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โครงการววจยบ
ปป 2554-2556 ผลของปนยป มมลโคอนดเมมดและปนยป เคมกทมทก ผก ลตรอการเจรวญเตวบโต และผลผลวตของมนนสสาปะหลนง 5 พนนธนใณ นดวนชนดสกลนคร ( ผมรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน ทนนจากทนนอนดหนนน
ววจยน มก.
ปป 2554-2555 ศนกยภาพการปลมกสรผางแปลงหญผาอาหารสนตวณ สสาหรนบเกษตรกรรายยรอยตสาบลเชกยงเครพอ อสาเภอเมพอง จนงหวนดสกลนคร ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทนนจาก
มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ ววทยาเขตเฉลวมพระเกกยรตว จนงหวนดสกลนคร
ปป 2555
ทนศนคตวของเกษตรกรตรอการปลมกมะเขพอเทศสรงโรงงานหลวงอาหารสสาเรมจรมปทกท 3 เตรางอย จนงหวนดสกลนคร ( ผมรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน ทนนจากสถาบนนววจยน และพนฒนา
ววทยาเขตเฉลวมพระเกกยรตว จ.สกลนคร
ปป 2555-2556 ศศกษาประสวทธวภาพการใหผหนรอของไผรกมว ซนงทกปท ลมกในสภาพดวนลมกรนง ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทนนจากมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ ววทยาเขตเฉลวมพระเกกยรตว
จนงหวนดสกลนคร
ปป 2556
การสสารวจความพศงพอใจและประชาสนมพนนธณ: โครงการพนฒนาคนณภาพนวเวศววทยาหนองหารและพนฒนาทรนพยากรทางวนฒนธรรมเพพอท เสรวมสรผางความเขผมแขมงของ
ชนมชนรอบหนองหารอยรางยนงท ยพน ( ผมรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน ทนนจากสสานนกงานประมงจนงหวนดสกลนคร
ปป 2557-2558 อวทธวพลของความยาวทรอนพนนธนตณ อร การเพวมท ผลผลวตมนนสสาหลนงทกปท ลมกบนชนดดวนลมกรนง ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทนนจากมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ ววทยาเขตเฉลวม
พระเกกยรตว จนงหวนดสกลนคร
ปป 2559
การศศกษาแนวทางการพนฒนาชนมชนเศรษฐกวจพอเพกยงแบบมกสวร นรรวมในพพนพ ทกโท ครงการพนฒนาลนมร นพาส กทาส อนนเนพอท งมาจากพระราชดสารว ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทนน
จากกองบรวหารววจยน และบรวการววจยน สสานนกงานววทยาเขตเฉลวมพระเกกยรตว จนงหวนดสกลนคร
ปป 2560

เมพองสมนนไพร ( ผมรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน ทนนจากสสานนกงบประมาณ

ปป 2560-2561 การศศกษาการมกสวร นรรวมของชนมชนในการใชผประโยชนณจากปปาเตมงรนงเฉลวมพระเกกยรตว 72 พรรษา บรมราชวนนก าถ อยรางยนงท ยพน ( ผมรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน ทนนจาก
มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ ววทยาเขตเฉลวมพระเกกยรตว จนงหวนดสกลนคร
ปป 2560-2561 การศศกษาและพนฒนาศนกยภาพอนทยานธรรมชาตววทว ยาปปาเตมงรนงเฉลวมพระเกกยรตว 72 พรรษา บรมราชวนนก าถ มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ ววทยาเขตเฉลวมพระ
เกกยรตว จนงหวนดสกลนคร ครนงพ ทกท 2 พ.ศ. 2560 ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทนนจากสสานนกงานอธวการบดก
ปป 2560
การศศกษาพพนพ ทกปท ลมกทกเท หมาะสมตรอการผลวตมะเขพอเทศเขผาสมโร รงงานหลวงอาหารสสาเรมจรมปทกท 3 (เตรางอย) ในรนนร ทกท 1 และรนนร ทกท 2 ( ผมรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน ทนนจากทนน
อนดหนนนววจยน มก.
ปป 2560-2561 เทคโนโลยกภมม สว ารสนเทศสสาหรนบการจนดเตรกยมแผนพนฒนาปปาธรรมชาตวของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ ววทยาเขตเฉลวมพระเกกยรตว จนงหวนดสกลนคร ( ผมรผ วร ม
โครงการ ) ไดผรบน ทนนจากมก.ฉกส.
ปป 2561-2562 การศศกษาความตผองการพนฒนาศนกยภาพการววจยน และบรวการววชาการของบนคลากร มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ ววทยาเขตเฉลวมพระเกกยรตว จนงหวนดสกลนคร ( ผมรผ วร ม
โครงการ ) ไดผรบน ทนนจากสสานนกงานววทยาเขต มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ ววทยาเขตเฉลวมพระเกกยรตว จนงหวนดสกลนคร
ปป 2561-2562 ผลของการใชผปยปน อวนทรกยแณ ละปนยป เคมกตอร ผลผลวตและคนณภาพดวนและนพาส ในสวนปาลณมนพาส มนนพพนพ ทกอท ทน ยานหนองหารเฉลวมพระเกกยรตว จนงหวนดสกลนคร ( ผมรผ วร ม
โครงการ ) ไดผรบน ทนนจากกองบรวหารการววขยน และบรวการววชาการ มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ ววทยาเขตเฉลวมพระเกกยรตว จนงหวนดสกลนคร
ปป 2561-2562 ผลของชนดดวนโพนพวสยน ตรอการเจรวญเตวบโตและการใหผผลผลวตของแกรนตะวนน(Helianthus tuberosus L.) ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทนนจากมหาววทยาลนย
เกษตรศาสตรณ ววทยาเขตเฉลวมพระเกกยรตว จนงหวนดสกลนคร
ปป 2560-2561 โครงการนพาส กทาส ทกมท ชก วก ตว ( ผมรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน ทนนจากสสานนกงานจนงหวนดสกลนคร
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สบงกบด กองบรวหารการววจยน และบรวการววชาการ สสานนกงานววทยาเขตเฉลวมพระเกกยรตวจงน หวนดสกลนคร
ปป 2563
การสสารวจและจนดฐานขผอมมลความหลากหลายของสนงคมพพชในพพนพ ทกปท าป อนนรกน ษณโครงการตามพระราชดสารวพนพ ทกท จนงหวนดสกลนครเพพอท การใชผประโยชนณอยรางยนงท ยพน (
หนวหนผาโครงการยรอย ) ไดผรบน ทนนจากทนนอนดหนนนววจยน มก.
ปป 2563
การสสารวจและจนดฐานขผอมมลพพชสมนนไพรในพพนพ ทกปท าป อนนรกน ษณตามแนวพระราชดสารวพนพ ทกท จนงหวนดสกลนครเพพอท การใชผประโยชนณอยรางยนงท ยพน ( ผมรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน ทนน
จากทนนอนดหนนนววจยน มก.
ปป 2563
โครงการววจยน แผนแมรบทโครงการอนนรกน ษณพนน ธนกรรมพพชอนนเนพอท งมาจากพระราชดสารว สมเดมจพระเทพรนตนราชสนดาฯ สยามบรมราชกนมารก (อพ.สธ.) ระยะ 5 ปปทเทก จมด (
ผมรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน ทนนจากทนนอนดหนนนววจยน มก.
ปป 2563
พนฒนาระบบสารสนเทศออนไลนณการตลาดดผานสมนนไพรสสาหรนบเกษตรกร มกระบบฐานขผอมมลใหผสามารถเชพอท มโยงตลาดระบบ Digital Economy ( ผมรผ วร มโครงการ )
ไดผรบน ทนนจากทนนอนดหนนนววจยน มก.
ปป 2565
การสสารวจและจนดทสาฐานขผอมมลไมผยางนาในพพนพ ทกปท าป อนนรกน ษณจงน หวนดสกลนคร ( ผมรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน ทนนจากทนนอนดหนนนววจยน มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ ววทยาเขต
เฉลวมพระเกกยรตว จนงหวนดสกลนคร
ปป 2565
การสสารวจและจนดทสาฐานขผอมมลไมผยางนาในพพนพ ทกปท าป อนนรกน ษณจงน หวนดสกลนครและจนงหวนดรผอยเอมด ( ผมรผ วร มโครงการ ) ไดผรบน ทนนจากงบประมาณของศมนยณนานาชาตวสว
รวนธรเพพอท การววจยน พนฒนาและถรายทอดเทคโนโลยก
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดนบชาตว
- Anusorn Kullawong, "Production of Cassava (Manihot esculenta Crantz.) in 2008/2009 Yearof Nakorn Ratchasima Province", วารสารววจยน มสด 4 (1)
(2011) 17-24
- Tanin Kongsila, Anusorn Kullawong, "Participation of Farmers Using Irrigation Water in Namkam River Basin Development Project, The Royal Initiative
Project.", วารสารการอาชกวะและเทคนวคศศกษา มหาววทยาลนยเทคโนโลยกพระจอมเกลผาพระนครเหนพอ 7 (14) (2017) 59-67
- Dokrak Marod, prateep duengkae, จนกรพงษณ ทองสวก, วงศธร พนมร พวง, สถวต ถวนท กสาแพง, Anusorn Kullawong, สนธรก ะ เหวมฮศก, "Tree stands clustering and carbon
stock assessment of deciduous dipterocarp forestat Kasetsart University Chalermphrakiat Sakonnakhon Province Campus,Sakonnakhon Province",
วารสารววจยน นวเวศววทยาปปาไมผเมพองไทย 1 (1) (2017) 1-9
- Chunjit Kaewkunya, Anusorn Kullawong, Sakol Chaisri, "The evaluation of cassava clones for high leaf yield and quality", วารสารแกรนเกษตร 47 (พวเศษ 1)
(2019) 549-556
ระดนบนานาชาตว
- Suparp Kanyacome, THANAWAT PHATTARAWORAMET, WUTTIPHONG PHADEEKUL, Anusorn Kullawong, "A Conceptual Analysis of Mobile Application
for the Thai Herbal City", TEST Engineering and Management 83 (-) (2020) 18034-18039
- KANDA LOKAEWMANEE, WUTTIPHONG PHADEEKUL, Suparp Kanyacome, WARINMAD KEDTHONGMA, Rujikarn SIRIVAL, Puvadol Doydee, Anusorn
Kullawong, Theerayut Juntanam, PICHAD KHEJORNSART, "Effect of herb residue supplementation on growth performance, economic return, carcass
quality and ammonia nitrogen of broiler chickens", International Journal of Poultry Science 19 (10) (2020) 486-492
- ธนนยพร ปนะวงศณ, SURACHET ARAMRAK, Natthapol Chittamart, Worachart Wisawapipat, Phakphoom TANTACHASATID, Anusorn Kullawong, "Association
between Physical Quality and Chemical Fertility of Lateritic Soils under Dry Dipterocarp Forest and Cultivation", Communications in Soil Science and
Plant Analysis 52 (12) (2021) 1448-1457
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดนบชาตว
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ตตาแหนหง นนกววชาการเกษตร
สบงกบด กองบรวหารการววจยน และบรวการววชาการ สสานนกงานววทยาเขตเฉลวมพระเกกยรตวจงน หวนดสกลนคร
- Anusorn Kullawong, "Water Requirement for Growth and Yield of Mulato IIBrachiaria hybrid ( CIAT 36087 ) for Phon Phisai Soil Series", การประชนม
สนมมนาทางววชาการมหาววทยาลนยเทคโนโลยกราชมงคลตะวนนออก ครนงพ ทกท 4 (2011)
- Anusorn Kullawong, "Potentials of Pasture for Small Farms in Tumbon ChiangKhrua Amphur Muang Sakon Nakhon Province", การประชนม
ววชาการงานเกษตรแฟรณ ภมมปว ญ
ป ญาแหรงอกสาน ครนงพ ทกท 1 (2013)
- Anusorn Kullawong, "Study on Quality tiller of Pai Kim Sung (Bambusa beecheyana Munro) Grown on Lateritic Soil", การประชนมทางววชาการ
มหาววทยาลนยมหาสารคามววจยน ครนงพ ทกท 10 (2014)
- Puvadol Doydee, sarinthip pongkuleekarn, Rattiyaporn Boonthaveepaisarn, Anusorn Kullawong, Panida Aklrataweethong, Tassanee Chanphuthin, นาง
สาวหทนยรนตนณ ศรกสรผอย, sittichai boontaweepaisan, "Small-scale Farmers Attitude towards Tomato Plantation for Serving Royal Factory No. 3 Tao Ngoi,
Sakon Nakhon Province", การประชนมทางววชาการ ครนงพ ทกท 52 (2014)
- Anusorn Kullawong, Chairat Kumha, sarinthip pongkuleekarn, Tassanee Chanphuthin, "Growth and Yield of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus
L.) Growth on Phon Phisai Soil Series", การประชนมววชาการระดนบชาตว งานเกษตรแฟรณนนทรกอสก านครนงพ ทกท 4 (2016)
- WUTTIPHONG PHADEEKUL, WARINMAD KEDTHONGMA, ประสวทธวธ วงษณพรม, Anusorn Kullawong, sarinthip pongkuleekarn, ธวดา สกยนพ , เพมญพวชญณ พรมจนกร, ววษณน
มกลา, ศนภราภรณณ อาจววชยน , อรอนงคณ อวนทรณกอง, "A Preliminary Estimation on Status of Herbal Plants in the 72 nd Year His.M. Queen Sirikit Chalermprakiat Dry
Dipterocarp Forest Park, Sakon Nakhon Province", การประชนมววชาการระดนบชาตว งานเกษตรแฟรณนนทรกอสก านครนงพ ทกท 4 (2016)
- Dokrak Marod, prateep duengkae, สนธรก ะ เหวมศศก, จนกรพงษณ ทองฉวก, วงศธร พนมร พวง, Anusorn Kullawong, ถาวร กรอเกวด, สถวตยณ ถวนท กสาแพง, "Deciduous Dipteroca
Forest Dynamic after Protected Forest Fire at 72nd Year HM Queen Sirikit Chalermprakiat Deciduous Dipterocarp Prak, Kasetsart University
Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus", การประชนมววชาการและนสาเสนอผลงานววชาการเครพอขรายววจยน นวเวศววทยาปปาไมผประเทศไทย ครนงพ ทกท 7 (2018)
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- รางวนลทกท 1 ประจสาปป 2556 เรพอท ง "แนวทางการปลมกมะเขพอเทศเพพอท สรงโรงงานอาหารสสาเรมจรมปทกท 3 เตรางอย จนงหวนดสกลนคร" จาก มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ ววทยาเขตเฉลวมพระ
เกกยรตว จนงหวนดสกลนคร
ผลงานววจยน นกเพ ปปนรายการรวบรวมระหวรางปป 1 มกราคม 2554 - 26 พฤศจวกายน 2565

พวมพณครนงพ ลราสนดเมพอท 26/11/65

หนผา 3 จาก 3

