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ประวัติและผลงาน
---------------------------------------------------1. ประวัติ
1.1 ชื่อ ดร.ชานนท จันทรา
1.2 ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย
1.3 สถานที่ทํางาน สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เลขที่ 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
1.4 โทรศัพท 025797114 ตอ 115
โทรสาร 029428667
1.5 E-mail: feducnc@ku.ac.th
2. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษาที่ไดรับ
ปริญญาเอก
ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ปริญญาโท
วท.ม. (คณิตศาสตร)
ปริญญาตรี
ศษ.บ. (คณิตศาสตร)
เกียรตินิยมอันดับ 1

สถานที่ศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3. วิชาที่สอน
ระดับปริญญาตรี
01158443 แคลคูลัสสําหรับครู
01150463 การฝกปฏิบัติวิชาชีพ I
01150464 การฝกปฏิบัติวิชาชีพ II
ระดับปริญญาโท
01158521 การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร
01158541 รากฐานทางคณิตศาสตรสําหรับครู
01158551 การวัดและการประเมินในการสอนคณิตศาสตร
ระดับปริญญาเอก
01158621 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูค ณิตศาสตร
01158651 การประเมินในการสอนคณิตศาสตร

ปที่จบการศึกษา
2549
2544
2540
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4. ความเชี่ยวชาญ
การสอนคณิตศาสตร หลักสูตรและการสอน การวัดและประเมินผลทางคณิตศาสตร
5. ประวัติการทํางานและงานบริหาร
- ปจจุบันดํารงตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(พ.ศ. 2559 – ปจจุบัน)
- เคยดํารงตําแหนง ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (พ.ศ. 2556 - 2559)
- อาจารยประจําและสอนในสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร
- ประธานฝายวิชาการและการจัดการความรู ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
- กรรมการในคณะกรรมการตางๆ ภายในภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย
- กรรมการผูท รงคุณวุฒิตรวจประเมินผลงานวิชาการจากการปฏิบัติงานของขาราชการ พนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
- ผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาเตรียมผูประเมินหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร ใหแกสถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- คณะทํางานและผูทรงคุณวุฒิในการจัดทําและพิจารณารางมาตรฐานสื่อสิ่งพิมพวิชาคณิตศาสตร
ใหแกสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ ง การจัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาและ
การออกแบบหนวยการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ใหแก โรงเรียน สถาบัน และ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
- วิทยากรบรรยายในการอบรมครูปฏิบัติการสอน "การประชุมเชิงปฎิบัติการสาระการเรียนรูและ
แผนการจัดการเรียนรู" ใหสวนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาทองถิ่น สํานักประสานและ
พัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น
- วิทยากรโครงการอบรมดานการศึกษาและการเรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนเอกชน
6. รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
- บุคลากรดีเดนสายวิชาการ ประจําป 2552 ดานการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- บุคลากรดีเดนสายวิชาการ ประจําป 2552 ดานบริการวิชาการแกสงั คม คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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7. งานแตงและเรียบเรียง
7.1 หนังสือ/ ตํารา/ เอกสารประกอบการสอน
ชานนท จันทรา. 2553. ขั้นตอนวิธีการพิสูจนทางคณิตศาสตรสําหรับครู. พิมพครั้งที่ 3.
กรุงเทพฯ: บริษัท อาร แอนด เอ็น ปริ้นท จํากัด.
ชานนท จันทรา. 2553. รากฐานทางคณิตศาสตรสําหรับครู (Foundations of Mathematics for
Teachers). เอกสารคําสอนรายวิชา 01158541 รากฐานทางคณิตศาสตรสําหรับครู.
กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
ชานนท จันทรา. 2553. เอกสารสําหรับผูใหและผูรับการอบรมครูผูสอนคณิตศาสตรที่เนน
กระบวนการคิดวิเคราะหและแกปญหา ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 (เอกสารตนฉบับ).
กรุงเทพฯ: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.).
ชานนท จันทรา. 2554. ประมวลสาระชุดวิชาการจัดประสบการณการเรียนรูคณิตศาสตร หนวยที่ 14
การประเมินความสามารถทางคณิตศาสตรของผูเรียน. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชานนท จันทรา. 2555. การประเมินในชั้นเรียนคณิตศาสตร: จากแนวคิดสูการปฏิบัติ. พิมพครั้งที่ 1.
กรุงเทพฯ: บริษัท อาร แอนด เอ็น ปริ้นท จํากัด.
7.2 บทความวิชาการ
ชานนท จันทรา. 2549. “การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน: การสรางปญหาจากวรรณกรรมสําหรับเด็ก”.
วารสารคณิตศาสตร สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ.
51(575–577), สิงหาคม – ตุลาคม 2549, 29 - 37.
ชานนท จันทรา. 2549. “การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน: PBL กระบวนการสรางนักแกปญหา”.
นิตยสารคณิตศาสตร MY MATHS. 2(10), พฤศจิกายน 2549, 47 – 50.
ชานนท จันทรา. 2550. “การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน: PBL กระบวนการสรางนักแกปญหา
(ตอนจบ)”. นิตยสารคณิตศาสตร MY MATHS. 3(1), กุมภาพันธ 2550, 41-45.
ชานนท จันทรา. 2550. การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่สอดคลองกับชีวิตจริงของผูเ รียน:
จากแนวคิด…สูหลักการ (ตอนที่ 1). นิตยสารคณิตศาสตร MY MATHS. 3(7), สิงหาคม 2550:
48 – 51.
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ชานนท จันทรา. 2550. การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่สอดคลองกับชีวิตจริงของผูเ รียน:
จากแนวคิด…สูหลักการ (ตอนที่ 2). นิตยสารคณิตศาสตร MY MATHS. 3(8), กันยายน 2550:
44 – 48.
ชานนท จันทรา. 2550. การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตรผานกระบวนการ Lesson
Study. นิตยสารคณิตศาสตร MY MATHS. 3(6), กรกฎาคม 2550: 43 – 47.
จีระวรรณ เกษสิงห ชีพสุมน รังสยาธร และ ชานนท จันทรา. 2554. “เครือขายการศึกษาไทย: กลไกสู
ประชาคมอาเซียน”. วารสารศึกษาศาสตรปริทัศน. 26(2), พฤษภาคม – สิงหาคม 2554:
95 - 108.
จิรนันท พึง่ กลั่น และ ชานนท จันทรา. 2555. “การจัดกิจกรรมการเรียนรูค ณิตศาสตรโดยใชปญ
 หา
เปนฐาน: การเชื่อมโยงคณิตศาสตรในหองเรียนกับชีวิตประจําวัน”. วารสารศึกษาศาสตรปริทัศน.
27(3), กันยายน – ธันวาคม 2555: 131 - 140.
จักรพงษ ผิวนวล และ ชานนท จันทรา. 2556. แนวทางการพัฒนาการพัฒนาความสามารถในการแก
โจทยปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนดวยเทคนิค KWDL. วารสารศึกษาศาสตรปริทัศน.
28(3), กันยายน – ธันวาคม 2556: 61 - 67.
7.3 บทความวิจัย
ชานนท จันทรา และ ชนิศวรา เลิศอมรพงษ. 2549. “การประเมินผลหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร”
วารสารศึกษาศาสตรปริทัศน. 22(3), กันยายน - ธันวาคม 2550, 15 - 29.
ชานนท จันทรา. 2552. “โครงการติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตรหลักสูตรกลาง (หลักสูตรที่ 1
และ 2) กรุงเทพมหานคร”. วารสารคณิตศาสตร สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ 54(611-613), สิงหาคม - ตุลาคม 2552, 24 - 31.
ชานนท จันทรา. 2552. “การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตรโดยหลักสูตรกลาง หลักสูตรที่ 2
กรุงเทพมหานคร”. วารสารคณิตศาสตร สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ. ISSN 0858 - 4788. 56(632 - 634), พฤษภาคม – กรกฎาคม 2554, 39 - 48.
ชานนท จันทรา. 2554. “การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตรโดยหลักสูตรกลาง หลักสูตรที่ 2
กรุงเทพมหานคร”, วารสารคณิตศาสตร สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ. 56(632 - 634), พฤษภาคม – กรกฎาคม 2554, 39 - 48.
สุภัทรา สิริรงุ เรือง และ ชานนท จันทรา. 2554. การพัฒนาความสามารถในการแกปญ
 หาคณิตศาสตร
ของนักเรียน โดยใชรูปแบบ SSCS ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร.
วารสารศึกษาศาสตรปริทัศน. 26(1), มกราคม – เมษายน 2554: 13 - 24.
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ชานนท จันทรา. 2557. “รูปแบบการพัฒนาครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ในการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู” ,
วารสารศึกษาศาสตรปริทัศน. 29(3). กันยายน – ธันวาคม 2557: 112 – 128.
เจษฎา รัตนบันเทิง และ ชานนท จันทรา. 2558. “การพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญ
 หาทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนโดยใชการแกปญ
 หาแบบฮิวริสติกส. วารสารศึกษาศาสตรปริทัศน.
30(1), มกราคม – เมษายน 2558: 111 - 119.
วิชชุดา วิศววิลาวัณย และ ชานนท จันทรา. 2558. “การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานทีม่ ีตอ
ความสามารถในการแกปญ
 หาและความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่อง “ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร”. วารสารศึกษาศาสตร
ปริทัศน. 30(3), กันยายน– ธันวาคม 2558: 110 - 119.
วิภาดา คลายนิ่ม ชานนท จันทรา และ ตองตา สมใจเพ็ง. 2560. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เรื่อง ความนาจะเปน โดยใชรูปแบบ SSCS.
วารสารศึกษาศาสตร มสธ. 10(2), กรกฎาคม - ธันวาคม 2560: 329 - 345.
อารีรัตน แสงดาว วารุณี ลัภนโชคดี และ ชานนท จันทรา. 2560. การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัย
ขอบกพรองในการแกโจทยปญ
 หาทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1. Technical Education Journal
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. 8(1), มกราคม –
มิถุนายน 2560: 46 - 54.
8. การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
เกษสุดา บูรณพันศักดิ์ ชานนท จันทรา สิริพร ทิพยคง และ ชริศวรา เลิศอมรพงษ. 2561. การเรียน
การสอนที่แนะใหรูคิด การเรียนรูรวมกัน และรูปแบบการแปลงของเลชสูแนวทางการจัดการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาความรูท างคณิตศาสตรของนักศึกษาครูยุคใหม. นําเสนอในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 “มหาวิทยาลัยประกอบการในศตวรรษที่ 21:
การพัฒนาการศึกษาดานผูประกอบการและวิจัยเพื่อสังคมที่ยั่งยืน" วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ
2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย: 72 – 88.
อารีรัตน สายสิงห ชนิศวรา เลิศอมรพงษ และ ชานนท จันทรา. 2561. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู
คณิตศาสตรโดยใชวิธีการสอนแบบอุปนัยที่มผี ลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนใน
การเรียนคณิตศาสตร เรื่อง เซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย. นําเสนอในการประชุมวิชาการดานคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 4 “นวัตกรรมการสอน
คณิตศาสตรเพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียน" วันที่ 3 กุมภาพันธ 2561.
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9. งานวิจัย/ทุนวิจัยที่ไดรับ
ชื่อเรื่อง/ป

ทุนวิจัย

แหลงทุน

การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตรโดยหลักสูตรกลาง หลักสูตรที่ 1
กรุงเทพมหานคร (2551)

187,000

สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.)

การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตรโดยหลักสูตรกลาง หลักสูตรที่ 1
จังหวัดขอนแกน (2551)

187,000

สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.)

การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตรโดยหลักสูตรกลาง หลักสูตรที่ 1
จังหวัดภูเก็ต (2551)

187,000

สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.)

การประเมินโครงการเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนิทยาศาสตร
ตามรูปแบบแนวทาง สสวท. และรูปแบบที่หลากหลาย (2551)

558,000

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตรโดยหลักสูตรกลาง หลักสูตรที่ 2
กรุงเทพมหานคร (2552)

187,000

สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.)

การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตรโดยหลักสูตรกลาง หลักสูตรที่ 2
จังหวัดขอนแกน (2552)

187,000

สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.)

การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตรโดยหลักสูตรกลาง หลักสูตรที่ 2
จังหวัดภูเก็ต (2552)

187,000

สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.)

การพัฒนาเครือขายการเรียนรูการพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับโรงเรียนฝก
ประสบการณวิชาชีพ
การพัฒนาการสงเสริมนวัตกรรมเครือขายการเรียนรูการฝกประสบการณ
วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะที่ 2 (2553)

200,000

สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (สกศ.)

270,000

สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (สกศ.).

การประเมินความตองการจําเปนของดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชา
การสอนคณิตศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2554)

5,000

ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร

รูปแบบการสงเสริมและพัฒนาครูสูความเปนเลิศ (2555)

600,000

คุรุสภา

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมสมรรถนะ
ดานการประเมินการเรียนรูของนิสิตครู (2556)

686,862

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ
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ชื่อเรื่อง/ป
การพัฒนานวัตกรรมการสงเสริมสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู (2556)

ทุนวิจัย

แหลงทุน

259,386

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ

การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ปงบประมาณ 2556 โดย
ใชกระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 (2556)

12,000

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับมัธยมศึกษา) (2557)

2,000,000

สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน

รูปแบบการพัฒนาครูคณิตศาสตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ในการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัด
การเรียนรู (2557)

150,000

คณะศึกษาศาสตร มก.
และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2

การพัฒนาและการติดตามผลการทดลองใชชุดการจัดการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก เนื่องในวโรกาส
60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2557)

700,000

สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.)

แนวทางการสงเสริมพฤติกรรมการสอนของครูการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สงผล
ตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (2557)

200,000

คุรุสภา

10. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผูเรียน
- กรรมการผูท รงคุณวุฒิตรวจประเมินผลงานวิชาการจากการปฏิบัติงานของขาราชการ พนักงาน
ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
- กรรมการผูท รงคุณวุฒิตรวจประเมินผลงานวิชาการครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ สังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.
- คณะทํางานและผูทรงคุณวุฒิของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
(ตามภาระงานที่มอบหมาย)

