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ประวัติส่วนตัวโดยย่อ 

 

 

ชือ สกลุ   นางสาวปนดัดา   วงคจ์นัตา 

ตาํแหน่ง  รองผูอ้าํนวยการ   

สถานทีทํางาน     ศนูยก์ารศึกษาพิเศษส่วนกลาง  จงัหวดักรุงเทพมหานคร    

ทีตงั 4645  ถนน ดินแดง  แขวง ดินแดง  เขตดินแดง จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  

ชือย่อปริญญา สาขาวชิา สถาบันการศึกษา ปีทีสําเร็จ 

วทบ. กิจกรรมบาํบดั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2542 

ประกาศนียบตัร วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิ

ราช 

2544 

ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2547 

The certificate in special 

education. 

Special Education Illinois State University/  , 

USA 

2549 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฎัเลย 2552 

ปร.ด.  หลกัสูตรและการเรียน

การสอน   

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2554 

 

ประวตักิารทํางาน   

พ.ศ.2542-2544  นกักิจกรรมบาํบดั โรงเรียนศึกษาพิเศษเชียงราย จงัหวดัเชียงราย     

พ.ศ.2544-2545  นกักิจกรรมบาํบดั ศนูยก์ารศึกษาพิเศษประจาํจงัหวดัเชียงราย  

พ.ศ.2545-2548  อาจารย ์ 1  ระดบั  3 ศนูยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9  

 พ.ศ.2549-2553  ครู ค.ศ.1  ศนูยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 

 พ.ศ.2553-2555  รองผูอ้าํนวยการ  โรงเรียนพิบูลประชาสรรค ์ กทม. 

 พ.ศ.2555-ปัจจุบนั รองผูอ้าํนวยการ  ศนูยก์ารศึกษาพิเศษส่วนกลาง  กทม. 
 

ประวตักิารศึกษาดูงาน 

ประเทศสิงคโปร์ (2547)  สหรัฐอเมริกา  (2549) มาเลเซีย (2553)  กมัพชูา (2553) ฟิลิปปินส์ (2554) 

ญีปุ่น (2555) เวียตนาม (2556) บรูไน  (2556)   

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทัวไป 
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1. พ.ศ. 2551   เกียรติบตัรบุคคล ดีเด่น ดา้นการทาํประโยชน์แก่สถานศึกษา  จากมลูนิธิสากลเพือคนพิการ 

2. พ.ศ. 2551   ประกาศนียบตัร ครูดีเด่นระดบักลุ่มโรงเรียน จากสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และ

การศึกษาพิเศษ 

3. พ.ศ. 2551   เกียรติบตัรผลงานระดบัดี ดา้นการผลิตสือ นวตักรรม การเรียนรู้และการกระตุน้พฒันาการ

สาํหรับเด็กพิเศษ  จากศนูยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9  

4. พ.ศ. 2551   เกียรติบตัรบุคคลดีเด่น  ดา้นการใหค้าํปรึกษา จากมลูนิธิ สากลเพือคนพิการ 

5. พ.ศ. 2552    ประกาศนียบตัร ผูมี้ผลงานวิจยัดีเด่นระดบัดี  ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาทาํวิจยั

ควบคู่กบัการทาํงาน  จาก สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

6. พ.ศ. 2553   เกียรติบตัรขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น “Person Award” ระดบัเขตพืนที

การศึกษา จาก สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา ขอนแก่น เขต 1   

7. พ.ศ.2553    เกียรติบตัรผูมี้ผลงานทางวิชาการดีเด่น ประเภทบุคคลออทิสติก จากกลุ่มสถานศึกษา

สาํหรับคนพิการและผูด้อ้ยโอกาส กลุ่ม 3  (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 

       8.  พ.ศ. 2553   โล่ “บุคคลดีเด่นทีทาํคุณประโยชน์ดา้นการพฒันาบุคคลออทิสติก” จาก 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

       9.  พ.ศ. 2553    โล่ “ผูท้าํคุณประโยชน์แก่มลูนิธิพิบูลประชาสรรค”์ จากมลูนิธิพิบูลประชาสรรค ์

กรุงเทพมหานคร    

10. พ.ศ.2555    เกียรติบตัรเชิดชูเกียรติ  บุคคลทีทาํคุณประโยชน์แก่บุคคลออทิสติก ( Autisticthai Award 

Year 2012 ) จากมลูนิธิออทิสติกไทย ร่วมกบัสมาคมผูป้กครองบุคคลออทิซึม (ไทย)  

11. พ.ศ.2555   เข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบตัร "หนึงแสนครูดี" ประจาํปี  พ.ศ. 2555 จากครุสภา 

กระทรวงศึกษาธิการ     

12. พ.ศ. 2555  โล่และเข็มรางวลัชนะเลิศ เหรียญทอง รางวลัทรงคุณค่า   OBEC AWARDS  ปีการศึกษา  

2555  รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษายอดเยยีม ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือการเรียนการสอน   

     
  

บทความทางวชิาการ 

2551 สถานภาพและความตอ้งการในการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอนการศึกษา

พิเศษ ของมหาวิทยาลยัขอนแก่น. วารสารวจิยั มข. ฉบบัมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีที 13 ฉบบัที 11 (ธ.ค.2551) หนา้ 1236-1241 

2551 * การศึกษาสภาพการทาํปริญญานิพนธเ์กียวกบับุคคลออทิสติกในประเทศไทย. วารสารหลกัสูตร

และการเรียนการ สอน มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีที 1 ฉบบัที 2 ( ม.ค.-มิ.ย. 2551 ) หนา้ 90-97.  

2554 * การพฒันารูปแบบการอบรมผูป้กครองของบุคคลออทิสติกโดยใช ้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต. วารสารวิชาการ

รมยสาร คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์  ปีที  9  ฉบบัที   1  ( ม.ค.-

มิ.ย.2554) . หนา้ 69-81  

ผลงานทางวชิาการ 

รางวลัทีได้รับ 
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2554 * Developing  Electronic-Training Model for  Autistic’s Parents Model: ETAP Model . The 5th 

Asia Pacific Occupational Therapy Congress 19-24 November 2011 The Empress Convention Center, 

Chiang    Mai, Thailand.  A0405.  

การวจิยั 

2545   * ผลการศึกษาพฒันาการนกัเรียนโรงเรียนศึกษาพิเศษเชียงราย โดยใชแ้บบประเมิน Developmental 

Screening     Inventory Test: DSI. โรงเรียนศึกษาพิเศษเชียงราย กองการศึกษาเพือคนพิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ. 

2546   * ผลของการใชร้ะบบการแลกเปลียนรูปภาพเพือการสือสาร ( Picture Exchange Community 

System :PECS)  และ กลวิธีการรับรู้ผา่นการมอง (Visual Strategies) ต่อพฒันาการทกัษะการสือสาร

ของเด็กออทิสติก: กรณีศึกษา. ศนูยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9. สาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษ 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.  

2548   * ปัจจยัจิตลกัษณะและปัจจยัสถานการณ์ทีเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมการปฏิบติังานของครูอตัราจา้ง ศนูย์

การศึกษาพิเศษ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ.

วิทยานิพนธศึ์กษาศาสตร์มหาบณัฑิต  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

2550   * การสาํรวจปัญหาการบูรณาการประสาทความรู้สึกของบุคคลออทิสติก ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ. 

ศนูยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จงัหวดัขอนแก่น. 

2551       รายงานการวิจยัเรืองสถานภาพและความตอ้งการในการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาหลกัสูตร

และการสอนการศึกษาพิเศษ ของมหาวิทยาลยัขอนแก่น. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

2551 *   ผลของการใชโ้ปรแกรม   Autistic Tactile ’s  Program ทีมีต่อการรับรู้ สมัผสัผวิกายของเด็กออทิ

สติก. ศนูยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จงัหวดัขอนแก่น.  

2551 *   ผลการใหบ้ริการช่วยเหลือระยะแรกเริมของศนูยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 ปีงบประมาณ 2551. 

ศนูยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จงัหวดัขอนแก่น.  

2552       การประเมินโครงการโรงเรียนตน้แบบ การทดลองสอนแบบสองภาษาสาํหรับนกัเรียนหูหนวก. 

วิทยาลยัราชสุดา  มหาวิทยาลยัมหิดล. 

2553       รายงานการประเมินโครงการปรับบา้นเป็นหอ้งเรียนเปลียนพ่อแม่เป็นครู. สาํนกับริหารงาน

การศึกษาพิเศษ. กระทรวงศึกษาธิการ. 

2553       รายงานการประเมินโครงการค่ายอิงกนัแบ่งปันความสุขเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ฯ 

เนืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ  5 ธนัวาคม 2554  . สาํนกับริหารงานการศึกษา

พิเศษ. กระทรวงศึกษาธิการ. 

2553     รายงานการประเมินผลนโยบายการจดัการศึกษาสาํหรับเด็กดอ้ยโอกาส : กลุ่มเด็กพิการตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมือวนัที 26 ตุลาคม 2547 ไปสู่การปฏิบติั ระหว่าง  2548- 2553.  สภาการศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ.กระทรวงศึกษาธิการ 

2554   * การพฒันารูปแบบการอบรมผูป้กครองของบุคคลออทิสติกโดยใช ้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต. วิทยานิพนธ์

ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการเรียนการสอน บณัฑิตวิทยาลยั  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น.   
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2554        รายงานการวิจยัชุดโครงการ การเพิมโอกาสและพฒันาคุณภาพในการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ.  สภา

การศึกษา . กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดว้ย งานวจิยั 3 เรือง 1) อนาคตภาพการจดัการศึกษาพิเศษ 2)การรพฒันา

ระบบเทคโนโลยสิีงอาํนวยความสะดวกสาํหรับนกัเรียนพิการ 3)รูปแบบศนูยก์ารเรียนเฉพาะความพิการ 

2555 *   รายงานผลการใชชุ้ดอุปกรณ์เครืองช่วยทีมีต่อความสามารถในการใชมื้อทาํกิจกรรมของเดก็บกพร่อง

ทางร่างกายหรือการเคลือนไหว    

หมายเหตุ   * หมายถึง เป็นผูว้ิจยัหลกั 

 

ปี พ.ศ. รายการ หน่วยงาน 

2547 -

ปัจจุบนั 

วิทยากรทีไดรั้บการอนุมติัจาก   สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขนัพืนฐานเพืออบรมครู ในหลกัสูตรการสอนเดก็ที

มีความตอ้งการพิเศษทางการศึกษาทุกประเภททีระบุตามกฎ

กระทรวงฯ 

สาํนกับริหารงานการศึกษา

พิเศษ   สาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขนั

พืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

2548-

ปัจจุบนั 

คณะกรรมการริเริมก่อตงัและเลขาธิการสมาคม สมาคมวิจยัทางการศึกษา

พิเศษ 

2553-

ปัจจุบนั 

คณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบาํบดัดา้นการ

พิจารณาขึนทะเบียนและจดัสอบความรู้ 

สาํนกัสถานพยาบาลและ

การประกอบโรคศิลปะ  

กระทรวงสาธารณสุข 

2554 คณะกรรมการดาํเนินงานปรับปรุงและกาํหนดกรอบรายการ

และราคาครุภณัฑ ์สาํหรับการจดัการศึกษาพิเศษและ

การศึกษาสงเคราะห์ 

สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขนัพืนฐาน 

2554 คณะกรรมการพิจารณายกร่างเอกสารแนวทางการเอือตามสภาพ

ผูเ้รียนดา้นการสดัประเมินผลสาํหรับนกัเรียนพิการหรือบกพร่อง 

สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขนัพืนฐาน 

2554 คณะกรรมการดาํเนินงานพฒันาสือคอมพิวเตอร์ตน้แบบ 

สาํหรับนกัเรียนทีมีความบกพร่อง 8 ดา้น ในรูปแบบการ

โตต้อบกบัผูเ้รียนโดยตรงแบบมีปฏิสมัพนัธ ์

สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขนัพืนฐาน 

2555 คณะกรรมการพิจารณาสือการเรียนรู้ในรูปแบบ CAI เพือ

บรรจุลงในคู่มือรายการสิงอาํนวยความสะดวก สือ บริการ 

และความช่วยเหลืออืนใดทางการศึกษา 

สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขนัพืนฐาน 

2556 คณะอนุกรรมการขบัเคลือนแผนพฒันาการจดัการศึกษาสาํหรับ

คนพิการระยะ 5  ปี (2555-2556) ดา้นการวิจยัและพฒันาหลกัสูตร 

กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล 

สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขนัพืนฐาน 

 

   การเป็นคณะกรรมการ 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/

