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การศศกษา
สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ
โครงการววจยบ
ปป 2548
โครงการพพฒนาคสณภาพชดวตธ ผผานกระบวนการออกแบบและถผายทอดความรรแร ละเทคโนโลยดหอร งอบ
ผลธตภพณฑยจกพ สานเพพอพ ยกระดพบความสามารถในการผลธต
( หพวหนราโครงการ ) ไดรรบพ ทสนจากสสานพกงานคณะกรรมการการอสดมศศกษา
ปป 2549

โครงการจพดทสาแผนพพฒนาการทผองเทดยพ วเชธงเกษตรและวธถชด วด ตธ แมผนาสน นรอย ( หพวหนราโครงการ ) ไดรรบพ ทสนจากสสานพกงานคณะกรรมการอสดมศศกษา

ปป 2549

การศศกษามาตรฐานการบรธการวธชาการของมหาวธทยาลพยเกษตรศาสตรย ( ผรรร วผ มโครงการ ) ไดรรบพ ทสนจากทสนอสดหนสนวธจยพ มก.

ปป 2549

การสพงเคราะหยองคยความรรจร ากงานวธจยพ มหาวธทยาลพยเกษตรศาสตรยทเพด กดยพ วขรองกพบปรพชญาเศรษฐกธจพอเพดยง ( หพวหนราโครงการ ) ไดรรบพ ทสนจากทสนอสดหนสนวธจยพ มก.

ปป 2550
การวธเคราะหยความเปปนไปไดรในการพพฒนาชสมชนตรนแบบเศรษฐกธจพอเพดยงในเขตพพนน ทดสพ ถานดวจธ ยพ ของมหาวธทยาลพยเกษตรศาสตรย ( หพวหนราโครงการ ) ไดรรบพ ทสนจาก
ทสนอสดหนสนวธจยพ มก.
ปป 2550

การประเมธนผลของการดสาเนธนงานโครงการฟฟนฟ ฟรคณ
ส ภาพชดวตธ และ
พพนน ทดตพ นร นนาส นนาส หนาวของเกษตรกร ตสาบลวพงกวาง อ.นนาส หนาว จ.เพชรบรรณย
( หพวหนราโครงการ ) ไดรรบพ ทสนจากกองบพญชาการทหารสรงสสด

ปป 2550
การประสานความรผวมมพอระหวผางองคยการบรธหารสผวนทรองถธนพ และพระภธกษสสงฆยในเขต จ.อผางทอง ในการเผยแพรผศาสนธรรมเพพอพ หนสนนสาการพพฒนาชสมชนและสผง
เสรธมการทผองเทดยพ ว ( หพวหนราโครงการ ) ไดรรบพ ทสนจากสสานพกงานคณะกรรมการการอสดมศศกษา (เครพอขผายการวธจยพ ภาคกลางตอนบน)
ปป 2550
การพพฒนาสรมผ าตรฐานการผลธตผลธตภพณฑยอาหารเพพอพ เพธมพ พรนมรลคผาทางการตลาดของกลสมผ เกษตรกร อ.แสวงหา จ.อผางทอง ( หพวหนราโครงการ ) ไดรรบพ ทสนจากสสานพก
งานคณะกรรมการการอสดมศศกษา (เครพอขผายการวธจยพ ภาคกลางตอนบน)
ปป 2550

โครงการจพดทสาแผนแมผบทวพฒนธรรมแหผงชาตธ ในชผวงแผนพพฒนาเศรษฐกธจและสพงคมแหผงชาตธ ฉบพบทดพ 10 ( หพวหนราโครงการ ) ไดรรบพ ทสนจากกระทรวงวพฒนธรรม

ปป 2551
การพพฒนาคสณภาพมาตรฐานและบรรจสภณ
พ ฑยผลธตภพณฑยจากสสกร ( ผรรร วผ มโครงการ ) ไดรรบพ ทสนจากมหาวธทยาลพยเกษตรศาสตรย รผวมกพบ ธนาคารเพพอพ การเกษตรและ
สหกรณยการเกษตร
ปป 2551
โครงการ “ผลธตอาหารเสรธมสสาหรพบเดดกและทารกทดไพ ดรมาตรฐานในระดพบอสตสาหกรรม : ระยะทดพ 1 (ปป 2551) การประยสกตยใชร Linear programming ในการพพฒนา
สรตรอาหารเสรธมสสาหรพบเดดกและทารกใหรไดรมาตรฐานทางโภชนาการ”
( ผรรร วผ มโครงการ ) ไดรรบพ ทสนจากสสานพกงานกองทสนสนพบสนสนการสรรางเสรธมสสขภาพ (สสส.)
ปป 2551

โครงการจพดทสาแผนแมผบทอนสรกพ ษยสงผ เสรธมและพพฒนาผราไทย ( หพวหนราโครงการ ) ไดรรบพ ทสนจากกระทรวงวพฒนธรรม

ปป 2551
มก.

การใชรแนวทางเศรษฐกธจทางเลพอกในการแกรไขความยากจนของเกษตรกร ต.หลพกดผาน อ.นนาส หนาว จ.เพชรบรรณย ( หพวหนราโครงการ ) ไดรรบพ ทสนจากทสนอสดหนสนวธจยพ

ปป 2551-2552 ความสพมพพนธยระหวผางพฤตธกรรมทางโภขนาการกพบอพจฉรธยภาพทางการกดฬาของนพกกดฬาไทย ( หพวหนราโครงการ ) ไดรรบพ ทสนจากสสานพกงานคณะกรรมการวธจยพ แหผง
ชาตธ
ปป 2552
การประสานความรผวมมพอในการสนพบสนสนเทคโนโลยดการเกษตร การแปรรรปผลธตภพณฑยและการตลาด เพพอพ ขพบเคลพอพ นชสมชนตรนแบบเศรษฐกธจพอเพดยง ( หพวหนรา
โครงการยผอย ) ไดรรบพ ทสนจากทสนอสดหนสนวธจยพ มก.
ปป 2552
การพพฒนาผลธตภพณฑยถวพ เนผาใหรไดรมาตรฐานและเพธมพ มรลคผาทาง การตลาดเพพอพ ยกระดพบรายไดรทางเศรษฐกธจใหรกบพ ชสมชนภาคเหนพอตอนบนของประเทศไทย ( ผรรร วผ ม
โครงการ ) ไดรรบพ ทสนจากทสนอสดหนสนวธจยพ มก.
ปป 2552
การสผงเสรธมการเรดยนรรเร พพอพ พพฒนาชสมชนเขรมแขดงตรนแบบเศรษฐกธจพอเพดยงในเขตสถานดวจธ ยพ มหาวธทยาลพยเกษตรศาสตรย ( หพวหนราโครงการ ) ไดรรบพ ทสนจากทสนอสด
หนสนวธจยพ มก.
ปป 2552

อนาคตของโครงการครพวไทยไปสรคผ รพวโลก ( หพวหนราโครงการ ) ไดรรบพ ทสนจากทสนอสดหนสนวธจยพ มก.
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ปป 2551-2552 การประเมธนผลการดสาเนธนงานโครงการฟฟนฟ ฟรคณ
ส ภาพชดวตธ และพพนน ทดตพ นร นนาส นนาส หนาวของเกษตรกร ต. นนาส หนาว และ ต. โคกมน อ. นนาส หนาว จ. เพชรบรรณย ( หพว
หนราโครงการ ) ไดรรบพ ทสนจากกองบพญชาการทหารสรงสสด กระทรวงกลาโหม
ปป 2551-2552 การพพฒนาคสณภาพมาตรฐานและบรรจสภณ
พ ฑยผลธตภพณฑยไขผนกกระทาและกบบรรจสกระปปอง ( ผรรร วผ มโครงการ ) ไดรรบพ ทสนจากโครงการความรผวมมพอระหวผาง
มหาวธทยาลพยเกษตรศาสตรย - ธนาคารเพพอพ การเกษตรและสหกรณยการเกษตร
ปป 2553

การพพฒนาตลาดทางเลพอกเพพอพ สนพบสนสนการเตธบโตของวธสาหกธจชสมชน ( หพวหนราโครงการ ) ไดรรบพ ทสนจากทสนอสดหนสนวธจยพ มก.

ปป 2552-2553 การบรธหารจพดการพพนน ทดเพ พพอพ เพธมพ ผลผลธตทางการเกษตร
ของเกษตรกรบนพพนน ทดตพ นร นนาส นนาส หนาวโดยใชร
ปรพชญา
เศรษฐกธจพอเพดยง ( หพวหนราโครงการ ) ไดรรบพ ทสนจากสสานพกงานคณะกรรมการวธจยพ แหผงชาตธ
ปป 2552-2553 การสผงเสรธมการแปรรรปผลธตภพณฑยอาหารและสรรางกลไกทางการตลาดเพพอพ ยกระดพบรายไดรของเกษตรกร ภายใตรแผนงานวธจยพ การฟฟนฟ ฟรคณ
ส ภาพชดวตธ และสธงพ แวด
ลรอมของเกษตรกรบนพพนน ทดนพ าสน หนาวโดยใชรแนวทางปรพชญาเศรษฐกธจพอเพดยง ( ผรรร วผ มโครงการ ) ไดรรบพ ทสนจากสสานพกงานคณะกรรมการวธจยพ แหผงชาตธ
ปป 2555-2556 การประเมธนผลโครงการพพฒนาขดดความสามารถในการแขผงขพนอสตสาหกรรม ปป 2555 ( หพวหนราโครงการ ) ไดรรบพ ทสนจากกระทรวงอสตสาหกรรม
ปป 2555-2556 การพพฒนาประสธทธธภาพการควบคสมการผลธต GAP ภายในกลสมผ เกษตรกรเพพอพ ความเชพอน มพนพ ในสพญลพกษณย Q ( ผรรร วผ มโครงการ ) ไดรรบพ ทสนจากสสานพกงานคณะ
กรรมการวธจยพ แหผงชาตธ (วช.)
ปป 2555-2557 ประสธทธธผลของโครงการสรรางและพพฒนาเกษตรกรรสนผ ใหมผ ( ผรรร วผ มโครงการ ) ไดรรบพ ทสนจากสสานพกงานกองทสนสนพบสนสนการวธจยพ
ปป 2556-2558 การสผงเสรธมการผลธตและการตลาดเพพอพ ยกระดพบความสามารถในอาชดพของวธสาหกธจชสมชน จ.สมสทรสาคร ในกระแสการเปลดยพ นแปลง ( หพวหนราโครงการยผอย ) ไดร
รพบทสนจากสสานพกงานคณะกรรมการวธจยพ แหผงชาตธ (วช.)
ปป 2556-2558 การสผงเสรธมวธถกด ารกธนและพฤตธกรรมสสขภาพเพพอพ การมดชวด ตธ ทดดพ ขด องสมาชธกวธสาหกธจชสมชนจพงหวพดสมสทรสาคร ( ผรรร วผ มโครงการ ) ไดรรบพ ทสนจากสสานพกงานคณะ
กรรมการวธจยพ แหผงชาตธ (วช.)
ปป 2556-2558 ชสดโครงการวธจยพ เสรนทางสรกผ ารเรดยนรรแร ละการบรธหารจพดการทดดพ เด พพอพ ยกระดพบความสามารถในอาชดพและการมดชวด ตธ ทดดพ ขด องวธสาหกธจชสมชน จ.สมสทรสาครเพพอพ ขพบ
เคลพอพ นเศรษฐกธจชสมชนตามปรพชญาเศรษฐกธจพอเพดยง ( หพวหนราโครงการ ) ไดรรบพ ทสนจากสสานพกงานคณะกรรมการวธจยพ แหผงชาตธ (วช.)
ปป 2557
โครงการวธจยพ สรรางสสานศกเกษตรกรรมเชธงจธตวธญญานของกลสมผ ชาตธพนพ ธสย จ.เชดยงใหมผ และ จ.แมผฮอผ งสอน ( หพวหนราโครงการ ) ไดรรบพ ทสนจากสสานพกงานกองทสนสนพบ
สนสนการวธจยพ
ปป 2557-2558 แนวปฏธบตพ ทธ ดพด ขด องวธสาหกธจชสมชนเบญจรงคยบาร นดอนไกผดด อสาเภอกระทสมผ แบน จพงหวพดสมสทรสาคร ( ผรรร วผ มโครงการ ) ไดรรบพ ทสนจากสสานพกงานคณะกรรมการวธจยพ
แหผงชาตธ
ปป 2557
ความเปปนอาชดวศศกษาในสสานศกและความรรสร กศ ของนพกเรดยนอาชดวศศกษา: กรณดศกศ ษาจากปปญหาการทะเลาะวธวาทและตดกนพ ( หพวหนราโครงการ ) ไดรรบพ ทสนจากทสนอสด
หนสนวธจยพ มก.
ปป 2558
การพพฒนาหลพกสรตรการสผงเสรธมภาวะผรนร าส ดรวยกระบวนการคธดแบบบรรณาการของนธสตธ ปรธญญาตรด มหาวธทยาลพยเกษตรศาสตรย ( หพวหนราโครงการ ) ไดรรบพ ทสนจาก
เงธนรายไดรของมหาวธทยาลพยฯ
ปป 2558
แนวทางการจพดการศศกษาเพพอพ สผงเสรธมคสณลพกษณะของนธสตธ มหาวธทยาลพยเกษตรศาสตรยในศตวรรษทดพ 21 ( ผรรร วผ มโครงการ ) ไดรรบพ ทสนจากโครงการสนพบสนสนและสผง
เสรธมการวธจยพ กลสมผ วธจยพ ศศกษาศาสาตรย มหาวธทยาลพยเกษตรศาสตรย
ปป 2558-2559 การเสรธมพลพงเพพอพ สรรางสสานศกเกษตรกรรมเชธงจธตวธญญานเพพอพ การดสารงอยรอผ ยผางมดศกพ ดธศด รดบนแผผนดธนเกธดของกลสมผ ชาตธพนพ ธสย จ.เชดยงใหมผและ จ.แมผฮอผ งสอน ( หพว
หนราโครงการ ) ไดรรบพ ทสนจากสสานพกงานกองทสนสนพบสนสนการวธจยพ
ปป 2558-2559 การเสรธมพลพงเพพอพ สรรางสสานศกในการพพฒนาอาชดพและเศรษฐกธจเชธงจธตวธญญานเพพอพ การดสารงอยรอผ ยผางมดศกพ ดธศด รดบนแผผนดธนเกธดของกลสมผ ชาตธพนพ ธสย จ.เชดยงใหมผ และ
จ.แมผฮอผ งสอน ( ผรรร วผ มโครงการ ) ไดรรบพ ทสนจากสสานพกงานกองทสนสนพบสนสนการวธจยพ
ปป 2559-2560 การพพฒนาการทผองเทดยพ วของจพงหวพดตราดเพพอพ เชพอพ มโยงสรกผ มพ พรชา และเวดยดนาม ( หพวหนราโครงการ ) ไดรรบพ ทสนจากสสานพกงานกองทสนสนพบสนสนการวธจยพ
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สบงกบด ภาควธชาอาชดวศศกษา คณะศศกษาศาสตรย บางเขน
ปป 2559-2560 การพพฒนาการทผองเทดยพ วโดยชสมชนของจพงหวพดตราดเพพอพ เชพอพ มโยงสรกผ มพ พรชาและเวดยดนาม ( หพวหนราโครงการ ) ไดรรบพ ทสนจากสสานพกงานกองทสนสนพบสนสนการวธจยพ (
สกว.)
ปป 2559-2560 การพพฒนาเสรนทางการทผองเทดยพ วโดยชสมชนในพพนน ทดจพ งพ หวพดตราดเชพอพ มโยงสรกผ ารทผองเทดยพ วกพมพรชาและเวดยตนามบนพพนน ฐานอพตลพกษณยของทรองถธนพ ( หพวหนรา
โครงการยผอย ) ไดรรบพ ทสนจากสสานพกงานกองทสนสนพบสนสนการวธจยพ (สกว.)
ปป 2562
การศศกษาการปรพบเปลดยพ นระบบการปลรกยางพาราของเกษตรกรรายยผอยจากระบบการปลรกพพชเชธงเดดยพ วสรรผ ะบบผสมผสาน ( หพวหนราโครงการ ) ไดรรบพ ทสนจากสสานพก
งานกองทสนสนพบสนสนการวธจยพ (สกว.)
ปป 2562

การสรรางการมดสวผ นรผวมในการบรธหารจพดการการทผองเทดยพ วโดยชสมชนของกลสมผ ชาตธพนพ ธสบย นพพนน ทดภพ เร ขาสรง ( ผรรร วผ มโครงการ ) ไดรรบพ ทสนจากทสนอสดหนสนวธจยพ มก.

ปป 2562

การสรรางสรรคยมลร คผาในผลธตภพณฑยของวธสาหกธจชสมชนทดเพ ชพอพ มโยงกพบการตลาดทดเพ หมาะสม ( หพวหนราโครงการยผอย ) ไดรรบพ ทสนจากทสนอสดหนสนวธจยพ มก.

ปป 2562
การสรรางสรรคยมลร คผาในผลธตภพณฑยและการจพดการทผองเทดยพ วบนฐานอพตลพกษณยของชสมชนเพพอพ การมดชวด ตธ ทดดพ บด นแผผนดธนเกธดของกลสมผ ชาตธพนพ ธสย ( หพวหนราโครงการ ) ไดร
รพบทสนจากทสนอสดหนสนวธจยพ มก.
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดพบชาตธ
- wandee sutthinarakorn, "Mung-Gorn Lhak See: The Influence Expanding on Territory and Mission of Civilized Propagandain Southest Asia", วารสารศศกษา
ศาสตรยปรธทศพ นย ปปทพด 29 ฉบพบทดพ 3 กพนยายน-ธพนวาคม 2557 29 (3) (2014) 129-130
- Chintana Kanjanavisutt, wandee sutthinarakorn, "Good Practice of Bandonkaidee Benjarong Community Enterprises in Kratumban District, Samut
Sakhon Province", วารสารครสศาสตรยอตส สาหกรรม 14 (1) (2015) 171-177
- wandee sutthinarakorn, Chintana Kanjanavisutt, Siriporn Tanjor, นายสมเกดยรตธ สสทธธนรากร, "Good Management and Learning Routes to Enhance the
Career Capacity and Better Life of the Community Enterprises in Samut Sakhon Province in Progression of their Community Economy Using the
Philosophy of Sufficiency Economy", ครสศาสตรยอตส สาหกรรม 14 (1) (2015) 25-32
- wandee sutthinarakorn, "The Enhancement of Production and Sales Capacity of Community Enterprises in Thailand", วารสารศศกษาศาสตรยปรธทศพ นย
(Kasetsart Education Review) 30 (2) (2015) 46-55
- wandee sutthinarakorn, ดร.ชรชาตธ ตพนอพงสนากสล, "Solutions to A Career Stability of Rubber Plantation ’s Farmers", ศศกษาศาสตรยปรธทศพ นย 31 (1) (2016) 57-62
- wandee sutthinarakorn, "Developing Local Ethnographic Researchers to Investigate Career Securityand Better Life in Motherland", ครสศาสตรยอตส สาหกรรม
15 (3) (2016) 98-105
- wandee sutthinarakorn, "COOPERATIVE GUIDELINES FOR CAREER STABILITY OF FARMERS IN THE AGRICULTURESECTOR ACCORDING TO THE SMART
OFFICER AND SMART FARMER PROJECT", วารสารดสสตธ ธานด 15 (2) (2016) 38-56
- นายภรวเรศ อพบดสลสตา, wandee sutthinarakorn, "THE ALTERNATIVES OF DUAL VOCATIONAL SYSTEM MANAGEMENT IN ORDERTO ENHANCE THAI
WORKFORCE QUALITY", วารสารดสสตธ ธานด 10 (2) (2016) 57-76
- นายสถธตพงศย มพนพ หลสา, wandee sutthinarakorn, autumporn intachak, "CAREER EDUCATION PATHWAYS OF THE DISABLED", วารสารดสสตธ ธานด 10 (1) (2016)
192-302
- นายภาคธณ หมพนพ ทสงผ , Alisara Menakanit, wandee sutthinarakorn, "Students’ Satisfaction with Landscape Elements of Private Academic Institution: a
Case Study of Bangkok University, Rangsit Campus", Veridian E-Journal 9 (3) (2016) 1646-1658
- wandee sutthinarakorn, สสธรด ย รพตนะมงคลกสล, "Empowerment of the Civil Society Organizations' Strategic Thinking to Create New Future of Nakornnayok
Province", วารสารวธทยาลพยดสสตธ ธานด 12 (1) (2018) 249-262
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สบงกบด ภาควธชาอาชดวศศกษา คณะศศกษาศาสตรย บางเขน
- นายสมชาย เจพอจาน, wandee sutthinarakorn, Pattarawat Jeerapattanatorn, "Guidelines to Self-Employed Career of High Vocational Certificate Students
inInstitutes under the Office of the Vocational Education Commission", วารสารวธทยาลพยดสสตธ ธานด 12 (2) (2018) 224-238
- ขนธษฐา พงษยสชส าตธ, Anuchai Ramwarungkura, wandee sutthinarakorn, Nalinrat Rakkusol, "States, Problems and Factors in Vocational Education
Management of Local Administrative Organizations", Veridian E-Journal, Silpakorn University Humanities, Social Sciences and Arts 12 (6) (2019)
1153-1174
ระดพบนานาชาตธ
- wandee sutthinarakorn, Pongsri Jittanoonta, Phisamai Srichayet, Nipat Limsangouan, Chulaluck Charunuch, "Developing Good Management System
to Enhance Efficiency Production of Institute of Food Research and Product Development, Kasetsart University", Kasetsart Journal (Social Sciences)(
วารสารวธทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาสพงคมศาสตรย) 30 (1) (2009) 90-97
- wandee sutthinarakorn, Chintana Kanjanavisutt, Sutithep Siripipattanakul, Winai Kanchanb, "Perceptual Conscience in Vocationalism and the
Emotional State of Vocational Education Students: : A Case Study from Falling-out Problems", Romanian Journal of Experimental Applies Psychology 6
(special is) (2015) 21-21
- wandee sutthinarakorn, "ENHANCING THE ABILITY OF AGRICULTURE PRACTITIONERS OF GOVERNMENT SECTORS IN ORDER TO SUPPORT THAI
FARMERS BASED ON THE ‘SELF-RELIANT’ CONCEPT", International Journal of Management and Applied Science 2 (8) (2016) 176-179
- wandee sutthinarakorn, ดร.นพ.สสธรด ย รพตนะมงคลกสล, "Construction of Meaning Scheme in Community Strategic Planning of Civil Society", Management
Studies 6 (4) (2018) 259-266
- wandee sutthinarakorn, Pattarawat Jeerapattanatorn, Siriporn Tanjor, "Development of Community-based Tourism in Trat Province to Link to
Cambodia and Vietnam", International Journal of Management and Applied Science 4 (4) (2018) 74-79
- wandee sutthinarakorn, Pattarawat Jeerapattanatorn, อรสโณทพย สารธกาขสา, รมธตา สสทธธนรากร, "Historical Habitation Vestiges of Diverse Ethnic Groups in
Tourism Community Areas in Trat Province", International Journal of Management and Applied Science 4 (4) (2018) 80-84
- รพฐ ชมพรพาน, wandee sutthinarakorn, "SUCCESS IN BUILDING A MICRO ENTREPRENEURSHIP OF GENERATION Y VOCATIONAL GRADUATES IN GIG
ECONOMY", International Journal of Management and Applied Science 4 (4) (2018) 78-82
- Luangcharoenrat, C., Singh Intrachooto, Peansupap, V., wandee sutthinarakorn, "Factors influencing construction waste generation in building
construction: Thailand's perspective", Sustainability (Switzerland) 11 (13) (2019)
- Tawica Mekarkakorn, suwanna narkwiboonwong, wandee sutthinarakorn, "A causal model development of professional teachers in vocational
education", Kasetsart Journal of Social Sciences 40 (2) (2019) 509-518
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดพบชาตธ
- wandee sutthinarakorn, "การผสานพลพงศาสตรยแหผงแผผนดธน ขพบเคลพอพ นเศรษฐกธจพอเพดยง", การประชสมทางวธชาการประเพณด ครพงน ทดพ 11 (ม.มหธดล ม.ธรรมศาสตรย กองทพพเรพอ
ม.เกษตรศาสตรย (2007)
- wandee sutthinarakorn, "การสพงเคราะหยองคยความรรจร ากงานวธจยพ ของมหาวธทยาลพยเกษตรศาสตรยทเพด กดยพ วขรองกพบปรพชญาเศรษฐกธจพอเพดยง", เจาะประเดดนเศรษฐกธจพอเพดยง:
องคยความรรจร ากงานวธจยพ (2007)
- wandee sutthinarakorn, "การแกรไขปปญหาเกษตรกรยากจนดรวยแนวทางเศรษฐกธจพอเพดยง", การประชสมทางวธชาการระดพบชาตธนกพ เศรษฐศาสตรย ครพงน ทดพ 3 วพนทดพ 26 ตสลาคม
2550 (2007)
- wandee sutthinarakorn, "โครงการจพดทสาแผนการทผองเทดยพ วเชธงเกษตรและวธถชด วด ตธ แมผนาสน นรอย จ.อผางทอง", ศรดนครธนทรวธโรฒวธชาการ ครพงน ทดพ 2 และ การประชสมทางวธชาการเครพอขผายการวธจยพ ภาคกลางตอนบน เมพอพ วพนทดพ 8-9 กพนยายน 51ไดรงบประมาณ 2000 ไดรรบพ เชธญ ในภาคบรรยาย (2008)
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- wandee sutthinarakorn, Pongsri Jittanoonta, Mr.WET TECHA, "Empowerment to Land Use Management to Increase Agricultural Production and
Distribution of Farmers around Namnoa Watershed Areas by Using Sufficiency Economy Philosophy", Thailand Research Expo 2011 (2011)
- wandee sutthinarakorn, "The Status of Production and Marketing Business of Community Enterprises on Food Processing Products in the Central
Regions of Thailand", การประชสมวธชาการครพงน ทดพ 9 มหาวธทยาลพยเกษตรศาสตรย วธทยาเขตกสาแพงแสน (2012)
- wandee sutthinarakorn, "Promotion of Learning Process: Using Alternative Agricultural Production Methods to Ensure Career Stability of Poor Farmers
in Namnoa Watershed Areas, Pechaboon Province", การประชสมทางวธชาการ มหาวธทยาลพยเกษตรศาสตรย บางเขน ครพงน ทดพ 51 (2013)
- wandee sutthinarakorn, Pongsri Jittanoonta, "Trends Related to Food Product Requirements of Producers and Consumers", การประชสมทางวธชาการ
ของมหาวธทยาลพยเกษตรศาสตรย ครพงน ทดพ 52 (2014)
- Siriporn Tanjor, wandee sutthinarakorn, Nednapis Vatanasuchart, Yathippawi Pakkaew, Somchit Onhem, "Eating style and Health Behavior of the
Community Enterprises Members in Samutsakorn Province", การประชสมวธชาการโภชนาการแหผงชาตธ ครพงน ทดพ 8 (2014)
- wandee sutthinarakorn, "Good Practice Management with Production and Distribution Capability of the Community Enterprises in Samutsakorn
Province", การประชสมทางวธชาการ มหาวธทยาลพยครพงน ทดพ 53 (2015)
- นายภรวเรศ อพบดสลสตา, wandee sutthinarakorn, "Best Practice to Move forward Dual Vocational System Management", การประชสมทางวธชาการมหาวธทยาลพย
เกษตรศาสตรย ปป พ.ศ.2558 (2015)
ระดพบนานาชาตธ
- wandee sutthinarakorn, "Developing Good Management System to Enhance Efficiency in Producing and Selling Products of Institute of Food
Research and Product Development,", Institutional Research in Higher Education Competitive Advantage (2008)
- Chulaluck Charunuch, ผศ.ดร.มาฤดด ผผองพธพฒ
พ นยพงศย, Nednapis Vatanasuchart, wandee sutthinarakorn, Vayooha Sontes, "PRODUCT DEVELOPMENT OF
SUPPLEMENTARY FOOD FOR INFANT AND YOUNG CHILDREN FOR STANDARD NUTRITION AT INDUSTRIAL LEVEL", 19th International Congress of
Nutrition (ICN 2009) (2009)
- wandee sutthinarakorn, Pongsri Jittanoonta, Phisamai Srichayet, Nipat Limsangouan, "Process Development for Standard of Food Product and Value
added in Market Sector of Farmer Group at Tambol Ban Pran, Amphur Sawaengha, Angthong Province", The International Society for Southeast Asian
Agricultural Sciences in collaboration with Kasetsart University, Thailand (2009)
- wandee sutthinarakorn, Apinya Chudhangkura, Vrangkana Bhundhoombhoad, Lukkhana Sanmanee, "Trend of Training Needs at the Institute of
Food Research and Product Development, Kasetsart University", The Future of Higher Education (2009)
- wandee sutthinarakorn, Prapart Changlek, Mr.WET TECHA, "Alternative Agriculture for Better Living of Poor Farmers in High Land at Tambon
Lakdan, Amphor Namnao, Phetchaboon Province", Agriculture for Better Living and Global Economy (2010)
- wandee sutthinarakorn, "Academic Role of Kasetsart University in Solving Agricultural Problems of Farmers at Namnow District, Petchaboon
Province", การสพมมนาทางวธชาการระหวผางไทย-อธนเดดย ครพงน ทดพ 7 "The 7th NRCT-ICSSR Joint Seminar on Inclusive Growth, Poverty Reduction and Human Security"
(2013)
- wandee sutthinarakorn, ผศ.จธนตนา กาญจนวธสทส ธธ,ด นายสมเกดยรตธ สสทธธนรากร, นายภรวเรศ อพบดสลสตา, "The Implementation of Production and Marketing
Activities to Enhance the Capability of the Community Economy of the Enterprises in Samutsakorn Province, Thailand", 2014 International Conference
on Social, Education and Management Engineering (2014)
- wandee sutthinarakorn, "Learning Promotion Trends Bades on Problem and Needs of Thai Farmers", "The Asian Conference on Education 2014 (ACE
2014) at Osaka Japan (2014)
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- wandee sutthinarakorn, Chintana Kanjanavisutt, Sutithep Siripipattanakul, นายวธนยพ , "Perceptual Conscience in Vocationalism and the Emotional State
of Vocational Education Students: : A Case Study from Falling-out Problems", The International Conference "Psychology and the realities of the
contemporary world" (2015)
- Methinee Wongwanich Rumpagaporn, wandee sutthinarakorn, Pattarawat Jeerapattanatorn, "Guidelines on Education Management to Promote
Characteristics of Kasetsart University Students in the 21st Century", 6th International Symposium on Education for Rural Transformation (ERT) (2016)
- wandee sutthinarakorn, "Enhancing the Ability of Agriculture Practitioners of Government Sectors in Order to Support Thai Farmers Based on the
‘Self-reliant’ Concept", Research World International Conference Auckland New Zealand (2016)
- wandee sutthinarakorn, ดร.นพ.สสธรด ย รพตนะมงคลกรล, "CONSTRUCTION OF MEANING SCHEME IN COMMUNITY STRATEGIC PLANNING OF CIVIL SOCIETY",
International Symposium on Education and Psychology - Fall Session (2017)
- wandee sutthinarakorn, ดร.นพ.สสธรด ย รพตนะมงคลกสล, "Construction of Meaning Scheme in Agriculture Strategy Planning of Civil Society and Government
Organization.", The 3rd AsTEN Conference: Teaching Competency Development: Issues, Innovation, & Intiatiives.
(2017)
- ดร.นพ.สสธรด ย รพตนะมงคลกสล, wandee sutthinarakorn, นพทวดศกพ ดย นพเกษร, Supawat Nooprik, Narongchai Yingsakmongkol, ผศ.ดร.ดวงเดพอน รพตนะมงคลกรล,
"Formimg Conscientization Through Dialogues in Homeless Shelters Amomg 1st Year Medical Students.", The 3rd AsTEN Conference: Teaching
Competency Development: Issues,
Innovation, & Intiatiives.
(2017)
- ดร.นพ.สสธรด ย รพตนะมงคลกสล, นพ.ทวดศกพ ดธด นพเกษร, wandee sutthinarakorn, Chanuantong Tanasugarn, Narongchai Yingsakmongkol, "Preparing Future Doctors
to Innovatively Solve Public Health Problems by Training in the Motivative Pressure of Real Life Situation in Community Hospitals.", The 3rd AsTEN
Conference: Teaching Competency Development: Issues, Innovation, & Intiatiives.
(2017)
- ดร.นพ.สสธรด ย รพตนะมงคลกสล, นพ.ทวดศกพ ดธด นพเกษร, Chanuantong Tanasugarn, Narongchai Yingsakmongkok, wandee sutthinarakorn, "Developing
Conscientization To Be Professional Among 4th Year Medical Students In Community Medicine Subjects", AMEE – An International Association for
Medical Education in Europe
(2017)
รางวบล ประกาศเกชยรตวคณ
ช /เชวดชชเ กชยรตวการววจยบ
- ผลงานวธจยพ ดดเดผนการประชสมวธชาการ "ศรดนครธนทรวธโรฒ" ครพงน ทดพ 2 ประจสาปป 2550 สาขามนสษยศาสตรยและสพงคมศาสตรย "โครงการจพดทสาแผนทผองเทดยพ วเชธงเกษตรและวธถชด วด ตธ แมผ
นนาส นรอย จ.อผางทอง" สาขามนสษยศาสตรยและสพงคมศาสตรย ประจสาปป 2551 จาก มหาวธทยาลพยศรดนครธนทรวธโรฒ
- โลผเกดยรตธยศผลงานวธจยพ เดผน สกว.ประจสาปป 2556
การวธจยพ ทรองถธนพ ประจสาปป 2556 จาก สสานพกงานกองทสนสนพบสนสนการวธจยพ (สกว.)
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- รางวพลดดเดผนการเสนอผลงานแบบโปสเตอรย เนพอพ งในงานประชสมวธชาการ "ศรดนครธนทรวธโรฒวธชาการ ครพงน ทดพ 2 ประจสาปป 2550 lสพงคมศาสตรยและมนสษยศาสตรย ประจสาปป 2551
เรพอพ ง "โครงการจพดทสาแผนการทผองเทดยพ วเชธงเกษตรและวธถชด วด ตธ แมผนาสน นรอย จ.อผางทอง" จาก มหาวธทยาลพยศรดนครธนทรวธโรฒ
- รางวพลผลงานระดพบดด ในการประชสมทางวธชาการมหาวธทยาลพยเกษตรศาสตรย ครพงน ทดพ 51 ระหวผางวพนทดพ 5-7 กสมภาพพนธย 2556 การสผงเสรธมการเกษตรและคหกรรมศาสตรยเกษตร
ประจสาปป 2556 เรพอพ ง "การพพฒนาระบบการบรธหารจพดการทดดพ เด พพอพ เพธมพ ประสธทธธภาพในการผลธตและจสาหนผายผลธตภพณฑยของสถาบพนครนควราและพพฒนาผลธตภพณฑยอาหาร" จาก คณะ
เกษตร มหาวธทยาลพยเกษตรศาสตรย

พธมพยครพงน ลผาสสดเมพอพ 13/8/63

หนรา 6 จาก 7

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.วรรณดด สสทธธนรากร

ตตาแหนหง รองศาสตราจารยย
สบงกบด ภาควธชาอาชดวศศกษา คณะศศกษาศาสตรย บางเขน
- รางวพลชสมเชยในการประชสมวธชาการครพงน ทดพ 53 คหกรรมและสผงเสรธมการเกษตร ประจสาปป 2558 เรพอพ ง "แนวโนรมความตรองการผลธตภพณฑยอาหารของผรผร ลธตและผรบร รธโภค" จาก
มหาวธทยาลพยเกษตรศาสตรย
ผลงานวธจยพ นดเน ปปนรายการรวบรวมระหวผางปป 1 มกราคม 2548 - 13 สธงหาคม 2563
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