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ววธวก จว ยร ทางพลศศกษา , การประเมวนผลทางพลศศกษา , หลรกและววธกก ารสอน การเปปนเจราหนราทกท และผผฝร กฝ สอน กกฬาตะกรรอ, สสอท และนวรตกรรม
พรฒนาการเรกยนการสอน, โปรแกรมประยศกตศสาก หรรบพรฒนาสสอท การสอนทางสศขศศกษาและพลศศกษา

โครงการววจยบ
ปป 2551-2552 สถานการณศและแนวโนรมของบรณฑวตศศกษาดรานการสสงเสรวมสศขภาพในประเทศไทย ( ผผรร วส มโครงการ ) ไดรรบร ทศนจากคณะศศกษาศาสตรศและพรฒนศาสตรศ
มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรศ ววทยาเขตกกาแพงแสน
ปป 2552-2553 การศศกษาสภาพการจรดการศศกษาโรงเรกยนสาธวตแหสงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรศ ววทยาเขตกกาแพงแสน ศผนยศวจว ยร และพรฒนาการศศกษา ( ผผรร วส มโครงการ ) ไดรรบร
ทศนจากคณะศศกษาศาสตรศและพรฒนศาสตรศ มก. กพส.
ปป 2552-2553 การสรรางแบบทดสอบทรกษะกกฬาเซปปคตะกรรอสกาหรรบนวสตว มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรศ ววทยาเขตกกาแพงแสน ( หรวหนราโครงการ ) ไดรรบร ทศนจากคณะศศกษาศาสตรศ
และพรฒนศาสตรศ มก.ววทยาเขตกกาแพงแสน
ปป 2553-2554 ทรศนคตวตอส ววชาชกพครผของนวสตว คณะศศกษาศาสตรศและพรฒนศาสตรศ มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรศ ววทยาเขตกกาแพงแสน ( ผผรร วส มโครงการ ) ไดรรบร ทศนจากคณะศศกษา
ศาสตรศและพรฒนศาสตรศ มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรศ ววทยาเขตกกาแพงแสน
ปป 2554-2555 การประเมวนผลโครงการสรรางเสรวมววถชก วก ตว สศขภาวะของชศมชนการเคหะแหสงชาตว ( ผผรร วส มโครงการ ) ไดรรบร ทศนจากการเคหะแหสงชาตว
ปป 2555
เกณฑศสมรรถภาพทางกายเพสอท สศขภาพของนรกเรกยนโรงเรกยนสาธวตแหสงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรศ ววทยาเขตกกาแพงแสน ศผนยศวจว ยร และพรฒนาการศศกษา ( หรวหนรา
โครงการ ) ไดรรบร ทศนจากคณะศศกษาศาสตรศและพรฒนศาสตรศ (ทศนอศดหนศนการววจยร )
ปป 2555-2556 การพรฒนาพฤตวกรรมการบรวโภคเพสอท สศขภาพในชศมชนกระตกบจรงหวรดนครปฐม ( ผผรร วส มโครงการ ) ไดรรบร ทศนจากสกานรกงานคณะกรรมการการอศดมศศกษา
ปป 2556
ความตรองการศศกษาตสอหลรกสผตรศวลปศาสตรมหาบรณฑวต สาขาววชาพลศศกษา และหลรกสผตรปรรชญาดศษฎกบณ
ร ฑวต สาขาววชาพลศศกษา ภาคววชาพลศศกษาและกกฬาคณะ
ศศกษาศาสตรศและพรฒนศาสตรศ มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรศ ววทยาเขตกกาแพงแสน ( ผผรร วส มโครงการ ) ไดรรบร ทศนจากคณะศศกษาศาสตรศและพรฒนศาสตรศ มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรศ
ววทยาเขตกกาแพงแสน
ปป 2555
โครงการประเมวนผลระบบการสอบครดเลสอกนวสตว ทกมท ตก อส ผลสรมฤทธวทธ างการเรกยนของนวสตว ชรนช ปปททก 5 ภาคววชาพลศศกษา คณะศศกษาศาสตรศและพรฒนาศาสตรศ
มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรศ ววทยาเขตกกาแพงแสน ( ผผรร วส มโครงการ ) ไดรรบร ทศนจากคณะศศกษาศาสตรศและพรฒนศาสตรศ มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรศ ววทยาเขตกกาแพงแสน
ปป 2557
โครงการประเมวนประสวทธวภาพสถานกตาก รวจและความเชสอท มรนท ของประชาชนตสอการปฏวบตร งว านของตการวจ ประจกาปปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ( ผผรร วส มโครงการ ) ไดร
รรบทศนจากสกานรกงานตการวจแหสงชาตว
ปป 2557-2558 การสรรางนวรตกรรมโปรแกรมใหรคะแนนกกฬาเซปปกตะกรรอดรวยระบบคอมพววเตอรศ ( หรวหนราโครงการ ) ไดรรบร ทศนจากเงวนรายไดรของมหาววทยาลรยฯ
ปป 2557-2558 การสรรางตรนแบบการออกกกาลรงกายสกาหรรบผผสร งผ อายศอาก เภอกกาแพงแสน ( ผผรร วส มโครงการ ) ไดรรบร ทศนจากเงวนรายไดรของมหาววทยาลรยฯ
ปป 2558-2559 การพรฒนาความฉลาดดรานสศขภาวะเพสอท สรรางเสรวมพฤตวกรรมการขรบขกรท ถจรกรยานยนตศอยสางปลอดภรยโดยใชรสอทส ประสมสกาหรรบนรกเรกยนชรนช มรธยมศศกษาปปททก 2
โรงเรกยนเบญจมเทพอศทศว จรงหวรดเพชรบศรก ( ผผรร วส มโครงการ ) ไดรรบร ทศนจากทศนสสวนตรว
ปป 2558-2559 ผลของการใชรกจว กรรมทางกายแบบวงจรทกมท ตก อส ความอสอนตรวของนรกเรกยนชรนช มรธยมศศกษาปปททก 4 โรงเรกยนพรหมานศสรณศจงร หวรดเพชรบศรก ( ผผรร วส มโครงการ ) ไดรรบร
ทศนจากทศนสสวนตรว
ปป 2559
พฤตวกรรมการดผแลสศขภาพของนรกเรกยนระดรบมรธยมศศกษาปปททก 3 โรงเรกยนเบญจมเทพอศทศว จรงหวรดเพชรบศรก ตามแนวควดปรรญชาเศรษฐกวจพอเพกยง ( หรวหนราโครงการ )
ไดรรบร ทศนจากทศนสสวนตรว
ปป 2559-2560 การประเมวนสมรรถนะนวสตว ชรนช ปปททก ๕ สาขาววชาพลศศกษาและสศขศศกษา คณะศศกษาศาสตรศและพรฒนศาสตรศ มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรศ ววทยาเขตกกาแพงแสน (
หรวหนราโครงการ ) ไดรรบร ทศนจากทศนอศดหนศนการววจยร และการตกพมว พศ คณะศศกษาศาสตรศและพรฒนศาสตรศ ประจกาปป พ.ศ. ๒๕๕๙
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ปป 2559-2560 การพรฒนาสมรรถภาพทางกายในรายววชาสศขศศกษาและพลศศกษาโดยใชรเกมการละเลสนพสนช บรานไทยของนรกเรกยนชรนช ประถมศศกษาปปททก 3 โรงเรกยนเทศบาล ๕ วรด
พระปฐมเจดกยศ จรงหวรดนครปฐม ( ผผรร วส มโครงการ ) ไดรรบร ทศนจากทศนสสวนตรว
ปป 2559-2560 การศศกษาสมรรถภาพทางกายของนวสตว ชรนช ปปททก ๑ ภาคววชาพลศศกษาและกกฬา คณะศศกษาศาสตรศและพรฒนศาสตรศ มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรศ ววทยาเขตกกาแพง
แสน ( ผผรร วส มโครงการ ) ไดรรบร ทศนจากทศนอศดหนศนการววจยร และการตกพมว พศ คณะศศกษาศาสตรศและพรฒนศาสตรศ ประจกาปป พ.ศ. ๒๕๕๙
ปป 2559-2560 ผลสรมฤทธวทธ างการเรกยนของววธจก ดร การเรกยนการสอนโดยใชรชดศ การสอนเรสอท ง แฮนดศบอล นวสตว ปรวญญาตรก มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรศ ววทยาเขตกกาแพงแสน ( ผผร
รสวมโครงการ ) ไดรรบร ทศนจากทศนอศดหนศนการววจยร และการตกพมว พศ คณะศศกษาศาสตรศและพรฒนศาสตรศ ประจกาปป พ.ศ. ๒๕๕๙
ปป 2560
การพรฒนาความสามารถทรกษะกลไกการเคลสอท นไหวเบสอช งตรนสกาหรรบนวสตว ภาคววชาพลศศกษาและกกฬา มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรศ ววทยาเขตกกาแพงแสน ( ผผรร วส ม
โครงการ ) ไดรรบร ทศนจากทศนอศดหนศนการววจยร และการตกพมว พศคณะศศกษาศาสตรศและพรฒนศาสตรศ
ปป 2560-2561 การพรฒนาทรกษะการยวงประตผดวร ยหลรงเทราโดยใชรแบบฝฝกทรกษะการยวงประตผดวร ยหลรงเทรา สกาหรรบนรกเรกยนชรนช มรธยมศศกษาปปททก 4 โรงเรกยนโสภณศวรรว าษฎรศ จ.
ราชบศรก ( ผผรร วส มโครงการ ) ไดรรบร ทศนจากทศนสสวนตรว
ปป 2560-2561 การพรฒนาทรกษะการเสรวฟธ หลรงมสอกกฬาแบดมวนตรน สกาหรรบนรกเรกยนชรนช มรธยมศศกษาปปททก 5 โรงเรกยนโสภณศวรรว าษฎรศ จ.ราชบศรก ( ผผรร วส มโครงการ ) ไดรรบร ทศนจากทศน
สสวนตรว
ปป 2560-2561 การพรฒนาทรกษะทางการเรกยนเรสอท ง การชกหมรดฮศค โดยใชร Jerking bundle hook สกาหรรบนรกเรกยนชรนช มรธยมศศกษาปปททก 1 รายววชาพลศศกษา โรงเรกยนศรกวชว ยร ววทยา
( ผผรร วส มโครงการ ) ไดรรบร ทศนจากทศนสสวนตรว
ปป 2560-2561 การวรดผลสรมฤทธวทธ างการเรกยน เรสอท ง ความขรดแยรงในครอบครรวโดยใชรสอทส วกดทว ศร นศของนรกเรกยนชรนช มรธยมศศกษาปปททก 3 ( ผผรร วส มโครงการ ) ไดรรบร ทศนจากทศนสสวนตรว
ปป 2560-2561 ความสรมพรนธศระหวสางสศขภาพกรบววถกก ารดกาเนวนชกวตว ของผผสร งผ อายศ: กรณกศกศ ษาชศมชนเชกยงเครสออกาเภอเมสองจรงหวรดสกลนคร ( ผผรร วส มโครงการ ) ไดรรบร ทศนจากทศนสสวน
ตรว
ปป 2561
การพรฒนาแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายทกเท ฉพาะเจาะจงสกาหรรบกกฬาเซปปกตะกรรอโดยมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรศ ( หรวหนราโครงการ ) ไดรรบร ทศนจากทศนอศดหนศน
การววจยร ภาคววชาพลศศกษาและกกฬา คณะศศกษาศาสตรศและพรฒนศาสตรศ มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรศ ววทยาเขตกกาแพงแสน
ปป 2561
การววจยร และพรฒนาสสอท แอพพลวเคชรนท บนสมารศทโฟนระบบปฏวบตร กว ารแอนดรอยศ : กรณกศกศ ษารายววชาการววจยร เชวงปฏวบตร กว ารในชรนช เรกยนทางพลศศกษาและสศขศศกษา
สกาหรรบนวสตว ภาคววชาพลศศกษาและกกฬา คณะศศกษาศาสตรศและพรฒนศาสตรศ มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรศ ววทยาเขตกกาแพงแสน ( หรวหนราโครงการ ) ไดรรบร ทศนจากทศนอศดหนศนการ
ววจยร ภาคววชาพลศศกษาและกกฬา คณะศศกษาศาสตรศและพรฒนศาสตรศ มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรศ ววทยาเขตกกาแพงแสน
ปป 2561
สสอท การสอนแบบผสมผสานรายววชาพลศศกษา โดยใชรเทคโนโลยกคอมพววเตอรศ และระบบการจรดการเรกยนรผผร าส นเครสอขสายอวนเทอรศเนนต ตามกรอบมาตรฐานคศณวศฒว
ระดรบปรวญญาตรก. ( ผผรร วส มโครงการ ) ไดรรบร ทศนจากทศนอศดหนศนววจยร มก.
ปป 2561-2562 การพรฒนาผลสรมฤทธวทธ างการเรกยน เรสอท ง สารเสพตวดดรวยกวจกรรมการเรกยนรผแร บบ 4MAT ของนรกเรกยนชรนช มรธยมศศกษาปปททก 6 โรงเรกยนโพธาวรฒนาเสนก ( ผผรร วส ม
โครงการ ) ไดรรบร ทศนจากทศนสสวนตรว
ปป 2561-2562 การววจยร และพรฒนาสสอท แอพพลวเคชรนท บนสมารศทโฟนระบบปฏวบตร กว ารแอนดรอยศ : กรณกศกศ ษารายววชาทรกษะและเทคนวคการสอนวสายนชาก สกาหรรบนวสตว ภาคววชา
พลศศกษาและกกฬา คณะศศกษาศาสตรศและพรฒนศาสตรศ มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรศ ววทยาเขตกกาแพงแสน ( หรวหนราโครงการ ) ไดรรบร ทศนจากทศนสสวนตรว
ปป 2561-2562 การสรรางเครสอท งมสอฝฝกการเตะสผงในกกฬาตะกรรอ ( ผผรร วส มโครงการ ) ไดรรบร ทศนจากทศนสสวนตรว
ปป 2561-2562 การสรรางโปรแกรมฝฝกทรกษะเพสอท พรฒนาทรกษะการวสายนชาก ทสาวรดวาสกาหรรบนรกเรกยนชรนช มรธยมศศกษาปปททก 1 ( ผผรร วส มโครงการ ) ไดรรบร ทศนจากทศนสสวนตรว
ปป 2561-2562 นวรตกรรมบอลยางยสดเพสอท พรฒนาทรกษะการเสวรฟศ ลผกวอลเลยศบอลมสอบนในกกฬาวอลเลยศบอลสกาหรรบนรกเรกยนชรนช มรธยมศศกษาปปททก 3 ( ผผรร วส มโครงการ ) ไดรรบร ทศนจาก
ทศนสสวนตรว
ปป 2562
การพรฒนาทรกษะไมรราก 1-2 ในววชากระบกกท ระบองโดยใชรแบบฝฝกตาราง 24 ชสอง สกาหรรบนรกเรกยนชรนช มรธยมศศกษาปปททก 2 โรงเรกยนตลวงท ชรนววทยา ( ผผรร วส มโครงการ ) ไดร
รรบทศนจากทศนสสวนตรว
ปป 2562

การสรรางแบบฝฝกทรกษะกกฬาฟศตวอลเลยศสาก หรรบนรกกกฬามหาววทยาลรยเกษตรศาสตรศ ( หรวหนราโครงการ ) ไดรรบร ทศนจากทศนสสวนตรว
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ปป 2562
ผลการใชรแบบฝฝกทรกษะการเดาะลผกดรวยขรางเทราดรานใน รายววชาเซปปกตะกรรอของนรกเรกยนชรนช มรธยมศศกษาปปททก 3 โรงเรกยนธรรมโชตวศกศ ษาลรย ( ผผรร วส มโครงการ ) ไดรรบร
ทศนจากทศนสสวนตรว
ปป 2562-2563 การตอบสนองทางสรกรววทยา และทรกษะทกใท ชรในขณะแขสงขรนกกฬาคอรศฟบอล ( ผผรร วส มโครงการ ) ไดรรบร ทศนจากทศนสสวนตรว
ปป 2562-2563 การพรฒนาการเรกยนการสอนโดยใชร Google classroom ในรายววชาการววจยร เชวงปฏวบตร กว ารในชรนช เรกยนทางพลศศกษาและสศขศศกษา สกาหรรบนวสตว ชรนช ปปททก 4 สาขา
ววชาการจรดการเรกยนรผร พลศศกษาและสศขศศกษา ( หรวหนราโครงการ ) ไดรรบร ทศนจากทศนสสวนตรว
ปป 2562-2563 การพรฒนาการเรกยนการสอนโดยใชร Google classroom ในรายววชากวจกรรมพลศศกษา สกาหรรบนวสตว มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรศ ววทยาเขตกกาแพงแสน ( หรวหนรา
โครงการ ) ไดรรบร ทศนจากทศนสสวนตรว
ปป 2562-2563 ผลการใชรชดศ กวจกรรมการฝฝกกกฬาวอลเลยศบอลเพสอท พรฒนาทรกษะการเลสนลผกสองมสอลสางของนรกเรกยนชรนช มรธยมศศกษาปปททก 3 ( ผผรร วส มโครงการ ) ไดรรบร ทศนจากทศนสสวน
ตรว
ปป 2562-2563 ผลการใชรแบบฝฝกทรกษะเพสอท พรฒนาทรกษะการเลกยช งบาสเกตบอล ของนรกเรกยนมรธยมศศกษาปปททก 1 โรงเรกยนธรรมโชตวศกศ ษาลรย ( ผผรร วส มโครงการ ) ไดรรบร ทศนจากทศน
สสวนตรว
ปป 2562-2563 สสอท การเรกยนรผดร วร ยเทคโนโลยกมตว เว สมสอนจรวง เรสอท ง คอรศฟบอลเพสอท สศขภาพ ( หรวหนราโครงการ ) ไดรรบร ทศนจากทศนสสวนตรว
ปป 2563

การถอดบทเรกยนแอพพลวเคชรนท ทกสท งส เสรวมการเรกยนรผรร ายววชาพลศศกษา ( หรวหนราโครงการ ) ไดรรบร ทศนจากทศนสสวนตรว

ปป 2562-2563 การตอบสนองทางทรกษะทกใท ชรในขณะแขสงขรนกกฬาคอรศฟบอล ( หรวหนราโครงการ ) ไดรรบร ทศนจากทศนสสวนตรว
ปป 2563-2564 การพรฒนารผปแบบการจรดกวจกรรมกกฬาเรสอยสนพายในการสสงเสรวมการทสองเทกยท วเชวงกกฬาอยสางยรงท ยสน ( ผผรร วส มโครงการ ) ไดรรบร ทศนจากทศนสสวนตรว
ปป 2563-2564 การสรรางชศดอศปกรณศชวส ยฝฝกทรกษะการกราวกระโดดยวงประตผบาสเกตบอล สกาหรรบนรกเรกยนชรนช มรธยมศศกษาปปททก 4 โรงเรกยนพรหมานศสรณศจงร หวรดเพชรบศรก ( ผผรร วส ม
โครงการ ) ไดรรบร ทศนจากทศนสสวนตรว
ปป 2564

การพรฒนารผปแบบแอปพลวเคชรนเพสอท การเรกยนรผวร ชว าฟศตบอล ( ผผรร วส มโครงการ ) ไดรรบร ทศนจากทศนสสวนตรว

ปป 2563-2564 การพรฒนาแอปพลวเคชรนเพสอท การเรกยนรผร ววชาฟศตบอล สกาหรรบนรกศศกษา มหาววทยาลรยราชภรฏหมผบส าร นจอมบศง ( ผผรร วส มโครงการ ) ไดรรบร ทศนจากทศนสสวนตรว
ปป 2563-2564 การถอดบทเรกยนแอพพลวเคชรนท ทกสท งส เสรวมการเรกยนรผรร ายววชาพลศศกษา ( หรวหนราโครงการ ) ไดรรบร ทศนจากโครงการววจยร และนวรตกรรม เพสอท สนรบสนศนการทกางาน
และการเรกยนการสอนในสถานการณศโคววด-19
ปป 2563-2564 การพรฒนาชศดการเรกยนรผอร อนไลนศบนฐานแนวควดความรอบรผสร ขศ ภาพ เพสอท สสงเสรวมพฤตวกรรมปปองกรนโรคตวดเชสอช ไวรรสโคโรนสา 2019 (โคววด-19 ) ของนวสตว ปรวญญา
ตรก มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรศ ววทยาเขตกกาแพงแสน ( ผผรร วส มโครงการ ) ไดรรบร ทศนจากมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรศ ววทยาเขตกกาแพงแสน
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดรบชาตว
- Mayuree Tanomsuk, Bunjob Piromkam, somboon silrungtham, athikiat thongperm, SUPPAWAN VONGSRANGSAP, "ทรศนคตวตอส ววชาชกพครผของนวสตว คณะศศกษา
ศาสตรศและพรฒนศาสตรศ มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรศ ววทยาเขตกกาแพงแสน", วารสารสศขศศกษา พลศศกษา และสรนทนาการ 38 (2) (2012) 36-48
- Mayuree Tanomsuk, SUPPAWAN VONGSRANGSAP, "Political Information Perception and Political Participation by Students by undergraduate students
majoring in Physical and Sport in Faculty of Education and Development Science, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus", วารสาร สศขศศกษา
พลศศกษา และสรนทนาการ 39 (1) (2013) 51-63
- กววน โบสศวรรณศ, นราพร ญาณไพศาล, SUPPAWAN VONGSRANGSAP, "TheDevelopmentofLearningAchievementonNarcotics with4MAT
LearningCycleLearningManagement for12th Grade Students", วารสารศาสตรศการศศกษาและการพรฒนามนศษยศ 3 (2) (2019) 43-51
- รณเดช ผสองสมรผป, Theeranan Tanphanich, Komgrich Choupanich, SUPPAWAN VONGSRANGSAP, "The Development of Crawl Stroke Swimming Training
Program for Grade 7 Students", วารสารสศขศศกษา พลศศกษา และสรนทนาการ 46 (1) (2020) 266-275
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- เบญญาภรณศ วงศศทองบาง, Theeranan Tanphanich, ทวพกมล สงวนศรกดวสธ กศล, TOASAK KAWJARATWILAI, SUPPAWAN VONGSRANGSAP, "Innovative Elastic Ball to
Improve the Skill of Hand Serving on Volleyball for Secondary Grade 3 Students", วารสารสศขศศกษา พลศศกษา และสรนทนาการ 46 (1) (2020) 276-286
- เอกบศรษศ หนผเลนก, SUPPAWAN VONGSRANGSAP, Theeranan Tanphanich, winai poonsri, "The development of 1-2 dancing skills in Krabi-Krabong subject by
using 24 channel practices for Grade 2 students at Taling Chan Witthaya School", วารสารสศขศศกษา พลศศกษา และสรนทนาการ 46 (2) (2020) 134-142
- ณรฐวศฒว สวยนภานศสรณศ, SUPPAWAN VONGSRANGSAP, winai poonsri, Theeranan Tanphanich, "The Development of Learning Achievement in Health
Education on the Addictive Substances Lesson Using Problem-Based Learning Instruction for Grade 8 Students in Benjamarachutit Ratchaburi School",
ศาสตรศการศศกษาและการพรฒนามนศษยศ 4 (2) (2020) 46-61
- TOASAK KAWJARATWILAI, Theeranan Tanphanich, SUPPAWAN VONGSRANGSAP, Niromlee Makaje, Amnuay Tanphanich, phennipha phunsawat, ภาณศ
กศศลวงศศ, Techita Chai-on, "The Guidelines on Exercise Activities in the Spread Period of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)", วารสารสศขศศกษา พลศศกษา
และสรนทนาการ 47 (1) (2021) 14-26
- SUPPAWAN VONGSRANGSAP, Theeranan Tanphanich, Pornpen Lapho, นายธนวรฒนศ ชลานนทศ, "The development of teaching and learning by using
Google Classroom in Physical Education course for students of Kasetsart University, Kamphaengsaen Campus", วารสารสศขศศกษา พลศศกษา และสรนทนาการ
47 (2) (2021) 166-176
- นายสศชาตว เพชรเทกยนชรย, SUPPAWAN VONGSRANGSAP, Theerasak Soykeeree, "The Development of Application Model for Learning Football Subjects",
วารสารสศขศศกษา พลศศกษา และสรนทนาการ 48 (1) (2022) 95-107
ระดรบนานาชาตว
- Theeranan Tanphanich, Amnuay Tanphanich, SUPPAWAN VONGSRANGSAP, Siriluk Pichainarongk, Satesh Bidaisee, "The Relationships between Health
and Lifestyle of Elderly People: Case of Chiang Khruea Community, Mueang District, Sakon Nakhon Province, Thailand", Journal of Law and Society
Management 5 (1) (2018) 209-214
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดรบชาตว
- Mayuree Tanomsuk, Bunjob Piromkam, orawan thongperm, athikiat thongperm, somboon silrungtham, SUPPAWAN VONGSRANGSAP, "The Study of
Educational Management Condition of Kasetsart University Laboratory School Kamphaeng Saen Campus Educational Research and Development
Center", การประชศมววชาการ ครรงช ทกท 7 มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรศ ววทยาเขตกกาแพงแสน สาขาศศกษาศาสตรศและพรฒนศาสตรศ (2010)
- SUPPAWAN VONGSRANGSAP, Mayuree Tanomsuk, somboon silrungtham, "Health-Related Physical Fitness norms for Students of Kasetsart University
Laboratory School, Kamphaeng Saen Campus", การประชศมววชาการแหสงชาตว มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรศ ววทยาเขตกกาแพงแสน ครรงช ทกท 9 (2012)
- Atchara Purakum, SUPPAWAN VONGSRANGSAP, "The Evaluation of Healthy Lifestlye Promotion Project of Housing Authority", การประชศมววชาการสสงเสรวม
สศขภาพและอนามรยสวงท แวดลรอมแหสงชาตว ครรงช ทกท 5 (2012)
- จอมขวรญ คลรายคลศง, SUPPAWAN VONGSRANGSAP, กกาพล เลาหวรฒนภวญโญ, "EFFECTS OF USING THE PHYSICAL ACTIVITY CIRCUIT ON FLEXIBITY FOR
MATTHAYOMSUKSA 4 STUDENTS AT PROMMANUSORN PHETCHABURI SCHOOL", การประชศมววชาการระดรบบรณฑวตศศกษา สศขภาวะองคศรวม ในศตวรรษทกท 21 (2016)
- ปรกดา สศจรวตจวตร, SUPPAWAN VONGSRANGSAP, อารกยนศ ชศ สวรสดวจธ นรศ , "THE DEVELOPMENT OF HEALTH LITERACY TO PROMOTION SAFETY BEHAVIOR OF THE
MOTORCYCLISTS USING THE MULTIMEDIA CLASS FOR MATHAYOMSUKSA 2 STUDENTS AT BENCHAMA THEP UTHIT PHETCHABURI SCHOOL", การประชศม
ววชาการระดรบบรณฑวตศศกษา สศขภาวะองคศรวม ในศตวรรษทกท 21 (2016)
- SUPPAWAN VONGSRANGSAP, เดชาพล ขจรธรญญารรตนศ, โกศล จรนทรโชตว, "THE EFFECTS OF TWO-LOWER-HAND SKILL DEVELOPMENT ACTIVITY PACKAGE IN
VOLLEYBALL PLAYING FOR MATHAYOMSUKSA 3 STUDENTS", รายงานสสบเนสอท งการประชศมววชาการระดรบชาตว “โครงการวรนววชาการคณะพลศศกษา: นวรตกรรมสศขภาพ
และกกฬา ครรงช ทกท 2” (2020)
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- SUPPAWAN VONGSRANGSAP, พลอยไพรวน ชผนพรรตนศ, จรกรวาล เขนมเงวน, "THE RESULT OF USING THE DRIBBLE PRACTICE MODEL TO IMPROVE THE SKILLS OF
DRIDDLE BALL OF GRADE 7 STUDENTS THAMMACHOTSUKSALAI SCHOOL", รายงานสสบเนสอท งการประชศมววชาการระดรบชาตว “โครงการวรนววชาการคณะพลศศกษา: นวรต
กรรมสศขภาพและกกฬา ครรงช ทกท 2” (2020)
- SUPPAWAN VONGSRANGSAP, Niromlee Makaje, phennipha phunsawat, ณรฐวศฒว มณกใส, "Responses of Technical Skills during Korfball Match", การประชศม
ววชาการระดรบชาตวดาร นมนศษยศาสตรศและสรงคมศาสตรศ:ศวลปศาสตรศวชว าการ ครรงช ทกท 1 (2020)
- นายณรฐวศฒว มณกใส, Niromlee Makaje, phennipha phunsawat, SUPPAWAN VONGSRANGSAP, "Analysis of Intensity of Korfball Match-Played", การประชศม
ววชาการระดรบชาตว มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรศ ววทยาเขตกกาแพงแสน ครรงช ทกท 17 (2020)
ระดรบนานาชาตว
- SUPPAWAN VONGSRANGSAP, "Developing the sport SepakTakraw by Innovative programs designed by computer", the 20th anniversary of KSSPE to be
held at Gyeogin National University of Education (2014)
- SUPPAWAN VONGSRANGSAP, Mayuree Tanomsuk, Kultida Maopech, "An Evaluation of Student Admission Systems on Academic Achievements by
the 5Th – Year Students in Department of Physical Education and Sports, Faculty of Education and Development Science, Kasetsart University,
Kamphaeng Saen Campus", IOCES FOURTH CONFERENCE (2015)
- SUPPAWAN VONGSRANGSAP, Mayuree Tanomsuk, THARIN KANLUENG, Kultida Maopech, Komgrich Choupanich, Bundit Thiabthong, "Developing the
sport SepakTakraw by Innovative programs designed by computer", The 5th International Conference on education, Psychology and Society (ICEEPS
2017)
(2017)
- SUPPAWAN VONGSRANGSAP, "A CONSTRUCTION OF SEPAKTAKRAW SKILL TESTS FOR KASETSART UNIVERSITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS
STUDENTS", The 6th International Conference on Language, Education, Humanities and Innovation 2017 (2017)
- 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)
- อรวรรณ จรนทรศด,ก SUPPAWAN VONGSRANGSAP, พนวดา นาคทรงท , winai poonsri, "PHYSICAL FITNESS EDVELOPMENT IN HEALTH EDUCATION AND PHYSICL
EDUCTION USING THAI FOLK GAME OF PRATHOMSUKSA 3 STUDENTS THESBAL 5WATPHRAPATHOM CHEDI SCHOOL NAKHONPATHOM", The 3rd
International Conference on Physical Education, Health and Sport (2017)
- SUPPAWAN VONGSRANGSAP, Sirichai Sriprom, winai poonsri, Mayuree Tanomsuk, somboon silrungtham, Tharin Kanlueng, Pornpen Lapho, Bundit
Thiabthong, "A COMPETENCY ASSESSMENT OF THE FIVE YEAR STUDENTS’ BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN LEARNING MANAGEMENT FIELD
OF STUDY IN PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH EDUCATION, FACULTY OF EDUCATION AND DEVELOPMENT SCIENCE, KASETSART UNIVERSITY
KAMPHAENGSAEN CAMPUS.", The 3rd International Symposium on Social Sciences and Management 2018 ISSSM (2018)
- SUPPAWAN VONGSRANGSAP, Sirichai Sriprom, Mayuree Tanomsuk, somboon silrungtham, winai poonsri, Komgrich Choupanich, "Needs to Study in
Master of Arts Program Field of Study in Physical Eucation and Doctor of Philosophy Program Field of Study in Physical Education Department of
Physical Education and Sports Kasetsart University Kamphaengsaen Campus", International Symposium on Education, Psychology and Society (2018)
- WARSITTEE TEAMTAOKERD, สศกฤษฎวธ รอดทวกผล, SUPPAWAN VONGSRANGSAP, "The Development of Instep Kick through Instep Kick Practice for
Matthayom 4 Students", International Symposium on Education, Psychology and Society (2018)
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สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.ศศภวรรณ วงศศสรรางทรรพยศ

ตตาแหนหง
สบงกบด ภาคววชาพลศศกษาและกกฬา คณะศศกษาศาสตรศและพรฒนศาสตรศ กกาแพงแสน
- นางสาวลภรสนรนทศ ตรงช นวตพว ฐว จรกร, SUPPAWAN VONGSRANGSAP, "Skill Development on Hook Punch using the Innovation called “Jerking Bundle Hook” for
Mathayomsuksa 1 Students in Physical Education Course, Sriwichaiwithaya School", International Symposium on Education, Psychology and Society
(2018)
- นางสาวเบญจวรรณ บศณปรก, SUPPAWAN VONGSRANGSAP, Warakorn poomaurai, "Development of Students’ Achievements in learning about Family
Conflicts by using Videos for Mathayomsuksa 3 Students", International Symposium on Education, Psychology and Society (2018)
- นางสาวววภวานก ชกานาญศวลปป, SUPPAWAN VONGSRANGSAP, "The Development of Badminton Short Serve Skill of Mathayomsuksa 5 Students",
International Symposium on Education, Psychology and Society (2018)
- Bundit Thiabthong, SUPPAWAN VONGSRANGSAP, WARSITTEE TEAMTAOKERD, "Development of Basic Movement Skills for Students in Education and
Development Science, Kasetsart University Kamphaengsaen Campus", International Symposium on Education, Psychology and Society (2018)
- SUPPAWAN VONGSRANGSAP, Theeranan Tanphanich, "Research and Development of Application Instruction Media on Smart Phone Android
Operation System: A Case Study of Classroom Action Research in Physical Education and Health Subject for Study in Physical Education and Health
Education, Faculty of Education and Development Science, Kasetsart University Kamphaengsaen Campus", 2019 ICEEPS International Conference on
Education, Economics, Psychology and Social Studies (2019)
- Nisa Thanaattawut, Soontorn Mansanguan, Chanawong Hongsuwan, SUPPAWAN VONGSRANGSAP, "The Construction of High Kick Training in Takraw",
2019 ICEEPS International Conference on Education, Economics, Psychology and Social Studies (2019)
- SUPPAWAN VONGSRANGSAP, "Research and Development of Application Instruction Media on Smart Phone Android Operation System: A Case Study
of Skills and Techniques of Teaching Swimming", THE 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHYSICAL EDUCATION, SPORT, AND HEALTH “Promoting
Equitable Quality on Physical Education, Sport, Health, and Environment for Sustainable Future” (2019)
- Theeranan Tanphanich, Amnuay Tanphanich, Siriluk Prasunpangsri, Bidaisee S, SUPPAWAN VONGSRANGSAP, "The Development of a Stand Up Paddle
Boat (SUP) Activity Model to Promote Sustainable Sports Tourism", The 47th International Congress on Science, Technology and Technology-based
Innovation (STT47) (2021)
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- รางวรลคศณภาพงานววจยร ระดรบชมเชย ศศกษาศาสตรศและพรฒนศาสตรศ ประจกาปป 2554 เรสอท ง "การศศกษาสภาพการจรดการศศกษาโรงเรกยนสาธวตแหสงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรศ
ววทยาเขตกกาแพงแสน ศผนยศวจว ยร และพรฒนาการศศกษา" จาก มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรศ ววทยาเขตกกาแพงแสน
ผลงานววจยร นกเช ปปนรายการรวบรวมระหวสางปป 1 มกราคม 2552 - 16 พฤษภาคม 2565
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