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ความเชี�ยวชาญ 

ด้านคณิตศาสตร ์  
 แคลคลูสั  ทฤษฎเีซต  ทฤษฎจีาํนวน  พชีคณตินามธรรม  คณติศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษา  

ด้านคณิตศาสตรศึกษา 
1) หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ ระดบัมธัยมศกึษา 
2) การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีPเสรมิสรา้งทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร ์  
3) การวดัผลและประเมนิผลการเรยีนรูท้ีPคาํนึงถงึทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร ์  
4) การออกแบบและเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูท้ีPเสรมิสรา้งทกัษะและกระบวนการทาง

คณติศาสตร ์  
5) การออกแบบและสรา้งสืPอการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ 
6) การวจิยัทางคณติศาสตรศกึษาและวจิยัในชั Uนเรยีนคณติศาสตร ์
7) การจดัทําโครงงานคณติศาสตร ์ระดบัมธัยมศกึษา   
8) การจดัทําค่ายคณติศาสตรท์ีPเสรมิสรา้งทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร ์สาํหรบั

นกัเรยีนหอ้งเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร ์  
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ผลงานทางวิชาการ : 

ด้านการสอนคณิตศาสตร ์

อาจารยป์ระจาํภาควชิาคณิตศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   

ตั Uงแต่ พ.ศ. 2539 – ปจัจบุนั   

ด้านการบริหาร 

� ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ (กศ.ด.) สาขาคณติศาสตร ์
ของภาควชิาคณติศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

� ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ (กศ.ม.) สาขาคณติศาสตร ์
ของภาควชิาคณติศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

� ประธานโครงการส่งเสรมิโครงการส่งเสรมิการผลติครทูีPมคีวามสามารถพเิศษทาง
วทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์(สควค.) ระยะทีP 3 (พ.ศ. 2556 – 2561) ศูนย์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ด้านการบริการวิชาการ 

� ผูเ้ชีPยวชาญ สาขาคณติศาสตร ์ของสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี(สสวท.) ตั Uงแต่ พ.ศ. 2548 – ปจัจบุนั 

� ผูท้รงคุณวุฒสิาขาวชิาคณติศาสตร ์คดัเลอืกขอ้สอบคณติศาสตร ์ของโรงเรยีน
วทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณ์ราชวทิยาลยั  ตั Uงแต่ พ.ศ. 2556 – ปจัจบุนั   

� กรรมการบรหิารสมาคมคณิตศาสตรแ์ห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ ์ 
ตั Uงแต่ พ.ศ. 2548 – ปจัจบุนั 

� กรรมการประกวดโครงงานคณติศาสตร ์ของสมาคมคณติศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชปูถมัภ ์ ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ และระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  
พ.ศ. 2548 – ปจัจบุนั 

� กรรมการออกขอ้สอบแขง่ขนัคณติศาสตร ์ของสมาคมคณติศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชปูถมัภ ์ ตั Uงแต่ ปี พ.ศ. 2548 – ปจัจบุนั 

� วทิยากรอบรมครคูณติศาสตร ์ ของภาควชิาคณติศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ตั Uงแต่ พ.ศ. 2542 – ปจัจบุนั 

� วทิยากรอบรมครคูณติศาสตร ์ของสมาคมคณติศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชปูถมัภ ์ ตั Uงแต่ พ.ศ. 2546 – ปจัจบุนั 

� วทิยากรอบรมครคูณติศาสตร ์ของสมาคมวทิยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชปูถมัภ ์ ตั Uงแต่ พ.ศ. 2546 – 2554 
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� วทิยากรกจิกรรมค่ายวทิยาศาสตร ์ในโครงการพฒันาอจัฉรยิภาพทางดา้น
วทิยาศาสตรส์ําหรบัเดก็และเยาวชนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายและปรญิญาตร ี 
ตามโครงการความรว่มมอืระหว่าง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และสํานกังาน
พฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สวทช.) ตั Uงแต่ พ.ศ. 2542 – 2550 

� วทิยากรอบรมครคูณติศาสตร ์ของสาํนกังานเขตพืUนทีPการศกึษา (สพท.) เขตต่างๆ  
กระทรวงศกึษาธกิาร  ตั Uงแต่ พ.ศ. 2549 – ปจัจุบนั  

� วทิยากรอบรมครคูณติศาสตร ์ของมลูนิธศิกัดิพ̀รทรพัย ์ตั Uงแต่ พ.ศ. 2556 – ปจัจบุนั   

� วทิยากรค่ายโครงงานคณติศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนหอ้งเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร ์ระดบั
มธัยมศกึษา  ตั Uงแต่ พ.ศ. 2549 – ปจัจบุนั   

� วทิยากรค่ายคณติศาสตรท์ีPเสรมิสรา้งทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร ์สาํหรบั
นกัเรยีนหอ้งเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร ์ระดบัมธัยมศกึษา ตั Uงแต่ พ.ศ. 2549 – ปจัจุบนั   

� วทิยากรออกแบบและสรา้งสืPอการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์เพืPอเสรมิสรา้งทกัษะและ
กระบวนการทางคณติศาสตร ์ตั Uงแต่ พ.ศ. 2549 – ปจัจุบนั   

วิทยานิพนธ ์ 

รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารุภรณ์,  การศกึษาขอ้บกพรอ่งในการแก้โจทยป์ญัหาเรื �องรอ้ยละของนกัเรยีนชั !น
มธัยมศกึษาปีที � 2,  ปรญิญานิพนธ,์ กศ.ม. (คณติศาสตร)์, มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ, 2536.   

JanjarupornRungfa,  The Development of a Problem-Solving Instructional Program to Develop 
Preservice Teachers’ Competence in Solving Mathematical Problems and their Beliefs 
Related to Problem Solving,  Dissertation, Ed.D. (Mathematics Education), Srinakarinwirot 
University, 2005.   

ตาํรา / หนังสือ 

(1)   สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย,ี  ทกัษะ/ กระบวนการทางคณติศาสตร.์  
คุรสุภาลาดพรา้ว, กรงุเทพมหานคร, 2550.  (เป็นผูย้กรา่งหนงัสอื) 

(2)   สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย,ี  ทกัษะ/ กระบวนการทางคณติศาสตร.์  
(พมิพค์รั UงทีP 2), ส เจรญิ การพมิพ,์ กรุงเทพมหานคร, 2551.  (เป็นผูย้กร่างหนงัสอื) 

(3)   รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารภุรณ์,  หน่วยที � 9   กจิกรรมส่งเสรมิทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร.์   
ในประมวลสาระชุดวชิาการจดัประสบการณ์การเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ หน่วยทีP 9-15, สาขาวชิา
ศกึษาศาสตร,์  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธริาช, 2554. 

(4)   สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย,ี  ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร.์ 
(พมิพค์รั UงทีP 3).  กรงุเทพฯ : 3-ควิ มเีดยี, 2555.  (เป็นผูย้กรา่งหนงัสอื) 
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บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  

(1)   Janjaruporn  Rungfa,  The Development of a Problem-Solving Instructional Program to 
Develop Preservice Teachers’ Competence in Solving Mathematical Problems and their 
Beliefs Related to Problem Solving,  วารสารวทิยาศาสตร ์มศว, ปีทีP 19-20 (2546-2548),  
ฉบบัพเิศษ, หน้า 52-61. 

(2)   ปิยะนาถ  เหมวเิศษ, รุ่งฟ้า  จนัทจ์ารุภรณ์  และ ชุตวิรรณ  เพญ็เพยีร,  การสรา้งกจิกรรมการเรยีน
การสอนคณติศาสตรท์ี �เลอืกใชก้ลยทุธใ์นการแกป้ญัหาที �หลากหลาย เพื �อเสรมิสรา้งความสามารถ
ในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนชั !นมธัยมศกึษาปีที � P,  วารสารวทิยาศาสตร ์มศว, 
ปีทีP 24, ฉบบัทีP 2 (2551), หน้า 21-26.   

(3)   โสภณ  ไทยจนี, รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารุภรณ์  และ ชุตวิรรณ  เพญ็เพยีร,  กจิกรรมการเรยีนการสอน
คณติศาสตรท์ี �เสรมิสรา้งความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตรท์ี �เกี �ยวขอ้งกบัเศษส่วน 
สาํหรบันกัเรยีนชั !นมธัยมศกึษาปีที � 2,  วารสารวทิยาศาสตร ์มศว, ปีทีP 24, ฉบบัทีP 2 (2551),  
หน้า 7-19.  

(4)   ชญาภา  ใจโปรง่, รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารภุรณ์ และ ชุตวิรรณ  เพญ็เพยีร,  กจิกรรมการเรยีนการสอน
คณติศาสตรท์ี �เลอืกใชก้ลยทุธใ์นการแกป้ญัหาที �หลากหลายเพื �อเสรมิสรา้งความสามารถในการ
แกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์เรื �อง ฟงักช์นั  สาํหรบันกัเรยีนชั !นมธัยมศกึษาปีที � 4,  วารสาร
วทิยาศาสตร ์มศว, ปีทีP 27, ฉบบัทีP 2 (2554), หน้า 81-96. 

(5)   สุกญัญา  หะยสีาและ, รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารุภรณ์, รุง่ทวิา  แยม้รุง่ และ สมวงษ์  แปลงประสพโชค,  
กจิกรรมการเรยีนรูเ้พื �อเสรมิสรา้งการคดิเชงิความสมัพนัธ ์เรื �อง การบวกและการลบจาํนวนที �มี
ผลลพัธแ์ละตวัตั !งไมเ่กนิ 100 สาํหรบันกัเรยีนชั !นประถมศกึษาปีที � 1,  วารสารวทิยาศาสตร ์มศว,  
ปีทีP 27, ฉบบัทีP 2 (2554), หน้า 97-115.  

(6)   วรรณพร  เลศิอาวาส, รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารุภรณ์  และ รุง่ทวิา  แยม้รุง่,  การศกึษาพฤตกิรรมดา้น
ความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่นเรื �อง จาํนวน ของนักเรยีนชั !นประถมศกึษาปีที � 5  ผ่านกจิกรรม
การแกป้ญัหาและการตั !งปญัหาทางคณติศาสตร,์  วารสารวทิยาศาสตร ์มศว, ปีทีP 27, ฉบบัทีP 2 
(2554), หน้า 117-132.  

(7)   ธรีเชษฐ ์ เรอืงสุขอนนัต,์ รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารุภรณ์  และ ทรงชยั  อกัษรคดิ,  การศกึษาพฤตกิรรมดา้น
ความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่นเรื �อง เรขาคณติ ของนกัเรยีนชั !นมธัยมศกึษาปีที � 1 ผ่านกจิกรรม
การแกป้ญัหาทางคณติศาสตรแ์ละการระดมสมอง,  วารสารวทิยาศาสตร ์มศว, ปีทีP 27, ฉบบัทีP 2 
(2554), หน้า 133-151.  
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(8)   ศริชัชรนิทร ์ยศสวรนิทร,์ รุง่ฟ้า จนัทจ์ารุภรณ์, เสรมิศร ีไทยแท,้ และสุกญัญา หะยสีาและ, 

กจิกรรม การเรยีนการสอนที �เสรมิสรา้งความสามารถในการใชต้วัแบบเชงิคณติศาสตรเ์พื �อ
แกป้ญัหาทางคณติศาสตรท์ี �เกี �ยวขอ้งกบัพชีคณติ สาํหรบันกัเรยีนชั !นมธัยมศกึษาปีที � [, วารสาร
วทิยาศาสตร ์มศว, 2560; 33(1). หน้า opq-orp. 

(9) รตันา เครอืวลัย,์ รุง่ฟ้า จนัทจ์ารภุรณ์, สุกญัญา หะยสีาและ, และญานิน กองทพิย,์ กจิกรรมการ
เรยีนการสอนที �เสรมิสรา้งความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์เรื �องการประยกุตข์อง
ฟงักช์นัตรโีกณมติ ิสาํหรบันักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย, วารสารวทิยาศาสตร ์มศว, 2560; 
33(1).หน้า o65-oss. 

 (10) มณัฑนา  ศรสีุจนัทร,์ รุง่ฟ้า จนัทจ์ารภุรณ์,  เสรมิศร ีไทยแท ้ และกาญจนา พานิชเจรญิ.  
กจิกรรมการเรยีนการสอนคณติศาสตรท์ี �เสรมิสรา้งความสามารถในการใหเ้หตุผลแบบอุปนยั 
สาํหรบันกัเรยีนชั !นมธัยมศกึษาปีที � 4.  วารสารวทิยาศาสตร ์มศว, 2561; ปีทีP t4(1)   

 
บทความวิจยัที�นําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference / Abstract / Proceedings) 

(1)  Janjaruporn  Rungfa,  The Development of a Problem-Solving Instructional Program to 
Develop Preservice Teachers’ Competence in Solving Mathematical Problems and their 
Beliefs Related to Problem Solving,  The 5th East Asia Regional Conference on 
Mathematics Education (EARCOME 4), Universiti Sains, Malaysia, 18-22 June 2007.   

(2)  รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารุภรณ์,  การศกึษาความเขา้ใจเกี �ยวกบัทกัษะ/กระบวนการทางคณติศาสตรแ์ละ 
แนวทางการนําไปใชใ้นชั !นเรยีนของครคูณติศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษาตอนตน้,  การประชุมวชิาการ
วทิยาศาสตร ์คณติศาสตรใ์นโรงเรยีน ครั UงทีP zq (วทร.19), ณ มหาวทิยาลยัราชภฎัภเูกต็   
จงัหวดัภเูกต็, วนัทีP 26-28 มกราคม พ.ศ. 2552. 

(3)  Janjaruporn  Rungfa,  The Study of Secondary School Mathematics Teachers’ 
Understanding on Mathematical Skills and Processes and Implementing in the Classroom,  
The Sixth East Asia Regional Conference on Mathematics Education (EARCOME 6), 
Phuket, Thailand, 17-22 March 2013. 

(4) YH Leong, R Janjaruporn. Teaching of Problem solving in School Mathematics Classroom. 
The Proceedings of the 12th International Congress on Mathematical Education, Seoul, 
Korea, 2015: 646-648. (ISBN 978-3-319-10685-4; ISBN 978-3-319-12688-3 (eBook)) 

บทความวิชาการในวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  

(1) รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารุภรณ์.  กจิกรรมการเรยีนรูท้ีPเสริมสรา้งความคดิรเิริPมสรา้งสรรคท์างคณติศาสตร์
ในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา.  วารสารสมาคมครวูทิยาศาสตร ์คณติศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย, 2558; 21 (มกราคม – ธนัวาคม). 
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ภาระงานสอน  

ระดบัปริญญาเอก 
รหสัวิชา ชื�อรายวิชา 

คษ711  
ME711 

การพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์
DEVELOPMENT OF MATHEMATICS CURRICULUM AND INSTRUCTION 

คษ712 
ME712   

ปฏบิตักิารพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์ 
INTERNSHIP ON DEVELOPMENT OF MATHEMATICS CURRICULUM AND 
INSTRUCTION 

คษ713 
ME713   

สมัมนาการวจิยัเกีPยวกบัหลกัสตูรและการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์ 
SEMINAR IN RESEARCH IN MATHEMATICS CURRICULUM AND INSTRUCTION 

ระดบัปริญญาโท 
รหสัวิชา ชื�อรายวิชา 

คษ511 
ME511 

หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
CURRICULUM AND LEARNING MANAGEMENT IN MATHEMATICS 

วทศ502 
SCE502 

การวจิยัเพืPอพฒันาการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์
RESEARCH FOR LEARNING DEVELOPMENTIN SCIENCES AND MATHEMATICS 

คษ513 
ME513 

สมัมนาคณิตศาสตรศกึษา 1   
SEMINAR IN MATHEMATICS EDUCATION I 

คษ514 
ME514 

สมัมนาคณิตศาสตรศกึษา 2   
Seminar in Mathematics Education II 

ศษ531 
ED531 

การฝึกประสบการณ์วชิาชพีครรูะหว่างเรยีน 
PRACTICUM IN PROFESSIONAL OF TEACHING 

ศษ532 
ED532 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู1 
INTERNSHIP IN PROFESSIONAL OF TEACHING I 

ศษ533  
ED533 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู2 
INTERNSHIP IN PROFESSIONAL OF TEACHING II  

ระดบัปริญญาตรี 
รหสัวิชา ชื�อรายวิชา 

คณ111 
MA111 

คณิตศาสตร ์1 
MATHEMATICS I 

คณ112 
MA112 

คณิตศาสตร ์o 
MATHEMATICS II 

คณ222 
MA222 

ทฤษฎจีาํนวน 
THEORY OF NUMBERS 

คณ301 
MA301 

คณิตศาสตรส์าํหรบัคร ู
MATHEMATICS FOR TEACHERS 

คณ382 การแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรส์าํหรบัคร ู
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รหสัวิชา ชื�อรายวิชา 
MA382 MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING FOR TEACHERS 
คณ481 
MA481 

โครงงานคณิตศาสตรส์าํหรบัคร ู
MATHEMATICS PROJECTS FOR TEACHERS 

คณ492 
MA492 

สมัมนาคณิตศาสตรศ์กึษา 
MATHEMATICS EDUCATION SEMINAR 

คณ322 
MA322 

พชีคณิตนามธรรม 1 
ABSTRACT ALGEBRA I 

คณ331 
MA331 

ทฤษฎเีซต 
SET THEORY 

คษ471 
ME471 

บรูณาการวธิวีทิยาสาํหรบัครคูณิตศาสตร ์
INTEGRATED METHODOLOGY FOR MATHEMATICS TEACHERS 

ศษ591  
ED591 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู1 
EDUCATION INTERNSHIP 1 

ศษ592 
ED592 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู2 
EDUCATION INTERNSHIP 2 

 

ทุนวิจยัที�ได้รบั 

ชื�อโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที�ได้รบัทุน 

ระบุสถานภาพ 
(หวัหน้าโครงการ/ 
ผูร้ว่มโครงการ) 

การศกึษาความเขา้ใจเกีPยวกบัทกัษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตรแ์ละแนว
ทางการนําไปใชใ้นชั Uนเรยีนของครู
คณิตศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 

เงนิรายได้
มหาวทิยาลยั 
(ทุนสนบัสนุน 
คณะวทิยาศาสตร)์ 

2552 หวัหน้าโครงการ 

การศกึษาความคดิคล่องและความคดิ
ยดืหยุ่นทางคณิตศาสตรข์องนิสติครู
คณิตศาสตร ์หลกัสตูรการศกึษา
บณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

เงนิรายได้
มหาวทิยาลยั 
(ทุนสนบัสนุน 
คณะวทิยาศาสตร)์ 

2559 หวัหน้าโครงการ 

 
 

 


