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1. ข้อมูลส่วนตัว 

 ชื�อ    นางสมพร    นามสกุล   หวานเสร็จ  อายุ  51   ปี 
       เกดิวนัที�   18    เดอืน     มีนาคม    พ.ศ.   2504 จังหวดั อุดรธานี 
 ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที�   137   โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถมัภ ์ ถ.พระราม 5 เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร     
 รหัสไปรษณย์ี   10300    โทรศัพท์บ้าน  0-2245-0448     โทรศัพท์มือถอื     0-81593-5909 

อาชีพปัจจุบัน  รับราชการ   ตําแหน่ง   ผูอ้าํนวยการเชี�ยวชาญ  ระดบั  9 
 สถานที�ทํางาน   โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถมัภ ์ ถนน  พระราม 5 เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร     
 
 
 
 

ชื�อย่อปริญญา สาขาวชิา สถาบันการศึกษา/ประเทศ ปีที�สําเร็จ 
ศษ.บ. การสอนชีววิทยา -

คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น/ไทย 2524 

ประกาศนียบตัร การสอนภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช/ไทย 2541 
ประกาศนียบตัร บริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฎัเลย/ไทย 2548 

ศษ.ม. หลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัขอนแก่น/ไทย 2531 
ศษ.ด. หลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัขอนแก่น/ไทย 2545 

Post doctorate in special 
education (The Certificate of 
Advanced Independent  Research 
and Study) 

Special  Education Illinois State University/  , USA 2549 

    

 
พ.ศ. 2526 อาจารย ์ 1  ระดบั  3 โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัขอนแก่น 
พ.ศ. 2536 อาจารย ์ 2   ระดบั  6 โรงเรียนอุบลปัญญานุกลู 
พ.ศ.  2540 อาจารย ์ 2  ระดบั 7 โรงเรียนศรีสังวาลยข์อนแก่น 
พ.ศ. 2542 ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวชับุรี 
พ.ศ. 2542 ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ โรงเรียนอุบลปัญญานุกลู/ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 
พ.ศ. 2544 ผูอ้าํนวยการ  ชาํนาญการพิเศษ โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดัตาก 
พ.ศ. 2544 ผูอ้าํนวยการ  ชาํนาญการพิเศษ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา  9   จงัหวดัขอนแก่น 
พ.ศ. 2548 ผูอ้าํนวยการเชี�ยวชาญ   ระดบั  9 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา  9   จงัหวดัขอนแก่น 
พ.ศ. 2553 ผูอ้าํนวยการเชี�ยวชาญ   ระดบั  9 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค ์ กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2555 ผูอ้าํนวยการเชี�ยวชาญ   ระดบั  9 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค ์ กรุงเทพมหานคร  

รก.โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถมัภ ์

ประวตัแิละผลงานทางวชิาการ ดร.สมพร  หวานเสร็จ 

2. วุฒิการศึกษา   

3. ประวตัิการรับราชการ 
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    ประเทศออสเตรเลีย (2535) นิวซีแลนด ์(2535)   องักฤษ (2531,2552) สหรัฐอเมริกา (2549,2552)   กมัพชูา (2545,2553) 
สิงคโปร์ (2528,2553)   มาเลเซีย (2550,2553)  ญี�ปุ่น (2552,2555) อินเดีย  (2554) เนปาล (2554) ฟิลิปปินส์ (2554)  

 
 

พ.ศ. 2541    รางวลัครูผูมี้ผลงานดีเด่น ดา้นการศึกษาพิเศษ จากคุรุสภาจงัหวดัขอนแก่น    
พ.ศ. 2544     สตรีตวัอยา่งแห่งปี 2544  สาขาพฒันาการศึกษา-บาํเพญ็ประโยชนต่์อสงัคม จากมูลนิธิเพื�อสงัคมไทย 
พ.ศ. 2544    บุคคลตวัอยา่งแห่งปี   2544    สาขานกับริหารสถานศึกษาดีเด่น จากชมรมส่งเสริมจรรยาในวิชาชีพ 
พ.ศ. 2547   บุคคลดีเด่น ที�สนบัสนุนดา้นคนพิการ จาก กระทรวงพฒันาสังคมและความมั�นคงของมนุษย ์
พ.ศ. 2547   ผูบ้ริหารการศึกษาดีเด่น จากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ โดย มลูนิธิเพื�อการศึกษาพิเศษ 
พ.ศ. 2548   ผูบ้ริหารสถานศึกษาที�มีผลงานดีเด่น จากสมาคมผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2551   ผูบ้ริหารดีเด่นดา้นการพฒันาเครือข่ายศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  จากสาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษ    
พ.ศ. 2551   ผูบ้ริหารดีเด่นดา้นการเป็นผูน้าํแห่งการเปลี�ยนแปลง  จากมูลนิธิสากลเพื�อคนพิการ 
พ.ศ. 2551   ผูบ้ริหารดีเด่นดา้นการเป็นผูน้าํแห่งการเปลี�ยนแปลง  จากมูลนิธิสากลเพื�อคนพิการ 
พ.ศ. 2551   เขม็เชิดชูเกียรติ ผูบ้ริหารสถานศึกษาดีเด่น  จากสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ 
พ.ศ. 2551   บุคคลดีเด่นที�ทาํคุณประโยชนด์า้นการพฒันาบุคคลออทิสติก  จาก มหาวิทยาลยัขอนแก่น   
พ.ศ. 2551   บุคคลดีเด่นดา้น การทาํประโยชนแ์ก่สถานศึกษา จากมลูนิธิสากลเพื�อคนพิการ 
พ.ศ. 2551   บุคคลดีเด่นดา้น การเป็นแบบอยา่งที�ดี จากมลูนิธิสากลเพื�อคนพิการ ประจาํปี 2551 
พ.ศ. 2551   บุคคลดีเด่นดา้นการเสียสละ มีนํdาใจ เมตตา กรุณาต่อศิษย ์จากมลูนิธิสากลเพื�อคนพิการ 
พ.ศ. 2551   ผูส้ร้างสรรคคุ์ณประโยชนเ์พื�อคนพิการ จากมูลนิธิช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนสอนคนหูหนวก  จงัหวดัขอนแก่น 
พ.ศ. 2552   ตน้แบบคนดี ศรีแผ่นดิน  จากกระทรวงพฒันาสังคมและความมั�นคงของมนุษย ์
พ.ศ. 2553   ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น  (Person Award) ประเภท ผูบ้ริหารสถานศึกษา  จาก 

สาํนกังานเขตพืdนที�การศึกษา 
พ.ศ. 2553   เกียรติบตัรและเงินรางวลั การประกวดคดัเลือกงานวิจยัดี มีคุณภาพ ประจาํปี 2553 ระดบั ดี จาก 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัdนพืdนฐาน 
พ.ศ. 2553   โล่ “ผูท้าํคุณประโยชนแ์ก่มลูนิธิพิบูลประชาสรรค”์ จากมลูนิธิพิบูลประชาสรรค ์กรุงเทพมหานคร    
พ.ศ. 2553   รางวลัศิษยเ์ก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ประจาํปี 2553 
พ.ศ. 2554     เกียรติบตัรยกยอ่งเชิดชูเกียรติ ผูท้าํคุณประโยชนท์างดา้นการศึกษา เป็นแบบอยา่งที�ดีในดา้นการดาํรงตน 

พฒันาตน อุทิศตน เสียสละ อดทน ในการปฏิบติัหนา้ที�และพฒันาคุณภาพชีวิตใหดี้ขึdน เป็นที�ประจกัษ์
ต่อสาธารณชน จากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ  

พ.ศ. 2554     รางวลัหนึ�งแสนครูดี จากครุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2555 รางวลัระดบัชาติ ผูบ้ริหารสถานศึกษายอดเยี�ยม ชนะเลิศระดบัเหรียญทอง รางวลัทรงคุณค่า สพฐ. 

(OBEC AWARDS) ดา้นการบริหารจดัการ ประจาํปี 2554 จาก สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัdนพืdนฐาน 
พ.ศ. 2555 รางวลัศิษยเ์ก่าดีเด่น โรงเรียนนารีนุกลู จงัหวดัอุบลราชธานี ประจาํปี 2555 
พ.ศ. 2555 เกียรติบตัรเชิดชูเกียรติ Autisticthai Award Year 2012  จากมลูนิธิออทิสติก 

4. ประวตัิการศึกษาดูงานต่างประเทศ    

5. รางวลัที�เคยได้รับ 
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6.1 การพฒันาคนพิการโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน (Communities Based Rehabilitation: CBR) ในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก ประเทศกมัพชูา ในปี 2546  

6.2  การประชุมสุดยอดผูน้าํดา้นการศึกษาพิเศษ (Inclusive Practices for Student with Disabilities) ระหว่างวนัที�  
19-20 กนัยายน 2551  ณ กรุงวอชิงตนัดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา 

6.3 การประชุม The 28th Asia-Pacific International Seminar on Special Needs Education)หวัขอ้ The Role of Special 
Classes ,Resource Rooms and other Arrangements in Regular Schools-Meeting Individual Educational needs while Forming a 
Cohesive Society  ระหว่างวนัที� 1-4  ธนัวาคม 2551 ณ โรงแรม JAL City Kannai Yoko  

6.4 การสัมมนาระดบันานาชาติของภมิูภาคเอเชีย  The 29th Asia-Pacific International Seminar on Special 
Needs Education) หวัขอ้ The Current Situation and Issues of Eucation for Children with Autism : Promoting Autism Education 
with Perspectives toward a Cohesive Society  ระหว่างวนัที� 1-4 ธนัวาคม 2552 ณ โรงแรม JAL City Kannai Yokohama 

 6.5 การสัมมนาการของประเทศในเครือจกัรภพองักฤษ The Best of Asia  2010 (BES ASIA 2010) จากทบวง
การคา้และการลงทุนประเทศองักฤษ (UK Trade & Investment London: UKTI London) ระหว่างวนัที� 10-12  เดือน
ตุลาคม  พ.ศ. 2553  ณ เมือง  Kuala Lumpur ประเทศ มาเลเซีย   
 
 
 

 

7.1 หนังสือ/ตํารา/เอกสารประกอบการสอน/บทความทางวชิาการ/อื�นๆ   
 

ประเภทผลงาน ชื�อเรื�อง สํานักพมิพ์ ปีที�พมิพ์ 
หนงัสือ การใชภ้าษาภาพเพื�อพฒันาการเขียนสาํหรับเด็กบกพร่อง

ทางการไดย้นิและภาษา 
- 2544 

หนงัสือ การเล่าเรื�องดว้ยภาษาภาพ - 2545 
หนงัสือ การจัดการศึกษาพิเศษ แบบจําแนกประเภทและไม่

จาํแนกประเภท (Categorical and Noncategorical Approach) 
- 2545 

หนงัสือ คู่มือการพฒันาหลกัสูตรสาํหรับเด็กพิการและการ
ประเมินผลทางการศึกษา 

 2545 

หนงัสือ การจดัการศึกษาแบบเรียนรวม( Inclusive  Education ) อุบลกิจออฟเซ็ท 2545 
หนงัสือ แนวทางการใหบ้ริการช่วยเหลือระยะแรกเริ�มและการจดั

การศึกษาเพื�อคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน 
 2546 

หนงัสือ การพฒันาศูนยท์รัพยากรการเรียนรู้สาํหรับคนพิการ  - 2546 
หนงัสือ แบบวิเคราะห์ของเล่น   - 2547 
หนงัสือ ของเล่นภมิูปัญญาชาวบา้นกบัการพฒันาผูพ้ิการ - 2548 
หนงัสือ แผนการสอนเพื�อพฒันาศกัยภาพผูพ้ิการ - 2548 
หนงัสือ การพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกโดยใชสื้�อสนบัสนุน

การเรียนรู้ผา่นการมอง 
- 2552 

6. ประวตัิการนําเสนอผลงานระดบันานาชาติ 

7.  ผลงานทางวชิาการ 
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7.2 งานวจัิย 
 

ลาํดบัที� ชื�อเรื�อง ปีที�พมิพ์ 
1 แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์เบืdองตน้สาํหรับนกัเรียนที�มีความบกพร่องทางการไดย้นิ 2530 
2 สภาพปัจจุบนัและความตอ้งการความช่วยเหลือของผูป้กครองเด็กที�มีความบกพร่องทางสติปัญญา 2543 
3 การพฒันารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์เรื�อง เศษส่วน สาํหรับเด็กที�ความบกพร่องทางร่างกาย

แขนขาและลาํตวั 
2543 

4 การศึกษาสภาพบริบทและประเด็นปัญหาเกี�ยวกบัการจดัการศึกษาเพื�อคนพิการ 2544 
5 การพฒันาคู่มือการใชห้ลกัสูตรอบรมผูป้กครองเพื�อฟืd นฟูสมรรถภาพเด็กที�มีความบกพร่อง

ทางสติปัญญาระดบัปฐมวยั 
2544 

6 การพฒันาหลกัสูตรอบรมผูป้กครองเด็กที�มีความบกพร่องทางสติปัญญา 2545 
7 ผลการใชก้รอบงาน SETT ต่อการพฒันาศกัยภาพเด็กบกพร่องทางร่างกาย:กรณีศึกษา 2546 
8 ผลของการใชร้ะบบการแลกเปลี�ยนรูปภาพเพื�อการสื�อสาร ( Picture Exchange Community 

System :PECS)  และกลวิธีการรับรู้ผา่นการมอง (Visual Strategies) ต่อพฒันาการทกัษะการ
สื�อสารของเด็กออทิสติก: กรณีศึกษา 

2547 

9 การพฒันารูปแบบการช่วยเหลือระยะแรกเริ�มเด็กที�มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยการ
บริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม ของศูนย ์ศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 

2547 

10 การศึกษาสภาพบริบทการจดัการศึกษาสภาพบริบท  ปัญหาและแนวทางในการจดัการศึกษา
สาํหรับบุคลลออทิสติกในโรงเรียนเรียนร่วม 

2548 

11 การพฒันาศกัยภาพบุคคลพิการซอ้นในชุมชน 2550 
12 รายงานการประเมินผลโครงการโรงเรียนตน้แบบการทดลองสอนแบบสองภาษา สาํหรับเด็กหูหนวก   2551 
13 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ เกี�ยวกบัเด็กพิการโดยการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม 2551 
14 รายงานการประเมินการใชห้นงัสือการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกโดยใชสื้�อสนบัสนุน

การเรียนรู้ผา่นการมอง 
2552 

15 การพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ สาํหรับผูป้กครองของบุคคลออทิสติก  ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 2552 
16 รายงานการประเมินผลนโยบายการจดัการศึกษาสาํหรับเด็กดอ้ยโอกาส : กลุ่มเด็กพิการตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื�อวนัที� 26 ตุลาคม 2547ไปสู่การปฏิบติั ระหว่าง พ.ศ. 2548- 2553 สภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

2553 

17 รายงานการประเมินโครงการปรับบา้นเป็นหอ้งเรียนเปลี�ยนพ่อแม่เป็นครู 2553 
18 รายงานการประเมินโครงการค่ายอิงกนัแบ่งปันความสุขเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยูห่วั ฯ เนื�องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ  5 ธนัวาคม 2554   
2554 

19 รายงานการวิจยัชุดโครงการ การเพิ�มโอกาสและพฒันาคุณภาพในการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ 
ของสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดว้ย งานวิจยั 3 เรื�อง 1) อนาคตภาพการจดัการศึกษาพิเศษ 
2)การรพฒันาระบบเทคโนโลยสิี�งอาํนวยความสะดวกสาํหรับนกัเรียนพิการ 3)รูปแบบศูนยก์ารเรียน
เฉพาะความพิการ 

2554 
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ปีที� ตําแหน่ง ชื�อและที�ตั;งสํานักงาน 
2538  ผูริ้เริ�มก่อตัdง มลูนิธิช่วยเหลือเดก็พิการอุบลราชธานี 
2530-

ปัจจุบนั 
กรรมการพฒันาหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน
สาํหรับเดก็ที�มีความตอ้งการพิเศษทางการศึกษาทุก
ประเภท 

สาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษ   
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัdน
พืdนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

2546 กรรมการจดัทาํหลกัสูตรการช่วยเหลือระยะแรกเริ�ม
สาํหรับเดก็ที�มีความตอ้งการพิเศษทางการศึกษา  

สาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษ   
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัdน
พืdนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

2547 กรรมการจดัทาํหลกัสูตรการจดัการศึกษาแบบเรียนร่วม  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัdน
พืdนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

2548 ผูริ้เริ�มก่อตัdงและประธานสมาคม สมาคมวิจยัทางการศึกษาพิเศษ 
2548 กรรมการอนุมติัหลกัสูตรประกาศนียบตัรครูการศึกษา

พิเศษ  
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัdน
พืdนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

2548 กรรมการอนุมติัหลกัสูตรมหาบณัฑิตสาขาวิชาจิตวิทยา
การการศึกษาพิเศษ  

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัdน
พืdนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

2548 กรรมการอนุมติัหลกัสูตรมหาบณัฑิตสาขาวิชาหลกัสูตร
และการสอนการศึกษาพิเศษ  

สาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษ   
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัdน
พืdนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

2547 -
ปัจจุบนั 

วิทยากรที�ไดรั้บการอนุมติัจาก   สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัdนพืdนฐานเพื�ออบรมครู ในหลกัสูตรการสอน
เดก็ที�มีความตอ้งการพิเศษทางการศึกษาทุกประเภทที�
ระบุตามกฎกระทรวงฯ 

สาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษ   
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัdน
พืdนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

2550 ก่อตัdงและเป็นนายกสมาคม สมาคมวิจยัทางการศึกษาพิเศษ  
2550-

ปัจจุบนั 
ผูท้รงคุณวฒิุ ของสาํนกังาน ก.ค.ศ. สาํนกังาน ก.ค.ศ. 

2553 คณะอนุกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาสาํหรับคน
พิการในทศวรรษที�สอง 

กระทรวงศึกษาธิการ 

2553 คณะกรรมาธิการการพฒันาสงัคมและกิจการเดก็ เยาวชน 
สตรี ผูสู้งอาย ุคนพิการ และผูด้อ้ยโอกาส วฒิุสภา 

คณะกรรมาธิการการพฒันาสังคม
และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี 
ผูสู้งอาย ุคนพิการ และผูด้อ้ยโอกาส 
วฒิุสภาที� สว (กมธ3) 0019/24751 

2554 คณะกรรมการพฒันาสถาบนัราชานุกลู สถาบนัราชานุกลู 
2554 คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

8.ประสบการณ์ด้านการทาํงานอื�นๆ    
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 8. ประสบการณ์ด้านการทาํงานอื�นๆ   (ต่อ) 
 

ปีที� ตําแหน่ง ชื�อและที�ตั;งสํานักงาน 
2554 คณะกรรมการการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพชีวิตคน

พิการแห่งชาติฉบบัที� 4 พ.ศ. 2555 – 2559 ครัd งที� 8/2553 
อนุกรรมการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบบัที� 4 พ.ศ. 
2555 – 2559 

2554 คณะกรรมการดาํเนินงานปรับปรุงและกาํหนดกรอบ
รายการและราคาครุภณัฑ ์สาํหรับการจดัการศึกษาพิเศษ
และการศึกษาสงเคราะห์ 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัdน
พืdนฐาน 

2554 คณะกรรมการดาํเนินงานปรับปรุงและกาํหนดกรอบ
รายการและราคาครุภณัฑ ์สาํหรับการจดัการศึกษาพิเศษ
และการศึกษาสงเคราะห์ 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัdน
พืdนฐาน 

2554 คณะกรรมการดาํเนินงานปรับปรุงและกาํหนดกรอบ
รายการและราคาครุภณัฑ ์สาํหรับการจดัการศึกษาพิเศษ
และการศึกษาสงเคราะห์ 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัdน
พืdนฐาน 

2555 คณะกรรมการพิจารณายกร่างเอกสารแนวทางการเอืdอ
ตามสภาพผูเ้รียนดา้นการสดัประเมินผลสาํหรับนกัเรียน
พิการหรือบกพร่อง 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัdน
พืdนฐาน 

2555 คณะกรรมการดาํเนินงานพฒันาสื�อคอมพิวเตอร์ตน้แบบ 
สาํหรับนกัเรียนที�มีความบกพร่อง 8 ดา้น ในรูปแบบการ
โตต้อบกบัผูเ้รียนโดยตรงแบบมีปฏิสัมพนัธ์ 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัdน
พืdนฐาน 

 
 
 
 
 
 

   [ � ]  ระดบัปฐมวยั ระยะเวลา   5    ปี [�]  ระดบัประถมศึกษา ระยะเวลา      3    ปี 
   [�]  ระดบัมธัยมศึกษา      ระยะเวลา    7    ปี            [�]  ระดบัอุดมศึกษา ระยะเวลา     10   ปี 
   [� ]  อื�น ๆ (โปรดระบุ)  1)   สอนเดก็บกพร่องทางการไดย้ิน       ระยะเวลา      9    ปี    
                2) สอนเดก็บกพร่องทางดา้นสติปัญญา         ระยะเวลา      5     ปี   

                       3)   สอนเดก็บกพร่องทางดา้นร่างกาย          ระยะเวลา      2     ปี 
                       4)   บริหารการศึกษาพิเศษและศึกษาสงเคราะห์     ระยะเวลา    13    ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.ประสบการณ์ด้านการสอน 
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ตาํแหน่ง สถาบัน 

ผูท้รงคุณวฒิุ ผูเ้ชี�ยวชาญ  
อาจารยพิ์เศษและอาจารย์
ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม      

    

มหาวิทยาลยัขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่               จงัหวดัขเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง                       จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร                        จงัหวดันครปฐม 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม                  จงัหวดัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย  จงัหวดัเลย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม             จงัหวดันครปฐม 
มหาวิทยาลยัราชภฎัอุดรธานี              จงัหวดัอุดรธานี 
มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต            จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสารคาม  จงัหวดัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  จงัหวดัระยอง 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ข้อมูล ณ วนัที� 1 ธันวาคม  2555 
 

     ขอรับรองวา่ขอ้มลูขา้งตน้เป็นความจริง 
 
(นางสมพร  หวานเสร็จ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ประสบการณ์ระดบัอุดมศึกษา 
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             นายกสมาคมวจิยัทางการศึกษาพเิศษ                             เจ้าของเวบไซต์   http://www.sedthailand.com 

 

 

 

 

 

 

 
            

     หนังสือและตาํรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนสําหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 

 

 
           

11. ตัวอย่างผลงาน 
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1.  ศึกษาพากเพียร 
ใหค้วามรู้แก่ผูป้กครองเกี�ยวกบัการพฒันาศกัยภาพนกัเรียนพิเศษ 

2.  เรียนรู้ปัญหา 

ผูป้กครองร่วมกนัคิดวเิคราะห์ปัญหาของนกัเรียนพิเศษ 

5.  พิชิตทางตนั 

ผูป้กครองร่วมกนัผลิตสื�อพฒันาศกัยภาพนกัเรียนพิเศษ 

6. มุ่งมั�นช่วยเหลือ 

ผูป้กครองนาํเสนอผลการพฒันาและร่วมกนัคิดวธีิการ
พฒันาศกัยภาพนกัเรียนพิเศษ 

 

7.  มุ่งมั�นช่วยเหลือผูป้กครองที�ประสบความสาํเร็จนาํเสนอวธีิการพฒันาศกัยภาพนกัเรียนพิเศษอื�นๆ 

 รูปภาพขั;นตอนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ผู้ปกครองนักเรียนที�มีความต้องการจําเป็นพิเศษทางการศึกษา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.  ศึกษาขอ้ดี 

ผูป้กครองร่วมกนัคน้หาขอ้ดีของนกัเรียนพิเศษ 
4.  มีส่วนร่วมคิด 

ผูป้กครองร่วมกนัคิดวธีิการพฒันาศกัยภาพนกัเรียนพิเศษ 


