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ข้อมูลการทูลเกล้าฯ ถวาย การถวาย และการมอบปริญญากิตตมิศักดิ์ 

ประจ าปีการศึกษา 2541 – 2560 

……………………………………….. 

 

ประจ าปีการศึกษา 2541 

- ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาภาษาไทย 
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 
สยามินทราธิวาช บรมนาถบพิตร 
 

ประจ าปีการศึกษา 2542 

- ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ 

- มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคม 
แด่ ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ 

- มอบปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
แด่ ศาสตราจารย์ ดร. สมพร  บัวทอง 
 

ประจ าปีการศึกษา 2543 

- ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาไทยคดีศึกษา 
แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

- ถวายปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 
แด ่พระธรรมโกศาจารย์ 

- มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาไทยคดีศึกษา 
แด่ ศาสตราจารย์สุธิวงศ์  พงศ์ไพบูลย์ 
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ประจ าปีการศึกษา 2544 

- ไม่มี 
 

ประจ าปีการศึกษา 2545 

- ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี 
แด่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 

- มอบปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
แด่ รองศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี  เมืองนาโพธิ์ 

- มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
แด ่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บันลือ  ถิ่นพังงา 

 

ประจ าปีการศึกษา 2546 

- มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
แด่ นายประยงค์  รณรงค์ 
 

ประจ าปีการศึกษา 2547 

- มอบปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา 
แด่ ศาสตราจารย์ ดร. เกษม  สุวรรณกุล 

- มอบปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
แด่ ศาสตราจารย์ ดร. เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์ 

- มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
แด่ ศาสตราจารย์ ตันสี ดาโต๊ะ ซายิด จาลาลูดิน บิน ซายิด ซาลีม 

- มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
แด่ นายสมิทธ  ธรรมสโรช 
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ประจ าปีการศึกษา 2548 

- ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
 

ประจ าปีการศึกษา 2549  

- ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 
สยามินทราธิวาช บรมนาถบพิตร 

- ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
แด่ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ 

- ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
แด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2550 

- ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา  
แด ่พระครูกิตติวราภรณ์ (กิตฺติญาโณ)  

- มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
แด ่Professor Dr. Lindsay Falvey 

- มอบปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
แด ่นายชิต  นิลพานิช 

- มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑติกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
แด ่นายวรรณ  ขุนจันทร์ 

- มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
แด ่ศาสตราจารย์ ดร. สุธรรม  อารีกุล 

- มอบปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
แด ่นายสุธน  เจริญพงศ์ 
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ประจ าปีการศึกษา 2551 

- ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์  
แด ่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

- ถวายปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แด่ พระราชพิพัฒนาภรณ์ 

- มอบปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
แด ่นายเจริญจิตต์  ณ สงขลา 

- มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีววทิยา  
แด ่ศาสตราจารย์ ดร. วิสุทธิ์ ใบไม้ 
 

ประจ าปีการศึกษา 2552 

- ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์  
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 
สยามินทราธิวาช บรมนาถบพิตร 

- มอบปริญญาศลิปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานโยบายและวางแผนสังคม  
แด ่นายอาศิส  พิทักษ์คุมพล 

- มอบปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์  
แด ่นายชวน  หลีกภัย 

- มอบปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  
แด ่นายวิเชียร  สุคนธาภิรมย ์ณ พัทลุง 

- มอบปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาทัศนศิลป์   
แด ่นายกมล  ทัศนาญชลี 
 
 
 
 

 

 



 

- 5 - 

ประจ าปีการศึกษา 2553 

- มอบปริญญารัฐประศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  
แดน่ายวิสุทธิ์  สิงหขจรวรกุล 
 

ประจ าปีการศึกษา 2554 

- มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาทัศนศิลป์  
แด ่อาจารย์ ดร. ถวัลย์  ดัชนี 

- มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์  
แด ่รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี  เจริญสุข 

- มอบปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์  
แด ่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หัสวุฒิ  วิทิตวิริยกุล 
 

ประจ าปีการศึกษา 2555 

- ไม่มี 
 
 

ประจ าปีการศึกษา 2556 

- มอบปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
แด ่ดร. สุเมธ  ตันติเวชกุล 

- มอบปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
แดน่างปรีดา  คงแป้น  
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ประจ าปีการศึกษา 2557 

- ถวายปริญญาการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  
แด ่พระครูขันตยาภรณ์ 

- มอบปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
แด่ ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์  จินายน 

- มอบปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
แด ่นายสัตยา  อรุณธารี 

- มอบปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม  
แด่ นายไมตรี  จงไกรจักร์ 

- มอบปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
แด่ นางสุมณฑา ทองนาคขาว 
 

ประจ าปีการศึกษา 2558 

- ไม่มี 
 

ประจ าปีการศึกษา 2559 

- ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
แด่ พระครูสุนทรกิจจานุโยค 

- มอบปริญญากรศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
แด่ อาจารย์ ดร. กฤษณพงศ์  กีรติกร 

- มอบปริญญาดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 
แด่ ศาสตราจารย์ ดร. วีรชาติ เปรมานนท์ 

- มอบปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
แด่ นายเฉลิม  เรืองเพ็ง 
 

ประจ าปีการศึกษา 2560 

- มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาฟิสิกส์ แก่ Professor Dr.Yves Gagnon  
- มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารและพัฒนาชุมชน  

แก่ นายแพทย์สุภัทร  ฮาสุวรรณกิจ 
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ประจ าปีการศึกษา 2561 

- มอบปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาบริหารการศึกษา   
แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์  อินทรศิริสวัสดิ์  
 

ประจ าปีการศึกษา 2562 

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน 
แด่ ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ  จันทลักขณา 
 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

- มอบปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
แด่ ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด  เลิศไพฑูรย์  

- มอบปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
     แด่นางสาวสุณี  ลิมป์ปิยะพันธ์ 

 
 


