สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.นนตยยศรร แสงเดดอน

ตตาแหนหง

รองศาสตราจารยย

การศศกษา

สบงกบด

ภาควนชาพพนธธศาสตรย คณะวนทยาศาสตรย บางเขน

วท.บ.(วนทยาศาสตรยทางทะเล), จธฬาลงกรณยมหาวนทยาลพย , ไทย,
วท.ม.(พพนธธศาสตรย), มหาวนทยาลพยเกษตรศาสตรย , ไทย,
Ph.D.(Cytogenetics), Kansas State University , สหรพฐอเมรนกา,

สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

Genetics, Plant Genetics, Cytogenetics

โครงการววจยบ
ปป 2541

การคพดเลดอกและขยายพพนธธหย ญญาแฝกทนเคคม ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบพ ทธนจากสสานพกงานคณะกรรมการพนเศษเพดอพ ประสานงานโครงการอพนเนดอพ งมาจากพระราชดสารน

ปป 2542

การคพดเลดอกและขยายพพนธธหย ญญาแฝกทนเคคม ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบพ ทธนจากสสานพกงานคณะกรรมการพนเศษเพดอพ ประสานงานโครงการอพนเนดอพ งมาจากพระราชดสารน

ปป 2544-2546 การทดสอบปลผกและคพดเลดอกแฝกทนเคคมในสภาพแปลงทดลอง ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบพ ทธนจากสสานพกงานคณะกรรมการพนเศษเพดอพ ประสานงานโครงการอพน
เนดอพ งมาจากพระราชดสารน (สสานพกงาน กปร.)
ปป 2546-2551 โครงการวนจยพ และถรายทอดงานวนจยพ สผเร กษตรกรในเขตอรสานตอนบน ( หพวหนญาโครงการ ) ไดญรบพ ทธนจากทธนอธดหนธนวนจยพ มก.
ปป 2549

การทดสอบพพนธธแย ละการเขตกรรมสบผดร าส ทรวพ ทน ยาเขตเฉลนมพระเกรยรตนสกลนคร ( หพวหนญาโครงการยรอย ) ไดญรบพ ทธนจากทธนอธดหนธนวนจยพ มก.

ปป 2549
การศศกษาความพศงพอใจของผผบญ รนโภคทรมพ ตร อร ผลนตภพณฑยนาสน ดดมพ นนทรรอสร านของมหาวนทยาลพยเกษตรศาสตรย วนทยาเขตเฉลนมพระเกรยรตน จพงหวพดสกลนคร ( ผผรญ วร ม
โครงการ ) ไดญรบพ ทธนจากทธนอธดหนธนวนจยพ มก.
ปป 2549
การศศกษาและพพฒนาศพกยภาพอธทยานธรรมชาตนวทน ยาปปาเตคงรพงเฉลนมพระเกรยรตน ๗๒ พรรษา บรมราชนนนร าถ มหาวนทยาลพยเกษตรศาสตรย วนทยาเขตเฉลนมพระเกรยรตน
จพงหวพดสกลนคร ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบพ ทธนจากทธนอธดหนธนวนจยพ มก.
ปป 2549

การสอนภาษาอพงกฤษโดยเนญนการปฏนบตพ เน พดอพ การนสาไปใชญไดญจรนงในชรวตน ประจสาวพน ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบพ ทธนจากทธนอธดหนธนวนจยพ มก.

ปป 2549
มก.

ปปจจพยทรสพ งร ผลตรอการเลดอกศศกษาตรอของนนสตน มหาวนทยาลพยเกษตรศาสตรย วนทยเขตเฉลนมพระเกรยรตน จพงหวพดสกลนคร ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบพ ทธนจากทธนอธดหนธนวนจยพ

ปป 2550
วนจยพ มก.

ปปจจพยในการเลดอกสถาบพนอธดมศศกษาของนพกเรรยนชพนน มพธยมศศกษาตอนปลายในเขตภาคตะวพนออกเฉรยงเหนดอตอนบน ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบพ ทธนจากทธนอธดหนธน

ปป 2550-2552 ลพกษณะทางกายภาพบางประการและความหลากหลายทางชรวภาพของประชากรปลาเนดอน อรอนและปลาหนพงบางชนนดของพดนน ทรชพ มรธ นนาส หนองหาร ( ผผรญ วร ม
โครงการ ) ไดญรบพ ทธนจากทธนอธดหนธนวนจยพ มก.
ปป 2551
การวนเคราะหยรปผ แบบการเตนมหมผเร มธนลใหญกบพ ดรเอคนเอตรอลพกษณะเพศของปรงสกธล Cycas ในประเทศไทยโดยเทคนนค Methylation-Sensitive Amplification
Polymorphism (MSAP) เพดอพ นสาไปสผกร ารพพฒนาเครดอพ งหมายโมเลกธลจสาเพาะกพบเพศ
ของปรง ( หพวหนญาโครงการ ) ไดญรบพ ทธนจากทธนอธดหนธนวนจยพ มก.
ปป 2551
ภผมปน ญ
ป ญาและองคยความรผขญ องชธมชนในการจพดการความหลากหลายของพดชนนาส พดนน บญานในพดนน ทรหพ นองหาร จพงหวพดสกลนคร ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบพ ทธนจากทธนอธด
หนธนวนจยพ มก.
ปป 2551-2554 การพพฒนาเครดอพ งหมายโมเลกธลประเภท Codominant markers สสาหรพบยรนจสาเพาะในบพวหลวงเพดอพ การระบธความจสาเพาะของพพนธธย ตรวจสอบลผกผสม และ
วนเคราะหยคณ
ธ ลพกษณะยรน ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบพ ทธนจากทธนอธดหนธนวนจยพ มก.
ปป 2551-2554 การศศกษาเปรรยบเทรยบการเจรนญและการเตนบโตของบพวหลวงในนาบพวเขตพดนน ทรภพ าคตะวพนออกเฉรยงเหนดอ ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบพ ทธนจากทธนอธดหนธนวนจยพ มก.
ปป 2548-2552 การตรวจสอบความเปปนลผกผสมและการตรวจสอบปลอมปนของเมลคดพพนธธขย าญ วโพดลผกผสมเดรยพ วโดยใชญเครดอพ งหมายดรเอนเอ ( หพวหนญาโครงการยรอย ) ไดญรบพ ทธน
จากทธนอธดหนธนวนจยพ มก.
ปป 2552-2553 การศศกษามาตรการพพฒนากสาลพงคน เพดอพ สนพบสนธนการสรงเสรนมการลงทธน ของประเทศ ไทยดญานการเกษตรในประเทศลาว ( หพวหนญาโครงการ ) ไดญรบพ ทธนจาก
สสานพกงานคณะกรรมการวนจยพ แหรงชาตน
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สบงกบด ภาควนชาพพนธธศาสตรย คณะวนทยาศาสตรย บางเขน
ปป 2552-2553 การศศกษาสมรรถนะการเจรนญเตนบโตและคธณภาพซากของไกรดาส ภผพาน ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบพ ทธนจากเงนนรายไดญมหาวนทยาลพยเกษตรศาสตรย วนทยาเขตเฉลนมพระ
เกรยรตน จพงหวพดสกลนคร
ปป 2553

การจสาแนกกลธมร พพนธธกรรมและการตรวจหาเครดอพ งหมายดรเอคนเอของไกรเนดอน ดสาไทยโดยใชญไมโครแซทเทลไลทย ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบพ ทธนจากทธนอธดหนธนวนจยพ มก.

ปป 2553-2556 การศศกษาพพนธธกรรมของสบผดร าส เพดอพ เปปนแนวทางในการปรพบปรธงพพนธธแย ละบทบาทของกระบวนการเตนมหมผเร มธนลใหญดเร อคนเอตรอการแสดงออกของยรนในสบผดร าส ( ผผญ
รรวมโครงการ ) ไดญรบพ ทธนจากทธนอธดหนธนวนจยพ มก.
ปป 2554-2556 ความหลากหลายทางพพนธธกรรมของพรรณไมญนาสน ใกลญสญ
ผ พพนธธแย ละทรมพ ศร กพ ยภาพเปปนพดชเศรษฐกนจโดยใชญเครดอพ งหมายดรเอคนเอ ( ผผรญ วร มโครงการ ) ไดญรบพ ทธนจากทธนอธด
หนธนวนจยพ มก.
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดพบชาตน
- Thunya Taychasinpitak, พรชณนตตา ธารานธกลผ , Kasem Piluek, Nitsri Sangduen, "Hybridization and Selection for Male Sterile Ornamental Pepper",
Agricultural Science Journal (วารสารวนทยาศาสตรยเกษตร) 38 (4) (2007) 347-352
- มาตธวรรณ บณยพษเฐรยร, Thunya Taychasinpitak, Nitsri Sangduen, Patana Sukprasert, "Selection and Inheritance of Male Sterility Character to
Non-pungent Fruit Ornamental Pepper", Agricultural Science Journal (วารสารวนทยาศาสตรยเกษตร) 40 (2) (2009) 167-174
ระดพบนานาชาตน
- Vipa Hongtrakul, Thiti Kanchanaketu, Nitsri Sangduen, "Analysis of Sex Determination in Some Cycads Using Methylation- Sensitive Amplification
Polymorphism (MSAP)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวนทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาวนทยาศาสตรย) 41 (4) (2007) 641-650
- Nitsri Sangduen, Methanee Toahsakul, Vipa Hongtrakul, "Comparative Karyomorphological Study between Male and Female Plants of Some Cycas
and Zamia Species", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวนทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาวนทยาศาสตรย) 43 (3) (2009) 476-485
- Nitsri Sangduen, Somporn Prasertsongskun, "Regeration and Application: From Suspension Cultured-Derived Inflorescences of Vetiveria zizanioides (L.)
Nash to Selection of Herbicide-Resistant Cell", AU JOURNAL OF TECHNOLOGY 2009 (12) (3) (2009) 135-148
- PHINYARAT KONGPRAKHON, Pattama Sirithunya, Vipa Hongtrakul, Theerayuth Toojinda, Nitsri Sangduen, "Syntenic Relationship of Loci for
Quantitative Resistance to Pyricularia grisea in Rice and Barley", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวนทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาวนทยาศาสตรย) 44 (3)
(2010) 381-391
- PHINYARAT KONGPRAKHON, Cuesta-Marcos, A., Hayes, P.M., Vipa Hongtrakul, Sirithunya, P., Toojinda, T., Nitsri Sangduen, "Four QTL in rice associated
with broad spectrum resistance to blast isolates from rice and barley", Journal of Phytopathology 158 (2) (2010) 125-131
- Piyamas Phongkaew, Nitsri Sangduen, Amara Thongpan, Uraiwan Arunyawat, Akarapong Swatdipong, นายประมธข ฤาแกญวมา, Vipa Hongtrakul, "Isolation
and characterization of eight novel microsatellite loci in whisker sheatfish (Micronema bleekeri Gunther 1864)", Conservation Genetics Resources 3 (3)
(2011) 425-427
- Sae-Eung, C., Kanchanaketu, T., Nitsri Sangduen, Vipa Hongtrakul, "DNA methylation and genetic diversity analysis of genus Cycas in Thailand", African
Journal of Biotechnology 11 (4) (2012) 743-751
- Kanchanaketu, T, Nitsri Sangduen, Toojinda, T, Vipa Hongtrakul, "Genetic diversity analysis of Jatropha curcas L. (Euphorbiaceae) based on
methylation-sensitive amplification polymorphism", GENETICS AND MOLECULAR RESEARCH 11 (2) (2012) 944-955
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- Chokechai Aekatasanawan, Chamnan Chutkaew, Peerasak Srinives, Nitsri Sangduen, "การเปรรยบเทรยบวนธกร ารคพดเลดอกสายพพนธธแย ละขญาวโพดลผกผสมในขญาวโพด
สองประชากร", การประชธมทางวนชาการของมหาวนทยาลพยเกษตรศาสตรย ครพงน ทรพ 29 (1991)
- Chokechai Aekatasanawan, Chamnan Chutkaew, Peerasak Srinives, Nitsri Sangduen, "การเปรรยบเทรยบวนธกร ารประเมนนสายพพนธธผย สมตพวเองหนศงพ ชพวพ ในขญาวโพดสอง
ประชากร", การประชธมทางวนชาการของมหาวนทยาลพยเกษตรศาสตรย ครพงน ทรพ 29
(1991)
- Chokechai Aekatasanawan, Chamnan Chutkaew, Peerasak Srinives, Nitsri Sangduen, "การเปรรยบเทรยบวนธกร ารคพดเลดอกหมธนเวรยนในขญาวโพดสองประชากร", การ
ประชธมทางวนชาการของมหาวนทยาลพยเกษตรศาสตรย ครพงน ทรพ 29 (1992)
- Nitsri Sangduen, "Strains of Agrobacterium tumefaciens for efficiency of gene transformation in callus of Pathum Thani 1 rice (Oryza sativa L.)", การ
ประชธมวนชาการ ครพงน ทร4พ 4 มหาวนทยาลพยเกษตรศาสตรย (2006)
- กนกวรรณ แดงสวพสดน,ด Vipa Hongtrakul, Nitsri Sangduen, Niran Juntawong, "Study on genetic diversity of lotus (Nelumbo nucifera Gaertn) using RAPD and
AFLP techniques", การประชธมทางวนชาการของมหาวนทยาลพยเกษตรศาสตรย ครพงน ทรพ 46 (2008)
- Tanavadee Kumchoo, Nitsri Sangduen, Vipa Hongtrakul, "Genomic screening of rice using microsatellite and specific functional markers for the
differentiation of rice germplasm", การประชธมทางวนชาการของมหาวนทยาลพยเกษตรศาสตรย ครพงน ทรพ 47 (2009)
- Praphat Kawicha, Nitsri Sangduen, นางสาวนนาส ผศงน ไชยวรรณ, "In Vitro-induced Flowering of Miniature Rose", การประชธมวนชาการพดชสวนแหรงชาตน ครพงน ทรพ 9 (2010)
ระดพบนานาชาตน
- Nitsri Sangduen, Sornprach Thanisawanyangkura, ดร.มาลร สธวรรณอพตถย, JESSADA TECHAMAHASARANONT, "A Conceptual Framework of the Proposed
Project on GMS Green Corridor: Promoting Biodiversity Education Research and Training (The Green BERT Project)", Workshop on Strategic Research
Framework of Natural Resource & Environmental Management Issues in the Greater Mekong Sub-region (GMS) (2009)
- Dr.Phudalay Latvilayvong, PATCHA SATTAKA, Nitsri Sangduen, RUNGTAWEE PADAKAN, ดร.มาลร สธวรรณอพตถย, "GLUTINOUS RICE IS LIFE LINKAGE: A JOINT
LAO-THAI INITIATIVE TOWARDS COMMUNITY-BASED FOOD AND JOB SECURITY", the third International Rice Congress 2010 (2010)
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