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ประเภทศิษยเกากิตติศักดิ์
ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย

สถานท่ีทํางาน : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
ตําแหนง : อธิการบดี
ท่ีอยูปจจุบัน : 49 ถนนระแงะมรรค ตําบลบางนาค อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท : 073-513886, 073-511174
ประวัติการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาชางยนต วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคภาคใต สงขลา
ปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร พ.ศ.2532
ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ.2541
ปริญญาเอก สาขาวิชา Doctor of Education (Ed.D.) (Education Management)

มหาวิทยาลัยบาเกียว ประเทศฟลิปปนส พ.ศ.2551
.

ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2542 - 2546 ตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพตากใบ
พ.ศ. 2546 - 2548 ตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
พ.ศ. 2548 - 2549 ตําแหนงรักษาการในตําแหนงอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
20 พ.ย. 2549 - 28 พ.ย. 2553 ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร (วาระท่ี 1)
9 ธ.ค. 2553 - ปจจุบัน ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร (วาระท่ี 2)

รางวัลแหงความภาคภูมิใจ
11  ธันวาคม 2546 ไดรับเกียรติบัตรพระราชทานขาราชการผลงานดีเดนของจังหวัดชายแดนภาคใต

สาขาการบริหารนโยบายประจําป 2546
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

14 กันยายน 2553 ไดรับรางวัลศิษยเกาดีเดนดานความสําเร็จในอาชีพหนาท่ีการงาน
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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นายจรัส  ยกถาวร
สถานท่ีทํางาน : บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) CAT  TELECOM
ตําแหนง : ผูจัดการสวนพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส เขตใต บริษัท กสท.โทรคมมาคม จํากัด (มหาชน) CAT TELECOM
 ท่ีอยู : 66 / 57 หมูท่ี 3 ถนนไชยประภาอุทิศ ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท : 081-417-0041
ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษาตอนตน โรงเรียนวัดนาหมอม อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา
ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 2 อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
มัธยมศกึษาตอนตน โรงเรียนมหาวชิราวุธ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาชางวิทยุโทรคมนาคม วิทยาลัยเทคนิคยะลา

ปท่ีสําเร็จการศึกษา 2517
โรงเรียนไปรษณียและโทรคมนาคม กรมไปรษณียโทรเลข
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หาดใหญ

ประวัติการทํางาน / เกียรติประวัติ / ผลงานดีเดน
2519 ชางตรี กรมไปรษณียโทรเลข
2520 นายชางโทรคมนาคม กองโทรศัพทระหวางประเทศการสื่อสารแหงประเทศไทย
2525 หัวหนาท่ีทําการวิทยุ คมนาคมหาดใหญ การสื่อสารแหงประเทศไทย
2532    หัวหนาแผนกธุรการ สํานักงานการสื่อสารโทรคมนาคม เขตใต
2538 หัวหนาแผนกธุรการ สํานักงานการสื่อสารโทรคมนาคม นครศรีธรรมราช
2545 ผูจัดการ สํานักงานบริการลูกคา กสท.จังหวัดตรัง บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด
2550 ผูจัดการสวนพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส เขตใต บริษัท กสท.โทรคมมาคม จํากัด (มหาชน) CAT  TELECOM

ผลงานดีเดน
 อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (2540 - 2547)
 กรรมการสหภาพแรงงาน การสื่อสารแหงประเทศไทย (2528 - 2532)
 เบญจมาภรณมงกุฎไทย 2540
 เบญจมาภรณืชางเผือก 2545
 จัตุรภรณมงกุฎไทย 2550



ÈÔÉÂ�à¡�Ò Ṍà´�¹
ประเภทผูประสบความสําเร็จในอาชีพและหนาท่ีการงาน

นายวรยุทธ สุวรรณสวาง

สถานท่ีทํางาน : บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) CAT TELECOM
ตําแหนง : ผูจัดการสํานักงาน (ระดับ10) สํานักงานบริการลูกคา กสท.เขตนครหลวง
ท่ีอยู : บริษัท กสท.โทรคมมาคม จํากัด (มหาชน) CAT  TELECOM

 เลขท่ี 99 หมูท่ี 3 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท : 081-352-6030
ประวัตกิารศึกษา

ประถมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานยะรัง อําเภยะรัง จงัหวัดปตตานี
ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวรคามินอนุสรณ อําเภอเมือง จงัหวัดปตตานี
มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาชางวิทยุโทรคมนาคม วิทยาลัยเทคนิคยะลา

ปที่สําเร็จการศึกษา 2517
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎรําไพพรรณี จงัหวัดจันทบุรี

ประวัติการทํางาน / เกียรติประวัติ / ผลงานดีเดน
2533 หัวหนาที่ทําการชางโทรเลขอรัญประเทศ ระดับ 5
2534 หัวหนาที่ทําการสื่อสารโทรคมนาคมอรัญประเทศ ระดับ 6
2535 หัวหนาที่ทําการสื่อสารโทรคมนาคมปราจีนบุรี ระดับ 6
2536 หัวหนาที่ทําการสื่อสารโทรคมนาคมปราจีนบุรี นายชางสื่อสาร ระดับ 7
2538 หัวหนาศูนยโทรคมนาคมมาบตาพุด ระดับ 8
254 หัวหนาแผนกการตลาด ระดับ 8 สนง.สื่อสารและโทรคมนาคม เขตตะวันออก
2549 ผูชวยผูจัดการฝายระดับ 9 ฝายบริการลูกคา
2550 ผูชวยผูจัดการสํานักงานระดับ 9 สํานักงานบริการลูกคา กศท.นครหลวง

การผานการอบรม / เกียรติบัตร
 อบรมหลักสูตร EXECUTIVE DEVELOPMENT PROGRAM สถาบันทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 อบรมหลักสูตรการบริหารระดับสูง การสื่อสารแหงประเทศไทย
 อบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สถาบันฝกอบรมผูนํา มูลนิธพิลตรีจําลอง ศรีเมือง
 อบรมหลักสูตร EXECUTIVE DEVELOPMENT PROGRAM คณะพาณิชยศาสตรลําการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 อบรมหลักสูตร CERTICATE OF ACHIEVEMENT STRATEGIC RESOURCES INTERNATIONAL
 อบรมหลักสูตร QC การสื่อสารแหงประเทศไทย
 เกียรติบัตรรางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับชาติ กรมอาชีวศึกษา และบริษัทล็อกเลย จํากัด (มหาชน)

ประเภทเคร่ืองอํานวยความสะดวกในบานพัก / สํานักงาน ชื่อเคร่ืองอินเตอรเฟสวิทยุมือถือกับตูสาขาโทรศัพท
 เกียรติบัตรรางวัลที่ 3 โครงการประกวด CAT BLOG ประจําป 2550 บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
 เกียรติบัตรรางวัลที่ 3 ชุมชนนักปฏิบัติตัวอยาง KM BEST PRACTICE เร่ือง วิธีการมัดใจลูกคาใหกลับมาใชบริการ

แบบ INFINFTY
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วาที่ พ.ต.ไพบูลย  วองวีระยุทธ
สถานท่ีทํางาน : การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง
ตําแหนง : ผูจัดการ
โทรศัพท : 081-957-3983

การศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคยะลา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาชางไฟฟา ปท่ีสําเร็จการศึกษา 2519
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แผนกวิชาชางไฟฟา ปท่ีสําเร็จการศึกษา 2521

ประวัติการทํางาน / เกียรติประวัติ / ผลงานดีเดน
2523 พนักงานชางทดลองปฏิบัติงาน หมวดปฏิบัติการและบํารุงรักษาระบบ การไฟฟาจังหวัดพัทลุง
2529 หัวหนาหมวดมิเตอร (ระดับ 5) การไฟฟาจังหวัดพัทลุง
2530 หัวหนาหนวยปฏิบัติการและบํารุงรักษาระบบ การไฟฟาจังหวัดพัทลุง
2535 ชวยหัวหนาแผนกปฏิบัติการและบํารุงรักษาระบบ การไฟฟาจังหวัดพัทลุง
2538 หัวหนาแผนกปฏิบัติการและบํารุงรักษาระบบ การไฟฟาจังหวัดพัทลุง
2539 หัวหนาแผนกปฏิบัติการและบํารุงรักษาระบบ การไฟฟาอําเภอหาดใหญ
2542 ผูจัดการการไฟฟาอําเภอละงู จังหวัดสตูล
2553 ผูจัดการการไฟฟาอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
2545 ผูชวยผูจัดการการไฟฟาจังหวัดพัทลุง
2549 ผูจัดการการไฟฟาจังหวัดสตูล
2553 ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง
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นายวิชา  จุยชุม
สถานท่ีทํางาน : บริษัท พีทีที แท็งค เทอรวินัล จํากัด
ตําแหนง : กรรมการผูจัดการ บริษัท พีทีที  แทงค เทอรมินัล จํากัด
ท่ีอยู : 117/136 หมูบานไวกีกิชอร ถนนพัฒนาชนบท 4 แขวงคลองสองตนนุน เขตลาดกระบัง กทม. 10520
โทรศัพท : 081-836-0448
ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนเขาชัยสน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาชางกลโรงาน วิทยาลัยเทคนิคยะลา ปท่ีสําเร็จการศึกษา 2520
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ภาคใต

ประวัติการทํางาน / เกียรติประวัติ / ผลงานดีเดน
2526 วิศวกร กองปฏิบัติงานการสํารองและคลังน้ํามัน
2530 วิศวกร (เทียบเทาหัวหนาแผนก) กองปฏิบัติการพาณิชยนาวี
2533 ผูชวยหัวหนากองแผนงานและประเมินผล
2534 หัวหนาหมวดประสานงานสัญญาและการประเมินผล โครงการปรับปรุงคลังน้ํามันศรีราชา
2535 รักษาการผูจัดการสวนแผนระบบคลังและการจัดสง
2536 ผูจัดการสวนแผนระบบคลังและการจัดสง
2539 วิศวกรอาวุโส โครงการพัฒนาระบบขอมูลและระบบธุรกิจ
2546 ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ สํานักงานใหญ
2547 ผูจัดการฝายการตลาดตางประเทศ ธุรกิจน้ํามัน
2548 ผูจัดการฝายวิศวกรรมและซอมบํารุงธุรกิจน้ํามัน
2550 ผูจัดการฝายคลังปโตรเลี่ยมภาคตะวันออก
2554 กรรมการผูจัดการ บริษัท พีทีที  แทงค เทอรมินัล จํากัด

ผลงานดีเดน
 Commission Team Leader : PTT GAS Separation Plan - Marin Terminal Project มูลคาโครงการ

10,000 ลานบาท
 Project  Coordination Manager : Sriracha Oil Terminal Extention Project มูลคาโครงการ

1,000 ลานบาท
 Northern and North - Easthern  Product Pipeline Project Feasibility Study รวมกับ Trane Canada

Project Company จากประเทศแคนาดา มูลคาโครงการ 30,000 ลานบาท
 บริหาร Integrated Management System : ISO 9001 ISO 14001 OSHAS 18001 มอก.18001 ท้ัง 4 ระบบ

จนไดรับการรับรองจากสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ภายในระยะเวลา 4 เดือน โดยไมมี
ขอบกพรองเปนบริษัทแรกของ ปตท.
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ดร.บุญเจริญ  บํารุงชู
สถานท่ีทํางาน : สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปตตานี
ตําแหนง : เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ

(อยูระหวางการยายไปดํารงตําแหนงอาจารย สังกัดคณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร มอ.ปตตาน)ี
ท่ีอยู : 181 / 231 หมูท่ี 6 ถนนเจริญประดิษฐ ตําบลรูสะมิแล  อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 94000
โทรศัพท : 086-291-0434
ประวัตกิารศึกษา

ประถมศึกษาตอนตน โรงเรียนวัดบางนอย อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชะอวดวิทยา อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนชะอวดวิทยา อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนคณะราษฎรบํารุงจังหวัดยะลา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาพณิชยการ วิทยาลัยเทคนิคยะลา

ปที่สําเร็จการศึกษา 2521 รหัสประจําตัว 003214
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) แผนกวิชาบัญชี วิทยาลัยเทคนิคยะลา

ปที่สําเร็จการศึกษา 2524 รหัสประจําตัว 229530
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปตตานี
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการทํางาน / เกียรติประวัติ / ผลงานดีเดน
2521 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จังหวัดปตตานี
2522 บริษัทจังหวัดยะลา จํากัด
2523 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
2524 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
2538     สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   ปตตานี

ปจจุบัน อยูในระหวางการยายไปดํารงตําแหนง อาจารย สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปตตานี

ผลงานดีเดน
 เลขานุการสถาบันฯ บริหารงานและรับผิดชอบงานในฐานะผูบริหารงานระดับกลาง
 เปนอาจารยพิเศษในสถานศึกษาตางๆ ทั้งในระดับมัธยมศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท
 เปนวิทยากรและคณะกรรมการตัดสินทั้งดานวิชาการและดานกิจกรรมเปนจํานวนมาก
 ศึกษาดูงานตางประเทศ อาทิเชน ประเทศอังกฤษ ฝร่ังเศส  นิวซีแลนด มาเลยเซีย จีน  ฮองกง
 เปนคณะกรรมการดําเนินการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม งานวันเด็ก งานสงกรานต งานลอยกระทง และ

งานที่เก่ียวกับการสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี ไทย ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ตลอดมา
 ผลงานทางวิชาการ กําลังทําวิจัยเร่ืองวายังกูเละ : การอนุรักษและพัฒนา
 ไดรับคัดเลือกเปนขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2540 กลุมระดับ 6 - 8 กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
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นางวรรณา  โกสิยาภรณ

สถานท่ีทํางาน : วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง
ตําแหนง : ผูอํานวยการสถานศึกษา
ท่ีอยูปจจุบัน :  199/10 หมูท่ี 9 ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท :  085-0815222
ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานยางแดง
ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานนาประดู
มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนนาประดูวิทยา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาบัญชี วิทยาลัยเทคนิคยะลา ปที่สําเร็จการศึกษา 2525
ปริญญาตรี บธ.บ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท ศศ.ม (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)

ประวัติการทํางาน / เกียรติประวัติ / ผลงานดีเดน
2525 ครู 2  โรงเรียนสารพัดชางนราธิวาส
2531 ผูชวยอาจารยใหญ โรงเรียนสารพัดชางนราธิวาส
2532 ผูชวยผูอํานวยการ โรงเรียนสารพัดชางนราธิวาส
2543 ผูชวยผูอํานวยการ วิทยาลัยสารพัดชางนราธิวาส รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
2546 ผูอํานวยการ วิทยาลัยการอาชีพตากใบ
2547 ผูอํานวยการ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎรนิกร
2552 ผูอํานวยการ วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง

ผลงานดีเดนท่ีเกิดกับสถานศึกษา
2552  รางวัลสถาบันอาชีวศึกษาท่ีมีผลงานอนุรักษพลังงานดีเดน

 หนวยองคการวิชาชีพมาตรฐาน ระดับเหรียญทอง
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ซอมเครื่องปรับอากาศ ระดับภาคใต
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ออกแบบทรงผม ระดับภาคใต

2553  การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามนโยบายสถานศึกษา 3D ระดับเหรียญทอง
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สถานศึกษาท่ีดําเนินกิจกรรม / โครงการเฝาระวังทางวัฒนธรรมไดอยางเขมแข็งและตอเน่ือง
 ผานการประเมินสถานศึกษาแบบอยางการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 ไดรับการรับรองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) ดานอาชีวศึกษา
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ หนวย อชท.มาตรฐานดีเดน สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับภาคใต ประจําปการศึกษา 2553
 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดเล็ก ประจําปการศึกษา 2553

2554  ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม คะแนนรอยละ 84.25 จากคณะกรรมการ
ผูประเมินของ สมศ.

การศึกษาดูงาน ประเทศมาเลยเซีย, สิงคโปร, เยอรมัน, เนเธอแลนด, สวิตเซอรแลนด, เบลเยี่ยม, พมา, เวียตนาม,จีน และเกาหลี
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นายธีระพัฒน  บุญพันธุ
สถานท่ีทํางาน : วิทยาลัยการอาชีพบางแกว
ตําแหนง : ผูอํานวยการสถานศึกษา
ท่ีอยูปจจุบัน :  5/4 ถนนปุณกัณฑ-ทุงโดน ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท :  081-9595910
ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษาตอนตน โรงเรียนเทศบาล 3 อําเภอเมือง จงัหวัดสงขลา
ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวชิรานุกูล อําเภอเมือง จงัหวัดสงขลา
มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบางปะหัน อําเภอบางปะหัน จงัหวัดอยุธยา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาชางไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคยะลา ปท่ีสําเร็จการศึกษา 2525
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาชางไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคยะลา ปท่ีสําเร็จการศึกษา 2527
ป.ม.อ. (ไฟฟากําลัง) วิทยาลัยเทคนิคภาคใต อําเภอเมือง จงัหวัดสงขลา
ปริญญาตรี ค.อ.บ วิศวกรรมไฟฟา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร
ปริญญาโท กศ.ม การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา

ประวัติการทํางาน
2527 ครู 2 วิทยาลัยเทคนิคสตูล
2541 ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมพร
2545 ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ
2551 ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแกว

เกียรติประวัติ / ผลงานดีเดน
ผลงานดานเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐคนรุนใหม

2539 ประเภทอุปกรณอํานวยความสะดวกในบาน / สํานักงาน “เคร่ืองขัดรองเทาอัตโนมัติ”
2538 ประเภทอุปกรณอํานวยความสะดวกในบาน / สํานักงาน “เคร่ืองใหคะแนนนักมวยสากลสมัครเลน”
2539 ประเภทสิ่งแวดลอมและพลังงานทดแทน “เคร่ืองลดมลภาวะบนผิวน้ําขับเคลื่อนได”
2539 ประเภทอุปกรณบรรเทาสาธารณภัยและการแพทย “หมวกนิรภัยไฮเทค”
2540 ประเภทสิ่งแวดลอมและพลังงานทดแทน “เคร่ืองเก็บขยะบนผิวน้ําขับเคลื่อนได”
2540 ประเภทอุปกรณบรรเทาสาธารณภัยและการแพทย “เกาอ้ีกายภาพบําบัด”
2541 ประเภทอุปกรณอํานวยความสะดวกในบาน / สํานักงาน “รถตัดหญาอัตโนมัติ”
2541 ประเภทเพ่ือการประกอบอาชีพ “เคร่ืองดูดเก็บน้ํายางพารา”
2541 ประเภทอุปกรณอํานวยความสะดวกในบาน / สํานักงาน “แมแรงไฟฟา”

ผลงานดานการบริหารสถานศึกษา
 ผานการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกระดับสถานศึกษา จาก สมศ. ระดับดีมาก มีคาเฉลี่ย 4.53 เมื่อ พ.ศ.2553

(เดิม พ.ศ.2549 ผลการประเมินอยูในระดับ รอพินิจ )
 ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีความประพฤติตนชอบดวยความซื่อสัตย สุจริตและมีศีลธรรม ในระดับอาชีวศึกษาภาคใตและ

ระดับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2554
 ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูบริหารดีเดน ระดับภาคใต ประจําป 2553
 ไดรับรางวัลผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคใต ประจําป 2554
 ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเปนผูทําคุณประโยชนทางดานการศึกษาเปนแบบอยางท่ีดีในดานการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน เปนท่ีประจักษแกสาธารณชน จากสํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
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นายพรชัย  ศรีไพบูลย

สถานท่ีทํางาน : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หาดใหญ
ตําแหนง : ผูชวยคณบดีฝายบริหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ท่ีอยู : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หาดใหญ 15 ถนนกาญจนวณิชย ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท : 086-4864234
ประวัติการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาชางกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคยะลา ปท่ีสําเร็จการศึกษา 2517
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา
ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร

ประวัติการทํางาน / เกียรติประวัติ / ผลงานดีเดน
ขาราชการดีเดน (ครุฑทองคํา)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2541
นักวิจัยดีเดน ในโอกาสครบรอบ 40 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป 2551

การรับราชการ 2521 นายชางเทคนิค
2554 ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ชํานาญงานพิเศษ ระดับ 8

งานบริหาร ผูชวยคณบดีฝายบริหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รักษาการเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
รองเลขาธิการท่ีประชุมสภาขาราชการและลูกจางมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ
เลขานุการและประธานกรรมการศึกษา สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

อาจารยพิเศษและวิทยากร อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
วิทยากรการใชตูอบพลังงานแสงอาทิตยกับผลิตภัณฑชุมชน
วิทยากรการสรางเตาเคี่ยวนํ้าตาลโตนดแบบประหยัดพลังงาน

แตงหนังสือตํารา เขียนแบบอุตสาหกรรมเกษตร รหัสวิชา 855-111
เขียนบทความ พรชัย ศรีไพบูลย. เทคนิคการสรางเตา 2 กระทะ. สงขลา : วารสารสงขลานครินทร. 2531. ISSN0125-3395

พรชัย ศรีไพบูลย. คูมือการสรางเตาเคี่ยวนํ้าตาลโตนดแบบ 2 กระทะ. สงขลา : โครงการวิจัยระบบการผลิต
ทางการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 2531

อัญชลี ศิริโชติ มงคล แซหลิม พรชัย ศรไีพบูลย. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลฝรั่งภายหลังการติดผล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 2547

สิ่งประดิษฐ ตูอบลมรอนชนิดถาดหมุน รางวัลรองชนะเลิศลําดับท่ี 2 โครงการรางวัลนวัตกรรมแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 2 (2545)
สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี โดยสมาคมวิทยาศาสตรเทคโนโลยีแหงประเทศไทย

โครงการวิจัย โครงการวิจัยระบบการทําฟารมไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โครงการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพตูอบเมล็ดโกโกและการใชประโยชนของผลพลอยได
โครงการวิจัยการพัฒนาการบรรจุภัณฑ การอบรมและการปรับปรุงกระบวนการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑมังคุด
โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารฮาลาลในพ้ืนท่ี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต
การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเน้ือสุกร เน้ือไกสมุนไพรและผักปลอดสารพิษ
การแปรรูปขิงเพ่ือเปนอาหารขบเคี้ยวเพ่ือสุขภาพ
การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑเงาะก่ึงแหงดวยวิธีออสโมซิส
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ประเภทผูคิดคนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ

นายฤกษชัย  ศรีสมบัติ
สถานที่ทํางาน : วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
ตําแหนง : ครูชํานาญการ ทําหนาที่หัวหนางานประกันคุณภาพ
ที่อยู : 40/1 ถนนเพชรเกษม ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท :  086-564-3329
ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษาตอนตน โรงเรียนมานะศึกษา อําเภอเมือง จงัหวัดยะลา
ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมานะศึกษา อําเภอเมือง จงัหวัดยะลา
มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนคณะราษํารบํารุงจังหวัดยะลา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาชางไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคยะลา ปที่สําเร็จการศึกษา 2532
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาชางไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคยะลา ปที่สําเร็จการศึกษา 2534
ปริญญาตรี วิทยาลัยชางกลปทุมวัน
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประวัติการทํางาน / เกียรติประวัต ิ/ ผลงานดีเดน
2539 หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2546 หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง
2553 หัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานอาชีวศึกษา

ผลงานดีเดน
2538  ขาราชการครูดีเดน ระดับ 3 - 4 กรมอาชีวศึกษา

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โครงการกิจกรรมเยาวชนดีเดน สโมสรโรตารีภาค 3110
 รางวัล ครูสงเสริมกิจกรรมเพ่ือเยาวชนดีเดน

2539  รางวัลชนะเลิศ 4 รางวัล ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขางานเครื่องทําความเย็นแบะปรับอากาศ ระดับภาคกลาง
กรมอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

2547  รางวัลชมเชย สื่อสิ่งพิมพ ตํารา
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สิ่งประดิษฐเพ่ืออํานวยความสะดวก “เครื่องทําความเย็น 2 in 1” ระดับภาคกลาง

และรางวัลชมเชย ระดับชาติ
2549  รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐเพ่ือการประกอบอาชีพ “เครื่องคั่วเอนกประสงค” ระดับภาคกลาง และรางวัลชมเชยระดับชาติ

 รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐเพ่ืออํานวยความสะดวก “ตูเลี้ยงปลาอัตโนมัต”ิ ระดับภาคกลาง และรางวัลชมเชยระดับชาติ
2550  รางวัลผลงานเพ่ือสังคม “ระบบเตือนภัยนํ้าทวม”

 รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐเพ่ือการประกอบอาชีพ “เครื่องเผาขาวหลามไฮเทค” ระดับภาคกลาง และรางวัลชมเชยระดับชาติ
2551  รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐดานพลังงาน “หมอตมนํ้ากวยเตี๋ยวประหยัดพลังงาน” ระดับภาคกลาง และระดับชาติ

 รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับภาคกลาง 3 ผลงาน คือ “เครื่องซอยมะพราวเมี่ยงคํา เครื่องทอดปลาอัตโนมัติ
เครื่องไลนกพิราบอัตโนมัต”ิ

2552  รางวัลชมเชยอันดับ 2 สิ่งประดิษฐคิดคนเชิงพาณิชย “เครื่องซอยมะพราวเอนกประสงค” ณ มหาวิทยาลัยแมโจ
 รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐตอยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระดับภาคกลางและชมเชยระดับชาติ “เครื่องซอยมะพราว

2 ระบบ 3 รูปแบบ”
2553  รางวัลเหรียญเงิน และเกียรติบัตรจาก KIPA ผลงานสิ่งประดิษฐคิดคน “เครื่องซอยมะพราวเอนกประสงค”

ในงาน Seoul International innovation Fair 2010 ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
2554  รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐพัฒนาสงเสริมผลิตภัณฑเพ่ือชุมชน หรือ OTOP “เครื่องซอยมะพราว 2 ระบบ 3 รูปแบบ”

ในงานวันนักประดิษฐแหงชาติ
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ประเภทผูอุทิศตนและทําประโยชนเพ่ือสังคม

นายเชิดพงศ ปยะวรรณางกูร
สถานท่ีทํางาน : บมจ.ทีโอที สาขายะลา 103/30 ถนนสาย15 ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
ตําแหนง : นายชางระดับ 5 หัวหนางานติดตั้งอินเตอรเน็ตความเร็วสูง บจม.ทีโอที ยะลา
ท่ีอยู : 49/113 หมูท่ี 9 ถนนรมเกลา ตําบลสะเตงนอก อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท : 081-767-4447
อีเมล : rescue-204@hotmail.com
ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา โรงเรียน นิบงชนูปถัมป  อ.เมือง จ.ยะลา
มัธยมศึกษา โรงเรียนคณะราษฎรบํารุงจังหวัดยะลา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาชางไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคยะลา ปท่ีสําเร็จการศึกษา 2526

เกียรติประวัติ / ผลงานดีเดน
เปนเจาหนาท่ีกูภัยแมกอเหนี่ยวจังหวัดยะลา นามเรียกขาน กูภัย 204 โดยใชเวลาหลังเลิกงาน ดูแลและ

ชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน ชวยเหลือผูประสบภัยบนทองถนน ชวยเหลือผูไดรับบาดเจ็บจากเหตุการณความไมสงบในพ้ืนท่ี
จังหวัดยะลา เปนประจําทุกวัน ตั้งแตเวลาประมาณ 18.30 - 24.00 น. โดยไมมีคาตอบแทนใด ๆ  ซึ่งทางหนวยกูภัย
มีรถไมเพียงพอ จึงไดนํารถตัวเองมาใชในการกูภัย เปนเวลานานหลายป จนถึงปจจุบัน

ผลงานท่ีประทับใจ คือ ไดมีโอกาสรวมงานกับแพทยหญิงคุณหญิงพรทิพย โรจนสุนันท ในการเขารวมตกแตง
ศพนายทหารท่ีเกิดเหตุการณเครื่องบินตกท่ีเข่ือนบางลาง จํานวน 10 นาย รวมท้ังในเหตุการณความไมสงบหลาย ๆ
เหตุการณ

ความภาคภูมิใจในชีวิต คือ การไดเขารับพระราชทานเข็มท่ีระลึกในการบริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้ง จาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

นายเชิดพงศ ปยะวรรณางกูร ไดเขารวมทํางานกับหนวยกูภัยแมกอเหนี่ยวยะลา ตั้งแตเกิดเหตุการณสึนามิ
ท่ีภาคใตฝงตะวันตก จนปจจุบันเปนเวลากวา 8 ปแลวท่ีไดทํางานชวยเหลือสังคมและอุทิศตนเพ่ือชาวยะลา โดยไมเห็น
แกความเหนื่อยยาก โดยยึดคติของหนวยงานวา “ทํางานดวยใจ ไมเคยรองขอ”
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ประเภทผูอุทิศตนและทําประโยชนเพ่ือสังคม

นายธนรัตน เจริญสุข
สถานท่ีทํางาน : สํานักงานนิตยสารพระเกจิ

65/47-48 ถนนชักพระ ซอย 4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
อาชีพ : ธุรกิจสวนตัว (ผลิตสื่อสิ่งพิมพ)
ท่ีอยู : 131/59 หมูบานปนเกลานคร 2 ซอย 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 (ซอย 21/1) แขวงศาลาธรรมสพน

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท :  02-4346189, 089-9241022
ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษา โรงเรียนคณะราษฎรบํารุงจังหวัดยะลา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาชางกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคยะลา

ปท่ีสําเร็จการศึกษา 2518
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แผนกวิชาชางกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคยะลา

ปท่ีสําเร็จการศึกษา 2521

เกียรติประวัติ / ผลงานดีเดน
 คณะกรรมการดําเนินงานพบปะศิษยเกาโรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จังหวัดยะลา
 คณะกรรมการดําเนินงานพบปะศิษยเกาวิทยาลัยเทคนิคยะลา ท่ีกรุงเทพมหานคร
 คณะกรรมการดําเนินงานพบปะศิษยเกาวิทยาลัยเทคนิคยะลา ท่ีหาดใหญ
 มอบทุนการศึกษาใหกับองคกรและหนวยงานตาง ๆ
 มอบทุนการศึกษาใหกับสถานศึกษาตาง ๆ
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ประเภทศิษยเกาคนรุนใหม
นายธนศักดิ์  ชูวงศวุฒิ

สถานท่ีทํางาน : หางหุนสวนจํากัด ยะลา เอส พี แทรคเตอร
ตําแหนง : ผูจัดการ และวิศวกรคุมงาน
ท่ีอยู : 219/1 ถนนสุขยางค ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท : 089-654-7317
ประวัตกิารศึกษา

ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
มัธยมศึกษา โรงเรียนสตรียะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาชางยนต วิทยาลัยเทคนิคยะลา ปท่ีสําเร็จการศึกษา 2539
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) มหาวิทยาลยัราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน

ประวัติการทํางาน / เกียรติประวัติ / ผลงานดีเดน
หางหุนสวนจํากัด ยะลา เอส พี แทรคเตอร กอตั้งในป พ.ศ.2533 โดยนายศฤงคาร ชูวงศวุฒิ (บิดา) ใหบริการ

ซอมบํารุงระบบเครื่องยนต ระบบไฮโดรลิค ชวงลางของเครือ่งจักรกลหนักทุกชนิด พรอมท้ังจําหนายอะไหลเครื่องจักรกลหนกั
และเปนผูใหบริการเครื่อง Track press (เครื่องอัดกลับบูชพินโซ) รายเดียวในจังหวัดชายแดนภาคใต

ตอมาเม่ือนายธนศักดิ์ ชูวงศวุฒิ เรียนจบระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในป พ.ศ.2545 ไดเขามารับชวงงานแทนบิดา ท่ีลมปวยเปนมะเร็งลําไสใหญ จนถึงปจจุบัน
รวมเวลา 10 ป ไดสานตอจนกิจการกาวหนาเปนท่ียอมรับของเจาของกิจการเปนจํานวนมาก นับวาเปนอูซอมรถใหญ
ท่ีใหญท่ีสุดในจังหวัดชายแดนภาคใต จนมีหนวยงานราชการเปนลูกคาหลัก ๆ ดังนี้

 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดยะลา
 การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเบตง
 การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบันนังสตา
 การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสายบุรี
 สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยะลา
 ศูนยวิจัยพืชสวนยะลา
 สํานักงานปาไมจังหวัดยะลา



ÈÔÉÂ�à¡�Ò Ṍà´�¹
ประเภทศิษยเกาคนรุนใหม
นายสุรเสกข ยุทธิวัฒน

สถานท่ีทํางาน : 142/7 ถนนพระราม 5 แขวงสวนจิตรดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ตําแหนง : ทํางานสวนตัว เปนนักออกแบบ (designer)
ท่ีอยู : 142 / 7 ถนนพระราม 5 แขวงสวนจิตรดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท : 089-517-2561
อีเมล : surasekk@hotmail.com
ประวัตกิารศึกษา

ประถมศึกษา พระตําหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาสถาปตยกรรม ปท่ีสําเร็จการศึกษา 2539
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แผนกวิชาสถาปตยกรรม ปท่ีสําเร็จการศึกษา 2544
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เกียรติประวัติ / ผลงานดีเดน
 รางวัล G - MARK 2010 ออกแบบสินคายอดเยี่ยมประเทศญี่ปุน
 36 NEXT YOUNG DESIGNER IN ASIA 2010
 TOP FIVE COMIN UP DESIGNER IN THAILAND 2011
 รางวัลไทยสรางสรรค OKMD 2011
 DEMARK 2010 IN THAILAND


