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5. รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
5.1 ประกาศเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการนําเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การวิจัย
ประเมินโครงการการพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง” โดย ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ พิกุล
เอกวรางกูร ต้องตา สมใจเพ็ง สมศรี กิตติศรีวรพันธุ์ พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ จิตตมาส สุขแสวง ปิรญ
ั ญา บุณ
นาค และธีรเดช ชื่อประภานุสรณ์ ในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึง่ ได้รับ
รางวัลชมเชย สาขาศึกษาศาสตร์
6. งานแต่งและเรียบเรียง
6.1 หนังสือ/ตํารา/เอกสารประกอบการสอน
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ทรงชัย อักษรคิด, ต้องตา สมใจเพ็ง, วันดี เกษมสุขพิพัฒน์ และ ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์. 2552.
พับตามเส้นให้เป็นทรง: ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เอกสารอัดสําเนา).
ต้องตา สมใจเพ็ง. 2554. แนวการศึกษาชุดวิชา คณิตศาสตร์สําหรับครู หน่วยที่ 8 ฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติและการประยุกต์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ต้องตา สมใจเพ็ง. 2555. เอกสารประกอบการสอนวิชาการสร้างสื่อการสอนคณิตศาสตร์ รหัสวิชา
01158331. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 142 หน้า (อัดสําเนา).
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6.2 บทความวิชาการ
Somchaipeng T. 2010. “The Development of Thai Pre-service Mathematics Teachers’
Pedagogical Content Knowledge: A Series Teaching Case”. The International
Journal of Learning. Volume 17, Number 7, 2010, http://www.LearningJournal.com, ISSN 1447-9494.
Som Somchaipeng T., Kruatong T. & Panijpan P. 2012. “Using Disks as Models for
Proofs of Series”. Mathematics Teacher. Volume 106, Number 1, August 2012.
ต้องตา สมใจเพ็ง. 2557. “เรียนคณิตศาสตร์กันอย่างไรในแคนาดา”. วารสารคณิตศาสตร์ สมาคม
คณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 59(671-673), สิงหาคม - ตุลาคม
2557: 12 - 21.
ต้องตา สมใจเพ็ง. 2557. การพัฒนาความสามารถในการสร้างและการใช้สื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยสังคมในรายวิชาการสร้างสื่อการสอน
คณิตศาสตร์. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์. 29(2), พฤษภาคม – สิงหาคม 2557: 125 –
136.
ดวงกมล คงคาเพชร และต้องตา สมใจเพ็ง. 2557. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทเี่ น้นทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์. 29(1), มกราคม
– เมษายน 2557: 97 – 105.
ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ พิกุล เอกวรางกูร ต้องตา สมใจเพ็ง สมศรี กิตติศรีวรพันธุ์ พงศ์ประพันธ์ พงษ์
โสภณ จิตตมาส สุขแสวง ปิรญ
ั ญา บุณนาค และธีรเดช ชื่อประภานุสรณ์. 2558. การวิจัย
ประเมินโครงการ การพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง. เรื่องเต็มงาน
ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ต้องตา สมใจเพ็ง ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ และเอกภูมิ จันทรขันตี. 2559. การรับรู้ด้านความรู้และ
ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะโดยใช้เทคโนโลยี (TPACK) ของนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วารสารศึกษาศาสตร์
ปริทัศน์. 31(1), มกราคม – เมษายน 2557: 63 - 73.
ศจีวรรณ ลีละพันธ์ และต้องตา สมใจเพ็ง. 2559. การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง “การแปรผัน” โดย
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การใช้ฮิวริสติกส์ โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทศั น์. 31(1), มกราคม
– เมษายน 2557: 85 - 92.
ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ ต้องตา สมใจเพ็ง และชนิศวรา เลิศอมรพงษ์. 2559. การพัฒนาแบบทดสอบ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์. 11(33),
กันยายน – ธันวาคม 2559: 73 – 86
วิภาดา คล้ายนิ่ม ชานนท์ จันทรา และ ต้องตา สมใจเพ็ง. 2560. การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้รูปแบบ SSCS.
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. 10(2), กรกฎาคม – ธันวาคม 2560, 329-345.
สุจินต์ ภวังคนันท์ และต้องตา สมใจเพ็ง. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนการสอนของ
Van Hiele เรื่อง “เส้นขนาน”. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 กันยายน–
ธันวาคม 2560, 120-128.
ธเนศ อินเมฆ และต้องตา สมใจเพ็ง. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้ส่อื ประสม เรื่อง
การบวกและการลบจํานวนเต็ม. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2พฤษภาคม –
สิงหาคม 2560, 121-128.
7. งานวิจัย
สิริพร ทิพย์คง, วันดี เกษมสุขพิพัฒน์ และ ต้องตา สมใจเพ็ง. 2548. การผลิตครูขนั้ พืน้ ฐาน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาการสอนคณิตศาสตร์: การดําเนินงานปีที่ 1.
กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ต้องตา สมใจเพ็ง. 2554. การติดตามผลมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2550-2551. กรุงเทพฯ:
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ต้องตา สมใจเพ็ง. 2556. การพัฒนาความสามารถในการสร้างและการใช้สื่อการเรียนรู้ของนิสิต
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรูด้ ้วย
สังคมในรายวิชาการสร้างสือ่ การสอนคณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
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ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ วันดี เกษมสุขพิพัฒน์ และต้องตา สมใจเพ็ง. 2561. การศึกษาและประเมิน
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศนู ย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.). ทุนวิจัยโดย
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.).
ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ ต้องตา สมใจเพ็ง เอกภูมิ จันทรขันตี และสุรเดช ศรึทา. 2559. การพัฒนา
หลักสูตรเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะโดยใช้เทคโนโลยี
(TPACK) สําหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์. คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ทุนวิจัยโครงการทุนสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย
กลุ่มวิชาการ 3 คณะ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะ
ศึกษาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2557) โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์.
ต้องตา สมใจเพ็ง ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ และเอกภูมิ จันทรขันตี. 2559. การรับรู้ดา้ นความรู้และ
ความสามารถในการสอนเนือ้ หาวิชาเฉพาะโดยใช้เทคโนโลยี (TPACK) ของนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ทุนวิจัยโดยภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์.
ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ ต้องตา สมใจเพ็ง และชนิศวรา เลิศอมรพงษ์. 2559. การพัฒนาแบบทดสอบ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรสุ ภา. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ทุน
วิจัยโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ด้วยโครงการสนับสนุนและส่งเสริม
การวิจัย กลุ่มวิชาการ 36 คณะ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะ
ศึกษาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2557)
ชานนท์ จันทรา สิริพร ทิพย์คง ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ ทรงชัย อักษรคิด และต้องตา สมใจเพ็ง.
2559. การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2558. คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ทุนวิจัยโดยภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์.
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ชานนท์ จันทรา สิริพร ทิพย์คง ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ ทรงชัย อักษรคิด และต้องตา สมใจเพ็ง.
2559. การประเมินโครงการคูปองพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ทุนวิจัยโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์.
ชานนท์ จันทรา สิริพร ทิพย์คง ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ ทรงชัย อักษรคิด และต้องตา สมใจเพ็ง.
2559. การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2559. คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ทุนวิจัยโดยสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์.
พิกุล เอกวรางกูร มาลินี ประพิณวงศ์ ทรงชัย อักษรคิด ต้องตา สมใจเพ็ง ศศิเทพ ปิติพรเทพิณ ปัฐมา
ภรณ์ พิมพ์ทอง และวิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์. 2557. การพัฒนาครู ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
และศึกษานิเทศก์ของสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บรุ ี โดยใช้
กระบวนการสร้างระบบพี่เลีย้ ง Coaching and Mentoring. คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ทุนวิจัยโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกาประถมศึกษา สิงห์บุรี.
ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ ต้องตา สมใจเพ็ง จิตตมาส สุขแสวง สมศรี กิตติ
ศรีวรพันธ์ ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์ และปิรญ
ั ญา บุนนาค. 2556. การประเมินโครงการ
พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ของสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and
Mentoring. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ทุนวิจัยโดยสํานักงานเขตพื้นที่
ศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1.

8. การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
8.1 Somchaipeng and Kruatong, 2010. The Development of Thai Pre-service
Mathematics Teachers’ Pedagogical Content Knowledge: A Series Teaching
Case. Paper presented at Thirteen International Conference on Learning, The
Hong Kong Institute of Education, 8 – 10 July
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8.2 ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ พิกุล เอกวรางกูร ต้องตา สมใจเพ็ง สมศรี กิตติศรีวรพันธุ์ พงศ์ประพันธ์
พงษ์โสภณ จิตตมาส สุขแสวง ปิรัญญา บุณนาค และธีรเดช ชื่อประภานุสรณ์. 2558. การวิจัย
ประเมินโครงการ การพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง. นําเสนอในงาน
ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Lertamornpong C., Somchaipeng T., and Jantarakantee E.. 2016. The Development
of Curriculum for Enhancing Preservice Mathematics and Science
Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK).
Proceeding in The 2nd Conference on Management and Sustainability in Asia,
September 1 – 3, 2016, Organized by Asian Conference on Urban Planning and
Cities, Hiroshima, Japan. P96 – 100.
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9. ทุนวิจัย
ชื่อเรื่อง/ปี

ทุนวิจัย

แหล่งทุน

การผลิตครูขั้นพื้นฐานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี
สาขาการสอนคณิตศาสตร์: การดําเนินงานปีที่ 1 (2548)

10,000

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การติดตามผลมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สําเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2550-2551 (2554)

5,000

ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การพัฒนาความสามารถในการสร้างและการใช้สื่อการ
เรียนรู้ของนิสิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ผ่านการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยสังคมใน
รายวิชาการสร้างสื่อการสอนคณิตศาสตร์ (2556)

10,000

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การสํารวจการรับรู้ด้านความรู้และความสามารถในการ
สอนเนื้อหาวิชาเฉพาะโดยใช้เทคโนโลยี (TPACK) ของ
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2558)

10,000

ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถใน
การสอนเนื้อหาวิชา เฉพาะโดยใช้เทคโนโลยี(TPACK) ส
าหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (2558)

110,000

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพครูของนิสิตครู
ตามมาตรฐานคุรุสภา (2558)

200,000

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การศึกษาและประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี (2560)

689,800

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.)

10. งานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน
10.1 วิทยากรในการอบรมครูด้านการศึกษาและการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา
10.2 วิทยากรในการพัฒนาผูเ้ รียนทางด้านโครงงานคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
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10.3 วิทยากรในการจัดค่ายคณิตศาสตร์ในกับนักเรียนในระดับประถมประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา
10.4 วิทยากรในการอบรมครูปฐมวัยด้านการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
10.5 วิทยากรในการอบรมครูด้านการสร้างสื่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
11. การเป็นสมาชิกในสมาคมหรือองค์กรต่างๆ
คณะทํางานและผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) (ตามภาระงาน
ที่มอบหมาย)

