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สถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ปี ทีสําเร็จ
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ความเชียวชาญ
ด้านคณิ ตศาสตร์
แคลคูลสั ทฤษฎีเซต ทฤษฎีจาํ นวน พีชคณิตนามธรรม คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ด้านคณิ ตศาสตรศึกษา
1) หลักสูตรและการจัดการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
2) การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เPี สริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
3) การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูท้ คPี าํ นึงถึงทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
4) การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรูท้ เPี สริมสร้างทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์
5) การออกแบบและสร้างสืPอการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
6) การวิจยั ทางคณิตศาสตรศึกษาและวิจยั ในชันU เรียนคณิตศาสตร์
7) การจัดทําโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
8) การจัดทําค่ายคณิตศาสตร์ทเPี สริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สําหรับ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
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ผลงานทางวิ ชาการ :
ด้านการสอนคณิ ตศาสตร์
อาจารย์ประจําภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตังU แต่ พ.ศ. 2539 – ปจั จุบนั
ด้านการบริ หาร
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต (กศ.ด.) สาขาคณิตศาสตร์
ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาคณิตศาสตร์
ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประธานโครงการส่งเสริมโครงการส่งเสริมการผลิตครูทมPี คี วามสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะทีP 3 (พ.ศ. 2556 – 2561) ศูนย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ด้านการบริ การวิ ชาการ
ผูเ้ ชียP วชาญ สาขาคณิตศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ตังU แต่ พ.ศ. 2548 – ปจั จุบนั
ผูท้ รงคุณวุฒสิ าขาวิชาคณิตศาสตร์ คัดเลือกข้อสอบคณิตศาสตร์ ของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จฬุ าภรณ์ราชวิทยาลัย ตังU แต่ พ.ศ. 2556 – ปจั จุบนั
กรรมการบริหารสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ตังU แต่ พ.ศ. 2548 – ปจั จุบนั
กรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
พ.ศ. 2548 – ปจั จุบนั
กรรมการออกข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตังU แต่ ปี พ.ศ. 2548 – ปจั จุบนั
วิทยากรอบรมครูคณิตศาสตร์ ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตังU แต่ พ.ศ. 2542 – ปจั จุบนั
วิทยากรอบรมครูคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตังU แต่ พ.ศ. 2546 – ปจั จุบนั
วิทยากรอบรมครูคณิตศาสตร์ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตังU แต่ พ.ศ. 2546 – 2554
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วิทยากรกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้าน
วิทยาศาสตร์สําหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรี
ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ตังU แต่ พ.ศ. 2542 – 2550
วิทยากรอบรมครูคณิตศาสตร์ ของสํานักงานเขตพืนU ทีกP ารศึกษา (สพท.) เขตต่างๆ
กระทรวงศึกษาธิการ ตังU แต่ พ.ศ. 2549 – ปจั จุบนั
วิทยากรอบรมครูคณิตศาสตร์ ของมูลนิธศิ กั ดิพ̀รทรัพย์ ตังU แต่ พ.ศ. 2556 – ปจั จุบนั
วิทยากรค่ายโครงงานคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษา ตังU แต่ พ.ศ. 2549 – ปจั จุบนั
วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ทเPี สริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สําหรับ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ตังU แต่ พ.ศ. 2549 – ปจั จุบนั
วิทยากรออกแบบและสร้างสืPอการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ เพืPอเสริมสร้างทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตังU แต่ พ.ศ. 2549 – ปจั จุบนั
วิ ทยานิ พนธ์
รุง่ ฟ้า จันท์จารุภรณ์, การศึกษาข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปญั หาเรืองร้อยละของนักเรียนชัน!
มัธยมศึกษาปีที 2, ปริญญานิพนธ์, กศ.ม. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 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.
ตํารา / หนังสือ
(1) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ทักษะ/ กระบวนการทางคณิตศาสตร์.
คุรสุ ภาลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร, 2550. (เป็ นผูย้ กร่างหนังสือ)
(2) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ทักษะ/ กระบวนการทางคณิตศาสตร์.
(พิมพ์ครังU ทีP 2), ส เจริญ การพิมพ์, กรุงเทพมหานคร, 2551. (เป็ นผูย้ กร่างหนังสือ)
(3) รุง่ ฟ้า จันท์จารุภรณ์, หน่ วยที 9 กิจกรรมส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์.
ในประมวลสาระชุดวิชาการจัดประสบการณ์การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ หน่ วยทีP 9-15, สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2554.
(4) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์.
(พิมพ์ครังU ทีP 3). กรุงเทพฯ : 3-คิว มีเดีย, 2555. (เป็ นผูย้ กร่างหนังสือ)
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บทความวิ จยั ตีพิมพ์ในวารสารวิ ชาการระดับชาติ และนานาชาติ
(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, วารสารวิทยาศาสตร์ มศว, ปีทPี 19-20 (2546-2548),
ฉบับพิเศษ, หน้า 52-61.
(2) ปิยะนาถ เหมวิเศษ, รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ และ ชุตวิ รรณ เพ็ญเพียร, การสร้างกิจกรรมการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ทเลื
ี อกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปญั หาทีหลากหลาย เพือเสริมสร้างความสามารถ
ในการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนชัน! มัธยมศึกษาปี ที P, วารสารวิทยาศาสตร์ มศว,
ปีทPี 24, ฉบับทีP 2 (2551), หน้า 21-26.
(3) โสภณ ไทยจีน, รุง่ ฟ้า จันท์จารุภรณ์ และ ชุตวิ รรณ เพ็ญเพียร, กิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ทเสริ
ี มสร้างความสามารถในการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ทเกี
ี ยวข้องกับเศษส่วน
สําหรับนักเรียนชัน! มัธยมศึกษาปีที 2, วารสารวิทยาศาสตร์ มศว, ปีทPี 24, ฉบับทีP 2 (2551),
หน้า 7-19.
(4) ชญาภา ใจโปร่ง, รุง่ ฟ้า จันท์จารุภรณ์ และ ชุตวิ รรณ เพ็ญเพียร, กิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ทเลื
ี อกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปญั หาทีหลากหลายเพือเสริมสร้างความสามารถในการ
แก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ เรือง ฟงั ก์ชนั สําหรับนักเรียนชัน! มัธยมศึกษาปีที 4, วารสาร
วิทยาศาสตร์ มศว, ปีทPี 27, ฉบับทีP 2 (2554), หน้า 81-96.
(5) สุกญ
ั ญา หะยีสาและ, รุง่ ฟ้า จันท์จารุภรณ์, รุง่ ทิวา แย้มรุง่ และ สมวงษ์ แปลงประสพโชค,
กิจกรรมการเรียนรูเ้ พือเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ เรือง การบวกและการลบจํานวนทีมี
ผลลัพธ์และตัวตัง! ไม่เกิน 100 สําหรับนักเรียนชัน! ประถมศึกษาปีที 1, วารสารวิทยาศาสตร์ มศว,
ปีทPี 27, ฉบับทีP 2 (2554), หน้า 97-115.
(6) วรรณพร เลิศอาวาส, รุง่ ฟ้า จันท์จารุภรณ์ และ รุง่ ทิวา แย้มรุง่ , การศึกษาพฤติกรรมด้าน
ความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นเรือง จํานวน ของนักเรียนชัน! ประถมศึกษาปีที 5 ผ่านกิจกรรม
การแก้ปญั หาและการตัง! ปญั หาทางคณิตศาสตร์, วารสารวิทยาศาสตร์ มศว, ปีทPี 27, ฉบับทีP 2
(2554), หน้า 117-132.
(7) ธีรเชษฐ์ เรืองสุขอนันต์, รุง่ ฟ้า จันท์จารุภรณ์ และ ทรงชัย อักษรคิด, การศึกษาพฤติกรรมด้าน
ความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นเรือง เรขาคณิต ของนักเรียนชัน! มัธยมศึกษาปี ที 1 ผ่านกิจกรรม
การแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์และการระดมสมอง, วารสารวิทยาศาสตร์ มศว, ปีทPี 27, ฉบับทีP 2
(2554), หน้า 133-151.
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(8) ศิรชั ชรินทร์ ยศสวรินทร์, รุง่ ฟ้า จันท์จารุภรณ์, เสริมศรี ไทยแท้, และสุกญ
ั ญา หะยีสาและ,
กิจกรรมการเรียนการสอนทีเสริมสร้างความสามารถในการใช้ตวั แบบเชิงคณิตศาสตร์เพือ
แก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ทเกี
ี ยวข้องกับพีชคณิต สําหรับนักเรียนชัน! มัธยมศึกษาปี ที [, วารสาร
วิทยาศาสตร์ มศว, 2560; 33(1). หน้า opq-orp.
(9) รัตนา เครือวัลย์, รุง่ ฟ้า จันท์จารุภรณ์, สุกญ
ั ญา หะยีสาและ, และญานิน กองทิพย์, กิจกรรมการ
เรียนการสอนทีเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ เรืองการประยุกต์ของ
ฟงั ก์ชนั ตรีโกณมิติ สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, วารสารวิทยาศาสตร์ มศว, 2560;
33(1).หน้า o65-oss.
(10) มัณฑนา ศรีสุจนั ทร์, รุง่ ฟ้า จันท์จารุภรณ์, เสริมศรี ไทยแท้ และกาญจนา พานิชเจริญ.
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ทเสริ
ี มสร้างความสามารถในการให้เหตุผลแบบอุปนัย
สําหรับนักเรียนชัน! มัธยมศึกษาปีที 4. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว, 2561; ปีทPี t4(1)
บทความวิ จยั ทีนําเสนอในการประชุมวิ ชาการ (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) รุง่ ฟ้า จันท์จารุภรณ์, การศึกษาความเข้าใจเกียวกับทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และ
แนวทางการนําไปใช้ในชัน! เรียนของครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, การประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครังU ทีP zq (วทร.19), ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต, วันทีP 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))
บทความวิ ชาการในวารสารวิ ชาการระดับชาติ และนานาชาติ
(1) รุง่ ฟ้า จันท์จารุภรณ์. กิจกรรมการเรียนรูท้ เPี สิรมสร้างความคิดริเริมP สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา. วารสารสมาคมครูวทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2558; 21 (มกราคม – ธันวาคม).
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ภาระงานสอน
ระดับปริ ญญาเอก
รหัสวิ ชา
คษ711
ME711
คษ712
ME712
คษ713
ME713

ชือรายวิชา
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
DEVELOPMENT OF MATHEMATICS CURRICULUM AND INSTRUCTION
ปฏิบตั กิ ารพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
INTERNSHIP ON DEVELOPMENT OF MATHEMATICS CURRICULUM AND
INSTRUCTION
สัมมนาการวิจยั เกียP วกับหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
SEMINAR IN RESEARCH IN MATHEMATICS CURRICULUM AND INSTRUCTION

ระดับปริ ญญาโท
รหัสวิ ชา
คษ511
ME511
วทศ502
SCE502
คษ513
ME513
คษ514
ME514
ศษ531
ED531
ศษ532
ED532
ศษ533
ED533

ชือรายวิชา
หลักสูตรและการจัดการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
CURRICULUM AND LEARNING MANAGEMENT IN MATHEMATICS
การวิจยั เพืPอพัฒนาการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
RESEARCH FOR LEARNING DEVELOPMENTIN SCIENCES AND MATHEMATICS
สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา 1
SEMINAR IN MATHEMATICS EDUCATION I
สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา 2
Seminar in Mathematics Education II
การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูระหว่างเรียน
PRACTICUM IN PROFESSIONAL OF TEACHING
การปฏิบตั กิ ารสอนและฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู 1
INTERNSHIP IN PROFESSIONAL OF TEACHING I
การปฏิบตั กิ ารสอนและฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู 2
INTERNSHIP IN PROFESSIONAL OF TEACHING II

ระดับปริ ญญาตรี
รหัสวิ ชา
คณ111
MA111
คณ112
MA112
คณ222
MA222
คณ301
MA301
คณ382

ชือรายวิชา
คณิตศาสตร์ 1
MATHEMATICS I
คณิตศาสตร์ o
MATHEMATICS II
ทฤษฎีจาํ นวน
THEORY OF NUMBERS
คณิตศาสตร์สาํ หรับครู
MATHEMATICS FOR TEACHERS
การแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์สาํ หรับครู

-7รหัสวิ ชา
MA382
คณ481
MA481
คณ492
MA492
คณ322
MA322
คณ331
MA331
คษ471
ME471
ศษ591
ED591
ศษ592
ED592

ชือรายวิชา
MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING FOR TEACHERS
โครงงานคณิตศาสตร์สาํ หรับครู
MATHEMATICS PROJECTS FOR TEACHERS
สัมมนาคณิตศาสตร์ศกึ ษา
MATHEMATICS EDUCATION SEMINAR
พีชคณิตนามธรรม 1
ABSTRACT ALGEBRA I
ทฤษฎีเซต
SET THEORY
บูรณาการวิธวี ทิ ยาสําหรับครูคณิตศาสตร์
INTEGRATED METHODOLOGY FOR MATHEMATICS TEACHERS
การปฏิบตั กิ ารสอนและฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู 1
EDUCATION INTERNSHIP 1
การปฏิบตั กิ ารสอนและฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู 2
EDUCATION INTERNSHIP 2

ทุนวิ จยั ทีได้รบั
ชือโครงการวิ จยั

แหล่งทุน

การศึกษาความเข้าใจเกียP วกับทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และแนว
ทางการนําไปใช้ในชันU เรียนของครู
คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การศึกษาความคิดคล่องและความคิด
ยืดหยุ่นทางคณิตศาสตร์ของนิสติ ครู
คณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย
(ทุนสนับสนุน
คณะวิทยาศาสตร์)
เงินรายได้
มหาวิทยาลัย
(ทุนสนับสนุน
คณะวิทยาศาสตร์)

2552

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้ าโครงการ/
ผูร้ ว่ มโครงการ)
หัวหน้าโครงการ

2559

หัวหน้าโครงการ

ปี งบประมาณ
ทีได้รบั ทุน

