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1. ขอ้มลูสว่นตวั 
 ชือ่    นางสมพร    นามสกลุ   หวานเสร็จ  อาย ุ 53   ปี 

       เกดิวนัที ่  18    เดอืน     มนีาคม    พ.ศ.   2504 จงัหวดั อดุรธาน ี
 ปจัจบุนัอยูบ่า้นเลขที ่  4645  ถนน  ดนิแดง  เขตดนิแดง  กรงุเทพมหานคร      

รหสัไปรษณีย ์  10300    โทรศพัทบ์า้น  0-2245-0448     โทรศพัทม์อืถอื 0-81593-5909 
อาชพีปจัจบุนั  รับราชการ   ตาํแหนง่   ผูอํ้านวยการเชีย่วชาญ  ระดับ  9 

 สถานทีท่ํางาน   ศนูยก์ารศกึษาพเิศษสว่นกลาง  ถนน  ดนิแดง  เขตดนิแดง  กรงุเทพมหานคร     
 
 
 

ชือ่ยอ่ปรญิญา สาขาวชิา สถาบนัการศกึษา/ประเทศ ปีทีสํ่าเร็จ 
ศษ.บ. การสอนชวีวทิยา -

คณติศาสตร ์
มหาวทิยาลัยขอนแกน่/ไทย 2524 

ประกาศนยีบัตร การสอน
ภาษาอังกฤษ 

มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช/
ไทย 

2541 

ประกาศนยีบัตร บรหิารการศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฎเลย/ไทย 2548 
ศษ.ม. หลักสตูรและการ

สอน 
มหาวทิยาลัยขอนแกน่/ไทย 2531 

ศษ.ด. หลักสตูรและการ
สอน 

มหาวทิยาลัยขอนแกน่/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  ระดับ  3 โรงเรยีนโสตศกึษาจังหวดัขอนแกน่ 
พ.ศ. 2536 อาจารย ์ 2   ระดับ  6 โรงเรยีนอบุลปัญญานุกลู 
พ.ศ.  2540 อาจารย ์ 2  ระดับ 7 โรงเรยีนศรสีงัวาลยข์อนแกน่ 
พ.ศ. 2542 ผูช้ว่ยผูอํ้านวยการ โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหธ์วชับรุี  
พ.ศ. 2542 ผูช้ว่ยผูอํ้านวยการ โรงเรยีนอบุลปัญญานุกลู/ศนูยก์ารศกึษาพเิศษ เขตการศกึษา 10 
พ.ศ. 2544 ผูอํ้านวยการ  ชํานาญการพเิศษ โรงเรยีนโสตศกึษาจังหวดัตาก  
พ.ศ. 2544 ผูอํ้านวยการ  ชํานาญการพเิศษ ศนูยก์ารศกึษาพเิศษ เขตการศกึษา  9   ขอนแกน่ 
พ.ศ. 2548 ผูอํ้านวยการเชีย่วชาญ  ระดับ  9  ศนูยก์ารศกึษาพเิศษ เขตการศกึษา  9   ขอนแกน่ 
พ.ศ. 2553 ผูอํ้านวยการเชีย่วชาญ   ระดับ  9 โรงเรยีนพบิลูประชาสรรค ์ กรงุเทพมหานคร 
พ.ศ. 2555 ผูอํ้านวยการเชีย่วชาญ   ระดับ  9  โรงเรยีนเศรษฐเสถยีรในพระราชปูถัมภ ์

 
 

 
 

  
   ประเทศออสเตรเลยี (2535) นวิซแีลนด ์(2535)   อังกฤษ (2531,2552) สหรัฐอเมรกิา (2549,2552)   

กัมพชูา (2545,2553) สงิคโปร ์(2528,2553)   มาเลเซยี (2550,2553)  ญีปุ่่ น (2552,2555) อนิเดยี  (2554) 
เนปาล (2554) ฟิลปิปินส ์(2554) ศรลีังกา (2555) เวยีตนาม (2556) บรไูน (2556) ฮอ่งกง (2556) 

 
 
 
 

ประวตัแิละผลงานทางวชิาการ ดร.สมพร  หวานเสร็จ 

2. วฒุกิารศกึษา   

3. ประวตักิารรบัราชการ 

4. ประวตักิารศกึษาดงูานตา่งประเทศ    
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ปีที ่ รางวลั 

พ.ศ. 2541    รางวลัครผููม้ผีลงานดเีดน่ ดา้นการศกึษาพเิศษ จากครุสุภาจังหวดัขอนแกน่    
พ.ศ. 2544     สตรตีัวอยา่งแหง่ปี 2544  สาขาพัฒนาการศกึษา-บําเพ็ญประโยชนต์อ่สงัคม จากมลูนธิเิพือ่สงัคมไทย 
พ.ศ. 2544    บคุคลตัวอยา่งแหง่ปี   2544    สาขานักบรหิารสถานศกึษาดเีดน่ จากชมรมสง่เสรมิจรรยาในวชิาชพี 
พ.ศ. 2547   บคุคลดเีดน่ ทีส่นับสนุนดา้นคนพกิาร จาก กระทรวงพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์
พ.ศ. 2547   ผูบ้รหิารการศกึษาดเีดน่ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ โดย มลูนธิเิพือ่การศกึษาพเิศษใน

พระราชปูถัมภ ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี
พ.ศ. 2548   ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่ผีลงานดเีดน่ จากสมาคมผูบ้รหิารโรงเรยีนมัธยมศกึษาแหง่ประเทศไทย 
พ.ศ. 2551   ผูบ้รหิารดเีดน่ดา้นการพัฒนาเครอืขา่ยศนูยก์ารศกึษาพเิศษ  จากสํานักบรหิารงานการศกึษาพเิศษ    
พ.ศ. 2551   ผูบ้รหิารดเีดน่ดา้นการเป็นผูนํ้าแหง่การเปลีย่นแปลง  จากมลูนธิสิากลเพือ่คนพกิาร 
พ.ศ. 2551   ผูบ้รหิารดเีดน่ดา้นการเป็นผูนํ้าแหง่การเปลีย่นแปลง  จากมลูนธิสิากลเพือ่คนพกิาร 
พ.ศ. 2551   เข็มเชดิชเูกยีรต ิผูบ้รหิารสถานศกึษาดเีดน่  จากสมาคมชาวศกึษาสงเคราะหแ์ละศกึษาพเิศษ 
พ.ศ. 2551   บคุคลดเีดน่ทีทํ่าคณุประโยชนด์า้นการพัฒนาบคุคลออทสิตกิ  จาก มหาวทิยาลัยขอนแกน่   
พ.ศ. 2551   บคุคลดเีดน่ดา้น การทําประโยชนแ์กส่ถานศกึษา จากมลูนธิสิากลเพือ่คนพกิาร 
พ.ศ. 2551   บคุคลดเีดน่ดา้น การเป็นแบบอยา่งทีด่ ีจากมลูนธิสิากลเพือ่คนพกิาร ประจําปี 2551 
พ.ศ. 2551   บคุคลดเีดน่ดา้นการเสยีสละ มน้ํีาใจ เมตตา กรณุาตอ่ศษิย ์จากมลูนธิสิากลเพือ่คนพกิาร 
พ.ศ. 2551   ผูส้รา้งสรรคค์ณุประโยชนเ์พือ่คนพกิาร จากมลูนธิชิว่ยเหลอืนักเรยีนโรงเรยีนสอนคนหหูนวก  จังหวดั

ขอนแกน่ 
พ.ศ. 2552   ตน้แบบคนด ีศรแีผน่ดนิ  จากกระทรวงพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
พ.ศ. 2553   ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาดเีดน่  (Person Award) ประเภท ผูบ้รหิารสถานศกึษา  

จาก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
พ.ศ. 2553   เกยีรตบิัตรและเงนิรางวลั การประกวดคัดเลอืกงานวจัิยด ีมคีณุภาพ ประจําปี 2553 ระดับ ด ี

จาก สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พ.ศ. 2553   โล ่“ผูทํ้าคณุประโยชนแ์กม่ลูนธิพิบิลูประชาสรรค”์ จากมลูนธิพิบิลูประชาสรรค ์

กรงุเทพมหานคร    
พ.ศ. 2553   รางวลัศษิยเ์กา่ดเีดน่ คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่  ประจําปี 2553 
พ.ศ. 2554     เกยีรตบิัตรยกยอ่งเชดิชเูกยีรต ิผูทํ้าคณุประโยชนท์างดา้นการศกึษา เป็นแบบอยา่งทีด่ใีนดา้น

การดํารงตน พัฒนาตน อทุศิตน เสยีสละ อดทน ในการปฏบิัตหินา้ทีแ่ละพัฒนาคณุภาพชวีติให ้
ดขี ึน้ เป็นทีป่ระจักษ์ตอ่สาธารณชน จากสํานักงานคณะกรรมการสง่เสรมิสวสัดกิารและสวสัดิ
ภาพครแูละบคุลากรทางการศกึษา (สกสค.) กระทรวงศกึษาธกิาร  

พ.ศ. 2554     รางวลัหนึง่แสนครดู ีจากครสุภา กระทรวงศกึษาธกิาร 
พ.ศ. 2555 รางวลัระดับชาต ิผูบ้รหิารสถานศกึษายอดเยีย่ม ระดับเหรยีญทอง รางวลัทรงคณุคา่ สพฐ. 

(OBEC AWARDS) ดา้นการบรหิารจัดการ ประจําปี 2554 จาก สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 

พ.ศ. 2555 รางวลัศษิยเ์กา่ดเีดน่ โรงเรยีนนารนุีกลู จังหวดัอบุลราชธาน ีประจําปี 2555 
พ.ศ. 2555 เกยีรตบิัตรเชดิชเูกยีรต ิAutisticthai Award Year 2012  จากมลูนธิอิอทสิตกิ 
พ.ศ. 2556 โรงเรยีนเศรษฐเสถยีรในพระราชปูถัมภ ์ไดรั้บรางวลัระดับชาต ิสถานศกึษายอดเยีย่มชนะเลศิ

ระดับเหรยีญทอง รางวลัทรงคณุคา่ สพฐ. (OBEC AWARDS) ดา้นการบรหิารจัดการ ประจําปี 
2555 จาก สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

พ.ศ. 2557 รางวลัศษิยเ์กา่ดเีดน่ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ประจําปี 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. รางวลัทีเ่คยไดร้บั 
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6.1 การพัฒนาคนพกิารโดยใชช้มุชนเป็นฐาน (Communities Based Rehabilitation: CBR) ใน

ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก ประเทศกัมพชูา ในปี 2546   
6.2  การประชมุสดุยอดผูนํ้าดา้นการศกึษาพเิศษ (Inclusive Practices for Student with 

Disabilities) ระหวา่งวนัที ่ 19-20 กันยายน 2551  ณ กรงุวอชงิตันดซี ีประเทศสหรัฐอเมรกิา 
6.3 การประชมุ The 28th Asia-Pacific International Seminar on Special Needs Education)หัวขอ้ The 

Role of Special Classes ,Resource Rooms and other Arrangements in Regular Schools-Meeting Individual 
Educational needs while Forming a Cohesive Society  ระหวา่งวนัที ่1-4  ธันวาคม 2551 ณ โรงแรม JAL 
City Kannai Yoko  

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

 6.5 การสมัมนาการของประเทศในเครอืจักรภพอังกฤษ The Best of Asia  2010 (BES ASIA 2010) 
จากทบวงการคา้และการลงทนุประเทศอังกฤษ (UK Trade & Investment London: UKTI London) 
ระหวา่งวนัที ่10-12  เดอืนตลุาคม  พ.ศ. 2553  ณ เมอืง  Kuala Lumpur ประเทศ มาเลเซยี   

 
 
 
 
 

7.1 หนงัสอื/ตาํรา/เอกสารประกอบการสอน/บทความทางวชิาการ/อืน่ๆ   
 

ประเภทผลงาน ชือ่เรือ่ง สํานกัพมิพ ์ ปีทีพ่มิพ ์
 

หนังสอื การใชภ้าษาภาพเพือ่พัฒนาการเขยีนสําหรับเด็ก
บกพรอ่งทางการไดย้นิและภาษา 

- 2544 

หนังสอื การเลา่เรือ่งดว้ยภาษาภาพ - 2545 
หนังสอื การจัดการศกึษาพเิศษ แบบจําแนกประเภทและไม่

จําแนกประเภท (Categorical and Noncategorical 
Approach) 

- 2545 

หนังสอื คูม่อืการพัฒนาหลักสตูรสําหรับเด็กพกิารและการ
ประเมนิผลทางการศกึษา 

 2545 

หนังสอื การจัดการศกึษาแบบเรยีนรวม( Inclusive  
Education ) 

อบุลกจิออฟ
เซ็ท 

2545 

หนังสอื แนวทางการใหบ้รกิารชว่ยเหลอืระยะแรกเริม่และ
การจัดการศกึษาเพือ่คนพกิารโดยครอบครัวและ
ชมุชน 

 2546 

หนังสอื การพัฒนาศนูยท์รัพยากรการเรยีนรูส้ําหรับคนพกิาร  - 2546 
หนังสอื แบบวเิคราะหข์องเลน่   - 2547 
หนังสอื ของเลน่ภมูปัิญญาชาวบา้นกับการพัฒนาผูพ้กิาร - 2548 
หนังสอื แผนการสอนเพือ่พัฒนาศักยภาพผูพ้กิาร - 2548 
หนังสอื การพัฒนาศักยภาพบคุคลออทสิตกิโดยใชส้ือ่

สนับสนุนการเรยีนรูผ้า่นการมอง 
- 2552 

บทความ ชมุชนการเรยีนรูส้ําหรับผูป้กกครองของบคุคลออทิ
สตกิ.วารสารวชิาการ. ปีที ่15 ฉบับที ่1 เดอืน
มกราคม-มนีาคม 2555. หนา้ 10-15 

 2555 

 
 
 

6. ประวตักิารนําเสนอผลงานระดบันานาชาต ิ

7.  ผลงานทางวชิาการ 
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7.2 งานวจิยั 
 

ลําดบัที ่ ชือ่เรือ่ง ปีที่
พมิพ ์

1 แบบฝึกทักษะคณติศาสตรเ์บือ้งตน้สําหรับนักเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางการไดย้นิ 2530 
2 สภาพปัจจบุันและความตอ้งการความชว่ยเหลอืของผูป้กครองเด็กทีม่คีวามบกพรอ่

ทางสตปัิญญา 
2543 

3 การพัฒนารปูแบบการสอนคณติศาสตรเ์รือ่ง เศษสว่น สําหรับเด็กทีค่วาม
บกพรอ่งทางรา่งกายแขนขาและลําตัว 

2543 

4 การศกึษาสภาพบรบิทและประเด็นปัญหาเกีย่วกับการจัดการศกึษาเพือ่คนพกิาร 2544 
5 การพัฒนาคูม่อืการใชห้ลักสตูรอบรมผูป้กครองเพือ่ฟ้ืนฟสูมรรถภาพเด็กทีม่คีวาม

บกพรอ่งทางสตปัิญญาระดับปฐมวยั 
2544 

6 การพัฒนาหลักสตูรอบรมผูป้กครองเด็กทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปัิญญา 2545 
7 ผลการใชก้รอบงาน SETT ตอ่การพัฒนาศักยภาพเด็กบกพรอ่งทางรา่งกาย:

กรณีศกึษา 
2546 

8 ผลของการใชร้ะบบการแลกเปลีย่นรปูภาพเพือ่การสือ่สาร ( Picture Exchange 
Community System :PECS)  และกลวธิกีารรับรูผ้า่นการมอง (Visual 
Strategies) ตอ่พัฒนาการทักษะการสือ่สารของเด็กออทสิตกิ: กรณีศกึษา 

2547 

9 การพัฒนารปูแบบการชว่ยเหลอืระยะแรกเริม่เด็กทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปัิญญา 
โดยการบรหิารจัดการแบบมสีว่นรว่ม ของศนูย ์ศกึษาพเิศษ เขตการศกึษา 9 

2547 

10 การศกึษาสภาพบรบิทการจัดการศกึษาสภาพบรบิท  ปัญหาและแนวทางในการ
จัดการศกึษาสําหรับบคุลลออทสิตกิในโรงเรยีนเรยีนรว่ม 

2548 

11 การพัฒนาศักยภาพบคุคลพกิารซอ้นในชมุชน 2550 
12 รายงานการประเมนิผลโครงการโรงเรยีนตน้แบบการทดลองสอนแบบสองภาษา 

สําหรับเด็กหหูนวก   
2551 

13 การสรา้งชมุชนการเรยีนรู ้ เกีย่วกับเด็กพกิารโดยการบรหิารจัดการแบบมสีว่นรว่ม 2551 
14 รายงานการประเมนิการใชห้นังสอืการพัฒนาศักยภาพบคุคลออทสิตกิโดยใชส้ือ่

สนับสนุนการเรยีนรูผ้า่นการมอง 
2552 

15 การพัฒนารปูแบบชมุชนการเรยีนรู ้สําหรับผูป้กครองของบคุคลออทสิตกิ  ในศนูย์
การศกึษาพเิศษ 

2552 

16 รายงานการประเมนิผลนโยบายการจัดการศกึษาสําหรับเด็กดอ้ยโอกาส : กลุม่เด็ก
พกิารตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่26 ตลุาคม 2547ไปสูก่ารปฏบิัต ิระหวา่ง พ.ศ. 
2548- 2553 สภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร 

2553 

17 รายงานการประเมนิโครงการปรับบา้นเป็นหอ้งเรยีนเปลีย่นพอ่แมเ่ป็นคร ู 2553 
18 รายงานการประเมนิโครงการคา่ยองิกันแบง่ปันความสขุเฉลมิพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ฯ เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 
รอบ  5 ธันวาคม 2554   

2554 

19 รายงานการวจัิยชดุโครงการ การเพิม่โอกาสและพัฒนาคณุภาพในการจัดการศกึษ
สําหรับคนพกิาร ของสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร ประกอบดว้ย งานวจัิย 3 เรือ่ง  
คอื 1) อนาคตภาพการจัดการศกึษาพเิศษ 2)การรพัฒนาระบบเทคโนโลยสี ิง่อํานวยควา
สะดวกสําหรับนักเรยีนพกิาร 3)รปูแบบศนูยก์ารเรยีนเฉพาะความพกิาร 

2554 

20 รายงานการวจัิยชดุโครงการ การเพิม่โอกาสและพัฒนาคณุภาพในการจัดการศกึษ
สําหรับคนพกิาร ของสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร ประกอบดว้ย งานวจัิย 2 เรือ่ง 
คอื 1) รปูแบบการบรหิารจัดการเรยีนรว่มทีม่ปีระสทิธผิลของประเทศไทย 2) การ
พัฒนาระบบชว่งเชือ่มตอ่ในการจัดการศกึษาสําหรับนักเรยีนพกิาร 
ระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

2556 

21 แนวทางในการสง่เสรมิการดําเนนิงานดา้นการพัฒนาศักยภาพนักเรยีนพกิาร
เรยีนรว่มในสถานศกึษาสงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เขต
กรงุเทพมหานคร 

2557 
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ปีที ่ ตาํแหนง่ ชือ่และทีต่ ัง้สํานกังาน 
 2538  ผูร้เิร ิม่กอ่ตัง้ มลูนธิชิว่ยเหลอืเด็กพกิาร

อบุลราชธาน ี
2530-
ปัจจบุัน 

กรรมการพัฒนาหลักสตูรการจัดการเรยีนการ
สอนสําหรับเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษทาง
การศกึษาทกุประเภท 

สํานักบรหิารงานการศกึษา
พเิศษ   สํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐานกระทรวงศกึษาธกิาร 

2546 กรรมการจัดทําหลักสตูรการชว่ยเหลอืระยะ
แรกเริม่สําหรับเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษทาง
การศกึษา  

สํานักบรหิารงานการศกึษา
พเิศษ   สํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐานกระทรวงศกึษาธกิาร 

2547 กรรมการจัดทําหลักสตูรการจัดการศกึษา
แบบเรยีนรว่ม  

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน
กระทรวงศกึษาธกิาร 

2548 ผูร้เิร ิม่กอ่ตัง้และประธานสมาคม สมาคมวจัิยทางการศกึษาพเิศษ 
2548 กรรมการอนุมัตหิลักสตูรประกาศนยีบัตรครู

การศกึษาพเิศษ  
สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน
กระทรวงศกึษาธกิาร 

2548 กรรมการอนุมัตหิลักสตูรมหาบัณฑติสาขาวชิา
จติวทิยาการการศกึษาพเิศษ  

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน
กระทรวงศกึษาธกิาร 

2548 กรรมการอนุมัตหิลักสตูรมหาบัณฑติสาขาวชิา
หลักสตูรและการสอนการศกึษาพเิศษ  

สํานักบรหิารงานการศกึษา
พเิศษ   สํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐานกระทรวงศกึษาธกิาร 

2547 -
ปัจจบุัน 

วทิยากรทีไ่ดรั้บการอนุมัตจิาก   สํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพือ่อบรมคร ู
ในหลักสตูรการสอนเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ
ทางการศกึษาทกุประเภททีร่ะบตุามกฎ
กระทรวงฯ 

สํานักบรหิารงานการศกึษา
พเิศษ   สํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐานกระทรวงศกึษาธกิาร 

2550 กอ่ตัง้และเป็นนายกสมาคม สมาคมวจัิยทางการศกึษาพเิศษ  
2550-
ปัจจบุัน 

ผูท้รงคณุวฒุ ิของสํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงาน ก.ค.ศ. 

2553 คณะอนุกรรมการนโยบายปฏริปูการศกึษา
สําหรับคนพกิารในทศวรรษทีส่อง 

กระทรวงศกึษาธกิาร 

2553 คณะกรรมาธกิารการพัฒนาสงัคมและกจิการ
เด็ก เยาวชน สตร ีผูส้งูอาย ุคนพกิาร และ
ผูด้อ้ยโอกาส วฒุสิภา 

คณะกรรมาธกิารการพัฒนา
สงัคมและกจิการเด็ก เยาวชน 
สตร ีผูส้งูอาย ุคนพกิาร และ
ผูด้อ้ยโอกาส วฒุสิภาที ่สว 
(กมธ3) 0019/24751 

2554 คณะกรรมการพัฒนาสถาบันราชานุกลู สถาบันราชานุกลู 
2554 คณะกรรมการพัฒนาหลักสตูรศกึษาศาสตร

มหาบัณฑติ สาขาวชิาการศกึษาพเิศษ 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

  
  
  
  

8.ประสบการณ์ดา้นการทาํงานอืน่ๆ    
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 8. ประสบการณ์ดา้นการทํางานอืน่ๆ   (ตอ่) 
 

ปีที ่ ตาํแหนง่ ชือ่และทีต่ ัง้สาํนกังาน 
2554 คณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาคณุภาพ

ชวีติคนพกิารแหง่ชาตฉิบับที ่4 พ.ศ. 2555 – 
2559 ครัง้ที ่8/2553 

อนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
คณุภาพชวีติคนพกิารแหง่ชาติ
ฉบับที ่4 พ.ศ. 2555 – 2559 

2554 คณะกรรมการดําเนนิงานปรับปรงุและกําหนด
กรอบรายการและราคาครภัุณฑ ์สําหรับการจัด
การศกึษาพเิศษและการศกึษาสงเคราะห ์

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

2554 คณะกรรมการดําเนนิงานปรับปรงุและกําหนด
กรอบรายการและราคาครภัุณฑ ์สําหรับการจัด
การศกึษาพเิศษและการศกึษาสงเคราะห ์

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

2554 คณะกรรมการดําเนนิงานปรับปรงุและกําหนด
กรอบรายการและราคาครภัุณฑ ์สําหรับการจัด
การศกึษาพเิศษและการศกึษาสงเคราะห ์

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

2555 คณะกรรมการพจิารณายกรา่งเอกสารแนว
ทางการเอือ้ตามสภาพผูเ้รยีนดา้นการสดั
ประเมนิผลสําหรับนักเรยีนพกิารหรอืบกพรอ่ง 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

2555 คณะกรรมการดําเนนิงานพัฒนาสือ่คอมพวิเตอร์
ตน้แบบ สําหรับนักเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่ง 8 
ดา้น ในรปูแบบการโตต้อบกับผูเ้รยีนโดยตรง
แบบมปีฏสิมัพันธ ์

สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 
 
 
 
 
 

   [  ]  ระดับปฐมวยั ระยะเวลา   5    ปี []  ระดับประถมศกึษา ระยะเวลา      3    ปี 
   []  ระดับมัธยมศกึษาระยะเวลา    7    ปี   []  ระดับอดุมศกึษา ระยะเวลา     10   ปี 
   [ ] 1) สอนเด็กบกพรอ่งทางการไดย้นิ       ระยะเวลา      10    ปี    
      2) สอนเด็กบกพรอ่งทางดา้นสตปัิญญา          ระยะเวลา        5    ปี   

3) สอนเด็กบกพรอ่งทางดา้นรา่งกาย          ระยะเวลา        2    ปี 
4) บรหิารการศกึษาพเิศษและศกึษาสงเคราะห ์    ระยะเวลา      13    ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.ประสบการณ์ดา้นการสอน 
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ตาํแหนง่ สถาบนั 
ผูท้รงคณุวฒุ ิ
ผูเ้ชีย่วชาญ  อาจารย์
พเิศษและอาจารยท์ี่
ปรกึษาวทิยานพินธ์
รว่ม       

    

มหาวทิยาลัยขอนแกน่               จังหวดัขอนแกน่ 
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่                      จังหวดัขเชยีงใหม ่
มหาวทิยาลัยรามคําแหง                      จังหวดักรงุเทพมหานคร 
มหาวทิยาลัยศลิปากร                        จังหวดันครปฐม 
มหาวทิยาลัยมหาสารคาม                  จังหวดัมหาสารคาม 
มหาวทิยาลัยภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื   จังหวดัขอนแกน่ 
มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย  จังหวดัเลย 
มหาวทิยาลัยราชภัฏอบุลราชธาน ี จังหวดัอบุลราชธาน ี
มหาวทิยาลัยราชภัฎนครปฐม             จังหวดันครปฐม 
มหาวทิยาลัยราชภัฎอดุรธาน ี             จังหวดัอดุรธาน ี
มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสุติ            จังหวดักรงุเทพมหานคร 
มหาวทิยาลัยราชภัฏสารคาม  จังหวดัมหาสารคาม 
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสมีา  จังหวดันครราชสมีา 
มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวดัระยอง 
มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช  จังหวดักรงุเทพมหานคร 

  
ขอ้มลู ณ วนัที ่1 มถินุายน  2557 

 
     ขอรับรองวา่ขอ้มลูขา้งตน้เป็นความจรงิ 
 
 

 
(นางสมพร  หวานเสร็จ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ประสบการณ์ระดบัอดุมศกึษา 


	ประวัติและผลงานทางวิชาการ ดร.สมพร  หวานเสร็จ

