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ดร.เชาว์ เต็มรักษ์
จบจากแดนไกลตั้งใจกลับมาพัฒนาบ้านเกิด
Vision
การสร้ า งคนเพื่ อ สร้ า งชาติ
สร้ า งสรรค์ สิ่ ง ดี เ พื่ อ สั ง คม จั ด ตั้ ง
มู ล นิ ธิ ค นสร้ า งคน ตามแนวคิ ด
สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ
ให้เยาวชนคนพันธุ์ใหม่

EDUCATION
พ.ศ. 2523
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2538

Award
พ.ศ.2534 ชนะเลิศการประกวด
สุ น ทรพจน์ ภ าษาญี่ ปุ่ น สำหรั บ
ชาวต่างชาติเขตคันไซ
✦ พ.ศ.2535 ชนะเลิศการประกวด
สุ น ทรพจน์ ภ าษาญี่ ปุ่ น สำหรั บ
ชาวต่างชาติทั้งประเทศญี่ปุ่น
✦ พ.ศ.2536 ชนะเลิศการประกวด
บทความภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาว
ต่างชาติทั้งประเทศญี่ปุ่น
✦ พ.ศ. 2537 นักศึกษาดีเด่น มหา
วิ ท ยาลั ย เซอิ เ รี ย วคานาซาวา
ประเทศญี่ปุ่น
✦ พ.ศ.2556 ผู้ประนีประนอมดี
เด่ น ประจำศาลแขวงจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
✦ พ.ศ.2561 ผู้บริหารสถานศึกษา
ดีเด่น

พ.ศ. 2541

✦
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พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2554

โรงเรียนเทษบาลปากพนัง 1
โรงเรียนวัดบวรมงคล กรุงเทพฯ (วัดลิงขบ)
ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยเซอิเรียวคานาซาวา ประเทศญี่ปุ่น
ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยคานาซาวา ประเทศญี่ปุ่น
Ceticate Information Technology, Sydney
Institute of Technology ประเทศออสเตรเลีย
ปริญญาเอก หลักสูตรการจัดการดุษฏีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

WORK EXPERIENCE
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2535

ผู้ปฎิบัติงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดนครศรีธรรมราช (นายณรงค์ นุ่นทอง)
ช่วยงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรค LDP
จังหวัดอิชิคาวา ประเทศญี่ปุ่น
(นายโมริ โยชิโร อดีตตำแหน่งนายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น)

พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2551

เลขาธิการหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. 2555- 2556
นายกสโมสรโรตารีโพธิ์เสด็จนครศรี
พ.ศ. 2561- 2561
ประธานกรรมการต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)
โรตารีสากลภาค3330
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SOCIAL POSITION
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

Language
ภาษาญี่ปุ่น ฟัง พูด อ่าน เขียน
✦ ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่านเขียน
✦

Skills and Abilities
ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการ
พัฒนาบุคลิกภาพ
✦ การบริหารงานแบบสไตล์ญี่ปุ่น
✦ การพัฒนาการท่องเที่ยวไทยใน
ตลาดนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น
✦ การตลาดดิจิทัล และการสร้าง
แบรนด์

นายกสมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมัธยมยานากาวา
เลขานุการมูลนิธิคนสร้างคน
ฑูตการท่องเที่ยวเมืองยานากาวา
จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายวิชาการ
องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจ
รัฐภาคประชาชน(อตร.)
พ.ศ. 2564 -2565
ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคโรตารีสากล ภาค 3330
ปัจจุบัน
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรังสิต

✦

Contact Persons

รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ
Tel : 097-345-9059
✦ ดร.ธนชพร ภูวรณ์
Tel : 083-522-3955
✦

BUSINESS POSITION ประธานกรรมการ
บริษัท ซี เจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด CJWORLD.CO.TH
ประกอบธุรกิจ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เช่าพื้นที่
บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่น ซิสเทม จำกัด THIS.CO.TH
ประกอบธุรกิจ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารจัดการองค์กรและการสื่อสาร
บริษัท โยโคโซะ (ประเทศไทย) จำกัด YOKOSO.CO.TH
ประกอบธุรกิจนำเข้าส่งออกไทย-ญี่ปุ่น
และธุรกิจนำเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
บริษัท ยานากาวา (ประเทศไทย) จำกัด YANAGAWA.AC.TH
ประกอบธุรกิจโรงเรียนมัธยมยานากาวา

Contact
124/8 ม.1 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
Tel./Line : 0876991155
E-mail : chao@temrak.com
Facebook : Temrak
Website : TEMRAK.COM
Dr.Chao Temrak
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TEMRAK MODEL
แนวคิดการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
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