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ประวตัิส่วนตวั 
 
ช่ือ สกลุ   นางสาวปนดัดา   วงคจ์นัตา 
ตําแหน่ง ผูอ้าํนวยการ   
สถานทีท่าํงาน     โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถมัภ ์จงัหวดักรุงเทพมหานคร    

ทีต่ั้ง 4645  ถนน ดินแดง  แขวง ดินแดง  เขตดินแดง จังหวดั กรุงเทพมหานคร  
ช่ือย่อปริญญา สาขาวชิา สถาบันการศึกษา ปีทีสํ่าเร็จ 

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 การบริหาร
การศึกษา 

มหาวิทยาลยัราชภฎัเลย 2552 

ปร.ด.  หลกัสูตรและการ
เรียนการสอน   

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2554 

 

ประวตัิการทาํงาน   
พ.ศ.2542-2544  นกักิจกรรมบาํบดั โรงเรียนศึกษาพิเศษเชียงราย จงัหวดัเชียงราย     
พ.ศ.2544-2545  นกักิจกรรมบาํบดั ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจาํจงัหวดัเชียงราย  
พ.ศ.2545-2548  อาจารย ์ 1  ระดบั  3 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9  

 พ.ศ.2549-2553  ครู ค.ศ.1  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 
 พ.ศ.2553-2555  รองผูอ้าํนวยการ  โรงเรียนพิบูลประชาสรรค ์ กทม. 
 พ.ศ.2555-2557  รองผูอ้าํนวยการ  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษส่วนกลาง  กทม. 
 พ.ศ.2557-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการ  โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถมัภ ์
 

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

ญ่ีปุ่น (2555) บรูไน (2556) อินโดนีเซีย (2557)  พม่า (2557) 
 
 
 
 

ข้อมูลทัว่ไป 
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1. พ.ศ. 2551   เกียรติบตัรบุคคล ดีเด่น ดา้นการทาํประโยชน์แก่สถานศึกษา  จากมูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ 
2. พ.ศ. 2551   ประกาศนียบตัร ครูดีเด่นระดบักลุ่มโรงเรียน จากสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และ

การศึกษาพเิศษ 
3. พ.ศ. 2551   เกียรติบตัรผลงานระดบัดี ดา้นการผลิตส่ือ นวตักรรม การเรียนรู้และการกระตุน้พฒันาการ

สาํหรับเดก็พิเศษ  จากศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9  
4. พ.ศ. 2551   เกียรติบตัรบุคคลดีเด่น  ดา้นการใหค้าํปรึกษา จากมูลนิธิ สากลเพ่ือคนพิการ 
5. พ.ศ. 2552    ประกาศนียบตัร ผูมี้ผลงานวิจยัดีเด่นระดบัดี  ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาทาํวิจยั

ควบคู่กบัการทาํงาน  จาก สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
6. พ.ศ. 2553   เกียรติบตัรขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น “Person Award” ระดบัเขตพื้นท่ี

การศึกษา จาก สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ขอนแก่น เขต 1   
7. พ.ศ.2553    เกียรติบตัรผูมี้ผลงานทางวิชาการดีเด่น ประเภทบุคคลออทิสติก จากกลุ่มสถานศึกษา

สาํหรับคนพิการและผูด้อ้ยโอกาส กลุ่ม 3  (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 
       8.  พ.ศ. 2553   โล่ “บุคคลดีเด่นท่ีทาํคุณประโยชน์ดา้นการพฒันาบุคคลออทิสติก” จาก 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
       9.  พ.ศ. 2553    โล่ “ผูท้าํคุณประโยชน์แก่มูลนิธิพิบูลประชาสรรค”์ จากมูลนิธิพบูิลประชาสรรค ์
กรุงเทพมหานคร    

10. พ.ศ.2555    เกียรติบตัรเชิดชูเกียรติ  บุคคลท่ีทาํคุณประโยชนแ์ก่บุคคลออทิสติก ( Autisticthai Award 
Year 2012 ) จากมูลนิธิออทิสติกไทย ร่วมกบัสมาคมผูป้กครองบุคคลออทิซึม(ไทย)  
 
  

บทความทางวชิาการ 
2551 สถานภาพและความตอ้งการในการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอนการศึกษา

พิเศษ ของมหาวิทยาลยัขอนแก่น. วารสารวิจยั มข. ฉบบัมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 11 (ธ.ค.2551) หนา้ 1236-1241 

2551 * การศึกษาสภาพการทาํปริญญานิพนธ์เก่ียวกบับุคคลออทิสติกในประเทศไทย. วารสารหลกัสูตร
และการเรียนการ สอน มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 2 ( ม.ค.-มิ.ย. 2551 ) หนา้ 90-97.  

2554 * การพฒันารูปแบบการอบรมผูป้กครองของบุคคลออทิสติกโดยใช ้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต. วารสารวิชาการ
รมยสาร คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์  ปีท่ี  9  ฉบบัท่ี   1  ( ม.ค.-
มิ.ย.2554) . หนา้ 69-81  

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.  

ผลงานทางวชิาการ 

รางวลัทีไ่ด้รับ 
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การวจัิย 
2545   * ผลการศึกษาพฒันาการนกัเรียนโรงเรียนศึกษาพิเศษเชียงราย โดยใชแ้บบประเมิน Developmental 

Screening     Inventory Test: DSI. โรงเรียนศึกษาพเิศษเชียงราย กองการศึกษาเพื่อคนพิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ. 

2546   * ผลของการใชร้ะบบการแลกเปล่ียนรูปภาพเพ่ือการส่ือสาร ( Picture Exchange Community 
System :PECS)  และ กลวิธีการรับรู้ผา่นการมอง (Visual Strategies) ต่อพฒันาการทกัษะการส่ือสาร
ของเดก็ออทิสติก: กรณีศึกษา. ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9. สาํนกับริหารงานการศึกษาพเิศษ 
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.  

2548   * ปัจจยัจิตลกัษณะและปัจจยัสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการปฏิบติังานของครูอตัราจา้ง ศูนย์
การศึกษาพเิศษ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ.
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

2550   * การสาํรวจปัญหาการบูรณาการประสาทความรู้สึกของบุคคลออทิสติก ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ. 
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จงัหวดัขอนแก่น. 

2551       รายงานการวจิยัเร่ืองสถานภาพและความตอ้งการในการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาหลกัสูตร
และการสอนการศึกษาพเิศษ ของมหาวิทยาลยัขอนแก่น. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

2551 *   ผลของการใชโ้ปรแกรม   Autistic Tactile ’s  Program ท่ีมีต่อการรับรู้ สมัผสัผวิกายของเดก็ออทิ
สติก. ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จงัหวดัขอนแก่น.  

2551 *   ผลการใหบ้ริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 ปีงบประมาณ 2551. 
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จงัหวดัขอนแก่น.  

2552       การประเมินโครงการโรงเรียนตน้แบบ การทดลองสอนแบบสองภาษาสาํหรับนกัเรียนหูหนวก. 
วิทยาลยัราชสุดา  มหาวทิยาลยัมหิดล. 

2553       รายงานการประเมินโครงการปรับบา้นเป็นหอ้งเรียนเปล่ียนพอ่แม่เป็นครู. สาํนกับริหารงาน
การศึกษาพเิศษ. กระทรวงศึกษาธิการ. 

2553       รายงานการประเมินโครงการค่ายอิงกนัแบ่งปันความสุขเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ฯ 
เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ  5 ธนัวาคม 2554  . สาํนกับริหารงานการศึกษา
พิเศษ. กระทรวงศึกษาธิการ. 

2553        รายงานการประเมินผลนโยบายการจดัการศึกษาสาํหรับเดก็ดอ้ยโอกาส : กลุ่มเด็กพิการตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2547 ไปสู่การปฏิบติั ระหวา่ง  2548- 2553.  สภาการศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ.กระทรวงศึกษาธิการ 

2554   * การพฒันารูปแบบการอบรมผูป้กครองของบุคคลออทิสติกโดยใช ้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต. วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการเรียนการสอน บณัฑิตวทิยาลยั  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น.   
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2554        รายงานการวิจยัชุดโครงการ การเพิ่มโอกาสและพฒันาคุณภาพในการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ.  สภา
การศึกษา . กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดว้ย งานวิจยั 3 เร่ือง 1) อนาคตภาพการจดัการศึกษาพิเศษ 2)การรพฒันา
ระบบเทคโนโลยส่ิีงอาํนวยความสะดวกสาํหรับนกัเรียนพิการ 3)รูปแบบศูนยก์ารเรียนเฉพาะความพิการ 

2556      รายงานการวิจยัชุดโครงการ การเพิ่มโอกาสและพฒันาคุณภาพในการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ ของ 
                 สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดว้ย งานวิจยั 2 เร่ือง คือ 1) รูปแบบการบริหารจดัการ 
            เรียนร่วมท่ีมีประสิทธิผลของประเทศไทย 2) การพฒันาระบบช่วงเช่ือมต่อในการจดัการศึกษา 
              สาํหรับนกัเรียนพิการระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หมายเหตุ   * หมายถึง เป็นผูว้ิจยัหลกั 
 
 

ปี พ.ศ. รายการ หน่วยงาน 
2547 -
ปัจจุบนั 

วิทยากรท่ีไดรั้บการอนุมติัจาก   สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่ออบรมครู ในหลกัสูตรการสอนเดก็ท่ี
มีความตอ้งการพิเศษทางการศึกษาทุกประเภทท่ีระบุตามกฎ
กระทรวงฯ 

สาํนกับริหารงานการศึกษา
พิเศษ   สาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

2548-
ปัจจุบนั 

คณะกรรมการริเร่ิมก่อตั้งและเลขาธิการสมาคม สมาคมวิจยัทางการศึกษา
พิเศษ 

2553-
ปัจจุบนั 

คณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบาํบดัดา้นการ
พิจารณาข้ึนทะเบียนและจดัสอบความรู้ 

สาํนกัสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะ  
กระทรวงสาธารณสุข 

2554 คณะกรรมการดาํเนินงานปรับปรุงและกาํหนดกรอบรายการและราคา
ครุภณัฑ ์สาํหรับการจดัการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2554 คณะกรรมการดาํเนินงานปรับปรุงและกาํหนดกรอบรายการ
และราคาครุภณัฑ ์สาํหรับการจดัการศึกษาพิเศษและ
การศึกษาสงเคราะห์ 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2554 คณะกรรมการพิจารณายกร่างเอกสารแนวทางการเอ้ือตามสภาพ
ผูเ้รียนดา้นการสดัประเมินผลสาํหรับนกัเรียนพกิารหรือบกพร่อง 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2554 คณะกรรมการดาํเนินงานพฒันาส่ือคอมพิวเตอร์ตน้แบบ 
สาํหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง 8 ดา้น ในรูปแบบการ
โตต้อบกบัผูเ้รียนโดยตรงแบบมีปฏิสงัพนัธ์ 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

การเป็นคณะกรรมการ 


