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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

การฝฝกอบรม การจชดการธสรกจจอาหารไทย การประกอบอาหารไทย อาหารนานาชาตจ

โครงการววจยบ
ปป 2546
การพชฒนารรปแบบการสรรางระบบเครรอขขายธสรกจจคราปลชกรายยขอยของไทยแบบพศงพ พาตนเอง ( หชวหนราโครงการ ) ไดรรบช ทสนจากทบวงมหาวจทยาลชยรขวมกชบสสานชกงาน
กองทสนสนชบสนสนการวจจยช
ปป 2547-2548 การพชฒนารรปแบบการสรรางระบบเครรอขขายธสรกจจคราปลชกรายยขอยของไทยแบบพศงพ พาตนเอง ( ผรรร วข มโครงการ ) ไดรรบช ทสนจากสสานชกงานกองทสนสนชบสนสนการวจจยช
และสสานชกงานคณะกรรมการการอสดมศศกษา
ปป 2547-2548 การพชฒนารรปแบบการสรรางระบบธสรกจจรรานอาหารไทยมรออาชชพ ( หชวหนราโครงการยขอย ) ไดรรบช ทสนจากสสานชกงานคณะกรรมการวจจยช แหขงชาตจ
ปป 2547-2548 พชฒนาการผลจตอาหารไทยปลอดภชยสรคข รชวโลก ( ผรรร วข มโครงการ ) ไดรรบช ทสนจากสสานชกงานคณะกรรมการวจจยช แหขงชาตจ
ปป 2549-2550 วชฒนธรรมการกจนของไทย: จากอดชต ปปจจสบนช และการนสาสรกข ารแขขงขชนในตลาดโลกอนาคต ( หชวหนราโครงการยขอย ) ไดรรบช ทสนจากสสานชกงานคณะกรรมการวจจยช
แหขงชาตจ
ปป 2550
รรปแบบการพชฒนาคสณภาพและมาตรฐานรรานอาหารในมหาวจทยาลชยเกษตรศาสตรย : การลดความเสชยพ งจากพจษภชยในอาหารตขอบสคลากรในสถาบชน ( หชวหนรา
โครงการ ) ไดรรบช ทสนจากทสนอสดหนสนวจจยช มก.
ปป 2552

อนาคตของโครงการครชวไทยไปสรคข รชวโลก ( ผรรร วข มโครงการ ) ไดรรบช ทสนจากทสนอสดหนสนวจจยช มก.

ปป 2551-2552 การถขายทอดเทคโนโลยชการผลจตอาหารไทยพรรอมบรจโภค และการพชฒนาสรอพ การเรชยนรรอร าหารไทยผขานอจนเตอรยเนนต ( ผรรร วข มโครงการ ) ไดรรบช ทสนจากสสานชกงาน
คณะกรรมการวจจยช แหขงชาตจ
ปป 2552-2553 การสอนนจสตจ ฝฝกสอนจชดการความรรใร นการทสาวจจยช ในชชนช เรชยนโดยใชรจตจ ตปปญญาเปปนฐาน ( หชวหนราโครงการ ) ไดรรบช ทสนจากคณะศศกษาศาสตรย มก.
ปป 2553

กระบวนการคจดและองคยความรรขร องครรภมร ปจ ญ
ป ญาไทยเพรอพ การอนสรกช ษยอยขางยชงพ ยรน ( หชวหนราโครงการ ) ไดรรบช ทสนจากทสนอสดหนสนวจจยช มก.

ปป 2555-2556 กรณชความสสาเรนจ "จากภาคเกษตรสรกข ารบรจการอาหาร" การสขงเสรจมการศศกษา ( หชวหนราโครงการ ) ไดรรบช ทสนจากทสนสขวนตชว
ปป 2555-2556 การจชดการความรรอร าหารไทยทรองถจนพ บนเสรนทางการทของเทชยพ วภาคเหนรอ ( หชวหนราโครงการ ) ไดรรบช ทสนจากสสานชกงานกองทสนสนชบสนสนการวจจยช
ปป 2555-2556 การจชดการศศกษาและการเตรชยมอาชชพนจสตจ ออทจสตจก: ความรขวมมรอของครอบครชว โรงเรชยนและมหาวจทยาลชย ( หชวหนราโครงการ ) ไดรรบช ทสนจากโรงพยาบาลยสว
ประสาทไวทโยปถชมภย
ปป 2557
การจชดการศศกษากชบการพชฒนาอาชชพบสคคลทชตพ อร งการการดรแลพจเศษ: การยรนยชนความสชมฤทธจผธ ลของความรขวมมรอดรวยสหวจชาการของ ครร หมอ พขอ-แมข ( หชวหนรา
โครงการ ) ไดรรบช ทสนจากเงจนรายไดรสวข นกลาง มก.
ปป 2557
การวจเคราะหยทฤษฎชวทจ ยาศาสตรยการพชฒนาตสารชบอาหารไทยและการพชฒนาเทคนจคการเรชยนการสอนวชฒนธรรมการประกอบอาหารไทย ( หชวหนราโครงการ ) ไดรรบช
ทสนจากเงจนรายไดรสวข นกลาง มก.
ปป 2557

จสดแขนงและเสรนทางของอาหารไทยดชงช เดจม ( หชวหนราโครงการ ) ไดรรบช ทสนจากเงจนรายไดรสวข นกลาง มก.

ปป 2557
แนวทางการสรรางโอกาสและพชฒนาระบบการวขาจรางบสคคลทชตพ อร งการการดรแลพจเศษเมรอพ สสาเรนจการศศกษาในระดชบกขอนการเขราสรอข าชชพการทสางานปรจญญาตรช ( หชว
หนราโครงการ ) ไดรรบช ทสนจากเงจนรายไดรสวข นกลาง มก.
ปป 2557-2558 การสขงเสรจมการทของเทชยพ ว: เปปาหมายการใชรอาหารทรองถจนพ ภาคเหนรอเสรจมในโปรแกรมการทของเทชยพ ว ( หชวหนราโครงการ ) ไดรรบช ทสนจากสสานชกงานกองทสนสนชบ
สนสนการวจจยช
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สบงกบด ภาควจชาอาชชวศศกษา คณะศศกษาศาสตรย บางเขน
ปป 2557-2558 ระบบการบรจหารจชดการกลสมข วจจยช : กรณชศกศ ษาคณะศศกษาศาสตรย มหาวจทยาลชยเกษตรศาสตรย ( ผรรร วข มโครงการ ) ไดรรบช ทสนจากคณะศศกษาศาสตรย มหาวจทยาลชย
เกษตรศาสตรย
ปป 2558

ความดชและการทสาความดชทมพช คช วามจสาเปปนตขอการดสารงชชวตจ ( หชวหนราโครงการ ) ไดรรบช ทสนจากเงจนรายไดรของมหาวจทยาลชยฯ

ปป 2558

จสดแขนงและเสรนทางของอาหารไทย ( หชวหนราโครงการ ) ไดรรบช ทสนจากกระทรวงวจทยาศาสตรยและเทคโนโลยช

ปป 2558-2559 การสขงเสรจมการทของเทชยพ วภาคเหนรอดรวยภาพลชกษณยและอาหารทรองถจนพ ( หชวหนราโครงการ ) ไดรรบช ทสนจากการพชฒนาศชกยภาพการทสาวจจยช ของบสคลากร
มหาวจทยาลชยเกษตรศาสตรย
ปป 2558-2559 วจทยาศาสตรยทอพช ยรเข บรอช งหลชงการประกอบอาหารไทย: วจทยาศาตรยประยสกตยเพรอพ การสอนการประกอบอาหารไทย ( หชวหนราโครงการ ) ไดรรบช ทสนจากการพชฒนา
ศชกยภาพการทสาวจจยช ของบสคลากรมหาวจทยาลชยเกษตรศาสตรย
ปป 2558-2560 จสดแขนงและเสรนทางของอาหารไทยโปราณ ( หชวหนราโครงการ ) ไดรรบช ทสนจากมหาวจทยาลชยเกษตรศาสตรย มอบใหรคณะศศกษาศาสตรย 3 ลรานบาท
ปป 2559-2560 อชตลชกษณยอาเซชยน: ศชกยภาพและความเปปนไปไดร ( หชวหนราโครงการ ) ไดรรบช ทสนจากทสนสขวนตชว
ปป 2560

อชตลชกษณยอาเซชยน: ศชกยภาพและความเปปนไปไดร ( หชวหนราโครงการ ) ไดรรบช ทสนจากทสนสขวนตชว

บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดชบชาตจ
- เสาวพร เมรองแกรว, ฐจตาภา ศสนาลชย, Surachai Jewcharoensakul, "Curriculum Administration,Faculty of Education,Kasetsart University", วารสารศศกษาศาสตรย
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การมหาชน จชงหวชดนครปฐม", วารสารคหเศรษฐศาสตรย 53 (1) (2010) 18-23
- Vikorn Tantawutho, กสาจร จจตศจร,จ Surachai Jewcharoensakul, "Information Technology Training Model Development for Management Sustainable
Tourism Network under Sufficiency Economy Philosophy of Local Government Administration", วารสารครสศาสตรยอตส สาหกรรม 14 (2) (2015) 206-212
ระดชบนานาชาตจ
- Surachai Jewcharoensakul, "Education Development and Career’s Pathway Concern for Child with Autism:
Interdisciplinary of Home, Hospital
and School’s Corroborations", International Journal of the Computer, the Internet and Manaement 22 Nov (1) (2014) 82-86
- Surachai Jewcharoensakul, "Science behind Thai Cuisine: Applied Science to Teach Thai Cooking", International Journal of Research in Engineering and
Applied Sciences (IJREAS) 2016 (7) (2016) 104-112
- Surachai Jewcharoensakul, "Tourist Industry Promotion: Aim to Introduce Thai Local Foods Matching with Northern Program ’s Tours to Serve
Sustainable Tourism", Chinese Business Review 1016 (15) (2016) 485-493
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดชบชาตจ
- Surachai Jewcharoensakul, "Entrepreneurship characteristics and businesslike thinking competency development to become an entrepreneur in
future: Case study of home economics education, Kasetsart University", การประชสมวจชาการ ครชงช ทช4พ 4 มหาวจทยาลชยเกษตรศาสตรย (2006)
- Surachai Jewcharoensakul, Varataya THAMMAKITTIPOB, Araya Kesmanee, Kristsana Pisal, "Opinion of students and graduate students of Kasetsart
University to development of competency, capability and readiness for future career", การประชสมทางวจชาการของมหาวจทยาลชยเกษตรศาสตรย ครชงช ทชพ 46 (2008)
ระดชบนานาชาตจ
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- Surachai Jewcharoensakul, "Thai Folk Way: Eating Culture", 14th Biennial ARAHE Congress Kuala Lumpur ณ ประเทศมาเลเซชย หชวขรอ “Reorienting Human
Capital in Home Economics: Meeting Current and Future Challenges” (2007)
- Surachai Jewcharoensakul, Bangon Tammasiri , Aree Chaschawalwan , Sirima Pongyou , Samarn Dokkularb , "THAI EATING CULTURE: IN THE PAST,
PRESENT AND FUTURE ASPECTS", 12TH INTERNATIONAL FEDERATION FOR HOME ECONOMICS CONGRESS (IFHE) หชวขรอ "REFLECTING THE PAST CREATING THE FUTURE" (2008)
- Surachai Jewcharoensakul, "Quality and Standard of Foods Shops Model Development at Kasetsart University: Risk Deduction from Foods to the
Human Resource in the Institute", The Asian Regional Association for Home Economics (ARAHE) หชวขรอ “SOCIAL UPLIFTMENT THROUGH HUMAN
EMPOWERMENT IN THE PERSPECTIVE OF HOME ECONOMICS” (2009)
- Surachai Jewcharoensakul, "TRIPS TO LEARN ASIAN CULTURE: ADAPTATION TO IMPROVE ENGLISH SKILL PRACTICING OF KASETSART UNIVERSITY ’S
STUDENTS", 16th Asian Regional Association for Home Economics (ARAHE) Congress หชวขรอ "The Home Economics: Towards a more Sustainable
Commitment-base, Family-focused Perspective in Addressing Global Issue" (2011)
- Surachai Jewcharoensakul, "The Result of 4 TPE Training Model Testing: A Model Development of Entrepreneurship in Food Business", 13th
INTERNATIONAL FEDERATION FOR HOME ECONOMICS (IFHE) หชวขรอ "Global Well-being" (2012)
- Surachai Jewcharoensakul, "Thai Tourism Promotion through Image of Northern Culinary", UNESCO Creative City Forum 2013 (2013)
- Surachai Jewcharoensakul, "Tourist Industry Promotion: Aim to Introduce Thai Foods Matching with Northern Program ’s Tours to Serve Sustainable
Tourism", The International Conference on Tourism, Transport and Logistics: Challenges and Opportunities of Increasing Global Connectivity (2013)
- Surachai Jewcharoensakul, "Thinking Process and Body of Knowledge in Food and Nutrition of Thai Wisdom Scholars for Sustainable Conservation",
The 4th Education for Rural Transformations (ERT) International Symposium 2013 on “Research-Base Evidence of Good Practice” (2013)
ลวขสวทธวธ
- ลจขสจทธจงธ านวจจยช ปป 2556 เรรอพ ง "ศาสตรยและศจลปะการกจนของไทย: มรดกวชฒนธรรมโลก" จาก กรมทรชพสจนทางปปญญา
ผลงานวจจยช นชเช ปปนรายการรวบรวมระหวขางปป 1 มกราคม 2546 - 28 พฤศจจกายน 2563
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