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ปร.ด.(วภทยาศาสตรยการกกฬา), มหาวภทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย,
กศ.ม.(พลศศกษา), มหาวภทยาลลยศรกนครภนทรวภโรฒ , ไทย,
กศ.บ.(สสขศศกษา), มหาวภทยาลลยศรกนครภนทรวภโรฒ , ไทย,

สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

ผผฝผ กฝ กกฬา, พลศศกษา, ารบาดเจจบจากการกกฬา , การวลดและประเมภนผลทางพลศศกษาและกกฬา, วภทยาศาสตรยการกกฬา

โครงการววจยบ
ปป 2548-2549 โครงการพลฒนาแบบทดสอบและเกณฑยมาตรฐานสมรรถภาพทางกายทกสท มล พลนธยกบล สสขภาพ สคาหรลบเดจกไทยอายส
7-18 ปป
( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากสคานลกงานกองทสนสนลบสนสนการสรผางเสรภมสสขภาพ
ปป 2551-2552 โครงการสรผางเกณฑยและการพลฒนาโปรแกรมคอมพภวเตอรยประเมภนผลสมรรถภาพทางกายสคาหรลบนลกเรกยนกรอนระดลบประถมศศกษา (อายส 4-6 ปป) ( หลวหนผา
โครงการ ) ไดผรบล ทสนจากสคานลกงานกองทสนสนลบสนสนการสรผางเสรภมสสขภาพ (สสส.)
ปป 2552
การสรผางแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสคาหรลบนลกเรกยนระดลบกรอนประถมศศกษา อายส 4-6 ปป ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากคณะกรรมการสรงเสรภมการออก
กคาลลงกายและกกฬาเพพอท สสขภาพในสถาบลนการศศกษา (สสส.)
ปป 2552-2553 การศศกษาสภาพการจลดการศศกษาโรงเรกยนสาธภตแหรงมหาวภทยาลลยเกษตรศาสตรย วภทยาเขตกคาแพงแสน ศผนยยวจภ ยล และพลฒนาการศศกษา ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบล
ทสนจากคณะศศกษาศาสตรยและพลฒนศาสตรย มก. กพส.
ปป 2552-2553 การสรผางเกณฑยมาตรฐานและพลฒนาโปรแกรมคอมพภวเตอรยประเมภนผลสมรรถภาพทางกายทกสท มล พลนธยกบล สสขภาพสคาหรลบเดจกไทย อายส 4-6 ปป ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผ
รลบทสนจากสคานลกงานกองทสนสนลบสนสนการสรผางเสรภมสสขภาพ (สสส.)
ปป 2553
โครงการการศศกษาสภาพการจลดการเรกยนการสอนของโรงเรกยนสาธภตแหรงมหาวภทยาลลยเกษตรศาสตรย วภทยาเขตกคาแพงแสน ศผนยยวจภ ยล และพลฒนาการศศกษา ( หลว
หนผาโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากคณะศศกษาศาสตรยและพลฒนศาสตรย มก.วภทยาเขตกคาแพงแสน
ปป 2553-2554 การพลฒนารผปแบบการถอดความรผขผ องบรภษทล ปผนซกเมนตยไทย (แกรงคอย) จคากลด ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากบรภษทล ปผนซกเมนตยไทย (แกรงคอย) จคากลด
ปป 2553-2554 การศศกษาความตผองการการฝฝกอบรมของครผในเขตภาคกลางตะวลนตก ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากคณะศศกษาศาสตรยและพลฒนศาสตรย มก.วภทยาเขตกคาแพง
แสน
ปป 2553-2554 การศศกษาสภาพปปญหาและอสปสรรคของการดคาเนภนการจลดการความรผขผ องสถานศศกษาในเขตภผมภภ าคตะวลนตก ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากคณะศศกษาศาสตรย
และพลฒนศาสตรย มก.วภทยาเขตกคาแพงแสน
ปป 2553-2554 โครงการการศศกษาความพศงพอใจของผผปผ กครองทกมท ตก อร คสณภาพการจลดการศศกษาของโณงเรกยนสาธภตแหรงมหาวภทยาลลยเกษตรศาสตรย วภทยาเขตกคาแพงแสน ศผนยย
วภจยล และพลฒนาการศศกษา ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากคณะศศกษาศาสตรยและพลฒนศาสตรย มก.วภทยาเขตกคาแพงแสน
ปป 2554-2556 การถอดรผปแบบการประยสกตยใชผปรลชญาของเศรษฐกภจพอเพกยงในชสมชนแบบอยราง ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากสคานลกงานคณะกรรมการวภจยล แหรงชาตภ
ปป 2554-2556 การพลฒนาคสณภาพชกวตภ ตามแนวทางชสมชนแหรงการเรกยนรผผ ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากสคานลกงานกองทสนสนลบสนสนการวภจยล
ปป 2554-2558 การพลฒนารผปแบบการบรภหารจลดการโครงการหผวยองคตอลนเนพอท งมาจากพระราชดคารภตามแนวปรลชญาของเศรษฐกภจพอเพกยง ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบล ทสนจาก
สคานลกงานคณะกรรมการพภเศษเพพอท ประสานงานโครงการอลนเนพอท งมาจากพระราชดคารภ
ปป 2554-2558 พลฒนารผปแบบการบรภหารจลดการโครงการหผวยองคตอลนเนพอท งมาจากพระราชดคารภ ตามแนวปรลชญาเศรษฐกภจพอเพกยง ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากสคานลกงาน
คณะกรรมการพภเศษเพพอท ประสานงานโครงการอลนเนพอท งมาจากพระราชดคารภ
ปป 2554
การพลฒนารผปแบบการจลดการเรกยนรผทผ มทก งรส สผคร วามเปปนเลภศระดลบมลธยมศศกษาตอนปลายสคาหรลบโรงเรกยนสาธภตแหรงมหาวภทยาลลย เกษตรศาสตรย วภทยาเขตกคาแพงแสน
ศผนยยวจภ ยล และพลฒนาการศศกษา ดผวยกระบวนการจลดการความรผผ ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากทสนอสดหนสนวภจยล มก.
ปป 2555

การพลฒนารผปแบบองคยกรแหรงการเรกยนรผสผ าค หรลบมหาวภทยาลลยเกษตรศาสตรย ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากทสนอสดหนสนวภจยล มก.

ปป 2555

กลวภธกก ารสรงเสรภมสนลบสนสนการนคาแผนการศศกษาแหรงชาตภไปสผกร ารปฏภบตล ภ ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากสคานลกงานเลขาธภการสภาการศศกษา
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ปป 2555

โครงการจลดทคาแผนยสทธศาสตรยของสคานลกงานเลขาธภการสภาการศศกษา ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากสคานลกงานเลขาธภการสภาการศศกษา
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ภาควภชาวภทยาศาสตรยการกกฬา คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

ปป 2555-2556 การศศกษาแนวทางการพลฒนาคสณภาพโรงเรกยนขนาดเลจกในชสมชน ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากสคานลกงานเลขาธภการสภาการศศกษา
ปป 2555-2557 การศศกษาความพรผอมในการเปปดหลลกสผตรและความตผองการการศศกษาตรอในหลลกสผตรปรลชญาดสษฎกบณ
ล ฑภต สาขาเทคโนโลยกและนวลตกรรมเพพอท การเรกยนรผผ ( ผผรผ วร ม
โครงการ ) ไดผรบล ทสนจากคณะศศกษาศาสตรยและพลฒนศาสตรย มหาวภทยาลลยเกษตรศาสตรย วภทยาเขตกคาแพงแสน
ปป 2556

ผลการะทบจากการเปปดปปดภาคเรกยนตามประชาคมอาเซกยนของสถาบลนอสดมศศกษาในประเทศไทย ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากมหาวภทยาลลยเกษตรศาสตรย

ปป 2556

การพลฒนาตลวบรงชกสร าค หรลบองคยกรแหรงการเรกยนรผขผ องมหาวภทยาลลยเกษตรศาสตรย ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากทสนอสดหนสนวภจยล มก.

ปป 2557

การสรผางโปรแกรมพลฒนาดผานความรผใผ นเนพอร หาผนวกวภธกก ารสอนดผวยเทคโนโลยกของนภสตภ ครผสาขาวภทยาศาสตรย ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากทสนอสดหนสนวภจยล มก.

ปป 2556-2557 การสรผางชสมชนตผนแบบดผานการดผแลสสขภาพและสวลสดภการเพพอท สรงเสรภมคสณภาพชกวตภ ของผผสผ งผ อายสจงล หวลดนครปฐม ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากรลฐบาลญกปท นปส
ปป 2557
พลฒนา

การตภดตามและประเมภนผลการนคาความรผไผ ปใชผของผผเผ ขผารลบการอบรมจากอสทยานการอาชกพชลยพลฒนา จลงหวลดนครปฐม ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากมผลนภธชภ ยล

ปป 2557
โครงการประเมภนประสภทธภภาพสถานกตาค รวจและความเชพอท มลนท ของประชาชนตรอการปฏภบตล งภ านของตคารวจ ประจคาปปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผ
รลบทสนจากสคานลกงานตคารวจแหรงชาตภ
ปป 2557-2558 โครงการปรลบปรสงหผองศผนยยเรกยนรผเผ พพอท จลดแสดงและถรายทอดนวลตกรรมทางการศศกษาคณะศศกษาศาสตรยและพลฒนศาสตรย ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากเงภนราย
ไดผสวร นกลาง มก.
ปป 2557-2558 รผปแบบการพลฒนาพฤตภกรรมคสณธรรมจรภยธรรมของคณะศศกษาศาสตรยและพลฒนศาสตรย ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากมหาวภทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2558

การจลดทคาแผนปฏภรปผ การบรภหารจลดการโรงเรกยนกกฬากรสงเทพมหานคร ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากสคานลกวลฒนธรรมกกฬาและการทรองเทกยท ว กรสงเทพมหานคร

ปป 2558
การตภดตามและประเมภนผลการนคาความรผไผ ปใชผของผผเผ ขผารลบการอบรมจากอสทยานการอาชกพชลยพลฒนา จ.นครปฐม ปป พ.ศ. 2557 ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบล ทสนจาก
มผลนภธชภ ยล พลฒนา
ปป 2558-2559 การวภจยล และพลฒนาแบบมกสวร นรรวมเพพอท สรงเสรภมการปลผกผลกปลอดภลยสคาหรลบอาหารกลางวลน ของโรงเรกยนขนาดเลจกตามโครงการ 9 บวร ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบล
ทสนจากม.เกษตรศาสตรย วภทยาเขตกคาแพงแสน
ปป 2559

ผลกระทบการเลพอท นเปปด-ปปดภาคเรกยนของสถาบลนอสดมศศกษาตามอาเซกยน ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากสมาคมอธภการบดกแหรงประเทศไทย

ปป 2559-2560 การประเมภนสมรรถนะนภสตภ ชลนร ปปททก ๕ สาขาวภชาพลศศกษาและสสขศศกษา คณะศศกษาศาสตรยและพลฒนศาสตรย มหาวภทยาลลยเกษตรศาสตรย วภทยาเขตกคาแพงแสน ( ผผผ
รรวมโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากทสนอสดหนสนการวภจยล และการตกพมภ พย คณะศศกษาศาสตรยและพลฒนศาสตรย ประจคาปป พ.ศ. ๒๕๕๙
ปป 2559-2560 การศศกษาสมรรถภาพทางกายของนภสตภ ชลนร ปปททก ๑ ภาควภชาพลศศกษาและกกฬา คณะศศกษาศาสตรยและพลฒนศาสตรย มหาวภทยาลลยเกษตรศาสตรย วภทยาเขตกคาแพง
แสน ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากทสนอสดหนสนการวภจยล และการตกพมภ พย คณะศศกษาศาสตรยและพลฒนศาสตรย ประจคาปป พ.ศ. ๒๕๕๙
ปป 2559-2560 โครงการพลฒนาศผนยยการเรกยนรผกผ จภ กรรมทางกายตผนแบบเพพอท คสณภาพชกวตภ ผผสผ งผ อายส ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากสคานลกงานกองทสนสนลบสนสนการสรผางเสรภม
สสขภาพ (สสส.)
ปป 2559-2560 แนวทางการขลบเคลพอท นเครพอขรายความรรวมมพอพหสภาคกเพพอท การพลฒนาคสณภาพการศศกษาของโรงเรกยนขนาดเลจก จลงหวลดนครปฐม ( ผผรผ วร มโครงการ ) ไดผรบล ทสนจาก
สคานลกงานกองทสนสนลบสนสนการวภจยล
ปป 2559-2562 แนวปฏภบตล ทภ ดทก แก ละขผอเสนอเชภงนโยบายระบบการบรภหารจลดการมหาวภทยาลลยในกคากลบของรลฐ ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากสคานลกงานคณะกรรมการวภจยล
แหรงชาตภ
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดลบชาตภ
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สบงกบด ภาควภชาวภทยาศาสตรยการกกฬา คณะศศกษาศาสตรย บางเขน
- สยาม ทองใบ, Udorn Ratanapakdi, Bunjob Piromkam, "The Effects of Muscle Relaxation and Imagery Training upon the Response Time in Elite Thai
Taekwondo Athletes", วภทยาสารกคาแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวภศวกรรมศาสตรย 6 (2) (2008)
- กมล มลยรลตนย, Bunjob Piromkam, Supitr Samahito, "Effects of Imagery Training, Muscle Relaxation and Anapanasati Meditation Training on Serving
Accuracy in Volleyball", วภทยาสารกคาแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวภศวกรรมศาสตรย 6 (2) (2008)
- ดวงใจ ศภรวภ ฒ
ล นาศภลปป, Bunjob Piromkam, Supitr Samahito, "Effects of the Mindfulness with Breathing and Autogenic Trainings On the Accuracy in
Petanque", วภทยาสารกคาแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวภศวกรรมศาสตรย 8 (2) (2010) 56-69
- Mayuree Tanomsuk, Bunjob Piromkam, somboon silrungtham, athikiat thongperm, SUPPAWAN VONGSRANGSAP, "ทลศนคตภตอร วภชาชกพครผของนภสตภ คณะศศกษา
ศาสตรยและพลฒนศาสตรย มหาวภทยาลลยเกษตรศาสตรย วภทยาเขตกคาแพงแสน", วารสารสสขศศกษา พลศศกษา และสลนทนาการ 38 (2) (2012) 36-48
- Bunjob Piromkam, sumit suwan, Thanut Wongsaichue, Pinda Varasunun, "EFFECTS FROM BEGINNING AND ENDING OF SEMESTER ACCORDING TO
ASEAN COMMUNITY FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTES IN THAILAND", ครสศาสตรย จสฬาฯ 42 (4) (2014) 66-80
- หรภต หลตถา, Bunjob Piromkam, Vullee Bhatharobhas, "EFFECT OF PLYOMETRIC TRAINING ON AGILITY OF FUTSUL PLAYERS", Journal of Sports Science
and Technology 14 (2) (2014) 53-63
- Pattanun HANSAPIROMCHOKE, Bunjob Piromkam, Jiraporn Kakaew, Wuttinan Aiyarapattana, Kruawan Jatupornpoonsub, surin Xoomsai Na Ayudhya,
"THE DEVELOPMENT OF EXCELLENT LEARNING MANAGEMENT MODEL AT SENIOR HIGH SCHOOL LEVEL OF KASETSART UNIVERSITY LABORATORY
SCHOOL, KAMPHEANG SAEN CAMPUS, RESEARCH AND EDUCATION DEVELOPMENT CENTRE THROUGH KNOWLEDGE MANAGEMENT PROCESS", ศรกนครภน
ทรวภโรฒวภจยล และพลฒนา (สาขามนสษยศาสตรยและสลงคมศาสตรย) 6 (13) (2015)
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดลบชาตภ
- Mayuree Tanomsuk, Bunjob Piromkam, orawan thongperm, athikiat thongperm, somboon silrungtham, SUPPAWAN VONGSRANGSAP, "The Study of
Educational Management Condition of Kasetsart University Laboratory School Kamphaeng Saen Campus Educational Research and Development
Center", การประชสมวภชาการ ครลงร ทกท 7 มหาวภทยาลลยเกษตรศาสตรย วภทยาเขตกคาแพงแสน สาขาศศกษาศาสตรยและพลฒนศาสตรย (2010)
- Pattanun HANSAPIROMCHOKE, Bunjob Piromkam, Jiraporn Kakaew, Kulthida Nugultham, "The Study of Knowledge Management Status in Schools
under Office of the Basic Education Commission around the West of Thailand", การนคาเสนอผลงานวภจยล สาขาการศศกษา และสาขาทกเท กกยท วขผอง ประจคาปป 2553
(2011)
- Bunjob Piromkam, sumit suwan, รศ.ดร.จรผญศรก มาดภลกโกวภท, พภชญาภา ยพนยาว, วภไลลลกษณา สรผอยคกร,ก Kulthida Nugultham, Theerasak Soykeeree, สสธารลตนย
ชาวนาฟาง, "Management Systems of Autonomous Universities: A case study of Chiang Mai University", การประชสมวภชาการศศกษาศาสตรย มหาวภทยาลลยเชกยงใหมร
(2018)
ระดลบนานาชาตภ
- Pornpen Lapho, Bunjob Piromkam, Sirichai Sriprom, SUPPAWAN VONGSRANGSAP, Mayuree Tanomsuk, THARIN KANLUENG, Komgrich Choupanich,
Bundit Thiabthong, somboon silrungtham, Praphan Kaittpao, TOASAK KAWJARATWILAI, "PHYSICAL TEST OF THE FEESHY STUDENTS MAJOR OF
PHYSICAL EDUCATION AND SPORT IN FACULTY OF EDUCATION AND DEVELOPMENT SCIENCE, KASETSART UNIVERSITY KAMPHAENGSAEN CAMPUS.",
The 6th International Conference on Language, Education, Humanities and Innovation 2017 (2017)
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- รางวลลคสณภาพงานวภจยล ระดลบชมเชย ศศกษาศาสตรยและพลฒนศาสตรย ประจคาปป 2554 เรพอท ง "การศศกษาสภาพการจลดการศศกษาโรงเรกยนสาธภตแหรงมหาวภทยาลลยเกษตรศาสตรย
วภทยาเขตกคาแพงแสน ศผนยยวจภ ยล และพลฒนาการศศกษา" จาก มหาวภทยาลลยเกษตรศาสตรย วภทยาเขตกคาแพงแสน
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สบงกบด

ภาควภชาวภทยาศาสตรยการกกฬา คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

ผลงานวภจยล นกเร ปปนรายการรวบรวมระหวรางปป 1 มกราคม 2548 - 4 สภงหาคม 2563
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