สบฑ.อบ.๐๐๑
เอกสารประกอบการเสนอขอแต่งตั้ง
อาจารย์บัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

๑.
๒.
๓.
๔.

ชื่อ-สกุล นางสาวนลินี ณ นคร
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
ตาแหน่งทางบริหาร/ตาแหน่งปัจจุบัน สถานที่ติดต่อ
ที่ทางาน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02-5048502
Email: nalinee_na_nakorn@hotmail.com
๕. คุณวุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิ
วิชาเอก
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2525
(ศึกษาศาสตร์)
ปริญญาโท
การศึกษามหาบัณฑิต การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2532
ปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การวัดและ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547
ประเมินผลการศึกษา
อื่น ๆ
๖. สาขาวิชา/เรื่องที่เชี่ยวชาญ
การวัดผลการศึกษา การประเมินการศึกษา การวิจัยการศึกษา
๗. ประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์สอนระดับบัณฑิตศึกษา (ถ้ามี) โปรดระบุ รายวิชา/ชุดวิชา หลักสูตร
๑) ชุดวิชา 24725 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา หลักสูตรการประเมินการศึกษา
๒) ชุดวิชา 24726 วิธีวิทยาการประเมินทางการศึกษา หลักสูตรการประเมินการศึกษา
๓) ชุดวิชา 24727 สัมมนาการประเมินการศึกษา หลักสูตรการประเมินการศึกษา
๔) ชุดวิชา 24728 การประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ หลักสูตรการประเมินการศึกษา
๕) ชุดวิชา 24729 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน หลักสูตรการประเมินการศึกษา
๖) ชุดวิชา 24796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการประเมินการศึกษา หลักสูตรการประเมิน
การศึกษา
๘. รายละเอียดในการแต่งตั้งเพื่อทาหน้าที่เป็น
 ผู้เขียนเอกสารการสอน ชุดวิชา 24730 การประเมินองค์กรและบุคลากร

 อาจารย์สัมมนาเสริม/เข้ม ชุดวิชา 24725 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา 24726 วิธีวิทยาการ
ประเมินทางการศึกษา 24727 สัมมนาการประเมินการศึกษา 24728 การประเมินนโยบาย แผนงาน
และโครงการ 24729 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน และ 24796 ประสบการณ์วิชาชีพ
มหาบัณฑิตการประเมินการศึกษา
 อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ...........................................
 กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ................................................
 อื่น ๆ (โปรดระบุ).......................................................................................................................
๙. ผลงานทางวิชาการ จานวน ๑๓ เรื่อง
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
หนังสือ/ตารา จานวน ๗ เรื่อง
นลินี ณ นคร. (2557). หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์องค์กร การกาหนดจุดมุ่งหมายและเกณฑ์การประเมิน
๑.
องค์กร ใน ประมวลสาระชุดวิชาการประเมินองค์กรและบุคลากร หน่วยที่ 1-7 (น. 3-1 – 3-46).
นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

๒.

นลินี ณ นคร. (2557). หน่วยที่ 1 แนวคิดในการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ใน เอกสาร
การสอนชุดวิชา การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย หน่วยที่ 1-8 (น. 1-1 –
1-36). นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
๓.
นลินี ณ นคร. (2555). หน่วยที่ 4 การกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ใน เอกสารการสอนชุดวิชา
การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้ หน่วยที่ 1-8 (น. 4-1 – 1-46). นนทบุรี:
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
๔.
นลินี ณ นคร. (2554). หน่วยที่ 10 การพัฒนาแบบวัดจิตใจและอารมณ์ ใน เอกสารการสอนชุดวิชา
การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย หน่วยที่ 9-15 (น. 10-1 – 10-56).
นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
๕
นลินี ณ นคร. (2554). หน่วยที่ 11 การประเมินหลักสูตรท้องถิ่น ใน เอกสารการสอนชุดวิชา
การประเมินหลักสูตร หน่วยที่ 9-15 (น. 11-1 – 11-30). นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
๖
นลินี ณ นคร. (2554). หน่วยที่ 11 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดความสามารถใน
การคิด ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย หน่วยที่ 9-15
(น. 11-1 – 11-56). นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
๗
นลินี ณ นคร. (2554). หน่วยที่ 11 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านทักษะพิสัย
ใน เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา หน่วยที่ 9-15 (ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 2, น. 11-1 – 11-56). นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผลงานวิจัย จานวน ๓ เรื่อง
๑.
นลินี ณ นคร. (2559). การพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการพัฒนาและประเมินความคิด

๒.

๓.

สร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาด้วยภูมิปัญญาของศิลปินแห่งชาติด้านทัศนศิลป์
(จิตรกรรม). ทุนอุดหนุนสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา.
ศศิธร ชุตินันทกุล นลินี ณ นครและสังวรณ์ งัดกระโทก. (2558). การสร้างและพัฒนาข้อสอบ
มาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนว PISA. สานักทดสอบทางการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
นลินี ณ นคร และสังวรณ์ งัดกระโทก. (2556). การประเมินหลักสูตรชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
การวัดและประเมินผลการศึกษา. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

-๓๔.

สังวรณ์ งัดกระโทก และนลินี ณ นคร. (2556). การประเมินผลการเข้าเรียนอีเลิร์นนิ่งและเครือข่าย
ทางสังคมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนแบบผสม: การวิเคราะห์
ผลกระทบจากข้อมูลวิชาสัมมนาการประเมินการศึกษา ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ระดับการเผยแพร่
บทความ จานวน ๒ เรื่อง
ชาติ
นานาชาติ
๑.
เบญจวรรณ รัตนะ และนลินี ณ นคร. (2557). การประเมิน

ความสอดคล้องของการจัดการเรียนการสอนกับ
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดพัทลุง. ในวารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม
2557)
๒.
นลินี ณ นคร สังวรณ์ งัดกระโทก และศศิธร ชุตินันทกุล.

(2559). จานวนข้อสอบที่เหมาะสมสาหรับวัดและ
ประเมินผลนักศึกษาออทิสติกในระบบทางไกล. ใน
การประชุมวิชาการนานาชาติ “เปิดโลกออทิสติก
ครั้งที่ 10”. เมษายน 27, 127-130.
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