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ประวัติส่วนตัว (Resume)
ชื่อ-นามสกุล ดร. ประไพศรี สุภา
English: Dr. Prapaisri Supa
ตาแหน่ง: ที่ปรึกษาประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ข้อมูลการติดต่อ (Contact Details)





ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์บ้าน
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
อีเมล์

: 961/1 ซอย 7 ถนนสุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
: 044-258981
: 086-7208090
: PRAPAISRISUPA@gmail.com

รายละเอียดส่วนตัว (Personal Particulars)





วันเกิด
เชื้อชาติ
สัญชาติ
ศาสนา

: 5 พฤศจิกายน 2476
: ไทย
: ไทย
: พุทธ

การศึกษา (Educational background)
พ.ศ. 2494 : ประโยคมัธยม โรงเรียนวัดอัปสรสวรรค์
พ.ศ. 2494 : ประโยคเตรียมอุดม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พ.ศ. 2500 : พาณิชย์ศาสตร์บัณฑิต (พณ.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2502 : บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2507 : ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2517 : ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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พ.ศ. 2520 : ผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาการสอนทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และ รุ่นที่ 1
หลักสูตร 30 ชั่วโมง วิชาสถิติธุรกิจการบัญชี การบัญชีบริหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2525 : ผ่านการอบรม หลักสูตร Modular Program คณะวิศวกรรม เทคโนโลยี For In
Service Training Of Technician Teachers
พ.ศ. 2525 : ผ่านการอบรมหลักสูตร เรื่อง แนวทางพัฒนา คณะวิศวกรรม เทคโนโลยีหลักสูตร
และการสอนบริหารธุรกิจตามโครงการ Modular Program For In Service
Training Of Technician Teachers
พ.ศ. 2528 : ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้กากับนักศึกษา กรมการรักษาดินแดน วิชาทหาร (พิเศษ)
ของกองทัพบก
พ.ศ. 2529 : ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้อานวยการ สถาบันพัฒนาผู้บริหาร วิทยาเขต
ผู้อานวยการกอง และคณบดี การศึกษา ศ.ธ.
พ.ศ. 2555 : ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
พ.ศ. 2556 : ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการบัญชี
การศึกษาดูงานต่างประเทศ
พ.ศ. 2532 : ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบ Dual System ณ ประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี
พ.ศ. 2534 : ศึกษาดูงานบริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ คอปอร์เรชั่น เพื่อการจัดการหลักสูตรการ
ฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมชุฌหวัณ ในปี 2535 ณ ประเทศญี่ปุ่น
พ.ศ. 2535 : ศึกษาดูงานด้านการผลิต การประกอบ และการใช้เตาหลอมโลหะ Inductotherm
และโรงหล่อ ณ ประเทศออสเตรเลีย
พ.ศ. 2536 : ศึกษาดูงานด้านเคมีและสิ่งทอ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเกียรติยศที่ได้รับ
5 ธ.ค. พ.ศ. 2506 : เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)
5 ธ.ค. พ.ศ. 2508 : เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. พ.ศ. 2511 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
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5 ธ.ค. พ.ศ. 2513 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
5 ธ.ค. พ.ศ. 2517 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. พ.ศ. 2521 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
5 ธ.ค. พ.ศ. 2526 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. พ.ศ. 2526 : เหรียญจักรพรรดิมาลา
5 ธ.ค.พ.ศ. 2535 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
5 ธ.ค. พ.ศ. 2537 : ประถมาภรณ์ช้างเผือก
พ.ศ. 2528 : ได้รับเกียรติคุณ เป็นครูที่อุทิศตนเพื่อคุณธรรมและมาตรฐานแห่งวิชาชีพครูครั้งที่ 6
วันที่ 16 มกราคม 2528
พ.ศ. 2529 : ได้รับการแต่งตั้งจากกองทัพบกให้ดารงตาแหน่งผู้กากับนักศึกษาวิชาพิเศษ เมื่อ วันที่
25 เมษายน 2528
พ.ศ. 2533 : ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา มีผลงานดีเด่นได้รับรางวัลครุสภา
พ.ศ. 2535 : ได้รับการยกย่องจากคณะกรรมการครุสภา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ว่าเป็นผูม้ ีผลงานดีเด่น และสร้างเกียรติยศชื่อเสียง ให้แก่ครุสภา
พ.ศ. 2536 : ได้รับการยกย่องจากมูลนิธิ ศาสตราจารย์ ประภาสอวยชัย เพื่อการสังคมสงเคราะห์
และพัฒนาสังคมให้เป็น “คนดีศรีสังคม” มีผลงานดีเด่นในการศึกษาโดยทา
ประโยชน์ต่อประชาชน สังคมและประเทศชาติ เมื่อ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2537 : ได้รับการยกย่องจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าเป็นผู้เสียสละ อุทิศตน และทา
คุณประโยชน์ต่อสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปี 2537
ประสบการณ์ทางาน (Work Experience)
การรับราชการ
1 มิ.ย. พ.ศ. 2501 : รับราชการในตาแหน่งครูตรี วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ.นครราชสีมา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
6 ก.ค. พ.ศ. 2504 : ครูโท วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา
9 มิ.ย. พ.ศ. 2512 : อาจารย์เอก วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา
30 ก.ย. พ.ศ. 2518 : อาจารย์ 2 ระดับ 6 วิทยาเขตเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
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1 ต.ค. พ.ศ. 2523 : อาจารย์ 3 ระดับ 7 วิทยาเขตเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ.นครราชสีมา
22 พ.ค. พ.ศ. 2525 : อาจารย์ 3 ระดับ 8 วิทยาเขตเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.ศ. 2526 – 2528 : รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาเขตเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
19 ก.พ. พ.ศ. 2529 : ดารงตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาเขตเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับ
8 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
21 ต.ค. พ.ศ. 2529 : ดารงตาแหน่งรองคณบดี คณะวิศวกรรมเทคโนโลยีและคณะบริหารธุรกิจ
1 ต.ค. พ.ศ. 2532 : ดารงตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาเขตภาคตะวันเฉียงเหนือ ระดับ 8 สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล
25 มิ.ย. พ.ศ. 2535 : ดารงตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับ 9
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
30 ก.ย. พ.ศ. 2537 : เกษียณอายุราชการ
ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง
ราชการพิเศษ
พ.ศ. 2503 :
พ.ศ. 2504 :
พ.ศ. 2507 :

ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบในหน้าที่หัวหน้าแผนกทะเบียน
ได้รับมอบหมายให้ให้ทาหน้าที่ หัวหน้าแผนกการเงิน
ได้รับมอบหมายให้ให้ทาหน้าที่ เป็น Project Accountant โครงการอบรม
วิชาช่างเทคนิคเพื่อการเร่งรัดพัฒนาชนบท
พ.ศ. 2512-2529 : ได้รับแต่งตั้งให้มีอานาจหน้าที่และรับผิดชอบคณะวิชาบริหารธุรกิจฝ่าย
วิชาการ
พ.ศ. 2514-2522 : ได้รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการชั้นพิเศษวิทยาลัยเทคนิคภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการชั่วคราวระหว่างที่ผู้อานวยการไปราชการ
พ.ศ. 2527-2528 : ได้รับแต่งตั้งให้ทาหน้าที่หัวหน้าฝ่ายธุรการ
พ.ศ. 2529 :
ดารงตาแหน่งรองคณบดีคณะวิศวกรรมเทคโนโลยี และคณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
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การทาประโยชน์ต่อสังคม และทางราชการ
1. ในปี 2535 ร่ ว มกั บ วิ ท ยาเขตระดมทุ น จั ด สร้ า งสวนเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนม์มายุ ครบ 60 พรรษา ในพื้นที่ 200 ไร่ ที่ศูนย์ฝึก
ภาคสนามหนองระเวียง โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และการอนุรักษ์
พรรณพืชสมุนไพร เพี่อทาการวิจัยและจัดภูมิทัศน์ส่วนหนึ่งให้สวยงาม เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
ของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
2. ระดมจัดหาทุนก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เนื่องในโอกาสที่วิทยาเขต มีอายุครบ 35 ปี จาก
เงินบริจาคและจัดหารายได้ในกิจกรรมต่างๆตลอดจนงบสนับสนุนจาก ส.ส. จังหวัดนครราชสีมา
อาคารเอนกประสงค์ หลังเสร็จเรียนร้อยได้ใช้เป็นประโยชน์ ในการแข่งขัน วอลเล่ ย์บอลชาย ชิง
ชนะเลิ ศแห่งเอเชียครั้งที่ 7 เมื่อ 11-19 กันยายน 2526 ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบั นมหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมลคลอีสาน ใช้เป็นสนามแข่งขันกีฬา และใช้ในกิจกรรมต่างๆ
3. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณวิทยาเขต โดยการอนุรักษ์พันธุ์พืช รักษาสภาพแหล่งน้า กา
จักสิ่งปฏิกูลและวัชพืช จัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม อบรมนักศึกษา ให้เห็นคุณค่าของพืชพรรณขึ้นใน
วิทยาเขต ผลจากการจัดโครงการทาให้วิทยาเขตได้รับรางวัล“สถานศึกษาดีเด่นในการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมประจาปี 2533 จากคณะกรรมการโครงการรณรงค์เพื่ออนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมของกระทรวงศึกษาธิการ
4. พัฒนาห้องสมุดจนเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ให้ได้มาตรฐาน ได้รับ
รางวัล ผลงานดีเด่นประจาปี 2534 จากห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5. ด าเนิ น งานขอพระราชทานสนองพระราชด าริ โ ครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช ณ ศู น ย์ ฝึ ก
ภาคสนามหนองระเวียงและได้นาพื้นที่ 1,000 ไร่ ถวายเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ อพสธ. ใน
กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช โดยมีเป้าหมายที่จะอนุรักษ์ปกปักพันธุกรรมพืชในพื้นที่ 1,000 ไร่
เป็นที่ศึกษาวิจัย และใช้ประโยชน์พืชพรรณ สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแก่เยาวชน
ในจังหวัดนครราชสีมาและบริเวณใกล้เคียง ให้รู้จักหวงแหนและรักษาทรัพยากรของชาติ
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ประวัติด้านวิชาชีพส่วนตัว
26 ส.ค. 2511 : ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 2080
พ.ศ. 2538-2542 : ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานสาขาสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา โดยมีพื้นที่ปฏิบัติการใน จ.นครราชสีมา
จ.ชัยภูมิ จ.สุรินทร์ จ.บุรีรัมย์ จ.สระบุรี จ.ปราจีนบุรี และ จ.สระแก้ว
โดยมีหน้าที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีสากล และให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ และ
ทาหน้าที่เป็นสื่อกลางของสมาคมเกี่ยวกับงานทะเบียนต่างๆ การรับสมัครและ
ต่ออายุสมาชิก และต่ออายุผู้สอบบัญชี
พ.ศ. 2543-2545: ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาสาขาสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา
พ.ศ. 2545-2547 : ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสาขาสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา รอบที่สอง
ในปี 2548 สมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และเปลี่ยนเป็นสภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2548-2554 : ทีป่ ระธานสาขาสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.นครราชสีมา
ต่อเนื่อง 2 สมัย
พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาสาขาสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.นครราชสีมา
อาชีพหลังเกษียณอายุ
1. ข้าราชการบานาญ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. เข้าร่วมงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี 2540 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชฯ มี
หน้าที่รับผิดชอบให้คาแนะนาการดาเนินงานโครงการ ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสานและ จ.ขอนแก่น ในการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ โคกภูตากา เยี่ยม
เยื อ นให้ ค าแนะน าโรงเรีย นสมาชิ ก สวนพฤกษศาสตร์ โ รงเรี ย นเขตภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนกลาง ได้แก่ จ.นครราชสีมา จ.ชัยภูมิ จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม จ.กาฬสินธุ์ และ จ.ร้อยเอ็ด
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3. ไดัรับการไว้วางใจจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาด้านโครงการพัฒนา
การศึกษาของสถาบัน ตั้งแต่ปี 2538-2548 และตั้งแต่ ปี 2548-ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสานได้แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาด้านโครงการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยและ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

