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ประจำ�ปี 2558ประจำ�ปี 2558
คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยมหิดลคณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยมหิดลศิษย์เก่�ดีเด่นศิษย์เก่�ดีเด่น

เกิดวันท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2498เกิดวันท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2498

ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง : เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา : เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา :ประวัติการศึกษา :
ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยมหิดล   มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาเอก Ph.D. in Organic Chemistry, The National University of Ireland, ระดับปริญญาเอก Ph.D. in Organic Chemistry, The National University of Ireland, 
   University College Cork, Ireland   University College Cork, Ireland

ประวัติการรับราชการ :ประวัติการรับราชการ :
พ.ศ. 2522  อาจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   พ.ศ. 2522  อาจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
พ.ศ. 2530  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2539 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ. 2539 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2544 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2544 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2551  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2551  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
พ.ศ. 2555  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2555  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2556  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพ.ศ. 2556  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2557 เลขาธิการสภาการศึกษา สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาพ.ศ. 2557 เลขาธิการสภาการศึกษา สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    
พ.ศ. 2558 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพ.ศ. 2558 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา :ประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา :
มหาวิทยาลัยศิลปากร :มหาวิทยาลัยศิลปากร :  พ.ศ. 2526-2529   หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2526-2529   หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
 พ.ศ. 2533-2537   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  พ.ศ. 2533-2537   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 พ.ศ. 2534-2537   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2534-2537   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2537-2537   รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  พ.ศ. 2537-2537   รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
 พ.ศ. 2537-2539   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2537-2539   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2537-2539   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  พ.ศ. 2537-2539   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 พ.ศ. 2539-2540   รองผู้อำานวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  พ.ศ. 2539-2540   รองผู้อำานวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 

  ส่วนงานนอกระบบราชการ ปัจจุบันเป็นองค์กรมหาชน  ส่วนงานนอกระบบราชการ ปัจจุบันเป็นองค์กรมหาชน

รศ. ดร.พินิติ รตะน�นุกูลรศ. ดร.พินิติ รตะน�นุกูล
เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ :มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ :  พ.ศ. 2540-2542  รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน       พ.ศ. 2540-2542  รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน       

 พ.ศ. 2542-2546   กรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   พ.ศ. 2542-2546   กรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 พ.ศ. 2542-2546   รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและบุคลากร  พ.ศ. 2542-2546   รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและบุคลากร 

สำานักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน :สำานักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน :  พ.ศ. 2548-2552 ผู้อำานวยการบริหาร พ.ศ. 2548-2552 ผู้อำานวยการบริหาร 

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา :สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา :  พ.ศ. 2551-2555 รองเลขาธิการคณะกรรมการพ.ศ. 2551-2555 รองเลขาธิการคณะกรรมการ

  การอุดมศึกษา สำานักงานปลัดกระทรวง  การอุดมศึกษา สำานักงานปลัดกระทรวง

  ศึกษาธิการ  ศึกษาธิการ

 พ.ศ. 2555-2556   ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2555-2556   ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา :สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา :  พ.ศ. 2557-2558   เลขาธิการสภาการศึกษา พ.ศ. 2557-2558   เลขาธิการสภาการศึกษา 

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา :สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา :  พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาพ.ศ. 2558-ปัจจุบัน  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประสบการณ์ระหว่างประเทศ : ประสบการณ์ระหว่างประเทศ : 

-  Editorial Board, Chemical Education Journal (Asian Edition)-  Editorial Board, Chemical Education Journal (Asian Edition)

-  Chairman, Advisory Board, ASEM Lifelong Learning Hub-  Chairman, Advisory Board, ASEM Lifelong Learning Hub

ผลงานเขียนและการแปลตำารา :ผลงานเขียนและการแปลตำารา :

1.  สเตอริโอเคมีในเคมีอินทรีย์ ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร 2529 1.  สเตอริโอเคมีในเคมีอินทรีย์ ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร 2529 

2.  เฉลยและวิเคราะห์ข้อสอบเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ พ.ศ. 2533-2542 องค์การค้าครุสภา 2544 2.  เฉลยและวิเคราะห์ข้อสอบเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ พ.ศ. 2533-2542 องค์การค้าครุสภา 2544 

3.  ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ สำานักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ 2544 3.  ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ สำานักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ 2544 

 -  เคมี (เคมีคำานวณ อะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี) โครงการตำาราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ -  เคมี (เคมีคำานวณ อะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี) โครงการตำาราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

  มูลนิธิ สอวน. 2547   มูลนิธิ สอวน. 2547 

 -   เคมี 2 (ธาตุเรพรีเซนเททีฟ กลุ่ม S ธาตุเรพรีเซนเททีฟ กลุ่ม P ธาตุทรานซิชัน แลนทาไนด์ของแข็ง)    -   เคมี 2 (ธาตุเรพรีเซนเททีฟ กลุ่ม S ธาตุเรพรีเซนเททีฟ กลุ่ม P ธาตุทรานซิชัน แลนทาไนด์ของแข็ง)   

  โครงการตำาราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน. 2549  โครงการตำาราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน. 2549

 -   เคมี 3 (แก๊ส เทอร์โมไดนามิกส์ สมดุลเคมี จลนพลศาสตร์) โครงการตำาราวิทยาศาสตร์และ -   เคมี 3 (แก๊ส เทอร์โมไดนามิกส์ สมดุลเคมี จลนพลศาสตร์) โครงการตำาราวิทยาศาสตร์และ    

  คณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน. 2550   คณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน. 2550 

 -   เคมี (มัธยมศึกษาตอนต้น) โครงการตำาราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน. 2551  -   เคมี (มัธยมศึกษาตอนต้น) โครงการตำาราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน. 2551     

 -   เคมี 4 (เคมีอินทรีย์ ชีวโมเลกุล สเปกโทรสโกปี) โครงการตำาราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ -   เคมี 4 (เคมีอินทรีย์ ชีวโมเลกุล สเปกโทรสโกปี) โครงการตำาราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    

  มูลนิธิ สอวน. 2554  มูลนิธิ สอวน. 2554


