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ตําแหหนง

นักวิชาการรศึกษาเชี่ยวชาาญ สํานักงานนอธิการบดี

ตําแหหนงบริหาร

รองผูอํานววยการสํานักททะเบียนและปประมวลผล
และรักษากการหัวหนาฝาายบริการการศึกษา

ประวัวัติการศึกษา
ก
ย สายศิลป-ภภาษา (ฝรั่งเศสส) จากโรงเรียนเตรียมอุดมมศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนปลา
- ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาตางประะเทศ (ฝรั่งเศสส) จากคณะศิลปศาสตร ม หาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(ระหวางการศึกษาาไดรับทุนและเขารวมโครงการแลกเปลีลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาาลัย Nantes สาธารณรั
ส
ฐฝรััง่ เศส)
- ปริญญาโท สาขาวิชาพื้นฐานการศึศึกษา จากคณะครุศาสตร จุจฬาลงกรณมมหาวิทยาลัย
- ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริ
า
หารกการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัลัยเกษตรศาสสตร
ประวัวัติการทํางาน
- ป 2534--2545 นักวิชาการศึกษา หัววหนางานบริการการศึ
ก
กษาา หัวหนาหนววยทะเบียนแลละประเมินผลล
ม
ฒนาททางวิชาการและหัวหนาศูนย
น การเรียนรูดดวยตนเอง (SSelf Learningg
การศึศกษา หัวหนาหนวยสงเสริมและพั
Centeer) คณะวิศวกกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยยเกษตรศาสตร
- ป 2545 นักวิชาการศึกษา
ก ระดับ 7 ผูอํานวยการกองบริการกาารศึกษา
- ป 2546 นักวิชาการศึกษา
ก ระดับ 8 ผูอํานวยการกองบริการกาารศึกษา
ก ย่ วชาญญ ระดับ 9 สํานันกงานอธิการรบดี และรักษษาราชการแทนผูอํานวยการ
- ป 2553 นักวิชาการศึกษาเชี
ษ
กองบบริการการศึกษา
- ป 2553 - ปจจุบัน นักวิ
ก ชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สานั
สํ กงานอธิการบดี และรอองผูอํานวยกาารสํานักทะเบียนและ
ประมมวลผล
ตําแหหนงหนาที่การรงานปจจุบัน
- นักวิชากการศึกษาเชีย่ วชาญ
ว สํานักงงานอธิการบดีดี
- รองผูอํานวยการสํานัักทะเบียนและประมวลผลล
- รักษาการแทนหัวหนาฝายบริการกการศึกษา สํานันกทะเบียนแลละประมวลผผล
สถานนที่ทํางานและะที่อยูติดตอ
สํานักงานนอธิการบดี หรือ สํานักทะเเบียนและประมวลผล อาคคารระพี สาคริริก ชั้น 7
มหาวิวิทยาลัยเกษตรศาสตร ถนนนงามวงศวานน เขตจตุจกั ร กรุ
ก งเทพมหานนคร 10900 มื อถือ 081-3781019
e-maiil: pneranuchh@hotmail.coom และ fengnnnp@ku.ac.thh

ผลงานวิจัยซึ่งไดรับการตีพมิ พเผยแพร
- การเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูนําของผูบ ริหารสตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
(A Proposed Model of Woman Administrators’ Leadership Traits Development in Public Higher
Educational Institutions) ป 2557
- ทัศนคติที่มีตอ การฝกอาชีพของหญิงในสถานสงเคราะหบานเกร็ดตระการ และบานนารีสวัสดิ์ ทีม่ ี
ภูมิหลังแตกตางกัน (Attitudes Towards Occupational Training of The Socially Handicapped Women with
with Different Backgrounds in Ban Kredtrakan and Ban Nareesawad) ซึ่งไดรับคัดเลือกเปนผลงานวิจัยระดับ
ดีมาก (very good) จากคณะครุศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ป 2534
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (The Opinion of the Policy for Kasetsart University English Skill Development)
ป 2557
- การพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารสตรีสังกัดสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน (Leadership Traits Development of Women Administrators
under Kasetsart University’s office of the President at Bangkhen Campus) ป 2553
- ความตองการในการพัฒนาศักยภาพของอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(The Necessary Demand in Competency Development of Lecturers at Kasetsart University) ป 2549 ไดรับ
ทุนสนับสนุนการวิจยั จากสถาบันวิจยั และพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ความคิดเห็นของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการเรียนการสอนโครงการเรียนลวงหนาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (The Opinion of Twelfth Grade Students towards Kasetsart University’s Advanced
Placement Program) ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการเรียนลวงหนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2551
- การติดตามผลการดําเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Followed up the Results of Integrated Courses Management, General
Education of Kasetsart University) ไดรับทุนสนับสนุนการวิจยั จากสถาบันวิจยั และพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2547
- การติดตามผลการเขารวมโครงการสหกิจศึกษาของนิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(Follow up the Results of Co-operative Education Project’s Attendance of Students at Kasetsart University)
ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจยั และพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2547
- ระบบฐานขอมูลสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Cooperative education database system of
Kasetsart University) ป 2549
- ความคิดเห็นของผูใชบริการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (The Opinion of
Education Service Division Users of Kasetsart University) ป 2550

บทความและเอกสารทางวิชาการ
- คูมือการบริหารและการปฏิบัติงานในตําแหนงผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- บทความเรื่อง รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูนาํ ของผูบริหารสตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
(A Proposed Model of Woman Administrators’ Leadership Traits Development in Public Higher
Educational Institutions) ตีพิมพในวารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- บทความเรื่อง การกําหนดนโยบายการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร (The Opinion of the Policy for Kasetsart University English Skill Development) ตีพิมพใน
วารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแกน และนําเสนอในการสัมมนาวิชาการเครือขายระบบทะเบียน
นักศึกษาและประมวลผลการศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบทะเบียนและ
ประมวลผลเพื่อกาวสูอาเซียน ป 2557
- บทความเรื่อง ปญหา อุปสรรคและการพัฒนาสตรีทางการศึกษาของประเทศไทย ตีพิมพในวารสาร
ศึกษาศาสตรปริทัศน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- บทความเรื่อง ประโยชนทสี่ ถาบันการศึกษา สถานประกอบการ และนิสิตไดรับจากการเขารวม
โครงการสหกิจศึกษา
- เอกสารประกอบการอบรมอาจารยมหาวิทยาลัยจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใน
โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เรื่อง Intensive Course for Producing Instructional
Media Program
- เอกสารเผยแพร การแนะนําการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- เอกสารเผยแพร โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- เอกสารเผยแพร โครงการเรียนลวงหนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- วิดิทัศน 60 ปกับการเติบโตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- เอกสารเผยแพรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเติบโตอยางมีคุณภาพ
- เอกสารเผยแพร คูมืออาจารย คูมืออาจารยที่ปรึกษา จรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และเอกสารทางวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
งานสอน
- วิชา 01200390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาสําหรับวิศวกร
- วิชา 01299390 การเตรียมการสหกิจศึกษา
- วิชา 01299490 สหกิจศึกษา
- วิชา 04850390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
- วิชา 04850490 สหกิจศึกษา
- วิชา 01999111 ศาสตรแหงแผนดิน

- วิชา 02999144 ทักษะชีวิตการเปนนิสิตมหาวิทยาลัย
ความสนใจและความถนัด
- การบริหารการศึกษา และการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูนํา สหกิจศึกษา การประกันคุณภาพ การ
แนะแนวและการใหบริการทางวิชาการ การบริหารความเสี่ยง สตรีศึกษาและการพัฒนาสตรี
เครื่องราชอิสริยาภรณ / อิสริยาภรณที่ไดรบั
- 2543 ตริตาภรณมงกุฎไทย (ต.ม.)
- 2545 ตริตาภรณชางเผือก (ต.ช.)
- 2548 ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (ท.ม.)
- 2552 ทวีติยาภรณชางเผือก (ท.ช.)
- 2555 ประถมาภรณมงกุฎไทย (ป.ม.)
- 2558 ประถมาภรณชางเผือก (ป.ช.)
- 2559 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

