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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

จพตวพทยาการกกฬาและการออกกกาลจงกาย, การทดสอบสมรรถภาพทางกาย, การจจดการทางการกกฬา

โครงการววจยบ
ปป 2538

สมรรถภาพทางกลไกของเดดกวจยกกอนประถมศศกษา ( หจวหนนาโครงการ ) ไดนรบจ ทสนจากสกานจกงานคณะกรรมการสกงเสรพมและพจฒนาเยาวชนแหกงชาตพ

ปป 2540
การศศกษาเปรกยบเทกยบสถานะทางสสขภาพและสมรรถภาพทางกลไกของเดดกในโครงการและนอกโครงการรณรงคยเพพอพ การบรพโภคนมในเขตกรสงเทพมหานคร ( หจว
หนนาโครงการ ) ไดนรบจ ทสนจากสกานจกงานสกงเสรพมและประสานงานเยาวชนแหกงชาตพ
ปป 2548-2549 โครงการพจฒนาแบบทดสอบและเกณฑยมาตรฐานสมรรถภาพทางกายทกสพ มจ พจนธยกบจ สสขภาพ สกาหรจบเดดกไทยอายส
7-18 ปป
( หจวหนนาโครงการ ) ไดนรบจ ทสนจากสกานจกงานกองทสนสนจบสนสนการสรนางเสรพมสสขภาพ
ปป 2550-2554 การทบทวนและประเมพนผลแผนพจฒนากกฬาแหกงชาตพ ฉบจบทกพ 4 (พ.ศ. 2550-2554) ( หจวหนนาโครงการ ) ไดนรบจ ทสนจากกระทรวงการทกองเทกยพ วและกกฬา
ปป 2550
ผลของกพจกรรมการออกกกาลจงกายทกมพ ตก อก สภาวะของรกางกาย จพตใจ สมรรถภาพทางกายทกสพ มจ พจนธยกบจ สสขภาพและประสพทธพภาพในการทกางานของบสคลากรและนพสตพ
มหาวพทยาลจยเกษตรศาสตรย ( ผผรน วก มโครงการ ) ไดนรบจ ทสนจากทสนอสดหนสนวพจยจ มก.
ปป 2551

การพจฒนาระบบการบรพหารจจดการการทกองเทกยพ วแบบยจงพ ยพนของจจงหวจดกระบกพ ( ผผรน วก มโครงการ ) ไดนรบจ ทสนจากทสนอสดหนสนวพจยจ มก.

ปป 2552
การสรนางแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสกาหรจบนจกเรกยนระดจบกกอนประถมศศกษา อายส 4-6 ปป ( ผผรน วก มโครงการ ) ไดนรบจ ทสนจากคณะกรรมการสกงเสรพมการออก
กกาลจงกายและกกฬาเพพอพ สสขภาพในสถาบจนการศศกษา (สสส.)
ปป 2552-2553 สมรรถภาพทางกายทกสพ มจ พจนธยกบจ สสขภาพของนจกเรกยนชกวงชจนช ทกพ 1 ในโรงเรกยนทดลอง BBL ปปการศศกษา 2552 ( หจวหนนาโครงการ ) ไดนรบจ ทสนจากสกานจกงานสกงเส
รพมอจจยรพยภาพและนวจตกรรมการเรกยนรผน
ปป 2553

ความพศงพอใจของผผใน ชนบรพการทางการกกฬาของการกกฬาแหกงประเทศไทย ประจกาปปพ.ศ.2553 ( หจวหนนาโครงการ ) ไดนรบจ ทสนจากการกกฬาแหกงประเทศไทย

ปป 2553-2554 การทบทวนและประเมพนผลแผนพจฒนากกฬาแหกงชาตพ ฉบจบทกพ 4 (พ.ศ.2550-2554) ( หจวหนนาโครงการ ) ไดนรบจ ทสนจากกระทรวงการทกองเทกยพ วและกกฬา
ปป 2552-2553 การสรนางเกณฑยมาตรฐานและพจฒนาโปรแกรมคอมพพวเตอรยประเมพนผลสมรรถภาพทางกายทกสพ มจ พจนธยกบจ สสขภาพสกาหรจบเดดกไทย อายส 4-6 ปป ( หจวหนนาโครงการ )
ไดนรบจ ทสนจากสกานจกงานกองทสนสนจบสนสนการสรนางเสรพมสสขภาพ (สสส.)
ปป 2554

แนวทางการพจฒนาและสกงเสรพมบสคลากรกกฬาในองคยกรกกฬาสกวนภผมภพ าค ( หจวหนนาโครงการ ) ไดนรบจ ทสนจากการกกฬาแหกงประเทศไทย

ปป 2554-2558 การพจฒนารผปแบบการบรพหารจจดการโครงการหนวยองคตอจนเนพอพ งมาจากพระราชดการพตามแนวปรจชญาของเศรษฐกพจพอเพกยง ( ผผรน วก มโครงการ ) ไดนรบจ ทสนจาก
สกานจกงานคณะกรรมการพพเศษเพพอพ ประสานงานโครงการอจนเนพอพ งมาจากพระราชดการพ
ปป 2555-2556 การจจดทกาแผนปฏพบตจ กพ ารภายใตนแผนพจฒนาการกกฬาแหกงชาตพ ฉบจบทกพ 5 (พ.ศ.2555-2559) ( ผผรน วก มโครงการ ) ไดนรบจ ทสนจากสกานจกงานปลจดประทรวงการทกอง
เทกยพ วและกกฬา
ปป 2555-2556 เกณฑยมาตรฐานสมรรถภาพทางกายสกาหรจบประชาชนไทย อายส 19-59 ปป ( ผผรน วก มโครงการ ) ไดนรบจ ทสนจากกรมพลศศกษา กระทรวงการทกองเทกยพ วและกกฬา
ปป 2555-2556 แบบทดสอบและเกณฑยมาตรฐานสมรรถภาพทางกายสกาหรจบผผสน งผ อายสไทย อายสระหวกาง 60-89 ปป ( ผผรน วก มโครงการ ) ไดนรบจ ทสนจากกรมพลศศกษา กระทรวงการ
ทกองเทกยพ วและกกฬา
ปป 2555-2557 สภาวะทางสสขภาพและสมรรถภาพทางกายผผสน งผ อายสชาวไทย ( ผผรน วก มโครงการ ) ไดนรบจ ทสนจากกรมพลศศกษา
ปป 2556-2557 การจจดการกกฬาในสถาบจนการศศกษาระดจบอสดมศศกษา ( ผผรน วก มโครงการ ) ไดนรบจ ทสนจากทสนสกวนตจว
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ปป 2555-2556 การจจดทกาแผนแมกบทวพทยาศาสตรยการกกฬา แผนการดกาเนพนงานดนานวพจยจ ทางวพทยาศาสตรยการกกฬา เพพอพ พจฒนาศจกยภาพนจกกกฬาสผคก วามเปปนเลพศและกกฬาอาชกพ
ของการกกฬาแหกงประเทศไทย ( หจวหนนาโครงการ ) ไดนรบจ ทสนจากการกกฬาแหกงประเทศไทย
ปป 2557

การทบทวนแผนยสทธศาสตรยการพจฒนาบสคลากรทางการกกฬาเพพอพ ความเปปนเลพศของชาตพ ( หจวหนนาโครงการ ) ไดนรบจ ทสนจากการกกฬาแหกงประเทศไทย

ปป 2557-2558 การทบทวนและประเมพนผลแผนพจฒนาการกกฬาแหกงชาตพฉบจบทกพ 5 (พศ.2555-2559) ( ผผรน วก มโครงการ ) ไดนรบจ ทสนจากกระทรวงทกองเทกยพ วและกกฬา
ปป 2557-2558 การศศกษาขกดความสามารถของไทยเพพอพ สกงเสรพมใหนเปปนศผนยยกลางการกกฬาของภผมภพ าคอาเซกยพ น ( ผผรน วก มโครงการ ) ไดนรบจ ทสนจากกระทรวงการทกองเทกยพ วและกกฬา
ปป 2557-2558 แนวทางในการปฏพรปผ การกกฬาของประเทศไทย ( ผผรน วก มโครงการ ) ไดนรบจ ทสนจากกระทรวงการทกองเทกยพ วและกกฬา
ปป 2561

เกณฑยมาตรฐานสมรรถภาพทางกายสกาหรจบเยาวชนและประชาชนไทย ( หจวหนนาโครงการ ) ไดนรบจ ทสนจากสกานจกวพทยาศาสตรยการกกฬา กรมพลศศกษา

บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดจบชาตพ
- กมล มจยรจตนย, Bunjob Piromkam, Supitr Samahito, "Effects of Imagery Training, Muscle Relaxation and Anapanasati Meditation Training on Serving
Accuracy in Volleyball", วพทยาสารกกาแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวพศวกรรมศาสตรย 6 (2) (2008)
- ไทยรจฐ ยนตยวสพ ตผ ร, Supitr Samahito, "A Construction of Athlete Cohesion Measure in Team Sport", วพทยาสารกกาแพงแสน (Kamphaengsaen Academic
Journal) สาขาวพศวกรรมศาสตรย 7 (2) (2009)
- อจศวพน จจนทรสระสม, Udorn Ratanapakdi, Supitr Samahito, "Effect of Anapanasati and Walking Meditation Training on Accuracy in National Thai Archery",
วพทยาสารกกาแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวพศวกรรมศาสตรย 7 (2) (2009)
- จารสนนจ ทย พจนธยงามตา, Supitr Samahito, Jukapong Khaothin, "The Effects of Core Body Training on Exercise Ball and Floor Exerciseupon Back Muscle
Strength and Flexibility in Rhythmic Gymnasts", วพทยาสารกกาแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวพศวกรรมศาสตรย 7 (1) (2009) 47-61
- Jukapong Khaothin, Supitr Samahito, ฤกษยชยจ แยนมวงษย, "The Effect of Modified Rum Muay Thai Boran and Traditional Aerobic Dance on Dynamic
Balance Flexibility and Fear of Falling in Aging Women", วพทยาศาสตรยและเทคโนโลยกการกกฬา 9 (1,2) (2009) 63-76
- ดวงใจ ศพรวพ ฒ
จ นาศพลปป, Bunjob Piromkam, Supitr Samahito, "Effects of the Mindfulness with Breathing and Autogenic Trainings On the Accuracy in
Petanque", วพทยาสารกกาแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวพศวกรรมศาสตรย 8 (2) (2010) 56-69
- ศพวะ ลกยวจฒนานสพงศย, Udorn Ratanapakdi, Supitr Samahito, "Acute Effects of Static, Dynamic and Neuromuscular Facilitation Stretching on Muscle Power
of Quadriceps", วพทยาสารกกาแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวพศวกรรมศาสตรย 8 (2) (2010) 70-78
- นพตยา อพนเทศ, Vullee Bhatharobhas, Supitr Samahito, "ผลของการฝฝกทจกษะการรจบรผทน มพก ตก อก การเรกยนรผแน ละสมรรถภาพทางกายทกสพ มจ พจนธยกบจ สสขภาพ", Journal of Sports
Science and Technology 12 (1) (2012) 155-166
- เจนจพรา ขกาผพวพรรณ, Siriporn Sasimontonkul, Supitr Samahito, "EFFICIENCY OF FASHION AND SPORT BRAS ON THE LIMITATION OF BREAST
MOVEMENTIN B CUP SIZE", วารสารวพทยาศาสตรยการ กกฬาและเทคโนยกการกกฬา กรกฎาคม 2556 13 (1) (2013)
- AMPHORN SRIYABHAYA, Supitr Samahito, พงษยศกจ ดพด สวจสดพเกกยรตพ,ด "Managing Sport in Higher Education Commission for National Sports Development",
วารสารสมาคมการจจดกากรกฬาแหกงประเทศไทย 4 (1) (2014) 35-49
- Supitr Samahito, รศ.วจลลกยย ภจทโรภาส, AMPHORN SRIYABHAYA, Issadee Kutintara, sarayut noikasem, ดร.ชจย นพมากร, ดร.ราเชลลย ไดนผลธจญญา, "Development
and evaluation of Curriculum and Training Management System for Competency Enhancement of Leader in Regional Sport organization", วารสารสมาคม
การจจดการกกฬาแหกงประเทศไทย 5 (1) (2015) 70-85
- Supitr Samahito, AMPHORN SRIYABHAYA, รศ.วจลลกยย ภจทโรภาส, sarayut noikasem, นายชนานจนตย สมาหพโต, นายสสรยพ นจ สมพงษย, "Guidelines for Sport Reform in
Thailand", วารสารสมาคมการจจดการกกฬาแหกงประเทศไทย 5 (2) (2015) 31-51
ระดจบนานาชาตพ
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- AMPHORN SRIYABHAYA, Supitr Samahito, ดร.พงษยศกจ ดพด สวจสดพเกกยรตพ, "Managing Sport in Educational Institute for National Sport Development", ABC
Journal Assumption University 35 (2) (2015) 32-46
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดจบนานาชาตพ
- Supitr Samahito, "Olympic Movement and Olympic Education of Thailand", 9th International Session for Director of national Olympic Academies;
Special Subject: Olympic Pedagogy (2007)
- Supitr Samahito, "Status of Physical Activity for Aging in Thailand", 2007 International Symposium of Physical Activity of Aging people for their Healthy
Liife (2007)
- Supitr Samahito, "Women Weightlitfting in Thailand", 1st Olympic Council of Asia Sport Congress (2009)
- Supitr Samahito, "University Olympic Education and Youth Development in Thailand", 1st International Conference on Sports and Exercise Science
(2009)
- Supitr Samahito, "Sport Science Movement in Thailand: An overview and Its Application", 1st International Conference on Sports and Exercise Science
(2009)
- AMPHORN SRIYABHAYA, Supitr Samahito, ดร.พงษยศกจ ดพด สวจสดพเกกยรตพ, "Managing Sport in Educational Institutions for National Sports Development", 2014
the 10th Asian Association for Sport Management Conference (2014)
- Supitr Samahito, AMPHORN SRIYABHAYA, Vullee Bhatharobhas, sarayut noikasem, Issadee Kutintara, นายชนานจนตย สมาหพโต, นายสสรยพ นจ สมพงษย, Mr.Fong
Wan Hor, "Thailand Sport Hub Capacity Building For ASEAN Community", The 13th Asian Association for Sport Management Conference: Olympic
Movement ans the Development of Sustain able Sport Industry in Asia (2017)
- AMPHORN SRIYABHAYA, Supitr Samahito, sarayut noikasem, ดร.ชนานจนตย สมาหพโต, พงษยศกจ ดพด สวจสดพเกกยรตพ, "Thailand Sport Doping Control Hub Capacity
Building for ASEAN Community", The 1st International Conference of NIFISA, International Sports promotion and Development: Global Issues and New
Ideas in Sport and Olympic (2017)
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พพมพยครจงช ลกาสสดเมพอพ 6/8/63

หนนา 3 จาก 3

