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ผลของการใชกโปรแกรมการออกกกาลณงกายดกวยนนาก หนณกตณวทยมท ตย อช สมรรถภาพทางกายของพนณกงานบรวษทณ ไทยวาโกก ( ผผรก วช มโครงการ ) ไดกรบณ ทมนจากบรวษทณ ไทยวาโกก

ปป 2555-2556 ผลของการฝฝกออกกกาลณงกายดกวยการแกวชงแขนทยมท ตย อช สมรรถภาพการใชกออกซวเจนสผงสมด ( ผผรก วช มโครงการ ) ไดกรบณ ทมนจากคณะศศกษาศาสตรย ภาคววชาพลศศกษา
ปป 2557-2558 การพณฒนาทณกษะการควดเพพอท สรกางภาวะผผนก าก โดยใชกกจว กรรมทางกาย ของนวสตว มหาววทยาลณยเกษตรศาสตรย ( ผผรก วช มโครงการ ) ไดกรบณ ทมนจากเงวนรายไดก
ของมหาววทยาลณยฯ
ปป 2557-2558 สมรรถภาพทางกายของนวสตว ววชาเอกพลศศกษา ชณนน ปปททย 1 คณะศศกษาศาสตรย มหาววทยาลณยเกษตรศาสตรย ( ผผรก วช มโครงการ ) ไดกรบณ ทมนจากภาคววชาพลศศกษา คณะ
ศศกษาศาสตรย มหาววทยาลณยเกษตรศาสตรย
ปป 2558-2559 การพณฒนารผปแบบการสชงเสรวมกวจกรรมทางกายเพพอท พณฒนาความอยผดช มย สย ขม เชวงอณตววสยณ ของผผสก งผ อายม ( ผผรก วช มโครงการ ) ไดกรบณ ทมนจากงบประมาณโครงการสนณบ
สนมนและสชงเสรวมการววจยณ กลมมช ววชาการ 3 คณะ(คณะววศวกรรมศาสตรย คณะอมตสาหกรรมเกษตร คณะศศกษาศาสตรย)
ปป 2558-2559 สมรรถภาพทางกายเพพอท สมขภาพของบมคลากรคณะศศกษาศาสตรย มหาววทยาลณยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตบางเขน ( ผผรก วช มโครงการ ) ไดกรบณ ทมนจากเงวนรายไดก
ของมหาววทยาลณยฯ
ปป 2559-2560 การพณฒนาทณกษะการสพอท สารภาษาอณงกฤษเพพอท การสอนสกาหรณบครผพลศศกษาดกวยชมดสพอท เทคโนโลยยความจรวงเสรวมเพพอท เตรยยมความพรกอมการเขกาสผปช ระชาคมอาเซยยน
( ผผรก วช มโครงการ ) ไดกรบณ ทมนจากสกานณกงานคณะกรรมการววจยณ แหชงชาตว (วช.)
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สมขภาพหนศงท เดยยว:รผปแบบการฝฝกสมรรถนะหลณกสกาหรณบผผฝก กฝ ( ผผรก วช มโครงการ ) ไดกรบณ ทมนจากUSAID Office: GH/HIDNAward Number:
AID-OAA-A-15-00014Award Recipient: University of Minnesota
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