
แบบ ก.พ.อ. ๐๓ 

แบบค ำขอรับกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรทั่วไป    
 

ส่วนที่  ๑  :  แบบประวัตสิ่วนตัวและผลงำนทำงวชิำกำร 
แบบประวัติส่วนตัวและผลงำนทำงวิชำกำร 

เพื่อขอด ำรงต ำแหน่ง     รองศำสตรำจำรย์ 
 โดย วิธีปกติ วิธีที่ ๑ 

ในสำขำวิชำ  การศึกษา (รหัส ๖๕๐๑)   
ของ  นายเมษา นวลศรี  

สังกัดหลักสูตร/สำขำวิชำ วิชาชีพครู (กลุ่มวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา)  

คณะ ครุศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
_________________ 

๑.  ประวัติส่วนตัว 
     ๑.๑  วัน  เดือน  ปีเกิด  xx เมษายน xxxx 
     ๑.๒  อายุ  xx  ปี 
     ๑.๓  การศึกษาระดับอุดมศึกษา  (โปรดระบุชื่อเต็มและเรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดับ) 
 
 คุณวุฒิ ปี  พ.ศ.  ที่จบ ชื่อสถำนศึกษำและประเทศ 

๑.๓.๑ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)  
(การวัดและประเมินผลการศึกษา) 

๒๕๖๐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ประเทศไทย 

                     ชื่อวิทยานิพนธ์ การพัฒนาและตรวจสอบโครงสร้างพหุมิติของความเป็นพลเมืองที่มี             
ความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น: การประยุกต์ใช้แนวคิดการสร้างแผนที่โครงสร้าง 

๑.๓.๒ ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
               (การวิจัยการศึกษา) 

๒๕๕๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ประเทศไทย 

                     ชื่อวิทยานิพนธ์ การวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็นในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑.๓.๓ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) เกียรตินิยมอันดับ ๒  
(มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์) 

๒๕๔๙ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ประเทศไทย 

                     ชื่อวิทยานิพนธ์  - 
๑.๓.๔ รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) 

(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมือง
การปกครองเปรียบเทียบ) 

๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประเทศไทย 

 ชื่อวิทยานิพนธ์     
๑.๓.๕ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) 

(การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ประเทศไทย 
๑.๓.๖ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

(ไทยคดีศึกษา) 

๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประเทศไทย 

  ชื่อวิทยานิพนธ์  -   
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 ๒ 

๒.  ประวัติกำรรับรำชกำร 
     ๒.๑  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รับเงินเดือน  XXXXX  บาท 
     ๒.๒  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  เมื่อวันที่ XX เดือน ธันวาคม พ.ศ. XXXX 
     ๒.๓  ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ (โดยวิธปีกติ) ในสาขาวิชา การศึกษา (รหัส ๖๕๐๑)   
   เมื่อวันที่ XX เดือน ตุลาคม พ.ศ. XXXX 
     ๒.๔  อายุราชการ XX ปี XX  เดือน 
     ๒.๕  ต าแหน่งอื่นๆ 
   ๒.๕.๑  กรรมการบริหารหลักสูตรชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) 
   ๒.๕.๒  รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๓) 
   
๓.  ภำระงำนย้อนหลัง  ๓  ปี  (เป็นภำระงำนที่ท ำโดยควำมเห็นชอบจำกเจ้ำสังกัด) 
     ๓.๑  งำนสอน  (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
 

ระดับ รำยวิชำที่สอน 
(รหัส/ชื่อวิชำ) 

ชั่วโมง/
สัปดำห์ 

เปิดสอนภำค/
ปีกำรศึกษำ 

ปริญญาตรี ETP302 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ (๒ หมู่เรียน) 
ETP323 การวิจัยทางการศึกษา 

(๒-๒-๔) 
(๒-๒-๔) 

๑/๒๕๖๒ 

ปริญญาตรี 
 
 

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ETP302 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ (๒ หมู่เรียน) 
ETP323 การวิจัยทางการศึกษา (๒ หมู่เรียน) 
 
ETP515 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

(๒-๒-๔) 
(๒-๒-๔) 

 
(๒-๒-๔) 

 

๒/๒๕๖๒ 

ปริญญาตรี 
 
 

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

 
ปริญญาเอก 

ETP302 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ (๒ หมู่เรียน) 
ETP323 การวิจัยทางการศึกษา 
 
ETP513 การพัฒนาหลักสูตร 
ETP515 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 
EDC704 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง 

(๒-๒-๔) 
(๒-๒-๔) 

 
(๒-๒-๔) 
(๒-๒-๔) 

 
(๒-๒-๔) 

๑/๒๕๖๓ 

ปริญญาตรี 
 
 

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญาเอก 

ETP302* การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (๓ หมู่เรียน) 
ETP323 การวิจัยทางการศึกษา 
 
ETP515 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  (๒ หมู่เรียน) 
 
EDC707 เทคนิคการสร้างมาตรวัดทางการศึกษา (๒ หมูเ่รียน) 

(๒-๒-๔) 
(๒-๒-๔)  

 
(๒-๒-๔) 

 
(๓-๐-๖) 

๒/๒๕๖๓ 

ปริญญาตรี 
 
 

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ETP305 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
ETP302* การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (๒ หมู่เรียน) 
 
ETP515 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

(๒-๒-๔) 
(๒-๒-๔) 

 
(๒-๒-๔) 

 

๑/๒๕๖๔ 
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 ๓ 

ระดับ รำยวิชำที่สอน 
(รหัส/ชื่อวิชำ) 

ชั่วโมง/
สัปดำห์ 

เปิดสอนภำค/
ปีกำรศึกษำ 

ปริญญาเอก EDC704 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง 
EDC707 เทคนิคการสร้างมาตรวัดทางการศึกษา  

(๒-๒-๔) 
(๓-๐-๖) 

ปริญญาตรี 
 
 

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

 
ปริญญาเอก 

ETP302* การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (๒ หมู่เรียน) 
ETP323 การวิจัยทางการศึกษา  (๒ หมู่เรียน) 
 
ETP515 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
 
 
EDC707 เทคนิคการสร้างมาตรวัดทางการศึกษา (๒ หมู่เรียน) 

(๒-๒-๔) 
(๒-๒-๔) 

 
(๒-๒-๔) 

 
 

(๒-๒-๔) 
 

๒/๒๕๖๔ 

 
     ๓.๒  งำนวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ท าการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ) 

๓.๒.๑ แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยในชั้นเรียนของครูปฐมวัย สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี: การประเมินความต้องจ าเป็นแบบสมบูรณ์ (๑ ปี) 

๓.๒.๒ การวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (๑ ปี) 

๓.๒.๓ แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลส าหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ (๑ ปี) 
๓.๒.๔ การส ารวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ใน สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ จังหวัด

ปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. แหล่งทุน: ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (๘ เดือน) 

๓.๒.๕ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ : กรณีศึกษาเครื่องดื่มจมูกข้าวไรซ์เบอร์รี่       
สวนสองแสน ต าบลทับไทย อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว (๘ เดือน) 

๓.๒.๖ การติดตามและประเมินผลการ ด าเนินงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙: 
ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) (๖  เดือน) 

๓.๒.๗ การวิเคราะห์สมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลของครู: กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่ภาคกลาง (๑ ปี) 
๓.๒.๘ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย   

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูถัมภ์ (๑ ปี) 
๓.๒.๙ การพัฒนามาตรวัดความมีจิตอาสาของนักศึกษาครู: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ (๑ ปี) 
๓.๒.๑๐ ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (๑ ปี) 
๓.๒.๑๑ การประเมินความต้องการจ าเป็นเพ่ือพัฒนาบริการด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (๖ เดือน) 
๓.๒.๑๒ การประเมินความต้องการจ าเป็นเพ่ือพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (๖ เดือน) 
๓.๒.๑๓ ผลการพัฒนาหลักสูตรบ่มเพาะบัณฑิตให้มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (๑ ป)ี 
๓.๒.๑๔ การประเมินความต้องการจ าเป็นเพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ของนักศึกษาครูตาม

แนวคิด TPACK (๑ ป)ี 
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 ๔ 

๓.๒.๑๕ การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และ พ.ศ. 
๒๕๕๐ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  (๑ ปี) 

๓.๒.๑๖ การวิเคราะห์สมรรถนะของครูไทยตามกรอบสมรรถนะของครูแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ในศตวรรษที่ ๒๑: กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่ภาคกลาง  (๑ ปี) 

๓.๒.๑๗ การวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็นเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  (๑ ปี) 

๓.๒.๑๘ การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น: กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่ภาคกลาง  (๑ ปี) 

๓.๒.๑๙ การศึกษาแนวโน้มความต้องการในการเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (๑ ปี) 

๓.๒.๒๐ การวิจัยประเมินหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์: กรณีศึกษากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (๑ ปี) 

๓.๒.๒๑ การศึกษาความต้องการในการเพ่ิมสมรรถภาพของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในเขตพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว (๑ ปี) 

 
     ๓.๓  งำนบริกำรทำงวิชำกำร (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 

๓.๓.๑ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเครือข่าย (โครงการที่ได้รับมอบหมายจาก
ทางมหาวิทยาลัย) (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

๓.๓.๒ โครงการสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยงโรงเรียน (โครงการที่ได้รับมอบหมายจากทางคณะ) 
(๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

๓.๓.๓ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความวิจัยและบทความวิชาการให้กับวารสารต่าง ๆ      
(๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

๓.๓.๔ เป็นวิทยาการบรรยายเกี่ยวกับการวิจัยและการวัดประเมินผลทางการศึกษา ให้กับ
สถานศึกษา หรือหน่วยงานต่าง ๆ (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

๓.๓.๕ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสอบวิทยานิพนธ์ให้กับนิสิต นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์)  
 
     ๓.๔  งำนบริหำร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 

- 
 

     ๓.๕  งำนอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 
๓.๕.๑ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ 
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 ๕ 

๔.  ผลงำนทำงวิชำกำร 
     ๔.๑  ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   ๔.๑.๑  งานวิจัย    
                      ๔.๑.๑.๑  ฐาปนา จ้อยเจริญ และเมษา นวลศร.ี (๒๕๕๙). กำรวิเครำะหส์มรรถนะของครไูทย

ตำมกรอบสมรรถนะของครูแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษ
ที่ ๒๑: กรณีศึกษำเขตพื้นที่ภำคกลำง. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ๙๖ หน้า. 

       ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำร 
ฐาปนา จ้อยเจริญ และเมษา นวลศรี. (๒๕๕๙). การวิเคราะห์สมรรถนะของครูไทย

ตามกรอบสมรรถนะของครูแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ในศตวรรษที่ ๒๑: กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่ภาคกลาง. วำรสำรบัณฑิตศึกษำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์. ๑๐(๑):  

                                             ๑๔๒ - ๑๕๔. 

       วารสารอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม ๑ 

       ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       ()  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ ดี ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
                      ๔.๑.๑.๒  ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง และเมษา นวลศรี. (๒๕๕๙). กำรวิจัยประเมินควำมต้องกำร

จ ำเป็นเพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียนของนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์. 
ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
๘๖ หน้า. 

                                    ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำร 
                                    ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง และเมษา นวลศรี. (๒๕๕๙). การวิจัยประเมินความต้องการ 
                         จ าเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา 
                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. วำรสำร 
                                           บัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม-

รำชูปถัมภ์. ๑๐(๒): ๑๘๙ – ๒๐๐. 

                                    วารสารอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม ๑ 
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 ๖ 

                                    ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       ()  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ ดี ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
                      ๔.๑.๑.๓  เมษา นวลศรี. (๒๕๕๔). กำรวิจัยประเมินหลักสูตร วิชำศึกษำทั่วไป พ.ศ. 

๒๕๔๙ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์: 
กรณีศึกษำกลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์. ปทุมธานี: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ๙๘ หน้า. 

                                    ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำร 
                                    เมษา นวลศรี. (๒๕๕๗). กำรวิจัยประเมินหลักสูตรวิชำศึกษำทั่วไป พ.ศ. 

๒๕๔๙ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์: 
กรณีศึกษำกลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์. ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา. ครั้งที่ ๕ 
วันที่ ๒๑-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗. (หน้า ๔๐-๔๗). ฉะเชิงเทรา: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีนครินทร์. 

                                    รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding) 

                                    ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       ()  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ ดี ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 

   ๔.๑.๒  เอกสารประกอบการสอน 
๔.๑.๒.๑  เมษา นวลศรี. (๒๕๕๙). กำรวัดและกำรประเมินผลกำรศึกษำ. ปทุมธานี:  
                         มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.          
                         ๒๔๒ หน้า.  

       ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่        
       (   )  ไม่เคยใช้ 
       ()  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ ดีเด่น ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด) 
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 ๗ 

๔.๒  ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
   ๔.๒.๑  งานวิจัย 

๔.๒.๑.๑  เมษา นวลศรี และกุลชาติ พันธุวรกุล. (๒๕๖๔). แนวทำงในกำรพัฒนำ
สมรรถนะดิจิทัลส ำหรับนักศึกษำครูมหำวิทยำลัยรำชภัฏ. 
ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
๑๗๙ หน้า. 

ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำร 
                                   เมษา นวลศรี และกุลชาติ พันธุวรกุล. (๒๕๖๔). การวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนยันสมรรถนะดิจิทัลส าหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ. 
วำรสำรครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. ๔๙(๔):         
EDUCU๔๙๐๔๐๐๒ (๑๕ pages).   

                                 วารสารอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม ๒ 

                 ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
       ()  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ ........... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด) 

๔.๒.๑.๒  เมษา นวลศรี และกุลชาติ พันธุวรกุล. (๒๕๖๔). กำรวิเครำะห์ผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติส ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ๑๓๘ หน้า. 

ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำร 
                                   เมษา นวลศรี และกุลชาติ พันธุวรกุล. (๒๕๖๔). การวิเคราะห์ผลลัพธ์

ที่พึงประสงค์ของการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. Journal of Modern Learning 
Development. ๖(๖): ๒๖๖ - ๒๘๒. 

                                   วารสารอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม ๒ 

                  ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
       ()  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ ........... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด) 
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 ๘ 

๔.๒.๑.๓  กุลชาติ พันธุวรกุล และเมษา นวลศรี. (๒๕๖๔). แนวทำงในกำรพัฒนำ
สมรรถนะด้ำนกำรวิจัยในชั้นเรียนของครูปฐมวัย สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธำนี:  กำรประเมินควำมต้องกำร
จ ำเป็นแบบสมบูรณ์. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์. ๑๘๐ หน้า. 

ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำร 
                                   กุลชาติ พันธุวรกุล และเมษา นวลศรี. (๒๕๖๔). ความต้องการจ าเป็นในการ

พัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยในชั้นเรียนของครูปฐมวัย สังกัด 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี. วำรสำร 
 วไลยอลงกรณ์ปริทัศน์. ๑๑(๓): ๑ - ๑๗. 

                                   วารสารอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม ๒ 

                  ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
       ()  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ ........... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
  และผลงำนแต่งหรือเรียบเรียง ต ำรำ 
  ๔.๒.๑.๔ เมษา นวลศรี. (๒๕๖๓). กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ: แนวคิดสู่กำรปฏิบัติ.   
    ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.          
                                          ๔๒๒ หน้า. 

  ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
       ()  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ ........... ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
   ๔.๒.๒  เอกสารค าสอน 
   ๔.๒.๒.๑  เมษา นวลศร.ี (๒๕๖๔). กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้. 
        ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.          
                                          ๓๘๐ หน้า. 
       ผลงานนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่        
       ()  ไม่เคยใช้ 
       (   )  เคยใช้ (เมื่อปี  พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน 
     ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
 

ตวั
อย
า่ง



 ๙ 

  ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้ เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง  
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ านวนหน้า เป็นต้น และกรณีที่เผยแพร่ในวารสาร
ทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. โดยระบุบทบาทหน้าที่ของผลงานแต่ละ
ประเภทตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  พร้อมทั้ง
ระบุจ านวนครั้งที่ถูกอ้างอิง (Citation) และ Journal impact factor 
 ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานทุกคนว่าท าในส่วนไหน 
อย่างไร และลงนามรับรองโดยผู้ขอ ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ 
(Corresponding author) เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
 

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
  

         ลงชื่อ ...................................................... เจ้าของประวัติ 
(นายเมษา นวลศรี) 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วันที่     เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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 ๑๐ 

ส่วนที่  ๒ :  แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบญัชำ 
 

แบบประเมินแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 
      โดย วิธีปกติ วิธีที่ ๑ 
ในสำขำวิชำ  การศึกษา (รหัส ๖๕๐๑)  
ของ นายเมษา นวลศรี  

สังกัดหลักสูตร/สำขำวิชำ วิชาชีพครู (กลุ่มวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา)    

คณะครุศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
______________ 

 
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง รองศำสตรำจำรย์ แล้วเห็นว่า นายเมษา นวลศรี     

เป็นผู้มีคุณสมบัติ    ครบถ้วน    ไม่ครบถ้วน  ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
 
 
 

ลงชื่อ ........................................................... 
      (xxxxxxxx  xxxxxx) 

ต ำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร[ชื่อหลักสูตร] 
วันที่       เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำระดับคณบดีหรือเทียบเท่ำ 
 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  นายเมษา นวลศรี เป็นผู้มีคุณสมบัติ        เข้าข่าย      ไม่เข้าข่าย  
ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รองศำสตรำจำรย์    
 
 

ลงชื่อ ........................................................... 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภศิักดิ์ กัลยาณมิตร) 

ต ำแหน่ง รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 
วันที่       เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตวั
อย
า่ง




