ประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกษมศรี

นามสกุล อัศวศรีพงศ์ธร

๑.ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกษมศรี
๒. ตาแหน่งทางวิชาการ
สัญชาติ

ไทย

นามสกุล อัศวศรีพงศ์ธร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วัน เดือน ปี เกิด ๒๒ มีนาคม ๒๔๙๗

๓. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา/สาขา

ปีที่สาเร็จการศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

๒๕๑๘

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครุศาสตรมหาบัณฑิต(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) ๒๕๒๒

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพือ่ การพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

๒๕๕๗

จิตวิทยาการศึกษา และ เพศศึกษา

๔.ประวัติการทางาน / ผลงาน (พร้อมทั้งแนบรายละเอียด ถ้ามี)
๒๕๑๘ - ๒๕๒๐
๒๕๒๓ – ๒๕๒๕
๒๕๒๕ – ๒๕๒๙
๒๕๔๑ – ๒๕๔๕
๒๕๔๗ – ๒๕๔๙
๒๕๕๑ – ๒๕๕๒
๒๕๕๒
๒๕๕๒ – ๒๕๕๕

ครูตรี สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โรงเรียนบางบัวทอง กรมสามัญศึกษา
อาจารย์ ๑ หัวหน้าฝ่ายแนะแนว โรงเรียนบางบัวทอง กรมสามัญศึกษา
สอบบรรจุโอนไปรับราชการสังกัดกรมการฝึกหัดครู ตาแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๕
ดารงตาแหน่ง เลขานุการคณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูจนั ทรเกษม
ดารงตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
ดารงตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ดารงตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ดารงตาแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
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๒๕๕๕ – ๒๕๕๖
๒๕๕๖ – ๒๕๕๗
๒๕๕๗ – ปัจจุบัน

(รักษาราชการแทนผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษามจษ – ชัยนาท)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ดารงตาแหน่ง รองอธิการบดีฝา่ ยนโยบายและแผน และสิทธิประโยชน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ดารงตาแหน่ง รองอธิการบดีฝา่ ยบริหารและสิทธิประโยชน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ดารงตาแหน่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วาระที่๑ ตั้งแต่ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ และ
วาระที่๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม๒๕๖๑ -ปัจจุบัน
( ปฏิบัติราชการแทนผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ระหว่าง วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ – วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ และ รักษาราชการ
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ระหว่าง วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑ และ ระหว่างวันที่
๑ เมษายน ๒๕๖๑ – วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ )

๔.๑ ผลงานทางวิชาการ
๔.๑.๑ ตารา/เอกสารประกอบการสอน
ฉวี วิชญเนตินัย และ เกษมศรี เหมวราพรชัย . (๒๕๒๘) . จิตวิทยาการศึกษา . โรงพิมพ์บ้านหญิงเกร็ด
ตระการ ปากเกร็ด : นนทบุรี.
เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร .(๒๕๔๓) . มนุษยสัมพันธ์ .สถาบันราชภัฏจันทรเกษม : กรุงเทพฯ(อัดสาเนา).
และคณะ. (๒๕๔๘) .พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน . โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจากัด : กรุงเทพฯ.
. (๒๕๕๑). เอกสารประกอบการสอนวิชามนุษยสัมพันธ์สาหรับครู.
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : กรุงเทพฯ (อัดสาเนา).
เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร . (๒๕๕๑). จิตวิทยาการเรียนรู้ .มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม :
กรุงเทพฯ (อัดสาเนา).
.(๒๕๕๒). บุคลิกภาพสาหรับครูปฐมวัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม :
กรุงเทพฯ (อัดสาเนา).
และคณะ. (๒๕๕๓) .การพัฒนาตนเพือ่ ความสุขของชีวิต . โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด : กรุงเทพฯ.
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. (๒๕๕๗). จิตวิทยาสาหรับครู. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : กรุงเทพฯ
(อัดสาเนา).
๔.๑.๒ งานวิจัย
เกษมศรี เหมวราพรชัย และคณะ (๒๕๒๖) การศึกษาทัศนคติและความต้องการของประชาชนที่มี
ผลต่อการวางแผน จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมไทย.
เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร (๒๕๔๔) ผลของการใช้กิจกรรมฝึกทักษะมนุษยสัมพันธ์ในการเรียนวิชา
มนุษยสัมพันธ์สาหรับครูของนักศึกษาสถาบันราชภัฏจันทรเกษม.
(๒๕๔๖) สภาพปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและแนวทางการ
พัฒนาการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในทัศนะของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม.
(๒๕๔๙) การเสริมสร้างความยับยั้งชั่งใจทีส่ ัมพันธ์กบั พฤติกรรมด้าน
เพศสัมพันธ์ สาหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
และคณะ(๒๕๕๒) แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบ
ด้านสาหรับ เด็ก วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ ที่มีผลต่อการยับยั้งชั่งใจของพฤติกรรมด้าน
เพศสัมพันธ์.
และคณะ (๒๕๕๓) การวิจัยเพื่อประเมินและปรับปรุงหลักสูตรวิชา
การศึกษาทั่วไป : ศึกษาเฉพาะรายวิชาการพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต (GEHS๑๑๐๒).
. (๒๕๕๔) การวิจัยเพื่อประเมินและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
: ศึกษาเฉพาะรายวิชาจิตวิทยาสาหรับครู (PSYC ๒๒๐๗).
และคณะ (๒๕๕๖) การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา เพื่อ
เสริมสร้างความยับยั้งชั่งใจของประชาชน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร.
. ( ๒๕๕๗) การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศใน
สังคมไทย วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์ , เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร และ ฐิติวัสส์ สุขป้อม (๒๕๕๘) ศึกษาพัฒนาการ
การคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๒ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
ฐิติวัสส์ สุขป้อม , เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร และ สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์ (๒๕๕๙) การพัฒนา
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รูปแบบชุดการจัดกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อความยับยั้งชั่งใจด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยนาท.
๔.๑.๓ บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย
เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร . การเสริมสร้างความยับยั้งชั่งใจที่สมั พันธ์กับพฤติกรรมด้านเพศสัมพันธ์ สาหรับ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. วารสารจันทรเกษมสาร
ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๕ (กรกฎาคม –ธันวาคม) ๒๕๕๐ หน้า ๓๔-๕๔.
เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร .กระบวนการให้ความรูเ้ รื่องเพศในสังคมไทย, วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ ๕
ฉบับที่ ๑ ( มกราคม – เมษายน ) ๒๕๕๓ หน้า ๕- ๑๑.
เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร และคณะ. การวิจัยเพื่อประเมินและปรับปรุงหลักสูตรวิชา
การศึกษาทั่วไป: ศึกษาเฉพาะรายวิชาการพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต (GEHS๑๑๐๒)
วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓๑ (กรกฎาคม- ธันวาคม) ๒๕๕๓ หน้า ๑-๑๒.
เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร และคณะ. ผลการจัดกระบวนการเรีนนรูเ้ พศศึกษารอบด้านสาหรับเด็ก วัยรุ่นและ
วัยผู้ใหญ่ ที่มีผลต่อการบัยยัง้ ชั่งใจของพฤติกรรมด้านเพศสัมพันธ์ วารสารจันทรเกษมสาร
ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๓๔ (มกราคม – มิถุนายน ) ๒๕๕๕ หน้า ๔๑-๔๘.
เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร. กระบวนการเรียนรูเ้ รือ่ งเพศในสังคมไทย วารสารรามคาแหง ปีที่ ๓๐ ฉบับพิเศษ
บทความวิชาการ/วิทยานิพนธ์ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๖ หน้า ๒๘๒-๒๘๗.
เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร.การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศในสังคมไทย
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ หน้า ๖๑-๗๓
สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์ , เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร และ ฐิติวัสส์ สุขป้อม .ศึกษาพัฒนาการการ
คิดวิเคราะห์ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๒ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๔๒
(มกราคม – มิถุนายน) ๒๕๕๙ หน้า ๘๓ – ๙๒.
ฐิติวัสส์ สุขป้อม เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร และสันทนา วิจิตรเนาวรัตน์. การพัฒนารูปแบบชุด
การจัดกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อความยับยั้งชั่งใจด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยนาท วารสารมจร. สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม) ๒๕๖๐ หน้า 191- 204
๔.๒ รางวัลเกียรติคุณ
กันยายน ๒๕๕๒
เกียรติบัตรผู้นาเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษาในการประชุมทางวิชาการ
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กันยายน ๒๕๕๔

กันยายน ๒๕๕๕
มกราคม ๒๕๕๘

การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ ๑๓ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
กรุงเทพมหานคร
รางวัลสมนาคุณการวิจัย ประจาปี ๒๕๕๔ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถด้านการวิจัย ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณค่า ดาเนินการวิจัยและเผยแพร่
ผลงานภายในเวลาที่กาหนด
รางวัลเกียรติคุณ “ อาจารย์ดีศรีจันทรเกษม”
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโสของคุรุสภา

๔.๓ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
จักรพรรดิมาลา
( ๕ ธันวาคม ๒๕๔๓)
ทวีตียาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) (๕ ธันวาคม ๒๕๔๔)
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย(ป.ม.) (๕ ธันวาคม ๒๕๕๗)
๕.ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สถานที่ทางาน เลขที่ ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวง จันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๔๒๖๙๐๐ต่อ ๒๐๐๐
๖.ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้
บ้านเลขที่ ๔๔ ซอยลาดพร้าววังหิน ๗๖ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ ๐๘๑-๔๘๖๒๐๓๘
e-mail : Kasemyui.a@gmail.com
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