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1. ประวัติการศึกษา
2557 ปร.ด. สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2522 ค.ม. จิตวิทยาและการศึกษาและการแนะแนว จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2518 ค.บ. การสอนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. ประวัติการทางาน
2518 - 2520 อาจารย์ 1 สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนบางบัวทอง กรมสามัญศึกษา
2523 - 2525 หัวหน้าฝ่ายแนะแนว โรงเรียนบางบัวทอง กรมสามัญศึกษา
2525 - 2529 เลขานุการคณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูจันทรเกษม
2541 - 2545 รองคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
2547 - 2549 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพฯ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
2551 - 2552 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2552 - 2555 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร / รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม (รักษาราชการแทนผู้อานวยการศูนย์การศึกษามจษ-ชัยนาท)
2555 - 2556 รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2556 - 2557 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2557 - ปัจจุบัน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม(ปฏิบัตริ าชการแทน
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระหว่าง 27เมษายน2558-23
ตุลาคม2558)
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3. ผลงานวิชาการ
3.1 ตารา/เอกสารประกอบการสอน
เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร. (2551). จิตวิทยาการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.:
กรุงเทพฯ
.
(2551). เอกสารประกอบการสอนวิชามนุษยสัมพันธ์สาหรับครู คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
__________
(2557) เอกสารประกอบการสอนวิชา จิตวิทยาสาหรับครู คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
3.2 งานวิจัย
เกษมศรี เหมวราพรชัยและคณะ (2526) การศึกษาทัศนคติและความต้องการของประชาชนที่มผี ลต่อการ
วางแผน จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทย
เกษมศรี เหมวราพรชัย (2544 ) ผลของการใช้กิจกรรมฝึกทักษะมนุษยสัมพันธ์ในการเรียนวิชามนุษยสัมพันธ์
สาหรับครูของนักศึกษาสถาบันราชภัฏจันทรเกษม
เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร (2546 ) สภาพปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและแนวทางการพัฒนาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในทัศนะของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร (2549 ) การเสริมสร้างความยับยั้งชั่งใจทีส่ ัมพันธ์กบั พฤติกรรมด้านเพศสัมพันธ์
สาหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร และคณะ. (2553). การวิจัยเพื่อประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
วิชาการศึกษาทั่วไป : ศึกษาเฉพาะวิชาการพัฒนาตนเองเพื่อความสุขของชีวิต (GSEHS1102)
เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร. (2554). การวิจัยเพื่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต : ศึกษา
เฉพาะวิชาจิตวิทยาสาหรับครู.
เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร และ ฐิติวัสส์ สุขป้อม (2552) แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูเ้ พศศึกษารอบด้าน
สาหรับ เด็กวัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ ที่มีผลต่อการยับยัง้ ชั่งใจของพฤติกรรมด้านเพศสัมพันธ์
เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์และฐิตวิ ัสส์ สุขป้อม (2556). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
เกี่ยวกับเพศศึกษาเพื่อเสริมสร้างความยับยั้งชั่งใจของประชาชนเขตจตุจักร กรุงเทพฯ.
เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร (2557) การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูเ้ รือ่ งเพศในสังคมไทย .วิทยานิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
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สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์ , เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร และ ฐิติวัสส์ สุขป้อม (2558) ศึกษาพัฒนาการการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บณ
ั ฑิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
ฐิติวัสส์ สุขป้อม , เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร และสันทนา วิจิตรเนาวรัตน์ (2558) การพัฒนารูปแบบชุดการจัด
กิจกรรมแนะแนวที่มีต่อความยับยั้งชั่งใจด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยนาท
3.3 บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย
เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร .การเสริมสร้างความยับยั้งชั่งใจที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านเพศสัมพันธ์ สาหรับ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม .วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 13
ฉบับที่ 25 (กรกฏาคม-ธันวาคม) 2550 .หน้า 34-54.
เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร.กระบวนการให้ความรู้เรื่องเพศในสังคมไทย .วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่5 ฉบับที่1
(มกราคม-เมษายน) 2553 หน้า 5-11.
เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธรและคณะ .การวิจัยเพื่อประเมินและปรับปรุงหลักสูตร วิชาการศึกษาทั่วไป : ศึกษา
เฉพาะวิชาการพัฒนาตนเองเพื่อความสุขของชีวิต (GEHS1102) .วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่16
ฉบับที่31 (กรกฏาคม-ธันวาคม) 2553 หน้า 1- 12.
เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร.และ ฐิติวัสส์ สุขป้อม .ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน สาหรับ เด็ก
วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ ที่มีผลต่อการยับยั้งชั่งใจของพฤติกรรมด้านเพศสัมพันธ์
วารสารจันทรเกษมสารปีที่18 ฉบับที่34 ( มกราคม-มิถนุ ายน ) 2555 หน้า 41-48
เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร.กระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศในสังคมไทย วารสารรามคาแหง ปีที่ 30 ฉบับพิเศษ
บทความวิชาการ/วิทยานิพนธ์ ฉบับที่4 ตุลาคม-ธันวาคม 2556 หน้า 282-287.
เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร.การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศในสังคมไทย
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่7 ฉบับที่1 มกราคม 2558. หน้า 61-73.
สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์ , เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร และ ฐิติวัสส์ สุขป้อม ศึกษาพัฒนาการการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม . วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่22 ฉบับที่42 ( มกราคม-มิถุนายน ) 2559.หน้า83-92
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