขาวิชา .....................................................  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

ลงชื่อ.......................................................... 
(....................................................................) 

           ................................................................................ 
                    วันที่ ...................../.........................../๒๕๖๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 (สำหรับหัวหน้าส่วนงานวิชาการและหัวหน้าส่วนงานอ่ืน) 

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

เรื่อง  เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

เรียน  ประธานคณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

   ข้าพเจ้า .............................................. ตำแหน่ง ........................................................................ 

ในฐานะหัวหน้าส่วนงาน โดยมติคณะกรรมการประจำส่วนงาน (ระบุชื่อ) ...................................... ในการ
ประชุมครั้งที.่..................................เมื่อวันที่ ...........เดือน ...................................พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอเสนอชื่อ  

ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ดังนี้ 
  ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์    
  ชื่อ-สกุล ................................................................................................................................. 
  ปริญญา.............................................................สาขาวิชา .....................................................  
  มหาบัณฑิตกิตตมิศักดิ ์   
  ชื่อ-สกุล ................................................................................................................................. 
  ปริญญา.............................................................สาขาวิชา .....................................................  
 โดยมีแบบประวัติจัดส่งมาพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 

ลงชื่อ.......................................................... 
(....................................................................) 

     ตำแหน่ง ................................................................................ 
วันที่ ...................../.........................../๒๕๖๖ 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 (สำหรับสภาคณาจารย์และพนักงาน) 
......................................... 

เรื่อง  เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

เรียน  ประธานคณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ในการประชุมครั้งที่ ............................................                
เมื่อวันที่ ...........เดือน ..................... พ.ศ. ๒๕๖๖ มีมติเสนอชื่อ ................................ .................................... 
เป็นผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ดังนี้ 
  ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ ์   
  ชื่อ-สกุล ................................................................................................................................. 
  ปรญิญา.............................................................สาขาวิชา .....................................................  
  มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์    
  ชื่อ-สกุล ................................................................................................................................. 
  ปริญญา.............................................................สาขาวิชา .....................................................  
 โดยมีแบบประวัติจัดส่งมาพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
           ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 

ลงชื่อ.......................................................... 
(....................................................................) 

     ตำแหน่ง ................................................................................  
                                                            วันที่ ...................../.........................../๒๕๖๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ฉบับท่ี ๑ 

หมายเลข ๓ แบบประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
…………………………………………………….. 

 
คำอธิบาย 
 

แบบประวัติ เป็นเอกสารที่สำคัญในการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๔  ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจึงขอให้ท่านกรอกแบบประวัติโดยมอีงค์ประกอบ ๓ ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ ประวัติส่วนตัว  (โดยสังเขป) 
ส่วนที่ ๒ เหตุผลในการเสนอชื่อ  

 ๒.๑  กรณี เสนอชื่อผู้ที่ มีผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาวิชาที่มีการสอนใน
มหาวิทยาลัยทักษิณ และเป็นประโยชน์ต่องานวิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้กรอกรายละเอียดในข้อ 
๒.๑ โดยระบุว่ามีผลงานวิชาการดีเด่นสาขาใดและเป็นประโยชน์ต่องานวิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณ
อย่างไร 

 ๒.๒   กรณีเสนอชื่อผู้ซึ่งบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ต่อมหาวิทยาลัย 
ประเทศชาตินานาชาติ สมควรได้รับการยกย่องในวงวิชาการเป็นแบบอย่างให้ผู้อ่ืนเจริญรอยตามต่อไป ให้
กรอกรายละเอียด ในข้อ ๒.๒ โดยระบุว่า บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ต่อมหาวิทยาลัย ประเทศชาติ 
นานาชาติ ในเรื่องใด  

 ๒.๓  กรณีเสนอประมุขของประเทศ หรือ บุคคลสำคัญของมิตรประเทศที่กำลังมา
เยี่ยมประเทศไทย ให้กรอกรายละเอียดในข้อ ๒.๓ โดยระบุว่า วัน เวลาที่บุคคลสำคัญของมิตรประเทศมี
กำหนดมาเยี่ยมประเทศไทย 
 ส่วนที่ ๓   เกียรติยศและรางวัลของผู้ได้รับการเสนอชื่อ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบประวตัิ  (โดยสังเขป) 
 

ส่วนที่ ๑  ประวัติส่วนตัว   
๑.๑  ชื่อ – สกุล  
       นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................................................... 
       ตำแหน่งทางวิชาการ .....................................................................................................................  
๑.๒  เกิดวันที่ ........................เดือน...........................................พ.ศ. .................อายุ ................. .......ป ี
๑.๓  สถานภาพครอบครวั 
       โสด   อ่ืน ๆ ….................... 
  สมรส  ชื่อคู่สมรส ........................................................ .......................อายุ ..........  ปี 

จำนวนบุตร ……………….… คน (ชาย.................คน หญิง....................... คน) 
๑.๔  สถานทีต่ิดต่อ  
        ชื่อหน่วยงาน/หมู่บ้าน...................................................................................... ............................. 
        เลขที่....................หมู่ที่ ..............ซอย ...................ตำบล............................................................. 
        อำเภอเมือง/เขต........................................จังหวัด ........... .....................รหสัไปรษณีย์................. 
        โทรศัพท์ ..........................................................โทรศพัท์เคลื่อนที่ ................................................. 
        โทรสาร ............................................................E-mail …………………………………………….. 
๑.๕  ประวัติทางการศึกษา (เริ่มตั้งแต่ระดับมัธยมปลาย) 

วุฒิการศึกษา/สาขา ปี พ.ศ.  สถาบัน 
   

 
   

 
   

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 
ส่วนที่ ๒  ประวัติการทำงานหรือผลงานทีส่ำคัญในชีวิตการทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 

  ๒.๑ กรณีเป็นผู้ที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณและ             
เป็นประโยชน์ต่องานวิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณ (ผลงานทางวิชาการดีเด่นที่อ้างถึงให้
แนบหลักฐานหรือภาพถ่ายประกอบการพิจารณาด้วย) 

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

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

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

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

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

............................................................... ........................................................................... .................................. 
 
๒.๒  กรณีผูซ่ึ้งบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ส่วนรวม ต่อมหาวิทยาลัย ประเทศชาติ  หรือนานาชาติ 
       สมควรได้รับการยกย่องในวงวิชาการเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นเจริญรอยตามต่อไป 
       (ผลงานดีเด่นที่อ้างถึงให้แนบหลักฐานหรือภาพถ่ายประกอบการพิจารณาด้วย) 

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

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

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

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

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

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

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

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

๒.๓ กรณีเป็นประมุขของประเทศ หรือ บุคคลสำคัญของมิตรประเทศที่กำลังมาเยี่ยมประเทศไทย 
      (ระบุรายละเอียดตำแหน่ง ความสำคัญต่อประเทศไทย และกำหนดการเยือนประเทศไทย) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ส่วนที่ ๓  เกียรติยศ หรือรางวัล หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ  
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