
ประวัตินางศุภณัฏฐ์  ภักตรา 
 

 
 
 
ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ   นางศุภณัฏฐ์  ภักตรา  
ต าแหน่ง   นักวิชาการพัสดุ (ช านาญการ) รักษาราชการแทน หัวหน้างานคลังและพัสดุ 
สังกัด   ส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 
วัน เดือน ปีเกิด  11  ตุลาคม  2517 อายุ 43 ปี  
ภูมิล าเนา   จังหวัดล าปาง  
ที่อยู่ปัจจุบัน  86/177 หมู่บ้านปรีชา 9 ซอยรามค าแหง 186 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 
 
ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ   สาขา      ปี พ.ศ. ที่ได้รับ   สถานศึกษา 
ปวช.  สาขาการบัญชี           2536       วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง จ.ล าปาง 
ปวส.  สาขาการบัญชี           2538       โรงเรียนพณิชยการสันติราษฏร์ กทม.  
ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป          2540       สถาบันราชภฏัสวนดุสิต กทม.  
ปริญญาโท สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   2549       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.  
  คณะรัฐศาสตร์ 
 
ประวัติการท างาน 
 1 ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน 
  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 
 พ.ศ. 2558 – 30 ก.ย. 2560 
  ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ช านาญการ) รักษาราชการแทน หัวหน้างานคลังและพัสดุ  

ส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 
 

 พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558  
  ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ช านาญการ) และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ งานคลังและพัสดุ  
                     ส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 



 
 พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2554  
  ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับ 6 งานคลังและพัสดุ ส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 
 
 พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2550  
  ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับ 5 งานคลังและพัสดุ ส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 
 
 พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2547 
  ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับ 4 งานคลังและพัสดุ ส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 
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 พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2542  
  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 3 งานบริหารและธุรการ ส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 
 
 พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2540 

ต าแหน่งเจ้าหนา้ที่ธุรการ ระดบั 2 งานบริหารและธุรการ ส านักงานคณบดี คณะวทิยาศาสตร์ 
 

พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2538 
ต าแหน่งเจ้าหนา้ที่ธุรการ ระดบั 1 งานบริหารและธุรการ ส านักงานคณบดี คณะวทิยาศาสตร์ 

 
พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2537 

ต าแหน่งเจ้าหนา้ที่พิมพ์ดีด ระดบั 1 งานบริหารและธุรการ ส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 
 
ประวัติการสัมมนา/ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และเกียรติบัตรที่ได้รับ 
วัน/เดือน/ปี          ประวัติการสัมมนา/ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และเกียรติบัตรที่ได้รับ 
3-4 ก.ค. 2560   ได้รับเกียรติบัตร “เทคนิคการฝกึสอนแนะน างาน” (Coaching Technique)  

ณ สถาบนัเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

24 ก.พ. 2558   เข้าร่วมโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะวทิยาศาสตร์ (พ.ศ. 2558-2562) 
     ณ ห้องไพลิน ชั้น 2 โรงแรมเอเทรียม ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร 

 
4 พ.ย. 2558   เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เร่ือง การประยุกต์ใช้โปรแกรมสเปรดชีต  

(Spread Sheet) ในการปฏิบตังิาน ณ อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ 
 

30-31 ก.ค. 2557 อบรมหลักสูตร การบริหารงานการเงิน การคลังและงบประมาณ ส าหรับส่วน
ราชการ  

 
2-31 พ.ค. 2556 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย (Intensive 

English of SWU Staff 2013) เพื่อความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในหลักสูตร 
Reading and Translation 1 

 



2-5 พ.ค. 2555 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนการบริหารและการจัดการ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาตลิาว 
กรุงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 

 
5-6 ก.ย. 2554   สัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการ ด้านลักษณะงาน  
    และตัวชี้วดั ณ ห้องประชุมศนูยบ์ริการวิชาการ ชั้น 15 อาคาร มศว บริหาร 
 ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
22-24 ก.ค. 2554 ศึกษาดูงานด้านการพัฒนางานบริการ ณ ส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยันเรศวร จังหวัดพษิณุโลก 
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6-11 ส.ค. 2553 ศึกษาดูงานและฝึกอบรมของบุคลากรระดับปฏบิัติการ ณ The University of  

Da Nang/Hue University สาธารณรัฐเวียดนาม และมหาวิทยาลัยจ าปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
15-16 ก.พ. 2553 เข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร “เทคนิคการท างานเป็นทีม การพัฒนาบุคลิกภาพ 

และกลยุทธ์การให้บริการทีป่ระทับใจ” ระหว่างวนัที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2553  
ณ โรงแรมแคนทารี อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
วัน/เดือน/ปี          ประวัติการสัมมนา/ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และเกียรติบัตรที่ได้รับ 
 
3 ก.ค. 2549   ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติเป็น “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ประจ าปี  

พ.ศ. 2548 ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2549 
 
15 ม.ค. 2540   ได้รับเกียรติบัตรเป็น “บุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น” ประจ าปี พ.ศ. 2539 

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
งานที่ได้รับมอบหมาย 

1. คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณเงินรายได้ (อุดหนุนรัฐบาล) และงบประมาณเงนิรายได้ 
ประจ าปี พ.ศ. 2560  

2. คณะกรรมการบริหารงานส านักงานคณบดีคณะวทิยาศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
4. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
-------------------------------- 

 


