ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๕๔
................................................................................
โดยทีเ่ ป็นการสมควรให้มขี อ้ บังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วา่ ด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
จึงมีมติให้ออกข้อบังคับดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“สถาบัน หมายความว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์”
“สภาสถาบัน หมายความว่า สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์”
“นายกสภาสถาบัน หมายความว่า นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์”
“อธิการบดี หมายความว่า อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์”
“คณาจารย์ หมายความว่า อาจารย์ประจ�ำ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา”
ข้อ ๔ ปริญญากิตติมศักดิท์ สี่ ถาบันให้แก่บคุ คลซึง่ สภาสถาบันเห็นว่าเป็นผูท้ รงคุณวุฒนิ นั้ ได้แก่ ปริญญา
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เฉพาะในสาขาที่มีการสอน
ในสถาบัน
ข้อ ๕ บุคคลซึ่งสมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) มีผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบัน
(๒) เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือได้ด�ำเนินการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่สถาบัน ประเทศชาติ
หรือนานาชาติ
ข้อ ๖ ผูม้ ีสทิ ธิเสนอชือ่ บุคคลซึง่ สมควรได้รับการพิจารณาให้ได้รบั ปริญญากิตติมศักดิ์ตามข้อ ๔ ได้แก่
(๑) คณะ ส�ำนัก วิทยาลัย ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ของสถาบัน
(๒) กรรมการสภาสถาบัน
ข้อ ๗ ให้สถาบันแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาบุคคลซึง่ สมควรให้ได้รบั ปริญญากิตติมศักดิต์ ามข้อ ๔
ได้แก่
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(๑) คณะกรรมการกลั่นกรองประจ�ำคณะ ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
ของบุคคลซึ่งสมควรได้รับการพิจารณาให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประกอบด้วย
(ก) คณบดี เป็นประธานกรรมการ
(ข) กรรมการประจ�ำคณะ จ�ำนวนสองคน เป็นกรรมการ
(ค) คณาจารย์ที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เสนอจ�ำนวนสองคน เป็น
กรรมการ
ให้เลขานุการคณะหรือคณาจารย์ที่คณบดีมอบหมายเป็นเลขานุการ
(๒) คณะกรรมการเลือกสรร ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมทั้งปวงของบุคคลซึ่งสมควร
ได้รับการพิจารณาให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
(ก) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
(ข) รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และกรรมการสภาสถาบัน
ในสัดส่วนจากคณาจารย์ประจ�ำ  ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ตามที่อธิการบดีแต่งตั้งจ�ำนวนสี่
คน เป็นกรรมการ
ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณาจารย์คนหนึ่งเป็นเลขานุการ
ข้อ ๘ การพิจารณาของคณะกรรมการตามข้อ ๗ (๑) และ (๒) ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมเกิน
กึง่ หนึง่ ของกรรมการทัง้ หมด ซึง่ ผลการพิจารณาต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�ำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
ข้อ ๙ ขัน้ ตอนการเสนอชือ่ บุคคลซึง่ สมควรได้รบั การพิจารณาให้ได้รบั ปริญญากิตติมศักดิม์ ดี งั ต่อไปนี้
(๑) ผูท้ มี่ สี ทิ ธิเสนอบุคคลตามข้อ ๖ เสนอชือ่ บุคคลซึง่ สมควรได้รบั การพิจารณาให้ได้รบั ปริญญา
กิตติมศักดิ์ พร้อมประวัติหรือผลงานตามแบบฟอร์มต่อคณะกรรมการกลั่นกรองประจ�ำคณะ
(๒) คณะกรรมการกลั่นกรองประจ�ำคณะ เสนอชื่อบุคคลที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติต่อ
คณะกรรมการเลือกสรร
(๓) คณะกรรมการเลือกสรร เสนอชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมทั้งปวงต่อสภา
วิชาการ
(๔) สภาวิชาการเสนอชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการต่ออธิการบดี
(๕) อธิการบดีน�ำรายชื่อพร้อมประวัติและผลงานโดยสมบูรณ์เสนอต่อสภาสถาบัน
(๖) สภาสถาบันพิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์
ข้อ ๑๐ การน�ำเสนอเพื่อให้ปริญญากิตติมศักดิ์ให้ใช้แบบฟอร์มตามที่แนบท้ายข้อบังคับนี้
ข้อ ๑๑ การพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ประมุข พระบรมวงศานุวงศ์ หรือบุคคลส�ำคัญของ
ประเทศหรือของมิตรประเทศ ให้กระท�ำตามความเหมาะสมอันควรแก่กรณี และไม่ต้องน�ำหลักเกณฑ์และขั้นตอน
การพิจารณาตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้มาใช้บังคับ
ข้อ ๑๒ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(ศาสตราจารย์ วิษณุ เครืองาม)
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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แบบกรอกข้อมูลประวัติและผลงานของผู้ที่สมควรได้รับเสนอชื่อ
ให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ..............
ค�ำชี้แจง

๑. แบบกรอกข้อมูลประวัติและผลงานของผู้ที่สมควรได้รับเสนอชื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
แบ่งเป็น ๒ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานส่วนตัว
ตอนที่ ๒ ข้อมูลทีบ่ ง่ ชีถ้ งึ คุณลักษณะของผูท้ สี่ มควรได้รบั ปริญญากิตติมศักดิ์ ประกอบด้วย ๓ ด้าน
ดังนี้
(๑) ด้านการเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงดีเด่นในทางวิชาการ
(๒) ด้านการเป็นบุคคลที่ท�ำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม
(๓) ด้านเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม
(๔) ด้านคุณลักษณะอื่นๆ (ถ้ามี)
๒. วิธีใช้แบบประมวลประวัติและผลงาน ผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ จะต้องจัด
ท�ำรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านต่างๆ ในแบบประมวลประวัติและผลงานของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ
เรียงล�ำดับคุณลักษณะตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน แล้วน�ำส่งส�ำนักงานเลขานุการคณบดีของคณะทีเ่ ป็นผูร้ บั ผิดชอบ
ในสาขาวิชาที่เสนอเพื่อขอรับปริญญาเพื่อด�ำเนินการต่อไป
แบบกรอกข้อมูลประวัติและผลงานของผู้ที่สมควรได้รับเสนอชื่อ
ให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล ..........................................................................................................................................................
วันเดือนปีเกิด ....................................................................................................................อายุ...............................ปี
สถานที่เกิด ..............................................................................................................................................................
คู่สมรส .....................................................................................................................................................................
จ�ำนวนบุตร/ธิดา ......................................................................................................................................................
อาชีพในปัจจุบัน .......................................................................................................................................................
สถานที่ท�ำงาน .........................................................................................................................................................
สถานที่อยู่ปัจจุบัน ...................................................................................................................................................
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ตอนที่ ๒ ข้อมูลที่บ่งชี้ถึงคุณลักษณะของผู้สมควรได้รับเสนอชื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
๑. ด้านการเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงดีเด่นในทางวิชาการ
๑.๑ คุณวุฒิ : ความรู้ / ความเป็นผู้คงแก่เรียน (Scholar) สามารถเป็นตัวแบบของสังคมแห่งการ
เรียนรู้ได้ ได้แก่
๑.๑.๑ ประกาศนียบัตร
๑) คุณวุฒิ .............................................................................................................
         
จากสถาบัน...................................................................เมื่อ พ.ศ. ...................
๒) คุณวุฒิ .............................................................................................................
         
จากสถาบัน...................................................................เมื่อ พ.ศ. ...................
๓) คุณวุฒิ ............................................................................................................
         
จากสถาบัน...................................................................เมื่อ พ.ศ. ...................
๑.๑.๒ ปริญญาบัตร
๑) คุณวุฒิ ............................................................................................................
         
จากสถาบัน...................................................................เมื่อ พ.ศ. ...................
๒) คุณวุฒิ ............................................................................................................
         
จากสถาบัน...................................................................เมื่อ พ.ศ. ...................
๓) คุณวุฒิ ............................................................................................................
         
จากสถาบัน...................................................................เมื่อ พ.ศ. ...................
๑.๑.๓ ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาเฉพาะ / ประกาศนียบัตรบัณฑิต (สูงกว่าปริญญาตรี)
๑) คุณวุฒิ ............................................................................................................
         
จากสถาบัน...................................................................เมื่อ พ.ศ. ...................
๒) คุณวุฒิ ............................................................................................................
         
จากสถาบัน...................................................................เมื่อ พ.ศ. ...................
๓) คุณวุฒิ ............................................................................................................
         
จากสถาบัน...................................................................เมื่อ พ.ศ. ...................
๑.๒ ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ทางวิชาการได้แก่
๑) ต�ำแหน่ง ..........................................................................................................
         
จากหน่วยงาน...................................................................เมื่อ พ.ศ. ................
๒) ต�ำแหน่ง ..........................................................................................................
         
จากหน่วยงาน...................................................................เมื่อ พ.ศ. ................
๓) ต�ำแหน่ง ..........................................................................................................
         
จากหน่วยงาน...................................................................เมื่อ พ.ศ. ................
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๑.๓ เขียนบทความลงวารสารวิชาการ / เอกสารประกอบการบรรยาย ฯลฯ ได้แก่
ชื่อบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์

พ.ศ.

ผลงานดีเด่น / ภาคภูมิใจ คือ ...................................................................................................................................
เพราะ.......................................................................................................................................................................
๑.๔ สร้างผลงานประเภทต�ำรา / เอกสารทางวิชาการ / งานวิจัยที่ได้พิมพ์เป็นเล่มโดยมีชื่อเป็นผู้
เขียนคนเดียว ได้แก่
ชื่อต�ำรา / เอกสารทางวิชาการ /
งานวิจัย
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

จ�ำนวนหน้า

พ.ศ.

ผลงานดีเด่น / ภาคภูมิใจ คือ ...................................................................................................................................
เพราะ.......................................................................................................................................................................
๑.๕ การเป็นที่ยอมรับของสังคมในด้านวิชาการ ได้รับการคัดเลือกให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ได้แก่
๑) ..............................................................................................................พ.ศ. ..........................
๒) ..............................................................................................................พ.ศ. ..........................
๓) ..............................................................................................................พ.ศ. ..........................
ผลงานดีเด่น / ภูมิใจในขณะด�ำรงต�ำแหน่ง ...............................................................................................................
คือ ..........................................................................................................................................
ผลงานดีเด่น / ภูมิใจในขณะด�ำรงต�ำแหน่ง ..............................................................................................................
คือ ...........................................................................................................................................
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๑.๖ ได้รับเชิญจากภาครัฐและเอกชนให้เป็นวิทยาการ เช่น
ชื่อหัวข้อที่บรรยาย / ฝึกอบรม

หน่วยงานที่จัดอบรม

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
ผลงานดีเด่น / ภาคภูมิใจ คือ ...................................................................................................................................
เพราะ.......................................................................................................................................................................
๒. ด้านศักยภาพ / ประสบการณ์ และผลงานดีเด่นด้านเป็นบุคคลที่ท�ำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม
๒.๑ ศักยภาพและผลงานดีเด่น / ภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมกับภาครัฐและเอกชนในการด�ำเนิน
กิจกรรม อันส่งผลต่อการพัฒนาสังคม / ท้องถิ่น / ชุมชน ได้แก่
๑) .............................................................................................................พ.ศ. ..........................
๒) .............................................................................................................พ.ศ. ..........................
๓) .............................................................................................................พ.ศ. ..........................
๒.๒ มีศักยภาพและผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับ ได้รับการคัดเลือกให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ได้แก่
๑) ..........................................................................................................................................
๒) ..........................................................................................................................................
๓) ..........................................................................................................................................
ผลงานดีเด่น / ภูมิใจในขณะด�ำรงต�ำแหน่ง ......................................................................................
คือ ....................................................................................................................................................
ผลงานดีเด่น / ภูมิใจในขณะด�ำรงต�ำแหน่ง ......................................................................................
คือ ......................................................................................................................................................
๒.๓ เสียสละเพื่อสังคม ส่วนรวม ได้แก่
๑) .........................................................................................................................................................
๒) .........................................................................................................................................................
๓) .........................................................................................................................................................
ผลงานดีเด่น / ภูมิใจ ........................................................................................................................
๓. ด้านคุณธรรม / จริยธรรม
๓.๑ ความเป็นคนดี มีชื่อเสียง / เกียรติคุณ ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล / เข็ม / โล่ ได้แก่
๑) ...............................................................................................................จาก ..........................
๒)...............................................................................................................จาก ..........................
๓) ...............................................................................................................จาก ..........................
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๓.๒ มีคุณธรรม / จริยธรรม / ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ได้แก่
๑) ผลงานดีเด่น / ภูมิใจในขณะด�ำรงต�ำแหน่ง .............................................................................
คือ ..........................................................................................................................................
๒) ผลงานดีเด่น / ภูมิใจในขณะด�ำรงต�ำแหน่ง .............................................................................
คือ ..........................................................................................................................................
๓) ผลงานดีเด่น / ภูมิใจในขณะด�ำรงต�ำแหน่ง .............................................................................
คือ ..........................................................................................................................................
๔. ด้านคุณลักษณะอื่นๆ
๔.๑ การมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมองค์กรของสถาบัน
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
๔.๒ ใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองโดยการเข้าฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ได้แก่
ชื่อหลักฐาน

สถาบัน / หน่วยงานที่จัด

พ.ศ.

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
บทสรุปการมีผลงานดีเด่นควรค่าแก่ปริญญา.............................................................................................................
..................................................................................................................................................................กิตติมศักดิ์
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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