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2546 ศาสตราจารย์ธนะ  เลาหกัยกุล ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาประติมากรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช  กงกะนันทน์ ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

2547 แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาวิชาโบราณคดี)
นายเสวต  เทศน์ธรรม ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺโญ ป.ธ.6) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
และท่ีปรึกษาเจ้าคณะภาค 14

2548 แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย)

2549 แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาวิชาภาพพิมพ์) และ
ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาวิชาภาษาไทย)

แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณอรศิริ ปาณินท์ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน
นายวิโรจน์ ตันตราภรณ์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาฟิสิกส์

2550 ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด น่ิมเสมอ ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาศิลปไทย
นางลาวัณย์  อุปอินทร์ ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
นายล้อม  เพ็งแก้ว ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชามานุษยวิทยา
นายนิจ  หิญชีระนันทน์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับพระราชทานปริญญาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ
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2551 แด่ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาวิชาพัฒนศึกษา)
นายจุลทัศน์  พยาฆรานนท์ ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาศิลปไทย
นางสาวก่องแก้ว  วีระประจักษ์ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาจารึกภาษาไทย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ  บูรณสมภพ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเท่ียว

2552 แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)
นายอังคาร  กัลยาณพงศ์ ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาทัศนศิลป์
ศาสตราจารย์กิตติคุณก าจร  สุนพงษ์ศรี ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์
รองศาสตราจารย์สมใจ  น่ิมเล็ก ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จอมจิน  จันทรสกุล ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
เรืออากาศตรี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.แมนรัตน์  ศรีกรานนท์ ปริญญาดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (ดนตรีแจ๊ส)
นายชูศักด์ิ  ไมตรีมิตร ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการจัดการทางเภสัชกรรม

2553 อาจารย์นนทิวรรธน์  จันทนะผะลิน ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาประติมากรรม
รองศาสตราจารย์ประสงค์  เอ่ียมอนันต์ ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักด์ิ  อารยางกูร ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการออกแบบภายใน
ศาสตราจารย์พิเศษเรืองอุไร  กุศลาสัย ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

2554 เภสัชกรหญิงอรุณรัตน์  จันทนขจรฟุ้ง ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
นายฮิโคทาโร  ยาซากิ ปริญญาดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ
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2555 แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)
พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) ปริญญาศึกษาศาสาตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์

นายทวี  รัชนีกร ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาจิตรกรรม
ผู้ช่วยศาสาตราจารย์สมพร  รอดบุญ ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์
นายเมธา  บุญนาค ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
อาจารย์ ดร.ประศาสน์  เจริญพานิช ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

2556 แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)
พระราชวิริยาลังการ (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
นายเฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์ ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาทัศนศิลป์
นายมนัส  รักใจ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการออกแบบภายใน
อาจารย์อัชชพล  ดุสิตนานนท์ ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

2557 แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา)
ศาสตราจารย์เดชา วราชุน ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาทัศนศิลป์
ศาสตราจารย์กิตติคุณเดชา บุญค้ า ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
อาจารย์เทิม มีเต็ม ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาจารึกศึกษา
พลตรี หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
อาจารย์นิรันดร์ ไกรฤกษ์ ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาออกแบบภายใน

2558 แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาวิชาประวัติศาสตร์)
แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาวิชาพัฒนศึกษา)
นายช่วง มูลพินิจ ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาทัศนศิลป์
นายบัณฑิต  ผดุงวิเชียร ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
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2559 แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ)
รองศาสตราจารย์กรรณิการ์  วิมลเกษม ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาจารึกศึกษา
นายชวลิต  เสริมปรุงสุข ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาทัศนศิลป์
รองศาสตราจารย์พรรณเพ็ญ  ฉายปรีชา ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
นายประทักษ์  ใฝ่ศุภการ ปริญญาดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส

2560 แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณกัญญา เจริญศุภกุล ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาทัศนศิลป์
รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ เตมียพันธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พยูร โมสิกรัตน์ ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการออกแบบภายใน
พระครูภาวนาวิมล (สุพรชัย สารธมฺโม) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาพัฒนศึกษา

2561 แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน)

นายเอมมานูเอล ฌ็อง-มิเชล เฟรเดริก มาครง
(ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝร่ังเศส)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ)

นางจิราภรณ์ อรัณยะนาค ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม
นายพินิจ สุวรรณะบุณย์ สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 
อาจารย์จรินทร์ รอดประเสริฐ ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการออกแบบภายใน

2562 แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาวิชาการจัดการชุมชน)

นายยอดเย่ียม เทพธรานนท์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
นายสถิตย์ กุมาร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาภาษาสันสกฤต
พลเรือตรีวีระพันธ์ วอกลาง ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการแสดงดนตรี
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ปี รายนาม ช่ือปริญญาและสาขาวิชา

2563 แด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ)

รองศาสตราจารย์ ดร.ชินศักด์ิ ตัณฑิกุล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
รองศาสตราจารย์สิทธิพร ภิรมย์ร่ืน ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
รองศาสตราจารย์พิศประไพ สาระศาลิน ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการออกแบบ
เภสัชกรสิทธ์ิ ถิระภาคภูมิอนันต์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.เวอร์เนอร์ มูลบาวเออร์ 
(Prof.Dr.Werner Mühlbauer)

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

2564 แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย)

แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาวิชาทัศนศิลป์)
นายบุญชัย  เบญจรงคกุล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาทัศนศิลป์
นายภราเดช  พยัฆวิเชียร ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเท่ียว
รองศาสตราจารย์ชัยนันท์ ชะอุ่มงาม ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
Dr.Manuel  Nunez ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาฟิสิกส์

2565 ศาสตราจารย์เกียรติคุณปริญญา ตันติสุข ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาทัศนศิลป์
รองศาสตราจารย์อนุวิทย์ เจริญศุภกุล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
รองศาสตราจารย์เรณู วิชาศิลป์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
นายกัมพล ตันสัจจา ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการออกแบบ
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
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