
แบบเสนอประวัติ
ผู้เข้าร่วมประกวด Talented  People ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน : หน่วยศิลปะ ฝ่ายจัดพิมพ์ สำนักพิมพ์

ช่ือ – นามสกุล : นายไพบูลย์ ทับเทศ
วัน เดือน ปี เกิด :   9 เมษายน 2507    อายุ :  52 ปี 11 เดือน  อายุงานใน มสธ. : 22  ปี  6  เดือน
ตำแหน่งงานปัจจุบัน : ช่างออกแบบงานพิมพ์ 
โทรศัพท์ :  0 2504 7689  โทรศัพท์มอืถอื :  089 225 4877 โทรสาร : 0 2503 4913
E-mail :  paithabthad@gmail.com

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา พ.ศ.ท่ีจบ วุฒิการศึกษา สถานศึกษา

ปริญญาตรี 2536 การศึกษาบัณฑิต (เอกศิลปศึกษา) คบ. สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
ปริญญาโท
ปริญญาเอก - -

อ่ืน ๆ - -

ประเภทของผลงาน

    1.  ด้านการเรียนการสอน                                    2.  ด้านการวิจัย
    3.  ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม                4.  ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
    5.  ด้านการให้บริการ                                         6.  ด้าน ICT

ผลงานท่ีโดดเด่น / ผลงานเชิงสร้างสรรค์ท่ีประสบผลสำเร็จ  (พร้อมแนบหลักฐานประกอบ)
1. หนังสือโครงการฝกึอบรมและประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี (ออกแบบจัดทำปกและรูปเล่ม, ส่ือประชาสัมพันธ์, แบบเส้ือ, แบบโล่
พระราชทาน)

1.1 ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือรวมภาพโครงการฝึกอบรมและประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 60 พรรษา รางวัลโล่
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วัน
ท่ี 2 ตุลาคม 2558 โดยสืบเนื่องจากปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยสำนักพิมพ์ มสธ. จัดโครงการ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 

  ขนาดรปเลม 210 X 260 mm. https://www.youtube.com/watch?v=_mBp7FGR0gk



-ท่ี ศธ(พ)  ลงวันที่ 2558
เป็นคณะทำงานของโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส
พระชนมพรรษา 60 พรรษา ในหัวข้อ “60 พรรษา เทพรัตนราช ปราชญ์ศึกษา” โดยได้จัดทำส่ือต่างๆ ในกิจกรรม 
ไดแ้ก่ - ออกแบบตัวอักษรของชื่องาน 

- ออกแบบป้ายไวนิวขนาด 80X280cm 
- ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การประกวดขนาด 30.48X45.72cm  
- ออกแบบลายสกรีนเส้ือและสี 
- ออกแบบป้ายบอกทางสถานท่ีอบรมในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
- ออกแบบป้ายพิธีมอบโล่พระราชทาน 
- ออกแบบออกแบบการ์ดเชิญผู้เข้าร่วมงานพิธีมอบโล่พระราชทาน
- ออกแบบโล่พระราชทาน  



 
-ออกแบบและจัดสถานท่ีแสดงนิทรรศการ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ปี 2558



2. หนังสือโครงการฝึกอบรมและประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ (ออกแบบจัดทำปกและรูปเล่ม, ส่ือประชาสัมพันธ์, แบบเส้ือ,                    
แบบโล่พระราชทาน)

2.1 ร่วมเป็นวิทยากร คณะทำงานและช่วยงาน ออกแบบจัดทำรูปเล่มหนังสือและสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ใน
โครงการฝึกอบรมและประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในข้อหัวข้อ “84 พรรษา 
ราชินีศรีการศึกษาไทย” 12 สิงหาคม 2559

- ท่ี ศธ(พ)   ลงวันที่ 2559
ร่วมเป็นวิทยากร คณะทำงานและช่วยงาน  โดยได้จัดทำส่ือต่างๆ ในกิจกรรม ได้แก่ 

 -ออกแบบตัวอักษรของชื่องาน
- ออกแบบป้ายไวนิวขนาด 80X280cm 
- ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การประกวดขนาด 30.48X45.72cm  
- ออกแบบลายสกรีนเส้ือและสี 
- อกแบบป้ายบอกทางสถานท่ีอบรมในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
- อกแบบป้ายพิธีมอบโล่พระราชทาน 
- ออกแบบการ์ดเชิญผู้เข้าร่วมงานพิธีมอบโล่พระราชทาน
- ออกแบบโล่พระราชทาน  

-ออกแบบหนังสือรวมผลงานการประกวด ขนาดรูปเล่ม 240X290mm 
-ออกแบบโล่รางวัลพระราชทาน ขนาด 23X26.60cm (เป็นการออกแบบขึ้นใหม่ทั้งลวดลายและรูปทรง)



                            
                            ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การประกวดขนาด 30.48X45.72cm 
                                         

                                            
                    ออกแบบป้ายไวนิวขนาด 80X280cm และแบบสกรีนเส้ือผู้เข้าร่วมอบรมของโครงการ

                                



                                               ออกแบบรูปแบบตัวอักษรของชื่องาน

                           ออกแบบป้ายฉากหลังพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทาน ขนาด 90X260cm

                                     ออกแบบป้ายหน้างานแสดงนิทรรศการ ขนาด 80X175cm                    
                          



-เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ 
“มุมมองจากประสบการณ์ผ่านคณะกรรมการตัดสิน” 
28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องสามศร  อาคารอเนกนิทัศน์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ท่ีมาจาก ข่าววาไรตี้ มสธ.  
ฉบับวันพุธที่ 10 ส.ค. 59
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง 
สนง.อธิการบดี

-ร่วมเป็นผู้สังเกตุการณ์และสักขีพยานในการตัดสินของ  
 คณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ 
-ร่วมจัดสถานท่ีแสดงงาน ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน



เกียรติประวัติท่ีได้รับ (ถ้ามี)
1. ท่ี ทม 1301.05/233 ได้รับคัดเลือกลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2544





2. ท่ี รส 0010/9228 ได้เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายหนังสือรวมภาพ
พระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ออกอากาศทางข่าวพระราชสำนักวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม
2558)





ข้อมูลอ่ืนๆ  (ถ้ามี)

1. หนังสือท่ีเด่นในปี พ.ศ. 2559

-ออกแบบปกและรูปเล่มหนังสือสู่เส้นชัยวัยเกษียณ ขนาด 139X209mm

-ออกแบบปกและรูปเล่มหนังสือในโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของสำนักพิมพ์ มสธ. ขนาด 190.5X190.5mm



-ออกแบบปกและรูปเล่มหนังสือทำเนียบบัณฑิต มสธ.รุ่น 2557 ขนาด 254X254mm

- ออกแบบปกและจัดทำอาร์ตเวิร์ค ข่าว มสธ. ฉบับพิเศษ ฉบับที่ 1 ปีที่ 39 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 
ร่วมแสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9



2. ด้านการเผยแพร่ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย





เม่ือวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ได้พากลุ่มสร้างสรรค์วาดเส้น-เล่นดนตรี และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช อีกท ั้ งศิลปิน อิสระไปทำ จิตอาสาศิ ลปะบำบ ัด ท่ีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน
จ.นครนายก สอนการปั้นภาพในหลวง รัชกาลท่ี 9 ทำโครงสร้างรูปร่างแบบพระพักตร์ในหลวง รัชกาลที่ 9 เปิดโอกาสให้
คนตาบอดพิการซ้ำซ้อนได้ลงมือปั้นภาพในหลวง เพื่อฝึกฝนพัฒนาการ และพัฒนาการสร้างอาชีพในอนาคต
แหล่งอ้างอิง  : You Tube ศิลปะบำบัด จากการปั้นภาพในหลวง รัชกาลท่ี 9 เผยแพร่เมื่อ 5 ธ.ค. 2559
                : http://program.thaipbs.or.th/watch/O7uvCd ประเด็นข่าว (6 ธ.ค. 59) ไทยบันเทิง (Thai PBS)

         
ผู้เสนอขอรับรองว่าเป็นเจ้าของผลงานในสัดส่วนร้อยละ 100 จริง

Talented People ลงนาม.........................................................................

http://program.thaipbs.or.th/watch/O7uvCd

