สมอ.08

การปรับปรุ งแก้ ไขรายชื่ ออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ ประจา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ฉบับปี พ.ศ.2560)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
----------------------------------1. หลักสู ตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/รับรองการเปิ ดสอนจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้อนุมตั ิการปรับปรุ งแก้ไขครั้งนี้แล้วในการประชุม
ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
3. หลักสู ตรปรับปรุ งการแก้ไขนี้ เริ่ มใช้กบั นักศึกษารุ่ นปี การศึกษา 2560
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560 เป็ นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุ งแก้ไข
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน
5. สาระในการปรับปรุ งแก้ไข
5.1 ขอปรับปรุ งแก้ไขรายชื่ ออาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ประจาหลักสู ตร ดังนี้

2
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ฉบับปี พ.ศ.2560)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ลาดับที่

4.

รายชื่ ออาจารย์ ประจาหลักสู ตร
(เดิม)
ผศ.ดร.ดวงฤทัย ศรี แดง
(ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร)
ผศ.ดร.อรจิรา อารักษ์สกุลวงศ์
(ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร)
ผศ.ดร.สุ พฒั น์ มูลสิ น
(ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร)
ผศ.ดร.บุณยรัศมิ์ สุ ขเขียว

5.

ผศ.ดร.ปรานอม ขาวเมฆ

1.
2.
3.

ลาดับที่
1.
2.
3.
3.
4.
5.

รายชื่ ออาจารย์ ประจาหลักสู ตร
(ทีข่ อปรับปรุ ง)
คงเดิม
(ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร)
คงเดิม
(ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร)
ตัดออก
ผศ.ดร.บุณยรัศมิ์ สุ ขเขียว
(ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร)
คงเดิม
ดร.สุ รชัย กาญจนาคม

3
รายชื่ ออาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ ประจาหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (เดิม)
ลาดับที่
1.

ตาแหน่ ง
ลาดับที่
ทางวิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ชื่ อ-สกุล
นางสาวดวงฤทัย ศรี แดง

เลขที่
บัตรประชาชน
3110200043157

(ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร)

วท.บ.

เคมี

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

วท.ม.

ปิ โตรเคมีและวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2545

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปี
2542

พอลิเมอร์
2.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

3.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นางสาวอรจิรา
อารักษ์สกุลวงศ์
(ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร)
นายสุพฒั น์ มูลสิ น

วท.ด.

ปิ โตรเคมี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2552

3219900102846

วท.บ.
วท.ด.

เคมี
เคมีฟิสิ กลั

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2544
2548

3310100024761

วศ.บ.

วิศวกรรมพอลิเมอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2544

วท.ม.

วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2546

The University of Akron,

2554

(ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร)

ประยุกต์
Ph.D.

Inorganic Chemistry

Ohio, U.S.A.
4.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นางสาวบุณยรัศมิ์ สุขเขียว 3909800883432

5.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นางสาวปรานอม ขาวเมฆ 3130100357893

วท.บ.
วท.ม.
วท.ด.
วท.บ.

เคมี-ชีววิทยา
เคมี
เทคโนโลยีชีวภาพ
เคมี

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา

2530
2532
2543
2533

วท.ม.

เคมีวเิ คราะห์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2537

วท.ด.

เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2546

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห์ )

4
รายชื่ ออาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ ประจาหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ใหม่ )
ลาดับที่
1.

ตาแหน่ ง
ลาดับที่
ทางวิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ชื่ อ-สกุล
นางสาวดวงฤทัย ศรี แดง

เลขที่
บัตรประชาชน
3110200043157

(ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร)

วท.บ.

เคมี

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

วท.ม.

ปิ โตรเคมีและวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2545

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปี
2542

พอลิเมอร์
วท.ด.

ปิ โตรเคมี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2552

2.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นางสาวอรจิรา
อารักษ์สกุลวงศ์
(ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร)

3219900102846

วท.บ.
วท.ด.

เคมี
เคมีฟิสิ กลั

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2544
2548

3.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นางสาวบุณยรัศมิ์ สุขเขียว 3909800883432
(ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร)

วท.บ.
วท.ม.
วท.ด.

เคมี-ชีววิทยา
เคมี
เทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2530
2532
2543

4.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นางสาวปรานอม ขาวเมฆ 3130100357893

วท.บ.

เคมี

มหาวิทยาลัยบูรพา

2533

วท.ม.

เคมีวเิ คราะห์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2537

วท.ด.

เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ
เคมีประยุกต์
เคมี
Safety Science and
Technology

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2546

มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Hirosaki University, Japan

2554
2557
2561

5.

อาจารย์

นายสุรชัย กาญจนาคม

1100400397681

วท.บ.
วท.ม.
D.Eng.

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห์ )

5
6. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรั บปรุ งแก้ไข เมื่ อเปรี ยบเทียบกับโครงสร้ างเดิ ม และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิ การ ปรากฏดังนี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก1
ศึกษารายวิชา
วิทยานิพนธ์
จานวนหน่วยกิตรวม
แผน ก แบบ ก2
ศึกษารายวิชา
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
จานวนหน่วยกิตรวม

เกณฑ์กระทรวง ศธ.

โครงสร้างหลักสู ตร
เดิม

โครงสร้างหลักสู ตร
ใหม่

ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

รับรองความถูกต้องของข้อมูล
(ลงชื่อ)
(ผศ. ดร. นเรฏฐ์ พันธราธร)
ตาแหน่ง รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบตั ิหน้าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิ ต
วันที่
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

6
แบบฟอร์ มผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1. ชื่อ – สกุล นางสาวดวงฤทัย ศรี แดง
ผศ. ดร. ดวงฤทัย ศรี แดง
2. เลขประจาตัวประชาชน 3110200043157
3. คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก/สถาบัน
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ 2542
วท.ม. (ปิ โตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545
วท.ด. (ปิ โตรเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552
4. ผลงานทางวิชาการ
4.1 งานวิจยั
บทความวิชาการทีต่ ีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
1. Sridaeng, D., Limsirinawa, A., Sirojpornphasut, P., Chawiwannakorn, S., Chantarasiri, N.
(2015). Metal acetylacetonate-amine and metal nitrate-amine complexes as lowemission catalysts for rigid polyurethane foam preparation. Journal of Applied
Polymer Science. 132, 42332.
2. Sridaeng, D., Sukkaneewat, B., Chueasakol, N., Chantarasiri, N. (2015). Copper-amine
complex solution as a low-emission catalyst for flexible polyurethane foam
preparation. E-polymers. 15(2). 119-126.
3. Sridaeng, D., Jitaree, W., Thiampanya, P., Chantarasiri, N. (2016). Preparation of rigid
polyurethane foams using low-emission catalysts derived from metal acetates and
ethanolamine. E-polymers, 16(4), 265-275.
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บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ทตี่ ีพมิ พ์ ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุ มวิชาการระดับชาติ
1. Noiasa, P., Sridaeng, D., Chantarasiri, N. (2016). Preparation of Rigid Polyurethane
Foams Catalyst by Copper-amine Complexes Prepared in Water. The 2016 Pure and
Applied Chemistry International Conference (PACCON 2016). 9th – 11th February 2016.
Bangkok International Trande & Exhibition Center (BITECH). 1263-1268.
2. อัญรัตน์ สุ ทธยาคม และ ดวงฤทัย ศรี แดง. (2561). การนาไคโตซานมาใช้ เป็ นฟิ ลเลอร์
สาหรับผลิตโฟมพอลิไอโซไซยานูเรต. การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 6” (ASTC 2018), วันที่ 6 มิถุนายน 2561, มหาวิทยาลัยหัว
เฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ, สมุทรปราการ, หน้า AS441-AS446.
3. ณัฐพงศ์ จงจิตสถิตมัน่ , ดวงฤทัย ศรี แดง และ นวลพรรณ จันทรศิริ. (2560). การเตรียมโฟ
มพอลิยูรีเทน แบบแข็งเร่ งปฏิกริ ิยาด้ วยสารประกอบเชิ งซ้ อนคอปเปอร์ -เอทานอลามีน. การ
ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44, วันที่ 19-20 ตุลาคม
2560, โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , อุบลราชธานี, หน้า 1072-1080.
4. นัตติยา จินตนา, ดวงฤทัย ศรี แดง และ นวลพรรณ จันทรศิริ. (2560). การเตรี ยมโฟมพอลิยูรี
เทน

แบบแข็งเร่ งปฏิกริ ิยาด้ วยสารประกอบเชิงซ้ อนซิงค์ -แอพาราจและสารประกอบ

เชิงซ้ อนซิงค์ -ทรีโอนีน.

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ

ครั้งที่ 44, วันที่ 19-20 ตุลาคม 2560, โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,
อุบลราชธานี , หน้า 1103-1108.
5. ชาภิชญ์ จันทรสร, ดวงฤทัย ศรี แดง, นวลพรรณ จันทรศิริ (2017). ผลของตัวเร่ งปฏิกริ ิยา
ของสารประกอบเชิงซ้ อนคอปเปอร์ -แอมีนกับเทอเทียรี แอมีนต่ อการเตรี ยมโฟมพอลิยูรีเทน
แบบแข็ง. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44, วันที่
19-20 ตุลาคม 2560, โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , อุบลราชธานี หน้า 10301039.
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4.2

เอกสารประกอบการสอน
1. ดวงฤทัย ศรี แดง. เคมี พ อลิเมอร์ (2558). พิ ม พ์ค รั้ งที่ 3. ปทุ ม ธานี : ภาควิช าเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต. จานวน 94 หน้า.
2. ดวงฤทัย ศรี แดง. เคมีอินทรี ย์เบื้องต้ น (2558). พิมพ์ครั้งที่ 3. ปทุมธานี : ภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต. จานวน 179 หน้า.
3. ดวงฤทัย ศรี แดง. ปิ โตรเคมี (2558). พิมพ์ครั้งที่ 2. ปทุมธานี : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต. จานวน 138 หน้า.
4. ดวงฤทัย ศรี แ ดง. เคมี พื้ น ฐาน (2558). พิ ม พ์ค รั้ งที่ 2. ปทุ ม ธานี : ภาควิ ช าเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต. จานวน 150 หน้า.

5. รายวิชาที่สอน
1. CHM 592
2. CHM 611
3. CHM 698
4. CHM 699

สัมมนาทางเคมีประยุกต์
เคมีผลิตภัณฑ์พลาสติกและยาง
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์

1(0-3-2)
3(3-0-6)
36(0-108-54)
18(0-54-27)
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แบบฟอร์ มผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1. ชื่อ – สกุล นางสาวอรจิรา อารักษ์สกุลวงศ์
ผศ. ดร. อรจิรา อารักษ์สกุลวงศ์
2. เลขประจาตัวประชาชน 3219900102846
3. คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก/สถาบัน
วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544
วท.ด. (เคมีฟิสิ กลั ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548
4. ผลงานทางวิชาการ
4.1 งานวิจยั
บทความวิชาการทีต่ ีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
1. Sriwichai, T. & Aruksakunwong, O. (2017). Problem-based learning to promote learning
achievement and scientific reasoning on fundamental chemistry in the topic of chemical
reaction for the 10th grade students. Rangsit Journal of Educational Studies, 4(2), 63-71.
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ทตี่ ีพมิ พ์ ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุ มวิชาการระดับชาติ
1. อรจิรา อารักษ์สกุลวงศ์, เปรมประจักษ์ พุ่มเอียม. (2558). การศึกษาเปรี ยบเทียบอันตรกิริยา
ของสารเคอร์ คูมินทีม่ ีต่อกรดอะมิโนในโพรงการจับของเอนไซม์ เอชไอวี-1 โปรติเอสที่เคยจับ
กั บ ยาชนิ ด ต่ า งๆ ด้ ว ยการจ าลองพลวั ต เชิ ง โมเลกุ ล . การประชุ ม วิ ช าการระดับ ชาติ
“วิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีร ะหว่า งสถาบัน ครั้ งที่ 3” (ASTC2015). วันที่ 28–29
พฤษภาคม 2558. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุ งเทพมหานคร. 106-133.
2. สถาพร สุ ติบุตร, อรจิรา อารักษ์สกุลวงศ์. (2558). การพัฒนาบทปฏิบัติการเรื่ อง กรด-เบส
เพื่อส่ งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ ใช้ ความรู้ ในชี วิตประจาวัน
สาหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี. การประชุม
เสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ (National and International Research Conference
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4.2

2015 (NIRC 2015) “The Wisdom for Educational and Social Development”. วันที่ 23
มกราคม 2558. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์. 424-433.
3. สวรรยา ขวานเพชร, อรจิรา อารักษ์สกุลวงศ์. (2558). การพัฒนาชุ ดทดลอง เรื่ อง ปริ มาตร
ของแก๊ ส ในปฏิ กิริยาเคมี เพื่ อ ส่ งเสริ ม ผลการเรี ยนรู้ ของนั ก เรี ยนชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5
โรงเรี ย นสวนกุ หลาบวิ ทยาลัย รั งสิ ต . การประชุ มวิช าการระดับชาติ “วิทยาการจัดการ
วิชาการ 2015 : วิจยั เพื่อสร้ างสรรค์เศรษฐกิ จชุ มชนสู่ ประชาคมอาเซี ยน”. วันที่ 20-21
กุมภาพันธ์ 2558. โรงแรมดิเอ็มเพรส ถนนช้างคลาน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. 117-129.
4. Aruksakunwong, O., Yangyuen, O. (2016). Molecular Dynamics Simulation on the
Wild-type and Single mutant HIV-1 Protease complexed with Curcumin. The 2016
Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2016). February 9-11,
2016. Bangkok, Thailand. 1461 – 1467.
เอกสารประกอบการสอน
1. อรจิ ร า อารั ก ษ์ส กุ ล วงศ์ . เคมี พื้นฐาน. (2557). พิ ม พ์ค รั้ งที่ 3. ปทุ ม ธานี : ภาควิช าเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต. จานวน 280 หน้า.
2. อรจิ รา อารั ก ษ์ส กุ ล วงศ์ . เคมีกับ ชี วิต . (2558). พิ ม พ์ค รั้ งที่ 2. ปทุ ม ธานี : ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต. จานวน 123 หน้า.
3. อรจิรา อารักษ์สกุลวงศ์, กานดา ว่องไวลิขิต, รัชกฤช ปัทมโสภาสกุล. ปฏิบัติการเคมีฟิสิ กัล2.
(2558). พิมพ์ครั้งที่ 6. ปทุมธานี : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต . จานวน
135 หน้า.

5. รายวิชาที่สอน
1. CHM 592
2. CHM 603
3. CHM 698
4. CHM 699

สัมมนาทางเคมีประยุกต์
คอลลอยด์ในผลิตภัณฑ์เคมี
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์

1(0-3-2)
3(3-0 -6)
36(0-108-54)
18(0-54-27)
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แบบฟอร์ มผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1. ชื่อ – สกุล นางสาวบุณยรัศมิ์ สุ ขเขียว
ผศ. ดร. บุณยรัศมิ์ สุ ขเขียว
2. เลขประจาตัวประชาชน 3909800883432
3. คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก/สถาบัน
วท.บ. (เคมี-ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 2530
วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2532
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543
4. ผลงานทางวิชาการ
4.1 งานวิจยั
บทความวิชาการทีต่ ีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
1. Chittiwattanakorn, R., Sookkheo, B. (2017).Using the 4MAT model to promote learning
achievement and connection skills on chemical reaction for 10th grade students. Rangsit
Journal of Educational Studies, 4(2), 25-31.
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ทตี่ ีพมิ พ์ ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุ มวิชาการระดับชาติ
1. วนิ ดา มี ศ รี , บุ ณ ยรั ศ มิ์ สุ ข เขี ย ว. (2557). เอนไซม์ ไ ทโรสิ เนสจากเห็ด หอม. การประชุ ม
วิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 2” (ASTC 2014).
วันที่ 21 มีนาคม 2557. โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ กรุ งเทพมหานคร. 139-142.
2. ธนานันท์ ศรี ไตรภพ, บุณยรัศมิ์ สุ ขเขียว. (2557). การดูดซั บแมงกานีสด้ วยกระดองปู. การ
ประชุ มวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 2” (ASTC
2014). วันที่ 21 มีนาคม 2557. โรงแรมมิราเคิ ล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุ งเทพมหานคร.
143-147.
3. ศิกขรา ชาติชาตรี , บุณยรัศมิ์ สุ ขเขียว. (2257). การดูดซั บน้ามันในแหล่ งน้าทิง้ ด้ วยไคติน
สกัดจากเปลือกปูม้า. การประชุ มวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระหว่าง
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สถาบัน ครั้ งที่ 2” (ASTC 2014). วันที่ 21 มีนาคม 2557. โรงแรมมิราเคิ ล แกรนด์ คอน
เวนชัน่ กรุ งเทพมหานคร. 332-337.
4.2

เอกสารประกอบการสอน
1. บุ ณ ยรั ศ มิ์ สุ ข เขี ย ว. เคมี อิ น ทรี ย์ . (2548). ปทุ ม ธานี : ภาควิ ช าเคมี คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2. บุณยรัศมิ์ สุ ขเขียว. เคมีในชี วิตประจาวัน. (2550). ปทุมธานี : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
3. บุ ณ ยรั ศ มิ์ สุ ข เขี ย ว. เคมี ชี ว ภาพ 2. (2556). ปทุ ม ธานี : ภาควิช าเคมี คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
5. รายวิชาที่สอน
1. CHM 612
เคมีผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร
3(3-0 -6)
2. CHM 615
การลงทุนโครงการเบื้องต้น
3(3-0-6)
3. CHM 698
วิทยานิพนธ์
36(0-108-54)
4. CHM 699
วิทยานิพนธ์
18(0-54-27)
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แบบฟอร์ มผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ ประจาหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1. ชื่อ – สกุล นางสาวปรานอม ขาวเมฆ
ผศ. ดร. ปรานอม ขาวเมฆ
2. เลขประจาตัวประชาชน 3130100357893
3. คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก/สถาบัน
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา 2533
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537
วท.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546
4. ผลงานทางวิชาการ
4.1 งานวิจยั
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ทตี่ ีพมิ พ์ ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุ มวิชาการระดับชาติ
1. Khaomek, P., Pongpoungphet, N., Pungkusol, T. (2015). Quantitative Analysis of
Iron in Drinking Water Machine Using Flame Atomic Absorption
Spectrophotometer. The 3rd Academic Science and Technology Conference 2015
(ASTC 2015), 28-29 May, 2015. Thailand.
2. สิ ทธิ ศกั ดิ์ พสุ มาตร์ และ ปรานอม ขาวเมฆ. (2559). การใช้ การเรียนรู้ แบบจาลองเป็ นฐาน
ร่ วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ แบบทานาย-สั งเกต-อธิบาย เพื่อแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เรื่ อง พันธะโคเวเลนต์ . การประชุมเสนอ
ผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 1019-1028.
3. Khaomek, P., Jantanu, W. (2016). Antioxidant Activity and Tyrosinase Inhibition
Activity from Fresh and Dry of Leaves and Fruits and Nourish Cream Product. 29
April 2016, RSU National Research Conference 2016, Rangsit University, Thailand.
4. พิชญา เข็มทอง, ปรานอม ขาวเมฆ และทองใบ สุ ขประเสริ ฐชัย. (2017). การพัฒนา
แนวความคิดทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เรื่ อง พันธะโคเวเลนต์ โดยกลวิธี
จาลอง-สั งเกต-สะท้อนกลับ-อธิบายร่ วมกับเทคโนโลยีออคเมนต์ เตดเรียลริตี.้ การประชุมวิชาการ
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เสนอผลงานวิจยั บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ 2560. วันที่ 10 มีนาคม 2560.
อาคารพจน์ สารสิ นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น. 1683-1689.
5. Khaomek, P. , Kamwangsa-nga, J., Onnamkam, O. (2017). Chemical constituents and
antioxidant activity of Cinnamomom spp. stem and Pseuderanthemum palatiferum
leaves. The 5rd Academic Science and Technology Conference 2015 (ASTC 2017), 25
May, 2017, Centara Convention Center Bangkok. 697-703.
4.2 เอกสารประกอบการสอน
1. ปรานอม ขาวเมฆ. การวิเคราะห์ ด้วยเครื่ องมือ . (2558). พิมพ์ครั้งที่ 6. ปทุมธานี : ภาควิชา
เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต. จานวน 283 หน้า.
2. ปรานอม ขาวเมฆ, นภาพรรณ พงษ์พวงเพชร, เอกริ นทร์ บดีรัฐ. ปฏิบัติการการวิเคราะห์
ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ . (2558). พิ ม พ์ค รั้ งที่ 6. ปทุ ม ธานี : ภาควิ ช าเคมี คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต. จานวน 74 หน้า.
3. ปรานอม ขาวเมฆ. เคมีพื้นฐาน. (2558). พิ มพ์ครั้ งที่ 4. ปทุมธานี : ภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต. จานวน 296 หน้า.
5. รายวิชาที่สอน
1. CHM 601
เทคนิคการสกัด วิเคราะห์ และพิสูจน์เอกลักษณ์ทางเคมี
3(2-3-6)
2. CHM 621
เครื่ องมือวิเคราะห์ข้ นั สู ง
3(3-0-6)
3. CHM 698
วิทยานิพนธ์
36(0-108-54)
4. CHM 699
วิทยานิพนธ์
18(0-54-27)
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แบบฟอร์ มผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ ประจาหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1. ชื่อ – สกุล นายสุ รชัย กาญจนาคม
อ. ดร. สุ รชัย กาญจนาคม
2. เลขประจาตัวประชาชน 1100400397681
3. คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก/สถาบัน
วท.บ. (เคมีประยุกต์) มหาวิทยาลัยรังสิ ต 2554
วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2557
D.Eng. (Safety Science and Technology) Hirosaki University, Japan 2018
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5. รายวิชาที่สอน
1. CHM 616
2. CHM 698
3. CHM 699

การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์

3(3-0-6)
36(0-108-54)
18(0-54-27)

