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ประวัติและผลงาน ดร.สมพร  หวานเสร็จ 
 

.....................................................  
 
๑. ประวัติสวนตัว 
 ชื่อ / นามสกุล นางสมพร  หวานเสร็จ  อายุ ๕8 ป 
 เกิดวันท่ี ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๐๔   จังหวัด  อุดรธาน ี
 บานเลขที ่๔๖๔๕   หมูท่ี  –  ตรอก/ซอย  –    แขวง   ดินแดง   เขต  ดินแดง  
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย ๑๐๔๐๐  โทรศพัทบาน  -   

 โทรศัพทเคลื่อนท่ี  ๐๘๑-๕๙๓-๕๙๐๙    E-mail: spwarnset1961@gmail.com  

 ตำแหนงหนาที่หรือตำแหนงงานในปจจุบัน ผูอำนวยการศูนยการศึกษาพิเศษ  สวนกลาง      
 วิทยฐานะ ผูอำนวยการเชี่ยวชาญ  (ค.ศ.๔)     
       สถานที่ทำงาน  ศูนยการศึกษาพิเศษ สวนกลาง    แขวง ดินแดง  เขต ดินแดง   

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ๑๐๔๐๐  โทรศัพทที่ทำงาน ๐๒ - ๒๔๗ ๔๖๘๕ 
สังกัดหนวยงาน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  
 

2. วุฒิการศึกษา 
     

ปที่เริ่มเขา ชื่อปริญญา สาขา สถาบันการศึกษา ปที่สำเร็จ 
๒๕๒๑ การสอนชีววิทยา - 

คณติศาสตร 
ศษ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแกน ๒๕๒๔ 

๒๕๔๑ การสอนภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๔๑ 
๒๕๔๗ บรหิารการศึกษา ประกาศนียบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ๒๕๔๘ 
๒๕๒๘ หลักสูตรและการสอน ศษ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแกน ๒๕๓๑ 
๒๕๔๐ หลักสูตรและการสอน ศษ.ด. มหาวิทยาลัยขอนแกน ๒๕๔๕ 

๒๕๔๙ Special Education Post doctorate in 
special education 

Illinoistate  University, USA ๒๕๔๙ 
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๓. ประวัติการรับราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

                /4. ประวัติการศึกษาดูงานในประเทศ… 

ป พ.ศ. ตำแหนง สถานศึกษาที่ปฏิบัติราชการ 
พ.ศ.2526 ถึง พ.ศ.2530 อาจารย 1 ระดับ 3 โรงเรยีนโสตศกึษาขอนแกน 
พ.ศ.2531 ถึง พ.ศ.2533 อาจารย 1 ระดับ 4 โรงเรยีนโสตศกึษาขอนแกน 
พ.ศ.2534 ถึง พ.ศ.2536 อาจารย 1 ระดับ 5 โรงเรยีนโสตศกึษาขอนแกน 
พ.ศ.2537 ถึง พ.ศ.2539 อาจารย 1 ระดับ 6   โรงเรยีนอุบลปญญานุกูล 
พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2541 อาจารย 1 ระดับ 7   โรงเรยีนศึกษาพิเศษขอนแกน 
พ.ศ.๒๕๔๒ ถึง พ.ศ.๒๕๔๒ - ผูชวยผูอำนวยการ โรงเรยีนศึกษาสงเคราะหธวัชบุรี 
พ.ศ.๒๕๔๓ ถึง พ.ศ.๒๕๔๓ - ผูชวยผูอำนวยการ โรงเรียนอุบลปญญานุกูลและ 

ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัด
อุบลราชธานี 

เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๔  
ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๔ 

- ผูอำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก และ
ปฏิบัติงานหัวหนา ศูนยการศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดตาก 

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๔ 
ถึง เดือน เดือน พฤศจิกายน 
๒๕๔๙ 

- ผูอำนวยการชำนาญการพิเศษ ศนูยการศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา ๙ จังหวัดขอนแกน 

เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง 
เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552 

- ผูอำนวยการเชี่ยวชาญ ศูนยการศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา ๙ จังหวัดขอนแกน 

เดือน เมษายน พ.ศ.2553 ถึง 
เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 

- ผูอำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค 

เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2556 
ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 

- ผูอำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ
ราชูปถัมภ 

เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 ถึง 
ปจจุบัน 

- ผูอำนวยการเชี่ยวชาญ ศูนยการศึกษาพิเศษ 
สวนกลาง 
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4. ประวัติการศึกษาดูงานในประเทศ 
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ป สถานที่ศึกษาดูงาน 
พ.ศ.๒๕๔๕ ประชุมสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรการชวยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการ 
พ.ศ.๒๕๒๖ อบรมครูผูสอนการศึกษาพิเศษเพ่ือรับเงินเพิ่มพิเศษ รุน ๗ 
พ.ศ.๒๕๔๗ ประชุมสัมมนาเรื่องการจัดทำหลักสูตรอบรมผูปกครองของเดก็พิการ 
พ.ศ.๒๕๔๘ ประชุมปฏิบัตกิารจัดทำคูมือการใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัวของเด็กพิการ 
พ.ศ.๒๕๕๒ 1. วิทยากรการอบรมพัฒนาชุมชนการเรียนรูสำหรับครูและผูปกครองบุคคลออทิสติก 

๒. เขารวมนำเสนอผลงานวิจัย ตามโครงการสงเสริมสถานศึกษาทำวิจัยควบคูกับการทำงาน 
 เปนผูมีผลงานในระดับดีเดน 

3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ไดผานการพัฒนาหลักสูตร “พัฒนา
ผูบรหิารสถานศึกษาทั่วประเทศ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ” 

๔. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๕. ศูนยการศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา ๙ จังหวัดขอนแกน เปนวิทยากร การอบรมตาม
โครงการพัฒนาบุคลากร 

 ๖. กลุมสถานศึกษาสำหรับคนพิการและผูดอยโอกาส กลุม ๓ เปนวิทยากรโครงการพัฒนา
เพื่อเสริมสรางวินัยและคุณธรรมสำหรับบุคลากรกลุมสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับคน
พิการและผูดอยโอกาส กลุม ๓ 

พ.ศ.๒๕๕๓ ๑. อบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาสู “ครูมืออาชีพ"  

 ๒. วิทยาการพี่เลี้ยงตามหลักสูตร การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารุนท่ี 
๔ กอนแตงตั้งใหดำรงตำแหนงรองผูอำนวยการสถานศึกษา 

พ.ศ.๒๕๕๕ วิทยากรเทคนิคการสอน สำหรับนักเรียนออทิสติก สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
เอกชน 

พ.ศ.๒๕๔๖ สัมมนาเชิงปฎิบัติธรรมหลักสูตร“พัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศกึษาธิการ รุนที่ ๓” 
พ.ศ.๒๕๕๗ 1. ผานการฝกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส. รุนที่ 8) 

2. ฝกอบรมพัฒนาคุณภาพดวยระบบ e-training (UTQ) ตามโครงการยกระดับคุณภาพครู
ท้ังระบบ ปการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๑๐ หลักสูตร 

พ.ศ.๒๕๕๗ 3. ฝกอบรมการประชุมวิเคราะห ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการ
ประเมนิคุณภาพในศูนยการศกึษาพิเศษ ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

4. คณะกรรมการตรวจสอบและกำหนดเกณฑค ุณลักษณะเฉพาะครุภ ัณฑ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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4. ประวิติการศึกษาดูงานตางประเทศ (ตอ) 

 

ปที่  สถานที่ศึกษาดูงาน 
พ.ศ.2531 ศึกษาดูงาน  ณ ประเทศอังกฤษ 
พ.ศ.2535 ศึกษาดูงาน  ณ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศ

นิวซีแลนด 
พ.ศ.๒๕๓๙ ศึกษาดูงานดานการศึกษาพิเศษ ที ่ประเทศ

นิวซีแลนด โดยทุน AFS 
ณ ประเทศนิวซีแลนด 

พ.ศ.2545 ฝกอบรมการปฏิบัติงานชวยเหลือคนพิการใน
ชุมชนที่ประเทศกัมพูชา 

ณ ประเทศกัมพูชา 

พ.ศ.2547 ประชุมส ัมมนา เร ื ่อง นักเรียนที ่ม ีป ญหา
ทางการเร ียนร ู ท ี ่ก ัวลาลัมเปอรประเทศ
มาเลเซยี 

ณ ประเทศมาเลเซีย 

พ.ศ.2549 อบรมหลังปริญญาเอกดานการศึกษาพิเศษที่ 
อิลลินอยสสเตท ยูนิเวอรซิตี ้ รัฐอิลลินอยส 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

พ.ศ.2550 ผูเสนอผลงานวิจัยดีเย่ียม ประเภทบรรยาย ที่
ประเทศญี่ปุน 

ณ ประเทศญี่ปุน 

พ.ศ.2551 ไดร ับมอบหมายรวมประชุมแทนรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ การประชุมสุดยอดผูนำ
ดานการศึกษาพิเศษ (Inclusive Practices 
for Student with Disabilities) ร ะห ว  า ง
วันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๕๑  

ณ กรุงวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา 

พ.ศ.2555 Symposium on comprehensive planning of 
HRD in ear and hearing Care to meet the 
goals of sound hearing, ๒๐๓๐ ท ี ่ประเทศ 
ศรีลังกา 

ณ ประเทศ ศรีลังกา 

พ.ศ.2557
  

ศึกษาดูงานดานการศึกษาพิเศษ ระหวางวันที่ 
24 - 29 สิงหาคม 2557  

ณ เมืองเพิรธ  ประเทศออสเตรเลีย 

พ.ศ.2558 ศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาผู บร ิหาร 
ศูนยการศึกษาพิเศษ เพื่อยกระดับคุณภาพ 
การให บร ิการช วยเหล ื อระยะแรก เริ่ ม 
สำหรับนักเร ียนพิการ ระหว างว ันที ่  14 
พฤศจ ิกายน -   5 ธ ันวาคม 2558 ณ 
MONNASH UNIVERSITY AUSTRALIA 
ประเทศออสเตรเลีย 

ณ ประเทศออสเตรเลีย 
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4. ประวิติการศึกษาดูงานตางประเทศ (ตอ) 

 

ปที่  สถานที่ศึกษาดูงาน 
 
พ.ศ.2558 

ศึกษาดูงาน ในการจัดการศกึษาสำหรับบุคคล
ออทิสติก ระหวางวันที่ 1๐ พฤษภาคม - 10 
มิถุนายน 2559  

ณ โรงเรียน Eastern Ranges เมลเบิรน 
ประเทศออสเตรเลีย 

พ.ศ.2560 1. ศ ึกษาดูงานตามโครงการ ณ Massey 
University ประเทศนิวซีแลนด ระหวางวันที่ 
10 กุมภาพันธ – 13 มีนาคม 2560  

ณ ประเทศนิวซีแลนด 

  2. โครงการทัศนศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม
สาธารณรัฐอินเดีย ระหวางวันที ่ 8 – 15 
เมษายน 2560  

ณ สาธารณรัฐอินเดยี 

 3. อบรมเชิงปฏิบ ัต ิการจ ัดทำหล ักสูตร
การศึกษาพิเศษการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม  
(Early Intervention: EI) ระหวางวันที ่ 30 
มีนาคม – 7 เมษายน 2560  

ณ มหาวิทยาลัยเซนตหลุยส ประเทศ
สหรฐัอเมริกา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

                  /5. รางวลัที่เคยไดรบั… 
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5. รางวัลที่เคยไดรับ 
ท่ี ชื่อรางวัล ปที่ไดรับ ช่ือหนวยงาน/องคกรหรือสถาบัน

ที่มอบให 
1 ครผููมีผลงานดีเดน ดานการศึกษาพิเศษ    พ.ศ. 2541 คุรสุภาจังหวัดขอนแกน 
2 สตรีตัวอยางแหงป 2544 สาขาพัฒนา

การศกึษา - บำเพ็ญประโยชนตอสังคม 
พ.ศ. 2544 มูลนิธิเพ่ือสังคมไทย  

3 บุคคลตัวอยางแหงป 2544 สาขานักบริหาร
สถานศึกษาดีเดน 

พ.ศ. 2544 ชมรมสงเสรมิจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 

4 บุคคลดีเดน ที่สนับสนุนดานคนพิการ พ.ศ. 2547 กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย 

5 ผูบริหารการศึกษาดีเดน พ.ศ. 2547 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดย
มูลนิธิเพ่ือการศึกษา พิเศษในพระ
ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

6 ผูบริหารสถานศกึษาที่มีผลงานดีเดน พ.ศ. 2548 จากสมาคมผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแหง 
ประเทศไทย  

7 ผูบริหารดเีดนดานการพัฒนาเครือขายศนูย
การศึกษาพิเศษ   

พ.ศ. 2551 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

8 ผูบริหารดีเดนดานการเปนผูนำแหงการ
เปลี่ยนแปลง 

พ.ศ. 2551 มูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ 

9 เข็มเชิดชูเกียรติ ผูบริหารสถานศึกษาดเีดน พ.ศ. 2551 สมาคมชาวศึกษาสงเคราะหและ
ศึกษาพิเศษ 

10 บุคคลดีเดนท่ีทำคุณประโยชนดานการพัฒนาบุคคล
ออทิสติก 

พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

11 บุคคลดีเดนดาน การทำประโยชนแก
สถานศึกษา 

พ.ศ. 2551 มูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ 

12 บุคคลดีเดนดาน การเปนแบบอยางที่ดี พ.ศ. 2551 มูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ ประจำป 
2551 

13 บุคคลดีเดนดานการเสียสละ มีนํ้าใจ เมตตา 
กรุณาตอศิษย 

พ.ศ. 2551 มูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ 

14 ผูสรางสรรคคุณประโยชนเพ่ือคนพิการ พ.ศ. 2551 มูลนิธิชวยเหลือนักเรียนโรงเรยีน
สอนคนหูหนวก  
จังหวัดขอนแกน 

15 ตนแบบคนดี ศรีแผนดิน พ.ศ. 2552 กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย 
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5. รางวัลที่เคยไดรับ  (ตอ) 
ท่ี ชื่อรางวัล ปที่ไดรับ ช่ือหนวยงาน/องคกรหรือสถาบัน

ที่มอบให 
16 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดีเดน (Person Award)  
ประเภท ผูบริหารสถานศึกษา 

พ.ศ. 2553 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

17 เกียรติบัตรและเงินรางวัล การประกวด
คัดเลือกงานวิจัยดี มีคุณภาพ  
ประจำป 2553 ระดับดี   

พ.ศ. 2553 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

18 โล“ผูทำคุณประโยชนแกมูลนิธิพิบูลประชา
สรรค” 

พ.ศ. 2553 มูลนิธิพิบูลประชาสรรค 
กรุงเทพมหานคร 

21 หน่ึงแสนครูดี พ.ศ. 2554 ครสุภา กระทรวงศึกษาธิการ 
22 ระดับชาติ ผูบริหารสถานศึกษายอดเย่ียม 

ระดับเหรียญทอง  
รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ดานการบริหารจัดการ ประจำป 2554   

พ.ศ.2555 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

23 ศิษยเกาดีเดน พ.ศ.2555 โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัด
อุบลราชธานี 

24 เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ Autisticthai Award 
Year 2012 

พ.ศ. 2555 
 

มูลนิธิออทิสติก 

25 โรงเรยีนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ ไดรบั
รางวัลระดับชาติ สถานศึกษายอดเย่ียม
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคณุคา 
(OBEC AWARDS) ดานการบรหิารจัดการ 

พ.ศ.2555   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

 

26 วัลศิษยเกาดีเดน พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยขอนแกน 
27 เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐาน

นะเปนผูปฏิบัติตนตาม 
จรรยาบรรณของวิชาชีพเปนที่ประจักษชัด 

พ.ศ. 2558 คุรุสภา 

28 สตรีนักบริหารดีเดน สาขาสตรีผูบริหาร
ราชการดีเดน 

พ.ศ. 2559  พระเจาวรวงศ  เธอพระองคเจา
โสมสวลี   

29 พระวรราชาทินัดดามาตุ พ.ศ. 2559 โดยสภาสังคมสงเคราะหแหง
ประเทศไทย 

30 ชนะเลิศการจัดทำสื่อวีดีทัศนสำหรับสงเสริม
การเรียนรูผานระบบออนไลนเพื่อครู
การศกึษาพิเศษ 

พ.ศ. 2559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
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5. รางวัลที่เคยไดรับ  (ตอ) 
ท่ี ชื่อรางวัล ปที่ไดรับ ช่ือหนวยงาน/องคกรหรือสถาบัน

ที่มอบให 
31 เปนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีปฏิบัติ

หนาที่ตามมาตรฐานและ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพมีคุณประโยชนตอ
การศกึษาอยางย่ิง 

พ.ศ. 2559 ครุุสภา 

32 เปนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีปฏิบัติ
หนาที่ตามมาตรฐานและ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

พ.ศ. 2559 คุรุสภา 

33 ผูอำนวยการศูนยการศึกษาพิเศษสวนกลางใน
โอกาสไดรับคัดเลือกเปนผูบริหาร 
สถานศึกษาดีเดนของสมาคมชาวศึกษา
สงเคราะหและศึกษาพิเศษ 

พ.ศ. 2559 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

34 World Mom Awards 2559 แมพระใน
ดวงใจ 

พ.ศ. 2559 หนังสอืพิมพเดลิมิเรอร 

35 คุรสุดุดี พ.ศ. 2559 สำนักงานครุสุภา 
36 ผลการปฏิบัตงิานที่เปนเลิศ  

(Best Practies : BP) ดานการสงเสริม
สนับสนุนการเรยีนรวม สำหรบัผูอำนวยการ
ศูนยการศึกษาพิเศษ  
 

พ.ศ. 2559 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

37 ผูบริหารสถานศึกษาดีเดน   พ.ศ. 2559 สมาคมชาวศึกษาสงเคราะหและ
ศึกษาพิเศษ 

38 เข็มทองคำ “ครุสุภาสดุดี”   พ.ศ. 2560 คุรสุภา 
39 ศิษยเกาดีเดน พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
40 ทรงคณุคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ระชาติ 

ครั้งที่ 7 ประจำปการศึกษา 2560  
ประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยม ดานบริหาร
จัดการ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง  
 

พ.ศ.2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

41 ทรงคณุคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ระชาติ 
ครั้งที่ 7 ประจำปการศึกษา 2560 ประเภท
ผูอำนวยการสถานศึกษายอดเย่ียม ดาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ
สอน ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

พ.ศ.2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
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5. รางวัลที่เคยไดรับ  (ตอ) 
ท่ี ชื่อรางวัล ปท่ีไดรับ ช่ือหนวยงาน/องคกร

หรือสถาบันท่ีมอบให 
52 ทรงคณุคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ระชาติ 

ครั้งที่ 8 ประจำปการศึกษา 2561 
ผูอำนวยการสถานศึกษายอดเย่ียม ศูนย
การศกึษาพิเศษ ดานวิชาการ ไดรับรางวัล
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

พ.ศ.2562 สำนักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

53 ทรงคณุคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ระชาติ 
ครั้งที่ 8 ประจำปการศึกษา 2561 
สถานศึกษายอดเย่ียมประเภทศนูยการศึกษา
พิเศษ ดานวิชาการ ไดรับรางวัลชนะเลิศ
ระดับเหรียญทอง 

พ.ศ.2562 สำนักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
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6. ประวัติการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ 
 

ปที่ เรื่อง สถานที่ 
2546 การพัฒนาคนพิการโดยใช ช ุมชนเปนฐาน (Communities Based 

Rehabilitation: CBR)   
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 
ประเทศกัมพูชา 

2551 การประชุมสุดยอดผูนำดานการศึกษาพิเศษ (Inclusive Practices for 
Student with Disabilities) ระหวางวันท่ี 19 - 20 กันยายน 2551  

ณ กรุงวอชิงตันดีซี 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2551 ก า รป ร ะช ุ ม The 2 8 th Asia-Pacific International Seminar on 
Special Needs Education ห ั ว ข  อ  The Role of Special Classes 
,Resource Rooms and other Arrangements in Regular Schools-
Meeting Individual Educational needs while Forming 
 a Cohesive Society ระหวางวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2551  

ณ  โ ร ง แ ร ม  JAL City 
Kannai Yoko 

2552 การสัมมนาระดับนานาชาติของภูมิภาคเอเชีย The 29th Asia - Pacific 
International Seminar on Special Needs Education หัวขอ The 
Current Situation and Issues of Eucation for Children with 
Autism : Promoting Autism Education with Perspectives 
toward a Cohesive Society ระหวางวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2552         

ณ  โ ร ง แ ร ม  JAL City 
Kannai Yokohama 

2553 การสัมมนาของประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ The Best of Asia 
2010 (BES ASIA 2010) จากทบวงการคาและการลงทุนประเทศ
อังกฤษ (UK Trade & Investment London: UKTI London) ระหวาง
วันที่ 10 - 12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553  

ณ เมือง Kuala 
Lumpur ประเทศ
มาเลเซีย 

2561 นำเสนอผลงาน “การประเมินและการเลือกใชเทคโนโลยี สิ่งอำนวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศกึษา โดยใช
กรอบ SETT” 

ณ โรงแรมเซน็ทรา  
ศูนยราชการและคอน
แวนชันเซ็นเตอร แจง
วัฒนะ กรุงเทพฯ 
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7. ผลงานทางวิชาการ หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน/บทความทางวิชาการ/อื่นๆ 
 
ประเภทผลงาน ช่ือเรื่อง สำนักพิมพ ปที่พิมพ 

หนังสือ 
 

การใชภาษาภาพเพื่อพัฒนาการเขียนสำหรับเด็ก
บกพรองทางการไดยินและภาษา 

- 2544 

หนังสือ การเลาเรื่องดวยภาษาภาพ  2545 
หนังสือ การจัดการศกึษาพิเศษ แบบจำแนกประเภทและไม

จำแนกประเภท (Categorical and 
Noncategorical Approach) 

- 2545 

หนังสือ คู มือการพัฒนาหลักสูตรสำหรับเด็กพิการและการ
ประเมินผลทางการศึกษา 

- 2545 

หนังสือ การจัดการศกึษาแบบเรียนรวม (Inclusive 
Education) 

อุบลกิจ
ออฟเซ็ท 

2545 

หนังสือ 
 

แนวทางการใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มและ
การจัดการศึกษาเพื่อคนพิการโดยครอบครัวและ
ชุมชน 

 2546 

หนังสือ การพัฒนาศนูยทรพัยากรการเรยีนรูสำหรับคนพิการ  2546 
หนังสือ แบบวิเคราะหของเลน  2547 
หนังสือ ของเลนภูมิปญญาชาวบานกับการพัฒนาผูพิการ  2548 
หนังสือ แผนการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูพิการ  2548 
หนังสือ การพ ัฒนาศ ักยภาพบ ุคคลออท ิสต ิกโดยใช สื่อ

สนับสนุนการเรียนรูผานการมอง 
 2552 

บทความ ชุมชนการเรียนรูสําหรับผูปกกครองของบุคคลออทิ
สติก.วารสารว ิชาการ. ป  ท่ี 15 ฉบ ับที่  1 เด ือน
มกราคม -มีนาคม 2555. หนา 10 - 15 

 2555 
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8. ผลงานทางวิชาการดานงานวิจัย 

 

ลำดับที่ ช่ือเรื่อง ปที่พิมพ 
1 แบบฝกทักษะคณิตศาสตรเบื ้องตนสําหรับนักเรียนที ่มีความบกพร อง

ทางการ       ไดยิน 
2530 

2 สภาพปจจุบันและความตองการความชวยเหลือของผูปกครองเด็กที่มีความ
บกพรองทางสติปญญา 

2543 

3 การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร เรื่องเศษสวนสําหรับเด็กที่มีความ
บกพรองทางรางกาย แขน ขา และลำตัว 

2543 

4 การศึกษาสภาพบริบทและประเด็นปญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อคน
พิการ 

2544 

5 การพัฒนาคูมือการใชหลักสูตรอบรมผูปกครองเพ่ือฟนฟูสมรรถภาพเด็กที่มี
ความบกพรองทางสติปญญาระดับปฐมวัย 

2544 

6 การพัฒนาหลักสูตรอบรมผูปกครองเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 2545 
7 ผลการใชกรอบงาน SETT ตอการพัฒนาศักยภาพเด็กบกพรองทางรางกาย 

:กรณศีกึษา 
2546 

8 ผลของการใชระบบการแลกเปลี ่ยนรูปภาพเพื ่อการส ื ่อสาร (Picture 
Exchange Community System : PECS) และกลวิธีการรับรูผานการมอง
(Visual Strategies) ตอพัฒนาการทักษะการสื่อสารของเด็กออทิสติก : 
กรณีศึกษา 

2547 

9 การพัฒนารูปแบบการชวยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญา โดยการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม ของศูนยการศึกษาพิเศษ 
เขตการศกึษา 9 จังหวัดขอนแกน 

2547 

10 การศกึษาสภาพบริบทการจัดการศึกษาสภาพบริบท ปญหาและแนวทางใน
การจัดการศกึษาสำหรบับุคลลออทิสติกในโรงเรียนเรียนรวม 

2548 

11 การพัฒนาศักยภาพบุคคลพิการซอนในชุมชน 2550 
12 รายงานการประเมินผลโครงการโรงเรียนตนแบบการทดลองสอนแบบสอง

ภาษา สำหรับเด็กหูหนวก 
2551 

13 การสรางชุมชนการเรียนรู เกี่ยวกับเด็กพิการโดยการบริหารจัดการแบบมี
สวนรวม 

2551 

14 รายงานการประเมินการใชหนังสือการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกโดย
ใชสื่อสนับสนุนการเรียนรูผานการมอง 

2552 

15 การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู สําหรับผูปกครองของบุคคลออทิสติก 
ในศนูยการศกึษาพิเศษ 

2552 

16 รายงานการประเมินผลนโยบายการจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส : 
กลุมเด็กพิการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 ไปสูการ
ปฏิบัติ ระหวาง พ.ศ. 2548 - 2553 สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

2553 
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ลำดับที่ ช่ือเรื่อง ปที่พิมพ 
17 รายงานการประเมินโครงการปรับบานเปนหองเรียนเปลี่ยนพอแมเปนครู 2553 
18 รายงานการประเมินโครงการคายอิงกันแบงปนความสุขเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู ห ัว ฯ เนื ่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 

2554 

19 รายงานการวิจัยชุดโครงการ การเพิ่มโอกาสและพัฒนาคุณภาพในการจัด
การศกึษาสำหรับคนพิการของสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ประกอบดวย งานวิจัย 3 เรื่อง คือ  
   1) อนาคตภาพการจัดการศกึษาพิเศษ  
   2) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสาํหรับนักเรียน
พิการ  
   3) รูปแบบศูนยการเรียนเฉพาะความพิการ 

2554 
 

20 รายงานการวิจัยชุดโครงการ การเพิ่มโอกาสและพัฒนาคุณภาพในการ
จัดการ ศึกษาสำหรับคนพิการของสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ประกอบดวย งานวิจัย 2 เร่ือง คือ  
   1) รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรวมที่มีประสิทธิผลของประเทศไทย  
   2) การพัฒนาระบบชวงเชื่อมตอในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียน
พิการ   ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2556 

21 แนวทางในการสงเสริมการดำเนินงานดานการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
พิการเรียนรวมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เขตกรุงเทพมหานคร  

2557 
 

22 รายงานผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการศึกษาสำหรับผูเรียนที่มี
ความตองการจำเปนพิเศษในประเทศไทย 

2558 

23 แนวทางการจัดตั้งหนวยบริการ ศนูยการศกึษาพิเศษ 2559 
24 วิจ ัยเพื ่อพัฒนากระบวนการคัดกรองความพิการทางการศึกษาพิเศษ 

ประเภทความบกพรองทางการเรียนรู 
2560 
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9. ประสบการณดานการทำงานอื่น ๆ 
 

ป ตำแหนง ชื่อที่ต้ังสำนักงาน 
พ.ศ.2538 ผูริเริ่มกอตั้ง มูลนิธิชวยเหลือเด็กพิการ อุบลราชธานี 
พ .ศ .2530 
- ปจจุบัน 

กรรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนสําหรับเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษทางการศึกษาทุก
ประเภท 

สํานักบริหารงานการศกึษาพิเศษ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.2546 กรรมการจัดทำหลักสูตรการ
ชวยเหลือระยะแรกเริ่มสําหรับเด็กที่
มีความตองการพิเศษทางการศึกษา 

สํานักบริหารงานการศกึษาพิเศษ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.2547 กรรมการจัดทำหลักสูตรการจัด
การศกึษา แบบเรียนรวม 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.2548 ผูริเริ่มกอตั้งและประธานสมาคม สมาคมวิจัยทางการศึกษาพิเศษ 
พ.ศ.2548 กรรมการอนุมัติหลักสูตร

ประกาศนียบัตรครู  การ ศึกษา
พิเศษ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั ้นพื ้นฐาน 
กระทรวงศกึษาธิการ 

พ.ศ.2548 กรรมการอนุมัติหลักสูตรมหาบัณฑติ
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั ้นพื ้นฐาน 
กระทรวงศกึษาธิการ 

พ.ศ.2548 กรรมการอนุมัติหลักสูตรมหาบัณฑติ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
การศกึษาพิเศษ 

สํานักบริหารงานการศกึษาพิเศษ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 

พ .ศ .2547 
-ปจจุบัน 

วิทยากรที่ไดรับการอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพ่ืออบรมครูในหลักสูตร
การสอนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ
ทางการศึกษาทุกประเภทที่ระบุตาม
กฎกระทรวงฯ 

สํานักบริหารงานการศกึษาพิเศษ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.2550 กอตั้งและเปนนายกสมาคมวิจัย
ทางการศึกษาพิเศษ 

สมาคมวิจัยทางการศึกษาพิเศษ 

พ .ศ .2550 
-ปจจุบัน 

ผูทรงคณุวุฒิ ของสํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงาน ก.ค.ศ. 
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ป ตำแหนง ชื่อท่ีตั้งสำนักงาน 
พ.ศ.2553 คณะอนุกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาสำหรับคน

พิการในทศวรรษที่สอง 
กระทรวงศกึษาธิการ 

พ.ศ.2553 คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก 
เยาวชน สตร ีผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 
วุฒสิภา 

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
และกิจการเด็กเยาวชนสตรี 
ผูสูงอายุคนพิการ และดอยโอกาส 
วุฒิสภา ที ่สว (กมธ 3) 0019 / 
24751 

พ.ศ.2554 คณะกรรมการพัฒนาสถาบันราชานุกูล สถาบันราชานุกูล 
พ.ศ.2554 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศกึษาศาสตร มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

พ.ศ.2554 คณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต        
คนพิการแหงชาติฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 - 2559 ครั้งท่ี 
8 / 2553 

อน ุกรรมการจ ัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพชีว ิตคนพิการแหงชาติ
ฉบับที ่4 พ.ศ. 2555 - 2559  

พ.ศ.2554  คณะกรรมการดำเนินงานปรับปรุงและกำหนดกรอบ
รายการและราคาครุภัณฑ สำหรับการจัดการศึกษา
พิเศษและการศึกษาสงเคราะห 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พ.ศ.2555 คณะกรรมการพิจารณายกรางเอกสารแนวทางการ   
เอื ้อตามสภาพผู เรียนดานการวัดประเมินผลสำหรับ
นักเรียนพิการหรือบกพรอง 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พ.ศ.2555 คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรตนแบบ 
สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง 8 ดาน ในรปูแบบ
การโตตอบกับผูเรียนโดยตรงแบบมีปฏิสัมพันธ 

สํานักงานคณะกรรมกการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พ.ศ.2562 เปนวิทยากรในโครงการศูนยสงเสรมิทักษะชีวิตบุคคล
ออทิสติกเพ่ือเปนหนวยบริการในชุมชน กิจกรรมที่ 1 
การอบรมภาษาและการปรับพฤติกรรมแบบเขมขน  
รุนที่ 1 

มูลนิออทิสติกไทย 

พ.ศ.2562 เปนวิทยาการ การนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู ในการดำเนนิโครงการสงเสริมนวัตกรรมเพ่ือการ
เรียนรู สำหรบันักเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ 
ระหวางวันที่ 7-8 เมษายน 2562 

สำนักงานบริหารงานการศึกษา
พิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.2562 เปนวิทยากรการอบรม เรื่อง เทคนิคกระบวนการ
ชวยเหลือเพ่ือพัฒนานักเรียนตรงตามศักยภาพอยาง
สมดุลและยั่งยืน ครั้งที่ 2  วันที่ 24 เมษายน 2562 

โรงเรียนไผทอุดมศกึษา รวมกับ 
ศูนยการศึกษาพิเศษสวนกลาง 
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ป ตำแหนง ชื่อท่ีตั้งสำนักงาน 
พ.ศ.2562 เป นวิทยากรอบรมเชิงปฏ ิบ ัต ิการการสอนดวยทีช 

(TEACCH) ในโครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก
ดวยทีช ระหวางวันที่ 25-26 เมษายน 2562 

สถานบ ันพ ัฒนาการเด ็กราช
นครินทร กรมสุขภาพจิต 

พ.ศ.2562 รวมงานแถลงผลงานวิชาการ หลักสูตรจิตวิทยาความ
มั่นคง สำหรับผูบริหารสถานศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สจว.สพฐ.) รุนท่ี 6  
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง 
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 

พ.ศ.2562 TEACHER APPRECIATION WEEK 2019 World’s 
Best Teacher  

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ
ราชูปถัมภ 
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10. ประสบการณดานการสอน 

 

ท่ี ระดับช้ัน ระยะเวลา 
1 ระดับปฐมวัย  5 ป 
2 ระดับประถมศึกษา  3 ป 
3 ระดับมัธยมศึกษา 7 ป 
4 ระดับประถมศึกษา  3 ป 
5 ระดับอุดมศึกษา  10 ป 
6 สอนเด็กบกพรองทางการไดยิน   10 ป 
7 สอนเด็กบกพรองทางดานสติปญญา 5   ป 
8 สอนเด็กบกพรองทางดานรางกาย 2   ป 
9 บริหารการศึกษาพิเศษและศึกษาสงเคราะห 13 ป 
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ตำแหนง สถาบัน 

ผูทรงคณุวุฒิผูเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน  
อาจารยพิเศษและอาจารย มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม  
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  
 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  
 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จังหวัดนครปฐม  
 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  
 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  
ผูทรงคณุวุฒิผูเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
อาจารยพิเศษและอาจารย           มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดระยอง 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

 

     ขอมูล ณ วันท่ี   1 เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2552 
 

       
ขอรับรองวาขอมูลขางตนเปนความจริง 

 
 

(นางสมพร  หวานเสร็จ) 
ผูอำนวยการศูนยการศึกษาพิเศษ สวนกลาง 

 


