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งานส อน
Algology
Biology of Ornamental Flower Plants
Biology of ornamental plants
Botanical Illastration
Botanical Illustration
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Comparative Plant Anatomy
General botany
General botany (นานาชาตว)
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ล ก
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Physiology of plant growth and development
Plant anatomy
Plant Microtechnique
Plant microtechnique for research
Plant Microtechniques
Research method
Research method in botany
Research methods in botany
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2548-2551 อวทธวพ ลของกรดแอบไซซวก ตนอการแสดงออกของยณนทนแลขงและการสลงเคราะหยส ายดณเอนเอ และการถนายฝากยณนเพชอ
ช การปรลบปรณงพลนธณข
ย าข วโพด (Zea
mays L.) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทณนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2548-2551 การโคลนนวงช และหาลตาดลบเบสของยณน phytoene synthase ในการควบคณมการสลงเคราะหยคาโรทณนอยดยใ นผลสลบปะรดพลนธณป
ย ต
ป ตาเวณย (Ananas
comosus (L.) Merr. cv. Pattavia) ทณเช รนงการสณก แกนด ว
ข ยฮอรยโมนเอทณล น
ณ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทณนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2519-2553

การเพวม
ช ศลก ยภาพการผลวต และการใชขประโยชนยจากขขาวโพดและขขาวฟฟาง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทณนจากทณนอณด หนณนววจย
ล มก.

ปป 2545-2551
หนณนววจย
ล มก.

การเปลณย
ช นแปลงทางสลญฐานววทยา สรณร ววทยา ชณวเคมณ และการศศก ษายณนทนแลขงในขขาวโพด (Zea mays L.) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทณนจากทณนอณด

ปป 2548-2550

ชณวววทยาและสรณร ววทยาการเจรวญพลนธณข
ย องสบมด
น าต (Jatropha curcas L.) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทณนจากทณนอณด หนณนววจย
ล มก.

ปป 2548-2551

การเพวม
ช ประสวทธวภาพการถนายฝากยณนในกลขวยไมขส กณล หวายโดยใชขเครชอ
ช งยวงอนณภาค ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทณนจากทณนอณด หนณนววจย
ล มก.

ปป 2549-2552

ผลของฮอรยโมนจวบเบอเรลลวนและคอลซวซ น
ว กลบสบมด
น าต เพชอ
ช การเพวม
ช ผลผลวต ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทณนจากทณนอณด หนณนววจย
ล มก.

ปป 2550

การใชขเทคโนโลยณชว
ณ ภาพพลฒนาพชชสกณล โคลงเคลง (Melastoma) ใหขเปปนพชชเศรษฐกวจ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทณนจากทณนอณด หนณนววจย
ล มก.

ปป 2550-2553 การโคลนนวงช และหาลตาดลบเบสของยณน phytoene synthase ในการควบคณมการสลงเคราะหยคาโรทณนอยดยใ นผลสลบปะรดพลนธณป
ย ต
ป ตาเวณย (Ananas
comosus (L.) Merr. cv. Pattavia) ทณเช รนงการสณก แกนด ว
ข ยฮอรยโมนเอทณล น
ณ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทณนจากทณนอณด หนณนววจย
ล มก.
ปป 2550-2553 อวทธวพ ลของกรดแอบไซซวก ตนอการแสดงออกของยณนทนแลขงและการสลงเคราะหยส ายดณเออนเอ และการถนายฝากยณนเพชอ
ช การปรลบปรณงพลนธณข
ย าข วโพด (Zea
mays L.) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทณนจากทณนอณด หนณนววจย
ล มก.
ปป 2519-2553

การผลวต ขขาวโพดและขขาวฟฟางเพชอ
ช คณณภาพชณวต
ว และสวงช แวดลขอมทณด
ช ณ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทณนจากทณนอณด หนณนววจย
ล มก.

ปป 2550-2553 อวทธวพ ลของกรดแอบไซซวก ตนอการแสดงออกของยณนทนแลขงและการสลงเคราะหยส ายดณเออนเอและการถนายฝากยณนเพชอ
ช การปรลบปรณงพลนธณข
ย าข วโพด (Zea
mays L.) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทณนจากทณนอณด หนณนววจย
ล มก.
ปป 2551
การศศก ษาสลณฐานววทยาและกายววภาคววทยาของพชชสกณล บลวสาย เพชอ
ช ใชขใ นการกตาหนดลลก ษณะประจตาสายพลนธณย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทณนจากทณนอณด
หนณนววจย
ล มก.
พวมพยครลงก ลนาสณด เมชอ
ช 24/9/63
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ปป 2551
ชณวววทยาการออกดอก การปฏวส นธว และการพลฒนาของผลและเมลอด ของมะคาเดเมณยทณป
ช ลมก บนดอยขณนวาง จลงหวลด เชณยงใหมน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทณนจากทณนอณด หนณนววจย
ล มก.
ปป 2553

ชณวววทยาการออกดอก การตวด ผล การพลฒนาของผลและเมลอด สบมด
น าต ในระดลบเซลลยและเนชอ
ก เยชอ
ช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทณนจากทณนอณด หนณนววจย
ล มก.

ปป 2553-2555 การใชข Ethephon, Salicylic acid และ Maleic Hydrazide ในการชลก นตาการเกวด Cytoplasmic Male Sterility ของขขาว (Oryza sativa L.) เพชอ
ช
การผลวต ขขาวลมก ผสม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทณนจากทณนอณด หนณนววจย
ล มก.
ปป 2553-2556 การตอบสนองของขขาวโพดสายพลนธณแ
ย ทขและสายพลนธณล
ย ก
ม ผสมตนอการเจรวญเตวบโตของราก และ การสลงเคราะหยก รดแอบไซซวคภายใตขส ภาวะเครณยด
นกาต และ การพลฒนาเครชอ
ช งหมาย ดณเอนเอในการตรวจสอบยณนควบคณมการสลงเคราะหยก รดแอบไซซวคเพชอ
ช ใชขใ นการปรลบปรณงพลนธณย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทณนจากทณน
อณด หนณนววจย
ล มก.
ปป 2548-2554

การผลวต ไฮโดรเจนโดยสาหรนายสณเขณยวในประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทณนจากทณนอณด หนณนววจย
ล มก.

ปป 2554-2555
จลย

การประเมวนศลก ยภาพความทนแลขงในขขาวโพดโดยอาศลยลลก ษณะทางกายววภาค ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทณนจากสตานลก งานกองทณนสนลบสนณนการวว

ปป 2554

การใชขยน
ม โว คนาโซลเพชอ
ช กระตณน
ข การออกดอกนอกฤดมใ นมะมนวง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทณนจากทณนอณด หนณนววจย
ล มก.

ปป 2554
การประเมวนศลก ยภาพความทนแลขงในขขาวโพด
โดยอาศลยลลก ษณะทางกายววภาค ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทณนจากทณนอณด หนณนววจย
ล มก.
ปป 2554
ผลของ paclobutrazol ตนอ total non-structural carbohydrate การเจรวญเตวบโตของยอดและการเกวด ตาดอกขององณน
น พลนธณท
ย าต ไวนยแดง ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทณนจากทณนอณด หนณนววจย
ล มก.
ปป 2555
สลณฐานววทยา กายววภาค และพลฒนาการของตาดอก ดอก ผล และเมลอด ปาลยมนกาต มลนในระดลบเซลลยและเนชอ
ก เยชอ
ช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทณนจากบรวษท
ล
ชณมพรอณต สาหกรรมนกาต มลนปาลยม จตากลด (มหาชน)
ปป 2556-2558

การศศก ษาลลก ษณะทางกายววภาคเพชอ
ช พวส จ
ม นยเอกลลก ษณยพช
ช สมณนไพรสกณล สะคขานในประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทณนจากทณนอณด หนณนววจย
ล มก.

ปป 2556-2559 ความหลากหลายของสาหรนายดมนาลวเอลลนาจากแหลนงดวนเกลชอสวนเธาวยใ นภาคตะวลนออกเฉณยงเหนชอและการปรลบสภาวะทณเช หมาะสมในการเลณย
ก งเพชอ
ช ผลวต
ไบโอดณเซล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทณนจากทณนอณด หนณนววจย
ล มก.
ปป 2558

การพลฒนาววธก
ณ ารววเคราะหยส ปอรยและเรณมทเชณ หมาะสมสตาหรลบสมาชวก ทณก กลณม
น ของอาณาจลก รพชช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทณนจากทณนอณด หนณนววจย
ล มก.

ปป 2559-2561

การพลฒนาพชชสกณล ผลก กะสลง (Peperomia) ใหขเปปนไมขประดลบเชวงการคขา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทณนจากทณนอณด หนณนววจย
ล มก.

ปป 2561-2563

กายววภาค คณณสมบลต ว และการประเมวนการใชขประโยชนยจากไมข ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทณนจากทณนอณด หนณนววจย
ล มก.

บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Srunya Vajrodaya, Prasart Kermanee, Somkid Siripatanadilox, นายศววเชษฐย ชลยโรจนย, "Ecology, Distribution and Phenology of the family
Orobanchaceae in Thailand", Naresuan University Science Journal 8 (2) (2011) 54-66
- นางสาวจณฬ าลลก ษณย สวทธวชอบธรรม, Prasart Kermanee, Sumon Masuthon, Nuttha Sanevas, "The genus Sphagnum L. in Phu Luang Wildlife Sanctuary,
Loei province", วารสารพฤกษศาสตรยไ ทย 4 (พวเศษ) (2012) 1-9
- Prasart Kermanee, "Srtucture and development of fruit and seed of physic nut (Jatropha curcas L.)", Thai Journal of Botany 2555 (4) (2012) 69-74
- เรณณภา พงศยก ระทณง, Prasart Kermanee, "Anatomy and some properties of woods in Mangifera indica L., M. foetida Lour. and M. caloneura Lour.",
วารสารพฤกษศาสตรยไ ทย 5 (2556) (2013) 133-141
- เรณณภา พงศยก ระทณง, Srunya Vajrodaya, Prasart Kermanee, "Anatomy and some properties of woods in the genus Bouea (Anacardiaceae)", วารสาร
พฤกษศาสตรยไ ทย 6 (ฉบลบพวเศษ ) (2014) 85-93
- Prasart Kermanee, นส. เรณณภา พงศยก ระทณง, "Localization of Cyanobacteria in Cycas Root", พฤกษศาสตรยไ ทย 6 (6) (2014) 77-83
- Chatchai Ngernsaengsaruay, นายวลทญญม กลวน
ช เนณยม, Prasart Kermanee, "Morphology and anatomy of the genus Echinochloa P. Beauv. (Poaceae) in
Thailand", วารสารพฤกษศาสตรยไ ทย 6 (พวเศษ) (2014) 5-13
- Prasart Kermanee, Chatchai Ngernsaengsaruay, นางสาวเบญจวรรณ ชววปรณชา, "Comparative Wood Anatomy and Properties of Two Species in the
Genus Albizia (Fabaceae) in Thailand", วารสารววทยาศาสตรยบรม พา Burapha Science Journal 20 (2) (2015) 85-95
- ดร.เบญจวรรณ ชววปรณชา, Chatchai Ngernsaengsaruay, Prasart Kermanee, "Comparative Anatomy of Six Indigenous Leguminosae-Papilionoideae in
Thailand", วารสารวนศาสตรย 35 (2) (2016) 32-40
- ปปทมา ทองกอก, Prasart Kermanee, Chatcharee Kaewsuralikhit, "Effects of N6-(2-Isopentenyl) Adenine (2iP) on the growth of tropical seagrass
Enhalus acoroides after germination", Journal of Fisheries and Environment 42 (1) (2018) 14-23
- Piyanan Thanomchat, Yupadee Paopun, Prasart Kermanee, "Character and Property Evaluation of Sacred Fig Tree (Ficus religiosa L. :
Moraceae) Wood", Microscopy and Microanalysis Research 32 (1) (2019) 30-33
ระดลบนานาชาตว
- Rojrawee Piromya, Prasart Kermanee, "Occurrence of Tetraploidy in Colchicine-treated physic nut (Jatropha curcas Linn.)", Kasetsart Journal Natural Science 47 (1) (2013) 23-29
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- ภาณณพ งษย คงจวว, Vichan Vichukit, Pasajee Kongsil, Prasart Kermanee, อรณณณ วงศยแกขว, Sutkhet Nakasathien, "A Preliminary Study on Expression of
Zinc Transporter Gene of Cassava Grown in Nutrient Solutions with Some Physiological and Biochemical Responses", KASETSART JOURNAL:
NATURAL SCIENCE 48 (-) (2014) 515-524
- Ramaraj Sathasivam, Jantana Praiboon, Anong Chirapart, Savitr Trakulnaleamsai, Prasart Kermanee, Sittiruk Roytrakul, Niran Juntawong,
"Screening, phenotypic and genotypic identification of b-carotene producing strains of Dunaliella salina from Thailand", Indian Journal of Geo-Marine
Sciences 43 (12) (2014)
- นางสาวสณทธวร ต
ล นย ขาวปากรอ, Srunya Vajrodaya, Somkid Siripatanadilox, Prasart Kermanee, "Wood anatomical survey and wood specifi c gravity of
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- Ratthaphon Chatbanyong, Surasak Nilnond, Prasart Kermanee, "Identification of 'Pokdum' and 'Ribier' table grape by using morphological
characteristics and DNA fingerprinting by AFLP Tecnique", การประชณมววชาการพชชสวนแหนงชาตวครลงก ทณช 7 “ พชชสวนไทยใตขร ม
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(2010)
- Niran Juntawong, Prasart Kermanee, "Cloning and sequencing of drought responsible gene and relationship between anatomical structure and
drought tolerance in maize (Zea mays L.)", การประชณมเชวงปฏวบต
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- Thanawat Boontip, Prasart Kermanee, Chotika Yokthongwattana, Niran Juntawong, "Effect of NaCl Concentration on ?-Carotene Accumulation
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ช ง "อวทธวพ ลของชนวงแสงตนอการเจรวญเตวบโตและออกดอกของหงสยเหวน" จาก สมาคมพชชสวนแหนงประเทศไทย
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จาก ภาคววชาชณวววทยา คณะววทยาศาสตรย มหาววทยาลลยศรณนครวนทรววโรฒ รนวมกลบคณะววทยาศาสตรย มหาววทยาลลยขอนแกนน, คณะววทยาศาสตรย มหาววทยาลลย
มหาสารคาม และสมาคมพฤกษศาสตรยแหนงประเทศไทยในพระบรมราชมปถลมภช
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