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โครงการววจยบ
ปป 2546-2550 การพทฒนาเทคโนโลยณสอส สารสารสนเทศเพสอส การศศกษาขทนข พสนข ฐาน ( หทวหนนาโครงการยหอย ) ไดนรบท ทอนจากทอนออดหนอนวกจยท มก.
ปป 2546-2550 ศทกยภาพทางการศศกษาเพสอส พทฒนาครรและนทกเรณยน ใหนบรรลอตามวกสยท ททศนยของโรงเรณยนสาธกตแหหงมหาวกทยาลทยเกษตรศาสตรย ( หทวหนนาโครงการ ) ไดนรบท ทอนจาก
ทอนออดหนอนวกจยท มก.
ปป 2549

โรงเรณยนสาธกตแหหงมหาวกทยาลทยเกษตรศาสตรย : พทฒนาการสรอห งคยกรแหหงการเรณยนรรน ( ผรรน วห มโครงการ ) ไดนรบท ทอนจากทอนออดหนอนวกจยท มก.

ปป 2550
การบงชณข คทดกรอง วกนจก ฉทย และใหนความชหวยเหลสอบอคคลทณมส ภณ าวะสมาธกสนขท บกพรหองทางการเรณยนรรน และออทกซมศ ( หทวหนนาโครงการ ) ไดนรบท ทอนจากสสานทกงานคณะ
กรรมการวกจยท แหหงชาตก
ปป 2551-2552 วกทยาศาสตรยไทยกนาวไกล ครทวไทยกระบสอโลก ( หทวหนนาโครงการ ) ไดนรบท ทอนจากสสานทกงานคณะกรรมการวกจยท แหหงชาตก
ปป 2552-2553 การบหงชณข คทดกรอง และวกนจก ฉทย บอคคลทณมส ภณ าวะสมาธกสนขท บกพรหองทางการเรณยนรรน และออทกซมศ ( หทวหนนาโครงการ ) ไดนรบท ทอนจากสสานทกงานคณะกรรมการวกจยท แหหง
ชาตก
ปป 2552-2553 โครงการยหอย การพทฒนารรปแบบการใหนความชหวยเหลสอทางการศศกษานทกเรณยนทณมส ภณ าวะสมาธกสนขท บกพรหองทางการเรณยนรรน และออทกซมศ แบบองคยรวม ( หทวหนนา
โครงการยหอย ) ไดนรบท ทอนจากสสานทกงานคณะกรรมการวกจยท แหหงชาตก
ปป 2553
การวกจยท และพทฒนาหลทกสรตรดนานความมทนส คงตามมตกคณะกรรมการนโยบายและอสานวยการพทฒนาเพสอส เสรกมความมทนส คงของชาตก ( ผรรน วห มโครงการ ) ไดนรบท ทอนจาก
สสานทกนโยบายและยอทธศาสตรยความมทนส คง กองอสานวยการรทกษาความมทนส คงภายในราชอาณาจทกร
ปป 2555-2556 การบหงชณข คทดกรอง วกนจก ฉทย และใหนความชหวยเหลสอบอคคลทณมส ภณ าวะสมาธกสนขท บกพรหองทางการเรณยนรรน และออทกซมศ : การพทฒนาแบบประเมกนระดทบความสามารถ
และความตนองการจสาเปปนพกเศษของผรเน รณยนเปปนรายบอคคล ( หทวหนนาโครงการ ) ไดนรบท ทอนจากสสานทกงานคณะกรรมการวกจยท แหหงชาตก (วช.)
ปป 2555-2556 การพทฒนาแบบสอบความสามารถสสาหรทบนทกเรณยนไทย ( หทวหนนาโครงการยหอย ) ไดนรบท ทอนจากสสานทกงานคณะกรรมการวกจยท แหหงชาตก (วช.)
ปป 2555-2556 การพทฒนาสสอส อกเลลกทรอนกกสยสาส หรทบการใชนแบบคทดกรองนทกเรณยนทณมส ภณ าวะสมาธกสนขท บกพรหองทางการเรณยนรรน และออทกซมศ ( ผรรน วห มโครงการ ) ไดนรบท ทอนจากสสานทก
งานคณะกรรมการวกจยท แหหงชาตก (วช.)
ปป 2561
การตกดตามและประเมกนผลการจทดการศศกษาเรณยนรวมสสาหรทบเดลกพกการและเดลกทณมส คณ วามตนองการจสาเปปนพกเศษ ( ผรรน วห มโครงการ ) ไดนรบท ทอนจากสสานทกงานเลขาธกการ
สภาการศศกษา
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดทบชาตก
- Daranee Utairatanakit, ชาญวกทยย พรนภดล, วทจนกนทรย โรหกตสอข, นกรมล ยสกนทร, Supattra Wongvisate, "Potential development for students with autism,
attention deficit hyperactivity disorder, and learning disorders: Phase 1: The development of standardized procedure and instrument for screening
students with attention deficit hyperactivity disorder, learning disorders, and autism", การประชอมทางวกชาการของมหาวกทยาลทยเกษตรศาสตรย ครทงข ทณส 46 (2008)
- Daranee Utairatanakit, Pawinee Srisukvatananan, Nattawat Ngamsamut, Thapanee Saengsawang, Chanikarn Wungwisesgusol, "Identification,
screening, and diagnoses for person with attention deficit hyperactivity disorder, and learning disorders, and pervasive developmental disorders/autism",
การประชอมวกชาการ ครทงข ทณส 47 มหาวกทยาลทยเกษตรศาสตรย (2009)
ระดทบนานาชาตก
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(2009)
รางวบล ประกาศเกชยรตวคณ
ช /เชวดชชเ กชยรตวการววจยบ
- รางวทลนวทตกรรม มหาวกทยาลทยเกษตรศาสตรย ปป 2552 รางวทลรองชนะเลกศ ประเภทอาจารยย นทกวกจยท มหาวกทยาลทยเกษตรศาสตรย สาขาศศกษาศาสตรย สทงคมศาสตรย และ
มนอษยศาสตรย ประจสาปป 2552 จาก มหาวกทยาลทยเกษตรศาสตรย
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