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ปฏิทินการด าเนินงานการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

วัน เดือน ปี ขั้นตอนการด าเนินงาน กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

20 เมษายน 2565 1. น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่
พิจารณาค าสั่งสภามหาวิทยาลัย 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรร
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย ชัน้ สาขาวชิา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย ชัน้ สาขาวชิา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 
3. ค าสั่งสภามหาวทิยาลัย เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
เลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  ประจ าปี
การศึกษา 2563  
 

รองอธิการบดีฝ่าย 
บริหารงานวชิาการ 

ค าสั่งสภามหาวิทยาลัย เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควร
ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  ประจ าปี
การศึกษา 2563 
 

5 พฤษภาคม 2565 
เวลา 09.30 น. 

2. ประชุมคณะกรรมการเลือกสรร           
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  
ประจ าปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 
1/2565 เพื่อพิจารณา (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เร่ือง แนวปฏิบัติในการเสนอชื่อและ
เลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจ าปีการศึกษา 
2563 และก าหนดปฏิทินการ
ด าเนินงานการเลือกสรรผู้สมควรได้รับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวทิยาลัย          
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี
การศึกษา 2563 

รองอธิการบดีฝ่าย 
บริหารงานวชิาการ 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เร่ือง แนวปฏิบัติ
ในการเสนอชื่อและเลือกสรร             
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจ าปี
การศึกษา 2563 
2. ปฏิทินการด าเนินงานการเลือกสรร           
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  
ประจ าปีการศึกษา 2563 
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วัน เดือน ปี ขั้นตอนการด าเนินงาน กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

6 พฤษภาคม  2565 3. เผยแพรป่ระกาศมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เร่ือง แนวปฏิบัติในการเสนอชื่อและ
เลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจ าปี
การศึกษา 2563 และปฏิทิน             
การด าเนินงานการเลือกสรรผู้สมควร
ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ให้กับคณะ
และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

- -กองบริการการศึกษา 
-9 หน่วยงาน 
-www.aru.ac.th 

1. เผยแพรป่ระกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เร่ือง แนวปฏิบัติในการเสนอชื่อและ
เลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจ าปี
การศึกษา 2563 
2. . ปฏิทินการด าเนินงานการเลือกสรร            
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ประจ าปีการศึกษา 2563  
ไปยังคณะ ส านัก สถาบัน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และ www.aru.ac.th 

9-25 พฤษภาคม  
2565 

4. ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ จัดสง่รูปเลม่แบบ
ประวัติและผลงานผู้สมควรได้รับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ประจ าปี
การศึกษา 2563 เสนอต่ออธิการบดี 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย ชัน้ สาขาวชิา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 (1) และ (2) 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย ชัน้ สาขาวชิา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565  

-อธิการบดี 
-รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหารงานวชิาการ 

1. รายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
2. เล่มแบบประวัติและผลงานผู้
สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ ์
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ประจ าปี
การศึกษา 2563 รายชื่อละ 21 เล่ม 
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วัน เดือน ปี ขั้นตอนการด าเนินงาน กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

26 พฤษภาคม  2565 5. รวบรวมรายชื่อผู้สมควรได้รบัการ
เสนอชื่อ และเล่มแบบประวตัิและ
ผลงานผูส้มควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ มอบให้คณะกรรมการ
ประจ าคณะที่มีการเรียนการสอน          
ในสาขาวชิาที่จะมอบปริญญา
กิตติมศักดิ์พิจารณา 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย ชัน้ สาขาวชิา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 (3) 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย ชัน้ สาขาวชิา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565  

-กองบริการการศึกษา 
-รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหารงานวชิาการ 

1. รายชื่อและเล่มแบบประวัติและ
ผลงานผูส้มควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย ราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา  ประจ าปี
การศึกษา 2563 ในสาขาวิชาและ
ปริญญาที่คณะรับผิดชอบ 
2. จัดส่งเอกสารให้คณบดี 

27 พฤษภาคม  2565 
ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 

2565 

6. คณะจัดประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพิจารณารายชือ่             
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจ าปี
การศึกษา 2563  

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย ชัน้ สาขาวชิา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 (4) 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย ชัน้ สาขาวชิา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 
 

- คณบดี 4 คณะ 
- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
(เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะเพื่อให้ข้อมูล
ประกอบการพิจารณา) 

1. รายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2563  
สาขาละไม่เกิน 3 รายชื่อ พร้อมเสนอ
ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
คุณสมบัติผูส้มควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์เพิ่มเติม 
2. รูปเล่มแบบประวัติและผลงาน           
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ประจ าปีการศึกษา 2563 รายชือ่ละ
13 เล่ม 
3. คณะจัดส่ง ข้อ 1 และข้อ 2 ผา่นกอง
บริการการศึกษาเพื่อเสนอต่ออธิการบด ี
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วัน เดือน ปี ขั้นตอนการด าเนินงาน กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

13 มิถุนายน 2565 
 

7. คณะจัดส่งและรปูเล่มแบบประวัติ
และผลงานผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ประจ าปี
การศึกษา 2563 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย ชัน้ สาขาวชิา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 (4) 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย ชัน้ สาขาวชิา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 
 

- คณบดี 4 คณะ 
-รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารงานวชิาการ 

1. รายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2563  
สาขาละไม่เกิน 3 รายชื่อ พร้อมเสนอ
ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
คุณสมบัติผูส้มควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์เพิ่มเติม 
2. รูปเล่มแบบประวัติและผลงาน           
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ประจ าปีการศึกษา 2563 รายชื่อละ 13 เล่ม 

16 มิถุนายน 2565
เวลา 09.30 น. 

 

8. ประชุมคณะกรรมการเลือกสรร 
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2/2565 
เพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้สมควร
ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีการศึกษา 2563  

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย ชัน้ สาขาวชิา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 (5) วรรค 2 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย ชัน้ สาขาวชิา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 
3. ค าสั่งสภามหาวทิยาลัย เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
เลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  ประจ าปี
การศึกษา 2563  
 

-คณะกรรมการเลือกสรร 
ผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจ าปี
การศึกษา 2563  
-กองบริการการศึกษา 
-รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารงานวชิาการ 
-ผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2563  

1. รายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
2. ผู้เสนอช่ือผูส้มควรไดร้ับปรญิญา
กิตติมศักดิ์น าเสนอ Power point
ประวัติและผลงานผู้สมควรได้รับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ ต่อคณะกรรมการ
เลือกสรรฯ คนละไม่เกิน 5 นาที 
3. รูปเล่มแบบประวตัิและผลงาน           
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตตมิศักดิ์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา  
ประจ าปีการศึกษา 2563 รายชื่อละ        
21 เล่ม  
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วัน เดือน ปี ขั้นตอนการด าเนินงาน กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

24 มิถุนายน 2565 9. อธิการบดีเสนอสภาวิชาการ          
เพื่อพิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่              
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย ชัน้ สาขาวชิา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2561 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย ชัน้ สาขาวชิา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 

-อธิการบดี 
-รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารงานวชิาการ 
 

1. รายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
2. รูปเล่มแบบประวัติและผลงาน           
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ประจ าปีการศึกษา 2563 รายชื่อละ 10 
เล่ม  

20 กรกฎาคม 2565 
 

10. อธิการบดีน าเสนอสภา
มหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอนุมตัิ 
การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
มาตรา 18 และมาตรา 59 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย ชัน้ สาขาวชิา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 (5) 
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย ชัน้ สาขาวชิา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 

-อธิการบดี  1. รายชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
2. รูปเล่มแบบประวัติและผลงาน           
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ประจ าปีการศึกษา 2563 รายชือ่ละ
26 เล่ม 

22 กรกฎาคม 2565 
 

11. มหาวิทยาลัยออกประกาศ
รายชื่อผู้ได้รบัปริญญากิตติมศักดิ์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจ าปี
การศึกษา 2563 

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
มาตรา 18 และมาตรา 59 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย ชัน้ สาขาวชิา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 (6) และ (12) 
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  

-งานกิจการสภามหาวิทยาลัย 1. ประกาศรายชื่อผูไ้ด้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจ าปี
การศึกษา 2563 



ว่าด้วย ชัน้ สาขาวชิา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 



 


