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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 

 
 นายวิชา จุยชุม อายุ 54 ป สมรสกับผูชวยศาสตราจารยเกสรี จุยชุมมีธิดา 3 คน คือนางสาวพัชรีพร 

จุยชุม นางสาวพัชราวด ีจุยชุม และนางสาวศิริพัชร จุยชุม นายวิชา  จุยชุม ไดเขารับศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนท่ี

โรงเรียนเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)แผนกชางกลโรงงาน จากวิทยาลัยเทคนิคยะลา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)แผนกชางกลโลหะ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิค

ภาคใต ระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จากคณะวิศวกรรมเทคโนโลยี 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร จากสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร(NIDA) 

  นอกจากนี้ยังเขาอบรมหลักสูตรพิเศษ อาทิ หลักสูตร “Gas Separation PlantMaintenance 

&Operation”ประเทศญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา  หลักสูตร “Tanker and Terminal Operation” ประเทศสิงคโปรและ

ฮองกง หลักสูตร “Senior Executive Program (SEP 16)” จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร แหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย หลักสูตร “Strategic Innovation & Business in Asia(SIBA 1)” จาก Collage of Management 

มหาวิทยาลัยมหิดล และ Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา  หลักสูตร Director Certification Program (DCP 147) และ Role of the Chairman 



Program (RCP 29) จาก Thai Institute of Directors หลักสูตรธรรมาภิบาลผูบริหารระดับกลาง รุน 12 สถาบัน

พระปกเกลา หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุนท่ี 4  วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง 

สํานักงานศาลปกครอง 

 

 ปจจุบันนายวิชา จุยชุม ดํารงตําแหนงผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน 

บริษัทการปโตรเลียมแหงประเทศไทย จํากัด(มหาชน) และรักษาการกรรมการผูจัดการบริษัท พีทีที แทงค 

เทอรมินัล จํากัด (PTT Tank)  

 

 ผลงานทางวิชาการ นายวิชา จุยชุม เปนผูมีความรู ความสามารถในดานวิชาชีพและการศึกษา มีความ

เชี่ยวชาญในการถายทอดประสบการณ องคความรู ดวยการประชุมชี้แจง สอนงานโดยสามารถใชองคความรูในวิชาชีพ

และเทคนิคการบริหารงาน บูรณาการในงานท่ีรับผิดชอบ สงผลใหงานบรรลุเปาหมายอยางสัมฤทธิ์ผล นอกจากนี้ดวย

ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพประกอบกับความสามารถในการถายทอดประสบการณ องคความรู ทําใหไดรับเชิญเปน

ผูบรรยายพิเศษใหกับสถาบันการศึกษาตางๆ ในดานวิศวกรรมศาสตร ดานครุศาสตรอุตสาหกรรม ดานเทคโนโลยี  

ดานบริหารธุรกิจ  ดานการตลาด ดานการพัฒนาธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น และดาน

การศึกษา อาทิ เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาลัยเทคนิคยะลา สมาคมนักหนังสือพิมพสวน

ภูมิภาคแหงประเทศไทย Asia Business Forum (Singapore & Malaysia) World Engineering Conference  

นอกจากนี้นายวิชา จุยชุมยังเปนหัวหนาทีมของ ปตท. ในการศึกษาโครงการทอสงน้ํามันภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือรวมกับ TransCanada Pipeline ประเทศแคนาดา และโครงการ Strategic Energy Landbridge 

บริเวณภาคใตรวมกับ China National Petroleum ประเทศจีน และบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษา Nexant ประเทศอังกฤษ 

เปนตน  นายวิชา จุยชุมเปนผูสนับสนุน สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการในวิชาชีพในสายงานท่ีปฏิบัติกับ

บุคลากรและนักศึกษาของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สงเสริมและ 

สนับสนุน ใหรวมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในโครงการสหกิจศึกษา และการฝกประสบการณ

วิชาชีพวิศวกรรม และการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเขาไปศึกษาดูงานท่ีสํานักงานใหญ บริษัทการปโตรเลียมแหง

ประเทศไทย จํากัด(มหาชน)(ปตท.) และสํานักงานสาขาของ ปตท. และ PTT Tank  

 

          ผลงานทางสังคม นายวิชา   จุยชุม เปนผูนําในการจัดหาทุนการศึกษาใหกับสถาบันการศึกษา อาทิ 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม โรงเรียนเขาชัยสน 

โรงเรียนวัดหานโพธิ์ จังหวัดพัทลุง วิทยาลัยเทคนิคยะลา เปนผูนําและสนับสนุนดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โดยจัดหา

ปจจัยในการกอสรางศาสนสถานวัดหานโพธิ์ วัดจรณาราม วัดถํ้าน้ํารอนเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ตลอด 30 ปท่ีผานมา 

เปนประธานรุนนักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลผูบริหารระดับกลาง รุน 12  สถาบันพระปกเกลา  เปนผูสนับสนุนหลัก

รายการวิทยุ “กวาจะมาเปนไทย” ฯลฯ และหนวยงานตางๆ ในการบําเพ็ญประโยชนใหสังคม นายวิชา จุยชุมไดมีสวน

สําคัญในการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรม และงานดานการศึกษา ดานวิชาการโดยใหความสําคัญกับบุคลากรทางการ

ศึกษา นักศึกษา กิจกรรมของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อาทิ 

สนับสนุนงานคอนเสิรตมหาวิทยาลัย งานประชุมวิชาการนานาชาติ  งานกีฬาสัมพันธของบุคลากร  กิจกรรมพัฒนา

บุคลากร กีฬาสําหรับนักศึกษา  งานเปดอาคาร  งานปจฉิมนิเทศ  คายอบรมภาษาอังกฤษ เปนตน นอกจากนี้นายวิชา 

จุยชุมยังดํารงตําแหนง และทํางานใหองคกรตางๆท้ังภาครัฐและเอกชน อาทิ กรรมการกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอม



อุตสาหกรรมน้ํามัน (IESG – Oil Industry Environment and Safety Group) ประธานกลุม IESG – Sriracha Area 

Sub-Committee เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการการปองกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณ

ภัย สภาผูแทนราษฎร  อนุกรรมการผังเมือง  กรรมการแผนฉุกเฉินจังหวัดชลบุรี อนุกรรมการแผนปองกันLPGขาด

แคลน กรมธุรกิจพลังงาน รองประธานกรรมการสหกรณออมทรัพย ปตท. จํากัด 

  

 

 

 

 ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นายวิชา จุยชุม เปน
ผูสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม อาทิ ประสานดาน
ความรวมมือกับภาคประกอบการเพื่อประโยชนทางการศึกษา อาทิ การฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ท่ี
เกี่ยวของกับบริษัทการปโตรเลียมแหงประเทศไทย จํากัด(มหาชน)(ปตท.) สนับสนุนงานคอนเสิรต
มหาวิทยาลัย งานประชุมวิชาการนานาชาติ  งานกีฬาสัมพันธของบุคลากร  กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
กีฬาสําหรับนักศึกษา  งานเปดอาคาร  งานปจฉิมนิเทศ  คายอบรมภาษาอังกฤษ  ทุนสนับสนุนงานวิจัย 
และดวยผลงาน ประสบการณและความสําเร็จทําใหนายวิชา จุยชุมไดรับโลและเกียรติบัตรในฐานะศิษย
เกาดีเดนและผูทําคุณประโยชนของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

จากประวัติและผลงานโดยยอของนายวิชา จุยชุม จึงเห็นสมควรมอบปริญญาครุศาสตร

อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เพ่ือเปนเกียรติประวัติสืบไป    

 

 

 


