
ปริญญากิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 2562 



จ านวนปริญญากิตติมศักดิ์

พระราชวงศ์                      8 ปริญญากิตติมศักดิ์
บุคคลทั่วไป (ปริญญาเอก)    28 ปริญญากิตติมศักดิ์
บุคคลทั่วไป (ปริญญาโท)       1 ปริญญากิตติมศักดิ์

รวมทั้งสิ้น     37   ปริญญากิตติมศักดิ์

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562



รายพระนามการทูลเกล้าถวายปริญญากิตติมศักดิ์



พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เกษตรศาสตร)์ | สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 8 มิถุนายน 2535

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมเครื่องกล)  | สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 16 กันยายน 2549



สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม | สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 22 กันยายน 2555



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) | สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 9 กันยายน 2538

เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 2 กันยายน 2543
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 2 สิงหาคม 2557



สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการสาธารณสุขศาสตร์ | สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 22 กันยายน 2555



เจ้าชายอากิชิโน แห่งประเทศญี่ปุ่น
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เกษตรศาสตร)์ | สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 8 มิถุนายน 2545



รายชื่อผู้น าประเทศและผู้ทรงคุณวุฒิ



นายเกษม ณรงค์เดช
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 12 ตุลาคม 2539

นายธนินท์ เจียรวนนท์
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 29 กันยายน 2544



นายไพโรจน์ ทรัพยานนท์
เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 29 กันยายน 2544

Professor J.Edward Moreton
เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 29 กันยายน 2544



Dr.Frank B.Thomas
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 8 พฤศจิกายน 2546

Dr.Pual P. Tobback
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 8 พฤศจิกายน 2546



พลตรพีิเชษฐ์ วิสัยจร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียง 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 28 สิงหาคม 2547

พลต ารวจเอกบุญฤทธิ์ รัตนะพร 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 19 กันยายน 2548



นายบ าเพ็ญ ณ อุบล
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 19 กันยายน 2548

นางสุนีย์ ตริยางกรูศรี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 19 กันยายน 2548



สมเด็จอัครโพธิศาล เจีย ซิม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 4 สิงหาคม 2550

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 13 พฤศจิกายน 2552



นางสาวสุธาสินี น้อยอินทร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 13 พฤศจิกายน 2552

พลโทดวงใจ พิจิด
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 27 กันยายน 2553



นายชวน  ศิรินันท์พร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 27 กันยายน 2553

นายอดิเรก ศรีประทักษ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 27 กันยายน 2553



ศาสตราจารย์พิเศษ ภญ.สุมนา ขมวิลัย 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 24 กันยายน 2554

Mr.Leslie Richards
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 24 กันยายน 2554



ศาสตราจารย์ ภญ.บังอร ศรีพาณิชกุลชัย

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 22 กันยายน 2555

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชารัฐศาสตร์

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 27 ตุลาคม 2555



แพทย์หญิง ซินเธีย ค่า
แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 26 ตุลาคม 2556

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงษ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 27 กันยายน 2557



นายชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 30 มกราคม 2559

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นพ.ไพจิตร ปวะบุตร 

แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาแพทยศาสตร์

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 30 มกราคม 2559



รองศาสตราจารยอ์รุณี วิริยะจิตรา 
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 30 มกราคม 2559 

รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 29 ตุลาคม 2559



รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม

แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาแพทยศาสตร์

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 30 กันยายน 2560

ศาสตราจารย์ Ikuo Saiki 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 30 กันยายน 2560 



นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 28 กันยายน 2562


