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ส าขาเชยย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

การปรลบปรนงพลนธนพ
ย ช
ช

งานส อน
Advanced Plant Breeding I
Advanced Plant Breeding II
Advanced Plant Selection
Applied Population Genetics & Plant Breeding
Basic Research Techniques in Agronomy
Breeding for Environmental Stress
Crop Adaptation
Crop Production for Renewable Enery
Crop Science & Technology
Crop Science and Technology
Cropping System
Economic Crops
Economic Field Crops
Food for mainkind
Food for mankind
Lab.in Crops Production & Management Practice
Laboratory in Botany of Economic Field Crops
Laboratory in crop production and management practice
Laboratory in Economic Crops
Life Skills For Undergraduate Student
Medicinal Plants and Their Utilization
Perspectives in Research & Devel.in Agri.Sys.
Plant Breeding Biometrics
Population Genetics for Breeding
Population Genetics in Plant Breeding
Principles of Plant Breeding
Quantitative Genetics for Plant Breeding
Quantitative Genetics in Plant Breeding
Research Methods in Agri. Research & Develop.
Research Techniques in Agronomy
Selected Topics in Agronomy
Selected Topics in Agronomy (Principles of Medicinal Plant Production)
Seminar
Special Problems
Specific Practicum
Techniques in Plant Breeding
ทลศ นมวตท
ว างดขานววจย
ล และพลฒนาระบบเกษตร
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2553-2557

โครงการรนวมมชอและพลฒนาพลนธนพ
ย ช
ช เศษฐกวจ:ถลว
ช เขยยว ถลว
ช เหลชอง และสบมด
น าต ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว

ปป 2554-2557 การเปรยยบเทยยบผลผลวต และปรวมาณนนาต มลนของลมก ผสมขขามชนวด ในสกนล Jatropha เพชอ
ช ใชขเปปนแหลนงวลต ถนด บ
ว ทางเลชอกในการผลวต นนาต มลนไบโอดยเซล (
ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากสตานลก งานคณะกรรมการการอนด มศศก ษา
ปป 2555-2560 การปรลบปรนงพลนธนเย พชอ
ช เรนงการปลมก เลยย
น งสบมด
น าต พลนธนใ
ย หมนส าต หรลบเปปนพลลงงานและอาหารสลต วย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากมมล นวธส
ว าต นลก งาน
ทรลพ ยยส น
ว สนวนพระมหากษลต รวยย บรวษท
ล ปมนซยเมนตยไ ทย จตากลด และ สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโนโลยยแหนงชาตว (ทนน NSIDA Chair Professor)
ปป 2554-2556
ปป 2557
ปป 2558-2559

การเปรยยบเทยยบพลนธนป
ย าลยมนนาต มลนทางการคขาในแปลงขนาดใหญน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
การพลฒนาลมก ผสมขขามชนวด ของพชชสกนล Jatropha เพชอ
ช ใชขเปปนพชชพลลงงานชยวมวล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.
การเปรยยบเทยยบพลนธนป
ย าลยมนนาต มลนทางการคขาในแปลงขนาดใหญน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
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ปป 2559-2560 การววจย
ล และพลฒนาระบบการปลมก พชชชยวมวลรนวมกลบการปลมก ขขาวเพชอ
ช เพวม
ช ศลก ยภาพพลลงงานชยวมวล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากสตานลก งาน
นโยบายและแผนพลลงงาน กระทรวงพลลงงาน
ปป 2559
องคยประกอบทางเคมยและฤทธวท
ธ างชยวภาพของสารสกลด เหหด ตลบเตนาเพชอ
ช ประโยชนยทางการเกษตรและการแพทยย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด
หนนนววจย
ล มก.
ปป 2560-2562 การประเมวนคนณคนาทางโภชนาการและคนณสมบลตท
ว างดขานโภชนเภสลชของพชชตระกมล ถลว
ช ในสกนล Vigna เพชอ
ช การพลฒนาและใชขประโยชนยเปปนอาหาร
เพชอ
ช สนขภาพ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.
ปป 2560-2562 การคลด เลชอกสายตขนอขอยทนดวนเคหมจากการกนอกลายพลนธนใ
ย หขทนดวนเคหมโดยการฉายรลงสย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล
การเกษตร (สวก.)
ปป 2561-2565 โครงการการศศก ษาปรวมาณการใชขนาตน และผลกระทบของการขาดนนาต ตนอ multispectrum reflectance ของพลนธยข
ธ าข วเศรษฐกวจ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดข
รลบทนนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยยแหนงชาตว (สวทช.)
ปป 2561-2562 การศศก ษาการตอบสนองของสายพลนธนอ
ย อ
ข ยตนอสภาวะนนาต ทนวมขลงในชนวงตขนของการเจรวญเตวบโต ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากศมนยยความเปปนเลวศ
ทางววชาการดขานอขอย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Anuruck Arunyanark, ววไ ลรลต นย ฤกษยวรว ,ย ววต รย พรมศร, "Selection for Stem and Branch Trait in Interspecific Hybrids between Jatropha curcas and J.
integerrima to Use as Biomass Energy Crop", วารสาร มทร.อยส าน 2559 (พวเศษ) (2016) 20-29
- Anuruck Arunyanark, สวนน
ย าฎ เกวด ทรลพ ยย, ธลญญารลต นย มลงกร, "Comparison of Canopy Size in Inter-specific Hybrid Lines between Jatropha and
Peregrina", วารสาร มทร. อยส าน 2559 (พวเศษ) (2016) 30-38
- นฎาภลส สย คนม
ข กลาง, ววภาวรรณ เอกเอยย
ช ม, Anuruck Arunyanark, Patcharin Tanya, Peerasak Srinives, Ponsiri Liangsakul, "Estimation of protein content
in seeds of inter-specific hybridbetween Jatropha curcas and Jatropha integerrima by nearinfraredspectroscopy", มทร.อยส าน ฉบลบพวเศษ พวเศษ (พวเศษ)
(2016) 12-19
- Nongluk Teinseree, นางสาววนาลย บนญมย, Anuruck Arunyanark, Naroon Waramit, "Callus Induction from Young Leaf of Napier Grass (Pennisetum
purpureum)", วารสารววทยาศาสตรยก ารเกษตร 47 (2 ) (2016) 453-456
- สวนน
ย าฎ เกวด ทรลพ ยย, Patcharin Tanya, Ponsiri Liangsakul, Anuruck Arunyanark, "Wood Yield Potential of Inter-specific Hybrids in Jatropha Plant
Species", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 47 (2) (2016) 361-364
- นางสาวกรรณวก า ฝอยทอง, นางสาวผกายวรรณ ซชอ
ช สลต ยวงศย, Patcharin Tanya, Anuruck Arunyanark, Choosak Jompuk, Peerasak Srinives, "Evaluation
of the Minimum Jatropha Seed Weight on Oil Content and Comparison of not Removing Seed Coat and Removing Seed Coat for Oil Percentage
Among 14 Jatropha Accessions", Agricultural Sci. J. 49 (2 (Suppl.)) (2018) 369-372
- สวนน
ย าฎ เกวด ทรลพ ยย, Anuruck Arunyanark, Patcharin Tanya, Ponsiri Liangsakul, Peerasak Srinives, "Stability of Seed Yield and Biomass in
Interspecific Hybrids Jatropha curcas x J. integerrima", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 49 (2) (2018) 357-360
- ววไ ลรลต นย ฤกษยวรว ,ย Anuruck Arunyanark, Patcharin Tanya, Ponsiri Liangsakul, Peerasak Srinives, "Evaluation of the Relationship between Seed Yield
and Biomass in Hybrid Jatropha", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 49 (2) (2018) 361-364
- Anuruck Arunyanark, Patcharin Tanya, Ponsiri Liangsakul, Peerasak Srinives, "Yield and biomass evaluation in intra-specific and inter-specific
hybrids of Jatropha", แกนนเกษตร 46 (6) (2018) 1191-1202
- จวร ะศลก ดวธ ววชาสวลส ดว,ธ Anuruck Arunyanark, Sontichai Chanprame, "Cloning and expression pattern study of MIPS, myo-inositol phosphate synthase
gene in Tenera oil palm", แกนนเกษตร 47 (1) (2019) 51-62
- Anuruck Arunyanark, สวนน
ย าฎ เกวด ทรลพ ยย, Patcharin Tanya, Ponsiri Liangsakul, Peerasak Srinives, "Comparison of biomass potential in inter-specific
hybrids Jatropha", วารสารแกนนเกษตร 47 (5) (2019) 917-928
- Anuruck Arunyanark, ววไ ลรลต นย ฤกษยวรว ,ย Patcharin Tanya, Ponsiri Liangsakul, Peerasak Srinives, "Effects of parental lines and pruning on growth
and biomass yield of inter-specific hybrids between Jatropha curcas and J. integerrima", วารสารแกนนเกษตร 48 (2) (2020) 249-260
ระดลบนานาชาตว
- Anuruck Arunyanark, Pimratch, S, Jogloy, S, Wongkaew, S, Vorasoot, N, Akkasaeng, C, Kesmala, T, Patanothai, A, Holbrook, CC, "Association
between aflatoxin contamination and N-2 fixation in peanut under drought conditions", INTERNATIONAL JOURNAL OF PLANT PRODUCTION 6 (2)
(2012) 161-172
- Chanida Lamaisri, Vittaya Punsuvon, Sontichai Chanprame, Anuruck Arunyanark, Peerasak Srinives, Ponsiri Liangsakul, "Relationship between
fatty acid composition and biodiesel qualityfor nine commercial palm oils", Songklanakarin Journal of Science and Technology 37 (4) (2015) 389-395
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชนม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
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- นายสมศลก ดวธ หมวกรอง, Anuruck Arunyanark, Peerasak Srinives, Patcharin Tanya, "Embryo recue: a method to develop an interspecific hybrid
between Jatropha curcas L. and Jatropha podagrica L.", Commission on Higher Eduction Congress IV - University Staff Dvelopment Consortium
(CHE-USDC Congress IV) (2011)
- นายนราธวษณย หมวกรอง, Patcharin Tanya, Peerasak Srinives, Anuruck Arunyanark, "Hybrid Vigor of Biomass in Interspecific Hybrids of Jatropha
curcas x J. integerrima", Commission on Higher Eduction Congress V - University Staff Dvelopment Consortium (CHE-USDC Congress V)โครงการ
สนงเสรวมการววจย
ล ในอนด มศศก ษาและพลฒนามหาววทยาลลยววจย
ล แหนงชาตว ระหวนางวลนทยช 14-16 พฤศจวก ายน 2554 ณ The Ambassador City Jomtien (2012)
- ววภาวรรณ เอกเอยย
ช ม, Ponsiri Liangsakul, Sontichai Chanprame, Anuruck Arunyanark, Patcharin Tanya, Peerasak Srinives, "Yield Potential of the
Jatropha spp. in Thailand", การประชนมววชาการพลนธนศ าสตรยแหนงชาตว ครลงน ทยช 18 (2013)
- นางสาวววภาวรรณ เอกเอยย
ช ม, Ponsiri Liangsakul, Anuruck Arunyanark, Sontichai Chanprame, Patcharin Tanya, Peerasak Srinives, "Oil content and
fatty acid composition in seeds of Jatropha spp.", การประชนมววชาการงา ทานตะวลน ละหนงน คตาฝอย และสบมด
น าต แหนงชาตว ครลงน ทยช ๖
“พชชนนาต มลนเพชอ
ช สนขภาพ ความงาม และอนต สาหกรรม”
(2013)
- ววไ ลรลต นย ฤกษยวรว ,ย ววต รย พรมศร, Anuruck Arunyanark, "Selection for Large Stem Trait in Interspecific Hybrids between Jatropha curcas and J.
integerrima to Use as Biomass Energy Crop", การประชนมววชาการ งา ทานตะวลน ละหนงน คตาฝอย และสบมด
น าต แหนงชาตว ครลงน ทยช 7 (2015)
- สวนน
ย าฎ เกวด ทรลพ ยย, ธลญญารลต นย มลงกร, Anuruck Arunyanark, "Comparison of Canopy Size in Inter-specific Hybrid Lines between Jatropha and
Peregrina", การประชนมววชาการ งา ทานตะวลน ละหนงน คตาฝอย และสบมด
น าต แหนงชาตว ครลงน ทยช 7 (2015)
- สวนน
ย าฎ เกวด ทรลพ ยย, Patcharin Tanya, Ponsiri Liangsakul, Anuruck Arunyanark, "Wood Yield Potential of Inter-specific Hybrids in Jatropha Plant
Species", การประชนมววชาการและเสนอผลงานววจย
ล พชชเขตรขอนและกศงช รขอน ครลงน ทยช 10 (2016)
- ววไ ลรลต นย ฤกษยวรว ,ย ณลฐกานตย สนร โว ย, Patcharin Tanya, Ponsiri Liangsakul, Anuruck Arunyanark, "Parental Influence on Growth Traits in the Early
Stages of Inter-Specific Hybrids between Jatropha curcas and J. integerrima", การประชนมววชาการและเสนอผลงานววจย
ล พชชเขตรขอนและกศงช รขอน ครลงน ทยช 10
(2016)
- Nongluk Teinseree, Anuruck Arunyanark, นางสาววนาลย บนญมย, "Callus Induction from Young Leaf of Napier Grass(Pennisetum purpureumm)", การ
ประชนมววชาการและเสนอผลงานววจย
ล พชชเขตรขอนและกศงช รขอน ครลงน ทยช 10 (2016)
- สวนน
ย าฎ เกวด ทรลพ ยย, Anuruck Arunyanark, Patcharin Tanya, Ponsiri Liangsakul, Peerasak Srinives, "Yield Stability of Interspecific Hybrids between
Jatropha curcas and J. integerrima", การประชนมววชาการและเสนอผลงานววจย
ล พชชเขตรขอนและกศงช รขอน ครลงน ทยช 11 (2017)
- ววไ ลรลต นย ฤกษยวรว ,ย Anuruck Arunyanark, Patcharin Tanya, Ponsiri Liangsakul, Peerasak Srinives, "Yield Evaluation and Correlation between Yield
and Biomass in Jatropha Hybrids", การประชนมววชาการและเสนอผลงานววจย
ล พชชเขตรขอนและกศงช รขอน ครลงน ทยช 11 (2017)
- ประภาสวร ว องคยร ก
ล ษย, ฐวต า โพธวเธ นยยร, Anuruck Arunyanark, Prakit Somta, ณลฏฐวนย อนลนตโชค, Kanokwan Teingtham, Ponsiri Liangsakul, "Determination of
antioxidant activities of 12 cultivated and wild tropical legumes in the genus Vigna by 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) assay", การประชนมววชาการ
และเสนอผลงานววจย
ล พชชเขตรขอนและกศงช รขอน ครลงน ทยช 11 (2017)
- นางสาวกรรณวก า ฝอยทอง, Patcharin Tanya, Anuruck Arunyanark, Peerasak Srinives, "Evaluation of the Lowest Jatropha on Ground Seed Weight
and Comparison of not Removing Seed Coat and Removing Seed Coat for Oil Percentage Among 14 Jatropha Accessions", การประชนมววชาการและ
เสนอผลงานววจย
ล พชชเขตรขอนและกศงช รขอน ครลงน ทยช 11 (2017)
- นางสาวกรรณวก า ฝอยทอง, Patcharin Tanya, Anuruck Arunyanark, Choosak Jompuk, Peerasak Srinives, "Study on phenotypic variation of 14
jatropha varieties", การประชนมววชาการระดลบชาตว ครลงน ทยช 15 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน (2018)
- ประภาสวร ว องคยร ก
ล ษย, Somnuk Promdang, Sontichai Chanprame, Anuruck Arunyanark, Kanokwan Teingtham, Prakit Somta, Ponsiri Liangsakul,
"Antioxidant Activity Anthocyanin and Total Phenolic in Fifteen Vigna Accessions", การประชนมทางววชาการ ครลงน ทยช 57 (2019)
- ชณานวศ เฉนงสมบมร ณย, ประภาสวร ว องคยร ก
ล ษย, Sontichai Chanprame, Anuruck Arunyanark, Prakit Somta, Kanokwan Teingtham, Peerapong
Sangwanangkul, Ponsiri Liangsakul, "Nutritional Compositions of Domesticated and Wild Vigna Seeds", การประชนมทางววชาการครลงน ทยช 57 (2019)
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