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โครงการววจยบ
ปป 2550
ประสสทธสผลการดดาเนสนงานของทบนสนรบสนบนการศศกษาประเภทเสรสมสรผางโอกาสทางการศศกษา กองทบนพรฒนานสสตส คณะศศกษาศาสตรน ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร
ทบนจากคณะศศกษาศาสตรน มหาวสทยาลรยเกษตรศาสตรน
ปป 2550-2551 การประเมสนผลโครงการรณรงคนพฒ
ร นาพฤตสกรรมผผบผ รสโภคของกองพรฒนาศรกยภาพผผบผ รสโภค ปป 2552 ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบร ทบนจากสดานรกงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
ปป 2551
การประเมสนผลสรมฤทธสกธ ารพรฒนาศรกยภาพผผบผ รสโภคของกองพรฒนาศรกยภาพผผบผ รสโภค ปป 2551 ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทบนจากสดานรกงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสบข
ปป 2551

จรกรยานกรบวสถชร วร ตส ของคนไทย ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทบนจากสดานรกงานกองทบนสนรบสนบนการสรผางเสรสมสบขภาพ (สสส.)

ปป 2551-2552 A Cross – Cultural Study of Sport, Physical Activity and Elderly Subjective Well-Being” ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบร ทบนจากทบนสชวนตรว
ปป 2551-2552 การประเมสนผลสรมฤทธสกธ ารพรฒนาศรกยภาพผผบผ รสโภคของกองพรฒนาศรกยภาพผผบผ รสโภค ปป 2552 ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบร ทบนจากสดานรกงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสบข
ปป 2551-2552 การประเมสนหลรกสผตรวสทยาศาสตรนมหาบรณฑสต สาขาวสชาสบขศศกษา ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทบนจากคณะศศกษาศาสตรน มหาวสทยาลรยเกษตรศาสตรน
ปป 2551-2552 โครงการเฝฝาระวรงพฤตสกรรมการปฝองกรนโรคอบจจาระรชวง พฤตสกรรมการปฝองกรนโรคไขผเลลอดออก และพฤตสกรรมการปฝองกรนโรคไขผหวรดนก
( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทบนจากกรมสนรบสนบนบรสการสบขภาพ กระทรวงสาธารณสบข
ปป 2551-2552 โครงการเฝฝาระวรงพฤตสกรรมสบขภาพของประชาชน ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทบนจากกรมสนรบสนบนบรสการสบขภาพ กระทรวงสาธารณสบข
ปป 2552-2553 การประยบกตนใชผแนวคสดจสตปปญญาศศกษาในการปรรบเปลรยล นพฤตสกรรมสบขภาพของนสสตส ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทบนจากคณะศศกษาศาสตรน มก.
ปป 2553
การประเมสนผลโครงการรณรงคนอยชาหลงเชลอล งชาย ปป 2553 ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทบนจากกองพรฒนาศรกยภาพผผบผ รสโภค สดานรกงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสบข
ปป 2553
การประเมสนผลโครงการอาหารปลอดภรยของผบกผ องพรฒนาศรกยภาพผผบผ รสโภค ปป 2553 ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทบนจากกองพรฒนาศรกยภาพผผบผ รสโภค สดานรกงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสบข
ปป 2553
การประเมสนผลสรมฤทธสกธ ารพรฒนาศรกยภาพผผบผ รสโภคของกองพรฒนาศรกยภาพผผบผ รสโภค ปป 2553 ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบร ทบนจากสดานรกงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสบข
ปป 2553

โครงการวสจยร การประเมสนผลโครงการรณรงคนอยชาหลงเชลอล งชาย ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบร ทบนจากสดานรกงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสบข

ปป 2553

โครงการวสจยร ประเมสนผลโครงการอาหารปลอดภรย ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบร ทบนจากสดานรกงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสบข

ปป 2554-2555 การวสจยร ประเมสนหลรกสผตรการผลสตครผ 5 ปป คณะศศกษาศาสตรน มหาวสทยาลรยเกษตรศาสตรน ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบร ทบนจากคณะศศกษาศาสตรน มหาวสทยาลรย
เกษตรศาสตรน
ปป 2555
โครงการวสจยร เรลอล ง การประเมสนผลโครงการรณรงคนพฒ
ร นาศรกยภาพผผบผ รสโภคของกองพรฒนาศรกยภาพผผบผ รสโภค ปป 2554 ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบร ทบนจากสดานรกงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
ปป 2555-2556 การประเมสนผลโครงการวสงล สผชช วร ตส ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบร ทบนจากสดานรกงานกองทบนสนรบสนบนการสรผางเสรสมสบขภาพ (สสส.)
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ปป 2556
การประเมสนผลโครงการรณรงคนอยชาหลงเชลอล งชาย ปปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖(THEME เตลอนภรยผชานเลนสน) ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทบนจากสดานรกงานคณะ
กรรมการอาหารและยา
ปป 2556
และยา

การประเมสนผลสรมฤทธสกธ ารพรฒนาศรกยภาพผผบผ รสโภคของกองพรฒนาศรกยภาพผผบผ รสโภค ปป 2556 ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบร ทบนจากสดานรกงานคณะกรรมการอาหาร

ปป 2557
การพรฒนารผปแบบการปรรบเปลรยล นพฤตสกรรมเพลอล การปฝองกรนโรคพยาธสใบไมผตบร ในชบมชน ภาคตะวรนออกเฉรยงเหนลอ ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทบนจากกรมควบคบม
โรค กระทรวงสาธารณสบข
ปป 2557-2558 ระบบการบรสหารจรดการกลบมช วสจยร : กรณรศกศ ษาคณะศศกษาศาสตรน มหาวสทยาลรยเกษตรศาสตรน ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบร ทบนจากคณะศศกษาศาสตรน มหาวสทยาลรย
เกษตรศาสตรน
ปป 2558

การประเมสนผลการดดาเนสนงานปรรบเปลรยล นพฤตสกรรมการปฝองกรนโรคพยาธสใบไมผตบร ในชบมชน ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบร ทบนจากกรมควบคบมโรค

ปป 2558

การรรบรผเผ รลอล งโรคตสดเชลอร ไวรรสอรโบลาของประชาชนไทย พ.ศ. 2558 ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทบนจากกรมควบคบมโรค

ปป 2558

รผปแบบการปรรบเปลรยล นพฤตสกรรมการบรสโภคอาหารของนรกเรรยนชรนร มรธยมศศกษาตอนตผน ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบร ทบนจากสดานรกงานคณะกรรมการอาหารและยา

ปป 2558-2559 การพรฒนารผปแบบการปรรบเปลรยล นพฤตสกรรมการบรสโภคอาหารของนรกเรรยนชรนร มรธยมศศกษาตอนตผน ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทบนจากสดานรกงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
ปป 2559
ควบคบมโรค

การประเมสนผลการรรบรผขผ อผ มผลขชาวสาร ความรผผ พฤตสกรรมสบขภาพและภาพลรกษณนของกรมควบคบมโรค ประจดาปป พ.ศ. 2559 ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทบนจากกรม

ปป 2560
การพรฒนาพฤตสกรรมการบรสโภคอาหารของนรกเรรยนในโรงเรรยน อย.นผอย เพลอล ลดปปจจรยเสรยล งตชอโรคไมชตดส ตชอเรลอร รรง (Nน CDs) ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทบนจากสดานรก
งานคณะกรรมการอาหารและยา
ปป 2560-2561 การประเมสนผลโครงการครผดร ครผเกชง คณะศศกษาศาสตรน มหาวสทยาลรยเกษตรศาสตรน ( หรวหนผาโครงการ ) ไดผรบร ทบนจากเงสนรายไดผ คณะศศกษาศาสตรน
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดรบชาตส
- อรบณร ตระการรรงสร, NUTTHAKRITTA SIRISOPON, Karuntharat Boonchuaythanasit, "ประสสทธสผลของโปรแกรม
สบขศศกษาเพลอล สชงเสรสมพฤตสกรรมการเลรยร งดผบตบ ร ของ
มารดาทรมล บร ตบ รคนแรกอายบระหวชาง 2 - 6 เดลอน โรงพยาบาลพระนรงล เกลผา จรงหวรดนนทบบร"ร , วารสารพยาบาลทหารบก 16 (3) (2015) 23-31
- มนรสนรนทน ลสมปวสทยากบล, Karuntharat Boonchuaythanasit, นางสาวนสรนร ตา ไชยพาน, chakkrit ponrachom, มาสรสน ศบกลปปกษน, "Perception, learning and related
factors of Thai citizens’ toward Ebola virus", วารสารควบคบมโรค
41 (4) (2015) 253-263
- มนรสนรนทน ลสมปวสทยากบล, Karuntharat Boonchuaythanasit, นสรนร ตา ไชยพาน, chakkrit ponrachom, มาสรสน ศบกลปปกษน, "The model of Village Health Volunteers
development for behavior modification for liver fluke prevention of local people in Northeast region", วารสารควบคบมโรค
42 (1) (2016) 15-24
- นายแพทยนวชส าญ ปาวรน, Karuntharat Boonchuaythanasit, นายจรกรกฤษณน พลราชม, นางมาสรสน ศบกลปปกษน, "การรรบรผขผ อผ มผลขชาวสาร ความรผผ และพฤตสกรรมการปฝองกรน
โรคและภรยสบขภาพของประชาชนไทย ประจดาปป 2559", วารสารวสจยร ทางวสทยาศาสตรนสขบ ภาพ
11 (1) (2017) 70-79
- วสมลพรนธน มณรโชตส, NUTTHAKRITTA SIRISOPON, Karuntharat Boonchuaythanasit, "Effectiveness of Stress Management Program of Professional Nurses in
Intensive care Unit at Phramongkutklao Hospital", วารสารพยาบาลทหารบก 19 (1) (2018) 84-92
- chakkrit ponrachom, Karuntharat Boonchuaythanasit, "The Intrapersonal Causal Factors of Alcohol Consumption Behavior of Undergraduate
Students", วารสารวสชาการ สถาบรนการพลศศกษา 10 (2) (2018) 251-261
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- สบภาวดร นายาว, NUTTHAKRITTA SIRISOPON, Karuntharat Boonchuaythanasit, "The Model Development of Internal Factors Promotion toProtect Drug
Substances Abuse of Female Adolescents", วารสารพยาบาลทหารบก 20 (1) (2019) 188-196
- วรรณา อสมล จสตตน, NUTTHAKRITTA SIRISOPON, Karuntharat Boonchuaythanasit, Achariya Anek, Alisa Nttitham, "Factors Related to Accident Prevention
Behavior on Motorcycle Riding ofHigh School Students, Benchamaracharungsarit Chachoengsao Province", สบขศศกษา พลศศกษา และสรนทนาการ 45 (2) (2019)
155-166
ระดรบนานาชาตส
- chakkrit ponrachom, Karuntharat Boonchuaythanasit, มาสรสน ศบกลปปกษน, "The Effectiveness of Liver Fluke Prevention Behaviors Program among Ordinary
People in Tao-Ngoi District, Sakon Nakhon Province, Thailand", International Journal of Environmental and Rural Development 10 (1) (2019) 17-21
- Karuntharat Boonchuaythanasit, chakkrit ponrachom, Bradley J. Cardinal, "Alcohol Consumption Behavior among Undergraduate Students in
Thailand: Development of a New Causal Relationship Model", Global Journal of Health Science 13 (3) (2021) 29-36
- chakkrit ponrachom, Karuntharat Boonchuaythanasit, "Alcohol Consumption Behavior Modification of Undergraduate Students in Thailand: A Quasi
Experimental Study", Malaysian Journal of Public Health Medicine 22 (2) (2022)
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดรบชาตส
- Kornrawee Boonchai, Karuntharat Boonchuaythanasit, "รผปแบบและพฤตสกรรมการออกกดาลรงกายของเยาวชน", การประชบมวสชาการแหชงชาตส สมาคมสบขศศกษา พลศศกษา
และสรนทนาการ แหชงประเทศไทย เรลอล งปปจจบบนร และอนาคตของการสบขศศกษา พลศศกษา สรนทนาการ (2007)
- Karuntharat Boonchuaythanasit, ศสรกส ลบ อดาพนธน, นายวสษณบ โรจนนเรลองไร, นางสาวจบฬาลรกษณน นสพนธนแกผว, นางสาวเสาวนรยน เกตบบาด รบงพร, "การศศกษาระดรบความรผผ
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