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 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ อายุ ๖๓ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต

สงขลา ระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก และปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎี

บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประวัติการทำงาน รับราชการเป็นอาจารย์สอนด้านวรรณกรรมและการเขียน

เชิงสร้างสรรค์ สังกัดภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๖๑ และดำรงตำแหน่งผู้บริหาร อาทิ ผู้ช่วยอธิการบดี    

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา ซึ่งยังได้รับการต่ออายุราชการ  

หลังเกษียณโดยได้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนด้านวรรณกรรมและเป็นประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(ปร.ด.ภาษาไทย) ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร นอกจากนี้ยังเป็นนักเขียนและนักวิชาการด้าน

วรรณกรรม มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและอาเซียน โดยมีนามปากกาเป็นที่รู้จักกันนาม “ไพฑูรย์ 

ธัญญา” ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประเภทเรื่องสั้น ประจำปี ๒๕๓๐   

 ผลงานด้านวิชาการ เป็นนักวิชาการด้านการสอนเขียนประเภทต่าง ๆ เช่น การเขียนสารคดี เรื่องสั้น  

บทกวี บทความวิจัย บทความวิชาการ งานวิจัย ตำราทางวิชาการเผยแพร่หลายเล่ม เช่น ปรากฏการณ์

วรรณกรรม การเขียนสารคดีภาคปฏิบัติ ผู้หญิงยิงเรือ:สตรีนิยมเชิงนิเวศในวรรณคดีไทย วรรณคดีสีเขียว  

ทฤษฎีวรรณคดี เป็นต้น ด้านงานเขียนสร้างสรรค์ มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับอาเซียน   

มีผลงานเขียนได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ เยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น และเกาหลี   

 ผลงานด้านสังคม ได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๙ เป็นประธานเขียน

หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

พ.ศ. ๒๕๔๔ ชุดวรรรณคดีลำนำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เป็นวิทยากรด้านการอ่านและการเขียนสถาบัน  

การศกึษาและองคก์รตา่ง ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน จดักจิกรรมคา่ยวรรณกรรมสญัจรรว่ม ๒๕ ป ีและเปน็ตน้แบบ 

ค่ายทางภาษาวรรณศิลป์แก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ  รวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร     

 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นวิทยากรค่ายภาษาและวรรณศิลป์  

ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดโครงการค่ายภาษาและวรรณศิลป์ การประสานวิทยากรบรรยายทาง  

วิชาการ และคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ทางภาษาไทย การประสานด้านอาจารย์พิเศษ

ของสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ รวมถึงให้คำชี้แนะเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรวิชาภาษาไทย

ประยุกต์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑  

 จากความสำเร็จทั้งด้านประกอบวิชาชีพและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 
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 นายธีรวัฒน ธัญลักษณภาคย เกิดเมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๓ 

อายุ ๖๘ ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง                     

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเสนาดีเวลลอปเม้นท์ 

จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการบริษัทบ้านร่วมทางฝัน กรรมการผู้จัดการบริษัทอีสเทริน จำกัด กรรมการ  

ผู้จัดการบริษัท เอส.เอ็น.แอสเซ็ท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และกรรมการผู้จัดการบริษัท วิคตอรี่ แอสเซ็ท 

แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้สร้างทฤษฎีน้ำเต้าหู้ เพื่อใช้ในการบริหารองค์กร ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับ  

การดำเนินชีวิตของบุคคลทั่วไป เป็นการสร้างความสำเร็จและความภาคภูมิใจแก่ตนเอง ทฤษฎีน้ำเต้าหู้ 

ประกอบด้วย “ความใส่ใจ รับผิดชอบ ส่งมอบงานที่ถูกต้อง” ความใส่ใจแก่ครอบครัวและบุพการี รับผิดชอบ  

ต่อหน้าที่ การงาน การศึกษาเล่าเรียน หรือตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ ส่งมอบงานที่ถูกต้องอย่างมีคุณภาพ 

 ผลงานดานสังคม ประธานมูลนิธิร่วมทางฝัน ดำเนินโครงการ “บ้านร่วมทางฝัน” ด้วยการบริจาคเงิน

สนับสนุนโรงพยาบาลภาครัฐ เช่น โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาแพทย์ เพื่อศึกษา  

วิจัยเรื่องโรคหัวใจในเด็ก และสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมเครื่อง  

ช่วยชีวิต ประธานมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ระดมทุนทรัพย์สร้างอาคารเรียนให้กับผู้พิการ   

รองประธานมูลนิธิสวัสดิการอาจารย์และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดมเงินทุน เพื่อให้สวัสดิการ

อาจารยแ์ละเจ้าหนา้ทีใ่นดา้นการรกัษาพยาบาล เชน่ คา่รกัษาพยาบาลในสว่นทีไ่มส่ามารถเบกิไดแ้ละดา้นอืน่ ๆ   

ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ กรรมการสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรม

ทางสังคม กรรมการสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิจารณาการใช้งบประมาณในการ  

ส่งเสริมส่ิงแวดล้อม รองประธานมูลนิธิคุณหญิงพรรณี กาญจนะวสิต ระดมทุนทูลเกล้าฯ ถวาย  

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศล

ตามพระราชอัธยาศัย ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิสมาคมเดอะบอสส์ เพื่อสร้างความร่วมมือในการหาทุนช่วยเหลือ

สังคมจากเครือข่ายนักธุรกิจ  

 ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน   

๔ ทุน ตลอดหลักสูตร รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ในหลักสูตรสหกิจศึกษา และรับนักศึกษาที่จบจาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าทำงานที่บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยทำงานอย่างต่อเนื่อง 

 จากความสำเร็จทั้งดานประกอบวิชาชีพและบำเพ็ญประโยชนตอสังคม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 
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 นายบุญชัย โชควัฒนา เกิดเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ อายุ   

๗๒ ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

บางรัก สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา

รัฐศาสตร ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์ สาขาวิชา  

การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท   

สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ 

บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท เฟมไลน์ จำกัด รองประธานกรรมการ 

บริษัท ทิพย์วารินวัฒนา จำกัด กรรมการ บริษัท ชัยลดาดล จำกัด กรรมการ บริษัท โชคชัยพิบูล จำกัด 

กรรมการ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ บริษัท คอกเซค เคมิเคิล อินดัสทรี จำกัด กรรมการ 

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท โชควัฒนา จำกัด 

 ผลงานดานวิชาการอาจารย์พิเศษ สอนหลักสูตร Marketing Management ให้กับนักศึกษาปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยากรรับเชิญของมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ บริษัท SCG 

Chemicals จำกัด บริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่

กระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิสัมมาชีพ กรุงเทพมหานคร งานเขียนบทความวิชาการ เรื่อง 3T+1 เคล็ดลับความ

สำเร็จ ลงวารสาร MIS Journal ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับ

เดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๕๓  งานเขียนบทความคอลัมน์ Creative CEO ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 

 ผลงานดานสังคม โครงการทุนการศึกษา มูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา โครงการรณรงค์เลือกตั้ง  

ใสสะอาด การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวสาธารณรัฐเฮติ การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมาโดยตลอด  

การร่วมสนับสนุนโครงการวันแม่แห่งชาติ จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์ โครงการ Thailand Best (ผลิตในไทย 

เพื่อคนไทย ช่วยไทย พึ่งพาตัวเอง) โครงการครอบครัวพระโพธิสัตว์ (เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้เข้าถึงความรู้และ

กิจกรรมที่สุจริต รู้จักการเป็นผู้ให้) จัดโดยบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการ  

แทนคุณแผ่นดิน กับหนังสือพิมพ์ The Nation กิจกรรมโลกสวยด้วยคนดี 

 ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  การให้ทุนนักศึกษาการให้ความร่วมมือ  

การฝึกงานของนักศึกษาในสถานประกอบการ และการเชื่อมโยงองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษา 

 จากความสำเร็จทั้งดานประกอบวิชาชีพและบำเพ็ญประโยชนตอสังคม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี 

ราชมงคลพระนคร จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 
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 นายจำรูญตั้งไพศาลกิจ เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ อายุ 

๖๗ ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอำนวยศิลป และระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยเริ่มต้นทำงานในตำแหน่ง นักวิชาการ

ขนส่ง ระดับ ๓ สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก สำนัก

นโยบายและแผนมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ได้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน และเม่ือป ี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม และเป็นประธานคณะกรรมการบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. 

จำกัด การรถไฟแห่งประเทศไทย (S.R.T. Electrified Train Co.Ltd., State Railway of Thailand) กระทั่ง

เกษียณอายุราชการ และยังอุทิศตนเพื่อการพัฒนางานด้านการขนส่งและจราจรประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

ตราบจนถึงปัจจุบัน 

 ผลงานดานวิชาการ ได้มีส่วนร่วมในการเขียนผลงานทางวิชาการ เช่น เอกสารสมุดปกขาวฉบับที่ ๓ 

เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจร ในกรุงเทพมหานคร เมืองปริมณฑลและเมืองศูนย์กลางความเจริญ

ในภูมิภาค เอกสารสำหรับคณะกรรมาธิการของรัฐสภา สถาบันนโยบายศึกษา สมาคมสังคมศาสตร์  

แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๓ ปัจจุบันด้วยความเป็นนักวิชาการสายนักปฏิบัติ ได้รับตำแหน่งเป็นประธาน  

กรรมการสมาคม ATRANS (CHAIR : Board of Director : ASIAN TRANSPORTATION RESEARCH  

SOCIETY) ซ่ึงเป็นหน่วยงานไม่แสวงหากำไร ในการจัดสรรทุนวิจัยทั้งด้านเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย 

เป็นต้น รวมถึงการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาด้านการขนส่งและการจราจรนานาชาติ โดยตลอดอายุการ

ทำงานจนถึงปัจจุบัน เป็นการอุทิศตนเพื่อการพัฒนางานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องนับ ๔๓ ปี 

 ผลงานดานสังคม ด้วยลักษณะงานที่มีความเกี่ยวข้องกับประชาชนและผู้ประกอบการหลายภาคส่วน 

นายจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ ในปัจจุบันดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการสถาบันการเดินและการจักรยานไทย 

และได้รับเชิญเป็นกรรมการในคณะกรรมการกำกับทิศ (Steering Committee) ศูนย์วิชาการเพ่ือความ

ปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมถึงดำรงตำแหน่ง   

ผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย ซึ่งทุกตำแหน่งและความร่วมมือที่ถูกกล่าวถึงเป็นการ

ทำงานให้กับองค์กรการกุศล และทางราชการ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญของการ

ใช้รูปแบบการเดินทางทางเลือกที่มีความปลอดภัยต่อผู้เดินทางและสิ่งแวดล้อม 

 ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การสนับสนุน เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

(Keynote Speaker) เรื่อง ITS for Smart Mobility : Smart City ในงานการประชุมวิชาการ

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ ๔ (The 4th RMUTP 

Conference on Engineering and Technology) และเป็นที่ปรึกษาการจัดตั้งหลักสูตรวิชาชีพด้านวิศวกรรม

ระบบการขนส่งทางรางในปัจจุบัน 

 จากความสำเร็จทั้งดานประกอบวิชาชีพและบำเพ็ญประโยชนตอสังคมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ

สืบไป 
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