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เอกสารประกอบการเสนอขอแต่งตั้ง 
อาจารย์บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

 
 

๑.  ชื่อ-สกุล นางดวงเดือน พินสุวรรณ์ 
๒.  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. 
๓.  ต าแหน่งทางบริหาร/ต าแหน่งปัจจุบัน เลขานุการประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
๔.  สถานที่ติดต่อ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ที่ท างาน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทรศัพท์ 025048551 
 Email: duongdearn.suw@stou.ac.th, ddpinsuwan@hotmail.com 
๕.  คุณวุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิ วิชาเอก สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
ปริญญาตรี วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2545 

ปริญญาโท     

ปริญญาเอก ปร.ด. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2551 

อ่ืน ๆ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2546 

 
๖. สาขาวิชา/เรื่องท่ีเชี่ยวชาญ 

 ชีววิทยา  วิทยาศาสตร์ศึกษา 
๗.  ประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์สอนระดับบัณฑิตศึกษา (ถ้ามี) โปรดระบุ รายวิชา/ชุดวิชา หลักสูตร  
 ๑) ชุดวิชา 29703 สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา 
 ๒) ชุดวิชา 29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา 
 ๓) ชุดวิชา 22759 ชีววิทยาและเคมีส าหรับครู หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์
ศึกษา 
 ๔) ชุดวิชา 21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ศึกษา 

 
 

๘. รายละเอียดในการแต่งตั้งเพื่อท าหน้าที่เป็น 
          ผู้เขียนเอกสารการสอน ชุดวิชา............................................................................. .................... 



 

 

          อาจารย์สัมมนาเสริม/เข้ม ชุดวิชา..............................................................................................  
          อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ........................................... 
          กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ.............................................. .. 

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

 ๙. ผลงานทางวิชาการ จ านวน ๑๗ เรื่อง 
ล าดับที่ ชื่อเรื่อง 

หนังสือ/ต ารา  จ านวน ๑๐ เรื่อง 
๑. ดวงเดือน พินสุวรรณ์ (2558) หน่วยที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับศาสตร์แขนงต่างๆ ใน

ประมวลสาระชุดวิชาสารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ นนทบุรี โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

๒. ดวงเดือน พินสุวรรณ์ (2558) หน่วยที่ 7. การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ในประมวลสาระชุดวิชา
สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

๓. ดวงเดือน พินสุวรรณ์ (2558) หน่วยที่ 6 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ใน
ประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ นนทบุรี โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

๔. ดวงเดือน พินสุวรรณ์ (2558) หน่วยที่ 5 การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนและแนวโน้ม
ทางการศึกษา ในประมวลสาระชุดวิชาหลักการและทฤษฎีการศึกษาเก่ียวกับวิชาชีพครู นนทบุรี โรง
พิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

๕. ดวงเดือน พินสุวรรณ์ (2558) หน่วยที่ 14. วิถีครู ความเป็นครู และการพัฒนาวิชาชีพครู ในประมวล
สาระชุดวิชาหลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู นนทบุรี โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

๖. ดวงเดือน พินสุวรรณ์ (2555) “การท างานของระบบอวัยวะในร่างกายมนุษย์” ใน ประมวลสาระ 
ชุดวิชาชีววิทยาและเคมีส าหรับครู หน่วยที่ 3 นนทบุรี ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

๗. ดวงเดือน พินสุวรรณ์ (2555) “วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต” ใน ประมวลสาระชุดวิชาชีววิทยาและ 
เคมีส าหรับครู หน่วยที่ 7 นนทบุรี ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

๘. ดวงเดือน พินสุวรรณ์ (2555) “โลก” ใน ประมวลสาระชุดวิชาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 7 นนทบุรี ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

๙. ดวงเดือน พินสุวรรณ์ (2555) “ทฤษฎีและกระบวนการการพัฒนาหลักสูตร” ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์ หน่วยที่ 4 นนทบุรี ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

๑๐. ดวงเดือน พินสุวรรณ์ (2554)  “กระบวนการด ารงชีวิต” ใน ประมวลสาระชุดวิชาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 2 นนทบุรี ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 



 

 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
ผลงานวิจัย  จ านวน ๔ เรื่อง 

๑. ดวงเดือน พินสุวรรณ์ (2559) การพัฒนาการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของครู
วิทยาศาสตร์ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (แหล่งทุน สนับสนุนโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 

๒. ดวงเดือน พินสุวรรณ์ (2556) การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การสอนวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพและ
ปริมณฑล (แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 

๓. ดวงเดือน พินสุวรรณ์ (2554) การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การสอนพันธุศาสตร์เพ่ือพัฒนา 
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพและ
ปริมณฑล นนทบุรี เอส อาร์ พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์ จ ากัด 

๔. ดวงเดือน พินสุวรรณ์ (2554) รายงานวิจัย เรื่อง “มาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” (ผู้ร่วม
วิจัย) นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

๕.  

บทความ  จ านวน ๓ เรื่อง 
ระดับการเผยแพร่ 

ชาติ นานาชาต ิ
๑. ดวงเดือน พินสุวรรณ์ (2557) “การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล 

เรื่อง การสอนวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาใน
กรุงเทพและปริมณฑล” วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. 7, 1 
(มกราคม – มิถุนายน); 78 – 92. 

√  

๒. ดวงเดือน พินสุวรรณ์ (2554) “การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล 
เรื่อง การสอนพันธุศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในกรุงเทพและปริมณฑล” วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. 4, 
2 (กรกฎาคม – ธันวาคม): 86 – 94 

√  

๓. ดวงเดือน พินสุวรรณ์ (2554) “แนวคิดเก่ียวกับพันธุศาสตร์
ส าหรับการจัดการเรียนการสอน” วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. 
4, 1 (มกราคม – มิถุนายน): 97-109 

√  

๔.    
๕.    

หมายเหตุ โปรดกรอกข้อมูลในรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 6th Edition 


