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ประวัตแิ ละผลงาน
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วิภารัตน์ แสงจันทร์
1. ประวัติ
1.1 ชื่อ นางวิภารัตน์ แสงจันทร์
1.2 ตําแหน่งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
1.3 สถานที่ทํางาน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์งาน เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10900
1.4 โทรศัพท์ 02-5797114 ต่อ 141
1.5 Email feduwrsj@ku.ac.th
2. ประวัตกิ ารศึกษา
1. ศษ.บ.(คณิ ตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. วท.ม.(คณิ ตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. Certificate of Attendance in General English Programe
for 12 weeks at Center for University Preparation and English Language Studies, New Zealand:
Massey University.
5. Certificate of Participation in the School of Curriculum and Pedagogy at Massey University, New
Zealand from August 2008 to April 2009.
3. วิชาที่สอน
ระดับปริญญาตรี
- หลักสูตรและการสอน
- วิธีการสอน
ระดับปริญญาโท
-

สัมมนา
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- การศึกษางานวิจัยทางหลักสูตรและการสอน
ระดับปริญญาเอก
- สัมมนา
- ภาวะผู้นําทางการเรียนการสอน
4. ความเชี่ยวชาญ
หลักสูตรและการสอน การสอนคณิตศาสตร์ การวิจัย
5. งานบริหาร
ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
6. งานวิจัย
วิภารัตน์ แสงจันทร์. 2548. การพัฒนาสื่อซอฟต์แวร์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(e-learning) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544 (ช่วงชัน้ ที่ 1 – 2). ระยะเวลาในการดําเนินการวิจยั กุมภาพันธ์ 2547- มกราคม 2548. หัวหน้าโครงการวิจัย
และมีส่วนร่วมในงานวิจัยร้อยละ100.
สมถวิล ธนะโสภณ นาตยา ปิลันธนานนท์ มธุรส จงชัยกิจ และวิภารัตน์ แสงจันทร์.2553.
การรณรงค์การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันความรุนแรงสําหรับเด็กวัยรุ่น.ระยะเวลาในการ
ดําเนินการวิจัย สิงหาคม2552– สิงหาคม 2553.ในฐานะผู้ร่วมโครงการวิจัย มีส่วนร่วมร้อยละ 20.
สมถวิล ธนะโสภณ นาตยา ปิลันธนานนท์ มธุรส จงชัยกิจ และวิภารัตน์ แสงจันทร์.
2551.การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันความรุนแรงสําหรับเด็กวัยรุ่น. ระยะเวลาในการ
ดําเนินการวิจัย สิงหาคม 2550- สิงหาคม 2551. ในฐานะผู้ร่วมโครงการวิจัย มีส่วนร่วมร้อยละ 20.
พนิต เข็มทอง วสันต์ ทองไทย และวิภารัตน์ แสงจันทร์. 2551. การประเมินโครงการ
เรียนล่วงหน้า : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย พฤษภาคม 2550 –
เมษายน 2551. ในฐานะผู้ร่วมโครงการวิจัย มีส่วนร่วมร้อยละ 30.
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วิภารัตน์ แสงจันทร์. 2555. การสังเคราะห์สาระความรูด้ า้ นวิชาชีพครูตามมาตรฐาน
ความรู้คุรุสภาด้วยคลังสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิง. ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย
กรกฎาคม 2554- กรกฎาคม 2555. ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย มีส่วนร่วมร้อยละ 100.
วิภารัตน์ แสงจันทร์. 2558. การพัฒนาชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์สําหรับครูคณิตศาสตร์เพื่อ
สอนทักษะชีวติ แก่นักเรียน. หัวหน้าโครงการวิจัย มีส่วนร่วมร้อยละ 100.
วิภารัตน์ แสงจันทร์. 2561. การพัฒนาชุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับครูเพื่อฝึกทักษะการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการให้กับนักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21. หัวหน้าโครงการวิจัย มีส่วนร่วมร้อยละ 100.

7. งานแต่งและเรียบเรียง
เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักสูตรและการสอน
เอกสารประกอบการสอนวิชาวิธสี อน
บทความทางวิชาการเรื่อง “หลากหลายโปรแกรม หลากหลายทางเลือก”
8. ทุนวิจัย
- สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
9. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน
-วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบตั ิเรื่ อง การจัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาและ
การออกแบบหน่วยการเรี ยนรู้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ให้แก่โรงเรี ยน สถาบัน และ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
-ผูท้ รงคุณวุฒิวิพากษ์ หลักสูตรอุดมศึกษา
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-วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน นวัตกรรมทางการเรี ยนการ
สอน
- วิทยากรอบรมเชิงปฏิบตั ิการมาตรฐานหลักสูตรคุรุสภา มาตรฐานที่ 2
- ผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจยั เพื่อเผยแพร่ ผลงานวิจยั
- ผูท้ รงคุณวุฒิและเข้าร่ วมประชุมคัดเลือกข้อสอบมาตรฐานความรู ้วิชาชีพครู ของคุรุสภา
- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยศิลปากรสอนวิชา การวิจยั ทางคณิ ตศาสตร์ศึกษา และวิธีสอน
คณิ ตศาสตร์
- อาจารย์นิเทศครู ผสู ้ อนโรงเรี ยน และวิทยากรสรุ ปข้อมูลการนิเทศครู ผสู ้ อน
- กรรมการการสอบเปิ ดเล่มวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย
- กรรมการสอบปิ ดเล่มวิทยานพิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย
-

