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โครงการววจยบ
ปป 2555-2556 การเปรกยบเทกยบผลผลวตขขาวโพดหวาน 4 สายพชนธธน ในพพนน ทกดท นว ลลกรชง บนอธทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชวราลงกรณ ( หชวหนขาโครงการ ) ไดขรบช ทธนจาก
สถาบชนววจยช แลพชฒนา ววทยาเขตเฉลวมพระเกกยรตว จชงหวชดสกลนคร
ปป 2558-2559 ผลของโปรตกนตตางระดชบในสลตรอาหารขขนตตอสมรรถภาพการผลวตและกระบวนการหมชกในกระเพาะหมชกของแพะเนพอน ลลกผสมระยะรธนต ทกไท ดขรบช หญขาเนเปปยรนหมชก
เปปนแหลตงอาหารหยาบ ( ผลรข วต มโครงการ ) ไดขรบช ทธนจากสคานชกงานพชฒนาววทยาศาสตรนและเทคโนโลยกแหตงชาตว (สวทช.)
ปป 2560-2561 การทดสอบ และคชดเลพอกพชนธธมน นช สคาปะหลชงทกลท งหชวเรรว ใหขผลผลวต และปรวมาณแปปงในหชวสดสลง สามารถปลลกและปรชบตชวไดขกบช ภาคตะวชนออกเฉกยงเหนพอตอน
บน ( ผลรข วต มโครงการ ) ไดขรบช ทธนจากสคานชกงานพชฒนาววทยาศาสตรนและเทคโนโลยกแหตงชาตว (สวทช.)
ปป 2561
รลปแบบการขอใชขพนนพ ทกฟท ารนม ทกสท งต ผลตตอความพพงพอใจของผลรข บช บรวการงานฟารนมมหาววทยาลชยเกษตรศาสตรน ววทยาเขตเฉลวมพระเกกยรตว จชงหวชดสกลนคร ( ผลรข วต ม
โครงการ ) ไดขรบช ทธนจากกองบรวหารการววจยช และบรวการววชาการ มหาววทยาลชยเกษตรศาสตรน ววทยาเขตเฉลวมพระเกกยรตว จชงหวชดสกลนคร
ปป 2561-2562 ผลของการใชขปยปธ อวนทรกยแน ละปธยป เคมกตอต ผลผลวตและคธณภาพดวนและนนาค ในสวนปาลนมนนาค มชนพพนน ทกอท ทธ ยานหนองหารเฉลวมพระเกกยรตว จชงหวชดสกลนคร ( ผลรข วต ม
โครงการ ) ไดขรบช ทธนจากกองบรวหารการววขยช และบรวการววชาการ มหาววทยาลชยเกษตรศาสตรน ววทยาเขตเฉลวมพระเกกยรตว จชงหวชดสกลนคร
ปป 2561-2562 ผลของชธดดวนโพนพวสยช ตตอการเจรวญเตวบโตและการใหขผลผลวตของแกตนตะวชน(Helianthus tuberosus L.) ( ผลรข วต มโครงการ ) ไดขรบช ทธนจากมหาววทยาลชย
เกษตรศาสตรน ววทยาเขตเฉลวมพระเกกยรตว จชงหวชดสกลนคร
ปป 2561

การใชขตนข และใบมชนสคาปะหลชง สายพชนธธน เคยล-สกล เพพอท ผลวตเปปนอาหารสชตวน ( หชวหนขาโครงการ ) ไดขรบช ทธนจากทธนอธดหนธนววจยช มก.

บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดชบชาตว
- Theerayut Juntanam, PICHAD KHEJORNSART, KANDA LOKAEWMANEE, Chairat Kumha, "The effects of different protein levels in concentrate on
productive performance of meat goats", ววทยาศาสตรนเกษตร 48 (2) (2017) 595-603
- Sakol Chaisri, Chairat Kumha, Tassanee Chanphuthin, rutchanon pongtong, tassanee triyanam, อคาพล เหลตามาลา, วกะพงษน เหลตาลาภะ, พชรดา ฉายศรก, โอ
ภาษ บธญเสรง, Ed Sarobol, "Testing Cassava Yield ‘KU-SAKONNAKHON’ in the Condition of the Farmers Area", ววทยาศาสตรนเกษตร(Agricultural Sci. J.) 49 (2)
(2018) 177-180
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดชบชาตว
- Chairat Kumha, Tassanee Chanphuthin, rutchanon pongtong, ทชศนกยน ไตรยนาม, Kingkan Panitnok, Sakol Chaisri, "Yield Trials and selection breeding of
cassava varieties progress in Sakon Nakhon province.", การประชธมววชาการระดชบชาตว งานเกษตรแฟรนนนทรกอสก าน ครชงน ทกท 3 "ววชาการกขาวหนขา ภลมปว ญ
ป ญาแหตงลธมต นนาค โขง"
(2015)
- Anusorn Kullawong, Chairat Kumha, sarinthip pongkuleekarn, Tassanee Chanphuthin, "Growth and Yield of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus
L.) Growth on Phon Phisai Soil Series", การประชธมววชาการระดชบชาตว งานเกษตรแฟรนนนทรกอสก านครชงน ทกท 4 (2016)
- Chairat Kumha, rutchanon pongtong, Tassanee Chanphuthin, tassanee triyanam, Sakol Chaisri, อคาพล เหลตามาลา, วกระพงษน เหลตาลาภะ, "Cassava Varieties
“KU – SAKOLNAKHON”", การประชธมววชาการระดชบชาตว เกษตรแฟรนนนทรกอสก าน ครชงน ทกท 4 (2016)
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รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- รางวชลทกท 1 ประจคาปป 2556 เรพอท ง "แนวทางการปลลกมะเขพอเทศเพพอท สตงโรงงานอาหารสคาเรรจรลปทกท 3 เตตางอย จชงหวชดสกลนคร" จาก มหาววทยาลชยเกษตรศาสตรน ววทยาเขตเฉลวมพระ
เกกยรตว จชงหวชดสกลนคร
ผลงานววจยช นกเน ปปนรายการรวบรวมระหวตางปป 1 มกราคม 2556 - 25 มวถนธ ายน 2564
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