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ประวัติส่วนตัว 
วัน  เดือน ปีเกิด  28  ตุลาคม พ.ศ. 2511  
ปี พ.ศ.ที่จบ / คุณวุฒิ  /     ช่ือสถานศึกษาและประเทศ 

2559  ปร.ด. หลักสูตรและการสอน(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวทิยาลัยศลิปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 
ประเทศไทย 
2541  กศม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
2533 ศษบ. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม ประเทศไทย 
ภาระงานต าแหน่งอื่น ๆ 

กรรมการบริหารสถานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลยันเรศวร ปี พ.ศ.2554-2556 
ที่ปรึกษา สถานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยนเรศวร (ด้านการพัฒนาระบบการเรียนการ

สอน e-Learning) ปี พ.ศ.2554-ปัจจุบัน 
ผู้ประเมินคณุภาพภายนอก กศน. ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ.)  

ปี พ.ศ.2557-ปัจจุบัน 
ผลงานวิจัย/ต ารา/บทความ/โครงการ 

งานวิจัย 
กิตติพงษ์  พุ่มพวง และพัชรินทร์  บูรณะกร. (2557) รายงานการวิจัยเร่ืองการจัดสวัสดิการและสวสัดิภาพแก่ครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา : การประเมินผลและการศึกษาหาแนวทางใหม่.  กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบคุลากรทางการศึกษา (สกสค.).   

กิตติพงษ์  พุ่มพวง และคณะ. (2555) โครงการวิจัยการพัฒนาเครือข่ายโทรทัศน์ครูภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง. พิษณุโลก :  
มหาวิทยาลยันเรศวร.  

กิตติพงษ์  พุ่มพวง และคณะ. (2553) โครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายและพัฒนา 
สื่อการเรียนการสอน สพฐ. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี. 

กิตติพงษ์  พุ่มพวง และคณะ. (2552) โครงการวิจัยการพัฒนาระบบปฏิบัติการลีนกุส์พร้อมใช้ส าหรับmoodle e-Learning  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. นครราชสมีา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี. 
 

  



บทความวิจัย 
กิตติพงษ์  พุ่มพวง (มกราคม-มิถุนายน 2558) “การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีเชือมโยงความรู้ (Connectivism) ผ่านสื่อ 

สังคมออนไลน์” วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์. 10 (19) หน้า 1-13. 
กิตติพงษ์  พุ่มพวง และพัชรินทร์  บูรณะกร. (มกราคม-มิถุนายน 2557) “การจัดสวัสดิการและสวสัดภิาพแก่ครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา : การประเมินผลและการศึกษาหาแนวทางใหม่” วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์. 9 (16) หน้า 49-59. 
3.2 งานบริการทางวิชาการ  (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ในการให้บริการต่อสปัดาห์) 

3.2.1 อาจารย์ที่ปรึกษานสิิตปริญญาตรี 3 ชม./สัปดาห์  นิสิต 42 คน ปี พ.ศ. 2552-2557 
3.2.2 อาจารย์นิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   3 ชม./สัปดาห์  นิสิต 10 คน 
3.2.3 ที่ปรึกษา สถานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยนเรศวร (ด้านการพัฒนาระบบการ

เรียนการสอน e-Learning) พ.ศ.2554-ปัจจุบัน  3 ชม./สัปดาห์   
3.2.4 ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย นสิิตปรญิญาโท   3 ชม./สัปดาห์   
3.2.5 ประธานโครงการเครือข่ายโทรทัศน์ครูภูมภิาค ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร  ปี พ.ศ.2555-2556 3 

ชม./สัปดาห์   
3.2.6 วิทยากรอบรมครูด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ภมูิภาคภาคเหนือ  
- วิทยากร โครงการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ส าหรับผู้อ านวยการส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และศกึษานิเทศก์ สพฐ. รุ่นที่ 1-5 (หลักสูตร 
Smart Classroom and Learning Management System (LMS) 10 ชม./รุ่น) ปี พ.ศ. 2557-2558 

- วิทยากร โครงการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ส าหรับผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สพฐ. รุ่นที่ 1-17 (หลักสูตร Learning Management System (LMS) และGoogle App for 
Education 5 ชม./รุ่น) ปี พ.ศ. 2557-2558 

- วิทยากร โครงการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ส าหรับครูแกนน า สพฐ. รุ่นที่ 
1-25 (หลักสูตร Learning Management System (LMS) และGoogle App for Education 12 ชม./รุ่น) ปี 
พ.ศ. 2557-2558 

- วิทยากร โครงการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ส าหรับครูขยายผล 
Coaching 17 ครูสพฐ. จังหวัดภาคเหนือ (หลักสตูร Google App for Education) 5 ชม./รุ่น) ปี พ.ศ. 2557-
2558 

- วิทยากร โครงการพัฒนาจัดท ายุทธศาสตร์และแผนจลุภาค ส านักงานการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จังหวัดนครพนม (หลักสตูร 3 วัน) ปี พ.ศ. 2557 

- วิทยากร โครงการพัฒนาจัดท ายุทธศาสตร์และแผนจลุภาค ส านักงานการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จังหวัดสรุินทร์ (หลักสูตร 3 วัน) ปี พ.ศ. 2557 

- วิทยากร โครงการเครือข่ายโทรทศัน์ครูภูมภิาค : ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะที่1 : 2554 
พิษณุโลก. 3 ชม./ครั้ง 11 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 5 ชม./รุ่น) ปี พ.ศ. 2555-2556 

- วิทยากร โครงการเครือข่ายโทรทศัน์ครูภูมภิาค : ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะที่2 : 2555 
พิษณุโลก. 3 ชม./ครั้ง 11 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 5 ชม./รุ่น) ปี พ.ศ. 2555-2556 

- วิทยากร  e-Learning Moodle LMS และ Google App for Education  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดนครสวรรค์ 2 วัน 8 ชม./รุ่น) ปี พ.ศ. 2557 

- วิทยากร  โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ส าหรับเยาวชน เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสรา้งสรรค์ ผ่าน
การสืบค้นสิทธิบัตรนานาชาติ โครงการทุน สกว. ปี 2556 4 ชม./รุ่น) 

- ผู้ช่วยวิทยากร อบรมพัฒนาครูเช่ียวชาญ/ครูช านาญการ สพฐ. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 ปี 2555-ปัจจุบัน 4 ชม./รุ่น) 



 
หน่วยงานต้นสังกัดหัวหน้าโครงการวิจัย 
 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  มีแจ้ง 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
 99/9  ต าบลท่าโพธ์ิ  อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000  


