
 

            ประวตัิและผลงาน    
 

ชื่อ-สกุล     นางสาวทยาตา  รัตนภิญโญวานิช 
สถานทีท่ำงานปัจจุบัน  1061 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 

เจ้าพระยา  เขต ธนบุรี  กทม 10600 
2. ประวัติการรับราชการ 
  2.1  2547- ปัจจุบัน             ดำรงตำแหน่ง..รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา 

   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
2540- 2547  นักวิชาการศึกษา ฝ่ายทดสอบและประเมินผล  
   สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
2535- 2540  ครูพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 
   กรมแพทย์ทหารเรือ 

 

     2.2 ตำแหน่งอื่น ๆ 
 2.2.1 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
                     พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน   

2.2.2    คณะกรรมการกำกับติดตามกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง 
วิชาชีพ  สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ คุรุสภา  พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน 

2.2.3    คณะทำงานกำกับ ติดตามและประเมินผล การจัดโครงการพัฒนานิสิต นักศึกษาทุน 
ครู โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
กระทรวงอุดมศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม   พ.ศ. 2563   

   2.2.4    คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
    ของราชอาณาจักรกัมพูชา  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2563 

2.2.5    คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ คุรุสภา  พ.ศ. 2555-2560   



 2.2.6 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2555- 17 ต.ค.2558  
 2.2.7   คณะกรรมการสภาวิชาการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    
  พ.ศ.2555-2558 
 2.2.8 ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา    คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2554-2555  
 

3. ประวัติการศึกษา 
 
   คุณวุฒิ        ปี พ.ศ.            ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 1.3.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต        2554  มหาวิทยาลัยบูรพา   
  ปร.ด. (วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา) 
 1.3.2 การศึกษามหาบัณฑิต        2540  มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 
  กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)   ประสานมิตร    

1.3.3 อนุปริญญาคอมพิวเตอร์        2538  สถาบันราชภัฏ 
 อว.ท. (คอมพิวเตอร์)    บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

          1.3.4 ศึกษาศาสตรบัณฑิต        2536  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
            ศศ.บ. (สุขศึกษา) 
 1.3.5 ประกาศนียบัตรการพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย   2535 วิทยาลัยพยาบาล 
        กองทัพเรือ  

      
ผลงานวิจัย  
จุติมา  รัตนพลแสนย์. (2560).  การพัฒนาแบบวัดจริยธรรมวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์/

ศึกษาศาสตร์  . (ครุศาสตร์สาร ปีที่ 12 ฉ. 2 /2560) ได้รับสนับสนุนทุนวิจัย สถาบันวิจัย

และพัฒนา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

จุติมา  รัตนพลแสนย์  อโนทัย แทนสวัสดิ์ และกุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์. (2559).  การยกระดับการ

คิดวิพากษ์เพื่อการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน สำหรับนักศึกษา    คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (ครุศาสตร์สาร ปีที่ 11 ฉ. 1 /2561) ทุนวิจัย 

สกอ. 

จิตตวิสุทธิ์  วิมุตติปัญญา, จุติมา  รัตนพลแสนย์  อโนทัย แทนสวัสดิ์, ศุนิสา ทดลา และชูวิทย์  รัต

นพลแสนย์. (2558).  การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางคอนสตรัคติวิสต์ โดยบูรณาการกับ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. (ครุศาสตร์สาร ปีที่ 9 ฉ. 2 /2558) 



จุติมา  รัตนพลแสนย์  อโนทัย แทนสวัสดิ์ และพรรษา ตระกูลบางคล้า. (2557).  การสร้างองค์

ความรู้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (ครุศาสตร์สาร ปีที่ 8 ฉ. 2 /2557) ทุนวิจัย สกอ. 

จุติมา  รัตนพลแสนย์. (2555). การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการศึกษา และ อนาคตภาพ
ประสิทธิภาพการศึกษาสำหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ. 
(ครุศาสตร์สาร ปีที่ 8 ฉ. 1 /2557) 

จุติมา  รัตนพลแสนย์. (2553). ความฉลาดทางอารมณ์ และความสามารถในการฝันฝ่าอุปสรรค
ของนิสิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา: (ครุศาสตร์สาร ปีที่ 4 ฉ. 1 /2553) 

จุติมา  รัตนพลแสนย์. (2552). การวิเคราะห์อภิมานและการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรม
การเรียน การสอน ที่ใช้รูปแบบ 4 MAT  ระหว่างปี 2541-2550.  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา: (ครุศาสตร์สาร ปีที่ 4 ฉ. 1 /2553) 

 
ผลงานวิจัยอยู่ระหว่างการขอตีพิมพ์  
 
จตุิมา  รัตนพลแสนย์.  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษา.วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมณ์.

อยู่ระหว่างการ Peer 

จุติมา  รัตนพลแสนย์ และศักดิ์ชัย  นันทะ. (2561).  หนังสือเสียงระบบเดซี่ไวบอร์ทสำหรับผู้พิการ

ทางสายตา.journal of Physic   ทุน  วช.  ( อยู่ระหว่างการ Peer) 

จุติมา  รัตนพลแสนย์ และศักดิ์ชัย  นันทะ. (2561).  เข็มขัดนำทางอัจฉริยะสำหรับผู้พิการทาง

สายตา. journal of Physic  ทุน  กสทช.  ( อยู่ระหว่างการ Peer) 

 

บทความวิชาการ  
จุติมา รัตนพลแสนย์. (2553,มกราคม-มิถุนายน). การวิเคราะห์อภิมาน. วารสารครุศาสตร์สาร,  

ปีที่ 5 (ฉบับที ่1) 
ทยาตา  รัตนพลแสนย์, ปิยาภรณ์  พุ่มแก้ว และ มนตรี  แย้มกสิกร(2563). การปลูกฝังจรรยาบรรณ 

วิชาชีพครูในสถาบันการผลิตครู.  วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน 
สมเด็จเจ้าพระยา. 

ดวงเดือน อินทร์บำรุง,  ทยาตา รัตนภิญโญวานิช และ จตุพร จันทร์ทิพย์วารี.(2563).  การเสริมสร้าง 
สมรรถนะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษาพยาบาล.วารสารสถาบันวิจัยและ 



พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
 
หนังสือ  
จุติมา  รัตนพลแสนย์. (2562).  มนุษยสัมพันธ์.สาขาวิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

 ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

 
ตำรา  
ทยาตา  รัตนภิญโญวานิช. (2562).  หลักการพื้นฐานและทฤษฎีทางจิตวิทยา.สาขาวิชาจิตวิทยา 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

จุติมา  รัตนพลแสนย์. (2559).  วิธีวิจัยทางจิตวิทยา.สาขาวิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

 ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

 

เอกสารประกอบการสอน 

จุติมา  รัตนพลแสนย์. (2559).  จิตวิทยาสำหรับครู.สาขาวิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

จุติมา  รัตนพลแสนย์. (2558).  จิตวิทยาการศึกษา.กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต. 

จุติมา  รัตนพลแสนย์ และคณะ.. (2558).  การจัดการเรยีนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้.

กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต. 

จุติมา  รัตนพลแสนย์ และคณะ. (2557).  ปรัชญาการศึกษา. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

จุติมา  รัตนพลแสนย์ และคณะ. (2557).  การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

จุติมา  รัตนพลแสนย์. (2554).  จิตวิทยาทั่วไป.สาขาวิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

 

 
 
งานบริการวิชาการ 
 
- ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินบทความวิจัย  วารสารคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 



เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินบทความวิจัย วารสารคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินบทความวิจัย วารสารวิจัยรำไพพรรณี  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ 
- ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินบทความวิจัย วารสารวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
- คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์   
- ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินเครื่องมือวิจัย   ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอวิทยฐานะชำนาญการ 
  พิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 


