
แบบประวัติสวนตัว 
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในการบริหาร 

ตําแหนง รองคณบดีฝายกิจการนิสิต 
สังกัด คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 
1. ประวัติสวนตัว 

1.1 ชื่อ  นายธารินทร นามสกุล  กานเหลือง 

1.2 เกิดวันท่ี 5 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2519 

1.3 อายุ 44  ป  1 เดือน 

 

  2. ประวัติการศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิต่ําไปสูง ตามลําดับ) 

           คุณวุฒิ/สาขา  ป พ.ศ.ท่ีไดรับ  สถานศึกษาและประเทศ 

ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร -พลศึกษา) 2541   ม.เกษตรศาสตร ประเทศไทย 
ศศ.ม (พลศึกษา)   2545   ม.เกษตรศาสตร ประเทศไทย 
ปร.ด. (วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา)  2561 ม.บูรพา ประเทศไทย 
 

3. ประวัติการปฏิบัติงาน 

3.1 ปจจุบันดํารงตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย         

สังกัด  ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 

อายงุาน  13  ป 2 เดือน 
 

4. ประวัติงานบริหาร 

        ตําแหนง     เริ่มตน/ส้ินสุด 

4.1 รองคณบดีฝายกิจการนิสิต   14 มิ.ย.2552 – 13 มิ.ย. 2554 

4.2 รองคณบดีฝายกิจการนิสิต   14 มิ.ย. 2554 – 13 มิ.ย. 2556 

4.3 รองคณบดีฝายกิจการนิสิต   30 ก.ค. 2556 – 15 มี.ค. 2558 

4.4 ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต วิทยาเขตกําแพงแสน  16 มี.ค. 2558 – 15 ก.พ. 2559 

      (รักษาการแทน) 

4.5 ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต วิทยาเขตกําแพงแสน  16 มี.ค. 2558 – 15 ก.พ. 2559 

      (รักษาการแทน) 

4.6 ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต กีฬาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 16 ก.พ. 2559 – 25 มิ.ย. 2561 

      วิทยาเขตกําแพงแสน (รักษาการแทน) 

4.7 ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต กีฬาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 26 มิ.ย. 2561 – 25 ก.พ. 2562 

      วิทยาเขตกําแพงแสน  

4.8 ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต กีฬาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 26 ก.พ. 2562 – 29 ก.ค. 2563 

      วิทยาเขตกําแพงแสน  

 

 

 



 

5.  การลาศึกษาตอ/ วิจัย /ฝกอบรม 

งานวิจัย 

• ธารินทร กานเหลือง, กุลธิดา เหมาเพชร, ศิริชัย ศรีพรหม, นายคมกริช เชาวพานิช และพรเพ็ญ     

ลาโพธิ์. 2015. "การ ศึกษาความรูและความคิดเห็นในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนของนิสิตช้ันปท่ี 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน", IOCES 

FOURTH CONFERENCE, 16 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม 2015, บังกาลอร สาธารณรัฐอินเดีย. 

• ศุภวรรณ  วงศสรางทรัพย คมกริช  เชาวพานิช มยุรี  ถนอมสุข สุพรทิพย  พูเพนียด บัณฑิต  เทียบ

ทอง และธารินทรกานเหลือง. 2558. การสรางนวัตกรรมโปรแกรมใหคะแนนกีฬาเซปกตะกรอดวย

ระบบคอมพิวเตอร. ผลงานนําเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 20thanniversary of 

KSSPE to be held at Gyeogin National University of Education”ร ะ ห ว า ง วั น ท่ี  24-25 

ตุลาคม 2557 ณ ประเทศเกาหลีใต. 

• สมบุญ ศิลปรุงธรรม, คมกริช เชาวพานิช,ธารินทร กานเหลือง,สุพรทิพย พูพะเนียด,พรเพ็ญ ลาโพธิ์

,วาสิฏฐี เทียมเทาเกิด และมยุรี ถนอมสุข. 2558. ความตองการศึกษาตอหลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตรและพัฒน

ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน. นครปฐม: ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน. 

• สุมิตร สุวรรณ, บรรจบ ภิรมยคํา, อธิเกียรติ ทองเพ่ิม, วินัย พูลศรี, ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, สันติ ศรี

สวนแตง, สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, สมบุญ ศิลปรุงธรรม, ตอศักดิ์ แกวจรัสวิไล, คมกริช เชาวพานิช, ศิ

ริชัย ศรีพรหม, อรวรรณ ทองเพ่ิม, ณชพงศ อุดมศรี, นัทนทรัตน เครืออินทร, จุฑาทิพย ถาวรรัตน 

สุภาสิณี นุมเนียม, กุลธิดา นุกูลธรรม, สุพรทิพย พูพะเนียด, ธารินทร กานเหลือง, ธีรศักดิ์ สรอยคีรี, 

พรเพ็ญ ลาโพธิ์ และวิทัศน ฟกเจริญผล. 2558. รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม

ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร . นครปฐม: คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน. 

• สุมิตร สุวรรณ บรรจบ ภิรมยคํา อธิเกียรติ ทองเพ่ิม อรวรรณ ทองเพ่ิม วินัย พูลศรี ทัศตริน วรรณเกตุ

ศิริ นันทรัตนเครืออินทร ชูวิทย รัตนพลแสนย ฐณัฐ วงศสายเชื้อ สุพรทิพย พูพะเนียด ธารินทร 

กานเหลือง ศุภวรรณ วงศสรางทรัพย ธีรศักดิ์ สรอยคีรี สมเกียรติ ศรีอนันตคม จุฑาทิพย ยอดดี จรูญ

ศรี มาดิลกโกวิท พัชรา เอ่ียมกิจการ สุรชัย ไวยวรรณจิตร และสุธารัตน ชาวนาฟาง. 2557. โครงการ

ประเมินประสิทธิภาพสถานีตํารวจและความเช่ือม่ันของประชาชนตอการปฏิบัติงานของตํารวจ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557. สํานักงานตํารวจแหงชาติรวมกับคณะศึกษาศาสตรและพัฒน

ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน. 

• ธารินทร กานเหลือง.2553 สมรรรถภาพทางกายท่ีสัมพันธกับสุขภาพของเด็กและเยาวชนสถาน

พินิจคุมครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครปฐม ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน. 



หนังสือ/ตํารา 

• อุดร รัตนภักดิ์,ศิริชัย ศรีพรมห,คมกริช เชาวพานิช และ ธารินทร กานเหลือง.2553 สวนนวัตกรรม

การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพและสวนนวัตกรรมการทองเท่ียวผจญภัยเชิงนิเวศ. กาญจนบุรี: 

สหายพัฒนาการพิมพ. (งบสนับสนุบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

เอกสารประกอบการสอน 

• ธารินทร  กาน เหลือง . 2555. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 01175127  Hockey / 

ฮ อ ก กี้ . ภ า ค วิ ช า พ ล ศึ ก ษ า แ ล ะ กี ฬ า  ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร แ ล ะ พั ฒ น ศ า ส ต ร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน. 


