
ช่ือ – สกุล  :  ดร.กิตต์ิกาญจน์  ปฏิพันธ์ [ Dr.Kittkhan Patipan] ครู คศ.3 

  ต ำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

        สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 (วอศ.ขก.) 

  อีเมล์ : pkittkhan@hotmail.com , kittkhan@gmail.com  

 เว็บไซต์ : http://kit.kvc.ac.th , www.konsangsan.com 

กำรศึกษำ  ระดับปริญญาตรี  : ประกาศนียบัตรครูเทคนิคช้ันสูง (ปทส.)  

            วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม(ทุนคุรุทายาทกรมอาชีวศึกษา) เกรดเฉล่ีย 3.50 

    ระดับปริญญาโท   : เทคโนโลยีและส่ือสารฯ (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

            วิทยาเขตปัตตานี เกรดเฉล่ีย 3.82 

    ระดับปริญญาเอก : สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกรดเฉล่ีย 4.00 

            งานวิจัยได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลสอบ Excellence 
 

งำนวิจัย  : - โมเดลสมการเชิงโครงสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา (ทุน มข. 2555) 

     - การเรียนรู้วิชาโครงการโดยใช้วิจัยเป็นฐานของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทุน สวพ.2556) 

     - วิเคราะห์ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายงบประมาณท่ีสนับสนุนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  

       ของส านักวิจยัและพัฒนาการอาชีวศึกษาประจ าปี 2556 (ทุน สอศ. 2556) 

    - การศึกษาค่าใช้จ่ายรายหัวส าหรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประเภทอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร 

        วิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาคหกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  

        ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจ าปี 2560 (ทุน สอศ. 2560) 

     - การวิจัยและพัฒนาสถานท่ีเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา  

        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  

 
 

บทควำมวิจัย  :  Teacher Perceptions of Creative Leadership of Vocational Education Institutes' Principals in Thailand 

เอกสำรประกอบกำรสอน   :    หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  (2555) 

การสร้างและจัดการเว็บไซต์ (2559) 
 

สื่อกำรสอน   :    ส่ือดิจิทัลการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  (2561) 

   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  (2557) รางวัล “ส่ือดีเด่นระดับชาติ” 

 

 



 

 
 

หนังสือ   :    -  ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ : ส่ิงท่ีควรมีส าหรับทุกคนในอนาคต (2556) (ISBN : 978-6163 35742-7) 

        - ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ : คนสร้างสรรค์  , (2562) (ISBN : ………………..  อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
 

Cert   :  -  In International Symposium on Educational Research & Practice 2011 

                from College of  Education Washington State , Pullman, University,  U.S.A.  

      -  In Contemporary Research in Education Administration: Theory to Practice      

               Washington State University,  U.S.A. 

 

Expert   :   Use Programs Lisrel , Web design and Development , Leadership , Research 

        ICT Development , Graphic Design , Creative Thinking Development 

 

รำงวัลแห่งควำมภำคภูมิใจ :   

     - ได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติครูคุรุสภำ ประจ าปี 2561  จาก ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

     - ได้รับรางวัล สุดยอดครูดีของปวงประชำ ประจ าปี 2560 ในโครงการครูดีของปวงประชา จาก สกสค. 

     - ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทองระดับชำติ ประจ าปี 2560 การประกวดสถานท่ีเรียนรู้เทคโนโลยีฯ  

        ของ สอศ. ห้อง “Mobile Application” 

     - ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับชำติ ประจ าปี 2559 การประกวด 3D Animation ณ จังหวัดระยอง  

     - ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ระดับชำติ ประจ าปี 2558 การประกวด 3D Animation จังหวัดนครสวรรค์  

     - ได้รับรางวัล “ครูดีเด่น ด้ำนเทคโนโลยีฯ” ประจ าปี 2558 จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  

     - ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูดีเด่น ด้ำนเทคโนโลยีฯ” ปี 2558 จากส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  

     - ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูคุรุสดุดี” ประจ าปี 2558 จากส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  

      - ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่ำดีเด่นด้ำนวิชำกำรและวิจัย” ประจ าปี 2558 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

     - ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชำติ ประจ าปี 2558 การประกวดสถานท่ีเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี 

      ของ สอศ. เจ้าของห้อง “Creative Web Design” 

      - ได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจ าปี 2557 จากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  

      - ได้รับรางวัล “ครูเดิมที่แสนดี” ประจ าปี 2557 จากศาสตราจารย์ ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์  

 



 

รำงวัลแห่งควำมภำคภูมิใจ (ต่อ) :   
 

       - อาจารย์ท่ีปรึกษา นางสาวขัตติยา ฮิวช์ส ได้รับรางวัล นักเรียนรำงวัลพระรำชทำน ประจ าปี 2557 

     - ได้รับรางวัล “ครูผู้มีควำมมุ่งม่ัน ทุ่มเท มีควำมวิริยะ อุตสำหะ ท ำงำนโดยไม่มีวันลำ วันหยุด”  

       ประจ าปี 2556 จากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  

    - ได้รับรางวัล สื่อ ICT2013 ดีเด่นระดับชำติ ประจ าปี 2556 จาก ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  

    - อาจารย์ท่ีปรึกษา นางสาวขัตติยา ฮิวช์ส ได้รับรางวัล ชนะเลิศระดับชำติ ประจ าปี 2556 

        จากการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในท่ีสาธารณะ  

     - ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจ าปี 2556 จาก ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

      - ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ประจ าปี 2556 จาก ศาสตราจารย์ ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์     

     - ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ในเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปี 2537 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 
 

เคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ :  - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชิดชูยิ่งช้างเผือก ช้ันทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ทช.) ปี 2557   

     - เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฏไทย ช้ันทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ทม.) ปี 2554 

    - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มงกุฎไทย  ช้ันตริตาภรณ์มงกุฏไทย (ตม.) ปี 2547 

    - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้างเผือก  ช้ันจัตุรถาภรณ์ ช้างเผือก (จช.) ปี 2544 

 

วิทยำกร (เชี่ยวชำญ) :   

     - การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก     - การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 

     - การจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ CMS : Joomla    - การใช้สมรรถนะดิจิทัล (Digital Literacy) 

     - การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือดิจิทัล      - การผลิตส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิสก์ (E-Book) 

     - การพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์      - การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 

     - การจัดสถานท่ีเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา – การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ผลงำนแห่งควำมภำคภูมิใจ  :   

 - เป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) พ.ศ. 2562 ของ สอศ. 

   ค าส่ัง สอศ.ท่ี 748/2562  ลว. 19 เมษายน 2562 

 - เป็นผู้ประสานงานองค์กรรับรองสาขาไอซีที ของสถาบันฯ และเป็นเจ้าหน้าท่ีสอบสาขาซอฟต์แวร์และ 

    การประยุกต์ อาชีพนักพัฒนาระบบช้ัน 3 จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

 - เป็นคณะกรรมการออกแบบและพัฒนาระบบงานด้านไอซี ให้กับหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน  

 - คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน การแข่งขันทักษะระดับชาติ ทักษะการพัฒนาระบบเครือข่าย 

    ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สอศ. ประจ าปี 2561 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

 - คณะกรรมการร่วมตัดสินการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO : world Robot Olympiad 2018) และ  

    Brick Challenge ประจ าปี 2561  

  - คณะกรรมการด าเนินโครงการอบรมหลักสูตรออกแบบจัดท าชุดเอกสารประกอบการสอนฯ 

   ค าส่ัง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ี 823/2561 ลว. 22 พ.ค. 2561 

 - กรรมการและเลขานุการ การจัดท าคู่มือประกวดการจัดสถานท่ีเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา 

   ประจ าปี 2561 ค าส่ัง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขท่ี 33/2561 ลว. 9 ม.ค. 2561 

  - คณะอนุกรรมการด าเนินการวิจัยการศึกษาค่าใช้จ่ายรายหัวฯ ค าส่ัง สอศ. ท่ี 1853/2560 ลว. 10 พ.ย. 2560 

 - คณะกรรมการท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา(2562-2565) ค าส่ัง ศธ.ภาค 12 ท่ี 25/2560 ลว.15 ส.ค. 2560   

 - คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะระดับชาติ สาขาไอที ของ สอศ. ประจ าปี 2559 จังหวัดนครสวรรค์ 

 - กรรมการและเลขานุการ การจัดท าคู่มือประกวดการจัดสถานท่ีเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา 

   ประจ าปี 2559 ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขท่ี 1838/2559 ลว. 8 พ.ย. 2559 

  - คณะกรรมการร่วมตัดสินการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO : world Robot Olympiad 2016) และ  

    Brick Challenge ประจ าปี 2559 ลว.29 ส.ค. 2559 จากสถาบันพัฒนาการเรียนการสอนฯ (สพวค.) 

  - คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาภาค 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561  

    เลขท่ีค าส่ังส านักงานศึกษาธิการภาค เลขท่ี 128/2559 ลว.1 ก.ค. 2559   

 - คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2560 (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)  

   ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขท่ี 321/2559 ลว. 3 พ.ค. 2559 

 - กรรมการคัดเลือกบทความงานวิจัยระดับชาติและผลงานวิจัยในเขตลุ่มแม่น้ าโขง ประจ าปี 2558  

    ค าส่ัง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย . เลขท่ี 66/2558 ลว. 8 มิ.ย. 2558   

- กรรมการและเลขานุการ การจัดท าคู่มือประกวดการจัดสถานท่ีเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา 

    ประจ าปี 2557 ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขท่ี 860/2557 ลว. 10 ก.ค. 2557 


