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     ๕.  คุณวุฒิการศึกษา 

 

ระดับ

การศึกษา 

วุฒิ วิชาเอก สถาบัน ปท่ี

สําเร็จ 

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต    

(เกียรตินิยมอันดับสอง)  

การสอนสังคมศึกษา 

และภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2523 

ปรญิญาโท สังคมศาสตรมหาบัณฑิต   สิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยมหิดล 2528 

 Master in Public Policy  Policy Science The National Graduate 

Institute for Policy 

Studies (GRIPS) ) ประเทศ

ญี่ปุน (ทุนรัฐบาลญี่ปุน) 

2537 

ปริญญาเอก Doctor of Education 

(Ed.D.)  

 

Education Policy 

and Practice 

University of Sydney 

ประเทศออสเตรเลีย (ทุน

รัฐบาลไทย) 

2547 

 

๖. สาขาวิชา/เรื่องท่ีเช่ียวชาญ 

 .....……หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา   ……………..………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………….…………………….………… 

 

๗.  ประสบการณในการเปนอาจารยสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ถามี) โปรดระบุ รายวิชา/ชุดวิชา หลักสูตร  
 



 

 

หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน  

  ๑) ชุดวิชา  ๒๐๕๐๕ พ้ืนฐานวิชาชีพครู 

 ๒) ชุดวิชา  ๒๐๕๐๖ การพัฒนาหลักสูตรและ    ส่ือการเรียนการสอน 

  ๓) ชุดวิชา  ๒๐๕๐๗ วิทยาการการจัดการเรียนรู 

 ๔) ชุดวิชา  ๒๐๕๐๘ การประเมินและวิจัย       เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน 

 ๑) ชุดวิชา ๒๒๗๔๕ สัมมนาหลักสูตรและการสอน 

 ๒) ชุดวิชา ๒๒๗๕๔ สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา 

 ๓) ชุดวิชา ๒๒๗๕๕ โลกาภวัิตนศึกษา 

 ๔) ชุดวิชา ๒๒๗๕๖  สารสนเทศรวมสมัยทางสังคมศาสตร 

 ๕) ชุดวิชา ๒๒๗๕๗  การจัดประสบการณเรียนรูสังคมศึกษา 

 

๘. รายละเอียดในการแตงตั้งเพ่ือทําหนาท่ีเปน 

          ผูเขียนเอกสารการสอน ชุดวิชา................................................................................................. 

          อาจารยสัมมนาเสริม/เขม ชุดวิชา.............................................................................................. 

          อาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ/วิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ........................................... 

          กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ/วิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ................................................ 

   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)....................................................................................................................... 

 

 

 ๙. ผลงานทางวิชาการ จํานวน....๑๘...........เรือ่ง 

ลําดับท่ี ช่ือเรื่อง 

หนังสือ/ตํารา  จํานวน.......๔..........เรื่อง 

๑. ดรุณี จําปาทอง (๒๕๕๕) “สิ่งแวดลอมศึกษา: การประยุกตใชในการเรยีนการสอนสังคมศึกษา”ใน

ประมวลสาระชุดวิชา ๒๒๗๕๔ สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา หนวยท่ี ๘ หนา ๘-๑ ถึง ๘-๘๒ 

นนทบุรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

๒. ดรุณี จําปาทอง (๒๕๕๕) “โลกาภิวัตนดานธรรมชาติสิ่งแวดลอม” ใน ประมวลสาระชุดวิชา ๒๒๗๕๕ 

โลกาภิวัตนศึกษา  หนวยท่ี ๒  หนา ๒-๑ ถึง ๒-๗๐ นนทบุรี  สาขาวิชาศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

๓. ดรุณี จําปาทอง (๒๕๕๕) “ไทยในประชาคมโลก” ใน ประมวลสาระชุดวิชา ๒๒๗๕๕ โลกาภิวัตน

ศึกษา  หนวยท่ี ๘  หนา ๘-๑ ถึง ๘-๖๗ นนทบุรี  สาขาวิชาศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

๔. ดรุณี จําปาทอง (๒๕๕๖) “สารสนเทศรวมสมัยดานภูมิศาสตร” ใน ประมวลสาระชุดวิชา ๒๒๗๕๖ 

สารสนเทศรวมสมัยทางสังคมศาสตร  หนวยท่ี ๙  หนา ๙-๑ ถึง ๙-๖๓ นนทบุรี  สาขาวชิา

ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  



 

 

ลําดับท่ี ช่ือเรื่อง 

  

ผลงานวิจัย  จํานวน.......๔.........เรือ่ง 

๑. ดรุณี  จําปาทอง (๒๕๔๙) การกระจายอํานาจทางการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย งานวิจัยภายใต

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเพ่ือศึกษารูปแบบประกอบการพิจารณากําหนดรูปแบบการ

กระจายอํานาจท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย กรุงเทพ: บริษัท พริกหวาน  จํากัด  

๒. ดรุณี  จําปาทอง (๒๕๕๕)  สามทศวรรษโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (ผูวิจัยรวม) 

๓. ดรุณี  จําปาทอง (๒๕๕๗) การพัฒนาชุดฝกอบรมทางไกลสําหรับครูสังคมศึกษา 

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนส่ิงแวดลอมศึกษา 

๔. ดรุณี  จําปาทอง (๒๕๕๙) สภาพการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของคร ู

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   

ในระดับการศึกษาภาคบังคับ 

  

บทความ  จํานวน.....๑๐............เรือ่ง 
ระดับการเผยแพร 

ชาต ิ นานาชาต ิ

๑. ดรุณี  จําปาทอง (๒๕๕๙) The Teaching Circumstances of 

Environmental Education in Primary Schools in Nonthaburi 

Province, Thailand นําเสนอในการประชุมวิชาการ International 

Council on Education for Teaching World Assembly ณ 

มหาวิทยาลยัโมนาเวสตอินดิส ประเทศจาไมกา 

 / 

๒. ดรุณี  จําปาทอง (๒๕๕๕) การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือ

สิ่งแวดลอม วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัย     

ธรรมาธิราช  ปท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ (กรกฏาคม-ธันวาคม) 

/  

๓. ดรุณี  จําปาทอง (๒๕๕๔) The Changing Process of Recent 

Decentralization Reform in Education: Thailand  นําเสนอใน
การประชุมวิชาการ ณ สถาบัน National Graduate Institute 

for Policy Studies ประเทศญี่ปุน 

 / 

๔. ดรุณี  จําปาทอง (๒๕๕๒) Basic Education Policy Response to 

the Challenge of the Rural-Urban Migration-  Thailand   
นําเสนอในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ UNESCO กรุง
ปกก่ิง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน    

 / 

๕. ดรุณี  จําปาทอง (๒๕๕๐) บทความ “การกระจายอํานาจทาง

การศึกษา :บทเรียนจากประเทศออสเตรเลยี”  ในวารสารวิชาการ  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ปท่ี 10   ฉบับท่ี 4   

ตุลาคม- ธันวาคม 2550 

/  

๖. ดรุณี  จําปาทอง (๒๕๔๙) School lunch program and 
rice consumption behavior in Thailand  นําเสนอใน

/  



 

 

ลําดับท่ี ช่ือเรื่อง 

การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ  School Lunch 
Program and Rice Consumption Behaviors: An 
International Comparison  มหาวิทยาลัย Tottori  
ประเทศญี่ปุน 

๗. ดรุณี  จําปาทอง (๒๕๔๙) “ระบบบริหารจัดการโรงเรียน : 
ความเขมแข็งของระบบการศึกษา” วารสารการศึกษาไทย  ป
ท่ี 19  ฉบับท่ี 3  กุมภาพันธ 2549 

/  

๘. ดรุณี  จําปาทอง (๒๕๔๙) “ความเสมอภาคทางการศึกษา: 
สาเหตุใหญแหงความเหลื่อมล้ําในสังคมไทย” 
วารสารวิชาการ     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน   ปท่ี 9  ฉบับท่ี 2  เมษายน – มิถุนายน 2549   

/  

๙. ดรุณี  จําปาทอง (๒๕๔๙) “พฤติกรรมการบริโภคขาวลดลง:  
ทางเลือกของประเทศไทยกับโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียน” วารสารวิทยาจารย  ปท่ี 106  พฤศจิกายน 2549  

/  

๑๐. ดรุณี  จําปาทอง (๒๕๔๙) “มาตรฐานการเรียนรู ทิศทางและ
เปาหมายการจัดการเรียนรู”  วารสารวิชาการ  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ปท่ี 9   ฉบับท่ี 4   

ตุลาคม- ธันวาคม 2549 

/  

 

 

หมายเหตุ โปรดกรอกขอมูลในรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 6th Edition 

http://library.lib.ru.ac.th:81/search*tha/j%7b711%7d%7b722%7d%7b707%7d%7b714%7d%7b722%7d%7b707%7d%7b711%7d%7b724%7d%7b682%7d%7b722%7d/j|c7d2c3cad2c3c7d4aad2a1d2c3/-3,-1,0,B/browse

