1.
2.
3.
4.

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสมปรารถนา วงศ์บญ
ุ หนัก ตาแหน่ง อาจารย์
วัน/เดือน/ปี เกิด 29 ธันวาคม 2506
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้ านเลขที่ 201/182 ตาบลท้ ายบ้ านใหม่ อาเภอเมือง จังหวัสมุทรปราการ
ประวัตกิ ารทางาน
ปี พ.ศ.
2529
2530
2541

2543
2552( กพ-ธค)
2550-2556
2556-ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง
ครูผ้ สู อนวิทยาศาสตร์
ครูผ้ สู อนวิทยาศาสตร์ / ผู้ช่วยฝ่ ายวิชาการ
อาจารย์ประจาภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
คณะวิทยาศาสตร์ มศว
ผู้ชว่ ยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รักษาราชการหัวหน้ าภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป

ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายเครื อข่ายการเรี ยนรู้
ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการแก่สงั คม

สถานที่ทางาน
โรงเรี ยนซางตาครูสคอนเวนท์ กรุงเทพ ฯ
โรงเรี ยนเซนโยเซฟ บางนา
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

5. ประวัตกิ ารศึกษา
ปี พ.ศ.
การศึกษา/วุฒกิ ารศึกษา
สถาบัน (ผู้ให้ ทุนการศึกษา)
2529
ค.บ (วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป)
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้ าพระยา
2537
กศ.ม (การสอนวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2541
กศ.ด (วิทยาศาสตรศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
6. หัวข้ อปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก
การพัฒนนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน เรื่ องปรากฎการณ์คลื่น สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ตอนปลาย ปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษีบณ
ั ฑิต สาขาวิทยาศาสตืศกึ ษา 2540

7. การศึกษาดูงาน การเข้ าร่ วมสัมมนา และการนาเสนอผลงานวิจัย
7.1 การศึกษา/ดูงาน
7.1.1 ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการสร้ างสื่อ Multimedia ปี การศึกษา 2543 ณ มหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒ
7.1.2 ฝึ กอบรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2545 ณ มหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒ
7.1.3 เสริมสร้ างประสบการณ์การเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ปี การศึกษา 2547
ณ National Institute of Education, Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์
7.1.4 เสริ มสร้ างประสบการณ์การเรี ยนการสอน 2550 วิทยาศาสตร์ ปี การศึกษา 2550
ณ INDIANA UNIVERSITY, และ WISCONSIN University ประเทศสหรัฐอเมริกา
7.1.5 เสริมสร้ างประสบการณ์การจัดการศึกษา ปี การศึกษา 2552 ณ ประเทศสวิสเซอแลนด์
7.1.6 การศึกษาดูงานการจัดการทางวัฒนธรรมภาคปฏิบตั กิ าร ปี การศึกษา 2553
ประเทศญี่ปนุ่
7.1.7 การศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี การศึกษา
2555 ประเทศสหรัฐอเมริกา
7.2 การเข้ าอบรม/สัมมนา/นาเสนอผลงาน
การเข้ ารับการอบรมผู้บริหารระดับสูงของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(นบม รุ่นที่20) ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาประเทศสวิสเวอแลนด์
การอบรมการจัดกิจกรรมบ้ านนักวิทยาศาสตร์ น้อย ปี การศึกษา 2554 ณ ประเทศ
ประเทศเยอรมนี
8. งานวิจัยที่สนใจ
งานวิจยั ด้ านการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ / กิจกรรมวิทยาศาสตร์ สง่ เสริ มการเรี ยนรู้
สาหรับผู้เรี ยน

9. งานวิจัย
1. สมจิต สวธนไพบูลย์ ละเอียด รักเผ่า สมปรารถนา วงศ์ บุญหนัก และอาภาพร สิงหราช (2550) การ
วัดและประเมินผลรูปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ. ชุดโครงการวิจยั และพัฒนาหลักสูตร
และการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2. สมจิต สวธนไพบูลย์ สมปรารถนา วงศ์ บุญหนัก ละเอียด รักเผ่า และอาภาพร สิงหราช (2550) การ
วัดและประเมินผลตามสภาพจริง ชุดโครงการวิจยั และพัฒนาหลักสูตรและการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
3. สมจิต สวธนไพบูลย์ สมปรารถนา วงศ์ บุญหนัก และอาภาพร สิงหราช (2550) การวิจยั และพัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ แบบบูรณาการ ชุดโครงการวิจยั และพัฒนาหลักสูตรและการเรี ยนการสอน
วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
4. สมจิต สวธนไพบูลย์ สมปรารถนา วงศ์ บุญหนัก สุรชาต ทินานนท์ นนทภัทร ทินานนท์ พงษ์ ศกั ดิ์ แพง
คาอ้ วน และพิสิทธิ์ โพธิสทุ ธิ์ (2550) การวิจยั และพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแบบ
เครื อข่ายสถานศึกษา . สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
5. ทิพวรรณ เดชสงค์ ยงยุทธ ตัณฑุลเวสส สมปรารถนา วงศ์ บุญหนัก . (2551). การพัฒนาบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง โครงสร้ างอะตอมสาหรับนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่4 . ปริญญานพนธ์ กศ.ม (เคมี)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
6. อรอนงค์ ฟ้าคนอง สมปรารถนา วง์ บุญหนัก ธานินทร์ ปั ญญาวัฒนากุล. (2549). การพัฒนาชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้ อมสาหรับนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 3 . ปริ ญญานพนธ์ กศ.ม
(วิทยาศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
7. อิ่มทอง ปั ญญา ณัฐษพงษ์ เจิญพิทย์ สมปรารถนา วง์ บุญหนัก (2549). การพัฒนาแผนการจัดการ
เรี ยนรู้สิ่งแวดล้ อม เรื่ อง ชุมชนของเรา สาหรับนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 3 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย. ปริญญา
นพนธ์ กศ.ม (การมัธยมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
8. ประภาพร แก้ วสุกใส สุภาภรณ์ ศิริโสภณา สมปรารถนา วงศ์บญ
ุ หนัก . (2549) การศึกษาเพื่อหาแนวทางในการ
จัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ องครักษ์ ปริญญานพนธ์ วท.ม (วิทยาศาสตร
สิ่งแวดล้ อม) มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
9. สุมาลี วิณวันก์ ณัฐษพงษ์ เจิญพิทย์ สมปรารถนา วง์ บุญหนัก (2548). การสร้ างหนงสืออ่านเพิ่มเติม
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง พืชสมุนไพรที่นา่ รู้ . ปริ ญญานพนธ์ กศ.ม (วิทยาศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒ

10. ศิรินภา อิฐสุวรรณศิลป์ สมปรารถนา วง์ บุญหนัก ทรรศนียา ศักดิด์ ี. (2548). การพัฒนาชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ เรื่ อง ระบบของร่างกาย สาหรับนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 2 . ปริ ญญานพนธ์
กศ.ม
(วิทยาศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัย ศรี นครินทรวิโรฒ
11. อัมพร กรุดวงษ์ ณัฐษพงษ์ เจิญพิทย์ สมปรารถนา วง์ บุญหนัก (2548). การพัฒนาบทปฏิบตั กิ าร
วิทยาศาสตร์ เรื่ อง พลังงานความร้ อน สาหรับนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 4 จังหวัดนครปฐม . ปริญญานพนธ์ กศ.ม
(วิทยาศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
12. ศศิธร บุญภาพ สมปรารถนา วง์ บุญหนัก ณัฐษพงษ์ เจิญพิทย์. (2548). การพัฒนาบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ องแสงเชิงฟิ สิกส์ สาหรับนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่4.
ปริญญานพนธ์ กศ.ม (วิทยาศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
13. นพพร เสนีย์คปุ ต์ สมปรารถนา วงศ์ บุญหนัก สนอง ทองปาน . (2547) . การพัฒนาชุดทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่ อง
โมเมนตัมและการชนใน 1มิติ สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย .ปริญญานพนธ์ กศ.ม
(วิทยาศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลั ศรี นครินทรวิโรฒ
14. สุดี คมประพันธ์ สมปรารถนา วง์ บุญหนัก ธานินทร์ ปั ญญาวัฒนากุล. (2547). การพัฒนาชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 1 เรื่ อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต สาหรับนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 3 .
ปริญญานพนธ์ กศ.ม (วิทยาศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
15. พรยมล บัวคีรี
สมปรารถนา วง์ บุญหนัก กัลยา เล็กสกุล (2546). การพัฒนาบทปฏิบตั กิ าร
วิทยาศาสตร์ เรื่ อง สารและสมบัตขิ องสาร สาหรับนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 3 . ปริญญานพนธ์ กศ.ม (วิทยา
ศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัย ศรี นครินทรวิโรฒ
10. บทความวิชาการตีพมิ พ์
......
11. ทุนวิจัยที่ได้ รับ
2547
- การวิจยั และพัฒนาชุดฝึ กอบรมการวิเคราะห์หลักสูตรที่ใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐาน
ทุนสนับสนุนการวิจยั จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี(สสวท.)
2547
- การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมชุดฝึ กทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ แบบ
หลากหลายภาษาสูเ่ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT/IT)
ทุนสนับสนุนการวิจยั จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)
2548
- การศึกษาผลสัมฤทธิ์กระบวนการเรี ยนรู้ของหลักสูตร กศ.ม สาขาวิทยาศาสตรศึกษา
แผน ข ทุนงบเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ มศว

12. รางวัลที่เคยได้ รับ
13. ตารา/เอกสารประกอบการสอน/บทความ
13.1 หนังสือตารา
13.1.1 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีกบั สิ่งแวดล้ อม (2543)
13.1.2 คอมพิวเตอร์ ชว่ ยการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ (2543)
13.1.3 การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมทางการสอนวิทยาศาสตร์ : การสอนแบบบูรณการ(2546)
13.1.4 การพัฒนาทักษะการสร้ างเครื่ องมือวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์
(2546)
13.2 บทความ
13.2.1 การสร้ างแบบประเมินเครื่ องมือ/ ตรวจสอบคุณภาพสื่อการเรี ยนการสอนและการหา
ประสิทธิภาพสื่อ การเรี ยนการสอน (2544)
13.2.2 ที่มาของปั ญหา :โครงงานวิทยาศาสตร์ ในโรงเรี ยน (2544)
13.2.3 โครงงานวิทยาศาสตร์ “ เทคนิควิธีในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ”(2545)
13.2.4 กิจกรรมเยาวชนในโรงเรี ยน : ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์(2545)
14. ตาแหน่ งงานภายนอก
14.1 กรรมการกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ สมาคมวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินปู ถัมภ์
14.2 ผู้นาเครื อข่ายบ้ านนักวิทยาศาสตร์ น้อย ประเทศไทย พื ้นที่จงั หวัด น่าน นครนายก และสระแก้ ว
14.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จังหวัดลพบุรี (พ.ศ. 2548- 2554)
14.1 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรี ยน วรราชาธินดั ดามาศ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2556 ง ปั จจุบนั

