
ข้อมูลประวัติ คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน 

ของมหาวทิยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 

1. ข้อมูลส่วนตัว 

 ชื่อ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ว่าที่รอ้ยตรี ดร.ทองประวิตร     นามสกุล  จ าปาเงิน อายุ  68  ปี 

วัน / เดือน / ปีเกิด  1 ตุลาคม 2492         สัญชาติ  ไทย   เชื้อชาติ  ไทย  ศาสนา  พุทธ 

จังหวัดที่เกิด  สุพรรณบุรี ทีอ่ยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้  เลขที่  25 / 157  หมูท่ี่  6                    

ถนน  หมู่บ้านเพชรพิมาน  ต าบล  ต้นมะม่วง        อ าเภอ  เมือง   

จังหวัด  เพชรบุรี  รหัสไปรษณีย์  76000   โทรศัพท์ (มือถือ) 081 - 9261545 

โทรสาร -             e-mail  - 

ปัจจุบันประกอบอาชีพ  ข้าราชการบ านาญ ต าแหน่ง  - 

สถานที่ท างาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

2.  ประวัติการศกึษา   

  วุฒิการศกึษาระดับปริญญาตรี  การศกึษาบัณฑติ สาขา อุตสาหกรรมศลิป์  

วิทยาลัย วิชาการศกึษา พระนคร  ปีที่จบการศกึษา พ.ศ. 2514 

  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท N.Ed.2 nd class Honour  สาขา Education Technology  

              and Innovation 

มหาวิทยาลัย  S.G. University  ปีที่จบการศกึษา พ.ศ.  2526 

  วุฒิการศกึษาระดับปริญญาเอก Ph.D    สาขา  Vocational Education 

มหาวิทยาลัย  Sardar Patel University  ปีที่จบการศกึษา พ.ศ.  2529 

  อื่นๆ (ระบุ)  - 
 

3.  ประสบการณ์การท างาน 

 3.1 ด้านการบริหารงานภาครัฐ 

  - รองอธิการบดี ฝา่ยบริหาร 

  - กรรมการสภาการฝึกหัดครู ดูแลสถาบันราชภัฏทุกแห่ง 

  - ประธานบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

  - ประธานจัดตัง้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั่วประเทศ 
 

 3.2 ด้านการบริหารภาคเอกชน 

  - ก าลังจัดตัง้ปูทะเลย์ มหาวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ 

  - บริหารจัดการโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู หนองน้ าทุกภาค 

  - เป็นกรรมการบริษัท 2 แห่ง 



  - เป็นกรรมการบริหารจัดการวัด 3 แห้ง 

  - เป็นประธานโครงการสวดมนต์ทั่วประเทศ 

  - รองประธานสมาคมประชากรโลก ที่ปรึกษา UN 
 

 3.3 ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านงบประมาณและการเงนิ 

  จัดวางนโยบายและวางแผนการเงินและงบประมาณของโครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชน 
 

4.  ผลงาน/ความส าเร็จ/ความภาคภูมิใจ 

 1. เป็นคนดีศรีสังคมของสมาคมต่างๆเช่น สโมสรไลออนส์ 

 2. ผลักดันการเปลี่ยนชื่อ “วค.” เป็น “สถาบันราชภัฏ” โดยขอพระราชทานชื่อ 

        3. ผลักดัน พรบ. สถาบันราชภัฏ และการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งเป็นสถาบันการฝึกหัดครู 

(ศธ.) จนถึงสภาผูแ้ทนจนส าเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลประวัติ คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน 

ของมหาวทิยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 

1. ข้อมูลส่วนตัว 

  ชื่อ  พันต ารวจโทพัสกร  นามสกุล  ดวงดาว อายุ  62  ป ี

วัน / เดือน / ปีเกิด  19 เมษายน 2497  สัญชาติ  ไทย เชื้อชาติ  ไทย  ศาสนา  พุทธ 

จังหวัดที่เกิด  ราชบุรี ทีอ่ยู่ปัจจุบันที่สามารถติดตอ่ได้ เลขที่  71  หมู่ที่  1  

ถนน  เพชรเกษม      ต าบล  ท่าราบ  อ าเภอ  เมือง     

จังหวัด  ราชบุรี   รหัสไปรษณีย์  70000               โทรศัพท์  (มือถือ)  081-9224982 

โทรสาร  -    e-mail : D.pasakorn97@gmail.com 

ปัจจุบันประกอบอาชีพ  ข้าราชการบ านาญ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และ หุ้นสว่นผู้จัดการห้างหุ้นส่วน

จ ากัด PPP เอกซ์พอรต์  ต าแหน่ง  - 

สถานที่ท างาน  - 
 

2.  ประวัติการศกึษา   

  วุฒิการศกึษาระดับปริญญาตรี  นิตศิาสตรบัณฑิต  สาขา  กฎหมายธุรกิจ  

มหาวิทยาลัย  รามค าแหง   ปีที่จบการศกึษา พ.ศ. 2522 

  วุฒิการศกึษาระดับปริญญาโท  นิตศิาสตรมหาบัณฑติ  สาขา  กฎหมายธุรกิจ 

มหาวิทยาลัย  รามค าแหง   ปีที่จบการศกึษา พ.ศ. 2545 

  วุฒิการศกึษาระดับปริญญาเอก  -  สาขา  - 

มหาวิทยาลัย -    ปีที่จบการศกึษา พ.ศ. - 

  อื่นๆ (ระบุ) - 
 

3.  ประสบการณ์การท างาน 

 3.1 ด้านการบริหารงานภาครัฐ 

   รับราชการต ารวจตั้งแต่ 22 ตุลาคม 2516 ต่อมา เมื่อพฤษภาคม 2523 ปฏิบัติหน้าที่งาน

สืบสวนสอบสวนในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และประจวบคีรีขันธ์  

และเป็นพนักงานสอบสวน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 

 3.2 ด้านการบริหารภาคเอกชน 

   ได้รับการแต่งตั้งจากประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี ให้เป็นที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัด

ราชบุรี ตั้งแต ่พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน และได้เป็นหุ้นสว่นผูจ้ัดการ ห้างหุ้นสว่นจ ากัด PPP เอ็กซ์พอรต์ 
 

 

 

 



4.  ผลงาน/ความส าเร็จ/ความภาคภูมิใจ 

 เมื่อรับราชการต ารวจเป็นพลต ารวจประจ า ตังแต่ พ.ศ. 2511 ระหว่างก าลังศึกษาที่คณะ

นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามค าแหงจนจบ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองสารวัตรสืบสวนสอบสวน  

ที่ สภ.จอมบึง เมื่อ พ.ศ. 2523 ได้ท างานด้านการสอบสวนมาโดยตลอด งานสอบสวนเป็นหัวใจของ

ต ารวจ เพื่ออ านวยความยุติธรรมและได้ท างานสอบสวนมาตลอดชีวิตรับราชการ ด้วยความช านาญ

เรื่องการสอบสวนได้รับการแตง่ตั้งให้เป็นกรรมการสอบคดีรถดับเพลิงกรุงเทพฯ มูลค่าประมาณ 7,000 

ล้านบาท จึงเป็นความภูมิใจ โดยได้รับหน้าที่เป็นผู้ซักถามผู้เก่ียวข้อง รวมทั้งสรุปส านวนการสอบสวน

เองเกือบทั้งหมด 

 และได้รับหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวน ท าการสอบสวนคดีต่างๆ ตลอดระยะเวลามากกว่า ๓๐ ปี 

และได้รับการแตง่ตั้งจาก มท. ให้เป็นกรรมการสอบสวนคดี เรือ กทม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ข้อมูลประวัติ คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน 

ของมหาวทิยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 

1. ข้อมูลส่วนตัว 

  ชื่อ  นางเบญจวรรณ  นามสกุล  ยินดียม อายุ  68  ปี 

วัน / เดือน / ปีเกิด  9 มิถุนายน 2491 สัญชาติ  ไทย เชื้อชาติ  ไทย  ศาสนา  พุทธ 

จังหวัดที่เกิด  เพชรบุรี  ที่อยู่ปัจจบุันที่สามารถติดตอ่ได้ เลขที่  260 / 38 หมู่ที่  2  

ถนน  -        ต าบล  ธงชัย  อ าเภอ  เมือง     

จังหวัด  เพชรบุรี  รหัสไปรษณีย์  76000               โทรศัพท์  (มือถือ)  081-9084202 

โทรสาร  -    e-mail : bbeny2009@hotmail.com 

ปัจจุบันประกอบอาชีพ  ข้าราชการบ านาญ ต าแหน่ง  - 

สถานที่ท างาน  - 
 

2.  ประวัติการศกึษา   

  วุฒิการศกึษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑติ สาขา  การบัญชี  

มหาวิทยาลัย  รามค าแหง   ปีที่จบการศกึษา พ.ศ. 2513 

  วุฒิการศกึษาระดับปริญญาโท -    สาขา  - 

มหาวิทยาลัย -     ปีที่จบการศกึษา พ.ศ. - 

  วุฒิการศกึษาระดับปริญญาเอก  -  สาขา -   

มหาวิทยาลัย -    ปีที่จบการศกึษา พ.ศ. - 

  อื่นๆ (ระบุ) - 
 

3.  ประสบการณ์การท างาน 

 3.1 ด้านการบริหารงานภาครัฐ 

  - ผูอ้ านวยการส่วนราชการจังหวัดราชบุรี 

  - ผูอ้ านวยการกลุ่มตรวจสอบการเงิน จังหวัดราชบุรี (นักวิชาการตรวจเงินแผน่ดิน) 
 

 3.2 ด้านการบริหารภาคเอกชน 

  วุฒิอาสาธนาคารสมอง (Brain Bank) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ สาขาความเชี่ยวชาญ “การเงิน การคลัง งบประมาณ” 
 

 

 

 

 

 

 

 



 3.3 ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านงบประมาณและการเงิน   

  - ตรวจสอบด้านการเงินและบัญช ีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม 

  - ตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี ณ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12 จังหวัด

เพชรบุรี 

  - ตรวจสอบหน่วยงาน ส่วนราชการตา่งๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

4.  ผลงาน/ความส าเร็จ/ความภาคภูมิใจ 

 - ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการปฏิรูปแบบการบริหารงบประมาณ การเงิน และพัสดุ) มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลประวัติ คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน 

ของมหาวทิยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 

1. ข้อมูลส่วนตัว 

 ชื่อ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย นามสกุล  มีชาญ อายุ  52  ป ี

วัน / เดือน / ปีเกิด  24 เมษายน 2507    สัญชาติ  ไทย   เชื้อชาติ  ไทย  ศาสนา  พุทธ 

จังหวัดที่เกิด  -  ทีอ่ยู่ปัจจุบันที่สามารถติดตอ่ได้ เลขที่  114  หมู่ที่  -       

ถนน  สุขุมวิท 23   ต าบล  แขวงคลองเตยเหนอื  อ าเภอ  เขตวัฒนา 

จังหวัด  กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์  10110 โทรศัพท์ (มือถือ) 086-5515741  

โทรสาร 02-2621745           e-mail : surachaim@swu.ac.th 

ปัจจุบันประกอบอาชีพ  รับราชการ ต าแหน่ง  รองผูอ้ านวยการ 

สถานที่ท างาน  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒประสานมิตร 
 

2.  ประวัติการศกึษา   

  วุฒิการศกึษาระดับปริญญาตรี  -  สาขา วัดผลทางการศกึษา 

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒประสานมิตร ปีที่จบการศกึษา พ.ศ. 2528 

  วุฒิการศกึษาระดับปริญญาโท  -   สาขา วัดผลทางการศกึษา 

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒประสานมิตร ปีที่จบการศกึษา พ.ศ. 2533 

  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก  -  สาขา  ทดสอบและวัดผลทาง 

               การศกึษา 

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒประสานมิตร ปีที่จบการศกึษา พ.ศ. 2539 

  อื่นๆ (ระบุ) - 
 

3.  ประสบการณ์การท างาน 

 3.1 ด้านการบริหารงานภาครัฐ 

  - ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

  - รองผู้อ านวยการิชาการ ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัย 

ศรนีครินทรวิโรฒประสานมิตร 
 

 3.2 ด้านการบริหารภาคเอกชน 

  - วิทยากร ธนาคารออมสิน 

  - ที่ปรึกษาบริษัทเอกชน 

 

 



ข้อมูลประวัติ คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน 

ของมหาวทิยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 

1. ข้อมูลส่วนตัว 

  ชื่อ  นางสาวชูศรี  นามสกุล  อุดมกุศลศรี อายุ  61  ปี 

วัน / เดือน / ปีเกิด  26 กุมภาพันธ์ 2498 สัญชาติ  ไทย เชื้อชาติ  ไทย  ศาสนา  พุทธ 

จังหวัดที่เกิด  ราชบุรี  ทีอ่ยู่ปัจจุบันที่สามารถติดตอ่ได้  เลขที ่ 120 / 73  หมู่ที่  3  

ถนน  -        ต าบล  คูบัว  อ าเภอ  เมือง     

จังหวัด  ราชบุรี   รหัสไปรษณีย์  70000               โทรศัพท์  (มือถือ)  063-2722199 

โทรสาร  -    e-mail : chusri7033@gmail.com 

ปัจจุบันประกอบอาชีพ  ข้าราชการบ านาญ ต าแหน่ง  - 

สถานที่ท างาน  - 
 

2.  ประวัติการศกึษา   

  วุฒิการศกึษาระดับปริญญาตรี  การศกึษาบัณฑติ สาขา  -  

มหาวิทยาลัย  ศรนีครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  ปีที่จบการศกึษา พ.ศ.  - 

  วุฒิการศกึษาระดับปริญญาโท  คุรุศาสตรมหาบัณฑติ สาขา  การบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีที่จบการศกึษา พ.ศ.  - 

  วุฒิการศกึษาระดับปริญญาเอก  -   สาขา  -   

มหาวิทยาลัย  -   ปีที่จบการศกึษา พ.ศ.  - 

  อื่นๆ (ระบุ)  - 
 

3.  ประสบการณ์การท างาน 

 3.1 ด้านการบริหารงานภาครัฐ 

  ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาราชบุรี เขต 1 วิทยฐานะผูอ้ านวยการส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาเชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 1 ต.ค. พ.ศ. 2555 
 

 3.2 ด้านการบริหารภาคเอกชน 

  - คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรีจ ากัด (2533 – 2535) 

  - กรรมการสมาคมผูบ้ริหารเขตพืน้ที่การศกึษา 
 

4.  ผลงาน/ความส าเร็จ/ความภาคภูมิใจ 

  ศษิย์เก่าดีเด่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาบริหารการศกึษา 

 


