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ประวัติและผลงาน 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อ     นางสาวดารณ ี นามสกุล   อุทัยรัตนกิจ 
เกิดวันที่   13   เดือน   สิงหาคม   พ.ศ. 2493   อายุ   62   ปี 
ปัจจุบันอาชีพ  รับราชการ ต าแหน่ง  รองศาสตราจารย์ 
สถานที่ท างาน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุ่ม” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
E – mail  fedudnu@ku.ac.th 
 
ประวัติการศึกษา 

ล าดับ สถานศึกษา ระดับ สาขาวิชา หมายเหตุ 
1 University of Northern Colorado   

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
Post Doctoral Training  

 
(Teacher Preparation in 

Special Education) 
 

2 Texas Woman’s University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

Doctor of Philosophy 
 

(School Psychology)  

3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประเทศไทย 

ครุศาสตรมหาบณัฑิต 
 

(จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว)  

4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประเทศไทย 

ครุศาสตรบณัฑติ  (มัธยมศึกษา)  
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ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
ล าดับ หน่วยงาน ต าแหน่ง ระยะเวลา หมายเหตุ 

1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

อาจารย ์ 30 ปี พ.ศ. 2515 -
2545 

2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 5 ปี พ.ศ. 2545 -
2549 

3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

รองศาสตราจารย ์ 8 ปี พ.ศ. 2549 -
ปัจจุบัน 

4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

อาจารย์ใหญ ่ 4 ปี พ.ศ. 2549 -
2553 

5 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการศกึษาพิเศษ “คุณพุ่ม” รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการ 

6 ปี พ.ศ. 2549 -
ปัจจุบัน 

 

ประสบการณ์พิเศษ (เช่น การด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ/กรรมการ นายกสภาสถาบันฯ ในหน่วยงานของรัฐ 
เอกชน หรืออ่ืนๆ)  

ล าดับ หน่วยงาน ต าแหน่ง ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย                

ประเภทคณาจารย์ประจ า 
2 ปี  

2 สภาพัฒนาการเมือง สมาชิกผู้ทรงคณุวุฒิจาก
สถาบันอุดมศึกษา 

4 ปี พ.ศ. 2552 -
2555 

3 โรงเรียนศรสีังวาลย์ของมูลนิธิอนเุคราะห์ความพิการ ใน
พระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรนีครินทราบรมราชชนน ี

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริหารโรงเรยีน 

1 ปี พ.ศ. 2555-
ปัจจุบัน 

4 สมาคมขา้ราชการอาวโุสแห่งประเทศไทย กรรมการ 2 ปี พ.ศ. 2554-
ปัจจุบัน 

ผลงานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง 
1. ผู้ริเริ่มและประธานคณะกรรมการด าเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยการจัดการศึกษา

ระหว่างโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และโรงพยาบาลยุวประสาท -   

ไวทโยปถัมภ์             

2. ผู้ริเริ่มและกรรมการด าเนินการโครงการด าเนินการจัดการศึกษา การวิจัย และการติดตามผลนิสิตออทิสติก

และนิสิตที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์       

3. อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา   

4. ประธานคณะกรรมการด าเนินงานโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-การศึกษาพิเศษ 

(ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        
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5. ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์           

6. ผลงานวิจัย (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)    

6.1 หัวหน้าโครงการวิจัย “การพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีภาวะออทิซึม สมาธิสั้น และบกพร่องทางการ

เรียนรู้ : ระยะที่ 1 การสร้างกระบวนการและเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานส าหรับการคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น 

บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม” ปีงบประมาณ 2547        

6.2 หัวหน้าโครงการวิจัย “การบ่งชี้ คัดกรอง และวินิจฉัยนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ 

และออทิซึม”  ปีงบประมาณ 2549           

6.3 หัวหน้าโครงการวิจัย “การพัฒนารูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางการศึกษานักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น 

บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม”  ปีงบประมาณ 2550         

6.4 หัวหน้าโครงการวิจัย “การพัฒนารูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางการศึกษานักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น 

บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม แบบองค์รวม”  ปีงบประมาณ 2552      

6.5 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย “การบ่งชี้ คัดกรอง วินิจฉัย และให้ความช่วยเหลือบุคคลที่มีภาวะสมาธิสั้น 

บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม : การพัฒนาแบบประเมินระดับความสามารถและความต้องการจ าเป็นพิเศษของ

ผู้เรียนเป็นรายบุคคล”  ปีงบประมาณ 2555         

ชื่อเสียง เกียรติคุณ เกียรติประวัติ ท่ีเคยได้รับการยกย่อง 

1. ได้รับรางวัลดีเด่น สาขาศึกษาศาสตร์ ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 46 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ 
วันที่ 17 มีนาคม 2552 ในการน าเสนอผลงานวิจัย หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีภาวะออทิซึม สมาธิสั้น 
และบกพร่องทางการเรียนรู้ : ระยะที่ 1 การสร้างกระบวนการและเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานส าหรับการคัดกรอง
นักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม”        

2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 ประเภทอาจารย์ 
นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์  และมนุษยศาสตร์ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2552 
ผลงานวิจัย “แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม”    

3. ได้รับรางวัลบุคลากรระดับดีเด่นสายวิชาการ ด้านการวิจัย ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2552            

4. ได้รับรางวัลดี สาขาศึกษาศาสตร์ ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 ในการน าเสนอผลงานวิจัย หัวข้อเรื่อง “การบ่งชี้ คัดกรอง และวินิจฉัยบุคคลที่มีภาวะสมาธิ
สั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม”          
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5. ได้รับรางวัลงานวิจัยแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  ตามประกาศสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ /
ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลแห่งชาติทางครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ ลงวันที่ 18 มีนาคม 
2554              


