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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

1.  ชื่อ-สกุล 

     รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์รัศม์ิ  เฟ่ืองฟู 

     Associate Professor Dr. Pongrus  Phuangphoo  

     อีเมล์  p.phuangphoo@hotmail.com เบอร์โทร  089-922-3595 
 

2.  ประวัติการศึกษา 

     2.1)  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

            สำเร็จการศึกษา  ปี พ.ศ. 2556  เกรดเฉลี่ยสะสม  4.00  

     2.2)  การศึกษามหาบัณฑิต  กศ.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

            สำเร็จการศึกษา  ปี พ.ศ. 2545  เกรดเฉลี่ยสะสม  3.76 

  2.3)  ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

            สำเร็จการศึกษา  ปี พ.ศ. 2541  เกรดเฉลี่ยสะสม  3.76 
 

3. ตำแหน่งทางวิชาการ 

         รองศาสตราจารย์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (0104)  สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.)  

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา (พ.ศ. 2561) 
 

4. ประวัติการรับราชการ 

         4.1 พ.ศ. 2545   เริ่มรับราชการ ตำแหน่งอาจารย์  

         4.2 พ.ศ. 2557   ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (0104) 

         4.3 พ.ศ. 2561   ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (0104)   
 

5. ประสบการณ์ด้านการสอน 

 พ.ศ. 2545   ได้สอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

                 และช่วยสอนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) 

 พ.ศ. 2548   ได้ย้ายมาสังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์  



                 ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตร Gifted โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 

                 เจ้าพระยา (มัธยม) 

 พ.ศ. 2559   ได้ย้ายมาสังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

                    และช่วยสอนวิชา Mathematics หลักสตูร IEP โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 

                 เจ้าพระยา (ประถม) 
 

6. ภาระหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

  6.1) รองประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ดูแลงานด้านวิชาการและงานบริการวิชาการของสาขาวิชาฯ 

  6.2)  อดีตหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา (มัธยม) 

  6.3) อดีตหัวหน้าโครงการหลักสูตรพิ เศษเน้นความเป็นเลิศ (Gifted Program) โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) 

  6.4)  อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ค.บ. คณิตศาสตร์ รหัส 60, 61 

  6.5)  อาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ได้แก่ ขั้นสังเกต ขั้นทดลองสอน และ ขั้นฝึกสอนเต็มรูป 

        6.6)  อาจารย์ที่ปรึกษาบัณฑิตนิพนธ์ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  

        6.7)  อาจารย์ผู้สอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  

 

7. ผลงานวิชาการ ประเภท เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/ตำรา 

 7.1) พงศ์รัศม์ิ  เฟ่ืองฟู.  (2556).  เอกสารประกอบการสอน รายวิชา พรีแคลคูลัส. สาขาวิชา 

                            คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

7.2) พงศ์รัศม์ิ  เฟ่ืองฟู.  (2559).  เอกสารคำสอนรายวิชา ตรีโกณมิติและการประยุกต์.  สาขาวิชา 

                 คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ   

                 เจ้าพระยา. 

7.3) พงศ์รัศม์ิ  เฟ่ืองฟู.  (2560). ทฤษฎีจำนวน. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

      มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ผลงานวิชาการ ประเภท งานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการ 

 8.1) ปัจจุบันข้าพเจ้ามีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อการพิสูจน์ทฤษฎีบทจุดตรึงและการ

ประยุกต์  (Fixed Point Theory and Applications) และมีงานวิจัยที่ส่ งตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสาร

นานาชาติในฐานข้อมูลสากล 10 ฉบับ และระดับชาติ 1 ฉบับ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 8.1.1) Pongrus Phuangphoo and Poom Kumam. (2012) “Modified block iterative  

                        procedure for solving the common solution of fixed point problems for two  

                        countable families of total quasi -- asymptotically nonexpansive mapping  

                        with application”.  

                        Fixed Point Theory and Applications, Vol.2012(198), 23 pages. 

                        (ISI 2013 Impact Factor 2.49) 

 8.1.2) Pongrus Phuangphoo and Poom Kumam. (2012). “Approximation theorems  

                        for solving common solution of a system of mixed equilibrium problems and  

                        variational inequality problems and fixed point problems for asymptotically  

                        strict pseudocontractions in the intermediate sense”.   

                        Applied Mathematics and Computations, Vol.21,  pp.837-855.  

                        (ISI 2012 Impact Factor 1.35) 

 8.1.3) Chatchawan Watchararuangwit, Pongrus Phuangphoo and Poom Kumam.  

                        (2012).“A hybrid projection method for solving the common solution of system  



                        of equilibrium problems and fixed point problems for asymptotically strict  

                        pseudocontractions in the intermediate sense in Hilbert spaces”. 

                        Journal of Inequalities and Applications. Vol. 2012:252 doi:10.1186/1029- 

                        242X-2012-252. (ISI 2012 Impact Factor 0.82) 

 8.1.4) Pongrus Phuangphoo and Poom Kumam. (2013) “Two block  hybrid projection  

                        method for solving a common solution for a system of generalized equilibrium  

                        problems and fixed point problems for two countable families”.  

                        Optimization Letter, 19 pages. Vol.7 Issue 8 (ISI 2012 Impact Factor 1.654) 

 8.1.5) Pongrus Phuangphoo and Poom Kumam. (2013) “A new hybrid projection  

                        algorithm for system of equilibrium problems and variational inequality  

                        problems and two finite families of quasi -- nonexpansive mappings”.  

                        Abstract and Applied Analysis, Vol. 2013, Article ID 107296, 13 pages.  

                        (ISI 2012 Impact Factor 1.102) 

 8.1.6) Pongrus Phuangphoo and Poom Kumam. (2013) “Existence and approximation  

                        for a solution of a generalized equilibrium problem on the dual space of a  

                        Banach space”.  

                        Fixed Point Theory and Applications, Vol. 2013,  22 pages.   

                        (ISI 2013 Impact Factor 2.49) 

 8.1.7) Pongrus Phuangphoo and Poom Kumam. (2013) “Existence and modification  

                        of halpern-mann iterations for fixed point and generalized mixed equilibrium  

                        problems with a bifunction defined on the dual space”.  

                        Journal of Applied Mathematics, Vol. 2013, Article ID 753096, 14 pages.   

                        (ISI 2012 Impact Factor 0.834) 

 8.1.8) Pongrus Phuangphoo and Poom Kumam. (2013) “An iterative procedure for  

                        solving the common solution of two total quasi -- asymptotically  

                        nonexpansive multi-valued mappings in Banach spaces”.  

                        Journal of Applied Mathematics and Computing, Doi:10.1007/s12190-012- 



                        0630-4, 18 pages.  (Scopus)  

 8.1.9) Pongrus  Phuangphoo and Poom Kumam. (2015).  Approximation theorems  

                        for solving the common solution for system of generalized equilibrium  

                        problems and fixed point problems and variational inequality problems  
                       Proceedings of the 16th International Conference on Fuzzy System  
                      (FS'15), November 7 - 9, 2015, Rome, Italy. 
             8.1.10) Khanittha Promluang, Pongrus Phuangphoo and Poom Kumam. (2016). 

                       “The common solutions of complementarity problems and a zero point of 

                        Maximal monotone operators by using the hybrid projection method” 

                        International Journal of Mathematics and Computer in Simulation.  

                        Vol.10, 2016, pp. 152 – 160. (Scopus) 

             8.1.11)  Pongrus  Phuangphoo. (2015).  Convergence theorem for solving the common  

                         solution of system of generalized equilibrium and variational inequality and  

                         fixed point problems with application to complementarity problem.  

                       Journal of Eduactional Studies. Vol. 9(1), pp. 91-96. (TCI 1) 

 

          8.2) ปัจจุบันข้าพเจ้ามีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อการสอนคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์
ศึกษา ซึ่ งมีผลงานวิจัยที่ส่ งตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารระดับชาติในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และ 2  
จำนวน 9 ฉบับ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 8.2.1 อัครพงศ์  นารีเปน และพงศ์รัศม์ิ  เฟื่องฟู. (2558). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา 

                         คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเน้นทักษะและ 

                         กระบวนการทางคณิตศาสตร์. ครุศาสตร์สาร. 9(1), หน้า 83-90.  

                 8.2.2 เจนจิรา พ่ึงสุข และพงศ์รัศม์ิ  เฟื่องฟู. (2558).  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา 

                         คณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาระคน โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค 

                         ติวิสต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. ครุศาสตร์สาร. 9(2), หน้า 77-86. 

                 8.2.3 ภิรมย์ญา  ธงสินชัยพร และพงศ์รัศม์ิ  เฟื่องฟู. (2558).  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา 

                         คณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน.  

                         ครุศาสตร์สาร. 9(2), หน้า 87-94.  



                 8.2.4 พงศ์รัศม์ิ  เฟื่องฟู, สมภพ  แซ่ลี้, ปรวีณ์  โชติพิทยสุนนท์, นันทพร  ชื่นสุพันธรัตน์, กฤษฎา   

                         สังขมงคล และวีรภัทร เผ่าพงศ์ประเสริฐ. (2559).  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้น 

                         ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสาร 

                       ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์.  16(1), หน้า 62-72. 

 8.2.5 อดิศร  ลิประเสริฐ และ พงศ์รัศม์ิ  เฟื่องฟู. (2559-2560). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

      วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้โปรแกรม 

                         เรขาคณิตพลวัต. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

                       วิโรฒ. 11(1), หน้า 188-197. 

 8.2.6 พงศ์รัศม์ิ  เฟื่องฟู. (2560). การพัฒนาชุดกิจกรรมที่เน้นการเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริง วิชา 

                         พรีแคลคูลัส สำหรับนิสิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี). ครุศาสตร์สาร. 11(2), 135-151.  

 8.2.7 ปุณยวัจน์ เปรมปรีดิ์, สมภพ แซ่ลี้, วรรณภร ศิริพละ, มณีนาถ แก้วเนียม และพงศ์รัศม์ิ   

                       เฟื่องฟู. (2561). ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ  

                          และการหาร จำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวการจัดการเรียนรู้ 

                          แบบร่วมมือ (TAI).  วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาศรีนครินทร 

                        วิโรฒ. 13(2), เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561, หน้า 70 – 93.  

 8.2.8  สุนิสา ภามาศ, สมภพ แซ่ลี้, วรรณภร ศิริพละ, มณีนาถ แก้วเนียม และพงศ์รัศม์ิ  เฟื่องฟู. 

                          (2561). ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ 

       ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.         

                          วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ. 13(2),  

        เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561, หน้า 184 – 193.  

 8.2.9  จิรศักดิ์ รอบรู้, ปุณยวัจน์ เปรมปรีดิ์, สมภพ แซ่ลี้ และพงศ์รัศม์ิ  เฟื่องฟู. (2562).  

                           การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  

                           โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ SSCS. ครุศาสตร์สาร. 13(2), เดือนกรกฎาคม - 

                           ธันวาคม 2562, หน้า 167 – 182.       

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       8.3) ปัจจุบันข้าพเจ้าได้ทำวิจัยร่วมกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ค.บ.คณิตศาสตร์ ที่ข้าพเจ้าเป็น

อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยหลัก โดยมีความสนใจที่จะศึกษาและทำวิจัยทางการศึกษาและวิจัยในชั้นเรียน

เกี่ยวกับหัวข้อการสอนคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตรศึกษา ซึ่งมีผลงานวิจัยที่ได้ผ่านการนำเสนอปากเปล่า 



(Oral Presentation) และส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานการประชุมวิชาการ

ระดับชาติหรือนานาชาติ จำนวน 17 ฉบับ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
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& Exhibition Centre (BITEC), Bangna, Bangkok, Thailand. 

 

 

8.4.7) Pongrus Phuangphoo. (2015).  Approximation theorems for solving the common 

for system of generalized equilibrium problems and fixed point problems and 

variational inequality problems, The Advanced in Computational Intelligence 

on Proceedings of the 16th International Conference on fuzzy system (FS’ 

15) and Neural Networks (NN’ 15), 7 – 9 November 2015, Rome, Italy.   

8 .4 .8) Pongrus  Phuangphoo. (2016).  A halpern iteration for system of equilibrium 

and variational inequality and fixed point problems of families of quasi -- 

asymptotically nonexpansive in Banach spaces. The 9th Asian Conference 



on Fixed Point Theory and Optimization 2016 ( ACFPTO 2016). 18 – 20 

May 2016,  Faculty of Science, King Mongkut’s University of Technology 

Thonburi, Bangkok, Thailand.  

8.4.9) Pongrus Phuangphoo. (2016).  Modifying two block hybrid projection method 

for solving the solution of equilibrium problems and fixed point problems for 

finite families of quasi -- asymptotically nonexpansive mapping in the 

intermediate sense, The fifteen Asian Conference on Nonlinear Analysis 

and Optimization, 1-6 August 2016, Toki Messe, Niigata, Japan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ประสบการณ์ที่ได้รับทุนวิจัย 

 9.1 ผู้ร่วมวิจัย การพัฒนาครูด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน

โรงเรียนขนาดเล็ก กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 (ทุนภายใน) 

 



10. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิชาการ หรือคณะอนุกรรมการทางวิชาการ  

    10.1) เคยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมออกข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ณ เกาะฮ่องกง ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน  ประจำปี 2546 

 10.2) เคยได้รับเชิญให้เป็นหัวหน้าทีมในการนำนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายของ โรงเรียนวัด

ประยุรวงศาวาส พานักเรียนไปแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ณ ฮ่องกง วันที่  15 – 20  กรกฎาคม  พ.ศ. 2547   

 10.3) เคยได้เป็นกรรมการร่วมออกข้อสอบแข่งขันและเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชร

ยอดมงกุฎชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประจำปีการศึกษา 2555-2556 

           10.4) เคยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกข้อสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ของบริษัท

เซนเตอร์วันเอ็ดดูเคชัน จำกัด  ตั้งแตป่ีการศึกษา 2548 จนถึงปัจจุบัน 

           10.5) เคยเป็นกรรมการกลั่นกรองบทความของครุศาสตร์สาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี พ.ศ. 2557 

           10.6) เคยเป็นกรรมการกลั่นกรองบทความของ Science and Technology RMUTT Journal ของ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี พ.ศ. 2559, 2561 

           10.7) เคยเป็นกรรมการกลั่นกรองบทความของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา ประจำปี พ.ศ. 2560  

           10.8) เคยเป็นกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2559 

           10.9) เคยเป็นประธานสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน 

           10.10) เคยเป็นกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ประจำปี พ.ศ. 2561  

           10.11) เคยเป็นประธานสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน 

           10.12) เคยเป็นประธานตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2559 – 2561  

           10.13) เคยเป็นประธานตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง ประจำปี พ.ศ. 2560 – 2562 



           10.14) เคยเป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย  

สวนดุสิต ประจำปี พ.ศ. 2561 

           10.15) เคยเป็นประธานตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 – 2560, 2562   

 

11. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องหรือความชำนาญการอื่น ๆ (ถ้ามี) 

  การได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมวิชาคณิตศาสตร์ตามหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับเชิญ 

  11.1) วิทยากรอบรมค่ายคณิตศาสตร์โลก  ระดับประถมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการ  

การประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) ปี พ.ศ. 2544 

  11.2) วิทยากรอบรมคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2546   

           11.3) วิทยากรอบรมคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จงัหวัดราชบุรี 

ปี พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2546 

 11.4) วิทยากรอบรมคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

จงัหวัดนครราชสีมา  ปี พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2546 

  11.5) วิทยากรอบรมคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร  ปี 

พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2546 

  11.6) วิทยากรอบรมคณิตศาสตร์เพ่ือเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย  การวิเคราะห์ข้อสอบ GAT 

“ความเชื่อมโยง” และ ข้อสอบ PAT 1 คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2551 

  11.7) วิทยากรอบรมคณิตศาสตร์เพ่ือเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย การวิเคราะห์ข้อสอบ GAT 

“ความเชื่อมโยง” และ ข้อสอบ PAT 1 คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  จงัหวัดนครปฐม ปี พ.ศ. 2552 

  11.8) วิทยากรอบรมกระบวนการคิดคณิตศาสตร์ โครงการ Giftted และโครงการห้องกุหลาบเพชร  

ระดับมัธยมศึกษา  ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 – 2553 

 11.9) วิทยากรอบรมกระบวนการคิดคณิตศาสตร์ โครงการ Giftted ระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนบาง

ปะกอกวิทยาคม  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ปี พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2552 

 11.10) วิทยากรอบรมกระบวนการคิดคณิตศาสตร์ โครงการ Giftted ระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนวัด

ราชบพิธ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ปี พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน 



 11.11) วิทยากรอบรมกระบวนการคิดเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  

ของโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2  จังหวัดชัยภูมิ  ปี พ.ศ. 2554 

 11.12) วิทยากรรับเชิญโครงการอบรมคณิตศาสตร์บูรณาการให้กับนักเรียนความเป็นเลิศ ค่าย สสวท. 

ระดับประถมศึกษา จัดอบรมโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา 

ประจำปีการศึกษา 2555 

 11.13) วิทยากรรับเชิญโครงการอบรมค่ายคณิตศาสตร์บูรณาการให้กับนักเรียนความเป็นเลิศ ของ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จัดอบรมโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2556 – 2557  

 11.14) วิทยากรรับเชิญโครงการอบรมค่ายคณิตศาสตร์บูรณาการให้กับนักเรียนความเป็นเลิศ ของ

โรงเรียนวัดราชบพิธ จัดอบรมโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประจำปีการศึกษา 2556 – 2557  

        11.15) วิทยากรรับเชิญโครงการอบรมครู เรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการจัดการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ ของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2561 

 11.16) วิทยากรอบรมคณิตศาสตร์เพ่ือเตรียมตัวสอบ เรื่อง “เทคนิคการข้อสอบโอเนตวิชาคณิตศาสตร์ 

ระดับชั้น ม.3 และ ม.6” ของโรงเรียนวัดบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2561 

 11.17) วิทยากรอบรมคณิตศาสตร์เพ่ือเตรียมตัวสอบเข้า เรื่อง “เทคนิคการข้อสอบโอเนตวิชา

คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 และ ม.6” ของโรงเรียนวัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2562 

 11.18) วิทยากรรับเชิญโครงการอบรมครูหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะครูยุคใหม่สำหรับการ

จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (โครงการความร่วมมือกับ สสวท. ร่วมกับ ม.บส.) ปี พ.ศ. 2563 

 

12. ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน  

12.1) ข้าพเจ้าได้ไปศึกษาดูงานทางด้านการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และทางด้านการศึกษาของ

ต่างประเทศ ตลอดจนศึกษาประเพณี วัฒนธรรมอีกด้วย  ได้แก่   

        12.1.1) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  ปี พ.ศ. 2547, พ.ศ. 2555, พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2562 

        12.1.2) ประเทศนิวซีแลนด์  ปี พ .ศ.  2549 

        12.1.3) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ปี พ.ศ. 2550  

        12.1.4) ประเทศญี่ปุ่น  ปี พ.ศ. 2553,  พ.ศ. 2554  และ พ.ศ. 2555     



        12.1.5) ประเทศอินเดีย และแคชเมียร์  ปี พ.ศ. 2557 

        12.1.6) ประเทศสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส  ปี พ.ศ. 2557         

12.2) ข้าพเจ้าได้ ไปศึกษาดูงานทางด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาของ

ภายในประเทศ ได้แก่   

         12.2.1) เคยเข้าร่วมอบรมวิชา เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551 

                   12.2.2) เคยเข้าร่วมอบรมวิชา เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ ใน ปี พ.ศ. 2550, พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2555 

 

 


