ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ว่าด้ วย การให้ ปริ ญญากิตติมศักดิ์
พ.ศ.๒๕๔๗
_______________
โดยที่ เ ป็ นการสมควรออกข้ อ บัง คับ เกี่ ย วกับ การก าหนดชัน้ สาขาและหลัก เกณฑ์ การให้ ป ริ ญ ญา
กิตติมศักดิ์ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิ ทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงออกข้ อบังคับไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ข้ อบังคับนี ้เรี ยกว่า”ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วย การให้ ปริ ญญากิตติมศักดิ์
พ.ศ.๒๕๔๗”
ข้ อ ๒ ข้ อบังคับนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ในข้ อบังคับนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“สถาบัน” หมายความรวมถึง สานัก ศูนย์ หรื อส่วนราชการหรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ
“คณะกรรมการปริ ญญากิตติมศักดิ์” หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาบุคคลที่สมควรได้ รับปริ ญญา
กิตติมศักดิ์
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ข้ อ ๔ ปริ ญญากิตติมศักดิม์ ีสามชัน้ คือ
(๑) ปริญญาเอก เรี ยกว่า ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
(๒) ปริญญาโท เรี ยกว่า มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(๓) ปริ ญญาตรี เรี ยกว่า บัณฑิตกิตติมศักดิ์

ข้ อ ๕ การให้ ปริ ญญากิ ตติมศักดิ์จะให้ ได้ เ ฉพาะสาขาวิ ชา ของมหาวิทยาลัยตามที่กาหนดไว้ ใน
พระราชกฤษฎีกา
ข้ อ ๖ บุคคลที่สมควรได้ รับปริ ญญากิตติมศักดิ์ ต้ องเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคณ
ุ ธรรม และมีผลงานที่เป็ น
คุณปู การต่อส่วนรวม สมควรแก่ปริญญานันๆ
้ และมีคณ
ุ สมบัตเิ พิ่มเติม ดังนี ้
(๑) มี ผ ลงานทางวิชาการหรื อมี ความเชี่ ยวชาญพิเศษในวิช าชี พระดับดีเด่น ในสาขาวิช าการที่ มี
การเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัย
(๒) ทาคุณประโยชน์ตอ่ สังคมส่วนรวม เป็ นที่ยอมรับอย่างกว้ างขวาง
(๓) ดารงตนอยูใ่ นฐานะผู้รักษาจารี ตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม
มหาวิทยาลัยจะให้ ปริ ญญาตามวรรคหนึ่งแก่คณาจารย์ประจา ผู้ดารงตาแหน่งต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยหรื อกรรมการส่งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัยในขณะที่ดารง
ตาแหน่งนันมิ
้ ได้ ทังนี
้ ้ต้ องไม่เป็ นการให้ ปริ ญญากิตติมศักดิเ์ พื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึง่
ข้ อ ๗ ให้ มีคณะกรรมการปริ ญญากิตติมศักดิ์ขึ ้นคณะหนึ่ง มีหน้ าที่พิจารณาบุคคลที่สมควรได้ รับ
ปริ ญญากิตติมศักดิ์ ประกอบด้ วย
(๑) อธิการบดี เป็ นประธาน
(๒) รองอธิการบดี ซึง่ เลือกกันเอง จานวนสองคนเป็ นกรรมการ
(๓) คณบดีทกุ คณะเป็ นกรรมการ
(๔) ผู้แทนจากสภาวิชาการ จานวนหนึง่ คนเป็ นกรรมการ
(๕) ประธานสภาคณาจารย์และข้ าราชการเป็ นกรรมการ
(๖) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็ นกรรมการ
ให้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็ นกรรมการและเลขานุการ
ข้ อ ๘ ผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอชื่ อ ผู้ ส มควรได้ รั บ ปริ ญ ญากิ ต ติ ม ศัก ดิ์ ได้ แ ก่ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี
ข้ อ ๙ ให้ คณะกรรมการปริ ญญากิตติมศักดิ์ พิจารณาชื่อที่เสนอ ตามข้ อ ๖ แล้ วจัดทาเป็ นบัญชีของ
แต่ล ะสาขาเรี ย งตามล าดับ อัก ษรพร้ อมประวัติ ข้ อ มูล รายละเอี ย ดที่ ใ ช้ ป ระกอบการพิ จ ารณา เสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย สาขาละไม่เกินสามคน ในแต่ละปี การศึกษา
ผู้ที่ไ ด้ รับ ปริ ญ ญากิ ตติม ศักดิ์ต้องได้ รับอนุมัติโดยมติ ไ ม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยที่เข้ าประชุม

ข้ อ ๑๐ หลักเกณฑ์ และวิธีการตามข้ อบัง คับนี ้ ไม่ใช้ บงั คับในกรณี ที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้
ปริ ญญากิตติมศักดิแ์ ด่พระบรมวงศานุวงศ์ ประมุขของรัฐต่างประเทศและบุคคลที่นา่ ยกย่องของมิตรประเทศ
ข้ อ ๑๑ การดาเนินการตามข้ อบังคับนี ้ให้ กระทาเป็ นการลับ
ข้ อ ๑๒ ให้ อธิ การบดีเป็ นผู้รักษาการตามข้ อบังคับนี ้ และมีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรื อคาสั่ง
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับนี ้
ในกรณี ที่ มี ปั ญหาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามข้ อบั ง คับ นี ้ ให้ อธิ ก ารบดี โ ดยความเห็ น ชอบของ
สภามหาวิทยาลัยมีอานาจตีความและวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗

(ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

