
คุณสมบัติกรรมการสอบ 
 

ประวัติกรรมการสอบ 
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ )  นางสาวจิตติรัตน์  แสงเลิศอุทัย 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์   ศาสตราจารย์   
          อ่ืน ๆ ................................................................................ ..... 
 
วุฒิการศึกษา : 
ระดับปริญญาเอกชื่อหลักสูตร การศึกษาดุษฎีบัณฑิต  ชื่อย่อ กศ.ด                 
สาขาวิชา  การวิจัยพัฒนาหลักสูตร         
จากสถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปีที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2550 
ระดับปริญญาโทชื่อหลักสูตร ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต     ชื่อย่อ ศษ.ม. 
สาขาวิชา วิจัยและประเมินการศึกษา   
จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปีที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2545 
ระดับปริญญาตรีชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต ชื่อย่อ วท.บ. 
สาขาวิชา สถิติศาสตร์   
จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง ปีที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2537 
 
ประวัติการท างาน  

ชื่อสถานที่ท างาน ต าแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ศ. 2556  - ปีปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อาจารย์ พ.ศ. 2550  – พ.ศ. 2556 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นักสถิติ พ.ศ. 2539  – พ.ศ. 2550 
 

ประวัติการสอนในสถาบันการศึกษา จนถึงปัจจุบัน 

ชื่อสถาบันการศึกษา สาขาวิชาที่สอน ระหว่างปี พ.ศ. รายวิชาที่สอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม 

วิชาชีพครู 2550 – ปัจจุบัน 1.การวิจัยการพัฒนาการ
เรียนรู้ 
2.การวัดประเมินผลการ
เรียนรู้ 
3.การสร้างแบบทดสอบ
เบื้องต้น 
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งานวิจัย/ผลงานทางวิชาที่มีการเผยแพร่ 

ผลงาน
ประเภท 

ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ส านักพิมพ์/ชื่อ
วารสาร 

ปีที่
เผยแพร่ 

แหล่งทุน 

งานวิจัย / 
บทความ
วิจัย 

จิตติรัตน์  แสง
เลิศอุทัย 

การศึกษาเจตคติต่อวิชาชีพครู
ของนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ
ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

วารสารวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร 

2560 ทุนส่วนตัว 

งานวิจัย / 
บทความ
วิจัย 

จิตติรัตน์  แสง
เลิศอุทัย 

การพัฒนารูปแบบการน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเรื่องส้มโอมาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ ส าหรับ
ครูในสังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต 2 

วารสาร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

2560 สกว. 

บทความ
วิชาการ 

จิตติรัตน์  แสง
เลิศอุทัย 

คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในวิจัย วารสารวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร 

 2560  

งานวิจัย / 
บทความ
วิจัย 

จิตติรัตน์  แสง
เลิศอุทัย 

การสังเคราะห์งานวิจัย
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เพ่ือจัดท านโยบายในการ
บริหารจัดการภารกิจวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

วารสารครุศาสตร์ 2560 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครปฐม 

งานวิจัย / 
บทความ
วิจัย 

จิตติรัตน์  แสง
เลิศอุทัย 

การพัฒนาทักษะการคิดเชิง
วิเคราะห์ของนักศึกษาวิชาชีพ
ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม โดยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

วารสาร
บัณฑิตศึกษา 

2558 สกอ. 

งานวิจัย / 
บทความ
วิจัย 

จิตติรัตน์  แสง
เลิศอุทัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วารสาร
บัณฑิตศึกษา 

2558  

งานวิจัย / 
บทความ
วิจัย 

จิตติรัตน์  แสง
เลิศอุทัย 

ปัจจัยส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพ
ครู นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

วารสาร
บัณฑิตศึกษา 

2557 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครปฐม 

งานวิจัย / จิตติรัตน์  แสง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ การประชุมวิชาการ 2557 มหาวิทยาลัย
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บทความ
วิจัย 

เลิศอุทัย วิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาเรียนรู้
ของนักศึกษาวิชาเอก
คณิตศาสตร์โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ 

ระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏครั้งที่ 6  

ราชภัฏ
นครปฐม 

งานวิจัย / 
บทความ
วิจัย 

จิตติรัตน์  แสง
เลิศอุทัย 

แรงจูงใจการศึกษาต่อ สา
วิชาชีพครูของนักศึกษาปี 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

การประชุมวิชาการ
ใหม่ระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏครั้งที่ 5 

2556 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครปฐม 

งานวิจัย / 
บทความ
วิจัย 

จิตติรัตน์  แสง
เลิศอุทัย 

การพัฒนาหลักสูตร ฝึกอบรม
พัฒนา สมรรถภาพครู สร้าง
สื่อการสอนส าหรับครูใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัด
นครปฐม 

วารสารบริหาร
การศึกษา มสว. 

2556 วช. 

งานวิจัย / 
บทความ
วิจัย 

จิตติรัตน์  แสง
เลิศอุทัย 

การพัฒนาสมรรถภาพครูใน
การสร้างสื่อการสอนเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรแกน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ของครูใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัด
นครปฐม 

วารสาร
บัณฑิตศึกษา 

2556 วช. 

ต ารา จิตติรัตน์  แสง
เลิศอุทัย 

วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา เอกสารอัตส าเนา  ทุนส่วนตัว 

  
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ข้าพเจ้าเขียนข้างต้นนั้น เป็นความจริงทุกประการ หากภายหลังมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบพบว่าข้อความใดเป็นเท็จ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ  ทั้งสิ้น 
 
    ลายมือชื่อกรรมการสอบ .........................................................................                                           
                                                                                ( จิตติรัตน์  แสงเลิศอุทัย ) 
                                 วันที ่................./......................../.................. 


