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โครงการววจยบ
ปป 2540
ดสารด (กปร.)

การครดเลพอกและขยายพรนธรหย ญชาแฝกทนเคคม ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ทรนจากสสานรกงานคณะกรรมการพดเศษเพพอท ประสานงานในโครงการอรนเนพอท งมาจากพระราช

ปป 2541

การครดเลพอกและขยายพรนธรหย ญชาแฝกทนเคคม ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ทรนจากสสานรกงานคณะกรรมการพดเศษเพพอท ประสานงานโครงการอรนเนพอท งมาจากพระราชดสารด

ปป 2541
การศศกษาความแปรปรวนของการพรฒนาและการเจรดญเตดบโตของหญชาแฝก ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ทรนจากสสานรกงานคณะกรรมการพดเศษเพพอท ประสานงาน
โครงการอรนเนพอท งมาจากพระราชดสารด
ปป 2542

การครดเลพอกและขยายพรนธรหย ญชาแฝกทนเคคม ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ทรนจากสสานรกงานคณะกรรมการพดเศษเพพอท ประสานงานโครงการอรนเนพอท งมาจากพระราชดสารด

ปป 2542
การศศกษาความแปรปรวนของการพรฒนาและการเจรดญเตดบโตของหญชาแฝก ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ทรนจากสสานรกงานคณะกรรมการพดเศษเพพอท ประสานงาน
โครงการอรนเนพอท งมาจากพระราชดสารด
ปป 2514-2554 การปรรบปรรงพรนธรถย วทร เหลพองและถรวท เขวยว ( หรวหนชาโครงการ ) ไดชรบร ทรนจากทรนอรดหนรนวดจยร มก.
ปป 2544-2550 การปรรบปรรงพรนธรถย วทร เขวยวโดยวดธกว ารเหนวยท วนสาใหชกลายพรนธรย ( หรวหนชาโครงการยรอย ) ไดชรบร ทรนจากทรนอรดหนรนวดจยร มก.
ปป 2546-2552 บผรณาการเชดงระบบเพพอท สรชางทางเลพอกและแนวทางการใชชทดทว นด และการจรดการทรรพยากรธรรมชาตดอยรางยรงท ยพนในเขตปปาภผหลวง-วรงนนาส เขวยว ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดช
รรบทรนจากทรนอรดหนรนวดจยร มก.
ปป 2546-2552 ผลของสารอรลลวโลเคมดคอลทวสท กรดจากสาหรรายสวเขวยวแกมนนาส เงดน Hapalosiphon sp. ตรอความแปรปรวนของพรฒนาการและการเตดบโตของพพชบางชนดด ( ผผรช วร ม
โครงการ ) ไดชรบร ทรนจากทรนอรดหนรนวดจยร มก.
ปป 2549-2552 การศศกษารผปแบบของระบบการปลผกพพชทวเท หมาะสมกรบปปจจรยทางเดดนและสภาพการจรดการการผลดตของเกษตรกรในพพนน ทวอท าส เภอวรงนนาส เขวยว จรงหวรดนครราชสวมา
( หรวหนชาโครงการยรอย ) ไดชรบร ทรนจากทรนอรดหนรนวดจยร มก.
ปป 2549-2555 ความแปรปรวนทางฟปโนไทปปของลรกษณะทางสรวรวดทยาเพพอท ใชชคดร เลพอกพรนธรสย บผดร าส ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ทรนจากทรนอรดหนรนวดจยร มก.
ปป 2549-2552 การทดสอบผลของสารออกฤทธดทด างชววภาพทวสท กรดจากสาหรรายสวเขวยวแกมนนาส เงดน Hapalosiphon sp. ตรอกระบวนการทางสรวรวดทยาของพพชในสภาพแปลง
ทดลอง ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ทรนจากทรนอรดหนรนวดจยร มก.
ปป 2549-2552 การทดสอบผลของสารออกฤทธดทด างชววภาพทวสท กรดจากสาหรรายสวเขวยวแกมนนาส เงดน Hapalosiphon sp. ตรอกระบวนการทางสรวรวดทยาของพพชในสภาพไรร ( ผผรช วร ม
โครงการ ) ไดชรบร ทรนจากทรนอรดหนรนวดจยร มก.
ปป 2549-2552 การปรรบปรรงพรนธรถย วทร เขวยวใหชเหมาะสมกรบระบบปลผกพพชในเขตภาคกลางตอนบน ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ทรนจากทรนอรดหนรนวดจยร มก.
ปป 2550-2552 การทดสอบผลของสารออกฤทธดทด างชววภาพทวสท กรดจากสาหรรายสวเขวยวแกมนนาส เงดน Fischerella sp. ตรอกระบวนการทางสรวรวดทยาของพพช ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดช
รรบทรนจากทรนอรดหนรนวดจยร มก.
ปป 2551-2555 การประเมดนศรกยภาพของถรวท เหลพองสายพรนธรดย เว ดรนของมหาวดทยาลรยเกษตรศาสตรยเพพอท พพนน ทวภท าคกลาง ( หรวหนชาโครงการ ) ไดชรบร ทรนจากทรนอรดหนรนวดจยร มก.
ปป 2551-2555 ลรกษณะทางสรวรวดทยาและพรฒนาการของถรวท เหลพองสายพรนธรดย เว ดรนตรอการใหชผลผลดต ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ทรนจากทรนอรดหนรนวดจยร มก.
ปป 2546-2552 ศรกยภาพของสารสกรดจากสาหรรายสวเขวยวแกมนนาส เงดน Hapalosiphon sp. และพพชชรนน สผงบางชนดดเพพอท ใชชเปปนสารกสาจรดวรชพพช ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ทรนจากทรน
อรดหนรนวดจยร มก.
ปป 2551-2552 การสรชางดวเอคนเอเครพอท งหมายชนดด Microsatellite สสาหรรบสบผดร าส ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ทรนจากสสานรกงานกองทรนสนรบสนรนการวดจยร
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ปป 2551-2554 โครงการวดจยร เพดมท ผลผลดตของตชนสบผดร าส เพพอท เปปนพลรงงานทดแทนในอนาคต ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ทรนจากบรดษทร ปตท. จสากรด (มหาชน)
ปป 2553-2556 กลไกลการทสาลายพพชและผลของสารสกรดหยาบจากไซยาโนแบคทวเรวยตรอการเจรดญเตดบโตของพพช ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ทรนจากทรนอรดหนรนวดจยร มก.
ปป 2553-2556 การปรรบปรรงพรนธรขย าช วโพดลผกผสมโดยใชชพนร ธรกรรมเพศผผเช ปปนหมรน ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ทรนจากทรนอรดหนรนวดจยร มก.
ปป 2553-2556 การพรฒนาสายพรนธรเย พศผผเช ปปนหมรนของขชาวโดยการฉายรรงสวแกมมาและการทดสอบบสมรรถนะการผสมในชรวท แรกๆ ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ทรนจากทรนอรดหนรน
วดจยร มก.
ปป 2553-2556 ผลของสารออกฤทธดทด างชววภาพของสารสกรดจากไซยาโนแบคทวเรวยตรอการเตดบโตและพรฒนาการของพพช ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ทรนจากทรนอรดหนรนวดจยร มก.
ปป 2554-2558 การปรรบปรรงพรนธรถย วทร เหลพองและถรวท เขวยวเพพอท ใหชเหมาะสมกรบระบบการปลผกพพชในเขตพพนน ทวภท าคกลาง ( หรวหนชาโครงการ ) ไดชรบร ทรนจากทรนอรดหนรนวดจยร มก.
ปป 2554-2555 ระบบตชนแบบการผลดตขชาวโพดและถรวท เหลพองโดยบผรณาการใชชเทคโนโลยวการผลดตพพชรรวมกรบเครพอท งจรกรกล ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ทรนจากสสานรกงานคณะ
กรรมการวดจยร แหรงชาตด
ปป 2555-2556 การปรรบปรรงพรนธรขย าช วลผกผสมเพพอท เพดมท ผลผลดตและครณภาพสสาหรรบการแปรรผปเชดงอรตสาหกรรม ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ทรนจากสสานรกงานคณะกรรมการวดจยร แหรง
ชาตด
ปป 2555-2557 พรฒนาการและการออกดอกของขชาวสายพรนธรแย ทชเพพอท การผลดตขชาวลผกผสม ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ทรนจากทรนอรดหนรนวดจยร มก.
ปป 2556-2559 การปรรบปรรงพรนธรเย พพอท เพดมท ปรดมาณแอนโธไซยานดนในขชาวโพด ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ทรนจากทรนอรดหนรนวดจยร มก.
ปป 2555-2557 การปรรบปรรงพรนธรสย บผดร าส (Jatropha curcas L.) แบบบผรณาการ ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ทรนจากบรดษทร ปตท. จสากรด (มหาชน)
ปป 2555-2557 โครงการวดจยร และพรฒนาเพดมท ผลผลดตของตชนสบผดร าส เพพอท เปปนแหลรงพลรงงานทดแทนในอนาคต ระยะทวท 2 ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ทรนจากบรดษทร ปตท. จสากรด (
มหาชน)
ปป 2556-2557 การปรรบปรรงพรนธรขย าช วลผกผสมเพพอท เพดมท ผลผลดตและครณภาพสสาหรรบการแปรรผปเชดงอรตสาหกรรม ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ทรนจากสสานรกงานพรฒนาการวดจยร การ
เกษตร (สวก.)
ปป 2556-2557 การพรฒนาสายพรนธรแย กชความเปปนหมรนทวมท ศว กร ยภาพในการใหชผลผลดตสผงในขชาวไทย ( หรวหนชาโครงการยรอย ) ไดชรบร ทรนจากสสานรกงานพรฒนาการวดจยร การเกษตร (
สวก.)
ปป 2556-2559 การทดลองภาคสนามในการปลผกตชนสบผดร าส ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ทรนจากToyota Tsusho (Thailand) Co.,Ltd
ปป 2556-2559 การพรฒนาสายพรนธรแย กชความเปปนหมรนทวมท ศว กร ยภาพในการใหชผลผลดตสผงในขชาวไทย ( หรวหนชาโครงการยรอย ) ไดชรบร ทรนจากสสานรกงานพรฒนาการวดจยร การเกษตร (
สวก.)
ปป 2557-2558 การปรรบปรรงพรนธรขย าช วลผกผสมเพพอท เพดมท ผลผลดตและครณภาพสสาหรรบการแปรรผปเชดงอรตสาหกรรม ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ทรนจากสสานรกงานพรฒนาการวดจยร การ
เกษตร (สวก.)
ปป 2557-2558 การพรฒนาสายพรนธรแย กชความเปปนหมรนทวมท ศว กร ยภาพในการใหชผลผลดตสผงในขชาวไทย ( หรวหนชาโครงการยรอย ) ไดชรบร ทรนจากสสานรกงานพรฒนาการวดจยร การเกษตร (
สวก.)
ปป 2557-2558 ศศกษาความตชองการบรคลากรดชานการปรรบปรรงพรนธรพย ชพ การผลดตพรนธรพย ชพ และเมลคดพรนธรย และศศกษาแนวทางการพรฒนาบรคลากรและเครพอขรายเชวยท วชาญ ดชานการ
ปรรบปรรงพรนธรพย ชพ และการผลดตพรนธรพย ชพ และเมลคดพรนธรย ( หรวหนชาโครงการ ) ไดชรบร ทรนจากสสานรกงานคณะกรรมการนโยบายวดทยาศาสตรยและเทคโนโลยวและนวรตกรรมแหรงชาตด
ปป 2556-2559 การทดสอบการเพาะปลผกสบผดร าส อสาเภอบชานคราย จรงหวรดระยอง ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ทรนจากบรดษทร ปตท. จสากรด (มหาชน)
ปป 2557
การครดเลพอกและขยายเมลคดพรนธรคย ดร (breeder seed) จากถรวท เหลพองสายพรนธรดย เว ดรนเพพอท การทดสอบพรนธรใย นระดรบทชองถดนท ( หรวหนชาโครงการ ) ไดชรบร ทรนจากทรนอรด
หนรนวดจยร มก.
ปป 2557-2559 การชรกนสาใหชเกดดความหลากหลายทางพรนธรกรรมในสภาวะปลอดเชพอน และการครดเลพอกสายพรนธรอย อช ยทวทท นตรอสภาวะเครวยดจากการขาดนนาส ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดช
รรบทรนจากทรนอรดหนรนวดจยร มก.
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ปป 2558-2559 การพรฒนาสายพรนธรสย บร ปะรดใหชเหมาะสมกรบผลสดและอรตสาหกรรมสรบปะรด ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ทรนจากสสานรกงานพรฒนาการวดจยร การเกษตร (สวก.)
ปป 2558-2559 การศศกษาสถานภาพของบรคลากรในอรตสาหกรรมเมลคดพรนธรย เพพอท ใหชสอดคลชองตรอการขรบเคลพอท นใหชเกดดศผนยยกลางเมลคดพรนธรย ( หรวหนชาโครงการ ) ไดชรบร ทรนจาก
สสานรกงานคณะกรรมการนโยบายวดทยาศาสตรย เทคโนโลยวและนวรตกรรมแหรงชาตด (สวทน.)
ปป 2559-2561 การปรรบปรรงขชาวพรนธรย กข15 ตชานทานโรคไหมชดวช ยยวนตชานทานจากขชาวพรนธรเย จชาหอมนดลและครดเลพอกสายพรนธรขย าช วขาวดอกมะลด 105 ตชานทานโรคไหมชจาก
ประชากรผสมกลรบ BC2F5 ขชาวขาวดอกมะลด 105 กรบพรนธรย IR64 ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ทรนจากทรนอรดหนรนวดจยร มก.
ปป 2559-2561 การปรรบปรรงพรนธรขย าช วไทยใหชตาช นทานตรอโรคไหมช และการศศกษาครณสมบรตขด องเชพอน ราโรคไหมชทางดชานเอนไซมยและการกรอโรค เพพอท การนาไปใชชประโยชนยและ
การปปองกรนโรค ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ทรนจากทรนอรดหนรนวดจยร มก.
ปป 2559-2562 การปรรบปรรงพรนธรเย พพอท เพดมท ผลผลดตโดยการเพดมท ความหนาแนรนจสานวนตชนตอพพนน ทวท ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ทรนจากทรนอรดหนรนวดจยร มก.
ปป 2558-2559 การปรรบปรรงพรนธรขย าช วลผกผสมเพพอท เพดมท ผลผลดตและครณภาพสสาหรรบการแปรรผปเชดงอรตสาหกรรม ระยะทวท 2 ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ทรนจากสสานรกงานพรฒนาการ
วดจยร การเกษตร (สวก.)
ปป 2558-2559 การพรฒนาพรนธรขย าช วลผกผสมจากสายพรนธรพย อร แมรทเทว ปปนขชาวไทย ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ทรนจากสสานรกงานพรฒนาการวดจยร การเกษตร (สวก.)
ปป 2560
การประเมดนศรกยภาพการใหชผลผลดตของถรวท เหลพองสายพรนธรดย เว ดรนของมหาวดทยาลรยเกษตรศาสตรยเพพอท เขตภาคเหนพอตอนลรางของประเทศไทย ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดช
รรบทรนจากทรนอรดหนรนวดจยร มก.
ปป 2560-2561 การพรฒนาพรนธรขย าช วลผกผสมจากสายพรนธรพย อร แมรทเทว ปปนขชาวไทย ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ทรนจากสสานรกงานพรฒนาการวดจยร การเกษตร (สวก.)
ปป 2560-2561 การพรฒนาสายพรนธรสย บร ปะรดใหชเหมาะสมกรบผลสดและอรตสาหกรรมสรบปะรด ( ผผรช วร มโครงการ ) ไดชรบร ทรนจากสสานรกงานพรฒนาการวดจยร การเกษตร (สวก.)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดรบชาตด
- Aung Kyaw Phyo, Jaungjun Duangpatra, Wanchai Chanprasert, Rungsarid Kaveeta, "Storage Potential of Three Different Types of In-shell Peanut Seeds
under Ambient and Cold Room Conditions
", KASETSART JOURNAL : NATURAL SCIENCE 38 (1) (2004) 21-30
- ธนพล ไชยเสน, Rungsarid Kaveeta, Peerasak Srinives, Surapong Dumrongkittikule, "Embryo Rescue of Interspecific Hybridization between Mung Bean
(Vigna radiata)and Black Gram (V.mungo) by Ovule bCulture and Hybridity Checking by RAPD", Agricultural Science Journal (วารสารวดทยาศาสตรยเกษตร) 37
(2) (2006) 101-107
- สดรสด ขร สรขประเสรดฐ, Arunsiri Kumlung, สรรยด า สาสนรรกกดจ, Janjarus Verasan, Rungsarid Kaveeta, "Effects of Combining Application of Organic and Chemical
Fertilizer on the Growth and Yields of Suphan Buri 60 Rice", วดทยาสารกสาแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวดศวกรรมศาสตรย 5 (1) (2007) 1-7
- สรจตด ตรา ปะนรนโต, Phakphoom TANTACHASATID, ดร.ศดรลด กร ษณย จดตรอรกษร, Rungsarid Kaveeta, Kannika Sajjaphan, "Endophytic Bacteria and Their Effects on
Improve Growth of Rice", แกรนเกษตร 41 (4) (2013) 457-468
- นางสาวสดรฉด ตร ร ภผภร กร ดว, Puntip Jongkroy, Rungsarid Kaveeta, "Spatial Distribution Patterns of the Intrusion to State Property Land", วารสารการเมพอง การ
บรดหาร และกฏหมาย 10 (3) (2018) 293-317
- ธดตมด า เกตรแกชว, MONTHON THANUTTAMAVONG, Rungsarid Kaveeta, "Effects of Land Use on Water Quality in Samrong Canal, Samut Prakan Province",
วารสารวดทยาศาสตรยและเทคโนโลยว มหาวดทยาลรยอรบลราชธานว 21 (1) (2019) 175-183
ระดรบนานาชาตด
- Desalegn Z., Ngamchuen Ratanadilok, Rungsarid Kaveeta, Pradit Pongtongkam, Ananchai Khuantham, "Evaluation of F1 and F2 generations for yield
and yield components and fiber quality parameters on cotton (Gossypium hirsutum L.) under Werer, Ethiopia condition", Kasetsart J. (Nat. Sci.), 38, pp.
176-182. 38 (2004) 176-182
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- Lily Kaveeta, Srisom Suwanwong, Malee Na-nakorn, Sureeya Tantiviwat, Rungsarid Kaveeta, "Effects of Bioactive Compounds from Hapalosiphon sp.
on Growth of Some Weeds and Crops.", J. Weed Sci. Tech. 51 (Sup.) (2006) 128-129
- Zerihun Desalegn, งามชพนท รรตนดดลก (เกษวยณ), Rungsarid Kaveeta, "Correlation and Heritability for Yield and Fiber Quality Parameters of Ethiopian
Cotton(Gossypium hirsutum L.) Estimated from 15(diallel) Crosses", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวดทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาวดทยาศาสตรย) 43
(1) (2009) 1-11
- Thu Zar Myint, ISARA SOOKSATHAN, Rungsarid Kaveeta, Sunanta Juntakool, "Effects of Different Organic Amendments and Chemical Fertilizer on
Plant Growth and Grain Yield of Soybean on Pakchong Soil Series", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวดทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาวดทยาศาสตรย) 43 (3)
(2009) 432-441
- Sansern Jampatong, Manasanan Thung-Ngean, Chatpong Balla, Prapon Boonrumpun, Anucha Mekarun, Choosak Jompuk, Rungsarid Kaveeta,
"Evaluation of Improved Maize Populations and Their Diallel Crosses for Yield", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวดทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาวดทยา
ศาสตรย) 44 (4) (2010) 523-528
- Yaowalak Na-ek, Arunee Wongkaew, Thitaporn Phumichai, Nongluck Kongsiri, Rungsarid Kaveeta, Tanee Sreewongchai, Chalermpol Phumichai,
"Genetic diversity of physic nut (Jatropha curcas L.) revealed by SSR markers", Journal of Crop Science and Biotechnology 14 (2) (2011) 105-110
- Chalermpol Phumichai, ฐดตาภรณย ภผมได ชยย, Kongsiri, N., Wongkaew, A, Prapa Sripichitt, Rungsarid Kaveeta, "Isolation of 55 microsatellite markers for
Jatropha curcas and its closely related species", BIOLOGIA PLANTARUM 55 (2) (2011) 387-390
- ธนพล ไชยแสน, Prakit Somta, Peerasak Srinives, Sontichai Chanprame, Rungsarid Kaveeta, Surapong Dumrongkittikule, "Development of Tetraploid
Plants from an Interspecific Hybrid between Mungbean (Vigna radiata) and Rice Bean (Vigna umbellata)", Journal of Crop Science and Biotechnology 16
(1) (2013) 45-51
- นายอนรชา เมฆอรรณ, Choosak Jompuk, Rungsarid Kaveeta, นางบรงอร ธรรมสามดสรณย, Peeranuch Jompuk, "Development of A, B and R Lines by Gamma
Irradiation forHybrid Rice", Kasetsart J. (Nat. Sci.) 47 (5) (2013) 675-683
- Soonthornyatara, S., Prapa Sripichitt, Rungsarid Kaveeta, Vipa Hongtrakul, "Assessment of genetic diversity of Jatropha curcas L. using AFLP and ISSR
markers", Chiang Mai Journal of Science 42 (3) (2015) 614-625
- Riyaphan, Jirawat, Phumichai, Thitaporn, Trairat Neimsuwan, Suteera Witayakran, Sungsing, Krissada, Rungsarid Kaveeta, Chalermpol Phumichai,
"Variability in chemical and mechanical properties of Para rubber (Hevea brasiliensis) trees", SCIENCEASIA 41 (4) (2015) 251-258
- ฒาลดศา เนวยมมณว, Rungsarid Kaveeta, Chakrit Potchanasin, "Assessing the Economic, Social, and Environmental Condition for the Sustainable
Agricultural System Planning in Ban Phaeo District, Samut Sakhonn Province, Thailand", Procedia - Social and Behavioral Sciences 197 (2015) (2015)
2554-2560
- Peiris, H., Rungsarid Kaveeta, Savitree Rangsipaht, ROONGROJ PITAKDANTHAM, "Effects of Thailand and Sri Lanka agronomic practices on mungbean
(Vigna radiata (L.) Wilczek) production in rice-based cropping system", Agriculture and Natural Resources 50 (4) (2016) 286-290
- Chalermpol Phumichai, Matthayatthaworn, W., Chuenpom, N., Wongkaew, A., Somsaeng, P., Yodyingyong, T., Panklang, P., Sujin Jenweerawat,
Keawsaard, Y., Phumichai, T., Tanee Sreewongchai, Rungsarid Kaveeta, "Identification of a scar marker linked to a shattering resistance trait in sesame",
Turkish Journal of Field Crops 22 (2) (2017) 258-265
- Hiran Peiris, Rungsarid Kaveeta, Savitree Rangsipaht, ROONGROJ PITAKDANTHAM, "Effects of Thailand and Sri Lunka Agronomic Pratices on Mungbean
(Vigna radiata (L.) Wilczek) Production in Rice-based Cropping System", Agriculture and Natural Resources 50 (4) (2017) 286-290
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดรบชาตด
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- อรรถพล รรกขพรนธย, Lily Kaveeta, Rungsarid Kaveeta, "Effects of Seed and Cutting Propagations on Growth and Development of Physic Nut (Jatropha
curcus L.) Selected Lines", การประชรมสบผดร าส แหรงชาตดครรงน ทวท 1 (2007)
- Punyada Chaisrisuriyos, Rungsarid Kaveeta, Sakol Chaisri, Lily Kaveeta, จงกล พลายดว, "การทดสอบผลผลดตเบพอน งตชนของสายพรนธรแย ละพรนธรถย วทร เขวยว เพพอท ใหชเหมาะสม
สสาหรรบพพนน ทวปท ลผ กจรงหวรดลพบรร"ว , การประชรมทางวดชาการ มหาวดทยาลรยเกษตรศาสตรย (2007)
- Choosak Jompuk, Rungsarid Kaveeta, "การพรฒนาสายพรนธรอย นด เบรดขชาวโพดทวมท ทว รดปโตเฟนสผงในเอนโดสเปอรยมเนพอท งจากยวน opaque-2`", การประชรมวดชาการ
มหาวดทยาลรยเกษตรศาสตรย วดทยาเขตกสาแพงแสน ครรงน ทวท 6 (2009)
- วรรษมน มงคล, Choosak Jompuk, Rungsarid Kaveeta, บรญฤทธดด สดนคชางาม, อรงคณา เพาะนดยม, "An Increasing of Tryptophan in Waxy Corn by Opaque-2 Gene
and Marker-Assisted Selection", การประชรมทางวดชาการของมหาวดทยาลรยเกษตรศาสตรย ครรงน ทวท 48 (2010)
- วดภาพรรณ ชนะภรกดดด , Lily Kaveeta, Malee Na-nakorn, Rungsarid Kaveeta, "Physiological Characteristics Related to Productivity of Elite Soybean Lines",
การประชรมทางวดชาการของมหาวดทยาลรยเกษตรศาสตรย ครรงน ทวท 48 (2010)
- อรรถพล รรกขพรนธย, Lily Kaveeta, Malee Na-nakorn, Rungsarid Kaveeta, "Relationships of Some Growth Characteristics on Yield of Physic Nut(Jatropha
curcas L.) Elite Clones", การประชรมทางวดชาการของมหาวดทยาลรยเกษตรศาสตรย ครรงน ทวท 48 (2010)
- คเนศ ตรงน สรรยด านนทย, Surapol Chowchong, Peeranuch Jompuk, Rungsarid Kaveeta, Choosak Jompuk, "Improvement of cytoplasmic and genetic male
sterility in corn", การประชรมวดชาการขชาวโพดและขชาวฟปางแหรงชาตด ครรงน ทวท 35 (2011)
- Pracha Treeintong, Rungsarid Kaveeta, Peeranuch Jompuk, Choosak Jompuk, "Breeding of Baby Corn (Zea mays L.) Hybrids Using Male Sterility", การ
ประชรมวดขาการครรงน ทวท 8 มหาวดทยาลรยเกษตรศาสตรย วดทยาเขตกสาแพงแสน "ตามรอยพระยรคลบาท เกษตรศาสตรยกาส แพงแสน" (2011)
- จสานงคย ชรญถาวร, Chareinsuk Rojanaridpiched, Vichan Vichukit, Rungsarid Kaveeta, "ผลของการผสมเลพอดชดดตรอลรกษณะทางการเกษตรในมรนสสาปะหลรงการคชาของ
ไทย", รายงานการประชรมทางวดชาการของมหาวดทยาลรยเกษตรศาสตรย ครรงน ทวท 49 (สาขาพพช) (2011)
- Choosak Jompuk, คเนศ ตรงน สรรยด านนทย, Peeranuch Jompuk, Rungsarid Kaveeta, Surapol Chowchong, Pracha Treeintong, "Improvement of corn hybrid by
using genetic maie sterility", การประชรมเชดงปฏดบตร กด าร โครงการวดจยร แมรบทขชาวดพดและขชาวฟปาง มหาวดทยาลรยเกษตรศาสตรย ครรงน ทวท 5 (2012)
- นางสาวพรพดมล จรนทรยฉาย, Rungsarid Kaveeta, Sukuntaros Tadakittisarn, Chalermpol Phumichai, "Responses of physic nut seed and oil to storage
temperature and duration", The burapha university international conference Global change: Opoortunity & risk. (2012)
- จรนทรยจรด า โรหดตเสถวยร, Tanee Sreewongchai, Prapa Sripichitt, Rungsarid Kaveeta, "Marker Assited Selection for Aroma and Low Amylose Content Traits
in Pedigree Breeding of Rice (Oryza sativa L.)", การประชรมวดชาการเสนอผลงานวดจยร ระดรบบรณฑดตศศกษา ครรงน ทวท 15 (2014)
- ฐาปกรณย ใจสรวรรณย, Prapa Sripichitt, Rungsarid Kaveeta, Tanee Sreewongchai, "การประเมดนสมรรถนะการผสมของสบผดร าส 6 accession", การประชรมวดชาการเสนอผล
งานวดจยร ระดรบบรณฑดตศศกษา ครรงน ทวท 15 มหาวดทยาลรยขอนแกรน (2014)
- ชวลดต จรดงจดตร, Rungsarid Kaveeta, Sansern Jampatong, Peeranuch Jompuk, Choosak Jompuk, "Increasing yield of maize hybrid using two ears per plant
trait.", การประชรมวดชาการขชาวโพดและขชาวฟปางแหรงชาตด ครรงน ทวท 37 (2015)
- นางสาวปภาวว สรขพดทกร ษย, Rungsarid Kaveeta, Chaisit Thongjoo, "Land Use Suitability Evaluation for Cultivation in Khaochangum Sub-district, Photharam
District, Ratchaburi Province", The 38th National Graduate Research Conference, Proceedings (Science and Technology) Volume 2.2 (2016)
- สดรฉด ตร ร ภผภร กร ดว, Puntip Jongkroy, Rungsarid Kaveeta, "Potential and Limitations of Livelihood of State Property's Land Intruders in Ban Kao Subdistrict,
Mueang Kanchanaburi District, Kanchanaburi Province", โครงการเครพอขรายการศศกษา วดจยร และความสรมพรนธยทางวดชาการดชานรรฐศาสตรยและรรฐประศาสนศาสตรย ครรงน ทวท 2
และการประชรมวดชาการระดรบชาตด "การบรดหารปกครองของภผมภด าค รรฐ ชรมชน ทชองถดนท ในการขรบเคลพอท นประเทศสผยร คร Thailand 4.0" (2018)
ระดรบนานาชาตด
- Rungsarid Kaveeta, Peerasak Srinives, Rewat Lersrutaiyotin, Vilai Santisopasri, โกศล ชรยมณว, "Development of Thai soybean cultivars to reduce green
beany flavour.", Conference Proceedings of the Second International Soybean Processing and Utilization Conference, (1996)
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