
  



 
 

พระนามและรายนามบัณฑิตกติตมิศักดิ ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

 
ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ 
 

❖ สมเด็จพระนางเจา้สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑติกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
 

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ 

❖ นางสมสมยั เขาเหิน 

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎบีัณฑิตกติติมศกัดิ์ สาขาวิชาการจัดการประยุกต์ 

❖ นายพิทยา  คีรีวิเชียร 

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎบีัณฑิตกติติมศกัดิ์ สาขาวิชาการจัดการประยุกต์ 

❖ นางนัยนา ปัตตพงศ์ 

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกติตมิศักดิ ์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

 
 

 
 

 
 

 



ประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

ในโอกาสที่มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 
ทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สมเด ็จพระนางเจ ้า  ฯ พระบรมราช ิน ี ทรงม ีพระปร ีชาสามารถในด้านการทหาร ทรงเป็น                 
สมเด็จพระบรมราชินีที่มีความสง่างาม และทรงมีระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดตามแบบฉบับของทหารอย่าง

แท้จริง ทรงผ่านหลักสูตรการทหารในทุก ๆ ด้าน อาทิ หลักสูตรต่าง ๆ ของหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภ

รักษาพระองค์ หลักสูตรของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก และวิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรส่งทางอากาศของ             
ศูนย์สงครามพิเศษ และนาวิกโยธิน หลักสูตรการยิงปืนพกในระบบการต่อสู้ภายใต้สภาวะกดดัน ปัจจุบันทรง

ดำรงตำแหน่ง รองผู ้บ ัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ แสดงให้เห ็นถึง                   

พระปรีชาสามารถที่ทรงนำองค์ความรู้ด้านการปกครองจากการฝึกฝนทักษะมาประสานเพื่อเอื้อเฟื้อต่อระบบ
บังคับบัญชา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสทูลเกล้า

ทูลกระหม่อม ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

คุณให้แผ่ไพศาล ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ปวงพสกนิกรชาวไทย ทั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติ และเป็นสิริสวัสดิ์สืบไปแก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 



 
ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่ได้รับพระราชทาน 

ปริญญากิตติมศักดิ์ การได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ เป็นการ
แสดงว่าท่านทั้งหลายได้ดำรงตนที่ก่อประโยชน์แก่สังคม            
อีกทั ้งได้ประกอบสัมมาอาชีพด้วยความวิร ิยะอุตสาหะ 
จนกระทั่งประสบผลสำเร็จในชีวิต เป็นตัวอย่างที่ดีต่อบุคคล
ทั่วไป อันนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ขอให้ท่านทั้งหลายประสบ            
แต่ความสุขความเจริญตลอดไป 

 
 
 
 

(ดร.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

 

 

 

ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบ ูลสงคราม                
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๓ 
ทุกท่าน บัณฑิตกิตติมศักดิ์ทุกท่าน นอกจากจะเป็นผู้ทรงภูมิ
ความรู้ความสามารถในอาชีพที ่ส ั ่งสมมาเป็นเวลานาน                  
จนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ยังเป็นผู้มีคุณธรรม 
และจริยธรรม ยึดมั่นในคุณงามความดี ความถูกต้อง และเห็น
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ซึ่งคู่ควรกับศักดิ์และสิทธิแห่ง
ปริญญากิตติมศักดิ์ ที ่ท่านได้รับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชมุพล  เสมาขันธ์) 
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 



 

นางสมสมัย เขาเหิน 
ปริญญาบริหารธรุกิจดษุฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
สาขาวิชาการจัดการประยุกต์  
 
 
 
 
❖ คำประกาศเกียรติคุณ 

นางสมสมัย เขาเหิน เป็นผู้ริเริ่มผลิตทองสุโขทัยลวดลายโบราณเป็นคนแรกของจังหวัดสุโขทัย จากงาน

ประณีตศิลป์อันล้ำค่าของบรรพบุรุษชาวศรีสัชนาลัย เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานทองลวดลาย

โบราณขึ้นมาใหม่ เป็นทองรูปพรรณลวดลายวิจิตรประณีตมีอัตลักษณ์เฉพาะ เป็นที่นิยมแพร่หลายทั้งในและ

ต่างประเทศ ในนาม “ทองโบราณสุโขทัย” อีกทั้ง “ร้านทองสมสมัย” ยังเป็นเสมือนโรงเรียนเพาะช่างทองโบราณ

สุโขทัย โดยมีนางสมสมัย เขาเหิน เป็นครูผู้ถ่ายทอดวิชาทำทองสุโขทัยลวดลายโบราณให้แก่คนในหมู่บ้านที่รัก

งานประณีตศิลป์นี้ ทำให้คนเหล่านี้มีอาชีพและมีรายได้ ตลอดจนมีความมุ่งมั่นพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องจน

ได้รับมาตรฐาน OTOP ระดับพรีเมี่ยม ในขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง 

โดยยังคงสอนเด็กรุ่นใหม่ให้มีความรู้ทางงานช่างทองโดยไม่คิดมูลค่า จึงได้รับการยกย่องให้เป็นครูศิลป์ของ

แผ่นดิน (The Master Artisans of Thailand) สาขา ช่างทองสุโขทัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒  

จากอดีตสู่ปัจจุบัน บ้านทองสมสมัย เป็นศูนย์การเรียนรู้การทำทองโบราณ มานานกว่า ๑๐ ปี โดย

ถ่ายทอดกระบวนการผลิตทองคำขึ ้นรูปด้วยมือให้แก่นิสิต-นักศึกษา ในสถาบันต่างๆ ทั ่วประเทศ ด้วย

เจตนารมย์ในการอนุรักษ์ สืบทอด พัฒนา และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมเกี่ยวกับวิธีการทำทองโบราณของคน

ไทยให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังเป็นผู้เสียสละ อุทิศตนเพื่อสังคมส่วนรวมในการบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือ สนับสนุน 

และส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในโอกาสต่างๆ โดยไม่หวังสิ ่งตอบแทน ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างย่ิง                   

สภามหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการประยุกต์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 

 
  



❖ ประวัติส่วนตัว 
เกิดวันที่  ๑๖ เมษายน ๒๔๙๔  
ภูมิลำเนา   อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

ประวัติการศึกษา   พ.ศ.๒๕๐๗  ประถมศึกษาปีที่ ๗ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

พ.ศ.๒๕๐๔  ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดตลิ่งชัน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
ประวัติการทำงาน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านทองสมสมัย จำกัด 

สถานที่ติดต่อ   บ้านทองสมสมัย  ๓๔๓/๑ หมู่ ๕ ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย  

 จังหวัดสุโขทัย  ๖๔๑๙๐ 
 

❖ ผลงานและเกียรติคุณที่ได้รับ 
พ.ศ.๒๕๖๐  ได้รับคัดเลือกเป็นศิลปิน OTOP ปี ๒๕๖๐ จาก กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ.๒๕๖๐  รางวัล OTOP Select ปี ๒๕๖๐ ผลิตภัณฑ ์ทองลวดลายโบราณ จากกรมการพัฒนาชุมชน 

กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ.๒๕๔๙  รางวัลผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้อนัเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการอนุรักษ์และสืบสานงานช่างฝีมือพื้นบ้าน  
 จาก สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม 
พ.ศ.๒๕๕๘  รางวัลผลิตภัณฑ์เครื่องประดับทองสุโขทัย "บ้านทองสมสมัย" เปน็ผลิตภัณฑย์อดเยี่ยมของ

ประเทศไทย (Premium Product of Thailand) จาก กระทรวงอุตสาหกรรม  
พ.ศ.๒๕๕๓, ๒๕๕๕  รางวัล OTOP ๕ ดาว จาก กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ.๒๕๕๔  รางวัลอังคาร กัลป์ยาณพงศ์ ผลงาน ทับทรวงนางพญาดีเด่น สาขาการสืบทอดทางวัฒนธรรม  
 จาก นายอภสิิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี 
พ.ศ.๒๕๕๓  รางวัลเชิดชูครูช่างเกียรติยศ "ชา่งทองสุโขทัย" จาก ศูนยศ์ิลปาชีพระหว่างประเทศ 
พ.ศ.๒๕๕๒  ได้รับยกย่องเป็นผู้สนับสนนุการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกศิลปวฒันธรรมของชาติ 
 จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พ.ศ.๒๕๕๒  ได้รับยกย่องเป็น "ครูศิลป์ของแผ่นดิน" จาก ศูนย์ส่งเสริมศลิปาชีพระหว่างประเทศ 
พ.ศ.๒๕๕๑  รางวัลเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๒ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พ.ศ.๒๕๕๐  รางวัลช่างฝีมือพ้ืนบ้าน จังหวัดสุโขทัย จาก จังหวัดสุโขทัย 
พ.ศ.๒๕๔๖, ๒๕๕๒, ๒๕๕๙   รางวัล OTOP ๔ ดาว จาก กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ.๒๕๔๗, ๒๕๔๙    รางวัล OTOP ๓ ดาว จาก กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ.๒๕๔๗  รางวัลยอดฝีมือทองสุโขทัย จาก รายการเกมส์แก้จน สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ 
พ.ศ.๒๕๔๕ รางวัลผู้ประกอบธุรกิจที่รักษาสิทธิผู้บริโภคด้านฉลาก : จัดทำฉลากได้ถูกต้อง  
 จาก สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ.๒๕๔๕  รางวัลสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่าต่อประเทศไทย จาก รายการที่นี่ประเทศไทย  
 สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ 
พ.ศ.๒๕๔๔  รางวัลมาตรฐานสินค้าพ้ืนเมือง จังหวัดสุโขทัย จากจังหวัดสุโขทยั 
พ.ศ.๒๕๔๔  รางวัลสตรีดีเด่น อำเภอศรีสัชนาลัย สาขาริเร่ิมธุรกิจ จาก อำเภอศรีสัชนาลยั 
พ.ศ.๒๕๓๙  รางวัลเกียรติยศ ผลิตภัณฑ์คุณภาพแห่งปี ประเภททองรูปพรรณ  
  จาก นางสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ.๒๕๓๗  รางวัลสตรีผู้มีความริเริ่มและมีผลงานดีเด่น จาก สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมป์ 



 

นายพิทยา คีรีวิเชียร  
ปริญญาบริหารธรุกิจดษุฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
สาขาวิชาการจัดการประยุกต์ 
 
 
 
 
 
 
❖ คำประกาศเกียรติคุณ 

นายพิทยา  คีรีวิเชียร  เริ่มชีวิตทำงานตั้งแต่วัยเด็ก โดยเริ่มฝึกค้าขายกับครอบครัวตั้งแต่อายุ ๑๒ ปี 

จนกระทั่งอายุ ๑๘ ปี ไดม้ีโอกาสประกอบกิจการโรงสีข้าว ซึ่งในสมัยนั้นต้องใช้ภาษาจีนในการติดต่อสื่อสารเป็น

ส่วนใหญ่ จึงหมั่นศึกษาภาษาจีนจนสามารถอ่านออกเขียนได้ จนกระทั่งเป็นผู้บริหารกิจการโรงสีข้าวในเวลา

สามปีต่อมา การบริหารกิจการโรงสีข้าวของ นายพิทยา คีรีวิเชียร สามารถยืนหยัดอย่างเข้มแข็ง ด้วยการ

พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง นำระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการมุ่งสู่สากล สามารถ

ส่งออกผลผลิตอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ๔๐๐ ตันต่อวัน นอกจากนี้ยังประกอบกิจการ

จำหน่ายรถยนต์ NISSAN ผู้แทนจำหน่ายรถจักยานยนต์ซูซูกิ และ ธุรกิจโรงแรมในนามสุโขทัย เทรเชอร์ ควบคู่

กันไปอีกด้วย  

นายพิทยา คีรีวิเชียร พัฒนา “ศูนย์การเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปข้าวสาร”                    

ในบริเวณโรงสีคลองเรือเป็น “พิพิธภัณฑ์ชาวนาโรงสีคลองเรือ” จำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนา 

วิวัฒนาการของเครื่องมือการทำนา เป็นวิทยาทานให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะ

ชาวต่างชาติให้ความสนใจเย่ียมชมอย่างต่อเนื่อง จึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นคณะทำงานในหน่วยงาน องค์กร

ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดสุโขทัย เป็นที่ยอมรับ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของประชาชนในท้องถิ่น สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญา

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการประยุกต์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 

 

 

 

 
 



❖ ประวัติส่วนตัว  
เกิดวันที่   ๓๐ มิถุนายน ๒๔๘๗  
ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม   
ประวัติการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐  ประกาศนียบัตรหลักสูตรการศึกษานอก โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
   ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ 
ประวัติการทำงาน 
ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีคลองเรือ  
 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม NISSAN สุโขทัย 
 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซูซุกิ สุโขทัย  
 - กรรมการผู้จัดการ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ 
พ.ศ.๒๕๖๑  ประธานคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษา โรงเรียนวัดคุ้งยาง 
พ.ศ.๒๕๕๙ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าว จังหวัดสุโขทัย 
พ.ศ.๒๕๕๘ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 
พ.ศ.๒๕๔๖ ประธานชมรมผู้ปกครอง ครู และนักเรียนวทิยาลยัเทคนิคสุโขทยั 
พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๔๐  ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
พ.ศ.๒๕๕๙ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุโขทัย 
 ที่ปรึกษาศาลยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย 
 ประธาน อสค. ศาลจังหวัดสุโขทัย กระทรวงยุติธรรมรุ่น ๖๒ 
 นายกสมาคมพ่อค้า จังหวัดสุโขทัย ๓ สมัย (๕ ปี) 
 นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
 ประธานคณะกรรมการการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
 กรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓ (กำแพงเพชร-สุโขทัย-ตาก)  
สถานที่ติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีคลองเรอื ๒๕๓/๑ หมู ่๒ ตำบลบ้านสวน  
 อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ๖๔๒๒๐ 
 

❖ ผลงานและเกียรติคุณที่ได้รับ 
พ.ศ.๒๕๕๑ รางวัลผู้อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 จาก วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย 
พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๓ รางวัลผู้ให้ความร่วมมือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
 จาก สำนักปลัดนายกรัฐมนตรี 
พ.ศ.๒๕๕๐ รางวัลบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงแรงงานด้วยดีตลอดมา จาก กระทรวงแรงงาน 
พ.ศ.๒๕๕๐ รางวัลผู้สนับสนุนและทำคุณประโยชน์ให้แก่สถานีตำรวจสุโขทัย จาก สถานีตำรวจสุโขทัย 
พ.ศ.๒๕๔๙ รางวัลหน่วยงานส่งเสริมคนพิการดีเด่น จาก ชมรมคนพิการสุโขทัย 
พ.ศ.๒๕๔๗ รางวัลผู้ส่งเสริมสนับสนุนและทำคุณประโยชน์ให้กับงานศึกษานอกโรงเรียน  
 จาก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุโขทัย 
พ.ศ.๒๕๔๕ รางวัลบุคคลที่มีความเสียสละ และให้การสนับสนุนกิจการงานของสถานีตำรวจ  
 จาก สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านสวน 
พ.ศ.๒๕๔๑ รางวัลผู้สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาของจังหวัดสุโขทัย จาก จังหวัดสุโขทัย 
พ.ศ.๒๕๔๑ รางวัลผู้นำในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษานอกโรงเรียน 
 อย่างต่อเนื่อง จาก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุโขทัย 
พ.ศ.๒๕๔๑ รางวัลผู้อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 จาก สภาวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย 
พ.ศ.๒๕๔๐ รางวัลนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่นในภาคเหนือ  
 จาก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ 
พ.ศ.๒๕๓๘ รางวัลผู้อุทิศตนเพื่อช่วยเหลืองานคุมประพฤติ จาก กระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ.๒๕๓๕ รางวัลรางวัลผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่ราชการ จาก กระทรวงยุติธรรม  



 

นางนัยนา ปัตตพงศ์  
ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
 
 
 
 
❖ คำประกาศเกียรติคุณ 

นางนัยนา ปัตตพงศ์ อดีตอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เป็นผู้มีความเมตตา-กรุณา

พัฒนาผู้อื่นอยู่เสมอ เมื่อครั้งเข้ารับราชการ ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ และ พ.ศ. ๒๕๒๐ 
เกิดผู้ก่อการร้ายในภาคเหนือและภาคอีสานบริเวณตะเข็บชายแดน ระหว่างจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัด

เพชรบูรณ์ ได้ร่วมกับคณะครู และนักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง สร้างค่ายพักที่เชิงเขาอำเภอชาติตระการ 

เป็นอาคารเรียนชั่วคราวให้กับนักเรียนในพื้นอย่างไม่เกรงภัยอันตราย ได้รับความชื่นชมจากชาวบ้านเป็น           

อย่างมาก  

เม่ือครั้งมาทำงานให้กับสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก และ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ

จังหวัดพิษณุโลก ได้ประสานกับทัณฑสถานเพื่อมอบอุปกรณ์ฝากขังทางไกลผ่านจอภาพ (VIDEO CONFERRENCE) 
NET ONLINE อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสาย FIBER OPTIC เป็นการอำนวยความสะดวกผู้ต้องขังหญิงที่อยู่

ห่างไกลภูมิลำเนาได้พบปะญาติทางอินเตอร์เน็ต โดยอยู ่ในความดูแลของผู ้อำนวยการทัณฑสถานหญิง                     

แม่ – ลูก ได้พบหน้ากันผ่านจอภาพเป็นที่ปลาบปลื้มของญาติเป็นที่สุด 

นอกจากนี ้ยังมุ ่งมั ่นที ่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้อื ่น ได้แก่ การสอนงานอาชีพให้แก่ ชาวกะเหรี ่ยง                

สอนอาชีพการสานตะกร้าให้กับสตรีให้มีความเท่าเทียมกับบุรุษ เสริมสร้างคุณค่าให้แก่ผู้สูงอายุใช้เวลาว่าง             

ให้เป็นประโยชน์ด้วยการสร้างงานสร้างสุข ให้การสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส เป็นกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
พิษณุโลก สนับสนุนและส่งเสริมกิจการยุวกาชาด อาสากาชาด และกิจการต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย เพื่อ

ประโยชน์สุขของประชาชน เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มีจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม เป็นที่ประจักษ์ จนได้รับ

รางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ควรแก่การยกย่อง
เป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดษุฎี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 

 
 
  



❖ ประวัติส่วนตัว 

เกิดวันที่  ๑๖ มกราคม ๒๔๙๑ 
ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร  
ประวัติการศึกษา  
พ.ศ.๒๕๓๓  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร  
พ.ศ.๒๕๑๕  การศึกษาบัณฑิต วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก 
พ.ศ.๒๕๑๐  ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษ้ันสูง วิทยาลัยครูจันทรเกษม 
พ.ศ.๒๕๐๘  ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 
พ.ศ.๒๕๐๖  มัธยมศึกษาปี ที่ ๓ โรงเรียนสายปัญญา กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.๒๕๐๓  ประถมศึกษาปี ที่ ๗ โรงเรียนสตรีประเทืองวิทย์ กรุงเทพมหานคร 
  

 
❖ ประวัติการทำงาน  
พ.ศ.๒๕๖๓ - ที่ปรึกษาชมรมชาวปักษ์ใต้พิษณุโลก  

- กรรมการ สมาชิกกิตติมศักดิ์ และสมาชิกสามัญ เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก  
- สมาชิกสามัญสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมป์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ 
- สมาชิกสมาคมผู้เสียสละพิษณุโลก 
- กรรมการสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดพิษณุโลก 
- นายกสมาคมองค์กรสมาชิกสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยฯ 
- นายกสมาคมองค์กรสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  
- นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก 
- นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดพิษณุโลก 
- สมาชิกสมทบสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก 
- สมาชิกชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช 
- เหรัญญิกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดพิษณุโลก 
- สมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสาขาพิษณุโลก 
- นายกสมาคมองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมป์ 
- ที่ปรึกษาสมาคมไหหลำภาคเหนือแห่งประเทศไทย 

พ.ศ.๒๕๕๒ กรรมการเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๒ 
พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๑  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  
พ.ศ.๒๕๕๐ ประธานคณะกรรมการโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก   
พ.ศ.๒๕๕๐ กรรมการผู้ปกครองและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก   
พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๔๙  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแควพิษณุโลก  
พ.ศ.๒๕๔๖  กรรมการผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคสองแคว 
พ.ศ.๒๕๔๓  ผู้แทนและกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 
 และบุคลากรทางการศึกษา (สก.สค.) กลุ่มอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก  
พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๕๑  ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน เครื่องหมายวูดแบดจ์ ๓ ท่อน  
พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๕  ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก  
พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๒  ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร  
พ.ศ.๒๕๓๙ กรรมการผู้ปกครองและครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี   
พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๔๐  หัวหน้าภาควิชาสังคม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก  
พ.ศ.๒๕๑๙-๒๕๒๙  หัวหน้างานการเงินวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก  
พ.ศ.๒๕๑๙ ข้าราชการครูวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก  
 
สถานที่ติดต่อ บ้านเลขที่ ๒๒๕ หมู่ ๑ ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐  



 

❖ ผลงานและเกียรติคุณที่ได้รับ 

พ.ศ.๒๕๓๒  รางวัลพระราชทานบุคคลดีเด่น ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ 

พ.ศ.๒๕๓๙  รางวัลผู้ปกครองดีเด่น จาก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 

พ.ศ.๒๕๕๓  รางวัลผู้รับราชการจนเกษียณอายุราชการ จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

พ.ศ.๒๕๕๔   รางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม  

 จาก สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

พ.ศ.๒๕๕๕   รางวัลแม่ดีเป็นศรีของชาติ จาก สมาคมส่งเสริมเอกลักษณข์องชาติ  

 ร่วมกับสภายุวพุทธิกสมาคมแหง่ชาติ ในพระราชูปถัมป์ 

พ.ศ.๒๕๕๖   เหรียญพระราชทานกาชาดสมนาคุณ ชั้นที ่๑ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

 จาก สภากาชาดไทย 

พ.ศ.๒๕๕๖  รางวัลผู้มีความคิดสร้างสรรค์และเป็นผู้นำสำคัญในการก่อตั้งสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ 

พิษณุโลก จาก สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมป์ 

พ.ศ.๒๕๕๖  รางวัลยอดผู้นำสตรีรักษ์ผ้าไทย จาก สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกจิและวิชาชีพแห่งประเทศไทย 

 ในพระบรมราชินูปถัมป์ 

พ.ศ.๒๕๕๗   รางวัลผู้ประกอบคุณงามความดีอุทิศตนเพื่อส่วนรวม สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม และ 

 สมาคมสตรีอาสาสมคัรรักษาดินแดน จังหวัดพิษณุโลก ด้วยดีเสมอมา  

 จาก สมาคมสตรีอาสาสมคัรรักษาดินแดน จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ.๒๕๕๗  รางวัลร่วมใจสร้างสรรคผ์ลงานโดดเด่น จาก สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ 

 แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมป์ 

พ.ศ.๒๕๕๘  รางวัลพระราชทานสตรีไทยดีเดน่ จาก สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมป์  

 ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์

พ.ศ.๒๕๕๙  รางวัลอาสาสมัครดีเดน่แห่งชาติ ในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เสยีสละ  

 เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ จาก คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

แห่งชาติและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ รว่มกับ  

 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

พ.ศ.๒๕๖๐  รางวัลผู้มีคุณูปการต่อสังคม ด้านการพัฒนาศักภาพสตีและเด็ก  

 จาก สมาคมสื่อสารมวลลชนพิษณุโลก 

พ.ศ.๒๕๖๐  รางวัลบุคคลผู้มีคุณูปการต่อสังคมและศิลปวัฒนธรรม ผู้นำการแต่งกายงามตามวิถีไทย  

 จาก สำนักศิลปะและวฒันธรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

พ.ศ.๒๕๖๐  รางวัลผู้บริหารสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดพิษณุโลก จาก สภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ 

พ.ส.๒๕๖๑  รางวัลผู้บริหารสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดพิษณุโลกเป็นองค์กรที่สนับสนุน 

 การดำเนินงานด้านสตรีดีเดน่ เนื่องในวันสตรีสากล จาก จังหวดัพิษณุโลก  
 

 



ท าเนียบบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
ลำดับที่ ปี พ.ศ. ชื่อ - ชื่อสกุล ปริญญาที่ได้รับ 

๑ ๒๕๒๕ นายสนิท นิลกำแหง ครุศาสตรบณัฑิตกติตมิศักดิ์ สาขาการบริหารโรงเรยีน 
๒ ๒๕๒๗ จ่าสิบเอกทว ี บูรณเขตต ์ ครุศาสตรบณัฑิตกติตมิศักดิ์ สาขาศิลปศึกษา 
๓ ๒๕๒๘ นายพิทยา ศิริวรรณโภคะกุล ครุศาสตรบณัฑิตกติตมิศักดิ์ สาขาการสหกรณ ์
๔ ๒๕๒๘ นางสาวบุญส่ง รักษ์เจริญ ครุศาสตรบณัฑิตกติตมิศักดิ์ สาขาการบริหารโรงเรยีน 
๕ ๒๕๓๐ นายมนัส รุ่งเรือง วิทยาศาสตรบณัฑิตกติตมิศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมเครื่องกล 
๖ ๒๕๓๒ นายประสาท ภู่ทองคำ ศิลปศาสตรบัณฑิตกติติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาชุมชน 
๗ ๒๕๓๓ นางละมัย เป้านงคราญ ศิลปศาสตรบัณฑิตกติติมศักดิ์ สาขาการจัดการทั่วไป 
๘ ๒๕๓๕ นายวิบูลย ์ อินทร์คล้าย วิทยาศาสตรบณัฑิตกติตมิศักดิ์ สาขาการสง่เสริมและสื่อสารการเกษตร 
๙ ๒๕๓๖ นายประเสริฐ รัตนาคม ศิลปศาสตรบัณฑิตกติติมศักดิ์ สาขานิเทศศาสตร ์

๑๐ ๒๕๓๖ นางอุไรวรรณ ไทยเกรียงไกรยศ ครุศาสตรบณัฑิตกติตมิศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา 
๑๑ ๒๕๓๖ นายยุทธชัย วิวัฎฎ์กลุธร วิทยาศาสตรบณัฑิตกติตมิศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมเครื่องกล 
๑๒ ๒๕๓๖ นายสุรินทร ์ ฐิติปุญญา ศิลปศาสตรบัณฑิตกติติมศักดิ์ สาขาการบรหิารธุรกิจ 
๑๓ ๒๕๓๗ นายสงวน สุทธายศ ศิลปศาสตรบัณฑิตกติติมศักดิ์ สาขาวัฒนธรรมศึกษา 
๑๔ ๒๕๓๗ พระราชรัตนมุน ี  ครุศาสตรบณัฑิตกติตมิศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา 
๑๕ ๒๕๓๗ นายสมชาต ิ ลิมปะพันธ์ุ ครุศาสตรบณัฑิตกติตมิศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา 
๑๖ ๒๕๓๘ นายบรรเลง รอบบรรเจิด ศิลปศาสตรบัณฑิตกติติมศักดิ์ สาขาการบรหิารธุรกิจ 
๑๗ ๒๕๓๘ นายสาธร โสรัฐประสพสันต ิ ศิลปศาสตรบัณฑิตกติติมศักดิ์ สาขาวัฒนธรรมการศึกษา 
๑๘ ๒๕๓๙ นายประพาศ สิงหลักษณ ์ ศิลปศาสตรบัณฑิตกติติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาชุมชน 
๑๙ ๒๕๓๙ นายเกตุ แสงสินธ์ุ วิทยาศาสตรบณัฑิตกติตมิศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมเครื่องกล 
๒๐ ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ วิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตตมิศักดิ์ 
๒๑ ๒๕๔๐ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกติตมิศักดิ์ 
๒๒ ๒๕๔๐ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑติกิตติมศักดิ ์
๒๓ ๒๕๔๐ สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกติตมิศักดิ์ 
๒๔ ๒๕๔๐ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ ์ วิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตตมิศักดิ์ 
๒๕ ๒๕๔๑ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกติตมิศักดิ์ 
๒๖ ๒๕๔๑ พระครูปลัดวิมลสิริวฒัน์ (อมร ยสนิธโร) ครุศาสตรบณัฑิตกติตมิศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา 
๒๗ ๒๕๔๑ นายถนัด ซองเหลีย่ม ศิลปศาสตรบัณฑิตกติติมศักดิ์ สาขาการบรหิารธุรกิจ 
๒๘ ๒๕๔๒ นายประพฤต ิ ลิมปะพันธ์ุ ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกติตมิศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร ์
๒๙ ๒๕๔๒ นางเปรมฤด ี ชามพูนท วิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตตมิศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
๓๐ ๒๕๔๔ นายยงศักดิ ์ อัครชัยพันธ์ ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกติตมิศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร ์
๓๑ ๒๕๔๔ นายสมไทย วงษ์เจริญ ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกติตมิศักดิ์ สาขาการบริหารธุรกิจ 
๓๒ ๒๕๔๖ นายอภัย จันทนจุลกะ ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกติตมิศักดิ์ สาขายทุธศาสตร์การพฒันา 
๓๓ ๒๕๔๗ รองศาสตราจารย์นคร ณ  ลำปาง ครุศาสตรดุษฎีบัณฑติกิตติมศักดิ์ สาขาการบรหิารการศึกษา 
๓๔ ๒๕๔๗ นายเกษมสันต ์ วิลาวรรณ ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกติตมิศักดิ์ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
๓๕ ๒๕๔๗ นายสุรินทร ์ อินจง วิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตตมิศักดิ์ สาขาส่งเสริมการเกษตร 
๓๖ ๒๕๔๘ ศาสตราจารย ์ดร.สึโตมุ โฮริอุชิ ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกติตมิศักดิ์ สาขายทุธศาสตร์การพฒันา 
๓๗ ๒๕๔๘ นายประกิตติ ์ พิริยะเกียรต ิ ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกติตมิศักดิ์ สาขาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยว 



ลำดับที่ ปี พ.ศ. ชื่อ - ชื่อสกุล ปริญญาที่ได้รับ 
๓๘ ๒๕๔๘ นางสาวเกศริน นรัตถรักษา ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกติตมิศักดิ์ สาขาการพฒันาชุมชน 
๓๙ ๒๕๔๙ นายอภิชาต ิ วงศ์สุรไกร วิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตตมิศักดิ์  

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
๔๐ ๒๕๔๙ ว่าที่ร้อยเอกเทยีนชัย  ทองวินิชศิลป ครุศาสตรดุษฎีบัณฑติกิตติมศักดิ์ สาขาการบรหิารการศึกษา 
๔๑ ๒๕๔๙ นายสงัด อินมะตูม วิทยาศาสตรมหาบัณฑติกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
๔๒ ๒๕๔๙ นางอนงค ์ ไชยูปถัมภ ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิตกติติมศักดิ์ สาขาการศึกษาพิเศษ 
๔๓ ๒๕๕๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ปรัชญาดุษฎีบัณฑติกิตติมศักดิ ์
๔๔ ๒๕๕๑ นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชต ิ ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกติตมิศักดิ์ สาขาการจัดการทัว่ไป 
๔๕ ๒๕๕๑ นายประทีป สุขโสภา ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกติตมิศักดิ์ สาขาภาษาไทย 
๔๖ ๒๕๕๑ นายทองคำ เข็มทองคำ วิทยาศาสตรมหาบัณฑติกิตติมศักดิ์ 

สาขาการสง่เสริมและการสือ่สารการเกษตร 
๔๗ ๒๕๕๑ นายกรุงธน ขำปลื้มจิต ครุศาสตรมหาบัณฑิตกติติมศักดิ์ สาขาดนตรีศึกษา 
๔๘ 

 
๒๕๕๒ 

 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา 
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามมกฎุราชกมุาร 

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑติกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษาปฐมวัย 

๔๙ ๒๕๕๒ นางสาวดวงนภา สราญรมย ์ ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกติตมิศักดิ์ สาขาการพฒันาชุมชน 
๕๐ ๒๕๕๒ นายวิสิทธ์ิ โรจน์พจนรัตน์ ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกติตมิศักดิ์ สาขาการจัดการทัว่ไป 
๕๑ ๒๕๕๒ นายสมชัย หยกอุบล วิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตตมิศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
๕๒ ๒๕๕๒ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร วิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตตมิศักดิ์ สาขาเกษตรอินทรยี ์
๕๓ ๒๕๕๓ นายวินัย พันธุรักษ์ ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑติกิตตมิศักดิ์ สาขาดนตรีสากล 
๕๔ ๒๕๕๓ นายพิชัย กรรณกุลสุนทร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑติกิตติมศักดิ์ สาขาจิตวทิยาและการแนะแนว 
๕๕ ๒๕๕๔ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตยิาภา นิติศาสตรดุษฎีบณัฑติกิตติมศักดิ์ 
๕๖ ๒๕๕๔ นายเกียรติชยั พงษ์พาณิชย ์ ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกติตมิศักดิ ์สาขานิเทศศาสตร ์
๕๗ ๒๕๕๔ นายเฉลิม สิงห์น้อย ครุศาสตรดุษฎีบัณฑติกิตติมศักดิ์ สาขาการบรหิารการศึกษา 
๕๘ ๒๕๕๔ นายสมชัย ชัยชนะวงศ์ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑติกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ 
๕๙ 

 
๒๕๕๕ 

 
ศาสตราจารย ์ดร. เดเนียล เจ. เบรดเลย์    
(Prof. Dr. Daniel J. Bradley) 

วิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตตมิศักดิ์ สาขาเคมี 

๖๐ 
 

๒๕๕๕ 
 

ศาสตราจารย ์ดร. เทตซยึะ คาจิซะ  
(Prof. Dr. Tetsuya Kajisa) 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา 

๖๑ ๒๕๕๕ 
 

รองศาสตราจารย์นาโอมาสะ  ซาซากิ  
(Assoc. Prof. Naomasa Sasaki) 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยทีางการศึกษา 

๖๒ ๒๕๕๗ นายศุภฤกษ ์ วังซ้าย ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑติกิตตมิศักดิ์ สาขาดนตรีสากล 
๖๓ ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ครุศาสตรดุษฏีบัณฑติกิตติมศักดิ์ สาขาการบรหิารการศึกษา 
๖๔ ๒๕๕๙ นายอนุพงษ ์ สิงหพันธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิตกติติมศักดิ์ สาขาภาษาไทย 
๖๕ ๒๕๕๙ นายธรรมรัตน์  บำรุงไทย บริหารธรุกิจมหาบัณฑิตกติติมศักดิ์ สาขาการจัดการประยุกต ์
๖๖ ๒๕๕๙ นายธนศักดิ์  มากมิ่ง  ศิลปศาสตรมหาบัณฑติกิตติมศักดิ ์สาขาการพฒันาชุมชน 
๖๗ ๒๕๕๙ นายเติม  แย้มเสมอ ครุศาสตรดุษฏีบัณฑติกิตติมศักดิ์ สาขาการบรหิารการศึกษา 
๖๘ ๒๕๖๑ นางสมสมยั  เขาเหิน บริหารธรุกิจดุษฎีบัณฑติกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการประยุกต ์
๖๙ ๒๕๖๑ นายพิทยา คีรีวิเชียร บริหารธรุกิจดุษฎีบัณฑติกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการประยุกต ์
๗๐ ๒๕๖๑ นางนัยนา  ปัตตพงศ์ ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกติตมิศักดิ์ สาขาการพฒันาชุมชน 
๗๑ ๒๕๖๓ สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิา พัชรสุธาพิมลลักษณ  

พระบรมราชินี 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑติกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   

 



 
กำหนดการ 

พิธีประกาศเกียรติคุณ มอบครุยปริญญาบัตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
และ พิธีมุทิตาบัณฑิต 

วันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

 

  

๐๙.๓๐ น. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ตั้งแถว ณ บริเวณหน้าหอประชุม 
๐๙.๔๕ น. ขบวนอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ธงชาติ ธงมหาวิทยาลัย และบัณฑิต  

 มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต เคลื่อนแถวเข้าสู่หอประชุม 
๑๐.๓๐ น. พิธีประกาศเกียรติคุณ มอบครุยปริญญาบัตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
 และพิธีมุทิตาบัณฑิต 

o นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกรวย
ถวายราชสักการะ 

o พิธีประกาศเกียรติคุณ มอบครุยปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
และมอบช่อดอกไม้ 

๑) นางสมสมัย  เขาเหิน 
๒) นายพิทยา  คีรีวิเชียร 
๓) นางนัยนา ปัตตพงศ ์

o ผู้แทนบัณฑิตกิตติมศักดิ์กล่าวแสดงความรู้สึก 
o พิธีมอบรางวัลแก่อาจารย์ผู้สอนดีเด่น 
o ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 
o อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กล่าวปัจฉิมโอวาท 
o ผู้แทนบัณฑิตกล่าวแสดงความรู้สึก 
o บัณฑิตร่วมร้องเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

๑๒.๐๐ น. เสร็จพิธี 
 

 
 
การแต่งกายผู้เข้าร่วมพิธี 

ชาย : ชุดสากลนิยม และสวมครุยวิทยฐานะ (ถ้ามี) 
หญิง  : ชุดกระโปรงสุภาพ และสวมครุยวิทยฐานะ (ถ้ามี) 

  



 
 

คณะผู้จัดทำ 
 

❖ ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์     รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
นายอำพน กลีบปาน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 

 
 
 

❖ คณะกรรมการดำเนินงาน 
อาจารย์ธีรพัฒน์ พูลทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
อาจารย์ ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
อาจารย์ภัครพล แสงเงิน อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์ หัวหน้างานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา 
นายปองภพ ด้วงน้อย นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
นางวิยะดา สุเมธเทพานันท์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง 
นายอนาวิล เรือนวงค์ นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง 

  



 


