
คำนำ 

 

  การจัดทำคู่มือการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญากิตติมศักดิ์
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สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา

การมอบปริญญากิตติมศักดิ์มาเป�นระยะเวลาหลายป� ประกอบกับได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและรายงาน

การประชุมสภามหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ จึงทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลในการจัดทำคู่มือเล่มนี้ ซึ่งผู้จัดทำ

หวังเป�นอย่างยิ่งว่าคู่มือดังกล่าวคงจะเป�นประโยชน์แก่ผู้สนใจ และเป�นแนวทางในการจัดประชุมสำหรับ

ผู้ปฏิบัติงานต่อไป 
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บทท่ี 1 

ความเป�นมาของป�ญหา 

 

เหตุผลและความเป�นมาของป�ญหา 

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งแรกเมื่อป� พ.ศ. 2515 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ป�ตตานี ซึ่งในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยได้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 เพ่ือเป�นมหา

มงคล และเป�นเกียรติประวัติแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สืบไป 

  จากข้อมูลการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ครั้งแรก

เมื ่อป� พ.ศ. 2515 - ป�จจุบัน (พ.ศ. 2564) สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ ์ให้แก่

ผู้ทรงคุณวุฒิและเชิญเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทุกครั้ง 

  ในการดำเนินการเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พิจารณาอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ 

จะดำเนินการตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ซึ ่งในป� พ.ศ. 2523 – 2558 ได้ใช้ข้อบังคับ

มหาว ิทยาล ัยสงขลานคร ินทร ์ว ่าด ้วยการให ้ปร ิญญากิตต ิมศักดิ์  พ.ศ. 2523 ต่อมาในป� พ.ศ. 2559 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เปลี่ยนสถานภาพเป�นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยจึงได้ออก

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2560 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 17 ตุลาคม 2560 

  ในฐานะท่ีงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป�นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดประชุม

คณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัย และเห็นว่าเรื่องดังกล่าวมีความสำคัญ

ที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป�นเวลากว่า 50 ป� ตั้งแต่ระยะแรกของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย

จนถึงป�จจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีวิทยาเขตกระจายอยู่ในภาคใต้ 5 แห่ง คือ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

วิทยาเขตป�ตตานี วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตตรัง ทั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มี

เจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะยกย่องเชิดชูคนดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม

และประเทศชาติบ้านเมือง มหาวิทยาลัยจึงได้พิจารณามอบปริญญากิตติมศักดิ์ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา

ต่าง ๆ เป�นประจำทุกป� ดังนั้น การจัดทำคู่มือจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญากิตติมศักดิ์จะเป�น

ประโยชนต์่อการดำเนินงานต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือใช้เป�นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีรับผิดชอบการทำงานในเรื่องการพิจารณามอบปริญญากิตติมศักดิ์ 

    ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2. เพ่ือลดความผิดพลาดและความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน 

3. เพ่ือรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ในการจัดประชุมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรในหน่วยงานใช้เป�นคู่มือในการปฏิบัติงานแทนกันได้ 

2. การปฏิบัติงานเป�นระบบและเป�นมาตรฐานเดียวกัน 

3. สามารถใช้ส่งมอบงานต่อให้หน่วยงานหรือบุคลากรของหน่วยงานใช้เป�นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ 

4. หน่วยงานอ่ืน ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดประชุมกรรมการชุดต่าง ๆ ได้ 

 

ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า 

  การจัดทำคู่มือจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ จะศึกษาเฉพาะข้อมูล

ท่ีอยู่ในขอบเขตการดำเนินงานของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2560
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บทท่ี 2 

          โครงสรางองคกร 
 

ประวัติความเปนมา “กองกลาง” 

  ในชวงป พ.ศ. 2511 - 2514 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรยังอยูในชวงเริ่มตน ไดจัดตั้งสำนักงาน

อธิการบดีเปนศูนยรวมของการบริหารงานกลาง ยังไมมีการแบงงาน เนื่องจากบุคลากรยังมีจำนวนนอย โดยแบง

ภาระหนาที่ความรับผิดชอบเปนการภายในเทานั้น ในชวงป พ.ศ. 2515 - 2519 ไดแบงงานออกเปนฝายวิชาการ 

ฝายกิจการนักศึกษา ฝายวางแผนและพัฒนา และกองกลาง โดยงานในกองกลางไดแบงเปนแผนกตาง ๆ คือ 

แผนกสารบรรณ แผนกสวัสดิการ (รวมงานอาคารสถานท่ี) แผนกคลัง และแผนกการเจาหนาท่ี ตอมาในป พ.ศ. 2520 

ไดมีการปรับปรุงงานเพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบการบริหารงานที่มีรองอธิการบดีวิทยาเขต และผูชวยอธิการบดี

ฝายตาง ๆ ไดแก ฝายบริหาร ฝายวางแผนและพัฒนา ฝายวิชาการ ฝายกิจการนักศึกษา และฝายอาคารสถานท่ี 

  ในป พ.ศ. 2522 ไดมีการรวมงานของฝายตาง ๆ เขาเปนกอง แลวนำเสนอทบวงมหาวิทยาลัย

พิจารณาอนุมัติการแบงสวนราชการ โดยทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2522 

ใหงานสวนกลางซ่ึงอยูในวิทยาเขตหาดใหญแบงออกเปน 7 กอง และวิทยาเขตปตตานี 2 กอง โดยกองกลางเปน 

1 ใน 7 กอง ของสำนักงานอธิการบด ีวิทยาเขตหาดใหญ ซ่ึงกองกลางไดแบงโครงสรางสวนราชการ เปน 6 งาน ดังนี้ 

   1. งานสารบรรณ 

   2. งานประชาสัมพันธ 

   3. งานการประชุม 

   4. งานประสานงาน 

   5. งานเลขานุการ 

   6. งานสภาอาจารย 

  ในป พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยไดมีประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การแบงโครงสราง

หนวยงานภายในสวนงานประเภทนโยบายและบริหาร ประเภทวิชาการ และประเภทอำนวยการและสนับสนุน

ภารกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โดยไดกำหนดใหกองกลาง 

เปนหนวยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี และไดแบงโครงสรางภายในกองกลางเปน 4 งาน ดังนี้ 

   1. งานการประชุม 

   2. งานประสานงาน 

   3. งานเลขานุการ 

   4. งานสารบรรณ 
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หนาท่ีความรับผิดชอบ 

 

หนาท่ีความรับผิดชอบของงานการประชุม 

  งานการประชุมมีภารกิจหลักในการจัดประชุมที่สำคัญตอการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

โดยนำระบบ E-meeting มาใชในการประชุมตาง ๆ ไดแก การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

การประชุมทีมบริหาร การประชุมคณะกรรมการประสานงานระหวางสำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 

สำนักงานวิทยาเขตหาดใหญ และสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู การประชุมคณะกรรมการบริหาร

สำนักงานอธิการบด ีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบุคคลและองคกรท่ีสมควรไดรับรางวัลอนุสรณสงขลานครินทร 

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการปริญญาบัตร การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ 

นอกจากนี้ รับผิดชอบการจัดงานพิธีการในโอกาสตาง ๆ เชน พิธีทูลเกลาฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์แดพระบรมวงศานุวงศ 

งานวันสงขลานครินทร เปนตน 

หนาท่ีความรับผิดชอบของงานประสานงาน 

  งานประสานงาน มีภารกิจหลักในการประสานงานและอำนวยความสะดวกใหแกคณะ/สวนงาน

ตาง ๆ ทุกวิทยาเขต ท้ังดานธุรการ ประสานงานวชิาการ การทำสัญญาตาง ๆ ประสานงานดานการเงินและงบประมาณ 

ประสานงานการจัดซ้ือและพัสดุ บริการการทำวีซาเขาประเทศตาง ๆ บริการการใชรถในราชการกรุงเทพฯ และจังหวัด

ใกลเคียง ตลอดจนอำนวยความสะดวกใหแกกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบาย

ชุดตาง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย 

หนาท่ีความรับผิดชอบของงานเลขานุการ 

  งานเลขานุการ มีภารกิจหลักในการสนับสนุนงานบริหาร รับผิดชอบและอำนวยความสะดวก

แกผูบริหาร ดานการบริหารจัดการสำนักงานและการเลขานุการ โดยปฏิบัติหนาที่เปนเลขานุการใหแกผูบริหาร

ระดับสูงของมหาวิทยาลัย คือ ท่ีปรึกษาอธิการบดี อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบด ี

หนาท่ีความรับผิดชอบของงานสารบรรณ 

  งานสารบรรณ เปนศูนยกลางการบริหารเอกสารของมหาวิทยาลัย มีภารกิจหลักในการรับ-สง

เอกสาร ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย วิเคราะหหนังสือเพื่อจัดสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของทางระบบ 

e-document ใหบริการงานไปรษณียภัณฑ การโตตอบหนังสือ ออกเลขท่ีคำสั่งประกาศ ระเบียบขอบังคับ จัดเก็บ 

ทำลายเอกสาร และการติดตอสื่อสารทางโทรสาร และ e-mail รวมถึงการดำเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 



  5 

 
บทท่ี 3 

           หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงาน 

 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์เป�นประจำทุกป�โดยปฏิบัติ 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2560  ดังนี้ 

ข้ันตอน/รายละเอียดกิจกรรม การดำเนินงาน 

 

1. การเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั ้งคณะกรรมการ

กลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำป� .... 

      ขั ้นตอนแรกในการดำเนินงานเพื ่อพิจารณา

ปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จะเริ่มจากการเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ

กลั่นกรองฯ ตามความในข้อ 8 ของข้อบังคับฯ ว่าด้วย

การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2560 ซ่ึงกำหนดไว้ ดังนี้ 

      “ข้อ 8 ให้คณะกรรมการซึ ่งแต ่งต ั ้งจากสภา

มหาวิทยาลัยในแต่ละป�การศึกษาทำหน้าที่กลั่นกรอง

ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ดังนี้ 

       8.1 องค์ประกอบ 

           8.1.1 อธิการบดี ประธาน 

              8.1.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจาก

สภามหาวิทยาลัย สาขาวิชาละหนึ่งคนจาก 3 สาขา คือ 

ว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว ิทยาศาสตร์ส ุขภาพ 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

           8.1.3 ประธานสภาอาจารย์ 

              8.1.4 รองอธิการบดีซ่ึงรับผิดชอบงานวิชาการ

ท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

        8.2 อำนาจหน้าท่ี 

                ให้คณะกรรมการดำเนินการสรรหาบุคคล

ผู ้มีคุณสมบัติเหมาะสมและหรือพิจารณากลั ่นกรอง

รายชื ่อจากผู ้ที ่ได้รับการเสนอชื ่อตามข้อ 8 โดยให้มี

หน้าที่รวบรวมและเสนอข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์” 

 

 

 

 

เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ประมาณเดือนมกราคม 

หรือไม่ควรเกินเดือนมีนาคมของแต่ละป�  

ทั ้งนี ้  ต้องสอดคล้องกับกำหนดการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และต้องดำเนินการให้ทัน

กับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำป�ของมหาวิทยาลัย 
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ข้ันตอน/รายละเอียดกิจกรรม การดำเนินงาน 

 

การจัดทำเอกสารเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตาม

ความในข้อ 8 ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้ปริญญา

กิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2560 มีข้อมูล ดังนี้ 

         1.1 เอกสารสรุปเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  

         1.2 ข้อบังคับฯ วา่ด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 

พ.ศ. 2560 

         1.3 รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ชุดป�จจุบันแยกตามสาขาวิชา 3 สาขาวิชา คือ  

             1. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

             2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

             3. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

        เสนออธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ

เอกสารสรุปเรื ่องและให้ประสานงานกับสำนักงานสภา

มหาวิทยาลยั  เพ่ือบรรจุเป�นระเบียบวาระเพ่ือพิจารณา 

         สภามหาวิทยาลัยจะมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการ

และจะมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควร

ได้ร ับปริญญากิตติมศักดิ ์ ประจำป�.....  โดยนายกสภา

มหาวิทยาลัย เป�นผู้ลงนามในคำสั่ง 

 

ส่งเอกสารสรุปเรื่องพร้อม file เอกสารให้สำนักงานสภา

มหาวิทยาลัย บรรจุเป�นระเบียบวาระการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบ

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ แล้ว  

       สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป�นผู ้จ ัดทำคำสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 

 

2. การจัดทำหนังสือให้ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับ

ปรญิญากิตติมศักดิ์ตามความในข้อของข้อบังคับฯ ว่าด้วย

การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2560 

       จัดทำหนังสือภายนอก และหนังสือภายในให้ผู้

มีสิทธิ์เสนอชื่อปริญญากิตติมศักดิ์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับ

ปริญญากิตติมศักดิ์โดยเสนอเป�นเรื่องลับภายในเวลา

ท่ีกำหนด 

        - แนบแบบเสนอชื่อและ 

        - ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 

พ.ศ. 2560 

        สำหรับผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญา

กิตติมศักดิ์ให้เป�นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให ้

 

 

 
 

ควรให้ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ คณะ/ส่วนงาน เสนอชื่อภายใน

เวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน  และให้กรรมการและเลขานุการ

เป�นผู้ลงนามในหนังสือ 

 

 

 

 

จัดส่งหนังสือภายนอก และภายในเป�นเอกสารลับ 

โดยมีซอง 2 ชั้น ซองด้านนอกจ่าหน้าซองถึงผู้รับเอกสาร  
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ข้ันตอน / รายละเอียดกิจกรรม การดำเนินงาน 

ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2560 ข้อ 9.3 ได้แก่ กรรมการ

สภามหาวิทยาลัย สภาอาจารย์ คณะ คณะกรรมการ 

อธิการบดี 

       ส่งเอกสารให้ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ โดยบุคคลภายนอก

ส่งไปรษณีย์ EMS หนังสือภายใน วิทยาเขตหาดใหญ่

ส่งโดยให้มีการเซ็นรับหนังสือ วิทยาเขตอ่ืน ๆ สามารถ

ส่งไปรษณีย์ EMS หรือโดยระบบสารบรรณของมหาวิทยาลัย

ที่มีการลงทะเบียนส่ง เนื่องจากเป�นเอกสารสำคัญและ

เป�นเรื่องลับ 

ซองด้านในเป�นซองป��มลับ ตามระเบียบงานสารบรรณ

และมีซองส่งเอกสารกลับจ่าหน้าซองของงานการ

ประชุม กองกลาง 

3. การจัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 

ครั้งท่ี 1 

          ประสานงานกับอธิการบดี ประธานกรรมการ 

และรองอธิการบดีที ่เป�นกรรมการและเลขานุการของ

คณะกรรมการเพ่ือขอกำหนดวันประชมุคณะกรรมการฯ ท้ังนี้ 

เมื ่อได้กำหนดวันประชุมจากประธานและเลขานุการแล้ว 

ต้องติดต่อประสานงานกับกรรมการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

กรรมการที่แต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

จำนวน 3 ราย ก่อนที่จะจัดทำหนังสือเชิญประชุม ในกรณี

ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไม่สะดวก 

ไม่สามารถเข้าประชุมได้ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัย

กำหนด ให้นำเรื่องเรียนอธิการบดีและเลขานุการ เพ่ือขอ

เปลี่ยนแปลงวันหรือเวลา กำหนดการประชุมใหม่ เพื่อให้

กรรมการเข้าประชุมได้มากท่ีสุด 

หนังสือเชิญประชุมจะมี 2 แบบ คือ 

       1 .  หน ั งส ื อภายนอก สำหร ับกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

       2. หนังสือภายใน สำหรับอธิการบดี รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ ประธานสภาอาจารย์และผู้ช่วยเลขานุการ 

(ตามคำสั่งแต่งตั้งของมหาวิทยาลัย) 

       3. แบบตอบรับการประชุม เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจัดประชุมผ่านระบบ         

 

 
 

 

จัดทำหนังสือเชิญประชุมโดยเสนอรองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ เป�นผู้ลงนาม 

พร้อมแนบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และแบบตอบรับ

การเข้าประชุม หนังสือภายนอกส่งไปรษณีย์ EMS 

และส่ง E-mail หนังสือภายในส่งระบบเอกสารภายใน 

และส่ง E-mail 
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ข้ันตอน / รายละเอียดกิจกรรม การดำเนินงาน 

Zoom และการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมวิทยาเขต 

ซ ึ ่ งฝ ่ าย เลขาน ุการต ิดต ่อขอรหัส Zoom จากศ ูนย์

คอมพิวเตอร์เพ่ือส่งรหัส Zoom ใหก้รรมการทุกท่านล่วงหน้า

ก่อนวันประชุม โดยส่งทาง E-mail หรือผ่านระบบ line          

สำหรับในกรณีที่ไม่ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 ที ่ผ ่านมามหาวิทยาลัยจะมีการประชุม

คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ที่งานประสานงาน ม.อ. ชั้น 11 

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ กรุงเทพ หรืออาจจะจัดประชุม

ท่ีสำนักงานอธิการบดี ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 

4. การรวบรวมรายชื่อผู้ท่ีได้รับการสนอจากคณะ/ส่วนงาน 

และผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ 

       การตรวจสอบเอกสาร เมื่อคณะ/ส่วนงาน และผู้มี

สิทธิเสนอชื่อได้ส่งเอกสารเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญา

กิตติมศักดิ์มายังฝ่ายเลขานุการแล้ว 

      (1) ลงทะเบียนรับเอกสาร ระบุ ชื่อหน่วยงาน/ผู้เสนอ วนั 

เวลา เพ่ือป้องกันความผิดพลาดเอกสารสูญหาย 

      (2) แยกเอกสารเป�น 2 ประเภท ให้ชัดเจนว่ามีการ

เสนอชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ หรือไม่เสนอชื่อ 

      (3) ตรวจสอบเอกสารการเสนอชื่อทั้งคณะ/ส่วนงานส่ง

มาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีข้อมูลประวัติผู้เสนอ 

ข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์มและการเสนอภายใน

ระยะเวลาท่ีกำหนด 

      ทั้งนี้ อาจจะมีบางคณะ/ส่วนงาน เสนอเฉพาะชื่อ

ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ส่วนเอกสารรายละเอียด

ประวัติผู้ได้รับการเสนอจะส่งตามมาภายหลัง รวมท้ังอาจจะ

มีบางคณะ/ส่วนงาน เสนอชื ่อหลังจากวันที ่กำหนดให้ส่ง

เอกสาร 

 

 

 

 

 

 
 

จัดทำแบบฟอร์มลงทะเบียนการรับเอกสารการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำป� พ.ศ. .... 
ลง

วันที่ 

วัน/ 

เวลา 

ผู้เสนอช่ือ 

คณะ/ส่วน

งาน 

ช่ือผู้ได้รับ

ปริญญา

กิตติมศักด์ิ 

ไม่

เสนอ

ช่ือ 

เอกสาร

ประวัติ

บุคคล 

หมาย

เหตุ 

1 10 มี.ค. 64  

เวลา 10.00 น. 
คณะ

วิทยาศาสตร์ 

    
2 10 ม.ีค. 64  

เวลา 10.00 น. 
คณะ

นิติศาสตร์ 

- √   
 



  9 

 
ข้ันตอน / รายละเอียดกิจกรรม การดำเนินงาน 

    5. การเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(ก.บ.ม.) พิจารณา เรื่อง การขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวาย

ปริญญากิตติมศักดิ์แด่พระบรมวงศานุวงศ์ ประจำป� ....   

มหาวิทยาลัยจะนำเรื่องการขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวาย

ปริญญากิตติมศักด์ิ แด่พระบรมวงศานุวงศ์ ประจำป� .... 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

พ ิจารณาก ่อนจะนำเสนอคณะกรรมการกล ั ่นกรองฯ 

พิจารณา โดยจะรวบรวมข้อมูลจากคณะ/ส่วนงานต่าง ๆ  ท่ีได้

เสนอเรื่องขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์

เพื่อให้ที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาและมีมติเห็นชอบการขอ

พระราชทานทูลเกล้าฯ แด่พระบรมวงศานุวงศ์ ประจำป� ....  

การจัดทำเอกสารเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. จะมีข้อมูลต่าง  ๆดังนี ้

1. ความเป�นมา 

2. ข้ันตอนดำเนินงาน 

3. ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

4. ประเด็นเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 

 

 

 

 
 

หลังจากได้ทำหนังสือแจ้งให้คณะ/ส่วนงานเสนอชื่อ

ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์แล้ว จะต้องจัดทำ

เอกสารสรุปเรื ่องเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณา

การขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักด์ิ

แด่พระบรมวงศานุวงศ์ 

6. การจัดทำร่างระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ

กลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ ์

    เมื่อครบเวลาในการเสนอชื่อแล้ว ฝ่ายเลขานุการ

ต้องจัดทำร่างระเบียบวาระการประชุม เสนอตามข้ันตอน  ดังนี้ 

1. รวบรวมต้นเรื่องท่ีได้รับการเสนอชื่อจากคณะ/ส่วนงาน 

และผู้มีสิทธิเสนอชื่อจากคณะ/ส่วนงาน และผู้มีสิทธิเสนอ

ชื่อเสนออธิการบดี โดยผ่านรองอธิการที่เป�นเลขานุการ 

พร้อมกับเสนอร่างระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสาร

ท่ีครบถ้วนสมบูรณ์เสนออธิการบดี โดยผ่านรองอธิการบดี

ท่ีเป�นเลขานุการ 

2. จัดทำหนังสือภายนอกและหนังสือภายใน นำส่งแฟ้ม

ระเบียบวาระการประชุม ให้รองอธิการบดีที่ทำหน้าท่ี

เลขานุการลงนาม 

 

 

จัดทำร่างระเบียบวาระการประชุมเสนอรองอธิการบดี 

ท่ีทำหน้าท่ีกรรมการและเลขานุการพิจารณา 
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ข้ันตอน / รายละเอียดกิจกรรม การดำเนินงาน 

จัดทำร่างระเบียบวาระการประชุมโดยมีลำดับเรื ่องต่าง ๆ 

ตามตัวอย่าง ดังนี ้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควร

ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำป� …. และสำเนาหนังสือ 

เรื ่อง การเสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรจะได้รับปริญญา

กิตติมศักดิ์ ประจำป� …. 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

2.1 การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ ์

ประจำป� .... 

      2.1.1 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 

พ.ศ. 2560 

     2.1.2 เกณฑ์การพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ของ

คณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ ตั้งแต่ป� 

พ.ศ. 2538 - …. (ป�ล่าสุด) 

2.2 การพิจารณาผู ้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา

กิตติมศักดิ์ ประจำป� ....  

     2.2.1 การขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา

กิตติมศักดิ์แด่พระบรมวงศานุวงศ์ ประจำป� .... 

     2.2.2 รายนามและประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอให้ได้รับ

ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำป� .... 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ 

 

2. การจัดทำเอกสารระเบียบวาระท่ี 2.1.2 และ 2.2.1 

   2.1.2 เกณฑ์การพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ ์ของ

คณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ 

ซึ ่งฝ่ายเลขานุการจะต้องรวบรวมข้อมูลเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ี

นอกเหนือจากเกณฑ์ ตามข้อบังคับฯ โดยเป�นข้อมูลตั้งแต่

ป� พ.ศ. 2538 (ซึ่งเป�นป�ที่มีข้อมูล) จนถึงหลักเกณฑ์

ท่ีกรรมการป�ล่าสุดได้กำหนดข้ึนมา     
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ข้ันตอน / รายละเอียดกิจกรรม การดำเนินงาน 

    2.2.1 การขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา

กิตติมศักดิ์ แด่พระบรมวงศานุวงศ์ ประจำป� .... 

           (1) หลังจากที่คณะ/ส่วนงาน และผู้มีสิทธิเสนอชื่อ

การขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์แล้ว       

           (2) มหาวิทยาลัยจะรวบรวมรายพระนามและ

ข้อมูล เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

พิจารณาว่าในป�น ี ้  มหาวิทยาลัยจะขอพระราชทาน

ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์แด่พระองค์ใด เพ่ือจะ

ได้เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองผู ้สมควรได้รับปริญญา

กิตติมศักดิ์พิจารณาต่อไป 

           (3) ในป� พ.ศ. .... คณะ/ส่วนงาน ได้เสนอขอ

พระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์แด่

พระบรมวงศานุวงศ์ ประจำป� .... เช่น  

พระนาม ……………………………………………………….………… 

ชื่อปริญญา/สาขาวิชา ………………………………………………. 

ผู้เสนอ / คณะท่ีเสนอ ....................................................... 

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เคยทูลเกล้าฯ 

ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ สาขา.................. เม่ือป� พ.ศ. ....  

 

   2.2.2 รายนามผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา

กิตติมศักดิ์ ประจำป� พ.ศ. .... ให้จัดทำข้อมูลสรุป 

- ผู ้ได ้ร ับการเสนอชื ่อให้ได ้ร ับปริญญาดุษฎีบ ัณฑิต

กิตติมศักดิ์ จำนวน ..... คน 

- ผู ้ ได ้ร ับการเสนอชื ่อให ้ได ้ร ับปริญญามหาบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ จำนวน ..... คน 

- ประเภทวิชาการ จำนวน ..... คน 

- ประเภทท่ัวไป จำนวน ..... คน 

- ชาวตา่งประเทศ จำนวน ...... คน 

(1) ให้แยกการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญา 

    กิตติมศักดิ์ตามระดับปริญญา คือ  

    1. ระดับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปริญญาเอก) 

    2. ระดับมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปริญญาโท) 
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ข้ันตอน / รายละเอียดกิจกรรม การดำเนินงาน 

(2) ให้สรุปประวัติและผลงานโดยย่อของผู้ได้รับการเสนอ 

(3) ให้เขียนชื่อปริญญา/สาขาวิชา ท่ีเสนอให้ถูกต้อง   

ตามสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยเป�ดสอน 

    ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการต้องตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นว่า 

ชื่อปริญญา/สาขาวิชาที่เสนอมาเป�นชื่อปริญญาที่ ม.อ. 

มีหลักสูตรเป�ดสอน 

(4) การเรียงลำดับผู้ได้รับการเสนอควรจะเรียงประเภท

วิชาการก่อนประเภทท่ัวไป 

(5) หากผู ้เสนอเป�นคณะ/ส่วนงาน ควรจะระบุว่าผ่าน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำส่วนงาน ครั้งท่ี 

....... เม่ือวันท่ี ................. 

(6) ผู ้ได้ร ับการเสนอชาวต่างประเทศควรจะจัดเร ียง

ต่อท้ายจากคนไทย 

      ในส่วนของการขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวาย

แด่พระบรมวงศานุวงศ์จะต้องมีข ้อมูลประกอบการ

พิจารณา    

1. พระราชกรณียกิจท่ีสอดคล้องกับสาขาวิชาท่ีทูลเกล้าฯ 

ถวาย 

2. ข้อมูลการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์แด่พระ

บรมวงศานุวงศ์ของมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ตั้งแต่

ป� พ.ศ. 2515 – จนถึงป�จจุบัน 

3. เกณฑ์การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ ์ของ

กระทรวง การอุดมศึกษาฯ  

4. พระนามหรือรายนามผู้ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา

กิตติมศักดิ์ โดยแยกการขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวาย

ปริญญากิตติมศักดิ์ แด่พระบรมวงศานุวงศ์ จำนวน......

พระองค์ 
 

   ข้อมูลประกอบการพิจารณาที ่จะต้องบรรจุในแฟ้ม

ประชุม ได้แก่  

   1. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อ

สำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

ศึกษาข้อมูลพระปรมาภิไธย/พระนามาภิไธย 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
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ข้ันตอน / รายละเอียดกิจกรรม การดำเนินงาน 

2. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ

ครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2560 

3.พระนามและรายนามผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักด์ิของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้ังแต่ป� พ.ศ. 2515 - .... 

(จนถึงป�ล่าสุด) 
 

เมื่ออธิการบดีได้ให้ความเห็นชอบร่างระเบียบวาระการ

ประชุมแล้ว ให้จัดทำแฟ้มประชุมส่งให้คณะกรรมการได้

พิจารณาล่วงหน้าก่อนไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ โดยอาจจะ

ส่งทั ้งทางไปรษณีย์ EMS หรือโดยระบบขนส่งอื ่น ๆ 

ตลอดจนมีการส่งทาง E-mail 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

การส่งแฟ้มประชุมจะต้องจัดทำเป�นเอกสารลับ 

- หนังสือนำส่งแฟ้ม ประทับตราลับ 

- แฟ้มสำหรับกรรมการที่เป�นบุคลากรภายใน ต้องใส่

ซองประทับตราลับ เนื่องจากในข้อบังคับฯ ว่าด้วย

การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ได้กำหนดว่าให้เป�นเรื่องลับ

ทุกข้ันตอน 

7. การประสานงานระหว่างการประชุมคณะกรรมการ

กลั่นกรองฯ 

        ในวันประชุมฝ่ายเลขานุการฯ จะประสานงานกับ

กรรมการ เนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) กรรมการจะประชุมผ่านระบบ

ทางไกลและระบบ zoom ซึ ่งฝ่ายเลขานุการฯ ต้องส่ง

รหัส Zoom ให้กรรมการล่วงหน้าก่อนประชุม โดยที่วิทยา

เขตหาดใหญ่จะใช้ห้องประชุมของสำนักงานอธิการบดี ซึ่งผู้

ประชุมที ่ห ้องประชุมทางไกล ได้แก่ อธิการบดี รอง

อธ ิการบดีท ี ่ทำหน ้าที ่ เลขานุการ และทีมงานฝ ่าย

เลขานุการ หร ืออาจะมีกรรมการสภามหาว ิทยาลัย

ผู ้ทรงคุณวุฒิเข้าประชุมที ่งานประสานงาน ม.อ. ชั ้น 11 

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ท่ีกรุงเทพฯ 

        ก่อนเริ่มประชุม อธิการบดี ประธานกรรมการ

จะขอให้กรรมการรายงานตัวตามระเบียบฯ ว่าด้วย

การประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 
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ข้ันตอน / รายละเอียดกิจกรรม การดำเนินงาน 

8. การขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 

     คณะกรรมการกลั ่นกรองผู ้สมควรได้ร ับปริญญา

กิตต ิมศักด ิ ์  เป �นกรรมการที ่แต ่งต ั ้งข ึ ้นโดยมติสภา

มหาวิทยาลัย ดังนั ้น จะต้องมีการจ่ายค่าเบี ้ยประชุม

กรรมการตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรื่อง การกำหนดอัตราเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2562  

ซ่ึงมีข้ันตอน ดังนี้ 

1. จัดทำหนังสือ เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

และนโยบายสาธารณะ ขออนุมัติค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 

ตาม 003.1/64-150 พร้อมแนบสำเนาคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ

กลั่นกรองฯ เสนอผู้อำนวยการกองกลางเพื่อพิจารณา

2. จัดทำหนังสือเรียนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน 

เรื ่อง ขออนุมัติย ืมเงินทดรองจ่ายเสนอผู ้อำนวยการ

กองกลางพิจารณา 

3. จัดทำหนังส ือเร ียนอธิการบดี เร ื ่อง การจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการโดยวิธ ีโอนเง ินเข้าบัญชี

รายบ ุคคลแทนการเซ ็นช ื ่อล ่างค ่าตอบแทนเสนอ

ผู้อำนวยการกองกลางลงนาม เพื่อให้อธิการบดีอนุมัติ

4. โอนเงินให้แก่คณะกรรมการฯ ที่เข้าประชุมทุกคนตาม

บัญชีธนาคารที่ได้แจ้งไว้ และฝ่ายเลขานุการฯ จะส่งสลิป 

การโอนเงินให้คณะกรรมการทุกคนได้รับทราบ 

5. จัดทำหนังสือเรียนผู้อำนวยการกองกลาง เรื่อง ขออนุมัติ

เบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมพิจารณา  

 

9. การจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 

และขอมติเวียนรับรองรายงานการประชุม 

         หลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง

ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ฝ่ายเลขานุการฯ  

จะจัดทำรายงานการประชุมเพื ่อส่งให้คณะกรรมการฯ 

พิจารณา โดยการขอมติเวียนจากที่ประชุมคณะกรรมการ

กลั่นกรองฯ หากไม่มีข้อทักท้วงจากคณะกรรมการ 

 
 

จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ กลั่นกรอง

ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 

จัดทำหนังสือขอมติเวียนรับรองรายงานการประชุม 

เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและ

เลขานุการ ลงนาม 
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ข้ันตอน / รายละเอียดกิจกรรม การดำเนินงาน 

กลั่นกรองฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะนำ

เรื่อง การพิจารณาอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำป� ....

เสนอเป�นระเบียบวาระในการประชุมสภามหาวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณา 

10. การจัดทำเอกสารเสนอสภามหาวิทยาลัยบรรจุเป�น

ระเบียบวาระเพื ่อพิจารณาอนุมติปริญญากิตติมศักดิ์  

ประจำป� .... 

           ตามความในข้อ 11 ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้

ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2560 ระบุให้สภามหาวิทยาลัย

เป�นผู้อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ 

           ในเอกสารสรุปเรื่องเสนอสภามหาวิทยาลัย 

มีข้อมูล ดังนี้ 

1. ชื่อเรื่อง 

2. ความเป�นมา 

3. ข้ันตอนการดำเนินการ (ของคณะกรรมการกลั่นกรอง) 

4. ประวัติและผลงานของผู้ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา

กิตติมศักดิ์  

5. ระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง 

 

 

 

 

 
 
จัดทำเอกสารสรุป 

-เสนออธิการบดี (ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    

 กรรมการและเลขานุการ) 

-อธิการบดีเห็นชอบ 

-ส่งเอกสารไปยังเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ

บรรจุเป�นระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลยั 

-ควรเสนอเรื่องก่อนประชุมสภามหาวิทยาลัย อย่าง

น้อย 1 เดือน 

11. การจัดทำหนังสือแจ้งผู้ได้รับอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ ์           

     เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักด์ิ

แล้ว จะต้องทำหนังสือแจ้งผู้ได้รับการอนุมัติ ในกรณีสภา

มหาวิทยาลัยมีมติขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา

กิตติมศักดิ ์ แด่พระบรมวงศานุวงศ์ มหาวิทยาลัยจัดทำ

หนังสือขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ 

โดยจัดทำหนังสือเรียนราชเลขานุการในพระองค์ เช่น 

 

เรื่อง  ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศึกษาศาสตร

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการประถมศึกษา   

แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
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ข้ันตอน/รายละเอียดกิจกรรม  การดำเนินงาน  

เรียน  ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี      

      โดยมีเนื้อหาเพื่อขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวาย

ปริญญากิตติมศักดิ ์พร้อมครุยวิทยฐานะตามวัน เวลา 

สถานท่ี แล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

        สำหรับการขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา

กิตติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรม

ราชินี ต้องดำเนินตามหนังสือที่ อว.0224.4/ว402 ลงวันท่ี 

25 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอพระราชทาน

ทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์แด่ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่ห ัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินี 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องจัดทำร่างหนังสือขอพระราชทาน

ทูลเกล้าฯ ถวาย พร้อมกับจัดทำข้อมูลขั ้นตอนและ

รายละเอียดปริญญากิตติมศักดิ์ท่ีจะทูลเกล้าฯ ถวาย และ

คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ เสนอไปยัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม 

 

12. การจัดทำหนังสือแจ้งผู้ได้รับอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ 

เรื่อง การอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำป� .... ของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

      หลังจากสภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติปร ิญญา

กิตติมศักดิ์แล้ว จะต้องทำหนังสือแจ้งผู้ได้รับการอนุมัติ

ปริญญากิตติมศักดิ ์ โดยในหนังสือให้ระบุชื ่อปริญญา 

สาขาวิชา ประเภทปริญญา และเหตุผลที่อนุมัติ เช่น ใน

ฐานะผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานดีเด่น และเป�นคุณประโยชน์

ต่อประเทศชาติ 

         ในกรณีที่เป�นชาวต่างประเทศให้จัดทำร่างหนังสือ

แจ้งการอนุมัติเช่นเดียวกันผู้ได้ทรงคุณวุฒิชาวไทย พร้อม

กับรายละเอียด ประวัติบุคคล และผลงาน โดยจัดทำเป�น

หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ศูนย์กิจการนานาชาติและ 
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ข้ันตอน/รายละเอียดกิจกรรม  การดำเนินงาน  

สื่อสารองค์กร เป�นผู้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับผู้ได้รับ

ปริญญากิตติมศักดิ์ชาวต่างประเทศ 

13. การจัดทำหนังสือแจ้งคณะ/ส่วนงานท่ีมีผู้ได้รับปริญญา

กิตติมศักดิ์ 

      หลังจากที ่มหาวิทยาลัยได้ทำหนังสือแจ้งผ ู ้ได ้รับ

ปริญญากิตติมศักดิ์แล้ว มหาวิทยาลัยทำหนังสือแจ้งคณะ

เจ้าของปริญญาให้ดำเนินการ ดังนี้ 

1. ขอให้วัดสัดส่วนของผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์เพื่อ

เตรียมตัดชุดครุยวิทยฐานะ 

    1) รอบศรีษะ (สำหรบัหมวก) 

    2) รอบคอ 

    3) ไหล่กว้าง 

    4) ไหล่ถึงข้อมือ 

    5) ความยาวตัวเสื้อ (ประมาณครึ่งน่อง) 

    6) ความสูง (เซนติเมตร/นิ้ว) 
 

2. จัดทำคำสดุดีเกียรติคุณของผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ซึ่ง

จะนำไปพิมพ์ในหนังสือสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญา

บัตร และกราบทูลรายงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

โดยขอให้มีความยาวไม่เกิน  1-2 หน้ากระดาษ A4 และมี

ใจความตามลำดับหัวข้อ ดังน้ี 

   1) ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการ

ทำงานอย่างย่อ ๆ 

    2) ความสำเร็จหรือผลงานดีเด่นที่สมควรได้รับปริญญา

กิตติมศักด์ิ 

    3) คำสดุดี 
 

3. กำหนดมอบหมายผู ้ประสานงาน และอำนวยความ

สะดวกให้แก่ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ โดยให้แจ้งชื่อไป

ยังงานการประชุม กองกลาง 

 

 

 



  18 

 
ข้ันตอน/รายละเอียดกิจกรรม  การดำเนินงาน  

     เม ื ่อได ้ร ับคำสดุด ีจากคณะที ่ม ีผ ู ้ ได ้ร ับปร ิญญา

กิตติมศักดิ ์แล้ว งานการประชุม กองกลางจะปรับปรุง

แก้ไขคำสดุดีเกียรติคุณของผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์

จากคณะต่าง ๆโดยให้มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน รูปแบบ 

เนื้อหา การใช้ถ้อยคำภาษาที่เหมาะสม เพื่อนำไปตีพิมพ์

ในสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 

14. การติดต่อประสานงานกับคณะที่มีผู ้ได้รับปริญญา

กิตติมศักดิ ์

1. เมื ่อทราบรายละเอียดกำหนดการพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรแล้ว ฝ่ายเลขานุการจะส่งกำหนดการพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งจะมีรายละเอียดลำดับคณะ 

ผู้เข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์ 

2. จัดส่งชุดครุยวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์

ให้คณะต่าง ๆ ซึ่งจะประกอบด้วยชุดครุย ผ้าคล้องคอ 

และเข็มวิทยฐานะ โดยให้มีการเซ็นต์รับ หรือมีหนังสือ

นำส่ง 

3. การเชิญผู ้เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ 

ถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหาร ณ บริเวณลานพระบรมรูป 

โดยฝ่ายเลขานุการจะประสานงานกับคณะที่มีผู ้ได้รับ

ปริญญากิตติมศักดิ์  

- ขอทราบจำนวนผู้มาร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีกับผู้ได้รับ

ปริญญากิตติมศักดิ์ ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี 

วิทยาเขตหาดใหญ่ 

- ประสานงานกับฝ่ายต้อนรับเพื ่อจัดสถานที่ เตรียม

อาหารว่าง เครื่องดื่ม สำหรับผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 

และผู้ติดตาม ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี 

วิทยาเขตหาดใหญ่ และที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริ

ราชสมบัติครบ 60 ป� 
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สรุปข้ันตอนสำคัญในการดำเนินงานเพ่ือพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ 

ข้ันตอน/รายละเอียดกิจกรรม  การดำเนินงาน  

1. จัดทำเอกสารเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญา

กิตติมศักดิ์ ประจำป� พ.ศ. .... 

2. จัดทำหนังสือให้ผู ้มีสิทธิ ์เสนอชื ่อผู ้สมควรได้รับ

ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำป� พ.ศ. .... 

3. จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 

4. จัดรวบรวมรายชื่อพร้อมประวัติและผลงานผู้ได้รับ

การเสนอชื ่อจากคณะ/ส่วนงาน และผู ้มีสิทธิ ์ได้รับ

ปริญญากิตติมศักดิ์ 

5. จัดทำเอกสารเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาว ิทยาล ัย (ก .บ .ม . )  พ ิจารณาเร ื ่ องการขอ

พระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์แด่

พระบรมวงศานุวงศ์ ประจำป� พ.ศ. .... 

6. จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ครั้งท่ี 1/.... 

7. จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ  

8. จัดทำหนังสือส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ

กลั่นกรองฯ และขอมติเวียนที่ประชุมคณะกรรมการ

กลั่นกรองฯ 

9. จัดทำเอกสารเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

เรื ่อง การขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา

กิตติมศักดิ์  และการขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์

10. จัดทำหนังสือขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวาย

ปริญญากิตติมศักดิ์ แด่พระบรมวงศานุวงศ์ (ถ้ามี) 

11. จัดทำหนังสือแจ้งผู้ได้รับอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ 

ประจำป� พ.ศ. .... 

12. จ ัดทำหนังส ือแจ้งคณะ/ส่วนงานที ่ม ีผ ู ้ ได ้รับ

ปริญญากิตติมศักดิ ์
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บทท่ี 4 

ป�ญหาและอุปสรรค 

 การดำเนินงานเพื่อพิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ในแต่ละป�ได้ประสบป�ญหาและมีแนวทางแก้ไขใน

ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

ข้ันตอน/รายละเอียดกิจกรรม การดำเนินงาน 

1. ด้านรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญา

กิตติมศักดิ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้

ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2560 ได้กำหนดไว้กว้าง ๆ 

ฝ่ายเลขานุการต้องจ ัดทำรายละเอียดให ้ถ ูกต ้อง 

เนื่องจากผู้บริหารได้มีการเปลี่ยนแปลงตามวาระ 

 

2. คณะ/ส่วนงาน ที ่มีสิทธิ ์เสนอชื ่อผู ้สมควรได้รับ

ปริญญากิตติมศักดิ์ อาจจะขอเสนอรายชื่อล่าช้ากว่า

ระยะเวลาท่ีกำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. คณะ/ส่วนงาน เสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญา

กิตติมศักดิ์โดยมีข้อมูลประวัติและผลงานค่อนข้างน้อย 

 

 

 

 

1. ต้องตรวจสอบรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ตลอดจนรายชื่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย กรรมการ

ต่าง ๆ ให้ถูกต้อง เป�นป�จจุบันทุกป� 

 

 

 

2. ต้องประสานงานกับคณะ/ส่วนงานที่ขอแจ้งรายชื่อ

ล ่าช ้ากว ่ากำหนด โดยให ้แจ ้งกำหนดว ันประชุม

คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับ

การจัดทำแฟ้มประชุมส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ 

พิจารณาล่วงหน้า 

ในกรณีที่คณะ/ส่วนงานมีรายชื่อที่จะเสนอแล้ว แต่ยัง

ขาดรายละเอียดประวัติผลงาน อาจจะขอให้แจ้งชื่อก่อน 

แล้วกำหนดวันส่งประวัติและผลงานตามมา 

ทั้งนี้ ได้มีข้อสังเกตว่าคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ใน

แต่ละป� ได้ม ีข ้อกำหนดที ่แตกต่างกัน โดยบางป�

คณะกรรมการกลั่นกรองฯ จะไม่พิจารณารายชื่อจาก

คณะ/ส่วนงาน ท่ีเสนอเกินระยะเวลาท่ีกำหนด 

 

3. หากมีข้อมูลผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อค่อนข้างน้อย ฝ่าย

เลขานุการ ควรจะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่น  ๆใน

เว็บไซต์ต่าง ๆ รวมทั้งให้ประสานงานกับคณะ/ส่วน

งานขอข้อมูลเพิ่มเติม เช่น อาจจะมีข้อมูลในส่วนท่ี

เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทำงานกับ 

ม.อ. มาเป�นระยะเวลาก่ีป� เป�นต้น 
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ข้ันตอน/รายละเอียดกิจกรรม การดำเนินงาน 

4. คณะ/ส่วนงาน เสนอชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 

โดยไม่ระบุชื่อปริญญากิตติมศักดิ์ โดยไม่ระบุชื่อปริญญา

ให้ถูกต้อง โดยจะเขียนว่า “ปริญญากิตติมศักดิ์” ไม่

ระบุทั้งระดับปริญญาว่าเป�นปริญญาเอก ปริญญาโท 

ไม่ระบุสาขาวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. การจัดทำหนังสือขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวาย

ปริญญากิตติมศักดิ ์  แด่พระบรมวงศานุวงศ์ ใน

บางครั้งเจ้าของปริญญาอาจจะมีข้อมูลไม่เพียงพอ การ

เขียนราชาศัพท์ยังไม่ถูกต้อง 

 

4. ก่อนจะจัดส่งเอกสารให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ 

จะต ้องตรวจสอบความถ ูกต ้องของช ื ่อปร ิญญา 

สาขาวิชา ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ประเภท

ปริญญาท่ัวไป หรือ ประเภทวิชาการ ตัวอย่าง เช่น  

1.ระดับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

   1) เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ์ ป�ติพร 

       เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

       สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  

       ประเภทวิชาการ 

2.ระดับมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

   1) นายไข่ โกสินทร์ 

       การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

       ประเภทท่ัวไป 

ทั้งนี้ ควรประสานงานกับคณะ/ส่วนงานที่เสนอชื่อ 

เพื่อตรวจสอบชื่อปริญญาที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง และ

ฝ่ายเลขานุการฯ ควรจะจัดทำแบบฟอร์มการเสนอชื่อ

ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ให้มีความครบถ้วน

สมบูรณ์ 

 

5. ในการจัดทำหนังส ือทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา

กิตติมศักดิ์จะต้องศึกษารูปแบบหนังสือที่แตกต่างจาก

หนังสือราชการทั่วไปมีข้อพึงระวังในการใช้คำราชา

ศัพท์ คำขึ้นต้น คำลงท้ายให้ถูกต้องตามระเบียบแบบ

แผนที ่กำหนด และการจัดทำคำประกาศสดุด ี/คำ

ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณต้องมีเนื ้อหา 

ข้อมูลพระราชกรณียกิจที่สอดคล้องกับสาขาวิชาท่ี

จะทูลเกล้าฯ ถวาย ซึ ่งสามารถศึกษาหาข้อมูลจาก

แหล่งต่าง ๆ เพ่ิมเติมให้เหมาะสม 
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ข้อพึงระวัง/ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ 

 1. ควรเริ่มดำเนินงาน เริ่มข้ันตอนการพิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำป� ....  

ประมาณต้นป� ไม่ควรจะแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เกินเดือนมีนาคม เนื่องจากการดำเนินมีหลายขั้นตอน 

และหากกำหนดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในเดือนกันยายนจะต้องเสนอขอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

ปริญญากิตติมศักดิ์ให้เสร็จสิ้นไม่เกินเดือนกรกฎาคม เพื่อจะได้ประสานกับผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และเตรียม

ตัดชุดครุยวิทยาฐานะได้ทันกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 2. ควรจัดทำข้อมูลพระนามและรายนามผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงป�จจุบัน เพ่ือให้ข้อมูล

มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 

 3. ควรเผยแพร่พระนามและรายนามผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่

เริ่มแรกจนถึงป�จจุบัน เนื่องจากเป�นข้อมูลที่สำคัญของมหาวิทยาลัย โดยควรจะแขวนในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

ตลอดจนประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ 

 

 


