
 
 
 
 
 

ปริญญากิตติมศักดิ ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 
จ านวนปริญญากิตติมศักดิ์ จ ำแนกตำมคณะ 

คณะ พระราชวงศ์ บุคคลทั่วไป รวม 
ปริญญาเอก ปริญญาโท 

๑. เกษตรศำสตร์  ๒ ๔ ๑ ๗ 
๒. วิทยำศำสตร์  ๑  ๖ -  ๗ 
๓. วิศวกรรมศำสตร์  ๑   ๑  - ๒ 
๔. เภสชัศำสตร์  ๑ ๕  - ๕ 
๕. แพทยศำสตร์และสำธำรณสุข  ๑ ๓ -  ๔ 
๖. พยำบำลศำสตร์   - -  -  -  
๗. ศิลปศำสตร์  ๒ ๓  - ๕ 
๘. บริหำรศำสตร์   - ๕  - ๕ 
๙. นิติศำสตร์   - -  -   - 
๑๐. รัฐศำสตร์   - ๑ -   ๑ 
๑๑. ศิลปประยุกต์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ -  -  -  - 

รวม ๘ ๒๘ ๑ ๓๗ 
                                                                                                       ข้อมูล ณ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ 
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พระบรมวงศานุวงศ์ 
 

พระนำม 
ชื่อปริญญำ 
สำขำวิชำ 

วันที่สภำมหำวิทยำลัย
อนุมัติ 

วันทูลเกล้ำฯ ถวำยปริญญำกิตติมศักดิ์ 

๑. พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช วิทยำศำสตรดุษฎบีัณฑติกิตตมิศักดิ์ 
สำขำวิชำเกษตรศำสตร ์

๘ มิถุนำยน ๒๕๓๕ ๑๕ ธันวำคม ๒๕๓๘  ศำลำดสุิดำลัย 

๒. สมเด็จพระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี วิทยำศำสตรดุษฎบีัณฑติกิตตมิศักดิ์
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม 

๙ กันยำยน ๒๕๓๘ ๑๕ ธันวำคม ๒๕๓๘ 

๓. สมเด็จพระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เภสัชศำสตรดุษฎีบณัฑติกิตตมิศักดิ์
สำขำวิชำเภสัชศำสตร ์

๒ กันยำยน ๒๕๔๓ ๑๒ ธันวำคม ๒๕๔๓ 

๔. เจ้ำชำยอำกิชิโนแห่งประเทศญีปุ่่น วิทยำศำสตรดุษฎบีัณฑติกิตตมิศักดิ์
สำขำวิชำเกษตรศำสตร ์

๘ มิถุนำยน ๒๕๔๕ โรงละคร คณะศิลปศำสตร์  

๕. พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช วิศวกรรมศำสตรดุษฎบีัณฑติสำขำวิชำ
วิศวกรรมเครื่องกล 

๑๖ กันยำยน ๒๕๔๙ ทรงรับ ตำม รล ที่๐๐๐๓.๓/๔๕๙๐ ลว.๒๔ กุมภำพันธ์ 
๒๕๕๐ 

๖. สมเด็จพระนำงสริิกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ปรัชญำดุษฎีบณัฑติกิตตมิศักดิ ์
สำขำวิชำกำรพัฒนำสังคม 

๒๒ กันยำยน ๒๕๕๕ ทรงรับ ตำม รล ที่ ๐๐๔.๒/๒๕๗๖๔ ลว.๘ พฤศจิกำยน 
๒๕๕๕ 

๗. สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร ปรัชญำดุษฎีบณัฑติกิตตมิศักดิ ์
สำขำวิชำกำรสำธำรณสุขศำสตร ์

๒๒ กันยำยน ๒๕๕๕ ทรงรับ ตำม พว ๐๐๐ค.๑/๓๗๕๒ ลว.๓ ธันวำคม ๒๕๕๕ 
เข้ำทูลเกล้ำฯ ถวำยเมื่อ ๒๔ พฤษภำคม ๒๕๕๖ วังศุโขทัย 

๘. สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สำขำวิชำประวัติศำสตร์ 

๒ สิงหำคม ๒๕๕๗ ๒ ธันวำคม ๒๕๕๗ 
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ผู้น าประเทศ และบุคคลทั่วไป 
 

ชื่อ – นามสกุล ชื่อปริญญา สาขาวิชา วันที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ 

วันรับพระราชทาน 
/มอบปริญญากิตติมศักดิ์ 

คณะที่เสนอ 

๑. นำยเกษม ณรงค์เดช วิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 

๑๒ ตุลำคม ๒๕๓๙ ๓๐ มกรำคม ๒๕๔๐ วิศวกรรมศำสตร์ 

๒. นำยธนินท์ เจียรวนนท ์ วิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ 

๒๙ กันยำยน ๒๕๔๔ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๔๔ เกษตรศำสตร์ 

๓. นำยไพโรจน์ ทรัพยำนนท์ เภสัชศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สำขำวิชำเภสัชศำสตร์ 

๒๙ กันยำยน ๒๕๔๔ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๔๔ เภสัชศำสตร์ 

๔. Professor J.Edward Moreton เภสัชศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สำขำวิชำเภสัชศำสตร์ 

๒๙ กันยำยน ๒๕๔๔ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๔๔ เภสัชศำสตร์ 

๕. Dr.Frank B.Thomas วิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ 

๘ พฤศจิกำยน ๒๕๔๖ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๔๖ วิทยำศำสตร์ 

๖. Dr.Pual P Tobback วิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ 

๘ พฤศจิกำยน ๒๕๔๖ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๔๖ วิทยำศำสตร์ 

๗. พลตรีพิเชษฐ์ วิสัยจร ปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สำขำวิชำเศรษฐกิจพอเพียง 

๒๘ สิงหำคม ๒๕๔๗ ๒๑ ธันวำคม ๒๕๔๗ บริหำรศำสตร์ 

๘. พลต ำรวจเอกบุญฤทธิ์ รัตนะพร วิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ 

๑๙ กันยำยน ๒๕๔๘ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๔๘ วิทยำศำสตร์ 

๙. นำยบ ำเพ็ญ ณ อุบล ศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สำขำวิชำประวัติศำสตร์ 

๑๙ กันยำยน ๒๕๔๘ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๔๘ ศิลปศำสตร์ 

๑๐. นำงสุนีย์ ตริยำงกรูศรี วิทยำศำสตรมหำบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรอำหำร 

๑๙ กันยำยน ๒๕๔๘ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๔๘ เกษตรศำสตร์ 
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ชื่อ – นามสกุล ชื่อปริญญา สาขาวิชา วันที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ 

วันรับพระราชทาน 
/มอบปริญญากิตติมศักดิ์ 

คณะที่เสนอ 

๑๑. สมเด็จอัครโพธิศำล เจีย ซิม ปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สำขำวิชำพัฒนบูรณำกำรศำสตร์ 

๔ สิงหำคม ๒๕๕๐ ๒๗ กันยำยน ๒๕๕๐ ณ 
พนมเปญ กัมพูชำ 

บริหำรศำสตร์ 

๑๒. พลเอกเปรม ติณสูลำนนท์ ปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สำขำวิชำพัฒนบูรณำกำรศำสตร์ 

๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๕๒ ๓๐ ธันวำคม ๒๕๕๒ บริหำรศำสตร์ 

๑๓. นำงสำวสุธำสิน ีน้อยอินทร์ ปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สำขำวิชำกำรพัฒนำสังคม 

๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๕๒ ๒๑ ธันวำคม ๒๕๕๒ ศิลปศำสตร์ 

๑๔. พลโทดวงใจ พิจิด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สำขำวิชำพัฒนบูรณำกำรศำสตร์ 

๒๗ กันยำยน ๒๕๕๓ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๕๓ ณ 
เวียงจันทน์ สปป.ลำว 

บริหำรศำสตร์ 

๑๕. นำยชวน ศิรินันท์พร ปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม 

๒๗ กันยำยน ๒๕๕๓ ๒๑ ธันวำคม ๒๕๕๓ วิทยำศำสตร์ 

๑๖. นำยอดิเรก ศรีประทักษ์ ปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ 

๒๗ กันยำยน ๒๕๕๓ ๒๑ ธันวำคม ๒๕๕๓ เกษตรศำสตร์ 

๑๗. ศำสตรำจำรย์พิเศษเภสัชกรหญิงสุมนำ ขมวิลัย ปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สำขำวิชำเภสัชศำสตร์ 

๒๔ กันยำยน ๒๕๕๔ ๒๐ ธันวำคม ๒๕๕๔ เภสัชศำสตร์ 

๑๘. Mr.leslie Richards ปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ศึกษำ 

๒๔ กันยำยน ๒๕๕๔ ๒๐ ธันวำคม ๒๕๕๔ วิทยำศำสตร์ 

๑๙. ศำสตรำจำรย์บังอร  ศรีพำณิชย์กุลชัย ปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สำขำวิชำเภสัชศำสตร์ 

๒๒ กันยำยน ๒๕๕๕ ๓ เมษำยน ๒๕๕๖ เภสัชศำสตร์ 

๒๐. ศำสตรำจำรย์ (พิเศษ) ชำญวิทย์ เกษตรศิริ ปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สำขำวิชำรัฐศำสตร์ 

๒๗ ตุลำคม ๒๕๕๕ ๓ เมษำยน ๒๕๕๖ รัฐศำสตร์ 

๒๑. แพทย์หญิง ซินเธีย ค่ำ แพทยศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สำขำวิชำแพทยศำสตร์ 

๒๖ ตุลำคม ๒๕๕๖ ๑๘ ธันวำคม ๒๕๕๖ แพทยศำสตร์ฯ 
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ชื่อ – นามสกุล ชื่อปริญญา สาขาวิชา วันที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ 

วันรับพระราชทาน 
/มอบปริญญากิตติมศักดิ์ 

คณะที่เสนอ 

๒๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วรรณวไล อธิวำสน์พงษ์ ปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ศึกษำ 

๒๗ กันยำยน ๒๕๕๗ ๒ ธันวำคม ๒๕๕๗ วิทยำศำสตร์ 

๒๓. นำยชัยวัฒน์  แต้ไพสิฐพงษ์ ปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ 

๓๐ มกรำคม ๒๕๕๙ ๒๑ มีนำคม ๒๕๕๙ เกษตรศำสตร์ 

๒๔. ศำสตรำจำรย์ (พิเศษ) นพ.ไพจิตร ปวะบุตร    แพทยศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สำขำวิชำแพทยศำสตร์ 

๓๐ มกรำคม ๒๕๕๙ ๒๑ มีนำคม ๒๕๕๙ แพทยศำสตร์ฯ 

๒๕. รองศำสตรำจำรย์อรุณี  วิริยะจิตรำ    ศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สำขำวิชำภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร 

๓๐ มกรำคม ๒๕๕๙ ๒๑ มีนำคม ๒๕๕๙ ศิลปศำสตร์ 

๒๖. รองศำสตรำจำรย์ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วำสิก ปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรอำหำร 

๒๙ ตุลำคม ๒๕๕๙ ๑๓ ธันวำคม ๒๕๕๙ เกษตรศำสตร์ 

๒๗. รองศำสตรำจำรย์นำยแพทย์ป่วน สุทธิพินิจ
ธรรม 

แพทยศำสตรดุษฎีบัณฑิต  
สำขำวิชำแพทยศำสตร์ 

๓๐ กันยำยน ๒๕๖๐ ๑๓ ธันวำคม ๒๕๖๐ แพทยศำสตร์ฯ 

๒๘. ศำสตรำจำรย์ Ikuo Saiki  
 

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สำขำวิชำเภสัชศำสตร์ 

๓๐ กันยำยน ๒๕๖๐ ๑๓ ธันวำคม ๒๕๖๐ เภสัชศำสตร์ 

๒๙. นำยอัศวิน เตชะเจริญวิกุล บริหำรธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๒๘ กันยำยน ๒๕๖๒ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๖๒ บริหำรศำสตร์ 
 


