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คำ�กร�บบังคมทูล(๑)

ของ
ศ�สตร�จ�รย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออ�ภรณ์
อธิก�รบดีจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

เบิกผู้ได้รับพระร�ชท�นปริญญ�ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ผู้ได้รับพระร�ชท�นกิตติบัตรศ�สตร�จ�รย์กิตติคุณ

และผู้ได้รับพระร�ชท�นกิตติบัตรร�งวัลผลง�นวิจัยดีเด่น
กองทุนรัชด�ภิเษกสมโภช ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐

ณ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
วันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุล�คม ๒๕๖๑

(ภ�คบ่�ย)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์  มาพระราชทานปริญญาบัตร 

แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากคณะต่าง  ๆ เมื่อเช้านี้  และเมื่อเสด็จพระราชดำาเนินมา 

พระราชทานปรญิญาบตัรอกีวาระหนึง่  ในบา่ยวนันี ้ นบัเปน็พระมหากรณุาธิคุณอยา่งย่ิง  

ข้าพระพุทธเจ้าในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รู้สึกสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

เป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้

ในปีการศึกษา  ๒๕๖๐  นี้  สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประชุม 

ครั้งที่  ๘๑๖  เมื่อวันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาท 

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงมีผลงานดีเด่นทางวิชาการสาขา 

ต่าง  ๆ  และได้อุทิศตนเพื่อบำาเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลแก่วงวิชาการ  มหาวิทยาลัย  และ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

(๑) ถ้อยคำาและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ
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ประเทศชาติอย่างต่อเนือ่ง  สมควรได้รบัการยกย่องใหเ้ปน็แบบอย่างอนัพงึเจรญิรอยตาม 

สืบไป

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

กิตติมศักดิ์  เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ตามลำาดับ  ดังนี้

ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

  รองศาสตราจารย์  ทันตแพทย์หญิงวาสนา  พัฒนพีระเดช

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

  ศาสตราจารย์กิตติคุณ  ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

  นายวนัส  แต้ไพสิฐพงษ์

แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

  รองศาสตราจารย์  นายแพทย์ปรีดา  ทัศนประดิษฐ

เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

  เภสัชกรหญิงโศรดา  หวังเมธีกุล

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

  รองศาสตราจารย์ณิฏฐารัตน์  ปภาวสิทธิ์

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

  นายเทวินทร์  วงศ์วานิช

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

  รองศาสตราจารย์  ดร.นภาพร  ชโยวรรณ

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

  นายชาติศิริ  โสภณพนิช

ผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ  คือ  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถ 

และความชำานาญเปน็พเิศษในวชิาทีส่อน  ซึง่เปน็สว่นสำาคัญอย่างยิง่ต่อความเจรญิก้าวหนา้ 

ในการศกึษาของมหาวทิยาลัย  สมควรได้รบัการยกยอ่งเพือ่เปน็เกยีรติยศสบืไป  ผ้ไูด้รบั 

แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ  ประจำาปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ได้แก่
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คณะครุศาสตร์

	 ศาสตราจารย์	 ดร.ชนิตา	 รักษ์พลเมือง

	 ศาสตราจารย์อัจฉรา	 ชีวพันธ์

คณะนิเทศศาสตร์

	 ศาสตราจารย์	 ดร.ยุบล	 เบ็ญจรงค์กิจ

คณะแพทยศาสตร์

	 ศาสตราจารย์	 นายแพทย์เกรียง	 ตั้งสง่า

คณะรัฐศาสตร์

	 ศาสตราจารย์	 ดร.อนุสรณ์	 ลิ่มมณี

ส่วนผู้ได้รับพระราชทานกิตติบัตรรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น	 กองทุนรัชดาภิเษก 

สมโภช	 ในปีการศึกษา	 ๒๕๖๐	 คณะกรรมการบริหารกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช	 ได้ 

พิจารณาให้อาจารย์และนักวิจัยได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น	 ๑	 ราย	 ได้แก่

ผลงานวจิยั	 เรือ่ง	 “ชวนถก	 ชาติและชาติพันธุ์	 (กรงุเทพ ฯ:	 สำานกัพมิพศ์ยาม	 

ฉบับปรับปรุง	 (พิมพ์ครั้งที่	 ๒),	 ๒๕๖๐”

	 รองศาสตราจารย์	 ดร.นิติ	 ภวัครพันธ์ุ

นิสิตขั้นดุษฎีบัณฑิต	 ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น	 ๒๐	 ราย	 ได้แก่

ประเภทนิสิตขั้นดุษฎีบัณฑิต

วิทยานิพนธ์เรื่อง	 “การยับย้ังการทำางานของเอนไซม์ฮีสโตนดีอะเซทิลเลสเสริม 

การแปรสภาพไปเป็นเซลล์สร้างกระดูกของเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ของมนุษย์”

	 ดร.ฮุน	 กอง	นัท	นาม

วิทยานิพนธ์เรื่อง	 “การตอบสนองของเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ของมนุษย์เม่ือได้รับ 

อินเตอร์ลิวคิน-๑๒”

	 อาจารย์	 ดร.เบญจา	 อิศรางกูร	ณ	อยุธยา

วทิยานพินธ์เรือ่ง	 “ความสมัพันธ์ระหวา่งคุณภาพฟันเทยีมทัง้ปากถอดได้	 ความ

พึงพอใจของผู้ป่วยและคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปาก”

	 อาจารย์	 ทันตแพทย์หญิง	 ดร.ณฤดี	 ลิ้มปวงทิพย์
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วิทยานิพนธ์เร่ือง  “ระบาดวิทยาเชิงโมเลกุลและวิวัฒนาการของเช้ือไวรัส 

ไข้หวัดใหญ่ชนิดเอและบี”

  ดร.นิภาพร  เทวาวงค์

วิทยานิพนธ์เรื่อง  “บทบาทของโอโต้แทกซินกับการเกิดพยาธิสภาพของการเกิด 

พังผืดสะสมตับในโรคท่อนํ้าดีตีบตัน”

  ดร.วันวิสาข์  อุดมสินประเสริฐ

วิทยานิพนธ์เรื่อง  “การจําแนกรูปแบบปรากฏทางอิมมูน  การวินิจฉัยทาง 

อณชีูววทิยา  การตรวจเซลล์มะเรง็ทีห่ลงเหลือและการแสดงออกของโปรตีนด้ือยาในสุนขั 

ป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อมนํ้าเหลืองที่ให้การรักษาด้วยเคมีบําบัดด้วยวิธี  modified  COP,  

modified CHOP  และ  rescue protocols”

  ดร.สิรินทรา  ศิริวิสูตร

วิทยานิพนธ์เรื่อง  “การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการ  อินซิตู  ทรานส์ 

เอสเตอร์ริฟิเคชั่นสําหรับผลิตไบโอดีเซลจากถั่วเหลืองและกากกาแฟ”

  ดร.ณัฐพงศ์  ตันติวิวัฒนพันธ์

วิทยานิพนธ์เรื่อง  “การตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าของสารอินทรีย์และสารชีวภาพ 

ด้วยขั้วไฟฟ้าดัดแปร”

  ดร.ศิริวรรณ  นันทพล

วทิยานพินธ์เรือ่ง  “การสงัเคราะหโ์ครงสรา้งระดับนาโนเมตรของทองคาํทีซ่บัซอ้น 

โดยเหนี่ยวนําด้วยไอออนเงิน”

  ดร.อภิชาติ  เพ็งดํา

วทิยานพินธ์เรือ่ง  “ลักษณะสมบติัของสารลดแรงตึงผวิชีวภาพจาก  Bacillus sp. 

GY19  และการพัฒนาสูตรสารกระจายคราบนํ้ามันเพื่อบําบัดปิโตรเลียมในนํ้าทะเล”

  ดร.วิชญา  รงค์สยามานนท์

วิทยานิพนธ์เรื่อง  “การคัดแยกและลักษณะสมบัติของแบคทีเรียที่สามารถย่อย

สลายไตรโคลคาร์บานเพื่อเป็นการส่งเสริมการเติบโตของพืช”

  ดร.เมอร์รี่  ชิปาฮูทาร์
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วิทยานิพนธ์เรื่อง  “ลักษณะเฉพาะทางวิทยาแร่และธรณีเคมีของหินทิ้งและ 

กากแร่จากเหมืองทองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  การประยุกตส์ำาหรับ 

การป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม”

  ดร.ฐิติพรรณ  อัศวินเจริญกิจ

วิทยานิพนธ์เรื่อง  “การพัฒนากระบวนการส่งเสริมสุขภาวะทางกายของเด็ก 

วัยอนุบาลสำาหรับผู้ปกครองชนบทอีสานโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

และแนวคิดการชี้แนะ”

  อาจารย์  ดร.รุ่งลาวัลย์  ละอำาคา

วิทยานิพนธ์เรื่อง  “การวิเคราะห์โมเดลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 

ด้านวิทยาศาสตร์สำาหรบัการศึกษาข้ันพืน้ฐานในประชาคมอาเซยีน: การประยกุต์ใช้โมเดล

มูลค่าเพิ่มและวิธีการประมาณค่าความสามารถ”

  ดร.พัชรินทร์  เหสกุล

วทิยานพินธ์เรือ่ง  “การพฒันาตรวจสอบโครงสรา้งพหมิุติของความเป็นพลเมือง 

ที่มีความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น:  การประยุกต์ใช้แนวคิด 

การสร้างแผนที่โครงสร้าง”

  ดร.เมษา  นวลศรี

วิทยานิพนธ์เรื่อง  “การพัฒนารูปแบบการออกแบบการสอนแบบเปิดด้วยวิธี 

การคิดอยา่งเปน็ระบบและกระบวนการกลุ่มโดยใช้วดีิโอเป็นฐาน  เพือ่พฒันาความสามารถ 

ในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา”

  ดร.นรินธน์  นนทมาลย์

วทิยานพินธ์เรือ่ง  “การพัฒนาเครือ่งมอืวดัการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสาน”

  ดร.ปภาภรณ์  ไชยหาญชาญชัย

วิทยานิพนธ์เรื่อง  “กระบวนการเปล่ียนแปลงประโยชน์ใช้สอยในตึกแถว:  กรณี 

ศึกษาตึกแถวบริเวณท่าเตียน  กรุงเทพ ฯ”

  อาจารย์  ดร.พีรยา  บุญประสงค์
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วิทยานิพนธ์เรื่อง  “การสร้างสรรค์อัตลักษณ์ตราสินค้าแฟช่ันและไลฟ์สไตล์ใน

ตลาดมินิบาร์ประเทศไทย”

ดร.ธีร์  โคตรถา

วิทยานิพนธ์เรื่อง  “จามเทวีบูชา:  การผลิตซํ้าตํานานและการสร้างพิธีบวงสรวง 

ในสังคมไทยร่วมสมัย”

ดร.วริศรา  อนันตโท

ลําดับต่อไป  ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละออง 

พระบาท  พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  ตามท่ีคณบดีจะได้กราบบังคมทูล 

ต่อไป  และขอรับพระราชทานพระราโชวาท  เพื่อเป็นสิริสวัสด์ิพิพัฒนมงคลแก่บัณฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสืบไป

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


