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โครงการววจยบ
ปป 2551-2552 ความสภมพภนธธระหววางพฤตวกรรมทางโภขนาการกภบอภจฉรวยภาพทางการกกฬาของนภกกกฬาไทย ( ผผรผ วว มโครงการ ) ไดผรบภ ทธนจากสกานภกงานคณะกรรมการววจยภ แหวง
ชาตว
ปป 2553
มก.

การพภฒนาแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายทกเท ฉพาะเจาะจงสกาหรภบกกฬาฟธตซอล โดยมหาววทยาลภยเกษตรศาสตรธ ( ผผรผ วว มโครงการ ) ไดผรบภ ทธนจากทธนอธดหนธนววจยภ

ปป 2554-2555 การสการวจดภชนกมวลกายและรผอยละของไขมภนในรวางกายของนวสตว และบธคลากรคณะววทยาศาสตรธการกกฬา มหาววทยาลภยเกษตรศาสตรธ ประจกาปปการศศกษา
๒๕๕๔ ( หภวหนผาโครงการ ) ไดผรบภ ทธนจากคณะววทยาศาสตรธการกกฬา
ปป 2555

รผปแบบการออกกกาลภงกายและการรภบรผภผ าพลภกษณธทางกายของเดดกอผวน ( ผผรผ วว มโครงการ ) ไดผรบภ ทธนจากคณะววทยาศาสตรธการกกฬา

ปป 2555-2556 การพภฒนาพฤตวกรรมการบรวโภคเพพอท สธขภาพในชธมชนกระตกบจภงหวภดนครปฐม ( ผผรผ วว มโครงการ ) ไดผรบภ ทธนจากสกานภกงานคณะกรรมการการอธดมศศกษา
ปป 2555-2556 การพภฒนาอาหารพพนพ ถวนท เพพอท สวงเสรวมการบรวโภคอยวางยภงท ยพนในชธมชนกระตกบ จภงหวภดนครปฐม ( ผผรผ วว มโครงการ ) ไดผรบภ ทธนจากสกานภกงานคณะกรรมการการอธดม
ศศกษา
ปป 2555-2556 การศศกษาผลของการใชผนากพ มภนมวยทกมท ตก อว ทางสรกรววทยา จวตววทยาและสมรรถนะทางการกกฬา ( ผผรผ วว มโครงการ ) ไดผรบภ ทธนจากบรวษทภ เทวกรรมโอสถ จกากภด
ปป 2555-2556 ผลของคาเฟอกนทกมท ตก อว เวลาปฏวกรวยาภายหลภงการอดนอน ( หภวหนผาโครงการ ) ไดผรบภ ทธนจากทธนสววนตภว
ปป 2556

การสรผางแบบทดสอบและเกณฑธมาตรฐานสมรรถภาพทางกายทกเท ฉพาะเจาะจงกภบกกฬามวยปลพาก ( ผผรผ วว มโครงการ ) ไดผรบภ ทธนจากการกกฬาแหวงประเทศไทย

ปป 2557-2558 การพภฒนาเครพอท งทดสอบความแขดงแรงของกลผามเนพอพ ขา ( ผผรผ วว มโครงการ ) ไดผรบภ ทธนจากงบประมาณสกาหรภบสวงเสรวมการววจยภ มหาววทยาลภยเกษตรศาสตรธ
ปป 2557-2558 ปปจจภยทกสท งว ผลตวอการตภดสวนใจเขผาศศกษาตวอระดภบปรวญญาตรก คณะววทยาศาสตรธการกกฬา มหาววทยาลภยเกษตรศาสตรธ ววทยาเขตกกาแพงแสน ( ผผรผ วว มโครงการ ) ไดผ
รภบทธนจากคณะววทยาศาสตรธการกกฬา
ปป 2557-2559 โปรแกรมฟธตซอลเชวงนภนทนาการในเดดกทกมท ภก าวะนพาก หนภกตภวเกวน:ผลทางสรกรววทยา จวตววทยาและโภชนาการ ( ผผรผ วว มโครงการ ) ไดผรบภ ทธนจากงบประมาณเงวนราย
ไดผสวว นกลางของ มก. สกาหรภบสนภบสนธนกลธมว ววจยภ
ปป 2562
ระบบการจภดการผลวตผลจากสภตวธ (เนพอพ , นม และไขว) ครบวงจร เพพอท พภฒนาและเพวมท ศภกยภาพของชธมชน เศรษฐกวจ และสภงคม ( ผผรผ วว มโครงการ ) ไดผรบภ ทธนจากทธนอธด
หนธนววจยภ มก.
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดภบชาตว
- ธภชวภสสธ ตภงพ ตรงขภนตว, Ratree Ruangthai, APASARA ARKARAPANTHU, "The Study of Oxygen Deficit in Obese Women Aged 50-60 Years Old", ววทยาสารกกาแพง
แสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาววศวกรรมศาสตรธ 6 (2) (2008)
- ภาคภผมว พวลกศ , Charoen Krabuanpatana, APASARA ARKARAPANTHU, "ผลของการฝฝกตาราง 9 ชวอง ขนาดแตกตวางกภนทกมท ตก อว เวลาปฏวกรว ยว าตอบสนอง", วารสารศศกษา
ศาสตรธปรวทศภ นธ 24 (3) (2009) 101-116
- ธภชวภสสธ ตภงพ ตรงขภนตว, Ratree Ruangthai, APASARA ARKARAPANTHU, "ผลของการฝฝกออกกกาลภงกายแบบแอโรบวคทกมท ตก อว ออกซวเจนเดดฟฟฟซทว ในผผหผ ญวงอผวนอายธ 50-60 ปป",
วารสารววทยาศาสตรธและเทคโนโลยกการกกฬา 10 (1) (2010) 85-101

พวมพธครภงพ ลวาสธดเมพอท 3/8/64

หนผา 1 จาก 3

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.อาภภสรา อภครพภนธธธ

ตตาแหนหง อาจารยธ
สบงกบด ภาคววชาววทยาศาสตรธการกกฬาและสธขภาพ คณะววทยาศาสตรธการกกฬา กกาแพงแสน
- ชภชพล ชธมสาย ณ อยธธยา, APASARA ARKARAPANTHU, Ratree Ruangthai, "Effects of Recovery Methods on Running Speed and Ball-Passing Accuracy of
Futsal Players", ววทยาสารกกาแพงแสน 9 (1) (2011) 61-69
- บธญสวตา สายวธฒกว ลธ , APASARA ARKARAPANTHU, Ratree Ruangthai, "Effects of Oxygen Inhalation and Active Recovery upon Oxygen Saturation, Blood
Lactate and Performance of Futsal Players", วารสารววทยาศาสตรธและเทคโนโลยกการกกฬา 11 (1) (2011) 231-242
- 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", ววทยาศาสตรธและเทคโนโลยกการกกฬา 11 (1) (2011)
- ปฟยะวภตร วภฒนากร, Niromlee Makaje, APASARA ARKARAPANTHU, "A Construction of Anaerobic Performance Test for Basketball Players.", วารสารสธขศศกษา
พลศศกษา และสภนทนาการ 42 (1) (2016) 149-162
- ธภชกรณธ ธกรววศษว ฏธ, APASARA ARKARAPANTHU, PHORNPHON PHIMPHAPHORN, "The effect of L-carnitine supplement on delayed onset of muscle soreness
afterplyometric training", วารสารววทยาศาสตรธและเทคโนโลยก 7 (2) (2018) 18-30
ระดภบนานาชาตว
- APASARA ARKARAPANTHU, Chavasit, V, Sungpuag, P, Phuphathanaphong, L, "Gel extracted from Khruea-ma-noi (Cyclea barbata Miers) leaves:
chemical composition and gelation properties", JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE 85 (10) (2005) 1741-1749
- Apiluk Theanthong, Rungthai, R., APASARA ARKARAPANTHU, Chentanez, T., "The effects of six weeks of deep-water running after soccer practice
combined with plyometric training on indirect symptoms of muscle damage", Kasetsart Journal - Natural Science 46 (3) (2012) 501-513
- Niromlee Makaje, Ratree Ruangthai, APASARA ARKARAPANTHU, Yoopat, P., "Physiological demands and activity profiles during futsal match play
according to competitive level", JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS 52 (4) (2012) 366-374
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดภบชาตว
- Mangkorn Jamniansuk, Ratree Ruangthai, APASARA ARKARAPANTHU, "Effect of time of day on fat oxidation rate at low intensity exercise in obese
males", การประชธมววชาการ ครภงพ ทกท 47 มหาววทยาลภยเกษตรศาสตรธ (2009)
- APASARA ARKARAPANTHU, PHORNPHON PHIMPHAPHORN, Ratree Ruangthai, Jukapong Khaothin, "Body Mass Index and Body Fat Percentage Survey
during Academic Year 2011 inStudents and Staff of Faculty of Sports Science, Kasetsart University", การประชธมววชาการครภงพ ทกท 9 มหาววทยาลภยเกษตรศาสตรธ
ววทยาเขตกกาแพงแสน (2012)
ระดภบนานาชาตว
- Niromlee Makaje, Ratree Ruangthai, APASARA ARKARAPANTHU, Yoopat P., "Physiological Demand during Futsal Match Play of Thai Elite and amateur
Players", 2nd International Conference on Sports and Exercise Science.
(2010)
- Niromlee Makaje, Ratree Ruangthai, APASARA ARKARAPANTHU, pongjun yoopat, "VALIDITY AND RELIABILITY OF THE FUTSAL-SPECIFIC ENDURANCE
TEST", 3rd International Conference on Sports and Exercise Science. (2012)
- APASARA ARKARAPANTHU, PHORNPHON PHIMPHAPHORN, นายชภชพงศธ คงเมพอง, นายปรวญญา ปรกดาวภฒนากผล, นายอารยะ พธมว ศวร,ว นายกวตตวรฐภ รภตนาวงศธไชยา, "The
effects of caffeine on reaction time after sleep deprivation", The 4th International Conference of Sport and Exercise Science 2013 (The 4th ICSES 2013
(2013)
- Niromlee Makaje, Ratree Ruangthai, APASARA ARKARAPANTHU, ผศ.ดร.พงษธจนภ ทรธ อยผแว พทยธ, "The KASETSART Futsal-Specific Endurance Test: A Field
Test that Simulates the Physiological demand and Activity Profile of Futsal", 2014 INCHEON Asian Games International Sports Science Congress (2014)
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ลวขสวทธวธ
- ลวขสวทธวงธ านววจยภ ปป 2555 เรพอท ง "โปรแกรมสกาเรดจรผปสกาหรภบการทดสอบความอดทนทกเท ฉพาะเจาะจงกภบกกฬาฟธตซอลโดยมหาววทยาลภยเกษตรศาสตรธ" จาก คณะววทยาศาสตรธการ
กกฬา มหาววทยาลภยเกษตรศาสตรธ
ผลงานววจยภ นกเพ ปปนรายการรวบรวมระหววางปป 1 มกราคม 2548 - 3 สวงหาคม 2564
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