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ภาคววชาพลศศกษาและกรฬา คณะศศกษาศาสตรยและพพฒนศาสตรย กกาแพงแสน

กศ.บ.(พลศศกษา), มหาววทยาลพยศรรนครวนทรววโรฒ ประสานมวตร, ไทย,
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โครงการววจยบ
ปป 2550-2551 โครงการปรพบเปลรยล นพฤตวกรรมสยขภาพขผาราชการมหาววทยาลพยเกษตรศาสตรย ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทยนจากคณะศศกษาศาสตรยและพพฒนศาสตรย
มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกกาแพงแสน (ชมรมผผสผ งผ อายย)
ปป 2552
การสรผางแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสกาหรพบนพกเรรยนระดพบกกอนประถมศศกษา อายย 4-6 ปป ( ผผรผ วก มโครงการ ) ไดผรบพ ทยนจากคณะกรรมการสกงเสรวมการออก
กกาลพงกายและกรฬาเพพอล สยขภาพในสถาบพนการศศกษา (สสส.)
ปป 2552-2553 การศศกษาสภาพการจพดการศศกษาโรงเรรยนสาธวตแหกงมหาววทยาลพยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกกาแพงแสน ศผนยยวจว ยพ และพพฒนาการศศกษา ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ
ทยนจากคณะศศกษาศาสตรยและพพฒนศาสตรย มก. กพส.
ปป 2553

การประสานการเรรยนรผเผ พพอล พพฒนาและเสรวมสรผางสผชก มย ชน ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทยนจากคณะศศกษาศาสตรยและพพฒนศาสตรย มก.ววทยาเขตกกาแพงแสน

ปป 2553-2554 ทพศนคตวตอก ววชาชรพครผของนวสตว คณะศศกษาศาสตรยและพพฒนศาสตรย มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกกาแพงแสน ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทยนจากคณะ
ศศกษาศาสตรยและพพฒนศาสตรย มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกกาแพงแสน
ปป 2553-2554 พฤตวกรรมทางเพศของนวสตว ปรวญญาตรร สาขาพลศศกษาและสยขศศกษา ชพนช ปปทลร 1 – 3 ปปการศศกษา 2553 คณะศศกษาศาสตรยและพพฒนศาสตรย มหาววทยาลพย
เกษตรศาสตรย ววทยาเขตกกาแพงแสน ( ผผรผ วก มโครงการ ) ไดผรบพ ทยนจากคณะศศกษาศาสตรยและพพฒนศาสตรย มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกกาแพงแสน
ปป 2554
การรพบรผขผ าก วสารทางการเมพองกพบการมรสวก นรกวมทางการเมพองของนวสตว ภาคววชาพลศศกษาและกรฬา คณะศศกษาศาสตรยและพพฒนศาสตรย มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรย
ววทยาเขตกกาแพงแสน ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทยนจากคณะศศกษาศาสตรยและพพฒนศาสตรย มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกกาแพงแสน
ปป 2554
ความตผองการของนวสตว มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกกาแพงแสน ทรมล ตร อก การจพดการเรรยนการสอนววชาลรลาศ ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทยนจากคณะศศกษา
ศาสตรยและพพฒนศาสตรย มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกกาแพงแสน
ปป 2554-2558 การพพฒนารผปแบบการบรวหารจพดการโครงการหผวยองคตอพนเนพอล งมาจากพระราชดการวตามแนวปรพชญาของเศรษฐกวจพอเพรยง ( ผผรผ วก มโครงการ ) ไดผรบพ ทยนจาก
สกานพกงานคณะกรรมการพวเศษเพพอล ประสานงานโครงการอพนเนพอล งมาจากพระราชดการว
ปป 2555
การรพบรผขผ าก วสารทางการเมพองกพบการมรสวก นรกวมทางการเมพองของนวสตว ภาคววชาพลศศกษาและกรฬา คณะศศกษาศาสตรยและพพฒนศาสตรย มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรย
ววทยาเขตกกาแพงแสน ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทยนจากเงวนทยนสนพบสนยนการววจยพ จากคณะศศกษาศาสตรยและพพฒนศาสตรย
ปป 2555
เกณฑยสมรรถภาพทางกายเพพอล สยขภาพของนพกเรรยนโรงเรรยนสาธวตแหกงมหาววทยาลพยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกกาแพงแสน ศผนยยวจว ยพ และพพฒนาการศศกษา ( ผผรผ วก ม
โครงการ ) ไดผรบพ ทยนจากคณะศศกษาศาสตรยและพพฒนศาสตรย (ทยนอยดหนยนการววจยพ )
ปป 2555
เจตคตวทมลร ตร อก ววชาพลศศกษาของนพกเรรยนโรงคการหผองเรรยนววทยาศาสตรย โรงเรรยนสาธวตแหกงมหาววทยาลพยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกกาแพงแสน ศผนยยวจว ยพ และ
พพฒนาการศศกษา ภายใตผการดผแลของมหาววทยาลพยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกกาแพงแสน ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทยนจากคณะศศกษาศาสตรยและพพฒนศาสตรย
ปป 2555
ศศกษาประสวทธวภาพการสอนของอาจารยยและสวงล สนพบสนยนการเรรยนรผทผ งชพ ภาคทฤษฏรและภาคปฏวบตพ รว ายววชาพลศศกษา มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกกาแพง
แสน ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทยนจากคณะศศกษาศาสตรยและพพฒนศาสตรย (โครงการบรวการววชาการ)
ปป 2555-2556 การพพฒนารผปแบบกวจกรรมทางกายสกาหรพบผผสผ งผ อายยไทย ( ผผรผ วก มโครงการ ) ไดผรบพ ทยนจากสกานพกงานกองทยนสนพบสนยนการสรผางเสรวมสยขภาพ (สสส.)
ปป 2556
ความตผองการศศกษาตกอหลพกสผตรศวลปศาสตรมหาบพณฑวต สาขาววชาพลศศกษา และหลพกสผตรปรพชญาดยษฎรบณ
พ ฑวต สาขาววชาพลศศกษา ภาคววชาพลศศกษาและกรฬาคณะ
ศศกษาศาสตรยและพพฒนศาสตรย มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกกาแพงแสน ( ผผรผ วก มโครงการ ) ไดผรบพ ทยนจากคณะศศกษาศาสตรยและพพฒนศาสตรย มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรย
ววทยาเขตกกาแพงแสน
ปป 2556-2558 ประสวทธวผลโปรแกรมลดภาวะซศมเศรผาของผผสผ งผ อายย อกาเภอกกาแพงแสน จพงหวพดนครปฐม ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทยนจากทยนสกวนตพว
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ปป 2555
โครงการประเมวนผลระบบการสอบคพดเลพอกนวสตว ทรมล ตร อก ผลสพมฤทธวทธ างการเรรยนของนวสตว ชพนช ปปทลร 5 ภาคววชาพลศศกษา คณะศศกษาศาสตรยและพพฒนาศาสตรย
มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกกาแพงแสน ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทยนจากคณะศศกษาศาสตรยและพพฒนศาสตรย มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกกาแพงแสน
ปป 2557-2558 การสรผางนวพตกรรมโปรแกรมใหผคะแนนกรฬาเซปปกตะกรผอดผวยระบบคอมพววเตอรย ( ผผรผ วก มโครงการ ) ไดผรบพ ทยนจากเงวนรายไดผของมหาววทยาลพยฯ
ปป 2556-2557 การสรผางชยมชนตผนแบบดผานการดผแลสยขภาพและสวพสดวการเพพอล สกงเสรวมคยณภาพชรวตว ของผผสผ งผ อายยจงพ หวพดนครปฐม ( ผผรผ วก มโครงการ ) ไดผรบพ ทยนจากรพฐบาลญรปล นปย
ปป 2557-2558 การพพฒนารผปแบบการออกกกาลพงกายเพพอล สกงเสรวมคยณภาพชรวตว สกาหรพบผผสผ งผ อายยโรงพยาบาลกกาแพงแสน จพงหวพดนครปฐม ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทยนจาก
ประเภทของทยนววจยพ
ปป 2557-2558 การสรผางตผนแบบการออกกกาลพงกายสกาหรพบผผสผ งผ อายยอาก เภอกกาแพงแสน ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทยนจากเงวนรายไดผของมหาววทยาลพยฯ
ปป 2558

การจพดทกาแผนปฏวรปผ การบรวหารจพดการโรงเรรยนกรฬากรยงเทพมหานคร ( ผผรผ วก มโครงการ ) ไดผรบพ ทยนจากสกานพกวพฒนธรรมกรฬาและการทกองเทรยล ว กรยงเทพมหานคร

ปป 2558-2559 การสรผางตผนแบบการออกกกาลพงกายสกาหรพบผผสผ งผ อายยอาก เภอกกาแพงแสน ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทยนจากทยนสนพบสนยนการววจยพ คณะศศกษาศาสตรยและพพฒน
ศาสตรย
ปป 2558-2559 ความตผองการศศกษาตกอหลพกสผตรศศกษาศาสตรบพณฑวต สาขาพลศศกษาและสยขศศกษา ภาคววชาพลศศกษาและกรฬา คณะศศกษาศาสตรยและพพฒนศาสตรย มหาววทยาลพย
เกษตรศาสตรย ววทยาเขตกกาแพงแสน ( ผผรผ วก มโครงการ ) ไดผรบพ ทยนจากคณะศศกษาศาสตรยและพพฒนศาสตรย
ปป 2559
พฤตวกรรมการดผแลสยขภาพของนพกเรรยนระดพบมพธยมศศกษาปปทลร 3 โรงเรรยนเบญจมเทพอยทศว จพงหวพดเพชรบยรร ตามแนวควดปรพญชาเศรษฐกวจพอเพรยง ( ผผรผ วก มโครงการ )
ไดผรบพ ทยนจากทยนสกวนตพว
ปป 2559-2560 การประเมวนสมรรถนะนวสตว ชพนช ปปทลร ๕ สาขาววชาพลศศกษาและสยขศศกษา คณะศศกษาศาสตรยและพพฒนศาสตรย มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกกาแพงแสน ( ผผผ
รกวมโครงการ ) ไดผรบพ ทยนจากทยนอยดหนยนการววจยพ และการตรพมว พย คณะศศกษาศาสตรยและพพฒนศาสตรย ประจกาปป พ.ศ. ๒๕๕๙
ปป 2559-2560 การพพฒนาผลสพมฤทธวทธ างการเรรยน เรพอล ง ทพกษะการปฏวเสธรายววชาสยขศศกษา โดยใชผบทเรรยนคอมพววเตอรยชวก ยสอน สกาหรพบนพกเรรยนชพนช มพธยมศศกษาปปทลร 2 โรงเรรยน
วพดหผวยจรเขผวทว ยาคม จพงหวพดนครปฐม ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทยนจากทยนสกวนตพว
ปป 2559-2560 การพพฒนารผปแบบการออกกกาลพงกายสกาหรพบผผสผ งผ อายยอาก เภอกกาแพงแสน ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทยนจากทยนสกวนตพว
ปป 2559-2560 การศศกษาสมรรถภาพทางกายของนวสตว ชพนช ปปทลร ๑ ภาคววชาพลศศกษาและกรฬา คณะศศกษาศาสตรยและพพฒนศาสตรย มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกกาแพง
แสน ( ผผรผ วก มโครงการ ) ไดผรบพ ทยนจากทยนอยดหนยนการววจยพ และการตรพมว พย คณะศศกษาศาสตรยและพพฒนศาสตรย ประจกาปป พ.ศ. ๒๕๕๙
ปป 2559-2560 ผลสพมฤทธวทธ างการเรรยนของววธจร ดพ การเรรยนการสอนโดยใชผชดย การสอนเรพอล ง แฮนดยบอล นวสตว ปรวญญาตรร มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกกาแพงแสน ( หพว
หนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทยนจากทยนอยดหนยนการววจยพ และการตรพมว พย คณะศศกษาศาสตรยและพพฒนศาสตรย ประจกาปป พ.ศ. ๒๕๕๙
ปป 2561
คยณลพกษณะทรพล งศ ประสงคยและเปปนจรวงของนวสตว ฝฝกสอนสาขาพลศศกษาและสยขศศกษาตามความควดเหหนของอาจารยยพลศศกษา ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทยนจากเงวน
รายไดผคณะศศกษาศาสตรยและพพฒนศาสตรย มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกกาแพงแสน
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ระดพบชาตว
- Mayuree Tanomsuk, Supranee Srathonghaum, "The Effect of Balance in the Elderly Using Timed-UP and Go Test", ววทยาสารกกาแพงแสน
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มหาววทยาลพยมหาสารคาม 29 (2) (2010) 76-83
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พลศศกษา และสพนทนาการ 39 (1) (2013) 51-63
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- Mayuree Tanomsuk, Bunjob Piromkam, orawan thongperm, athikiat thongperm, somboon silrungtham, SUPPAWAN VONGSRANGSAP, "The Study of
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- SUPPAWAN VONGSRANGSAP, Mayuree Tanomsuk, somboon silrungtham, "Health-Related Physical Fitness norms for Students of Kasetsart University
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University laboratory school in KamphaengSaen, Thailand.", 1st Asian Martial Arts Games Bangkok, Thailand. (2009)
- Mayuree Tanomsuk, "A Health-related Behaviours Modification Program among Faculty Members and Staff at KamphaengSaen Campus. Kasetsart
University, Kamphaeng Saen Campus Nakhon Pathom, Thailand 2009", 4th Asia Pacific Conference on Exercise and Sports Science (APCESS) and 8th
International Sports Science Conference (ISSC) (2009)
- Mayuree Tanomsuk, "Attitude toward Physical Education by Science Classroom Students at Kasetsart University Laboratory School, Educational
Research and Development Center under Supervision by collaboration Project between Kasetsart University, kamphaengsaen Campus and Ministry of
Science and Technology.", Indian Ocena Comparative Education Society -IOCES 3rd Conference (2013)
- Atchara Purakum, Mayuree Tanomsuk, Suporntip Pupanead, Joana Carvalho, "Association of physical activity , functional fitness and mental fitness
among older adults in Nakornpathum, Thailand : A Pilot study", International society for Behavioral Nutrition and physical Activity (2013)
- Atchara Purakum, Joana Cavalho, Mayuree Tanomsuk, Suporntip Pupanead, Susana carrapatoso, "comparative study on physical activity in aging
population among Thai and Portugal context", The 21st IUHPE World ference on Health Promotion (2013)
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- Mayuree Tanomsuk, "Desirable and Actual Characteristics of the Pre-service Student Teacher of Physical Education as Viewed by Physical Education
Teachers", The 2nd ACPES (ASEAN Council of Physical Education and Sport) Conference (2016)
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- 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)
- Mayuree Tanomsuk, "Designing the Exercise Model for the Elders in Kamphaeng Saen District", The ๖th International Conference on Language,
Education, Humanities and Innovation ๒๐๑๗ (2017)
- SUPPAWAN VONGSRANGSAP, Mayuree Tanomsuk, THARIN KANLUENG, Kultida Maopech, Komgrich Choupanich, Bundit Thiabthong, "Developing the
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2017)
(2017)
- SUPPAWAN VONGSRANGSAP, Sirichai Sriprom, winai poonsri, Mayuree Tanomsuk, somboon silrungtham, Tharin Kanlueng, Pornpen Lapho, Bundit
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OF STUDY IN PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH EDUCATION, FACULTY OF EDUCATION AND DEVELOPMENT SCIENCE, KASETSART UNIVERSITY
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