ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

นายนวร อมลล มะกาเจ

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
พ.ค. 2560 - เม.ย. 2564
ก.ค. 2558 - มล.ค. 2562
ก าร ศ ก
ศ ษา

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาววทยาศาสตรยก ารกลฬ าและสสขภาพ คณะววทยาศาสตรยก ารกลฬ า

หลวหนขาภาคววชาววทยาศาสตรยก ารกลฬ าและสสขภาพ คณะววทยาศาสตรยก ารกลฬ า
รองหลวหนขาภาคววชาววทยาศาสตรยก ารกลฬ าและสสขภาพ คณะววทยาศาสตรยก ารกลฬ า

ปร.ด. (ววทยาศาสตรยก ารกลฬ า), มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย, 2555
วท.ม. (ววทยาศาสตรยก ารกลฬ า), มหาววทยาลลบเกษตรศาสตรย, ไทย, 2547
วท.บ.พลศศก ษา, มหาววทยาลลยทลก ษวณ, ไทย, 2544

ส าขาเชลย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

สรลร ววทยาการออกกตาลลงกายและการกลฬ า (exercise and sports physiology), การสรขางแบบทดสอบและประเมวนสมรรถนะของนลก
กลฬ า (test construction and athlete performance assessment), ววทยาศาสตรยของการฝฝก ซขอมกลฬ า (science of sports training),
การประยสก ตยส รลวท
ว ยาในกลฬ าฟสต บอล/ฟสต ซอล (applied physiology of soccer and futsal), การววเคราะหยเกมการแขนงขลนและ
สมรรถนะทางการกลฬ า (match performance analysis)

งานส อน
Adv. Stati. for Sports&Exercise Sci.Research
Advance Physical Fitness Assessment
Advanced Exercise Physiology
Advanced Physical Fitness Assessment
Advanced Research Methods in Sports & Exercise Science
Application Statistics for Sports Science
Coaching in Team Sport
Coaching Process
Exercise Physiology Application for Athletes
Fitness Testing
Knowledge of the Land
Life Skills For Undergraduate Student
Move.Skill&Physi. Fitness for Children&Youth
Physical Fitness Test & Body Conditioning
Physical Fitness Testing & Exer. Prescription
Physical Fitness Testing and Assessment
Physiological Basis in Sports Science
Physiological Testing for Athletes
Physiology of Exercise
Practicum in Sports Coaching
Research Method in Sports Science
Research Methodology in Sports Science
Research Methods in Sports Science
Research Methods in Sports& Exercise Science
Seminar
Sport Physiology for Coaches
Sport Science
Sport Science for Health Promotion
Sports Science Technology
Statistics in Sports Science
Strength & Body Conditioning in Sport
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2555-2556
จตากลด
ปป 2556
ไทย

การศศก ษาผลของการใชขนาตน มลนมวยทลม
ช ต
ล อ
น ทางสรลร ววทยา จวต ววทยาและสมรรถนะทางการกลฬ า ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากบรวษท
ล เทวกรรมโอสถ
การสรขางแบบทดสอบและเกณฑยมาตรฐานสมรรถภาพทางกายทลเช ฉพาะเจาะจงกลบกลฬ ามวยปลนาต ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากการกลฬาแหนงประเทศ

ปป 2556-2557 ลลก ษณะสลด สนวนรนางกาย องคยประกอบรนางกาย และสมรรถภาพทางกลไกของนลก กลฬ าฟสต ซอลระดลบเยาวชนไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสน
จากกรมพลศศก ษา กระทรวงทนองเทลย
ช วและกลฬ า
ปป 2557-2558
เกษตรศาสตรย

การพลฒนาเครชอ
ช งทดสอบความแขขงแรงของกลขามเนชอ
น ขา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากงบประมาณสตาหรลบสนงเสรวมการววจย
ล มหาววทยาลลย

ปป 2557-2558 ความเทลย
ช งตรงและความเชชอ
ช มลน
ช ของแบบทดสอบทลเช ฉพาะเจาะจงกลบกลฬ าฟสต บอลสตาหรลบการประเมวนสมรรถภาพดขานแอโรบวค ในนลก กลฬาระดลบสมลคร
เลนน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนสนวนตลว
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ส งล ก ด
ล
ภาคววชาววทยาศาสตรยก ารกลฬ าและสสขภาพ คณะววทยาศาสตรยก ารกลฬ า

ปป 2557-2559 โปรแกรมฟสต ซอลเชวงนลนทนาการในเดขก ทลม
ช ภ
ล าวะนนาต หนลก ตลวเกวน:ผลทางสรลร ววทยา จวต ววทยาและโภชนาการ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากงบ
ประมาณเงวนรายไดขส ว
น นกลางของ มก. สตาหรลบสนลบสนสนกลสม
น ววจย
ล
ปป 2558-2559

การเปรลยบเทลยบความแตกตนางของพชน
น สนามทลม
ช ต
ล อ
น ความสามารถของนลก กลฬ าฟสต ซอล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนสนวนตลว

ปป 2558-2560 การศศก ษาความตของการทางสรลร ววทยาและการววเคราะหยเกมการแขนงขลนเทนนวส : การประยสก ตยใ ชขก บ
ล การฝฝก ซขอมและการทดสอบสมรรถภาพทลเช ฉพาะ
เจาะจงสตาหรลบนลก เทนนวส เยาวชนระดลบชลน
น เลวศ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากการกลฬ าแหนงประเทศไทย
ปป 2559-2560 ผลของการเลชอกฟฟงเพลงขณะววงช บนลมก
น ลทลรช ะดลบความหนลก ตนาง ๆ ตนออลต ราการเตขนของหลวใจ อลต ราการรลบรมค
ข วามเหนชอ
ช ย และระยะเวลาการออกกตาลลง
กาย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนสนวนตลว
ปป 2559
มก.

การพลฒนารมปแบบการสนงเสรวมสสขภาพผมส
ข งม อายสทงนล ดขานรนางกายและจวต ใจสตาหรลบศมนยยส งน เสรวมสสขภาพ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล

ปป 2559

การสรขางชสด ววเคราะหยก ารเคลชอ
ช นทลด
ช ว
ข ยระบบจลพเล อส สตาหรลบนลก กลฬ าประเภททลม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2560-2561

การสนงเสรวมสสขภาพสตาหรลบผมท
ข ม
ชล น
ล าตน หนลก เกวนในสถานศศก ษา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากกรมพลศศก ษา

ปป 2560-2561 องคยประกอบรนางกาย สมรรถนะทางกลไก และทลก ษะการจลด การ ความเครลยดของนลก กลฬ ายมโดเยาวชนไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก
งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2560-2562
ตลว

การศศก ษาสมรรถภาพดขานแอนแอโรบวคจากการทดสอบบนลมว
น งชว แบบไมนใ ชขมอเตอรย ในนลก กลฬ าประเภททลม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนสนวน

ปป 2560-2562

การสรขางชสด อสปกรณยก ารทดสอบความเรขวทลเช ฉพาะเจาะจงสตาหรลบนลก กลฬ าฟสต ซอล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนสนวนตลว

ปป 2561-2563 ผลของโอเมกขา 3 และการออกกตาลลงกายแบบหนลก สลลบเบาทลค
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

การตอบสนองทางสรลร ววทยา และทลก ษะทลใ
ช ชขใ นขณะแขนงขลนกลฬ าคอรยฟ บอล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนสนวนตลว

ปป 2561-2562
ทสนสนวนตลว

การตอบสนองทางสรลร ววทยา ปรวมาณการเคลชอ
ช นทลช และทลก ษะทลใ
ช ชขใ นขณะแขนงขลนกลฬ าจานรนอนประเภทอลล ตวเมท ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจาก

ปป 2561-2563 การเปรลยบเทลยบการฝฝก เกมฟสต บอลสนามเลขก บนพชน
น สนามหญขาจรวงและสนามหญขาเทลยมทลม
ช ต
ล อ
น การตอบสนองทางสรลร ววทยา ปรวมาณการเคลชอ
ช นทลแ
ช ละ
ทลก ษะทลใ
ช ชข ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนสนวนตลว
ปป 2562-2563 ชสด อสปกรณยก ารทดสอบความเรขวทลเช ฉพาะเจาะจงสตาหรลบนลก กลฬ าฟสต ซอล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนโครงการววจย
ล มสงน เปปา ววทยาเขตกตาแพง
แสน ประจตาปป 2562
ปป 2562-2563

การตอบสนองทางทลก ษะทลใ
ช ชขใ นขณะแขนงขลนกลฬ าคอรยฟ บอล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนสนวนตลว

บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Somphop Sakhondi, Niromlee Makaje, "Effects of Plyometric on Upper body Muscle Power and Speed in Thai Wheelchair Basketball National
Team", วารสาร สสขศศก ษา พลศศก ษา และนลนทนาการ 38 (2) (2012) 25-35
- Niromlee Makaje, PHORNPHON PHIMPHAPHORN, นายศลก ดวศ
ด รว ว เพชรรลต นย, "THE PHYSIOLOGICAL RESPONSES TECHNICAL SKILL AND
ACUTE EFFECT OF WARM UP WITH SMALL SIDE GAME ON SPEED AND AGILITY IN YOUNG SOCCER PLAYERS", วารสารววทยาศาสตรยและ
เทคโนโลยลก ารกลฬ า 14 (1) (2014) 25-39
- Niromlee Makaje, PHORNPHON PHIMPHAPHORN, นายนวรลต นย สสวานวช, "THE ACUTE EFFECTS OF STATIC, DYNAMIC AND STATIC
COMBINED WITH DYNAMIC STRETCHING ON REACTIVE AGILITY IN FUTSAL PLAYERS", วารสารววทยาศาสตรยและเทคโนโลยลก ารกลฬ า 14 (1)
(2014) 41-51
- Ratree Ruangthai, Niromlee Makaje, นายบรรหาร ววชญปปต,ว "EFFECT OF REPEATED SPRINTS TRAINING IN HYPOXIC AND HYPEROXIC
CONDITIONS ON ANAEROBIC PERFORMANCE IN TEAM SPORTS PLAYERS", วารสารววทยาศาสตรยและเทคโนโลยลก ารกลฬ 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", วารสารววทยาศาสตรยและเทคโนโลยลก ารกลฬ า 14 (2) (2014) 65-73
- PHORNPHON PHIMPHAPHORN, Niromlee Makaje, นางสาวมลฤดล พงศยอมร, "EFFECT OF DAYTIME NAP IN SLEEP DEPRIVATION ON
REACTIVE AGILITY", วารสารววทยาศาสตรยและเทคโนโลยลก ารกลฬ า 14 (1) (2014) 63-72
- นางสาวสสก ญ
ล ญา สายประเสรวฐ, Niromlee Makaje, PHORNPHON PHIMPHAPHORN, "Prediction of Anaerobic Power from Various Jump Tests in
Futsal Players.", วารสารสสขศศก ษา พลศศก ษาและสลนทนาการ 41 (2) (2015) 183-197
- Niromlee Makaje, "THE PHYSIOLOGICAL RESPONSE, VALIDITY AND RELIABILITY OF SOCCER-SPECIFIC FIELD TESTSFOR ASSESSING
AEROBIC FITNESS IN AMATEUR SOCCER PLAYERS.", วารสารววทยาศาสตรยและเทคโนโลยลก ารกลฬ า 15 (2) (2015) 19-32
- 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", ววทยาศาสตรยและเทคโลโลยลก ารกลฬ า 15 (2) (2015) 111-112
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ล
ภาคววชาววทยาศาสตรยก ารกลฬ าและสสขภาพ คณะววทยาศาสตรยก ารกลฬ า

- Ratree Ruangthai, Niromlee Makaje, นายววก รม พลนธยเธ ลนง, "AN ANALYSIS THE ACTIVITY PROFILE AND TECHNICAL SKILL DURING MATCH
PLAY OF PROFESSIONAL FUTSAL GOALKEEPERS", วารสารววทยาศาสตรยและเทคโนโลยลก ารกลฬ า 15 (1) (2015) 67-78
- ธนพล มลเดช, Vullee Bhatharobhas, Niromlee Makaje, "THE ACUTE EFFECT OF RESTING AND DYNAMIC STRETCHING WITH DIFFERENT
DURATION TO 50 METRE FRONT CRAWL STROKE SPEED OF SWIMMERS", Journal of Sports Science and Technology 15 (1) (2015) 45-56
- ววชย
ล ยลมน
ว , Wimonmas Prachakul, สสพช
ล รวน เขมรลต นย, Niromlee Makaje, Antonio Manuel Fonseca, "Psychological Factors Associated with The
Performance of Elite Futsal Athletes in Training and Competition", วารสารคณะพลศศก ษา มหาววทยาลลยศรลนครวนทรววโรฒ 19 (2) (2016) 254-267
- Niromlee Makaje, phennipha phunsawat, ผศ.ดร.สสพช
ล รวน เขมรลต นย, รศ.ดร.อภวล ก
ล ษณย เทลยนทอง, "PROFILES OF ANTHROPOMETRIC AND BODY
COMPOSITION IN THAI YOUTH FUTSAL PLAYERS: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN AGE LEVEL AND COMPETITIVE SUCCESS
ACHIEVED LEVEL.", วารสารคณะพลศศก ษา 19 (1) (2016) 218-232
- ผศ.ดร.สสพช
ล รวน เขมรลต นย, รศ.ดร.อภวล ก
ล ษณย เทลยนทอง, Niromlee Makaje, "Stress Coping Skill for Thai Youth Futsal Players: Age and achievement
level", วารสารพลศศก ษา 19 (1) (2016) 233-245
- ปปยะวลต ร วลฒนากร, Niromlee Makaje, APASARA ARKARAPANTHU, "A Construction of Anaerobic Performance Test for Basketball Players.", วารสาร
สสขศศก ษา พลศศก ษา และสลนทนาการ 42 (1) (2016) 149-162
- สสด ารลต นย รลต นะ, Niromlee Makaje, PHORNPHON PHIMPHAPHORN, "The Construction of Anaerobic Fitness Field Test for Futsal Players",
วารสารสสขศศก ษา พลศศก ษาและสลนทนาการ 42 (1) (2016) 222-238
- ทศพล ชวนบสญ, Niromlee Makaje, Ratree Ruangthai, "The Effect of High – Intensity Interval Running on Aerobic and Anaerobic Fitness in Soccer
Players.", วารสารสสขศศก ษา พลศศก ษาและสลนทนาการ 42 (1) (2016) 136-148
- ฐารวต า พมล พนวง, Ratree Ruangthai, Niromlee Makaje, "physiological Response during Stair Climbing with Load Carrying in Woman Officer", วารสาร
สสขศศก ษา พลศศก ษาและ 42 (2) (2016) 120-130
- Niromlee Makaje, Ratree Ruangthai, เอธลส ทองดล, อนววรรตนย รลต นะ, phennipha phunsawat, "Comparison of the physiological demand and activity
pattern during tennis match-played simulaton in elite junior players between winnwers and non-winners", สาวนสารววทยาศาสตรยก ารกลฬ าและสสขภาพ 18
(2) (2017) 12-24
- นายวลชรพล บสญครอบ, Ratree Ruangthai, Niromlee Makaje, "The Effect of Training with Adiidtional Load during Eccentric Phase of Counter
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