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ชชอ
ช
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ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร ผมช
ข ว
น ยศาสตราจารยย
ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ส.ค. 2560 - เม.ย. 2564
ส.ค. 2558 - ก.พ. 2559
ก.พ. 2558 - ส.ค. 2558
ก.ย. 2553 - ก.ย. 2557
ต.ค. 2551 - ต.ค. 2555
ต.ค. 2549 - ต.ค. 2551

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาววทยาศาสตรยก ารกรฬ าและสสขภาพ คณะววทยาศาสตรยก ารกรฬ า

รองหลวหนขาภาคววชาววทยาศาสตรยก ารกรฬ าและสสขภาพ คณะววทยาศาสตรยก ารกรฬ า
รองอธวก ารบดรฝาฝ ยกวจการนวส ต
ว (รลก ษาการแทน)
รองอธวก ารบดร( รลก ษาราชการแทน)
คณบดร คณะววทยาศาสตรยก ารกรฬ า
คณะววทยาศาสตรยก ารกรฬ า
รองคณบดร คณะววทยาศาสตรยก ารกรฬ า

ก าร ศ ก
ศ ษา
ส าขาเชรย
ช ว ชาญ/ส นใ จ
งานส อน
Sport and Exercise Physiology
Sport Physiology for Coaches
Advan.Neurom.Exercise Phy.& Endocrinology
Advance Physical Fitness Assessment
Advanced Cardiopulmonary Execise Physilogy
Advanced Exercise Physiology
Advanced Physical Fitness Assessment
Advanced Sport and Exercise Physiology
Application Statistics for Sports Science
Aquatic Exercise
Aquatic Exercise for Health
Exercise Activity for Health
Exercise Physiology Application for Athletes
Exercise Prescription for Fitness and Health
Fitness Testing
Health Promotion Program for Elderly
Health Promotion Program for Overweight
Life Skills For Undergraduate Student
Physical Fitness Test & Body Conditioning
Physical Fitness Test and Body Conditioning
Physiological Testing for Athletes
Physiology Basis in Sports Science
Physiology of Exercise
Research Methods in Sports Science
Seminar
Sport and Exercise Physiology
Sport Physiology for Coaches
Strength and Body Conditioning in Sport
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2548-2549 โครงการพลฒนาแบบทดสอบและเกณฑยมาตรฐานสมรรถภาพทางกายทรส
ช ม
ล พลนธยก บ
ล สสขภาพ สตาหรลบเดดก ไทยอายส
7-18 ปป
( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานกองทสนสนลบสนสนการสรขางเสรวมสสขภาพ
ปป 2551
ผลของการววงช ในนนาต ภายหลลงการฝฝก พลลยโอเมตรวก ทรม
ช ต
ร อ
น การฟฟน
ฟ ตลวของสมรรถภาพกลขามเนชอ
น จากกลขามเนชอ
น เสรยหาย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจาก
ทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2553
การพลฒนาแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายทรเช ฉพาะเจาะจงสตาหรลบกรฬ าฟสต ซอล โดยมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสน
อสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2554
ปป 2554-2555

แนวทางการพลฒนาและสนงเสรวมบสคลากรกรฬ าในองคยก รกรฬ าสนวนภมมภ
ว าค ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากการกรฬ าแหนงประเทศไทย
การศศก ษา วลด และปรลบปรสงเกณฑยมาตรฐานสมรรถภาพทางกาย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากกรมพลศศก ษา

ปป 2554-2555 การสตารวจดลชนรมวลกายและรขอยละของไขมลนในรนางกายของนวส ต
ว และบสคลากรคณะววทยาศาสตรยก ารกรฬ า มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ประจตาปปก าร
ศศก ษา ๒๕๕๔ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากคณะววทยาศาสตรยก ารกรฬ า
ปป 2555

รมปแบบการออกกตาลลงกายและการรลบรมภ
ข าพลลก ษณยทางกายของเดดก อขวน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากคณะววทยาศาสตรยก ารกรฬ า
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ล
ภาคววชาววทยาศาสตรยก ารกรฬ าและสสขภาพ คณะววทยาศาสตรยก ารกรฬ า

ปป 2555-2556 การจลด ทตาแผนปฏวบต
ล ก
ว ารภายใตขแผนพลฒนาการกรฬ าแหนงชาตว ฉบลบทรช 5 (พ.ศ.2555-2559) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานปลลด ประทรวง
การทนองเทรย
ช วและกรฬ า
ปป 2555-2556
จตากลด
ปป 2556
ไทย
ปป 2557-2558
เกษตรศาสตรย

การศศก ษาผลของการใชขนาตน มลนมวยทรม
ช ต
ร อ
น ทางสรรร ววทยา จวต ววทยาและสมรรถนะทางการกรฬ า ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากบรวษท
ล เทวกรรมโอสถ
การสรขางแบบทดสอบและเกณฑยมาตรฐานสมรรถภาพทางกายทรเช ฉพาะเจาะจงกลบกรฬ ามวยปลนาต ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากการกรฬ าแหนงประเทศ
การพลฒนาเครชอ
ช งทดสอบความแขดงแรงของกลขามเนชอ
น ขา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากงบประมาณสตาหรลบสนงเสรวมการววจย
ล มหาววทยาลลย

ปป 2557-2559 โปรแกรมฟสต ซอลเชวงนลนทนาการในเดดก ทรม
ช ภ
ร าวะนนาต หนลก ตลวเกวน:ผลทางสรรร ววทยา จวต ววทยาและโภชนาการ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากงบ
ประมาณเงวนรายไดขส ว
น นกลางของ มก. สตาหรลบสนลบสนสนกลสม
น ววจย
ล
ปป 2559
มก.

การพลฒนารมปแบบการสนงเสรวมสสขภาพผมส
ข งม อายสทงนล ดขานรนางกายและจวต ใจสตาหรลบศมนยยส งน เสรวมสสขภาพ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล

ปป 2559

การสรขางชสด ววเคราะหยก ารเคลชอ
ช นทรด
ช ว
ข ยระบบจรพเร อส สตาหรลบนลก กรฬ าประเภททรม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2560-2561

การสนงเสรวมสสขภาพสตาหรลบผมท
ข ม
ชร น
ร าตน หนลก เกวนในสถานศศก ษา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากกรมพลศศก ษา

ปป 2561-2563 ผลของโอเมกขา 3 และการออกกตาลลงกายแบบหนลก สลลบเบาทรค
ช วามหนลก ระดลบสมงตนอองคยประกอบของรนางกาย การเผาผลาญพลลงงานและการระบม
ของกลขามเนชอ
น ในผมช
ข ายนนาต หนลก เกวนและอขวน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากBASF South East Asia Pte Ltd (UEN 197801536 N) of 7 Temasek Boulevard,
#35-01 Suntec Tower One, Singapore 038987
ปป 2562-2563

การพลฒนาอาหารเสรวมสสขภาพจากโปรตรนไฮโดรไลเสทดลก แดขไ หมอรร ชร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานกองทสนสนลบสนสนการววจย
ล (สกว.)

ปป 2561-2562

แนวควด การสรขางเศรษฐศาสตรยคณ
ส คนาจากแหลนงโปรตรน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานกองทสนสนลบสนสนการววจย
ล

ปป 2563-2564 ตขนแบบการกระตสน
ข การผลวต สารไฟโตเอคไดสเตอรอยดยใ นหนนอไมขฝรลงช เพชอ
ช ใชขยบ
ล ยลงน ภาวะกระดมก พรสนในผมส
ข งม อายส ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจาก
มมล นวธโว ทเรเพชอ
ช การสนงเสรวมววทยาศาสตรย ประเทศไทย
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- คณาพจนย ใจรชน
ช , Ratree Ruangthai, สสร ย
ว า ณ นคร, "Determinants of Fat Oxidation During Exercise difference Intensity in Overweight Women Aged
40-49 Years Old.", วารสารสสขศศก ษา พลศศก ษา และนลนทนาการ 34 (2) (2008) 64-75
- ธลชวลส สย ตลงน ตรงขลนตว, Ratree Ruangthai, APASARA ARKARAPANTHU, "The Study of Oxygen Deficit in Obese Women Aged 50-60 Years Old", ววทยา
สารกตาแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาววศ วกรรมศาสตรย 6 (2) (2008)
- Apiluk Theanthong, Ratree Ruangthai, "PREDICTION EQUATION OF ONE REPETION MAXIMAL STRENGTH FROM A 2-10 RM AND 12-15
RM IN SPORTS SCIENCE STUDENT, KASETSART UNIVERSITY", วารสารศศก ษาศาสตรยปรวทศ
ล นย 24 (3) (2009)
- รชต ตะนาวศรร, Charoen Krabuanpatana, Ratree Ruangthai, "ผลการฝฝก เดวนรนวมกลบยางยชด ทรม
ช ต
ร อ
น ความแขดงแรงของกลขามเนชอ
น และความอดทนของระบบหลวใจ
ไหลเวรยนเลชอดในเพศหญวงอายส 56-67 ปป", วารสารศศก ษาศาสตรยปรวทศ
ล นย 24 (1) (2009) 115-126
- Ratree Ruangthai, Siriporn Sasimontonkul, กฤตตวก า อาภรณยร ต
ล นย, "The Effect of Step Training with Footwear in Deep Water on Thigh Muscle
Strength and Balance of 56-65 Years Old Female", ววทยาศาสตรยและเทคโนโลยรก ารกรฬ า 9 (1,2) (2009) 49-62
- Ratree Ruangthai, Jukapong Khaothin, นภารวนทรย ชลยงาม, "The Effect of Plyometric Training Programs on Agility in Soccer Players", ววทยาศาสตรยและ
เทคโนโลยรก ารกรฬ า 9 (1,2) (2009) 137-150
- หทลยรลต นย สรขาต , วลล ลรยย ภลทโรภาส, Ratree Ruangthai, "Effects of Tai Chi Exercise with Elastic Chest Wall Restriction upon Pulmonary Function in the
Elderly", ววทยาสารกตาแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาววศ วกรรมศาสตรย 8 (2) (2010) 40-55
- วรศวษฏย ศรรบรส น
ว ทรย, Ratree Ruangthai, ไถขออน ชวนธเนศ, "ผลของการฝฝก ระหวนางเกมสนามเลดก และแบบฝฝก เฉพาะเจาะจงตนอสมรรถภาพดขานแอโรบวคและแอนแอ
โรบวคในนลก กรฬ าฟสต บอล", วารสารววทยาศาสตรยและเทคโนโลยรก ารกรฬ า 10 (1) (2010) 55-72
- ธลชวลส สย ตลงน ตรงขลนตว, Ratree Ruangthai, APASARA ARKARAPANTHU, "ผลของการฝฝก ออกกตาลลงกายแบบแอโรบวคทรม
ช ต
ร อ
น ออกซวเจนเดดฟ ฟฟซ ท
ว ในผมห
ข ญวงอขวนอายส
50-60 ปป", วารสารววทยาศาสตรยและเทคโนโลยรก ารกรฬ า 10 (1) (2010) 85-101
- วรร ะศลก ดวด เหมหาชาตว, Jukapong Khaothin, Ratree Ruangthai, "ผลของการฝฝก ทนาบรวหารรนางกายพชน
น ฐานมวยไทยไชยาทรม
ช ต
ร อ
น สมรรถภาพทางกายทรส
ช ม
ล พลนธยก บ
ล สสข
ภาพในวสยรสน
น เพศหญวง", วารสารววทยาศาสตรยและเทคโนโลยรก ารกรฬ า 10 (1) (2010) 127-144
- อลมรวนทรย พนวงแพ, Jukapong Khaothin, Ratree Ruangthai, "ผลของการฝฝก บรวหารรนางกายดขวยฤาษรด ด
ล ตนทรม
ช ต
ร อ
น สมรรถภาพทางกายทรส
ช ม
ล พลนธยก บ
ล สสขภาพในนลก
ศศก ษาหญวงโรงเรรยนพณวชยการสสโขทลย", วารสารววทยาศาสตรยและเทคโนโลยรก ารกรฬ า 10 (1) (2010) 163-183
- กฤษฎร สสร โว ย, Ratree Ruangthai, สสร ยา ณ นคร, "ผลของการออกกตาลลงกายในนนาต ทรม
ช ต
ร อ
น ชนวงการเคลชอ
ช นไหวของขขอเขนาในผมป
ข ว
ฝ ยหญวงหลลงผนาตลด เปลรย
ช นขขอเขนาเทรยม
ระยะแรก", วารสารววทยาศาสตรยและเทคโนโลยรก ารกรฬ า 10 (1) (2010) 201-216
- ชลชพล ชสมสาย ณ อยสธยา, APASARA ARKARAPANTHU, Ratree Ruangthai, "Effects of Recovery Methods on Running Speed and Ball-Passing
Accuracy of Futsal Players", ววทยาสารกตาแพงแสน 9 (1) (2011) 61-69
- บสญสวต า สายวสฒก
ว ล
ส , APASARA ARKARAPANTHU, Ratree Ruangthai, "Effects of Oxygen Inhalation and Active Recovery upon Oxygen Saturation,
Blood Lactate and Performance of Futsal Players", วารสารววทยาศาสตรยและเทคโนโลยรก ารกรฬ า 11 (1) (2011) 231-242
พวมพยครลงน ลนาสสด เมชอ
ช 8/8/63
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- Ratree Ruangthai, Apiluk Theanthong, Supatcharin Pan-uthai, APASARA ARKARAPANTHU, "EFFECTS OF DEEP WATER RUNNING AFTER
PLYOMETRIC TRAINING PROGRAM ON RECOVERY OF MUSCLE PERFORMANCE AFTER MUSCLE DAMAGE", ววทยาศาสตรยและเทคโนโลยรก าร
กรฬ า 11 (1) (2011)
- Ratree Ruangthai, Niromlee Makaje, นายบรรหาร ววชญปฟต,ว "EFFECT OF REPEATED SPRINTS TRAINING IN HYPOXIC AND HYPEROXIC
CONDITIONS ON ANAEROBIC PERFORMANCE IN TEAM SPORTS PLAYERS", วารสารววทยาศาสตรยและเทคโนโลยรก ารกรฬ า 14 (1) (2014) 81-92
- Niromlee Makaje, Ratree Ruangthai, ปกรณย ฉมต รสมงเนวน, "PHYSIOLOGICAL RESPONSES AND TECHNICAL SKILLS DURING 3 VS 3
SMALL-SIDED GAMES WITH DIFFERENT PROTOCOL IN FUTSAL PLAYERS", วารสารววทยาศาสตรยและเทคโนโลยรก ารกรฬ า 14 (2) (2014) 65-73
- นายทรงเดช สวงหยช,ม Niromlee Makaje, Ratree Ruangthai, "The Acute Effects Warm Up with Post Activation Potentiation Technique: Acute Effects on
Muscle Power, Speed and Agility", ววทยาศาสตรยและเทคโลโลยรก ารกรฬ า 15 (2) (2015) 111-112
- Ratree Ruangthai, Niromlee Makaje, นายววก รม พลนธยเธ ลนง, "AN ANALYSIS THE ACTIVITY PROFILE AND TECHNICAL SKILL DURING MATCH
PLAY OF PROFESSIONAL FUTSAL GOALKEEPERS", วารสารววทยาศาสตรยและเทคโนโลยรก ารกรฬ า 15 (1) (2015) 67-78
- รลก ชนก อมรปฟยะกวจ, Vullee Bhatharobhas, Ratree Ruangthai, "Effects Of Core Stability Exercise Combined With Superficial Heat And Massage On
Endurance Of Back Muscle In Chronic Low Back Pain Patient", Journal of Sports Science and Technology 15 (2) (2015) 303-317
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