ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วาดวย ชั้น สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๕๒
----------------------------เพื่ อ อนุ วั ต ตามมาตรา ๕๙ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ในสวนที่เกี่ยวกับการกําหนดชั้น สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑการใหปริญญา
กิตติมศักดิ์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๒ เมื่อวัน ที่
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย ชั้น สาขา
ของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในขอบังคับนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“นายกสภามหาวิทยาลัย” หมายความวา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“สภาคณาจารยและขาราชการ” หมายความวา สภาคณาจารยและขาราชการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“กรรมการสภามหาวิทยาลัย” หมายความวา กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย” หมายความวา กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม

-๒-

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาการใหปริญญากิตติมศักดิ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“คณะ” หมายความวา คณะหรือวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดตั้งสวนราชการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และใหหมายความรวมถึงคณะหรือวิทยาลัยที่เปนสวนงานภายใน
ตามกฎหมายวาดวยการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา
“สวนราชการ” หมายความวา สถาบัน สํานัก ศูนย หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ตามกฎกระทรวงการจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“คณบดี” หมายความวา คณบดีคณะหรือวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดตั้งสวนราชการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และใหหมายความรวมถึงคณะหรือวิทยาลัยที่เปนสวนงานภายใน
ตามกฎหมายวาดวยการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ตามกฎกระทรวงการจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“ตําแหนงประเภทผูบริหาร” หมายความวา ตําแหนงประเภทผูบริหารตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑
“คณาจารยประจํา” หมายความวา คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหหมายความรวมถึง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
“บุคลากร” หมายความวา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประกอบดวย
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจํา
ขอ ๕ ปริญญากิตติมศักดิ์มีสามชั้น คือ
(๑) ปริญญาเอก เรียกวา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(๒) ปริญญาโท เรียกวา มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(๓) ปริญญาตรี เรียกวา บัณฑิตกิตติมศักดิ์
ขอ ๖ สาขาวิชาที่จะใหปริญญากิตติมศักดิ์ ใหเปนไปตามชื่อสาขาวิชาและอักษรยอ
สําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย โดยจะระบุชื่อวิชาเอกหรือไมระบุก็ได
ขอ ๗ การใหปริญญากิตติมศักดิ์ตามขอบังคับนี้ตองไมเปนการใหปริญญากิตติมศักดิ์
เพื่อแลกกับผลประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งนี้ การใหปริญญากิตติมศักดิ์มีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
(๑) เพื่อเปนเกียรติแกมหาวิทยาลัย หรือ
(๒) เพื่อเปนการยกยองบุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นวาเปนผูทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม
และมีผลงานที่เปนคุณูปการตอสวนรวม

-๓-

ขอ ๘ ผูไดรับการพิจารณาใหไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(ก) คุณสมบัติ
(๑) เปนประมุขของประเทศ พระบรมวงศานุวงศ บุคคลสําคัญของมิตรประเทศ หรือ
(๒) เปนผูมีผลงานทางวิชาการดีเดนในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย
เปนแบบอยางที่ดีและเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ หรือ
(๓) เปนผูมีความเชี่ยวชาญพิเศษในวิชาชีพระดับดีเดนในสาขาวิชาที่มีการสอน
ในมหาวิทยาลัย เปนแบบอยางที่ดีและเปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพนั้น ๆ หรือ
(๔) เปนผูประสบความสําเร็จยอดเยี่ยมในวิชาชีพนั้น ๆ จนปรากฏเปนที่ยอมรับ
เปนประโยชน เปนแบบอยางที่ดีแกคนทั่วไป เปนผูบําเพ็ญตนดวยความคิดริเริ่ม และไดอุทิศตน
จนเกิดประโยชนแกสังคมอยางกวางขวาง
(ข) ลักษณะตองหาม
(๑) ไมเปนคณาจารยประจําหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย
(๒) ไมเปนผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย
(๓) ไมเปนผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
หรือกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ขอ ๙ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการประจําปการศึกษานั้น ๆ ขึ้นคณะหนึ่งเรียกวา
“คณะกรรมการพิจารณาการใหปริญญากิตติมศักดิ์” ประกอบดวย
(๑) อธิการบดี เปนประธานกรรมการ
(๒) ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ
(๓) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปนกรรมการ
(๔) รองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี จํานวนหนึ่งคน โดยคําแนะนําของอธิการบดี
เปนกรรมการ
(๕) คณบดี จํานวนสามคน ซึ่งคัดเลือกกันเอง เปนกรรมการ
(๖) ผูอํานวยการ จํานวนหนึ่งคน ซึ่งคัดเลือกกันเอง เปนกรรมการ
(๗) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่พิจารณากลั่นกรองรายชื่อผูไดรับการเสนอชื่อ
ใหไดรับปริญญากิตติมศักดิ์เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์
ขอ ๑๑ การใหปริญญากิตติมศักดิ์ตามขอ ๘ (ก) (๑) ใหอธิการบดีนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
โดยตรงเพื่อพิจารณาเปนคราว ๆ ไป
ขอ ๑๒ การใหปริญญากิตติมศักดิ์ตามขอ ๘ (ก) (๒) ขอ ๘ (ก) (๓) และ ขอ ๘ (ก) (๔)
ใหดําเนินการปการศึกษาละครั้ง ดังนี้

-๔-

(ก) การเสนอชื่อ ผูมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลใหไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ไดแก
(๑) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อใหไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ตามขอ ๘ (ก) (๒)
ใหคณะเสนอชื่อโดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
(๒) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อใหไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ตามขอ ๘ (ก) (๓)
ใหคณะหรือสวนราชการเสนอชื่อโดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
หรือคณะกรรมการประจําสวนราชการ แลวแตกรณี
(๓) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อใหไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ตามขอ ๘ (ก) (๔) ใหเสนอชื่อ
โดยนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารยและขาราชการ สภาวิชาการ
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารของมหาวิทยาลัย
(ข) การดําเนินงานของคณะกรรมการ
(๑) ใหคณะกรรมการแจงใหผูมีสิทธิเสนอชื่อตามขอ ๑๒ (ก) เสนอชื่อบุคคลผูสมควร
ไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ตอคณะกรรมการตามแบบและหลักเกณฑท่คี ณะกรรมการกําหนด
(๒) ใหคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์
ตามขอ ๑๒ (ข) (๑) โดยอาจปรึกษาหารือกับคณะกรรมการประจําคณะหรือคณบดีในคณะนั้น ๆ
และรวบรวมขอมูลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
(๓) ใหคณะกรรมการเสนอรายชื่อผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ตอสภามหาวิทยาลัย
ภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง
(ค) การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหปริญญา
กิตติมศักดิ์แกผูที่ไดรับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการตามขอ ๑๒ (ข) (๒) โดยใหใชวิธีลงคะแนนลับ
และตองไดคะแนนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนทั้งหมดตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่เขาประชุม
ขอ ๑๓ การดําเนินการตามขอ ๑๑ และ ขอ ๑๒ ใหกระทําโดยวิธีลับ
ขอ ๑๔ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
อาวุธ ศรีศุกรี
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

