๑

คู่มือการดาเนินงาน
ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้จัดทา นางภูษณิศา นวลสกุล
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชานาญการพิเศษ
สานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มีนาคม ๒๕๕๘

๒

สารบัญ
เรื่อง
หลักการ เหตุผล ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
นิยาม
ขั้นตอนการดาเนินงาน
จานวนปริญญากิตติมศักดิ์
รายละเอียดแผนผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน
คุณสมบัติ
แนวทางและเกณฑ์
หลักเกณฑ์การร่างคาประกาศสดุดี
ขั้นตอนการพิจารณามอบปริญญากิตติมศักดิ์แต่ละปี
เอกสารที่ต้องจัดเก็บ
ปัญหาที่พบและข้อเสนอแนะ/แนวทางการดาเนินงาน
ตัวอย่างเอกสาร
ภาคผนวก
การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปริญญากิตติมศักดิ์
รายพระนามและรายชื่อปริญญากิตติมศักดิ์ 2535-2558
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
เลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
ตัวอย่างการเขียนคาประกาศสดุดี
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33
34
38
41

๓

ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๑.หลักการ เหตุผล ความเป็นมา
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้กาหนดความในมาตรา ๔๘ ให้มหาวิทยาลัย
มีอานาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นว่าทรงคุณวุฒิสมควรแก่ปริญญานั้นๆ ... และมี
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ได้กาหนดการให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ ในข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ทาหน้าที่เลือกสรรและ
รวบรวมข้อมูลของบุคคลผู้มีคุณสมบัติ เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยกลั่นกรองก่อนเสนอให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ และประกาศหลักเกณฑ์ในแต่ละปี
มีผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ดังนี้

พระบรมวงศานุวงศ์
พระนาม
๑.พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๒.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๓.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๔.เจ้าชายอากิชิโนแห่งประเทศญี่ปุ่น
๕.พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๖.สมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

๗.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ชื่อปริญญา ชื่อสาขาวิชา
วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

๘ มิถุนายน ๒๕๓๕
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
๙ กันยายน ๒๕๓๘
เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
๒ กันยายน ๒๕๔๓
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
๘ มิถุนายน ๒๕๔๕
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
๑๖ กันยายน ๒๕๔๙
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
๒๒ กันยายน ๒๕๕๕
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการสาธารณสุขศาสตร์
๒๒ กันยายน ๒๕๕๕

วันทูลเกล้าฯ ถวาย
ปริญญากิตติมศักดิ์
๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๘
ศาลาดุสิดาลัย

๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๓

ทรงรับ ตาม รล ที่
๐๐๐๓.๓/๔๕๙๐ ลว.
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
ทรงรับ ตาม รล ที่
๐๐๐๔.๒/๒๕๗๖๔
ลว.๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๕
ทรงรับ ตาม พว
๐๐๐ค.๑/๓๗๕๒
ลว.๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

๔

พระนาม

๘.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชื่อปริญญา ชื่อสาขาวิชา
วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
๒ สิงหาคม๒๕๕๗

วันทูลเกล้าฯ ถวาย
ปริญญากิตติมศักดิ์
เข้าทูลเกล้าฯ ถวาย
เมื่อ ๒๔ พฤษภาคม
๒๕๕๖ วังศุโขทัย
๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

ผู้นาประเทศ และบุคคลทั่วไป
ชื่อ – นามสกุล
๑. นายเกษม ณรงค์เดช
๒. นายธนินท์ เจียรวนนท์
๓. นายไพโรจน์ ทรัพยานนท์
๔. Professor J.Edward Moreton
๕. Dr.Frank B.Thomas
๖. Dr.Pual P Tobback
๗. พลตรีพิเชษฐ์ วิสัยจร
๘. พลตารวจเอกบุญฤทธิ์ รัตนะพร
๙. นายบาเพ็ญ ณ อุบล
๑๐. นางสุนีย์ ตริยางกรูศรี

ชื่อปริญญา สาขาวิชา
วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๙
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๔
เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๒๙ กันยายน ๒๕๔๔
เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๒๙ กันยายน ๒๕๔๔
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียง
๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๗
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๑๙ กันยายน ๒๕๔๘
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
๑๙ กันยายน ๒๕๔๘
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
๑๙ กันยายน ๒๕๔๘

วันรับพระราชทาน
/มอบปริญญา
กิตติมศักดิ์
๓๐ มกราคม ๒๕๔๐
๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๔
๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๔
๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๔
๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๖
๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๖
๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๗
๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๘
๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๘
๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๘

๕

ชื่อ – นามสกุล
๑๑. สมเด็จอัครโพธิศาล เจีย ซิม
๑๒. พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
๑๓. นางสาวสุธาสินี น้อยอินทร์
๑๔. พลโทดวงใจ พิจิด
๑๕. นายชวน ศิรินันท์พร
16. นายอดิเรก ศรีประทักษ์
๑๗. ศาสตราจารย์(พิเศษ)เภสัชกรหญิงสุมนา
ขมวิลัย
๑๘. Mr.leslie Richards
๑๙. ศาสตราจารย์บังอร ศรีพาณิชย์กุลชัย
๒๐. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
๒๑. แพทย์หญิง ซินเธีย ค่า
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงษ์

ชื่อปริญญา สาขาวิชา
วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์
๔ สิงหาคม ๒๕๕๐
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์
๒๗ กันยายน ๒๕๕๓
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
๒๗ กันยายน ๒๕๕๓
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
๒๗ กันยายน ๒๕๕๓
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
๒๔ กันยายน ๒๕๕๓
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
๒๔ กันยายน ๒๕๕๓
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
๒๒ กันยายน ๒๕๕๕
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕
แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
๒๗ กันยายน ๒๕๕๗

วันรับพระราชทาน
/มอบปริญญา
กิตติมศักดิ์
๒๗ กันยายน ๒๕๕๐
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
๓ เมษายน ๒๕๕๖
๓ เมษายน ๒๕๕๖
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖
๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

๖

ชื่อ – นามสกุล
๒๓.นายชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์
๒๔.ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ไพจิตร
ปวะบุตร
๒๕.รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา

ชื่อปริญญา สาขาวิชา
วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
๓๐ มกราคม ๒๕๕๙
แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๓๐ มกราคม ๒๕๕๙

วันรับพระราชทาน
/มอบปริญญา
กิตติมศักดิ์
๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
๓๐ มกราคม ๒๕๕๙

๒.วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเป็นแนวทาง และมาตรฐาน ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ เสนอขอปริญญากิตติมศักดิ์ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๓. ขอบเขต
ตั้งแต่การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและพิจารณาผลงาน จนถึงการ
จัดเก็บเอกสารที่ดาเนินการแล้ว

๔. นิยาม
ปริญญากิตติมศักดิ์ (honorary degree) หมายถึง ปริญญาที่สภามหาวิทยาลัยมอบแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ผู้มีเกียรติคุณตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร เพื่อเป็นการแสดงเกียรติประวัติของผู้ที่ได้รับว่า เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ผู้ที่ทาคุณประโยชน์ทางวิชาการ และผู้ที่มีเกียรติคุณ ที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็น
ที่ประจักษ์ต่อสังคม ซึ่งเป็นเรื่องแตกต่างจากคุณวุฒิการศึกษา และไม่อ าจนาไปเทียบเคียงหรือใช้ประโยชน์เช่นกับ
วุฒิทางการศึกษาได้
(ศธ. ๐๕๐๖(๒)/ว๑๕๐๖ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒)

๗

๕. ขั้นตอนการดาเนินงาน (อาจมีปรับลดหรือเพิ่มเติมในแต่ละปี )
ปฏิทิน ขั้นตอนการดาเนินงานคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปีการศึกษา
ระยะเวลา
ขั้นตอน
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และ
ผู้รับผิดชอบ
เอกสาร
มกราคม
1. เสนอที่ประชุมผู้บริหาร
1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ฝ่ายเลขานุการ
มหาวิทยาลัย พิจารณาเลือก/แต่งตั้ง อุบลราชธานี ว่าด้วยการให้ปริญญา
คณะกรรมการเลือกสรรประจาปี
กิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ 7.1
กุมภาพันธ์
2. ติดต่อทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ
คาสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
ฝ่ายเลขานุการ
3. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งและเสนอ
คณะกรรมการ
อธิการบดีลงนาม
มีนาคม
3 แจ้งเวียนคาสั่งให้คณะกรรมการ
คาสั่ง/ข้อบังคับมหาวิทยาลัย/
ฝ่ายเลขานุการ
และประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการ
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณา (ถ้ามี)
พิจารณา/แบบประวัติและผลงาน
4.แจ้งหลักเกณฑ์แก่คณะหน่วยงาน
คาสั่ง/ข้อบังคับมหาวิทยาลัย/
ฝ่ายเลขานุการ
ต่างๆ ให้เสนอชื่อภายใน เมษายน
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณา/แบบประวัติและผลงาน
พฤษภาคม
5. รวบรวมรายชื่อ ประวัติผลงานให้ ประวัติ ผลงาน ร่างประกาศสดุดี
ฝ่ายเลขานุการ
ครบถ้วน
ไฟล์นาเสนอ
มิถุนายน
6. ประชุมคณะกรรมการเลือกสรร
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่
ฝ่ายเลขานุการ
พิจารณาประวัติและผลงาน
เกี่ยวข้อง
มิถุนายน
7. รายงานผลการพิจารณา เสนอเรื่อง แบบเสนอวาระ ประวัติและผลงาน ฝ่ายเลขานุการ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
และรายงานผลการพิจารณา
มหาวิทยาลัยพิจารณา (ลับ)
เลือกสรร
กรกฎาคม
8. เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
แบบเสนอวาระ
อธิการบดี
อนุมัติ
สิงหาคม
9. จัดทาประกาศสภามหาวิทยาลัย
ประกาศสภามหาวิทยาลัยประกาศ ฝ่ายเลขานุการ
ประกาศสดุดี และเผยแพร่ และส่ง
สดุดี
ข้อมูลให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ธันวาคม
10. การเลี้ยงแสดงความยินดี
ประกาศสดุดี วีดิทัศน์ ของที่ระลึก
คณะ/ฝ่ายจัด
ช่อดอกไม้
เลี้ยงฯ
ธันวาคม
11.ประชุมสรุปรายงานผลการ
รายงานผลการดาเนินงาน/พัฒนา
ผู้เกี่ยวข้อง
ปรับปรุง
ดาเนินงาน
*กรณีมีการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา ทาเรื่องเสนอสานักราชเลขาธิการหลังมติสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ

๘

จานวนปริญญากิตติมศักดิท์ ี่ทูลเกล้าฯ ถวาย และที่มอบปริญญากิตติมศักดิ์ (จาแนกตามคณะ)
คณะ

พระบรมวงศานุวงศ์ บุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไป
ปริญญาเอก ปริญญาโท
๑. เกษตรศาสตร์
๒
๓
๑
๒. วิทยาศาสตร์
๑
๖
๓. วิศวกรรมศาสตร์
๑
๑
๔. เภสัชศาสตร์
๑
๔
๕. แพทยศาสตร์และสาธารณสุข
๑
๒
๖. พยาบาลศาสตร์
๗. ศิลปศาสตร์
๒
๓
๘. บริหารศาสตร์
๔
๙. นิติศาสตร์
๑๐. รัฐศาสตร์
๑
๑๑. ศิลปประยุกต์และ การออกแบบ
รวม
๘
๒๕
๑
ข้อมูลถึงปี ๒๕๕8

รวม
๖
๗
๒
๕
๓
๕
๔
๑
๓๓

๙

๖. Flow Chart รายละเอียดแผนผังขั้นตอนการดาเนินงานปริญญากิตติมศักดิ์
ลาดับ
ที่

1

ระยะ
เวลา
3 ช.ม.

5 ช.ม.
2

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

รวบรวม วิเคราะห์
ศึกษาข้อมูล ทาวาระ
เสนอและหนังสือ

1. รวบรวม ศึกษาข้อมูล
2. วิเคราะห์ข้อมูล
3. จัดทาวาระการประชุมเสนอ
กบม. แต่งตั้งคณะกรรมการ
4. จัดทาหนังสือเสนอวาระ

นักวิชาการ
ศึกษา

5. นา มติ จาก กบม. มาติดต่อ
ทาบทามกรรมการ
6.จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเสนอ
อธิการบดีลงนาม
7. ทาหนังสือแจ้งเวียน
คณะกรรมการพร้อมกาหนดวัน
ประชุม
8. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล
จัดทาวาระการประชุม
9. จัดประชุมคณะกรรมการ
10.บันทึกรายงานการประชุม
11.จัดทาสรุปเสนอ กบม.
เห็นชอบหลักเกณฑ์ เพื่อวินิจฉัย
ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี)
11.จัดทาสรุปเสนอ กบม.
เห็นชอบหลักเกณฑ์ เพื่อวินิจฉัย
ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี)
12. เลขานุการนามติ กบม.
จัดทาประกาศหลักเกณฑ์
วิธีการพิจารณา
13. แจ้งเวียนคณะ

เลขานุการ

จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ

3 ช.ม.
3 ช.ม.
3

ประชุมจัดทา/พิจารณา
หลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณา

1 ช.ม.
ภายใน
3-5 วัน
4

ตัดสินใจ

30 นาที
2 ช.ม.
5

ภายในเดือนดาเนิ
มิ.ย.นการ

14. คณะพิจารณาเสนอ
คณะกรรมการประจาคณะเพื่อ
รายชื่อพร้อม ประวัติ ผลงาน
ไฟล์ภาพถ่าย ร่างประกาศสดุดี
15. คณะเสนอเรื่อง/รายชื่อ
พร้อมข้อมูลต่อเลขานุการ
คณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย
และประกาศ

1.แผนผัง
ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน
2. กฎ ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการ
กฎ ระเบียบ ที่
คณะกรรมการ เกี่ยวข้อง

ผู้บริหาร

กฎ ระเบียบ ที่
เกี่ยวข้อง

คณะ

กฎ ระเบียบ ที่
เกี่ยวข้อง

๑๐

ลาดับ
ที่

ระยะ
เวลา
1 ช.ม./
คน

1 ช.ม.

1 ช.ม.

5 ช.ม.

2 ช.ม.
30 นาที
1 ช.ม.
1 ช.ม.
1 ช.ม.
1 ช.ม.
1 ช.ม.
1 ช.ม.

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

16. รวบรวมข้อมูล/รายชื่อจาก เลขานุการ
คณะ
17. ตรวจสอบเอกสารให้
ครบถ้วนถูกต้องตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด แจ้งแก้ไข
18. ทาหนังสือเชิญประชุมพร้อม
ส่งเอกสารประวัติและผลงาน
แบบประเมินให้คณะกรรมการ
ก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน
19 ประสานการจองห้องประชุม
การเดินทาง ทาเอกสารขออนุมัติ
เดินทางไปราชการ และ
งบประมาณการดาเนินงาน
20.จัดการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณา อานวยความสะดวก
ข้อมูลเอกสารเพิ่มเติมและ
บันทึกการประชุม
21. จัดทา ตรวจสอบรายงาน
การประชุม ส่งให้คณะกรรมการ
พิจารณารับรอง
22. จัดทา ร่างประกาศ
23. ส่งร่างประกาศสดุดีให้คณะ/
ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ เพิ่มเติม
แก้ไขภาษา
24. จัดทาวาระ เอกสารการ
ประชุมเสนอวาระให้ กบม.
พิจารณา
25. จัดทาวาระ เอกสารการ
ประชุมเสนอวาระให้สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบ
26. จัดทาประกาศมหาวิทยาลัย
27. แจ้งเวียนคณะ/ผู้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์/ผู้เกี่ยวข้อง
ดาเนินงานต่อ
28. วัดตัว ประสานสั่งตัดชุด
ครุย

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

หนังสือนาส่ง

๑๑

ลาดับ
ที่

6

ระยะ
เวลา
1 ช.ม.
15 วัน
หลังเสร็จ
งาน
2 ช.ม.
1 ช.ม.

7
2 ช.ม.
8

ผังกระบวนการ

จัดเก็บ และประเมินผลการ
ดาเนินงาน
รายงานผลการ
ดาเนินงาน
พัฒนาปรับปรุง

รายละเอียดงาน
29. ส่งชุดครุยประจาตาแหน่ง
และบันทึกภาพครุยเพื่อจัดทา
ประวัติเก็บข้อมูล
30. จัดทารายงาน สรุปและ
ประเมินผลการดาเนินงาน
ทุกงาน

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
หนังสือนาส่ง
และชุดครุย

เลขานุการ

รายงาน
ผลประเมิน

31. รายงานผลการดาเนินงาน
ต่อ ผู้บริหาร

นักวิชาการ
ศึกษา

รายงาน
ผลประเมิน

32.พัฒนาปรับปรุง /เสนอ
แนวทางการพัฒนา

นักวิชาการ
ศึกษา

แผน
การพัฒนา
ปรับปรุง

รวมระยะเวลาดาเนินงาน 70 ช.ม. (10 วัน)
หมายเหตุ : 1. การดาเนินงานบางขั้นตอนสามารถทาในช่วงเวลาเดียวกันได้ ซึ่งจะทาให้ระยะเวลาในการ
ดาเนินงานลดลง

๗. รายละเอียดการดาเนินงาน
๗.๑ การพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
ก. คุณสมบัติของผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ หมวด ๔ ข้อ ๔๘ และข้อบังคับ ว่าด้วยการ
ให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ กาหนดผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิสมควรแก่ปริญญานั้น และเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย หรือ
๒. เป็นผู้ที่ใช้วิชาการทาคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัย ประเทศชาติหรือนานาชาติ สมควรได้รับ
การยกย่องให้เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นเจริญรอยตามสืบไป
๓. สาหรับข้าราชการประจาของมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบั ติตามที่กาหนด จะพิจารณาให้ได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ เมื่อพ้นสภาพหน้าที่ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้ว
4. กรณีผู้ได้รับการเสนอชื่อรับปริญญากิตติมศักดิ์ ต้องไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณา
ได้แก่ กรรมการประจาคณะ กรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริ ญญากิตติมศักดิ์ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม
2558

๑๒

ข. แนวทางและเกณฑ์การพิจารณา
ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๙
กาหนดให้ทุกคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดาเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๗
กันยายน ๒๕๔๙ ดังนี้
๑. การขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาองค์พระประมุขของประเทศ หรือเชื้อพระวงศ์ ให้
พิจารณาจาก
๑.๑ สาขาวิชาที่ทรงริเริ่มหรือทรงเกี่ยวข้องด้วยมาก่อนแล้ว
๑.๒ ความสาเร็จและความเป็นเลิศของสาขาวิชานั้นในมหาวิทยาลัยและเป็นที่ยอมรับใน
สถาบันการศึกษาต่างๆ
๑.๓ มหาวิทยาลัยได้เปิดการสอนในสาขาวิชานั้นมาพอสมควร และไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี สาหรับ
การขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์แ ด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ
๑.๔ เนื่องในวโรกาสพิเศษของแต่ละพระองค์
๒. การพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมผู้สมควรให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ สาหรับบุคคลทั่วไป
ให้ใช้เกณฑ์ ดังนี้
๒.๑ ผู้ที่ประสบความสาเร็จในศาสตร์ที่อ้างอิงได้และมีวัตรปฏิบัติตามศาสตร์นั้นโดยทา
คุณประโยชน์ให้กับท้องถิ่นหรือประเทศชาติ
๒.๒ ผู้ที่ใช้ศาสตร์ไปประยุกต์ในอาชีพส่วนตัวและทางานจนเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม มหาวิทยาลัยหรือองค์กรต่างๆ
๒.๓ ผู้ที่ทาคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ สาหรับนักการเมืองควรพิจารณา
ผู้ที่พ้นวาระการดารงตาแหน่งทางการเมือง
๓. เกณฑ์อื่น ๆ
๓.๑ ไม่สามารถให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่คณาจารย์ประจา หรือผู้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
๓.๒ จานวนผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของคณะที่จัดการเรียนการ
สอน/ไม่ควรอนุมัติให้ปริญญาเกินจานวนคณะที่มีอยู่ และในแต่ละคณะไม่ควรเกิน ๒ คนที่จะเข้ารับในแต่ละปี
หากในปีใดผู้ได้รับการอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ไม่สามารถเข้าปริญญากิตติมศักดิ์ได้ ให้รับในปีถัดไป
๓.๓ ให้พิจารณาอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ในระดับปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎี
กิตติมศักดิ์ ตามผลงานที่สมควรจะได้รับ
๓.๔ คณะและมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานดีเด่นในสาขาวิชา หรือ
ที่ให้การอุดหนุนช่วยเหลือสนับสนุนทางวิชาการแก่มหาวิทยาลัยด้วย
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ข้อ ก ไม่บังคับใช้ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรมอบให้พระบรม
วงศานุวงศ์ ประมุขของรัฐต่างประเทศ บุคคลที่น่ายกย่องชมเชยของมิตรประเทศ

๑๓

๔. หลักเกณฑ์การร่างคาประกาศสดุดีเกียรติคุณ
๔.๑ การเขียนประวัติและผลงาน ให้ตรวจสอบความถูกต้อง ระบุ อายุ ประวัติการศึกษา ชื่อเมือง
ชื่อประเทศ ชื่อรางวัล พ.ศ. ระยะเวลา ตาแหน่งหน้าที่ให้ชัดเจน การเขียนบรรณานุกรมหรือการอ้างอิงเขียนให้
เป็นระบบเดียวกัน ตรวจสอบความซ้าซ้อนของข้อมูล เลือกผลงานที่ชัดเจน โดดเด่น
๔.๒ การใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักภาษา ใช้ภาษาราชการ และจัดระบบการเขียนให้เป็นแบบ
เดียวกัน ใช้ภาษาราชการ กระชับ ชัดเจน ไม่ใช้คาที่มีความหมายไม่ชัดเจน เช่น การมีส่วนร่วม ให้เขียนระบุ
หน้าที่ให้ชัดเจน เขียนกระชับ จัดลาดับก่อนหลัง เลือกผลงานชัดเจน โดดเด่น
๔.๓ รูปแบบการเขียนประกาศสดุดีเกียรติคุณ ประกอบด้วย
๑) สรุปประวัติชีวิต ประวัติการศึกษา และการทางานที่สาคัญโดยสังเขป เช่น เริ่ม
ทางานที่ไหน ตาแหน่ง บอกผลงานที่ทาที่เด่น /สาคัญในชีวิต (fact) ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง
๒) ผลงานวิชาการที่โดดเด่น (เช่น ตารา หนังสือ ผลงานวิจัย นวัตกรรม หลักปรัชญา
ทฤษฎี แนวคิด ฯลฯ) ที่เป็นประโยชน์ ต่อวงวิชาการและวิชาชีพ ต่อสังคม ประเทศชาติ อาเซียน นานาชาติ ทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ รางวัลสาคัญที่ได้รับ รางวัลวิชาการ ปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ /วิชาชีพ
อะไรบ้าง
๓) ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
๔) คากล่าวประกาศเกียรติคุณ/ยกย่องชมเชย เป็นการสรุปผลงานเพื่อมอบปริญญาบัตร
ต้องศึกษาและอธิบายผลงานให้มีเหตุผล มีน้าหนัก มีคุณค่า แล้วรวบรวม เรียบเรียงจนตกผลึก นาไปสู่การมอบ
ปริญญากิตติมศักดิ์เพื่อการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ โดยเชื่ อมโยงกับสิ่งที่กล่าว/ได้ทามาจากหลักฐานเชิงประจักษ์

๗.๒ ขั้นตอนการพิจารณามอบปริญญากิตติมศักดิ์ ในแต่ละปีการศึกษาให้ปฏิบัติดังนี้ (ตามระเบียบฯ
๒๕๓๙)
๑. ให้คณะ สถาบัน สานัก พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ พร้อมประวัติย่อต่อ
คณะกรรมการเลือกสรร
๒. คณะกรรมการฯ ทาหน้าที่เลือกสรร และรวบรวมข้อมูลของบุคคลที่มีคุณสมบัติ ให้กระทาเป็นการลับ
และต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจานวนกรรมการทั้งหมด แล้วพิจารณาเสนอชื่อต่อที่
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
๓. ที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทาหน้าที่พิจารณาให้กระทาเป็นการลับ และต้องมีมติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจานวนกรรมการทั้งหมด
๔. ฝ่ายเลขานุการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง
๕. ฝ่ายเลขานุการจัดทาประกาศสภามหาวิทยาลัยและแจ้งงานทะเบียนให้จัดทาใบปริญญาบัตร
๖. ฝ่ายเลขานุการจัดทาใบประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ไปยังสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ

๑๔

๘. เอกสารที่ต้องจัดเก็บ
ลาดับ

ชื่อบันทึกคุณภาพ

๑

หนังสือแจ้งคณะ และมหาวิทยาลัย

๒

ประวัติและผลงานของผู้รับปริญญา ธุรการ
ไฟล์ วีดีทัศน์
ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง ที่เกี่ยวข้อง ธุรการ

๓
๔
๕

ผู้จัดเก็บ
ธุรการ

วาระการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ธุรการ
ที่เกี่ยวข้อง
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ธุรการ
เลือกสรร กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย

ระยะเวลา
การจัดเก็บ
๑ ปี
๑ ปี
ตลอดการใช้
งาน
ตลอดไป
ตลอดไป

ชื่อแฟ้ม
แฟ้มปริญญา
กิตติมศักดิ์
แฟ้มปริญญา
กิตติมศักดิ์
แฟ้มปริญญา
กิตติมศักดิ์
แฟ้มปริญญา
กิตติมศักดิ์
แฟ้มปริญญา
กิตติมศักดิ์

ดัชนีการ
จัดเก็บ
วันที่
ประเภท
วันที่
ประเภท
วันที่
วันที่

9. ปัญหาที่พบ และข้อเสนอแนะ/แนวทางในการดาเนินงาน (แนวปฏิบัติที่ด)ี
ปัญหา
1.การเสนอรายชื่อ ประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิ
จากคณะ ไม่เก็บข้อมูล รายละเอียด ผลงาน
และนาเสนอให้เห็นชัดเจน ไม่มีข้อมูล/
ภาพประกอบเพียงพอ
2.การเขียนร่างสดุดีเกียรติคุณ ไม่เป็นระบบ
เดียวกันในแต่ละปี และผู้รับผิดชอบงานต้อง
ศึกษางานอย่างละเอียด รอบคอบ มีทักษะ
ด้านภาษาและการคิดเชื่อมโยง
3.คณะกรรมการต้องศึกษาทาความเข้าใจ
ระเบียบกฎเกณฑ์ให้เข้าใจตรงกัน เพื่อจะได้
พิจารณารายละเอียดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการดาเนินงาน
(แนวปฏิบัติที่ด)ี How to
ผู้รวบรวมข้อมูลจากคณะ ต้องศึกษา รวบรวมประวัติ
ผลงานอย่างละเอียด มีข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ที่จะ
เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาได้ อาจใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ จากบุคคลใกล้ชิด และจัดกลุ่มข้อมูล
เขียนเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับคุณสมบัติตามเกณฑ์
1.มหาวิทยาลัยกาหนดแนวทางการเขียน และตัง้
คณะกรรมการ/ผู้แทนจากต้นเรื่อง ด้านภาษา มา
ช่วยดาเนินการ/ศึกษาวิธีการเขียนที่ดี
2. จัดประชุมชี้แจง
มหาวิทยาลัยจัดประชุมชี้แจงเกณฑ์เพื่อสร้างความ
เข้าใจให้ตรงกัน หากมีประเด็นใดที่ไม่ชัดเจน ต้องมี
การวินิจฉัยก่อนการพิจารณา

ผู้รับผิดชอบ
คณะ

ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ
ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ

๑๕

10. ตัวอย่างเอกสารในการดาเนินงาน
๑. หนังสือจากมหาวิทยาลัย
2. แบบประวัติและผลงานผู้รับมอบปริญญา และร่างประกาศเกียรติคุณ
3. ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้อง
4. วาระการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑๖

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา โทร.๓๑๒๑
ที่ ศธ ๐๕๒๙.๔.๖/
วันที่ มกราคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
ประจาปี. ๒๕.....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน
ด้วยมหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรร เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ และคุณสมบัติ และ
พิจารณาเลือกสรรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอขอปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปีการศึกษา ๒๕.... ตามโครงสร้าง
คณะกรรมการเลือกสรร (ตามข้อบังคับ พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๗.๑ ) คุณสมบัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถพิจารณา
เลือกได้ทั้งจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่เกิน ๗ คน
การนี้ จึงขอเชิญคณะเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนคณะละไม่เกิน ๑ คน เพื่อสานักงานจักได้เสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเสนอชื่อภายในวันที่ .... มกราคม ๒๕....ตามเอกสารที่แนบมา
พร้อมนี้ หากพ้นกาหนดจะถือว่าคณะไม่ประสงค์จะเสนอรายชื่อ

๑๗

ใบตอบรับการยืนยันชื่อ/การเสนอชื่อ
(เอกสารแนบ)
คณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี ๒๕....
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
๑.

ประเภท
กรรมการ
ภายใน

๑.

ภายนอก

คณะ/หน่วยงาน/ที่อยู่
ที่ติดต่อ /โทรศัพท์

รับรองความถูกต้องของข้อมูล
ลงนาม

คณบดี

๑๘

ที่ ศธ ๐๕๒๙/

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๘๕ ถนนวารินชาราบเดชอุดม
ต.เมืองศรีไค อ.วารินชาราบ
อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐
มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

ขอเชิญเป็นกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตอบรับเป็นกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเสนอรายชื่อทรงคุณวุฒิที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่นหรือผู้ทา
คุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๗
ในการนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาเห็นว่า ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการพิจารณา ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอเชิญท่านเป็น
กรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะ
อานวยความสะดวกและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางของท่าน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับเชิญและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(

)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โทรศัพท์ ๐๔๕ ๓๕๓๑๒๗
โทรสาร ๐๔๕ ๓๕๓๑๓๑

๑๙

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โทรศัพท์ ๓๑๒๗
ที่ ศธ ๐๕๒๙.๔.๖/
วันที่
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
เรียน
ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปีการศึกษา
๒๕…. ได้รวบรวมรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากคณะและหน่วยงาน ตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ฯ เรียบร้อยแล้ว
การนี้ ฝ่ายเลขานุการใคร่ขอรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติและผลงาน เพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์

)

๒๐

แบบตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประวัติ ผลงาน ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอขอรับปริญญากิตติมศักดิ์
(สาหรับคณะตรวจสอบ)
ชื่อ-นามสกุล................................................................................................................................................
รายการละเอียดข้อมูล เอกสาร หลักฐาน

ใช่/มี

ไม่ใช่/ไม่มี

1.คุณสมบัติ
1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ดังนี้
1) เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย
หรือ
2) เป็นผู้ทาคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัย ประเทศชาติ หรือนานาชาติ
สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นเจริญรอยตามสืบไป และ
3) ไม่เป็นข้าราชการประจา พนักงาน ลูกจ้างทุกประเภท และกรรมการต่างๆ*
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(*กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณา ได้แก่ กรรมการประจาคณะ กรรมการ
เลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย)

1.3 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ ทางการเมืองในระหว่างการเลือกสรร
2. ส่งประวัติและผลงาน (ให้ส่งเป็นไฟล์ข้อมูล)
2.1 แบบประวัติ
2.2 รายละเอียดผลงาน
2.3 ภาพถ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ/ไฟล์ภาพ
2.4 ร่างประกาศสดุดีเกียรติคุณ ไม่เกิน 2 หน้าเอ 4
2.5 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะรับรองแล้ว
3. การนาเสนอต่อคณะกรรมการ
3.1 มี Power point /สื่อ /สิ่งพิมพ์ในการนาเสนอ
3.2 แจ้งชื่อผู้นาเสนอต่อคณะกรรมการ
ลงชื่อผู้แทนของคณะ...........................................................

๒๑

สรุปจานวนผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

รายชื่อผู้ได้รับการเสนอ

หน่วยงานที่เสนอ

ชื่อปริญญา

สาขา

๒๒

แบบประวัติและผลงานบุคคล
ประกอบการพิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
ของคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
……………………………………….
๑. หน่วยงานที่เสนอชื่อ…………………………………………………………………………………………………………………..
๒. ระดับปริญญา ชื่อปริญญา และสาขาวิชาที่เสนอขอ
ปริญญาเอก : ………………………..…ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา…………………………………
ปริญญาโท
: ................................มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา……………………….
ปริญญาตรี : ..................................บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา………………………………
๓. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
๓.๑ ประวัติส่วนตัว
ชื่อ / สกุล ..........................................................................................................................
วัน เดือน ปี เกิด .................................................................................................................
ภูมิลาเนา
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ..................หมู่ท.ี่ .......ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร..................................................
ถนน.......................................ตาบล...........................................อาเภอ.................................
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์..........................................................
โทรศัพท์..................................โทรสาร................................................................................
๓.๒ ตาแหน่ง หน้าที่ หรือ อาชีพในปัจจุบัน
…………………………………………………………………………………………………………………………..
๓.๓.ประวัติการศึกษา/ดูงาน/อบรม
๑) ระดับประถมศึกษา...........................................................................................................
๒) ระดับมัธยมศึกษา.............................................................................................................
๓) ระดับอุดมศึกษา................................................................................................................
ปริญญาตรี.............สาขาวิชา..........................สถาบัน................พ.ศ. ……………..
ปริญญาโท.............สาขาวิชา..........................สถาบัน................พ.ศ. ……………..
ปริญญาเอก.............สาขาวิชา..........................สถาบัน................พ.ศ. ……………..
๔) การศึกษาดูงาน / การอบรม (ทั้งในและต่างประเทศ เรียงตามปี พ.ศ.)
พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง.......... สถาบัน.............
พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง.......... สถาบัน.............

๒๓

พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง.......... สถาบัน.............
พ.ศ. ๒๕...... เรื่อง.......... สถาบัน.............
๓.๔ .ประวัติการทางาน (เรียงจากปีปัจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ..............
๓.๕ เครื่องราชอิสริยาภรณ์/รางวัลเกียรติคุณที่ได้รับ (ระบุถ้ามี)
พ.ศ. ๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ..............
๔. ผลงานทีส่ อดคล้องกับสาขาวิชาที่เสนอพิจารณา
๔.๑ ผลงานทางวิชาการดีเด่น หรือ
สรุปผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาเสนอขอ โดยเขียนบรรยายรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์
และสอดคล้องกับสาขาที่เสนอพิจารณา พร้อมทั้งระบุหลักฐานอ้างอิงให้เป็นไปตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม
๔.๒ การทาคุณประโยชน์ที่ควรยกย่อง
สรุปผลงานการทาคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเทศชาติ หรือ
นานาชาติ สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นเจริญรอยตาม เขียนบรรยายรายละเอียดให้ครบถ้วน
สมบูรณ์และสอดคล้องกับสาขาที่เสนอพิจารณา พร้อมทั้งระบุหลักฐานอ้างอิง เช่น รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ/
หลักฐานอื่นๆ ที่อ้างถึง
๔.๓ อื่นๆ (ถ้ามี)
๕.บุคคลที่สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้
๕.๑ ชื่อ –สกุล...............................................................................................................
๕.๒ ที่อยู/่ สถานที่ทางาน..............................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
๕.๓ โทรศัพท์ติดต่อ.......................................................................................................
Email...................................................................................................................
คณะ...................................ได้พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ .................. เมื่อ
วันที่...........................แล้วเห็นว่าผู้ถูกเสนอชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด สมควรได้รับปริญญา.........................กิตติมศักดิ์สาขาวิชา..............
ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล
(ลงชื่อ)......................................................................
ตาแหน่ง คณบดีคณะ...........................................

๒๔

หมายเหตุ
๑. รายการเอกสารที่หน่วยงานต้องนาส่งสานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม
๒๕๕๘ จานวน ๑๑ ชุด ได้แก่
๑) แบบประวัติและผลงานบุคคลฯ
๒) ผลงานที่ตรงกับสาขาวิชาที่เสนอพิจารณา
๓) คาประกาศเกียรติคุณ
๔) เอกสารนาเสนอข้อมูล เช่น ไฟล์นาเสนอ (Power point) วีดิทัศน์ ภายถ่าย หรืออื่นๆ
๒. ให้หน่วยงานที่เสนอชื่อส่งผู้แทนเพื่อนาเสนอ ที่ประชุมคณะกรรมการเลือกสรรฯ ในวันที่ ๑๓
สิงหาคม ๒๕๕๘ ด้วย

๒๕

ร่าง
คาประกาศเกียรติคุณ
ชื่อ - นามสกุล…………………………………………………..
........ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์/......มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์/....บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา………………………..
…………………………..
สรุปประวัติชีวิต ประวัติการศึกษา และการทางานที่สาคัญโดยสังเขป เช่น เริ่มทางานที่ไหน ตาแหน่ง
บอกผลงานที่ทาที่เด่น/สาคัญในชีวิต (fact) ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง
สรุปผลงานวิชาการที่โดดเด่น (เช่น ตารา หนังสือ ผลงานวิจัย นวัตกรรม หลักปรัชญา ทฤษฎี แนวคิด
ฯลฯ) ที่เป็นประโยชน์ ต่อวงวิชาการและวิชาชีพ ต่อสังคม ประเทศชาติ อาเซียน นานาชาติ ทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ รางวัลสาคัญที่ได้รับ รางวัลวิชาการ ปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ /วิชาชีพอะไรบ้าง
ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
คากล่าวประกาศเกียรติคุณ/ยกย่องชมเชย เป็นการสรุปผลงานเพื่อมอบปริญญาบัตร ต้องศึกษาและ
อธิบายผลงานให้มีเหตุผล มีน้าหนัก มีคุณค่า แล้วรวบรวม เรียบเรียงจนตกผลึก นาไปสู่การมอบปริญญา
กิตติมศักดิ์เพื่อการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ โดยเชื่อมโยงกับสิ่งที่กล่าว/ได้ทามา ให้เห็นเชิงประจักษ์
ให้บรรยายสรุปให้ชัดเจนว่าสมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์นี้ ตามหลักเกณฑ์อย่างไร (ความยาวไม่เกิน ๒
หน้ากระดาษเอ ๔ ขนาดอักษร ๑๖ p แบบอักษรสารบรรณ)

๒๖

แบบตรวจสอบเอกสาร ประวัติ ผลงาน ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับปริญญากิตติมศักดิ์
ชื่อ-นามสกุล................................................................................................................................................
รายการละเอียดข้อมูล เอกสาร หลักฐาน

ใช่/มี

ไม่ใช่/ไม่มี

1.คุณสมบัติ
1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ดังนี้
1) เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย
หรือ
2) เป็นผู้ทาคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัย ประเทศชาติ หรือนานาชาติ
สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นเจริญรอยตามสืบไป และ
3) ไม่เป็นข้าราชการประจา พนักงาน ลูกจ้างทุกประเภท และกรรมการต่างๆ*
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(*กรรมการที่มสี ่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณา ได้แก่ กรรมการประจาคณะ กรรมการ
เลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย)

1.3 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ ทางการเมืองในระหว่างการเลือกสรร
2. ส่งประวัติและผลงาน (ให้ส่งเป็นไฟล์ข้อมูล)
2.1 แบบประวัติ
2.2 รายละเอียดผลงาน
2.3 ภาพถ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ/ไฟล์ภาพ
2.4 ร่างประกาศสดุดีเกียรติคุณ ไม่เกิน 2 หน้าเอ 4
2.5 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะรับรองแล้ว
3. การนาเสนอต่อคณะกรรมการ
3.1 มี Power point /สื่อ /สิ่งพิมพ์ในการนาเสนอ
3.2 แจ้งชื่อผู้นาเสนอต่อคณะกรรมการ
ลงชื่อ........................................................................ผู้ตรวจสอบเอกสารของคณะ
(...................................................................)
วันที่.....................................................
ฝ่ายเลขานุการรับเรื่องและเอกสารแล้ว ( ) ครบถ้วน ( ) ไม่ครบถ้วน ..................................................
ลงชื่อ........................................................................ฝ่ายเลขานุการ
(...................................................................)
วันที่.....................................................

๒๗

แบบสรุปเรื่องเสนอวาระการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ลับ)
เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปีการศึกษา ๒๕..
...........................................................
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ระเบียบวาระที่
ชื่อวาระที่เสนอ
ผู้เสนอเรื่อง
สรุปเรื่อง
๑. เรื่องเดิม
ด้วยคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปีการศึกษา ๒๕... ได้ประชุมเมื่อ
วันที่ . ................ เพื่อพิจารณาผลงานคัดเลือกผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ซึ่งมีคณะเสนอรายชื่อมา ๒ คณะ
ได้แก่ คณะ................ จานวน ๑ ราย และ............................. จานวน ๑ ราย
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีผลงานระดับ ๔ ขึ้นไปจากจานวนกรรมการ ๒ ใน ๓
ที่มาประชุม จึงสมควรเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้บริหารเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ คณะกรรมการมีข้อสังเกต ดังนี้
๑....................................................................................................
๒. ข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง :
๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
(ฉบับที่ ๒)
๓) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลือกสรร
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปีการศึกษา ๒๕….
๓. ผลการพิจารณาหรือความคิดเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอานาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้อง
ตามลาดับขั้นตอน
๓.๑ เสนออธิการบดีเพื่อรับทราบและสั่งการให้นาเสนอที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย
๔. เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
๔.๑ ใบสรุปเรื่อง
๔.๒ แบบประวัติผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
๔.๓ ร่างประกาศสดุดี
๕. ประเด็นที่เสนอให้ที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา :
๕.๑ เสนอเพื่อพิจารณา (ลับ)
๖. มติที่ประชุม
.............................................................................................................................................................

๒๘

ระเบียบวาระ
วาระที่
ผู้เสนอเรื่อง

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ลับ)
พิจารณาอนุมัติผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปีการศึกษา ......
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

๑. เหตุผลและความเป็นมา
ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
ประจาปีการศึกษา ....... เพื่อพิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ซึ่งมีคณะ/หน่วยงานได้เสนอ
รายชื่อต่อคณะกรรมการฯ โดยได้ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกสรรเมื่อวันที่ ............... และเสนอรายชื่อบุคคลผู้
สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ../...เมื่อ
วันที่ ............. ซึ่งคณะกรรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ จานวน ...
ราย ดังนี้
ชื่อ – สกุล

ชื่อปริญญากิตติมศักดิ์

สาขาวิชา

ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
ประจาปีการศึกษา ...... ต่อไป
๒.ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา (ลับ)
เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ ประจาปีการศึกษา ..... สาขาวิชา ................ แก่ ........................
๓. เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
๑) ใบสรุปเรื่อง
๒) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาผลงานผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปีการศึกษา....
๓) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราธานี ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๓๙
๔) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราธานี ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
๕) ข้อมูลประวัติบุคคล
๔. มติที่ประชุม
..............................................................................................................................................................

๒๙

ระเบียบวาระที่ ๔
วาระที่....

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ขอหารือข้อบังคับมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

หน่วยงานที่เสนอเรื่อง
ผู้เสนอเรื่อง
สรุปเรื่อง
๑. ความเป็นมา หลักการ
ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อทาหน้าที่กาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการในการพิจารณา เลือกสรร เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตามลาดับ และมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศฯ
หลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึง่
มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณะพิจารณาเสนอรายชื่อแล้วนั้น
ในการประชุมคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓
สิงหาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการเลือกสรรฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ตาม
ประกาศฯ หลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ข้อ ๓.๓ ที่ระบุว่า “ไม่เป็นข้าราชการ
ประจา พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างทุกประเภท และกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ” และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๖.๓ ระบุว่า “ข้าราชการ
ประจา พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างทุกประเภท และกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติตามข้อ
๖ จะพิจารณาให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์เมื่อพ้นจากตาแหน่งหน้าที่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้ว ”
มติคณะกรรมการเลือกสรรฯ มีความเห็นว่า เนื้อความของคาว่า “กรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย” ใน
ข้อ ๓.๓ มีความหมายไม่ชัดเจน ซึ่งอาจรวมถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
และกรรมการดาเนินงานภายในคณะต่างๆ หรือไม่ ดังนั้น จึงให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรการเลือกสรรฯ เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อขอหารือ ตีความ คาว่า “กรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย” ก่อนดาเนินการต่อไป
๒. การดาเนินการที่ผ่านมา
ผ่านคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
๓. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.๒๕๓๙
๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
๓) ประกาศฯ หลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
๔. เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม
๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.๒๕๓๙
๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖

๓๐

๓) ประกาศฯ หลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
๔) ปฏิทินการดาเนินการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
(ขยายระยะเวลาหลังการตีความ)
๕) ประกาศฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
๕. ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ขอหารือที่ประชุมสภ ามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้
ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๖.๓ ดังนี้
๑) คาว่า “กรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย” นั้น ครอบคลุมถึงกรรมการประเภทใดบ้าง
๒) ขอขยายเวลาดาเนินการตามขั้นตอน เนื่องจากผลการตีความข้อ ๑ มหาวิทยาลัยต้องแจ้งคณะเพื่อ
เสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ใหม่อีกครั้ง และชี้แจงให้ทุกคณะเข้าใจตรงกัน
มติที่ประชุม........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

๓๑

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โทรศัพท์ ๓๑๒๗
ที่ ศธ ๐๕๒๙.๔.๖/
วันที่
เรื่อง ขอส่งข้อมูลผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปีการศึกษา....
เรียน ประธานฝ่ายจัดเลี้ยงรับรองและงานเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล
ตามมติที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประกา ศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับ ปริญญากิตติมศักดิ์ประจาปี
การศึกษา .... นั้น
ในการนี้ ฝ่ายประสานและบริหารจัดการ ขอส่งข้อมูลผู้ได้รับสมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
ประกอบด้วย แบบประวัติและผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ และคาประกาศเกียรติคุณ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
มาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(

)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานฝ่ายประสานและบริหารจัดการ

๓๒

ภาคผนวก

๓๓

๓๔

๓๕

๓๖

๓๗

๓๘

๓๙

๔๐

๔๑

ตัวอย่างการเขียนประกาศสดุดี
คาประกาศเกียรติคุณ
รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาศาสตร์ จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโท สาขาวิชา Bilingual Education จากมหาวิทยาลัย Connecticut
ประเทศสหรัฐอเมริกา
รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา อดีตผู้อานวยการสถาบันภาษาและวัฒนธรรมและคณบดี
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสอน
ภาษาอังกฤษ ซึ่งท่านได้ทาคุณประโยชน์ต่อคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้านการจัดการเรียนการ
สอนและพัฒนาหลักสูตรต่างๆให้แก่คณะศิลปศาสตร์ เช่ น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ให้คาปรึกษาด้านการ
จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอีกทั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรแก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในด้านการจัดการเรียนการสอน รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา เป็นผู้มีความรู้และความ
เชี่ยวชาญในด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การวัดผลประเมินผล การจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กผู้มี
ความสามารถพิเศษและการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดกระบวนการเรียนรู้ของสมอง ท่านยังได้สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้มีการนากระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่หลากหลายมาใช้พัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทย
เช่น กระบวนการสอนภาษาตามแนวสื่อสาร (Communicative Language Teaching) การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (English for Specific purposes) และการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Selfaccess learning) เป็นต้น
นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษในทุกระดับการศึกษาและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศ เช่น การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในระดับอุดมศึกษา ดาเนินการผลักดันนโยบายการจัดการเรียนการสอน ปรับปรุงและสร้างมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดทาคู่มือการเรียนการสอนและเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งศูนย์พัฒนา
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ศสษ) ซึ่งศูนย์ดังกล่าวได้ดาเนินการจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา สร้างหลักสูตรและบทเรียนเพื่อมาตรฐานภาษาอังกฤษในวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา ได้ริเริ่มและดาเนินโครงการ
ต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เป็นหนึ่งใน
คณะกรรมการจัดทาข้อสอบเพื่อวัดผลภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากลของสานักงานทดสอบทางการศึกษา
ดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทาคู่มือการเรียนการสอนให้กับครู รวมทั้ง
เป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษผ่านสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพอีกด้วย
เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงมีมติมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร แก่รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา เพื่อเป็นการ
ยกย่องและประกาศเกียรติคุณผู้ทาคุณประโยชน์ด้านวิชาการและสนับสนุนการดาเนินงานต่างๆของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

