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การปรับปรุงแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจ า 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาเคมีประยุกต์ (ฉบับปี พ.ศ.2560) 

คณะวทิยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต 
-----------------------------------  

 
1.  หลกัสูตรฉบบัดงักล่าวน้ีไดรั้บทราบ/รับรองการเปิดสอนจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
     เม่ือวนัท่ี   10 มกราคม  2561 
2.  สภามหาวทิยาลยั/สถาบนั ไดอ้นุมติัการปรับปรุงแกไ้ขคร้ังน้ีแลว้ในการประชุม   
 คร้ังท่ี  4/2561  เม่ือวนัท่ี  21 พฤศจิกายน 2561 
3.  หลกัสูตรปรับปรุงการแกไ้ขน้ี เร่ิมใชก้บันกัศึกษารุ่นปีการศึกษา  2560   
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  เป็นตน้ไป 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไ้ข 
  เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมในการปฏิบติังาน   
5. สาระในการปรับปรุงแกไ้ข  
 5.1   ขอปรับปรุงแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ดงัน้ี 
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หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาเคมีประยุกต์ (ฉบับปี พ.ศ.2560) 
คณะวทิยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต 

 
 

ล าดับที ่ รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตร  
(เดิม) 

ล าดับที ่ รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตร  
(ทีข่อปรับปรุง) 

1. ผศ.ดร.ดวงฤทยั  ศรีแดง 
(ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

1. คงเดิม 
(ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

2. ผศ.ดร.อรจิรา อารักษส์กุลวงศ ์
(ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

2. คงเดิม 
(ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

3. ผศ.ดร.สุพฒัน์  มูลสิน 
(ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

3. ตดัออก 

4. ผศ.ดร.บุณยรัศม์ิ สุขเขียว 3. ผศ.ดร.บุณยรัศม์ิ สุขเขียว 
(ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

5. ผศ.ดร.ปรานอม ขาวเมฆ 4. คงเดิม 
  5. ดร.สุรชยั กาญจนาคม 
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รายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร  และอาจารย์ประจ าหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาเคมีประยุกต์ (เดิม) 

 ล าดบัที ่  ล าดบัที ่
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ช่ือ-สกลุ 

เลขที ่
บัตรประชาชน 

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอน 

(ชม./สัปดาห์) จากสถาบัน ปี 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นางสาวดวงฤทยั  ศรีแดง 

(ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร) 

3110200043157 วท.บ. 

วท.ม. 

 

วท.ด. 

เคมี 

ปิโตรเคมีและวทิยาศาสตร์

พอลิเมอร์ 

ปิโตรเคมี 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ     
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2542 

2545 

 

2552 

 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นางสาวอรจิรา  
อารักษส์กลุวงศ ์
(ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร) 

3219900102846 วท.บ. 
วท.ด. 

เคมี 
เคมีฟิสิกลั 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2544 
2548 

 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นายสุพฒัน์  มูลสิน 

(ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร) 

 

3310100024761 

 

วศ.บ. 

วท.ม. 

 

Ph.D. 

วศิวกรรมพอลิเมอร์ 

วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ 

ประยกุต ์ 

Inorganic Chemistry  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

The University of Akron,    

Ohio, U.S.A. 

2544 

2546 

 

2554 

 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นางสาวบุณยรัศม์ิ สุขเขียว 
 

3909800883432 วท.บ. 
วท.ม. 
วท.ด. 

เคมี-ชีววทิยา 
เคมี 
เทคโนโลยชีีวภาพ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

2530 
2532 
2543 

 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นางสาวปรานอม ขาวเมฆ 

 

3130100357893 

 

วท.บ. 

วท.ม. 

วท.ด. 

เคมี 

เคมีวเิคราะห์ 

เภสชัเคมีและผลิตภณัฑ์
ธรรมชาติ 

มหาวทิยาลยับูรพา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2533 

2537 

2546 
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รายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร  และอาจารย์ประจ าหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาเคมีประยุกต์   (ใหม่) 

 ล าดบัที ่  ล าดบัที ่
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ช่ือ-สกลุ 

เลขที ่
บัตรประชาชน 

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอน 

(ชม./สัปดาห์) จากสถาบัน ปี 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นางสาวดวงฤทยั  ศรีแดง 

(ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร) 

 

3110200043157 วท.บ. 

วท.ม. 

 

วท.ด. 

เคมี 

ปิโตรเคมีและวทิยาศาสตร์

พอลิเมอร์ 

ปิโตรเคมี 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ     
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2542 

2545 

 

2552 

 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นางสาวอรจิรา  
อารักษส์กลุวงศ ์
(ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร) 

3219900102846 วท.บ. 
วท.ด. 

เคมี 
เคมีฟิสิกลั 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2544 
2548 

 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นางสาวบุณยรัศม์ิ สุขเขียว 
(ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร) 

 

3909800883432 วท.บ. 
วท.ม. 
วท.ด. 

เคมี-ชีววทิยา 
เคมี 
เทคโนโลยชีีวภาพ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

2530 
2532 
2543 

 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นางสาวปรานอม ขาวเมฆ 

 

3130100357893 

 

วท.บ. 

วท.ม. 

วท.ด. 

เคมี 

เคมีวเิคราะห์ 

เภสชัเคมีและผลิตภณัฑ์
ธรรมชาติ 

มหาวทิยาลยับูรพา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2533 

2537 

2546 

 

5. อาจารย ์ นายสุรชยั กาญจนาคม 1100400397681     วท.บ. 
วท.ม. 
D.Eng. 

เคมีประยกุต ์
เคมี 
Safety Science and 
Technology 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
Hirosaki University, Japan 

2554 
2557 
2561 

 

 



5 
 

6. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแก้ไข  เม่ือเปรียบเทียบกบัโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา  พ.ศ. 2558  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ปรากฏดงัน้ี 

 

หมวดวชิา เกณฑก์ระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตร

เดิม 
โครงสร้างหลกัสูตร 

ใหม่ 
แผน ก แบบ ก1 
ศึกษารายวชิา 
วทิยานิพนธ์ 

 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

 
- 

36 หน่วยกิต 

 
- 

36 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก2 
ศึกษารายวชิา 
     หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 
     หมวดวชิาบงัคบั 
     หมวดวชิาเลือก 
วทิยานิพนธ์ 

 
ไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 

- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 
 
- 

9 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
18 หน่วยกิต 

 
 
- 

9 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
18 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
       
 
    
 
              รับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 
 
      (ลงช่ือ) 

                 (ผศ. ดร. นเรฏฐ ์ พนัธราธร) 
     ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 

                อธิการบดีมหาวทิยาลยัรังสิต  
                 วนัท่ี           เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2561 
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แบบฟอร์มผลงานทางวชิาการ 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาเคมีประยุกต์ คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยรังสิต 

 
1. ช่ือ – สกุล     นางสาวดวงฤทยั ศรีแดง 

 ผศ. ดร. ดวงฤทยั ศรีแดง 
2. เลขประจ าตวัประชาชน  3110200043157 
3. คุณวฒิุ/สาขาวชิาเอก/สถาบนั  

 วท.บ. (เคมี) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  2542  
  วท.ม. (ปิโตรเคมีและวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  2545 
  วท.ด. (ปิโตรเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  2552  

4. ผลงานทางวชิาการ   
4.1   งานวจิยั   

บทความวชิาการทีต่ีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติ 
1. Sridaeng, D., Limsirinawa, A., Sirojpornphasut, P., Chawiwannakorn, S., Chantarasiri, N. 

(2015). Metal acetylacetonate-amine and metal nitrate-amine complexes as low-
emission 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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บทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพมิพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดับชาต ิ
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. อญัรัตน์  สุทธยาคม และ ดวงฤทยั ศรีแดง. (2561). การน าไคโตซานมาใช้เป็นฟิลเลอร์

ส าหรับผลติโฟมพอลไิอโซไซยานูเรต. การประชุมวชิาการระดบัชาติ “วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยรีะหวา่งสถาบนัคร้ังท่ี 6” (ASTC 2018), วนัท่ี 6 มิถุนายน 2561, มหาวทิยาลยัหวั

เฉียวเฉลิมพระเกียรติ, สมุทรปราการ, หนา้ AS441-AS446. 

3. ณฐัพงศ ์ จงจิตสถิตมัน่, ดวงฤทยั ศรีแดง และ นวลพรรณ จนัทรศิริ. (2560). การเตรียมโฟ

มพอลยูิรีเทน แบบแข็งเร่งปฏิกริิยาด้วยสารประกอบเชิงซ้อนคอปเปอร์-เอทานอลามีน. การ

ประชุมวชิาการเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษาแห่งชาติ คร้ังท่ี 44, วนัท่ี 19-20 ตุลาคม 

2560, โรงแรมยเูพลส มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี, อุบลราชธานี, หนา้ 1072-1080. 

4. นตัติยา จินตนา, ดวงฤทยั ศรีแดง และ นวลพรรณ จนัทรศิริ. (2560). การเตรียมโฟมพอลยูิรี

เทน แบบแข็งเร่งปฏิกริิยาด้วยสารประกอบเชิงซ้อนซิงค์-แอพาราจและสารประกอบ

เชิงซ้อนซิงค์-ทรีโอนีน. การประชุมวชิาการเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษาแห่งชาติ 

คร้ังท่ี 44, วนัท่ี 19-20 ตุลาคม 2560, โรงแรมยเูพลส มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี, 

อุบลราชธานี, หนา้ 1103-1108. 

5. ชาภิชญ ์ จนัทรสร, ดวงฤทยั ศรีแดง, นวลพรรณ จนัทรศิริ (2017). ผลของตัวเร่งปฏิกริิยา

ของสารประกอบเชิงซ้อนคอปเปอร์-แอมีนกบัเทอเทียรีแอมีนต่อการเตรียมโฟมพอลยูิรีเทน 

แบบแข็ง. การประชุมวชิาการเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษาแห่งชาติ คร้ังท่ี 44, วนัท่ี 

19-20 ตุลาคม 2560, โรงแรมยเูพลส มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี, อุบลราชธานี หนา้ 1030-

1039. 
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 4.2       เอกสารประกอบการสอน   
1. ดวงฤทยั ศรีแดง. เคมีพอลิเมอร์ (2558). พิมพ์คร้ังท่ี 3. ปทุมธานี: ภาควิชาเคมี คณะ

วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต. จ  านวน 94 หนา้.  
2. ดวงฤทยั ศรีแดง. เคมีอินทรีย์เบื้องต้น (2558). พิมพค์ร้ังท่ี 3. ปทุมธานี: ภาควิชาเคมี คณะ

วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต. จ  านวน 179 หนา้.  
3. ดวงฤทยั ศรีแดง. ปิโตรเคมี (2558). พิมพค์ร้ังท่ี 2. ปทุมธานี: ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรังสิต. จ  านวน 138 หนา้.  
4. ดวงฤทัย ศรีแดง. เคมีพื้นฐาน (2558). พิมพ์คร้ังท่ี 2. ปทุมธานี: ภาควิชาเคมี คณะ

วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต. จ  านวน 150 หนา้.  
 
 
 5. รายวชิาท่ีสอน   

 1. CHM 592 สัมมนาทางเคมีประยกุต ์    1(0-3-2) 
 2. CHM 611  เคมีผลิตภณัฑพ์ลาสติกและยาง    3(3-0-6) 
 3.  CHM 698 วทิยานิพนธ์    36(0-108-54) 
 4.  CHM 699 วทิยานิพนธ์    18(0-54-27) 
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แบบฟอร์มผลงานทางวชิาการ 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาเคมีประยุกต์ คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยรังสิต 

 
1. ช่ือ – สกุล     นางสาวอรจิรา  อารักษส์กุลวงศ ์

 ผศ. ดร. อรจิรา  อารักษส์กุลวงศ ์
2. เลขประจ าตวัประชาชน  3219900102846 
3. คุณวฒิุ/สาขาวชิาเอก/สถาบนั  

 วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  2544  
 วท.ด. (เคมีฟิสิกลั) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  2548  

   
4. ผลงานทางวชิาการ   

4.1 งานวจิยั   

บทความวชิาการทีต่ีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติ 
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. 

 บทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพมิพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดับชาต ิ
1. อรจิรา อารักษ์สกุลวงศ์, เปรมประจกัษ ์พุ่มเอียม. (2558). การศึกษาเปรียบเทียบอันตรกิริยา

ของสารเคอร์คูมินทีม่ีต่อกรดอะมิโนในโพรงการจับของเอนไซม์เอชไอว-ี1 โปรติเอสที่เคยจับ
กับยาชนิดต่างๆ ด้วยการจ าลองพลวัตเชิงโมเลกุล .  การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบนั คร้ังท่ี 3” (ASTC2015). วนัท่ี 28–29 
พฤษภาคม 2558. มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพมหานคร. 106-133.  

2. สถาพร สุติบุตร, อรจิรา อารักษ์สกุลวงศ์. (2558). การพัฒนาบทปฏิบัติการเร่ือง กรด-เบส 
เพ่ือส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจ าวัน 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี. การประชุม
เสนอผลงานวิจยัระดบัชาติและนานาชาติ (National and International Research Conference 
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2015 (NIRC 2015) “The Wisdom for Educational and Social Development”. วนัท่ี 23 
มกราคม 2558. มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย.์ 424-433. 

3. สวรรยา ขวานเพชร, อรจิรา อารักษ์สกุลวงศ์. (2558). การพัฒนาชุดทดลอง เร่ือง ปริมาตร
ของแก๊สในปฏิกิริยาเคมี เพ่ือส่งเสริมผลการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต. การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการ
วิชาการ 2015 : วิจยัเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน”. วนัท่ี 20-21 
กุมภาพนัธ์ 2558. โรงแรมดิเอม็เพรส ถนนชา้งคลาน อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่. 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. 

4.2 เอกสารประกอบการสอน   
1. อรจิรา อารักษ์สกุลวงศ์. เคมีพื้นฐาน. (2557). พิมพ์คร้ังท่ี 3. ปทุมธานี: ภาควิชาเคมี           

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต. จ  านวน 280 หนา้.  
2. อรจิรา อารักษ์สกุลวงศ์. เคมีกับชีวิต. (2558). พิมพ์คร้ังท่ี 2. ปทุมธานี: ภาควิชาเคมี           

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต. จ  านวน 123 หนา้.  
3. อรจิรา อารักษส์กุลวงศ,์ กานดา วอ่งไวลิขิต, รัชกฤช ปัทมโสภาสกุล. ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล2. 

(2558). พิมพค์ร้ังท่ี 6. ปทุมธานี: ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต. จ  านวน 
135 หนา้. 
 

5. รายวชิาท่ีสอน   
 1. CHM 592 สัมมนาทางเคมีประยกุต ์   1(0-3-2) 
 2.  CHM 603 คอลลอยดใ์นผลิตภณัฑ์เคมี   3(3-0 -6) 
 3.  CHM 698 วทิยานิพนธ์   36(0-108-54) 
 4.  CHM 699 วทิยานิพนธ์   18(0-54-27) 
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แบบฟอร์มผลงานทางวชิาการ 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาเคมีประยุกต์ คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยรังสิต 

 
1. ช่ือ – สกุล    นางสาวบุณยรัศม์ิ สุขเขียว 

 ผศ. ดร. บุณยรัศม์ิ สุขเขียว 
2. เลขประจ าตวัประชาชน  3909800883432 
3. คุณวฒิุ/สาขาวชิาเอก/สถาบนั  

 วท.บ. (เคมี-ชีววทิยา) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2530 
  วท.ม. (เคมี) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2532   
  วท.ด. (เทคโนโลยชีีวภาพ) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2543  

4. ผลงานทางวชิาการ   
4.1   งานวจิยั   
บทความวชิาการทีต่ีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติ 

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. 

 บทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพมิพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดับชาต ิ
1. วนิดา มีศรี, บุณยรัศม์ิ สุขเขียว. (2557). เอนไซม์ไทโรสิเนสจากเห็ดหอม . การประชุม

วิชาการระดบัชาติ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบนั คร้ังท่ี 2” (ASTC 2014). 
วนัท่ี 21 มีนาคม 2557. โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่ กรุงเทพมหานคร. 139-142. 

2. ธนานนัท ์ศรีไตรภพ, บุณยรัศม์ิ สุขเขียว. (2557). การดูดซับแมงกานีสด้วยกระดองปู. การ
ประชุมวิชาการระดบัชาติ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบนั คร้ังท่ี 2” (ASTC 
2014). วนัท่ี 21 มีนาคม 2557. โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร.    
143-147. 

3. ศิกขรา ชาติชาตรี, บุณยรัศม์ิ สุขเขียว. (2257). การดูดซับน ้ามันในแหล่งน ้าทิง้ ด้วยไคติน
สกัดจากเปลือกปูม้า. การประชุมวิชาการระดบัชาติ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
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สถาบนั คร้ังท่ี 2” (ASTC 2014). วนัท่ี 21 มีนาคม 2557. โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน
เวนชัน่ กรุงเทพมหานคร. 332-337. 
 

4.2      เอกสารประกอบการสอน   
1. บุณยรัศม์ิ สุขเขียว. เคมีอินทรีย์.  (2548). ปทุมธานี: ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
2. บุณยรัศม์ิ สุขเขียว. เคมีในชีวิตประจ าวัน. (2550). ปทุมธานี: ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
3. บุณยรัศม์ิ สุขเขียว. เคมีชีวภาพ 2. (2556). ปทุมธานี: ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
 5. รายวชิาท่ีสอน   

 1.  CHM 612  เคมีผลิตภณัฑเ์พื่อการเกษตร                   3(3-0 -6) 
 2.     CHM 615     การลงทุนโครงการเบ้ืองตน้  3(3-0-6) 
 3.     CHM 698  วทิยานิพนธ์    36(0-108-54) 
 4.  CHM 699  วทิยานิพนธ์   18(0-54-27) 
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แบบฟอร์มผลงานทางวชิาการ 
อาจารย์ประจ าหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาเคมีประยุกต์  คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยรังสิต 

 
1. ช่ือ – สกุล     นางสาวปรานอม ขาวเมฆ 

 ผศ. ดร. ปรานอม ขาวเมฆ 
2. เลขประจ าตวัประชาชน  3130100357893 
3. คุณวฒิุ/สาขาวชิาเอก/สถาบนั  

 วท.บ. (เคมี) มหาวทิยาลยับูรพา  2533 
  วท.ม. (เคมีวิเคราะห์) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  2537 
  วท.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  2546  

4. ผลงานทางวชิาการ   
4.1   งานวจิยั   
บทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพมิพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดับชาต ิ

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. สิทธิศกัด์ิ พสุมาตร์ และ ปรานอม ขาวเมฆ. (2559). การใช้การเรียนรู้แบบจ าลองเป็นฐาน
ร่วมกบักจิกรรมการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบาย เพ่ือแก้ไขแนวคิดคลาดเคล่ือนทาง
วทิยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เร่ือง พนัธะโคเวเลนต์. การประชุมเสนอ
ผลงานวจิยัระดบัชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2559 มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 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 เขม็ทอง, ปรานอม ขาวเมฆ และทองใบ สุขประเสริฐชยั. (2017). การพฒันา
แนวความคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เร่ือง พันธะโคเวเลนต์ โดยกลวธีิ
จ าลอง-สังเกต-สะท้อนกลบั-อธิบายร่วมกบัเทคโนโลยอีอคเมนต์เตดเรียลริตี.้ การประชุมวชิาการ
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เสนอผลงานวิจยับณัฑิตศึกษาระดบัชาติและนานาชาติ 2560. วนัท่ี 10 มีนาคม 2560. 
อาคารพจน์ สารสินมหาวทิยาลยัขอนแก่น 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. การวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ. (2558). พิมพค์ร้ังท่ี 6. ปทุมธานี: ภาควิชา

เคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต. จ  านวน 283 หนา้.  
2. ปรานอม ขาวเมฆ, นภาพรรณ พงษพ์วงเพชร, เอกรินทร์ บดีรัฐ. ปฏิบัติการการวิเคราะห์

ด้วยเคร่ืองมือ. (2558). พิมพ์คร้ังท่ี 6. ปทุมธานี: ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรังสิต. จ  านวน 74 หนา้.  

3. ปรานอม ขาวเมฆ. เคมีพื้นฐาน. (2558). พิมพ์คร้ังท่ี 4. ปทุมธานี: ภาควิชาเคมี คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต. จ  านวน 296 หนา้.  

5. รายวชิาท่ีสอน   
 1.      CHM 601         เทคนิคการสกดั วิเคราะห์  และพิสูจน์เอกลกัษณ์ทางเคมี  3(2-3-6) 

 2. CHM 621 เคร่ืองมือวิเคราะห์ขั้นสูง     3(3-0-6) 
 3.  CHM 698 วทิยานิพนธ์     36(0-108-54) 
 4.  CHM 699 วทิยานิพนธ์     18(0-54-27) 
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แบบฟอร์มผลงานทางวชิาการ 
อาจารย์ประจ าหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาเคมีประยุกต์  คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยรังสิต 

 
1. ช่ือ – สกุล     นายสุรชยั กาญจนาคม 

 อ. ดร. สุรชยั กาญจนาคม 
2. เลขประจ าตวัประชาชน  1100400397681 
3. คุณวฒิุ/สาขาวชิาเอก/สถาบนั  

 วท.บ. (เคมีประยกุต)์ มหาวทิยาลยัรังสิต  2554 
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4. ผลงานทางวชิาการ   
4.1 งานวจิยั   

บทความวชิาการทีต่ีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติ 

1. Karnjanakom, S., Maneechakr, P., Samart, C., Guan, G. (2018). Ultrasound-assisted 
acetylation of glycerol for triacetin production over green catalyst: A liquid biofuel 
candidate. Energy Conversion and Management, 173, 262-270.   

2. Karnjanakom, S., Yoshida, A., Bayu, A., Kurnia, I., Hao, X., Maneechakr, P., Abudula, 

A., Guan, G. (2018). Bifunctional Mg-Cu-loaded β-Zeolite: High selectivity for the 

conversion of furfural into monoaromatic compounds. ChemCatChem, 10, 3564- 3575. 

3. Kaewpanha, M., Karnjanakom, S., Guan, G., Hao, X., Yang, J., Abudula, A. (2017). Removal 

of biomass tar by steam reforming over calcined scallop shell supported Cu catalysts. 

Journal of Energy Chemistry, 26, 660-666. 

4. Maneechakr, P., Karnjanakom, S. (2017). Adsorption behavior of Fe(II) and Cr(VI) on 

activated carbon: Surface chemistry, isotherm, kinetic and thermodynamic studies.  

Journal of Chemical Thermodynamics, 106, 104–112. 
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5. Maneechakr, P., Karnjanakom, S., Samerjit, J. (2016). A facile synthesis of ZnO particles via 

benzene-assisted co-solvothermal method with different alcohols and its application. RSC 

Advances, 6, 73947–73952. 

6. Yang, J., Kaewpanha, M., Karnjanakom, S., Guan, G., Hao, X., Abudula, A. (2016). Steam 

reforming of biomass tar over calcined egg shell supported catalysts for hydrogen 

production. International Journal of Hydrogen Energy, 41, 6699-6705. 

7. Karnjanakom, S., Kongparakul, S., Chaiya, C., Reubroycharoen, P., Guan, G., Samart, C. 

(2016). Biodiesel production from Hevea brasiliensis oil using SO3H-MCM-41 catalyst. 

Journal of Environmental Chemical Engineering, 4, 47-55. 

5. รายวชิาท่ีสอน   
 1.     CHM 616          การควบคุมคุณภาพและการประกนัคุณภาพ 3(3-0-6) 

 2.     CHM 698  วทิยานิพนธ์     36(0-108-54) 
 3.  CHM 699  วทิยานิพนธ์    18(0-54-27) 
 
 

 
 
 
 

 


