
1.   ช่ือ-นามสกุล    นางสาวสมปรารถนา  วงศ์บญุหนกั  ต าแหนง่  อาจารย์ 
2.   วัน/เดือน/ปีเกิด   29  ธนัวาคม  2506 
3.   ท่ีอยู่ปัจจุบัน   บ้านเลขท่ี 201/182 ต าบลท้ายบ้านใหม ่ อ าเภอเมือง  จงัหวสัมทุรปราการ 

 

4.   ประวัตกิารท างาน 
 

ปี พ.ศ. ต าแหน่ง สถานที่ท างาน 
2529 
2530 
2541             

 

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  / ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ    
อาจารย์ประจ าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป 
คณะวิทยาศาสตร์    มศว                                                                      

              โรงเรียนซางตาครูสคอนเวนท์  กรุงเทพ ฯ 
               โรงเรียนเซนโยเซฟ บางนา 
               มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
           

2543 
2552( กพ-ธค) 
  2550-2556            

ผู้ชว่ยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
รักษาราชการหวัหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป  

ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายเครือขา่ยการเรียนรู้                                                                                      

               มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
              มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ                   
               มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ                   

2556-ปัจจบุนั ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการแก่สงัคม                มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ                   
   
   
 
5.   ประวัตกิารศึกษา 
 

ปี พ.ศ. การศึกษา/วุฒกิารศึกษา สถาบัน (ผู้ให้ทุนการศึกษา) 
2529 ค.บ   (วิทยาศาสตร์ทัว่ไป)         วิทยาลยัครูบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา        
2537 กศ.ม (การสอนวิทยาศาสตร์          มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ                    
2541 กศ.ด (วิทยาศาสตรศกึษา)                 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ                   

6.   หัวข้อปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
           การพฒันนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน เร่ืองปรากฎการณ์คล่ืน ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา 
ตอนปลาย   ปริญญานิพนธ์การศกึษาดษีุบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตืศกึษา 2540 
 
 
 
 



7.  การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมสัมมนา และการน าเสนอผลงานวิจัย 
           7.1  การศึกษา/ดูงาน 

7.1.1  ฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิารการสร้างส่ือ Multimedia  ปีการศกึษา 2543  ณ  มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ          

7.1.2  ฝึกอบรมการประเมินคณุภาพการศึกษา  ปีการศกึษา 2545  ณ  มหาวิทยาลยั         
ศรีนครินทรวิโรฒ          

7.1.3  เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  ปีการศกึษา 2547               
ณ  National Institute of Education,  Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ 

 
7.1.4  เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนการสอน 2550 วิทยาศาสตร์    ปีการศกึษา 2550    

ณ  INDIANA  UNIVERSITY, และ  WISCONSIN University  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
7.1.5 เสริมสร้างประสบการณ์การจดัการศกึษา ปีการศกึษา 2552 ณ ประเทศสวิสเซอแลนด์ 
7.1.6 การศกึษาดงูานการจดัการทางวฒันธรรมภาคปฏิบตักิาร  ปีการศกึษา 2553      

ประเทศญ่ีปุ่ น  

7.1.7 การศกึษาดงูานการจดัการศกึษาของโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา  ปีการศกึษา 
2555 ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 
          7.2   การเข้าอบรม/สัมมนา/น าเสนอผลงาน 
  การเข้ารับการอบรมผู้บริหารระดบัสงูของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  
(นบม รุ่นท่ี20)  ศกึษาดงูานการจดัการศกึษาประเทศสวิสเวอแลนด์ 
  การอบรมการจดักิจกรรมบ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศกึษา 2554 ณ ประเทศ 
 ประเทศเยอรมนี   
8. งานวิจัยท่ีสนใจ 
 งานวิจยัด้านการพฒันาการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  / กิจกรรมวิทยาศาสตร์สง่เสริมการเรียนรู้
ส าหรับผู้ เรียน  
 
 
 
 



 
9.   งานวิจัย 
1. สมจิต สวธนไพบลูย์  ละเอียด  รักเผา่  สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก และอาภาพร  สิงหราช (2550)  การ

วดัและประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั. ชดุโครงการวิจยัและพฒันาหลกัสตูร
และการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ศนูย์วิทยาศาสตรศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. สมจิต สวธนไพบลูย์  สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก ละเอียด  รักเผา่  และอาภาพร  สิงหราช (2550)  การ
วดัและประเมินผลตามสภาพจริง ชดุโครงการวิจยัและพฒันาหลกัสตูรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
ศนูย์วิทยาศาสตรศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3. สมจิต สวธนไพบลูย์  สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก   และอาภาพร  สิงหราช (2550)  การวิจยัและพฒันา
หลกัสตูรวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ ชดุโครงการวิจยัและพฒันาหลกัสตูรและการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ ศนูย์วิทยาศาสตรศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

4. สมจิต สวธนไพบลูย์  สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก สรุชาต  ทินานนท์  นนทภทัร  ทินานนท์  พงษ์ศกัดิ์ แพง
ค าอ้วน และพิสิทธ์ิ  โพธิสทุธ์ิ  (2550)  การวิจยัและพฒันารูปแบบการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาแบบ
เครือข่ายสถานศกึษา . ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา  กระทรวงศกึษาธิการ 

5. ทิพวรรณ  เดชสงค์  ยงยทุธ  ตณัฑลุเวสส  สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก . (2551). การพฒันาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ ชว่ยสอน  เร่ือง โครงสร้างอะตอมส าหรับนกัเรียนชว่งชัน้ท่ี4 . ปริญญานพนธ์  กศ.ม  (เคมี)                                                         
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

6. อรอนงค์  ฟ้าคนอง  สมปรารถนา  วง์บุญหนัก  ธานินทร์  ปัญญาวฒันากลุ. (2549). การพฒันาชดุ
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เร่ือง ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมส าหรับนกัเรียนชว่งชัน้ท่ี 3 . ปริญญานพนธ์  กศ.ม 
(วิทยาศาสตรศกึษา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

7. อ่ิมทอง  ปัญญา  ณฐัษพงษ์  เจิญพิทย์  สมปรารถนา  วง์บุญหนัก  (2549). การพฒันาแผนการจดัการ
เรียนรู้สิ่งแวดล้อม เร่ือง ชมุชนของเรา ส าหรับนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 3 โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลยั. ปริญญา
นพนธ์  กศ.ม (การมธัยมศกึษา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

8. ประภาพร  แก้วสกุใส  สภุาภรณ์  ศริิโสภณา  สมปรารถนา  วงศ์บญุหนกั . (2549)  การศกึษาเพ่ือหาแนวทางในการ
จดัการขยะมลูฝอยของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์  ปริญญานพนธ์  วท.ม (วิทยาศาสตร
สิ่งแวดล้อม)  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

9. สมุาลี  วิณวนัก์  ณฐัษพงษ์  เจิญพิทย์  สมปรารถนา  วง์บุญหนัก  (2548). การสร้างหนงสืออา่นเพิ่มเตมิ
วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง พืชสมนุไพรท่ีนา่รู้ . ปริญญานพนธ์  กศ.ม (วิทยาศาสตรศกึษา)     มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ 



10. ศริินภา  อิฐสวุรรณศลิป์  สมปรารถนา  วง์บุญหนัก  ทรรศนียา  ศกัดิดี์. (2548). การพฒันาชดุกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ เร่ือง ระบบของร่างกาย ส าหรับนกัเรียนชว่งชัน้ท่ี 2 . ปริญญานพนธ์  กศ.ม                  
(วิทยาศาสตรศกึษา)     มหาวิทยาลยั   ศรีนครินทรวิโรฒ 

11. อมัพร  กรุดวงษ์  ณฐัษพงษ์  เจิญพิทย์  สมปรารถนา  วง์บุญหนัก  (2548). การพฒันาบทปฏิบตักิาร
วิทยาศาสตร์ เร่ือง พลงังานความร้อน ส าหรับนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 จงัหวดันครปฐม . ปริญญานพนธ์  กศ.ม 
(วิทยาศาสตรศกึษา)     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

12. ศศธิร  บญุภาพ  สมปรารถนา  วง์บุญหนัก ณฐัษพงษ์  เจิญพิทย์.  (2548). การพฒันาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ยสอนผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต เร่ืองแสงเชิงฟิสิกส์ ส าหรับนกัเรียนชว่งชัน้ท่ี 4 . 
 ปริญญานพนธ์  กศ.ม (วิทยาศาสตรศกึษา)     มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

13. นพพร  เสนีย์คปุต์ สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก  สนอง  ทองปาน . (2547) . การพฒันาชดุทดลองวิทยาศาสตร์ เร่ือง 
โมเมนตมัและการชนใน 1มิต ิส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย .ปริญญานพนธ์  กศ.ม  
(วิทยาศาสตรศกึษา)     มหาวิทยาล ัศรีนครินทรวิโรฒ 

14. สดีุ  คมประพนัธ์  สมปรารถนา  วง์บุญหนัก  ธานินทร์  ปัญญาวฒันากลุ. (2547). การพฒันาชดุ
กิจกรรมวิทยาศาสตร์สาระท่ี 1 เร่ือง สิ่งมีชีวิตกบักระบวนการด ารงชีวิต ส าหรับนกัเรียนชว่งชัน้ท่ี 3 . 
ปริญญานพนธ์  กศ.ม (วิทยาศาสตรศกึษา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

15. พรยมล  บวัคีรี    สมปรารถนา  วง์บุญหนัก กลัยา  เล็กสกลุ (2546). การพฒันาบทปฏิบตักิาร
วิทยาศาสตร์ เร่ือง สารและสมบตัขิองสาร ส าหรับนกัเรียนชว่งชัน้ท่ี 3  . ปริญญานพนธ์  กศ.ม (วิทยา
ศาสตรศกึษา)     มหาวิทยาลยั   ศรีนครินทรวิโรฒ 

10. บทความวิชาการตีพมิพ์ 
         ...... 
11. ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

2547 -  การวิจยัและพฒันาชดุฝึกอบรมการวิเคราะห์หลกัสตูรท่ีใช้โรงเรียนเป็นฐาน   
 ทนุสนบัสนนุการวิจยัจากสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)   

2547 
 

-  การวิจยัและพฒันานวตักรรมชดุฝึกทกัษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์แบบ
หลากหลายภาษาสูเ่ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT/IT)  
ทนุสนบัสนนุการวิจยัจากสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

2548 
 

-  การศกึษาผลสมัฤทธ์ิกระบวนการเรียนรู้ของหลกัสตูร กศ.ม สาขาวิทยาศาสตรศกึษา 
แผน ข  ทนุงบเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ มศว   

 



12. รางวัลที่เคยได้รับ 
13. ต ารา/เอกสารประกอบการสอน/บทความ 
 13.1 หนังสือต ารา 
  13.1.1  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีกบัสิ่งแวดล้อม (2543) 
  13.1.2  คอมพิวเตอร์ชว่ยการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (2543) 
  13.1.3  การพฒันาส่ือ/นวตักรรมทางการสอนวิทยาศาสตร์ : การสอนแบบบรูณการ(2546) 

13.1.4  การพฒันาทกัษะการสร้างเคร่ืองมือวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
            (2546) 

13.2 บทความ 
 13.2.1  การสร้างแบบประเมินเคร่ืองมือ/ ตรวจสอบคณุภาพส่ือการเรียนการสอนและการหา
ประสิทธิภาพส่ือ   การเรียนการสอน (2544) 

  13.2.2  ท่ีมาของปัญหา :โครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (2544) 
 13.2.3  โครงงานวิทยาศาสตร์ “ เทคนิควิธีในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์”(2545) 

  13.2.4  กิจกรรมเยาวชนในโรงเรียน : ชมุนมุนกัวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์(2545) 
14. ต าแหน่งงานภายนอก 
 14.1 กรรมการกิจกรรมชมุนมุนกัวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  สมาคมวิทยาศาสตร์แหง่ประเทศไทย            
ในพระบรมราชินปูถมัภ์ 
 14.2 ผู้น าเครือขา่ยบ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  พืน้ท่ีจงัหวดั น่าน  นครนายก และสระแก้ว 
 14.3 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิโรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลยั  ลพบรีุ จงัหวดัลพบรีุ (พ.ศ.  2548- 2554) 
 14.1 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิโรงเรียน วรราชาธินดัดามาศ  จงัหวดัปทมุธานี  พ.ศ.2556 ง ปัจจบุนั 
 
  
 
 
 


