




	 ในนาม	มหาวทิยาลัยราชภฏัพบิลูสงคราม	ขอแสดงความช่ืนชมยนิดีกบับัณฑติ	มหาบัณฑติ	ดษุฎบีณัฑติ	

และบณัฑติกติตมิศกัดิทุ์กท่าน	ท่ีมคีวามเพยีรมานะ	อตุสาหะ	และประสบผลส�าเรจ็ตามความประสงค์	ไม่ว่าท่าน

จะได้รับปริญญาในระดับใดก็ถือว่าเป็นความส�าเร็จอย่างย่ิงใหญ่ของท่านท่ีได้ก้าวหน้าข้ึนอีกระดับหนึ่ง	 ขอให้

ท่านทัง้หลายพงึระลกึอยูเ่สมอว่าบณัฑติทกุท่านล้วนเป็นเกยีรตแิละความภาคภมิูใจของมหาวทิยาลยั	ขอให้ท่าน

น�าองค์ความรู้ที่มีนั้นไปสร้างคุณงามความดีให้เกิดแก่ตนเอง	 ผู้อื่น	 สังคม	 และประเทศชาติ	 หมั่นพากเพียร

พัฒนาตนเองให้ก้าวทันต่อสภาวการณ์ของโลกปัจจุบันอยู ่ตลอดเวลา	 พึงรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพ																						

และคณุงามความดท้ัีงหลายเหล่านัน้ท่ีท่านท่ีได้สัง่สมมา	ให้สมกบัความเป็นบัณฑตินกัปฏบิตั	ิซือ่สตัย์	และพัฒนา	

	 สุดท้ายนี้	ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ	จงช่วยปกปักรักษา	คุ้มครองให้บัณฑิตทุกท่าน

จงพบแต่สิ่งที่ดีงาม	 มีอายุ	 วรรณะ	 สุขะ	 พละ	 และมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	 ตลอดจน																							

การด�าเนินชีวิต	ขอให้ปราศจากทุกข์	อุปสรรคภัยภาณทั้งปวงทั้งสิ้น	เทอญ.

	 	 	 	 	 	 	 (นายสมบูรณ์		เสงี่ยมบุตร)

	 	 	 	 	 	 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



	 ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	 ผมขอแสดงความยินดีกับบัญฑิตกิตติมศักด์ิ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประจ�าปี	พ.ศ	๒๕๕๙	ทุกท่านและได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ	สยามมกุฎราชกุมาร	ในครั้งนี้

	 ผู้เป็นบัญฑิตกิตติมศักดิ์	 นอกเหนือจากการเป็นผู้ทรงภูมิความรู้	 ความสามารถทางวิชาการที่

สั่งสมมาเป็นเวลานานจนประสบความส�าเร็จในหน้าที่การงาน	หรือความส�าเร็จที่สร้างขึ้นในช่วงชีวิต			

ยังเป็นผู้มีคุณธรรม	จริยธรรม	มีความวิริยะ	อุตสาหะ	มีความรับผิดชอบต่อตนเอง	สังคม	และประเทศ

ชาติ	ในการปฏิบัติหน้าที่การงาน	ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อตนเองและองค์กร	มุ่งมั่นที่จะประกอบ

สัมมาอาชีพด้วยความชื่อสัตย์สุจริต	ยึดมั่นในคุณงามความดี	ความถูกต้อง	และเห็นประโยชน์ส่วนรวม

เป็นส�าคญั	ให้คูค่วรศกัดิแ์ละสิทธแิห่งปรญิญากติตมิศักดิท์ีท่่านได้รบัจากมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม

	 ท้ายที่สุด	 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาที่ท่านนับถือ													

โปรดอวยพรให้ทุกท่านประสบความส�าเร็จในการท�างาน	มีชื่อเสียงเกียรติยศและด�ารงชีวิตอย่างมีความ

สุขในชีวิตตลอดไป
     

            (อาจารย์	ดร.สาคร	สร้อยสังวาลย์)

	 	 	 	 	 	 	 อธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม



เกดิวนัที	่		 	 ๑๑	สงิหาคม	๒๔๘๐
ภูมลิ�าเนา			 	 เป็นชาวจังหวดัพษิณโุลก
ประวตักิารศกึษา  → ระดบัปรญิญาตร	ี:	 กศ.บ.	สถานศกึษา	วทิยาลยัวชิาการศกึษาประสานมติร	
   → ระดบัปรญิญาโท	:		 M.Ed	(MAGNA	CUM	LAUDE),	Middle	Tennessee	State	Unversity
ประวตักิารท�างาน		 →	พ.ศ.	๒๕๐๐-๒๕๐๑		 ครจูตัวา	โรงเรยีนมธัยมสามญัศกึษาบางระก�า
   →	พ.ศ.	๒๕๐๑-๒๕๐๒			 ครจูตัวา	โรงเรยีนเมอืงพษิณโุลก
   →	พ.ศ.	๒๕๐๒-๒๕๐๗		 ครตูร	ีโรงเรยีนศรวีนาราม
   →	พ.ศ.	๒๕๐๘-๒๕๐๙		 ครตูร-ีโท	โรงเรยีนวดัสนามบนิ	(วไิลราษฎร์อปุถมัภ์	ศรวีสิทุธาราม)
   →	พ.ศ.	๒๕๐๙-๒๕๑๑		 หน่วยศกึษานเิทศก์ฝ่ายสามญัศกึษาจงัหวดัน่าน
   →	พ.ศ.	๒๕๑๑-๒๕๑๒		 ผูช่้วยครใูหญ่โทโรงเรยีนวดัสกดัน�า้มนั
   →	พ.ศ.	๒๕๑๓-๒๕๑๔		 ครใูหญ่โทโรงเรยีนบ้านกร่าง	(พระขาวชยัสทิธิ)์
   → พ.ศ.	๒๕๑๖-๒๕๑๘		 ผูช่้วยหวัหน้าส่วนการศกึษา	องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัพษิณโุลก
   → พ.ศ.	๒๕๑๙-๒๕๒๐		 รกัษาการหวัหน้าส่วนการศกึษา	องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัพษิณโุลก
   →	พ.ศ.	๒๕๒๐-๒๕๒๓		 หวัหน้าส่วนการศกึษา	องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัพษิณโุลก
   →	พ.ศ.	๒๕๒๔-๒๕๒๗		 ผูอ้�านวยการการประถมศกึษา	จงัหวดัพษิณโุลก
   →	พ.ศ.	๒๕๒๗-๒๕๒๘		 ผูอ้�านวยการการประถมศกึษา	จงัหวดัเพชรบรูณ์
   →	พ.ศ.	๒๕๒๙-๒๕๓๐		 ผูอ้�านวยการการประถมศกึษา	จงัหวดัเชยีงราย
   →	พ.ศ.	๒๕๓๑-๒๕๓๕		 หวัหน้าหน่วยศกึษานเิทศก์	๙	ส�านกังานคณะกรรมการ		
	 	 	 			 	 	 ประถมศกึษาแห่งชาต	ิกระทรวงศึกษาธกิาร
   →	กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒุ	ิสถาบนัราชภฏัพบิลูสงคราม
   →	กรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒุ	ิมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม
   → ผูท้รงคณุวุฒใิน	อ.ก.ค.ศ.	ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณโุลก	เขต	๑
   →	กรรมการผูท้รงคณุวฒุกิารศึกษาขัน้พืน้ฐาน	โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาภาคเหนอื
   →	อนกุรรมการผูท้รงคณุวฒุ	ิคณะกรรมการก�าหนดราคาประเมนิทนุทรพัย์
ต�าแหน่งปัจจบุนั	 	 →	กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒุ	ิมหาวทิยาลยัพษิณโุลก
   →	ประธานกรรมการคดัเลอืกครสูอนด	ีตามโครงการของ	สสค.
   →	ประธานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	โรงเรยีนวดัมหานาม
   →	คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	โรงเรยีนอนบุาลพษิณุโลก
สถานทีต่ดิต่อ		 	 ๕๕/๑	หมูท่ี	่๑๑	ต�าบลหวัรอ	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัพษิณโุลก

นายเตมิ แย้มเสมอ
ปรญิญาครศุาสตรดุษฎบีณัฑติกติตมิศักดิ์

สาขาวชิาการบรหิารการศึกษา



	 ด้วยค�าว่า	“ครู”	 เป็นค�าศักดิ์สิทธิ์ที่ฝังรากลึกอยู่ในหัวใจตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่นายเติม	แย้มเสมอ	จึงยืนหยัด
ในความเป็นครูทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนมาตั้งแต่อดีต	 ใช้การสอนทั้งแบบในกรอบและนอกกรอบ	 โดยให้นิยาม
ของการเรยีนนอกโรงเรยีนว่า	“มหาวทิยาลยัชวีติ”	และการศกึษาในโรงเรียนเป็น	“โรงเรยีนสาธิต”	เป็นผูริ้เร่ิมนวตักรรม
ในโรงเรียนแล้วขยายผลออกไปอย่างกว้างขวาง	มีความสนใจในภูมิปัญญา	โดยยึดถือคติที่ว่า	“อย่าให้ได้ชื่อว่า	ความรู้
ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด”	 หมั่นศึกษาค้นคว้าพัฒนาความรู้ให้กับตนเอง	 และพัฒนาการบริหารระบบการศึกษาอยู่ตลอด
เวลา	เพือ่ให้อนาคตของชาติมคีวามก้าวหน้าทดัเทยีมผูอ้ืน่	โดยพงึระลกึอยูเ่สมอว่า	“ศษิย์เป็นอย่างไร	ให้ดคูรทูีส่อนมา”	
	 จากการทีเ่ป็นผู้อทิุศตนให้กบัการศกึษามาโดยตลอดตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั	และสร้างสรรค์ผลงานต่าง	ๆ 	ใน
การพฒันาระบบการศกึษาจนเป็นทีป่ระจกัษ์ทัง้ในระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศ	จงึมผีูใ้ห้ความสนใจมาศกึษาดผูลงาน
ทั้งในและต่างประเทศ	อีกทั้งยังได้รับการยกย่องให้เป็น	“ครูของครู”	ที่เสียสละและอุทิศก�าลังใจ	ก�าลังกายเพื่อวิชาชีพ
ครู	จนท�าให้มีผลงานที่ดีเด่นมากมาย	อาทิ
  →	การเข้ารับพระราชทานสายสะพายสายแรกของคนชาวประถมศึกษาพิษณุโลก
	 	 		จาก	สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร
  →	การเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก	เนื่องใน	วันสถาปนาวิหารวัดจุฬามณี
	 	 		จาก	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
  →	การเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก	เนื่องในงาน	To	be	number	one
	 			 		จาก	ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
  →	ได้รับโล่เกียรติคุณ	“รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น”
		 	 		จาก	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
  →	ได้รับโล่เกียรติคุณ	“กรรมการสภาประจ�าสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม”
	 	 		จาก	ท่าน	พลเอก	ดร.ศิริ	ทิวะพันธุ์	นายกสภาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
  →	ได้รับโล่เกียรติคุณ	“ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”
  →	ได้รับโล่เกียรติคุณ	“หนึ่งคนดี	หนึ่งหมู่บ้าน”	จาก	นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวรอ

	 ด้วยความมีอุดมการณ์ของความเป็นครูผู้ท่ีเสียสละและอุทิศก�าลังใจ	 ก�าลังกายเพื่อวิชาชีพครู	 มุ่งมั่นพัฒนา
ระบบการศึกษาให้มีความก้าวหน้า	และเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่หนึ่งมาโดยตลอด	สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามจึงมอบปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	 เพื่อเป็นเกียรติประวัติ
สืบไป

ผลงานและเกยีรตคุิณทีไ่ด้รบั



เกดิวนัที	่		 	 ๘	พฤศจิกายน	๒๕๐๒
ภูมลิ�าเนา			 	 เป็นชาวจังหวดัอตุรดติถ์
ประวตักิารศกึษา			 ระดบัประถมศกึษาปีที	่๗	โรงเรยีนน�า้ตาลสงเคราะห์	ต�าบลวงักะพ้ี	อ�าเภอเมือง	จงัหวดัอตุรดติถ์
ประวตักิารท�างาน			 →	อดตี	–	ปัจจุบนั	นกัแสดงคณะลเิกคณะ	วาสนาดาวเหนอื
   →	พ.ศ.	๒๕๕๘	ครผููฝึ้กสอนศลิปะการแสดงลเิก	ให้กบันกัศกึษาคณะครศุาสตร์		 	
      และชมรมลเิกเพชรพบิลูมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม
ต�าแหน่งปัจจบุนั			 →	หวัหน้าคณะลเิก	วาสนาดาวเหนอื
   →	ครสูอนศลิปะการแสดงลเิก
สถานทีต่ดิต่อ		 	 ๕๑	/๑๔	หมูท่ี	่๔	บ้านหนองฝา	ต�าบลวดัจนัทร์	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัพษิณโุลก

	 นายอนพุงษ์	สงิหพนัธุ	์ผูส้บืทอดศลิปะการแสดงลเิกมาตัง้แต่สมยัรุน่บดิามารดา	ด้วยความทีเ่ตบิโตมากบัคณะลเิก
จงึรกัและผกูพนั	 และด้วยปณธิานทีแ่น่วแน่ว่าจะต้องอนรุกัษ์และสบืสานให้ลเิกยงัคงไม่สญูหายไป	 จงึมุง่มัน่และตัง้ใจศึกษา
หาความรูใ้นศาสตร์ของศลิปะการแสดงลิเกไว้อย่างครบถ้วน	 ไม่ว่าจะเป็นในเรือ่งของความรูเ้กีย่วกบัการร่ายร�า	 อริยิาบถ
ท่าทางต่าง	ๆ	ของตวัสมมตแิต่ละตวั	ความรูเ้กีย่วกบัการร้อง	การเอือ้น	และการออกเสยีงตามท่วงท�านองของการร้องลเิก	
การแต่งค�าประพนัธ์ซึง่เป็นหวัใจส�าคญัของการเล่นลเิก	 อกีท้ังยังเป็นผูท่ี้มทัีกษะทางด้านสติปัญญาในการแก้ไขสถานการณ์
เฉพาะหน้า	มีคณุธรรมจรยิธรรม	กระท�าตนเป็นแบบอย่างทีด่	ีและเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ต่อเพือ่นมนษุย์ด้วยกนั
	 จากการทีเ่ป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถทางด้านศลิปะการแสดงลเิก	 และด้วยความท่ีมอุีดมการณ์ของความเป็น														
ผูอ้นรุกัษ์	และสบืทอดศลิปวฒันธรรม	ในปี	พ.ศ.๒๕๕๘	จงึได้ถ่ายทอดวชิาความรูใ้นศาสตร์ของการแสดงลเิกให้กบันักศึกษา
คณะครศุาสตร์	 มหาวิทยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม	 และฝึกซ้อมการแสดงลเิกให้กบัชมรมลิเกเพชรพบิลู	 จนได้รบัการขนาน
นามให้เป็น	“ปราชญ์ชาวบ้านผูส่้งเสรมิ	สบืสาน	และท�านบุ�ารุงศลิปวฒันธรรมไทย	ด้านศลิปะการแสดงลิเกประจ�าปี	๒๕๕๘”	
จากส�านกัศลิปะและวฒันธรรม	 มหาวทิยาลัยราชภฏัพบิลูสงคราม	 ด้วยความทีเ่รยีนจบเพยีงแค่ชัน้ประถมศกึษาปีที	่ ๗																			
จงึไม่มีโอกาสได้เป็นครตูามทีต่ัง้ใจไว้ในตอนเดก็	 แต่กด้็วยความท่ีมุง่มัน่ตัง้ใจ	 ประกอบกบัมศีลิปะอยู่ในตัวเอง	 จงึสามารถ
ถ่ายทอดวชิาความรูไ้ด้ออกมาเป็นอย่างดี	และสามารถอบรมสัง่สอนให้นกัศกึษาเกดิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์	เทยีบเท่ากบั
คุณวฒุใินระดับอดุมศกึษา	
	 ในฐานะทีไ่ด้สบืทอด	 อนรุกัษ์	 และเป็นผูถ่้ายทอดศลิปะการแสดงมาเป็นระยะเวลายาวนาน	 สภามหาวทิยาลยั															
ราชภฏัพบิลูสงครามจึงมมีตมิอบปรญิญาครศุาสตรมหาบณัฑติกติตมิศกัดิ	์สาขาวชิาภาษาไทย	เพือ่เป็นเกยีรตปิระวตัสิบืไป

นายอนพุงษ์   สิงหพนัธ์ุ
ปรญิญาครศุาสตรมหาบณัฑติกติตมิศักดิ์ 

สาขาวชิาภาษาไทย

ผลงานและเกยีรตคุิณทีไ่ด้รบั



เกดิวนัที	่		 	 ๑	มกราคม	๒๔๙๐
ภูมลิ�าเนา			 	 เป็นชาวจังหวดัพษิณโุลก
ประวตักิารศกึษา		 →	ชัน้ประถมศกึษาปีที	่๔	โรงเรยีนหนองพระ	ต�าบลในเมอืง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัพษิณโุลก
   → การศกึษาทางพระพุทธศาสนา	(นกัธรรมตร)ี	วดัสระแก้วประทมุทอง	อ�าเภอเมือง	จงัหวดัพษิณโุลก
ประวตักิารท�างาน	  →	พ.ศ.	๒๕๔๓		กรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล										
   →	พ.ศ.	๒๕๔๕		ประธานกรรมการศนูย์การเรยีนรูช้มุชน
   →	พ.ศ.	๒๕๕๖		นายกสโมสรไลออนส์	พษิณโุลก
   →	พ.ศ.	๒๕๕๘		ประธานเขต	สโมสรไลออนส์	ภาค	๓๑๐	A	๒
ต�าแหน่งปัจจบุนั	  → เจ้าของธรุกจิส่วนตวั	
สถานทีติ่ดต่อ		 	 ๕๔๘/๑๑	ถนนมติรภาพ	ต�าบลในเมอืง	อ�าเภอเมอืง	จังหวดัพษิณโุลก

นายธรรมรัตน์  บำารุงไทย
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

สาขาวิชาการจัดการประยุกต์



	 นายธรรมรัตน์	บ�ารุงไทย	ปัจจุบันประกอบธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านการค้าปลีก-ส่ง	และธุรกิจอื่น	ๆ	มากมาย	
สามารถบริหารจัดการธุรกิจของตนให้มีความเจริญก้าวหน้า	 มีเครือข่ายรองรับท่ัวประเทศ	 ท้ังยังเป็นผู้มีความรู้ทาง
ด้านการบรหิารจดัการเป็นอย่างด	ีและด้วยความท่ีเป็นผูท่ี้ชอบการสร้างบญุ	และช่วยเหลอืผูอ้ืน่อยู่เสมอ	จงึอทิุศตนและ
ท�าประโยชน์ให้กับสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน	 เช่น	 การบริจาคเงินให้กับศาสนาในการก่อตั้งสิ่งปลูกสร้างต่าง	 ๆ															
อกีท้ังยงัมอบทนุการศกึษาในการช่วยเหลือนกัเรียนนักศกึษาเป็นประจ�าทกุปี	สนบัสนนุกจิกรรมต่าง	ๆ 	ของสถาบนัการ
ศึกษาหลายสถาบัน	และร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือให้กับองค์กรการกุศลต่าง	ๆ	เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส	
เป็นต้น	 ด้วยความที่เป็นผู้เสียสละทั้งก�าลังกาย	 ก�าลังใจ	 และก�าลังทรัพย์	 โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน	 จึงท�าให้มีผลงาน											
และเกียรติคุณที่ได้รับจ�านวนมาก	อาทิ		

	 ด้วยคุณงามความดีแห่งการอุทิศตนเพื่อสังคมส่วนรวม	 โดยเสียสละ														
ทั้งก�าลังกาย	 ก�าลังใจ	 และก�าลังทรัพย์ของตนเองโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอื่นใด															
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจึงมอบปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์	สาขาวิชาการจัดการประยุกต์	เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ผลงานและเกยีรตคุิณทีไ่ด้รบั



เกดิวนัที	่		 	 ๕	เมษายน	๒๔๙๒
ภูมลิ�าเนา			 	 เป็นชาวจังหวดันครสวรรค์
ประวตักิารศกึษา			 ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่๓	โรงเรยีนสวุรรณวทิยา	ต�าบลบางแก้ว	อ�าเภอบรรพตพสิยั	
	 	 	 จังหวดันครสวรรค์
ประวติัการท�างาน	 →	พ.ศ.	๒๕๑๒-๒๕๑๔	หน่วยน�า้มนัเบา	(เครือ่งมอืเลก็)	ศนูย์เครือ่งมอืกลตาก	จงัวดัตาก	
	 	 	 		(แผนโคลมัโบไทยออสเตรเลยี)
   →	พ.ศ.	๒๕๑๕-๒๕๑๗	กจิการฝ่ายป่า	บรษิทัเสรอีนิเตอร์ไพร์สคูส่ญัญากบับรษิทัศรมีหาราชา	
   →	พ.ศ.	๒๕๑๙-๒๕๒๑	ผูส้ือ่ข่าวหนงัสอืพมิพ์ประชารฐัสุโขทยั
   →	พ.ศ.	๒๕๒๒-๒๕๒๕	ฝ่ายบคุคล	บรษิทั	จาคอบมลูเลอร์อนิเตอร์เนชนัแนล	คอนแทรคเตอร์		
	 	 				 		เมอืงแฟรง็เฟรติ	ประเทศเยอรมนัตะวนัตก	(สมยัยงัไม่รวมตวัเป็นประเทศเดยีวกนั)
   →	พ.ศ.	๒๕๓๖	-	๒๕๔๐	เลขาธกิารส่วนตวั	นายสมศกัดิ	์เทพสทุนิ	อดตีรองนายกรฐัมนตรี
ต�าแหน่งปัจจบุนั		 →	กรรมการผูท้รงคณุวฒุด้ิานสังคม	ในคณะกรรมการร่วมภาครฐัและเยาวชน	
	 	 	 		เพือ่พฒันาแก้ไข	ปัญหาเศรษฐกจิ	(กรอ.จงัหวดัสโุขทยั)
   →	ประธานกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีนอนบุาลศรสี�าโรง	ส�านกังานเขตพืน้ที่
	 	 	 		การศกึษาประถมศกึษาสโุขทยั	เขต	๖
   →	ปราชญ์สหกรณ์	ประจ�าจงัหวดัสโุขทยั
   →	ทีป่รกึษาจังหวดัสโุขทยั	ด้านเศรษฐกจิ	ความมัน่คง	และด้านการท่องเทีย่ว
   →	กรรมการเผยแพร่พระพทุธศาสนาประจ�าจงัหวดัสโุขทยั
   →	อนกุรรมการอ�านวยการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดัสุโขทยั
   →	คณะกรรมการผงัเมอืงระดบัจงัหวดั	ในส่วนของผูแ้ทนองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเทศบาล	
	 	 	 		ประชาชนสงัคม	ผูท้รงคณุวฒุิ
   →	คณะกรรมการพจิารณากลัน่กรองการกูเ้งนิขององค์กรการบรหิารส่วนจงัหวดั	เทศบาล
   →	คณะกรรมการบรหิารจดัการน�า้	จงัหวดัสโุขทยั
   →	คณะกรรมการพฒันาการท่องเทีย่วประจ�าเขต	พฒันาการท่องเทีย่วมรดกโลกด้านวฒันธรรม
สถานทีต่ดิต่อ		 	 ๕๕	/	๒	หมู่ที	่๙	ต�าบลเกาะตาเลีย้ง	อ�าเภอศรสี�าโรง	จงัหวดัสโุขทยั

นายธนศักดิ ์  มากม่ิง
ปรญิญาศิลปศาสตรมหาบณัฑติกติตมิศักด์ิ

สาขาวชิาการพฒันาชมุชน



	 นายธนศักดิ์	 มากม่ิง	 ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการพัฒนาชุมชน	 สังคมของคนชั้นรากหญ้าในท้องถิ่น						
เป็นระยะเวลาอันยาวนาน	 ดังเห็นได้จากการท่ีเป็นผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อสังคมส่วนรวม	 เช่น	 การพัฒนารูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะการอ่านของนกัเรยีนระดบัประถมศึกษา	โดยให้ความส�าคัญกบัการอ่านออกเขียนได้ของเดก็นกัเรียน	
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชนให้แก่คนในชุมชน	 อีกท้ังยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นปราชญ์สหกรณ์																											
โดย	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และเป็นคณะกรรมการอ�านวยการส่งเสริมและสนับสนุน																		
การท่องเที่ยวในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นประจ�าทุกปี	 จนเป็นที่ไว้วางใจจากผู้ใหญ่ในจังหวัดให้มี
อ�านาจตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว	และนอกจากนี้ยังมีผลงานและเกียรติคุณที่ได้รับจ�านวนมาก	อาทิ

	 	 พ.ศ.	๒๕๔๕	 ได้รับโล่เกียรติคุณ	“ผู้ให้การสนับสนุนการศึกษา”
	 	 	 	 จาก	ส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย
	 	 พ.ศ.	๒๕๔๖	 ได้รับโล่เกียรติคุณ	“ผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยพลศึกษาแห่ง
	 	 	 	 ประเทศไทย”	จาก	สถาบันการพลศึกษา
	 	 พ.ศ.	๒๕๔๖	 ได้รับโล่เกียรติคุณ	“ผู้ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานกิจกรรม”
	 	 	 	 จาก	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	
	 	 พ.ศ.	๒๕๔๘	 ได้รับโล่เกียรติคุณ	“ผู้ให้การสนับสนุนการประกวดไหว้ครูมวยไทย	ทักษะ	คีตะ
	 	 	 	 มวยไทย”	จาก	ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย
	 	 พ.ศ.	๒๕๔๙	 ได้รับโล่เกียรติคุณ	“ผู้ให้การสนับสนุนกิจการของสมาคมสื่อมวลชน”
	 	 	 	 จาก	สมาคมสื่อมวลชน	จังหวัดสุโขทัย
	 	 พ.ศ.	๒๕๕๔	 ได้รับโล่เกียรติคุณ	“ปราชญ์สหกรณ์ของจังหวัดสุโขทัย”	
	 	 	 	 จาก	กรมส่งเสริมสหกรณ์	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 	 พ.ศ.	๒๕๕๘	 ได้รับโล่เกียรติคุณ	“ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น”
	 	 	 	 จาก	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน	จังหวัดสุโขทัย
 
	 ด้วยคุณงามความดีแห่งการอุทิศตนเพื่อชุมชน	สังคม	เสียสละเวลา	ก�าลังกาย	ทุ่มเทก�าลังใจ	และก�าลังทรัพย์
ของตนเองเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้อื่น	 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	 จึงมอบปริญญาศิลปศาสตรมหา
บัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาการการพัฒนาชุมชน	เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ผลงานและเกยีรตคุิณทีไ่ด้รบั



บัณฑิตกิตติมศักด์ิของวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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	๑ ๒๕๒๕ นายสนิท นิลก�าแหง ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาการบริหารโรงเรียน

	๒ ๒๕๒๗ จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาศิลปศึกษา

๓ ๒๕๒๘ นายพิทยา ศิริวรรณโภคะกุล ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาการสหกรณ์

๔ ๒๕๒๘ นางสาวบุญส่ง รักษ์เจริญ ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาการบริหารโรงเรียน

๕ ๒๕๓๐ นายมนัส รุ่งเรือง
วิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ																																										
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล

	๖ ๒๕๓๒ นายประสาท ภู่ทองค�า ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาการพัฒนาชุมชน

๗ ๒๕๓๓ นางละมัย เป้านงคราญ ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาการจัดการทั่วไป

๘ ๒๕๓๕ นายวิบูลย์ อินทร์คล้าย
วิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์																																								
สาขาการส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร

๙ ๒๕๓๖ นายประเสริฐ รัตนาคม ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขานิเทศศาสตร์

๑๐ ๒๕๓๖ นางอุไรวรรณ ไทยเกรียงไกรยศ ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาการบริหารการศึกษา

๑๑ ๒๕๓๖ นายยุทธชัย วิวัฎฎ์กุลธร
วิทยาศาสตรบัณฑิตกติติมศักด์ิ																																						
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล

๑๒ ๒๕๓๖ นายสุรินทร์ ฐิติปุญญา ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาการบริหารธุรกิจ

๑๓ ๒๕๓๗ นายสงวน สุทธายศ ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวัฒนธรรมศึกษา

๑๔ ๒๕๓๗ พระราชรัตนมุนี ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาการบริหารการศึกษา

 ๑๕ ๒๕๓๗ นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาการบริหารการศึกษา

๑๖ ๒๕๓๘ นายบรรเลง รอบบรรเจิด ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาการบริหารธุรกิจ

๑๗ ๒๕๓๘ นายสาธร โสรัฐประสพสันติ ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวัฒนธรรมการศึกษา

๑๘ ๒๕๓๙ นายประพาศ สิงหลักษณ์ ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาการพัฒนาชุมชน

๑๙ ๒๕๓๙ นายเกตุ แสงสินธุ์
วิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์																																								
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล

๒๐ ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

๒๑ ๒๕๔๐ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

๒๒ ๒๕๔๐ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

๒๓ ๒๕๔๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

๒๔ ๒๕๔๐ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

๒๕ ๒๕๔๑ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ	เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

๒๖ ๒๕๔๑ พระครูปลัดวิมลสิริวัฒน์	(อมร	ยสินธโร) ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาการบริหารการศึกษา

๒๗ ๒๕๔๑ นายถนัด ซองเหลี่ยม ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาการบริหารธุรกิจ

๒๘ ๒๕๔๒ นายประพฤติ ลิมปะพันธุ์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	รัฐประศาสนศาสตร์

๒๙ ๒๕๔๒ นางเปรมฤดี ชามพูนท วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

๓๐ ๒๕๔๒ นายยงศักดิ์ อัครชัยพันธ์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขารัฐประศาสนศาสตร์

๓๑ ๒๕๔๔ นายสมไทย วงษ์เจริญ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ

๓๒ ๒๕๔๖ นายอภัย จันทนจุลกะ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา

๓๓ ๒๕๔๗ รองศาสตราจารย์นคร	ณ		ล�าปาง ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	การบริหารการศึกษา

๓๔ ๒๕๔๗ นายเกษมสันต์ วิลาวรรณ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	การบริหารทรัพยากรมนุษย์

๓๕ ๒๕๔๗ นายสุรินทร์ อินจง วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาส่งเสริมการเกษตร
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๓๖ ๒๕๔๗ ศาสตราจารย์	ดร.สึโตมุ		 โฮริอูชิ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา

๓๗ ๒๕๔๘ นายประกิตต์ พิริยะเกียรติ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

๓๘ ๒๕๔๘ นางสาวเกศริน นรัตถรักษา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาการพัฒนาชุมชน

๓๙ ๒๕๔๙ นายอภิชาต วงศ์สุรไกร
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์																																		
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

๔๐ ๒๕๔๙ ว่าที่ร้อยเอกเทียนชัย ทองวินิชศิลป ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาการบริหารการศึกษา

๔๑ ๒๕๔๙ นายสงัด อินมะตูม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

๔๒ ๒๕๔๙ นางอนงค์ ไชยูปถัมภ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาการศึกษาพิเศษ

๔๓ ๒๕๕๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

๔๔ ๒๕๕๑ นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

๔๕ ๒๕๕๑ นายประทีป สุขโสภา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาภาษาไทย

๔๖ ๒๕๕๑ นายทองค�า เข็มทองค�า
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ																																		
สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารการเกษตร

๔๗ ๒๕๕๑ นายกรุงธน ข�าปลื้มจิต ครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาดนตรีศึกษา

๔๘ 	๒๕๕๒
พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์																	
พระวรชายา	ในสมเด็จพระบรม	โอรสาธิราชฯ	
สยามมกุฎราชกุมาร

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

๔๙ 	๒๕๕๒ นางสาวดวงนภา สราญรมย์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

๕๐ 	๒๕๕๒ นายวิสิทธิ์ โรจน์พจนรัตน์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

๕๑ 	๒๕๕๒ นายสมชัย หยกอุบล วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๕๒ ๒๕๕๒ นายวิวัฒน์ ศัลยก�าธร วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาเกษตรอินทรีย์

๕๓ ๒๕๕๓ นายวินัย พันธุรักษ์ ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาดนตรีสากล

๕๔ ๒๕๕๓ นายพิชัย กรรณกุลสุนทร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

๕๕ ๒๕๕๔ พระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

๕๖ ๒๕๕๔ นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชานิเทศศาสตร์

๕๗ ๒๕๕๔ นายเฉลิม สิงห์น้อย ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

๕๘ ๒๕๕๔ นายสมชัย ชัยชนะวงศ์ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

๕๙ ๒๕๕๕
ศาสตราจารย์	ดร.	เดเนียล	เจ.	เบรดเลย์											
(Prof.	Dr.	Daniel	J.	Bradley)

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์		สาขาวิชาเคมี

๖๐ ๒๕๕๕ ศาสตราจารย์	ดร.	เทตซึยะ	คาจิซะ																														
(Prof.	Dr.	Tetsuya	Kajisa)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาบริหารการศึกษา

๖๑ ๒๕๕๕
รองศาสตราจารย์นาโอมาสะ	ซาซากิ																								
(Assoc.	Prof.	Naomasa		Sasaki)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

๖๒ ๒๕๕๗ นายศุภฤกษ์ วังซ้าย ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต	กิตติมศักดิ์	สาขาวิชา	ดนตรีสากล

๖๓ ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

๖๔ ๒๕๕๙ นายเติม แย้มเสมอ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

๖๕ ๒๕๕๙ นายอนุพงษ์		 สิงหพันธุ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาภาษาไทย

๖๖ ๒๕๕๙ นายธรรมรัตน์		 บ�ารุงไทย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาการจัดการประยุกต์

๖๗ ๒๕๕๙ นายธนศักดิ์		 มากมิ่ง ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน																			



กำาหนดการ
พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบครุยปริญญาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ และพิธีมุทิตาบัณฑิต

วันพุธท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 ๑๓.๐๐	น.	 บัณฑิตต้ังแถว	ณ	บริเวณหน้าหอประชุม

	 ๑๓.๑๕	น.	 คณาจารย์ต้ังแถว	ณ	บริเวณหน้าหอประชุม

	 ๑๓.๓๐	น.	 ขบวนผู้ถือธงชาติ	ธงมหาวิทยาลัยน�าคณาจารย์และบัณฑิตใหม่เข้าสู่หอประชุม

	 ๑๔.๐๐	น.		 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

	 	 	 และเปิดกรวยถวายราชสักการะ

	 	 	 •	พิธีประกาศเกียรติคุณ	มอบครุยปริญญาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	และมอบช่อดอกไม้

	 	 	 •	ผู้แทนบัณฑิตกิตติมศักด์ิกล่าวแสดงความรู้สึก

	 	 	 •	พิธีมอบเกียรติบัตรแก่บัณฑิตผู้มีผลการเรียนดีเย่ียม

	 	 	 •	ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก	กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

	 	 	 •	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	กล่าวปัจฉิมโอวาท

	 	 	 •	ผู้แทนบัณฑิตกล่าวแสดงความรู้สึก

	 	 	 •	นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ	กล่าวต้อนรับ	(การเข้าเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า)

	 	 	 •	บัณฑิตร่วมร้องเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

	 ๑๔.๓๐	น.	 เสร็จพิธี






