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การศศกษา

สบงกบด

ภาควลชาพลศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน

ค.ด.(พลศศกษา), จจฬาลงกรณวมหาวลทยาลอย, ไทย, 2547
ค.ม.(พลศศกษา), จจฬาลงกรณวมหาวลทยาลอย, ไทย, 2537
ค.บ.(พลศศกษา), จจฬาลงกรณวมหาวลทยาลอย, ไทย, 2521

สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

พลศศกษา สจขศศกษา Social dance, Folk dance, Table-tennis , จลตวลทยาการกกฬา การนลเทศทางพลศศกษา โอลลมปปกศศกษา, Recreation,
หลอกและวลธสก อนกระบกกบ ระบอง

โครงการววจยบ
ปป 2552-2553 โครงการวลจยอ เพพอบ พอฒนาจลตตปปญญาของนลสตล ในวลชาลกลาศ (Social dance) รหอสวลชา 01175143 ภาคปลาย ปปการศศกษา 2552 ( หอวหนนาโครงการ ) ไดนรบอ ทจน
จากสสานอกงานกองทจนสนอบสนจนการสรนางเสรลมสจขภาพ
ปป 2553-2554 การพอฒนาความคลดรลเรลมบ สรนางสรรควของนลสตล ทกเบ รกยนวลชาโฟลวคดานซว โดยเนนนการจอดการเรกยนการสอนแบบบบรณาการ ( หอวหนนาโครงการ ) ไดนรบอ ทจนจากคณะ
ศศกษาศาสตรว
ปป 2554
จสากอด

ผลของการใชนโปรแกรมการออกกสาลองกายดนวยนนาส หนอกตอวทกมบ ตก อต สมรรถภาพทางกายของพนอกงานบรลษทอ ไทยวาโกน ( ผบรน วต มโครงการ ) ไดนรบอ ทจนจากบรลษทอ ไทยวาโกน

ปป 2555-2556 ผลของการเขนารตวมการแขตงขอนกกฬาดาบไทย ( หอวหนนาโครงการ ) ไดนรบอ ทจนจากทจนสตวนตอว
ปป 2555-2556 ภาษาไทย:การพอฒนากลจกรรมการเรกยนการสอนเกกยบ วกอบอาเซกยนในวลชาโฟลวคดานซว ( หอวหนนาโครงการ ) ไดนรบอ ทจนจากคณะศศกษาศาสตรว
ปป 2555-2559 การพอฒนามาตรฐสานวลชาส ชกพสสาหรอบผบฝน กฝ สอนกกฬาส แบดมลนตอน ( ผบรน วต มโครงการ ) ไดนรบอ ทจนจากทจนสตวนตอว
ปป 2556

ผลของการเขนารตวมกลจกรรมการใชนเวลาวตางโดยการเขนารตวมการแขตงขอนกกฬาดาบไทย ( ผบรน วต มโครงการ ) ไดนรบอ ทจนจากทจนสตวนตอว

ปป 2556-2557 การพอฒนาจรลยธรรมของนลสตล ปรลญญาตรกในวลชาลกลาศ ( หอวหนนาโครงการ ) ไดนรบอ ทจนจากคณะศศกษาศาสตรว มหาวลทยาลอยเกษตรศาสตรว
ปป 2557
สภาพการจอดการเรกยนการสอนพลศศกษาในโรงเรกยนระดอบประถมศศกษา สองกอดสสานอกงานคณะกรรมการการสตงเสรลมการศศกษาเอกชนในกรจงเทพมหานคร ( ผบรน วต ม
โครงการ ) ไดนรบอ ทจนจากทจนสตวนตอว
ปป 2557-2558 การพอฒนาหนองสพออลเลลกโทรนลกสววชล าหลอกและวลธสก อนกระบกกบ ระบอง ( หอวหนนาโครงการ ) ไดนรบอ ทจนจากโครงการสนอบสนจนและสตงเสรลมการวลจยอ กลจมต วลชาการ 3
คณะ (คณะวลศวกรรมศาสตรว คณะอจตสาหกรรมเกษตร คณะศศกษาศาสตรว)
ปป 2557-2558 ผลของการใชนแผนการจอดกลจกรรมการเรกยนรบพน ลศศกษาทกมบ ตก อต การพอฒนาจลตสาธารณะของนอกเรกยนระดอบมอธยมศศกษา จองหวอดปราจกนบจรก ( ผบรน วต มโครงการ ) ไดนรบอ
ทจนจากทจนสตวนตอว
ปป 2558

ปปญหาอจปสรรคและการจอดการการใชนเวลาวตางของนลสตล ในหอพอกหญลง ซอยพหลโยธลน 45 ( หอวหนนาโครงการ ) ไดนรบอ ทจนจากทจนสตวนตอว

ปป 2558-2559 การประเมลนหลอกสบตรศลลปศาสตรมหาบอณฑลต สาขาวลชาพลศศกษา (หลอกสบตรปรอบปรจง) พ.ศ. 2554 มหาวลทยาลอย เกษตรศาสตรว ( หอวหนนาโครงการ ) ไดนรบอ ทจน
จากภาควลชาพลศศกษา คณะศศกษาศาสตรว
ปป 2558-2559 การสรนางเกณฑวการประเมลนทอกษะลกลาศสาหรอบนอกเรกยนชอนน มอธยมศศกษาปปทบก 5 โรงเรกยนสจวรรณพลอบพลาพลทยาคม ( ผบรน วต มโครงการ ) ไดนรบอ ทจนจากทจนสตวนตอว
ปป 2558-2559 ลอกษณะการจอดการความเครกยดของนอกกกฬาทกเบ ขนารตวมการแขตงขอนกกฬาในระดอบมหาวลทยาลอย ( หอวหนนาโครงการ ) ไดนรบอ ทจนจากทจนสตวนตอว
ปป 2558-2559 สภาพและปปญหาการจอดการเรกยนการสอนพลศศกษาในมหาวลทยาลอยราชภอฏกสาแพงเพชร ( ผบรน วต มโครงการ ) ไดนรบอ ทจนจากทจนสตวนตอว
ปป 2558-2559 การพอฒนาหนองสพออลเลลกโทรนลกสววชล าหลอกและวลธสก อนกระบกกบ ระบอง ( ผบรน วต มโครงการ ) ไดนรบอ ทจนจากโครงการสนอบสนจนและสตงเสรลมการวลจยอ กลจมต วลชาการ 3
คณะ (คณะวลศวกรรมศาสตรว คณะอจตสาหกรรมเกษตร คณะศศกษาศาสตรว)
ปป 2560

การพอฒนาเครพอบ งวอดเวลาตอบสนองแบบไรนสาย ( ผบรน วต มโครงการ ) ไดนรบอ ทจนจากภาควลชาพลศศกษา

ปป 2561
การพอฒนารบปแบบกลจกรรมทางกายโดยใชนเครพอบ งทดสอบเวลาปฏลกรล ยล าตอบสนองการทสางานของตาและการเคลพอบ นไหวของรตางกายไปยองตสาแหนตงเปปาหมายผตาน
โทรศอพทวเคลพอบ นทกสบ าส หรอบนอกเรกยนทกมบ คก วามบกพรตองทางการไดนยนล ( ผบรน วต มโครงการ ) ไดนรบอ ทจนจากทจนอจดหนจนวลจยอ มก.
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ปป 2562

การพอฒนาความคลตองแคลตววตองไวของนอกกกฬาฟจตบอลดนวยบอนไดลลงออจฉรลยะ ( ผบรน วต มโครงการ ) ไดนรบอ ทจนจากทจนอจดหนจนวลจยอ มก.

ปป 2562

การพอฒนารบปแบบกลจกรรมทางกายเพพอบ พอฒนาสมรรถภาพทางกายของครบประจสาการ ( หอวหนนาโครงการยตอย ) ไดนรบอ ทจนจากทจนอจดหนจนวลจยอ มก.

ปป 2562

การสรนางบอนไดลลงออจรลยะเพพอบ พอฒนาสมรรถภาพทางกายของคนไทยในศตรววษทกบ 21 ( ผบรน วต มโครงการ ) ไดนรบอ ทจนจากทจนอจดหนจนวลจยอ มก.
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บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดอบชาตล
- ACHARA SOACHALERM, "The Role of Physical Education and Sport in Nation and Character Building: A Thai Perspective", วารสารศศกษาศาสตรวปรลทศอ นว ครบ
รอบ 45 ปป ปปทบก 29 ฉบอบทกบ 2 พฤษภาคม - สลงหาคม 2557 29 (2) (2014) 55-61
- ณอฐวจฒล สลทธลชยอ , ACHARA SOACHALERM, จจฑามาศ บอตรเจรลญ, ดร.ประพอฒนว ลอกษณพลสทจ ธล,ธ "The Development of Professional Standards for Badminton
Coaches", วารสารวลชาการมหาวลทยาลอยราชภอฏภบเกลต, 12 (2) (2016) 163 -192
- ณอฐวจฒล สลทธลชยอ , ACHARA SOACHALERM, Juthamas Singhachainara, รศ.ดร.ประพอฒนว ลอกษณพลสทจ ธล,ธ "The Development of Professional Standards for
Badminton Coaches", วารสารวลชาการมหาวลทยาลยอราชภฏอภภบกตล 12 (2) (2016) 163-192
ระดอบนานาชาตล
- ACHARA SOACHALERM, "Spreading a Culture of Peace through Sports: The Traditional Sports of Thailand", Sangsaeng No.33 2012 (33) (2012) 17-19
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดอบนานาชาตล
- ACHARA SOACHALERM, "WOMEN AND SPORT IN THAILAND", INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY 10th INTERNATIONAL POSTGRADUATE SEMINAR ON
OLYMPIC STUDIES
(2002)
- ACHARA SOACHALERM, "Critical review of the 10th International Post- Graduate Seminar on Olympic Studies", INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY
10th INTERNATIONAL POSTGRADUATE SEMINAR ON OLYMPIC STUDIES
10/5 – 20/6/2002 6th INTERNATIONAL SESSION FOR PRESIDENTS OR DIRECTORS OF NATIONAL OLYMPIC
ACADEMIES AND OFFICIALS OF NATIONAL
OLYMPIC COMMITTEES
30/6 – 7/7/2002
ANCIENT OLYMPIA
GREECE
(2002)
- kanlapruk polsorn, ACHARA SOACHALERM, "The Factor in Effect of participant on Thai – Sword Competition Kasetsart University", International
Seminar of Sport Culture and Achievement 2014. (2014)
- kanlapruk polsorn, ACHARA SOACHALERM, "Leisure Patterns of Participants in Thai Fencing Competition, Kasetsart Open 2013", International
Conference of Physical Education and Sports (2014)
- ACHARA SOACHALERM, "Development of Instructional Activities for Folk Dance Course in ASEAN", The 59th Western Society for Kinesiology and
Wellness (WSKW) Annual Conference USA
(2014)
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สบงกบด ภาควลชาพลศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน
- ACHARA SOACHALERM, kanlapruk polsorn, "Stress Management Characteristics of Athletes Participating in Thailand University Games", ACPES (Asean
Council of Physical Education and Sport) 2nd International Conference on Physical Education (2016)
- ACHARA SOACHALERM, "Purposes and Problems in Participation in Leisure Activities on the Dormitory Students in Soi Phaholyothin 45", The 3rd
International Conference on Physical Education Health and Sport ASEAN Council of Physical Education and Sport. “Best Practice for ASIEAN Community: Enhancing Physical Activity Health and Recreation” (2017)
- ACHARA SOACHALERM, CHANCHAI KHUNTISIRI, Jatumas Bucharoen, Peeradech Maleehom, Natchanon Sungpook, SURIYAN SUWANKAN, "Evaluation
of the Kasetsart University Curriculum in The Master of Arts in Physical Education. (Development curriculum) B.E. 2554.", The 3rd International
Conference on Physical Education Health and Sport ASEAN Council of Physical Education and Sport. “Best Practice for ASIEAN - Community: Enhancing
Physical Activity Health and Recreation”. 2-5 September 2017. Kasetsart University, Kampaeng Saen Campus, Thailand. (2017)
ลวขสวทธวธ
- ลลขสลทธลงธ านวลจยอ ปป 2563 เรพอบ ง "ผลงานเครพอบ งวอดเวลาตอบสนองควบคจมผตานโมบายแอพลลเคชอนบ " จาก งานทรอพยวสนล ทางปปญญา สสานอกงานบรลการวลชาการ มก.
รางวบล ประกาศเกชยรตวคณ
ช /เชวดชชเ กชยรตวการววจยบ
- รางวอลการประกวดนวอตกรรมมหาวลทยาลอยเกษตรศาสตรว พ.ศ. 2559 ไดนรางวอลชมเชย มนจษยศาสตรวและสองคมศาสตรว ประจสาปป 2560 จาก สสานอกงานบรลการวลชาการ
มหาวลทยาลอยเกษตรศาสตรว
- รางวอลชมเชยในงานการประกวดนวอตกรรมมหาวลทยาลอยเกษตรศาสตรว พ.ศ.๒๕๕๙ ภายใตนหวอ ขนอ “ศาสตรวแหตงแผตนดลนรองรอบ Thailand ๔.๐
มนจษยศาสตรวและสองคมศาสตรว ประจสาปป 2560 จาก มหาวลทยาลอยเกษตรศาสตรว
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- การประกวดนวอตกรรมมหาวลทยาลอยเกษตรศาสตรว พศ.2559 มนจษยศาสตรวและสองคมศาสตรว ประจสาปป 2560 เรพอบ ง "การพอฒนาหนองสพออลเลลกโทรนลกสววชล าหลอกและวลธสก อนกระบกบ
กระบอง" จาก สสานอกบรลการวลชาการ มหาวลทยาลอยเกษตรศาสตรว
ผลงานวลจยอ นกเน ปปนรายการรวบรวมระหวตางปป 1 มกราคม 2545 - 7 พฤษภาคม 2564
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