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ประวัติ 
1. ช่ือ-นามสกุล 

(ภาษาไทย) นายเสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, รศ. ดร., FGA, GG 
(ภาษาองักฤษ) Mr. Seriwat Saminpanya, Associate Professor Dr., FGA, GG 

2. ต าแหน่งปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ 
3. หน่วยงานท่ีอยู่ท่ีตดิต่อได้พร้อมทัง้โทรศัพท์และโทรสาร 

คณะ/สถาบนั/ส านกั วิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป 
สงักดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ท่ีตัง้ 114 สขุมุวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ท่ีท างาน 0-2649-5000 ตอ่ 18668. โทรศพัท์มือถือ 097-935-3645 
อีเมลล์ seriwat@swu.ac.th 

4. ประวัตกิารศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 
(พ.ศ.) 

ระดับการศึกษา วุฒิ สาขา วิชาเอก ช่ือสถาบัน ประเทศ 

2550 ประกาศนียบตัร Post-graduate course Groundwater 
hydrology 

- The Hebrew University of 
Jerusalem, Faculty of Agricultural, 
Food and Environmental Quality 
Sciences, Rehovot Campus 

Israel 

2543 ปริญญาเอก  PhD Geology Mineralogy  University of Manchester องักฤษ 
2542 ประกาศนียบตัร  FGA (Fellowship of 

Gemmological 
Association) 

Gemmology - Gemmological Association and 
Gem Testing Laboratory of Great 
Britain  

องักฤษ 

2535 ประกาศนียบตัร  GG (Graduate 
Gemologist)  

Gemology - Gemological Institute of America  ไทย 

2535 ปริญญาตรี  สศ. บ. วิทยาศาสตร์
สขุภาพ 

อาชีวอนามยั
และความ
ปลอดภยั 

ม. สโุขทยัธรรมาธิราช  ไทย 

2530 ปริญญาโท  วท. ม. เทคโนโลยีการ
บริหาร
สิ่งแวดล้อม 

- ม . มหิดล ไทย 

2525 ปริญญาตรี  วท. บ. ธรณีวิทยา - ม. เชียงใหม่ ไทย 
2517-2521 มธัยมศกึษา  มศ. 5 วิทยาศาสตร์ - โรงเรียนสามคัคีวิทยาคม จงัหวดั

เชียงราย 
ไทย 
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ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 
(พ.ศ.) 

ระดับการศึกษา วุฒิ สาขา วิชาเอก ช่ือสถาบัน ประเทศ 

2510-2516 ประถมศกึษา  ป. 7 - - โรงเรียนดรุณศกึษา จงัหวดัเชียงราย ไทย 

5. สาขาวิชาที่มีความช านาญพเิศษ 
Gemmology, Geochemistry, การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 
6. ประสบการณ์ด้านการบริหาร 

1) ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ หวัหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ 
2) เคยด ารงต าแหนง่ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินท

รวิโรฒ 
3) เคยด ารงต าแหนง่ รองผู้อ านวยการสถาบนัสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒ 
 

7. ประสบการณ์ด้านการสอน วิทยากร และการบริการวิชาการแก่ชุมชน (บางส่วน) 

1) สอนวิชาต่างๆ อาทิ การวิเคราะห์อัญมณี แร่วิทยา ธรณีวิทยา ระบบโลกศาสตร์ ฯลฯ ท่ีภาควิชา
วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ตัง้แต ่พ.ศ. 2535-ปัจจบุนั 

2 ) เป็ น  Tutor ส อน ใน ห ลั ก สู ต รป ระ ก าศ นี ยบั ต ร  FGA (Fellowship of the Gemmological 
Association of Great Britain) ซึ่งเป็นหลักสูตรแห่งแรกของโลก ของประเทศอังกฤษ ท่ี allied 
teaching centre (สถาบนัพฒันาอญัมณีและเคร่ืองประดบัแหง่ชาต)ิ ตัง้แต ่ค.ศ. 2000- ปัจจบุนั 

3) เป็นอาจารย์พิเศษของ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ต. ศาลายา จ. 
นครปฐม 

4) เป็นอาจารย์พิเศษของ วิทยาลยัการชลประทาน สถาบนัสมทบมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

5) ได้รับเชิญเป็นวิทยากร และผู้ทรงคณุวฒุิเก่ียวกบัด้านอญัมณีและแร่ จากสถาบนัตา่งๆ เชน่ 
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- การจดัท า Workshop และน าเสนอผลงาน เก่ียวกบั Ruby and Sapphire ในงาน 32nd National 
& the 1st International Geosciences Congress_Gemstones 2014 Iran, February 16-19: 
จดัโดย The Geological Survey of Iran 

- กระทรวงศกึษาธิการ 

- การอบรมการใช้กล้องจลุทรรศน์แบบโพลาไรส์ แก่ คณาจารย์คณะทนัตแพทย์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

6) จดัท าโครงการบริการแก่ชมุชน ด้านธรณีวิทยาและแร่ แก่ครูในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษาสระแก้วเขต 2 และอ่ืนๆ 

 

8. ประสบการณ์ด้านงานวิจัย 

ชื่อโครงการ เร่ิมต้น-
สิน้สุด 

สถานะภาพ
ของโครงการ สถานะภาพ แหล่งทุน 

     

1) Restoration of Biodiversity at BMW 
Site, Rayong Province, Thailand 

2560-
2561 

ก าลงั
ด าเนินการ 

ผู้ ร่วมโครงการ BMW 

2) การลดการสะสมโลหะแคดเมยีมของข้าวในดิน
ปนเปือ้นแคดเมียมโดยชีววธีิ (Reduction of 
bioavailable cadmium accumulation in rice 
plant growing in cadmium-contaminated soil 
using biological approaches) 

2559-
2561 

ก าลงั
ด าเนินการ 

ผู้ ร่วมโครงการ งบป. 
แผน่ดินผา่น 
ม. มหิดล 

3) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพงึพอใจในการ
อบรมเร่ือง ระบบโลกศาสตร์องค์ความรู้สูช่มุชน 

2556 เสร็จแล้ว หวัหน้าโครงการ งบป. 
แผน่ดินผา่น 

มศว 
4) ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์ก่อนประวตัิศาสตร์กบั
สิง่แวดล้อมบนพืน้ท่ีสงูใน อ. ปางมะผ้า จ. 
แมฮ่่องสอน 

2555-
2559 

เสร็จแล้ว ผู้ ร่วมโครงการ สกว 

5) การบริหารจดัการน า้ โครงการเครือขา่ยอา่งเก็บ
น า้อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ อ. ชะอ า จ. 
เพชรบรีุ และ อ. หวัหิน จ. ประจวบคีรีขนัธ์ 

2553-
2554 

เสร็จแล้ว ผู้ ร่วมโครงการ กปร 
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ชื่อโครงการ เร่ิมต้น-
สิน้สุด 

สถานะภาพ
ของโครงการ สถานะภาพ แหล่งทุน 

6) ศกึษาการจดัการภมูิทศัน์มอหนิขาวและซากดกึ
ด าบรรพ์ไดโนเสาร์ในจงัหวดัชยัภมูิ (Study of 
Landscape Management of Mo Hin Khao 
and Chaiyaphum Dinosaur sites) 

2553-
2554 

เสร็จแล้ว ผู้ ร่วมโครงการ สกว 

7) ลกัษณะทางแร่ และอญัมณี ของไม้กลายเป็นหิน 
ในประเทศไทย 

2551-
2552 

เสร็จแล้ว หวัหน้าโครงการ มศว 

8) การส ารวจเขาถ า้เอราวณั และการวางแผนจดัการ
ทอ่งเที่ยวอยา่งยัง่ยืน 

2551-
2552 

เสร็จแล้ว หวัหน้าโครงการ สกอ 

9) Mineralogy and stable isotopes of 
stalagmites in caves of Thailand 

2550- เสร็จแล้ว ผู้ ร่วมโครงการ มหิดล 

10) Black gem minerals associated with 
corundums in alluvial deposits 

2550 เสร็จแล้ว หวัหน้าโครงการ สกอ 

11) Possibility of the Development of Dickite in 
Saraburi Province for Ornamental Materials. 

2548-49 เสร็จแล้ว หวัหน้าโครงการ มศว 

12) Multimedia CD-ROM of our surrounding 
environments Part I: soil, rocks, minerals, 
water, air and atmosphere, organisms and 
interrelationship of the environment. 

2548 เสร็จแล้ว หวัหน้าโครงการ สกอ 

13) แนวทางการจดัท าและพฒันาแหลง่เรียนรู้ดิจิทลั: 
ประสบการณ์จากตา่งประเทศและข้อเสนอแนะ
ส าหรับประเทศไทย. 

2547 เสร็จแล้ว ผู้ ร่วมโครงการ สกอ 

14) Mineralogy and origin of gem corundum 
associated with basalt in Thailand 

2540-
2543 

เสร็จแล้ว หวัหน้าโครงการ สกอ 

15) มลพิษทางน า้ของน า้ทิง้จากอาคารปฏิบตักิาร
ทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร. 

2537 เสร็จแล้ว หวัหน้าโครงการ มศว 

16) การส ารวจปริมาณและแหลง่น า้ทิง้ที่ไหลลง
คลองแสนแสบ 

2534 เสร็จแล้ว ผู้ ร่วมโครงการ มศว 

17) การส ารวจธรณีวิทยาเบือ้งต้นในท้องที่อ าเภอนา
แห้ว จงัหวดัเลย 

2532 เสร็จแล้ว หวัหน้าโครงการ มศว 

 
9. ผลงานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว และบทความทางวิชาการ 
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Saminpanya, S., 2016. Trace elements and mineral chemistry of silicified wood from Thailand: 
colours and elemental distribution, Australian Journal of Earth Sciences, 63(7): 873–884. 

Saminpanya, S., Bavornyospiwat, N., Homklin, S., Danyutthapolchai, S., Bupparenoo, P., 2016. 
Physical and chemical properties of the ancient glass beads from the highland log-coffin 
culture and the lowland areas, Thailand: Considerations on their colors and technology. 
Journal of Archaeological Science: Reports, 8: 366–380. 

Denkitkul, N., Saminpanya, S., 2016. Unconsolidated sediment study for paleoenvironment 
during Late Pleistocene of Tham Lod rockshelter, Pang Mapha, Mae Hong Son, Thailand. In 
Proceedings of Thematic Session “Geoscience for the Society”, 52nd CCOP Annual Session, 
Bangkok, Thailand, 1st November 2016. P. 114 (Poster presentation). 

Saminpanya, S., Yuvanasiri, T., Jirayuwutti, C., 2016. The Diversity of Colored Stone Beads in 
Bangkok Gem Markets. In Proceedings of The 5th International Gem & Jewelry Conference 
(GIT 2016) at The Zign hotel, Pattaya, Thailand on November 14-15, 2016, pp. 122-125.  

เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา. 2559. ตะกอนร่วนและสภาพแวดล้อมของการตกตะกอน: กรณีศกึษาในถ า้
โลงลงรัก อ าเภอปางมะผ้า จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน. ใน: เอกสารประกอบการประชมุวิชาการเร่ือง การ
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์ก่อนประวตัศิาสตร์กบัสิ่งแวดล้อมบนพืน้ท่ีสงู ในอ าเภอปางมะผ้า จงัหวดั
แมฮ่อ่งสอน 27-28 กมุภาพนัธ์ 2559 ณ ห้องประชมุ 304 อาคารหอประชมุ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
กรุงเทพมหานคร, หน้า 35-56. 

Denkitkul, N., Saminpanya, S., 2016. Study of unconsolidated sediments in paleoenvironment 
context of Late Pleistocene at Tham Lod Rockshelter, Pang Mapha, Mae Hong Son 
province. ใน: เอกสารประกอบการประชมุวิชาการเร่ือง การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์ก่อน
ประวตัิศาสตร์กบัสิ่งแวดล้อมบนพืน้ท่ีสงู ในอ าเภอปางมะผ้า จงัหวดัแมฮ่่องสอน 27-28 กมุภาพนัธ์ 
2559 ณ ห้องประชมุ 304 อาคารหอประชมุ มหาวิทยาลยัศลิปากร กรุงเทพมหานคร หน้า 57-72. 

Saminpanya, S., 2015. Thai-Myanmar petrified woods. Gems & Gemology, 51(3): 337-339. 
Saminpanya, S., Bavornyospiwat, N., Homklin, S., Danyutthapolchai, S., 2014. Ancient Glass 

Beads: A Gemstone of the Log Coffin Culture at Pang Mapha, Mae Hong Son, Thailand. The 
4th International Gem and Jewelry Conference (GIT 2014) The Exquisite Gem Connectivity, 
December 8-9, 2014, Holiday Inn, Chiang Mai, Thailand. 284-286 pp. (Oral presentation). 

เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, พิมพ์มาดา ศริิสาลิโภชน์, วชิรา ด้วงอว่ม. 2557. ธรณีสณัฐานวิทยากบัอารย
ธรรมโลงไม้ อ าเภอปางมะผ้า จงัหวดัแมฮ่่องสอน. การประชมุวิชาการระดบัชาติ “มศว วิจยั” ครัง้ท่ี 8 
วนัท่ี 26-27 พฤศจิกายน 2557. หน้า 222-231. (Oral presentation). 

Saminpanya, S., Manning, D., Droop, G., Henderson, M., 2014. Trace elements in gem 
corundum: applications in gemology and geology. The 32nd National and the 1st 
International Geosciences Congress. Tehran, Iran, 16-19 Feb 2014. (Oral presentation). 

http://www.tandfonline.com/toc/taje20/current
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Saminpanya, S., Duangkrayom, J., Jintasakul, P., Hanta, R., 2014. Petrography, mineralogy and 
geochemistry of Cretaceous sediment samples from western Khorat Plateau, Thailand, and 
considerations on their provenance. Journal of Asian Earth Sciences, 83: 13–34. 

Saminpanya, S., Duangkrayom, J., Jintasakul, P., Hanta, R., 2013. Mo Hin Khao' a sandstone 
geotourism site in Thailand. Proceedings of the 8th International Conference on 
Geomorphology, Geomorphology and sustainability, PA R I S, 27-31 august 2013 (Oral 
presentation). 

เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, ชายชาติ ธรรมครองอาตม์, อธัยะ พินจงสกลุดษิฐ, บงกช พิชยัก าจรวฒุิ, 
2556. รายงานการวิจยัเร่ืองผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพงึพอใจในการอบรมเร่ือง ระบบโลก
ศาสตร์องค์ความรู้สูช่มุชน (Learning achievement and satisfaction in the training course of 
Earth science system toward the community). ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 190 หน้า. 

Saminpanya, S. and Sutherland, F.L., 2013. Silica phase-transformations during diagenesis 
within petrified woods found in fluvial deposits from Thailand–Myanmar. Sedimentary 
Geology, 290: 15-26. 

Saminpanya, S., 2012. Gemmological Characteristics of Petrified Woods. Proceedins of GIT 
2012 - the 3rd International Gem & Jewelry Conference, Challenging New Era of 
Gemological World. Dec 12-13, 2012, Bangkok .pp. 96-99. 

Saminpanya, S. and Sutherland, F.L., 2011. Different origins of Thai area sapphire and ruby, 
derived from mineral inclusions and co-existing minerals. European Journal of Mineralogy, 
23 (4): 683-694. 

Saminpanya, S., 2010. Mineralogical and geochemical compositions of Thai and Myanmar 
petrified woods. Proceedings of the 2nd International Conference on Palaeontology of 
Southeast Asia (ICPSEA 2010)”, Mahasarakham, (Oral presentation). 

Saminpanya, S., Dhamakrongart, D. and Susawee, N., 2009. Dickite: a gem material for carving 
from Thailand. The Journal of Gemmology, 31(5–8): 211-225. 

Saminpanya, S., Wisarttavisit, P. and Chumnankid, C., 2009. Development of management 
guidelines from tourist and stakeholder consultations: the case of Dongphayayen-Khao Yai 
Forest Complex, Thailand. Managing Leisure,14(3): 210-233. 

Saminpanya, S. and Droop, G.T.R., 2008. Mineral inclusions and coexisting minerals of Thai 
gem corundums suggesting the different origins between ruby and sapphire. for the GIT 
2008, The International Gem&Jewelry Conference, at Bangkok Convention Center, Centara 
Hotel, Central World, Bangkok 9-10 March 2009 (Oral presentation). 

Saminpanya, S., Dharmgrongartama, C., 2008. Using an indigenous natural resource in an 
appropriate way: a case of the mineral dickite from Tambon Cha-Om, Amphoe Kaeng Khoi, 
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Ratchasima. (with poster presentation). 
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Clinopyroxene-corundum assemblages from alkali basalt and alluvium, eastern Thailand: 
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Watphraphutthachai, Saraburi. (บทความรับเชิญ). วารสารมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (สาขา
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presentation). 
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(The Proceedings of 2nd Naresuan Environmental Annual Conference) “ฟืน้ฟู
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กรุงเทพฯ (ISBN 974-9849-11-6). 166 หน้า. (http://dlearn.swu.ac.th/) 
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วิทยาศาสตร์ มศว, 15(2): 81-84. 

เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, 2538. การพฒันาคณุภาพอญัมณี (Gemstone enhancement). วารสาร
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เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, 2553. คูมื่อการทอ่งเท่ียวเขาเอราวณั.  กรุงเทพฯ: บ. แดเน็กซ์อินเตอร์คอร์

ปอเรชัน่ จ ากดั, 48 หน้า. 
เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, 2553. เอกสารค าสอนวิชา วท 252 ระบบโลกศาสตร์.  ภาควิชาวิทยาศาสตร์

ทัว่ไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  450 หน้า. 

http://dlearn.swu.ac.th/
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Saminpanya, S., 2003. Science Technology and Environment.  Course Notes for SC101.  
Department of General Science, Faculty of Science, Srinakharinvirot University.  636 pp. 

เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, 2550.  หลกัการวิเคราะห์อญัมณี (Principles of Gem Identification).  
กรุงเทพฯ: สวีุริยาสาส์น, 256 หน้า. 

เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, 2549. วิชาวิทยาศาสตร์โลก, เอกสารประกอบการอบรมครูระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลาย ครัง้ท่ี 1, วนัท่ี 3-12 พฤษภาคม 2549 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
= Earth Science/ จดัโดย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ.  564 หน้า 

เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, ชายชาติ ธรรมครองอาตม์ และชชูาต ิเท่ียงธรรม, 2547.  สารสนเทศชดุ
สิ่งแวดล้อมรอบตวัเรา ตอนท่ี 1 สารสนเทศชดุสิ่งแวดล้อมรอบตวัเรา ตอนท่ี 1 [electronic resource] 
(CD-ROM).  กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

ชชูาต ิเท่ียงธรรม และเสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, 2547. ชดุการเรียนท่ีเป็นการสรุปเนือ้หารายวิชาในรูป
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ วิชา ธรณีวิทยาเบือ้งต้น (Introduction to Geology) 
(http://mylesson.swu.ac.th/gj221/) ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาแหง่ชาต ิร่วมกบั มศว 
เป็นเจ้าของ และสนบัสนนุโครงการ เร่ิมให้บริการตัง้แตเ่ดือน กนัยายน 2547 เป็นต้นมา. 

เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, 2544.  เอกสารค าสอนวิชา อป 315: คณุสมบตัิทางแสงของแร่. (GJ 315 
Optical mineralogy).  กรุงเทพฯ: ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ.  166 หน้า. 

เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, 2543. โลกและหิน. กรุงเทพฯ: สวีุริยาสาส์น. 287 หน้า. 
เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, 2539. นิเวศวิทยา: สิ่งแวดล้อมกบัการปรับปรุงความเป็นอยูข่องมนษุย์. 
กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 183 หน้า. 

เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, 2539. ทบัทิมและแซปไฟร์แหลง่ตา่งๆ: ลกัษณะเดน่บางประการ (Some 
distinctions of rubies & sapphires from various sources). กรุงเทพฯ: ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 24 หน้า. 

เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, 2538.  เอกสารประกอบการสมัมนาเชิงปฏิบตักิารวิเคราะห์อญัมณี เร่ือง 
“เคร่ืองมือในการวิเคราะห์อญัมณี”.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร.  21 หน้า. 

http://mylesson.swu.ac.th/gj221/
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เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, 2538.  เอกสารประกอบการสอนวิชา อป 314: แร่วิทยา.  กรุงเทพฯ: ภาควิชา
วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  419 หน้า. 

เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, 2538.  ผลกึศาสตร์เบือ้งต้น = Introduction to cystallography.  กรุงเทพฯ: 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  132 หน้า. 

เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, 2537.  โพลาไรซ์สโคป.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร.  7 หน้า. 

เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, 2537.  ธรณี-สิ่งแวดล้อมสญัจร. ใน นิสิตสาขาวิชาวสัดศุาสตร์ และ 
คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป มศว ประสานมิตร.  เอกสารประกอบการสมัมนาทางวิชาการ
เร่ือง “เยาวชนกบัทรัพยากรอญัมณีและสิ่งแวดล้อม”, 8-11 มีนาคม. หน้า 30-37. 

เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, 2537.  ธรณีกายภาพภาคตะวนัออกของไทย. ใน นิสิตสาขาวิชาวสัดศุาสตร์ 
และ คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป มศว ประสานมิตร, เอกสารประกอบการสมัมนาทาง
วิชาการเร่ือง “เยาวชนกบัทรัพยากรอญัมณีและสิ่งแวดล้อม”, 8-11 มีนาคม. หน้า 21-24. 

เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, 2537.  การท าเหมืองพลอยภาคตะวนัออกของไทย. ใน นิสิตสาขาวิชาวสัดุ
ศาสตร์ และ คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป มศว ประสานมิตร, เอกสารประกอบการสมัมนา
ทางวิชาการเร่ือง “เยาวชนกบัทรัพยากรอญัมณีและสิ่งแวดล้อม”, 8-11 มีนาคม. หน้า 25-29. 

เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, 2537.  การใช้รีแฟรกโตมิเตอร์.   กรุงเทพฯ: ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร.  12 หน้า. 

เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, 2537.  การเกิดสีในอญัมณีและการใช้เคร่ืองสเปกโตรสโคป. กรุงเทพฯ: 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร.  13 หน้า. 

เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, 2536.  การวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อวิชา วท 101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 
กรุงเทพฯ: ภาควิชาวิทยาศาตร์ทัว่ไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.  
42 หน้า. 

เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, 2535.  พลงังานจากชีวมวล = Biomass energy.  กรุงเทพฯ: ภาควิชา
วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร.  38 หน้า. 

เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, 2535.  รายงานผลการสอนเพ่ือประกอบการประเมินประสิทธิภาพการสอน
และการปฏิบตัหิน้าท่ีอาจารย์ วิชา วท101 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกบัสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 38 หน้า. 
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เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, 2535.  คูมื่อการสอนรายวิชา วท 101 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบั
สิ่งแวดล้อม = SC 101 Science technology and environment.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาวิทยาศาสตร์
ทัว่ไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.  60 หน้า. 

เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, 2535.  การส ารวจธรณีสณัฐานและธรณีวิทยาด้วยภาพถ่ายดาวเทียม.  
กรุงเทพฯ: ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.  
41 หน้า  

เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, 2534.  รายงานการส ารวจธรณีวิทยาเบือ้งต้นในท้องท่ีอ าเภอนาแห้ว จงัหวดั
เลย.  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.  17 หน้า. 

เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, 2534.  พลงังานความร้อนใต้พิภพ = Geothermal energy.  กรุงเทพฯ: 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 33 หน้า. 

เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, 2534.  พลงังานความร้อนจากมหาสมทุร = Ocean thermal energy.  
กรุงเทพฯ: ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
22 หน้า. 

เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, 2534.  การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อเป็นแนวทางในการส ารวจแหลง่แร่ดีบกุ-
พลวงบริเวณพืน้ท่ีลุม่น า้ทะเลสาปสงขลาและบริเวณใกล้เคียง (Uses of LANDSAT imagery for 
aspect of tin-antimony investigation in Songkhla lake basin and adjacent area).  นครปฐม:  
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล.  26 หน้า. 

เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, 2532.  เอกสารประกอบการฝึกภาคสนามเบือ้งต้น วิชา GE 234 หลกัสตูร
ภมูิศาสตร์กายภาพ: กรุงเทพ-เขาสามร้อยยอด ประจวบคีรีขนัธ์, 11-12 ตลุาคม.  กรุงเทพฯ: ภาควิชา
ภมูิศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร.  23 หน้า. 

เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, สเุมธ ชยัวชัรากลู และ ชาลี เกษรีภรณ์, 2527.  การศกึษาชัน้ตะกอนน า้กร่อย
โดยใช้ซากบรรพชีวินของหอยในต าบลศาลายา อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม.  นครปฐม: คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล.  46 หน้า. 

เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, 2526.  ทรัพยากรแร่ธาตขุองประเทศไทย.  ใน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ ม.มหิดล และ นิเวศวิทยาสมาคมแหง่ประเทศไทย.  เอกสารประกอบการอบรมทางวิชาการ
ส าหรับเยาวชน ครัง้ท่ี 2.  “เยาวชนกบัปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ”, 2-5 ธนัวาคม, ณ 
เขตห้ามลา่สตัว์ป่า อา่งเก็บน า้บางพระ จงัหวดัชลบรีุ. 12 หน้า. 

_______________________________ 


