ศิษยเกาดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ใส่รูป
(พร้อมแนบไฟล์ภา

นายจาตุรงค สุริยาศศิน
สาขาบริหารองคกรภาครัฐ
วัน เดือน ป เกิด 27 กุมภาพันธ 2507
อายุ 56 ป

เกียรติประวัติและผลงานสรางชื่อเสียง
-

โฆษกการไฟฟานครหลวง (พ.ศ.2561 - ปจจุบัน)
ประธานคณะทำงานบริหารจัดการความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (Innovation Team) (พ.ศ. 2563 – ปจจุบัน)
ประธานชมรมวิศวกรการไฟฟานครหลวง 3 สมัย (พ.ศ. 2545 – พ.ศ.2550)
ประธานคณะทำงานพัฒนาระบบและสนับสนุนขอมูล MEA Connext Application (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2561)
ประธานคณะทำงาน ESG (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2562)
ประธานคณะทำงาน Green Office (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2562)
ประธานคณะทำงาน MEA Volunteer (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2562)
อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟาแหงประเทศไทย (พ.ศ.2548 – พ.ศ.2550)
Quality Management Representative (QMR) การบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 (พ.ศ.2562 – พ.ศ.2563)
คณะกรรมการบริหารจัดการและขับเคลื่อนนวัตกรรมของการไฟฟานครหลวง (พ.ศ. 2563 – ปจจุบัน)
คณะกรรมการสมาคมสโมสรการไฟฟานครหลวง (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2561)
คณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารในการไฟฟานครหลวง (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2561)
คณะกรรมการประชาสัมพันธความเชื่อถือไดของระบบไฟฟา (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2561)
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและการกำกับดูแลกิจการที่ดี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2562)

เครื่องราชอิสริยาภรณ
-

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2547ๆ

เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

ชัน้ จัตุรถาภรณชางเผือก (จ.ช.)
ชั้นจัตรุ ถาภรณมงกุฎไทย (จ.ม.)
ชั้นเบญจมาภรณชางเผือก (บ.ช.)
ชั้นเบญจมาภรณมงกุฎไทย (บ.ม.)

รางวัลสำคัญที่ไดรับ
-

พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2535

พนักงานดีเดนลำดับ 1 ประเภทงานบริหาร ของการไฟฟานครหลวง
พนักงานดีเดนลำดับ 1 ประเภทงานวิชาการ ของการไฟฟานครหลวง
รางวัลที่ 1 พนักงานตัวอยางในทางปลอดภัย ประเภทผูบังคบบัญชา ของการไฟฟานครหลวง

ประวัติการศึกษา
-

พ.ศ. 2525

-

พ.ศ. 2529

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาชางไฟฟา
คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมไฟฟา
คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ.

การอบรมศึกษาดูงานที่สำคัญ
-

หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับผูบริหารระดับสูง (วบส.) รุนที่ 4 (Advanced Master of Management Program)
โดยคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (21 สิงหาคม 2562 – 15 มกราคม 2563)
หลักสูตรพัฒนาสัมพันธระดับผูบริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุนที่ 10
จัดโดยสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการปองกันประเทศ (1 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2561)
หลักสูตรกลยุทธการประชาสัมพันธ (STRATEGIC PR MANAGEMENT) รุนที่ 11
จัดโดยสถาบันการประชาสัมพันธ กรมประชาสัมพันธ (16 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2560)
หลักสูตร LDP ศึกษาดูงานองคกรตนแบบที่สังคมยอมรับและไววางใจ
ประเทศญี่ปุน (19 -23 มิถุนายน 2560)
โครงการแลกเปลี่ยนบุคคลากร ความรู ขอมูลและประสบการณดานไฟฟากับการไฟฟาภูฏาน
ณ ราชอาณาจักรภูฏาน (28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2559)
ศึกษาดูงานยกระดับคุณภาพบริการ
ประเทศไตหวัน (13 - 16 ธันวาคม 2558)
หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน
ของสมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) (เมษายน 2557)
หลักสูตร EDP ศึกษาดูงาน Innovation & Service Process
ประเทศสิงคโปร (10 – 14 มิถุนายน 2556)
หลักสูตร Strategic Reliability Improvement ณ Guangzhou Power Supply Bureau
สาธารณรัฐประชาชนจีน (18 - 22 พฤษภาคม 2556)
หลักสูตร เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
จัดโดย สมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) (26 สิงหาคม 2553)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ Distribution Network
สหพันธรัฐมาเลเซีย (6 – 7 ธันวาคม 2547)
ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบจำหนายในรูปแบบธุรกิจเอกชน
สาธารณรัฐสิงคโปร (20 สิงหาคม – 5 กันยายน 2546)
หลักสูตร ISO 9000:2000 Auditor/Lead Auditor Training
จัดโดย IRCA QMS 2000 Auditor Certification Scheme ณ สาธารณรัฐสิงคโปร (19 – 23 มิถุนายน 2546)

ประวัติการทำงาน
1 ตุลาคม 2563 – ปจจุบัน
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2560
1 ตุลาคม 2530 – 30 กันยายน 2557

รองผูวาการธุรกิจและบริการ
ผูชวยผูวาการบริการระบบจำหนาย
ผูชวยผูวา การสายงานกิจการองคกรและสังคม
ผูอำนวยการฝายสื่อสารองคกร
ผูอำนวยการฝายการตลาดและลูกคาสัมพันธ
ผูบ ริหารการไฟฟาเขต

ตำแหนงปจจุบัน
นักบริหาร 13 รองผูวาการ (ธุรกิจและบริการ) การไฟฟานครหลวง
สถานที่ทำงาน
อาคารวัฒนวิภาส 1192 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0-2256-3010 โทรสาร 0-2556-3097 Email : jaturong@mea.or.th
สถานที่ติดตอ
เลขที่ 100/71 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
โทรศัพท 0-2366-0668 มือถือ 08-18900-8001

