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1 Server Virtualization using User Behavior 
Model Focus on Provisioning concept

   การประชุมวิชาการระดบันานาชาติ  ICCITE
 2012: International Conference on 
Communication and Information 
Technology and Engineering ณ เมืองเวนิส 
 ประเทศอิตาลี

25-27 เมษายน 
2555

อาจารยดุ์ลยวิทย ์ ปรางชุมพล คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

2 Comparison of ANFIS and ANN for 
Estimation of Biochemical Oxygen 
Demand Parameter in Surface Water

   International Journal of Chemical and 
Biological Engineering 6

2555 อาจารยศิ์ริลกัษณ์  อารีรัชชกุล คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

3 Analyzing the Relation of Community 
Group for Research Paper Bookmarking by 
Using Association Rule

   การประชุมวิชาการระดบันานาชาติ  ICCITE
 2012: International Conference on 
Communication and Information 
Technology and Engineering ณ เมืองเวนิส 
 ประเทศอิตาลี

25-27 เมษายน 
2555

อาจารยพิ์จิตรา  จอมศรี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

4 การพฒันาตน้แบบการพยากรณ์นกัศึกษา
ใหม่ ดว้ยวิธีกฎการจ าแนกแบบเทคนิค
ตน้ไมต้ดัสินใจ
New Student's Enrollment Forecast  Model 
Development  Applied by Classification 
Rule Uses Decision Tree Technique

   การประชุมวิชาการระดบันานาชาติ  
ICCESSE 2012: International Conference 
on Computer, Electrical, and Systems 
Sciences, and Engineering ณ เมืองปารีส 
ประเทศฝร่ังเศส

25-26 เมษายน 
2555

อาจารย ์ดร.สุมิตรา  นวลมีศรี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

5 Confocal laser scanning microscopy of 
dextran-rice starch mixtures

   วารสาร Carbohydrate Polymers ปีท่ี 87 
ฉบบัท่ี 1 หน้า 557-563

2555 อาจารย ์ดร.ปิยะดา  อาชายทุธการ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

6 Isolation and characterization of 
ellagitannins as the major polyphenolic 
components of Longan (Dimocarpus longan 
Lour) seeds

   Phytochemistry ปีท่ี 77 หน้า 226-237 (2012)  พฤษภาคม 2555 อาจารย ์ดร.ยทุธนา  สุดเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

7 Evaluation of ethnobotanical vegetables and 
herbs in Samut Songkram province

   วารสาร Procedia Engineering (2012) ปีท่ี 32
 หน้า 160-165

2555 อาจารย ์ดร.ยทุธนา  สุดเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

8 ค่าอา้งอิงของสารชีวเคมีท่ีใชท้ดสอบการ
ท างานของไต blood urea nitrogen และ 
creatinine จากลิเทียมเฮปารินพลาสมาใน
คนปกติ

   การประชุมทางวิชาการระดบัชาติ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประจ าปี 2555 
"ชุมชนทอ้งถ่ิน : ฐานรากการพฒันา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ณ โรงแรม
โฆษะ จงัหวดัขอนแก่น และประเทศลาว

16-19 กุมภาพนัธ์ 
2555

อาจารย ์ดร.ยทุธนา  สุดเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

9 All-Optical Nanoscale Microring Device 
and System Design for Nano 
Communication

   วารสาร Procedia Engineering (2012) ปีท่ี 32
 หน้า 509-515

2555 อาจารยณ์รงค ์ สงัวาระนที
อาจารยนิ์ศากร  สงัวาระนที

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

10 Screening for antimicrobial and antimalarial 
activities of Longan (Dimocarpus longan 
Lour) seeds

   วารสาร Scientific Research and Essays 
(SRE)

2555 อาจารย ์ดร.ยทุธนา  สุดเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
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11 องคป์ระกอบทางเคมีของอนุภาคฝุ่ นท่ีมี
ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน และอนุภาคฝุ่ น
ทั้งหมด ในบรรยากาศเขตเมือง
Characterization of Chemical in PM-10 and 
TSP in Ambient Air in Urban Area

   การประชุมวิชาการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ
คร้ังท่ี 11 และ 1th International Conference
 Environmental Science, Engineering and 
Management ณ โพธ์ิวดล รีสอร์ท แอนด ์
สปา จงัหวดัเชียงราย

21-23 มีนาคม 
2555

ผูช่้วยศาสตราจารยศิ์วพนัธุ์  ชูอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

12 การทดลองให้ความรู้และขอ้มูลข่าวสาร
ของชุมชน เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
ทิ้งขยะของประชาชนต าบลสวนหลวง 
อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม
Determination of Knowledge Transfer 
Implementation on Behavior Adaptation for 
Solid Waste Disposal : Case Study at 
Suanluang Sub-District, Amphawa, Samut 
Songkram

   การประชุมวิชาการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ
คร้ังท่ี 11 และ 1th International Conference
 Environmental Science, Engineering and 
Management ณ โพธ์ิวดล รีสอร์ท แอนด ์
สปา จงัหวดัเชียงราย

21-23 มีนาคม 
2555

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไพบูลย ์ แจ่มพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

13 The Development of Electronic Journal 
Online Management System: A Case Study 
of Journal of Suan Sunandha Rajabhat 
University Research

   การประชุมวิชาการระดบันานาชาติ 
Technology Innovation and Industrial 
Management (TIIM 2012) ณ มหาวิทยาลยั
มาเรีย คลูร่ี สโกดาว่า เมืองลูบริน ประเทศ
โปแลนด์

22-25 พฤษภาคม 
2555

อาจารยธ์นากร  อุยพานิชย์
อาจารยเ์สถียร  จนัทร์ปลา

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

14 The research evaluation in Education with h-
index in Research University in Thailand

   การประชุมวิชาการระดบันานาชาติ 
Technology Innovation and Industrial 
Management (TIIM 2012) ณ มหาวิทยาลยั
มาเรีย คลูร่ี สโกดาว่า เมืองลูบริน ประเทศ
โปแลนด์

22-25 พฤษภาคม 
2555

อาจารยเ์สถียร  จนัทร์ปลา
อาจารยธ์นากร  อุยพานิชย์

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

15 A Study of the Process in Contemporary 
Dramatic Script Creation Developed from 
Lanna Folk Performing Arts: A Case Study 
of Sasiwipa Richardson

   การประชุมวิชาการระดบันานาชาติ "Theatre
 Between Tradition and Contemporaneity" 
 ณ เมือง Retczhof Castle in Leitring Bei 
Leibnitz ประเทศออสเตรีย

17-21 ธนัวาคม 
2555

อาจารยว์นศกัด์ิ  ผดุงเศรษฐกิจ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

16 Analysis of Student Motivation Behavior 
on e-Learning Based on Association rule 
mining

   การประชุมวิชาการระดบันานาชาติ 
International Conference on Education and 
Information Technology(ICEIT 2012) ณ 
กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส

27-28 มิถุนายน 
2555

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กลัยณัฎฐ์  กุหลาบ
เพช็รทอง
อาจารยภ์าณุ  วราภรณ์
อาจารยช์ลทิชา  ทองศิริ

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

17 Effective of Unicast And Multicast IP 
Address Attack Over Intrusion Detection 
System with Honeypot

   การประชุมวิชาการระดบันานาชาติ 2012 
Spring World Congress on Engineering and
 Technology (SCET) ณ เมืองซีอาน 
ประเทศจีน

27-30 พฤษภาคม 
2555

อาจารยอ์รรถพล  ป้อมสถิตย์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี



ตาราง 2 รายละเอียดผลการด าเนินงานของงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตพีมิพ์เผยแพร่ในระดบัชาตหิรือระดบันานาชาต ิต่ออาจารย์ประจ าและ/หรือนักวจิัยประจ า

วิจยั สร้างสรรค์ ชาติ นานาชาติ 0.125 0.25 0.50 0.75 1.00

ช่ือ-สุกล 

เจ้าของผลงาน

สังกัดหน่วยงานล าดบั ช่ืองานวจิัย/

งานสร้างสรรค์ทีต่พีิมพ์เผยแพร่

ประเภทช้ินงาน ระดบัการตพีิมพ์ ช่ือวารสารทีต่พีิมพ์/

แหล่งทีเ่ผยแพร่

วนั/เดือน/ปี

ทีต่พีิมพ์

ค่าน า้หนัก

18 รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีเหมาะสม
กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในจงัหวดั
อ่างทอง
Model of Scirence Teaching Appropriate 
Grade 9 Students in Ang-Thong Province

   การประชุมวิชาการและผลงานวิจยั
ระดบัชาติ คร้ังท่ี 2 "ราชภฏัเพชรบุรีวิจยั เพ่ือ
แผน่ดินไทยท่ีย ัง่ยนื" ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี

26-27 พฤษภาคม 
2555

อาจารย ์ดร.วิชาญ  เลิศลพ
อาจารย ์ดร.โกมล  ไพศาล

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

19 การจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้
เองในรายวิชา แคลคูลสั 1
Learning that Students Who Know 
Themselves in a Calculus 1

   การประชุมวิชาการและผลงานวิจยั
ระดบัชาติ คร้ังท่ี 2 "ราชภฏัเพชรบุรีวิจยั เพ่ือ
แผน่ดินไทยท่ีย ัง่ยนื" ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี

26-27 พฤษภาคม 
2555

อาจารย ์ดร.โกมล  ไพศาล คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

20 Environmental Management System for 
Tourist Accommodations in Amphawa, 
Samut Songkram, Thailand

   การประชุมวิชาการระดบันานาชาติ 
International Conference on Environmental,
 Biological, and Ecological Sciences, and 
Engineering (ICEBESE 2012) ณ เมือง
ออสโล ประเทศนอร์เวย์

13-14 สิงหาคม 
2555

อาจารย ์ดร.ทศันาวลยั  อุฑารสกุล คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

21 Reducing Greenhouse Gasses Emissions by 
Recyclable Material Bank Project in 
Universities of Thailand

   การประชุมวิชาการระดบันานาชาติ 
International Conference on Environmental
 Systems Science and Engineering (ICESSE
 2012) ณ เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์

13-14 สิงหาคม 
2555

อาจารย ์ดร.รณบรรจบ  อภิรติกุล คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

22 Mining Educational Data to Analyze the 
Student Motivation Behavior

   การประชุมวิชาการระดบันานาชาติ 
International Conference on Information 
Technology and Computer Science ณ กรุง
ปารีส ประเทศฝร่ังเศส

22-23 สิงหาคม 
2555

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กลัยณัฎฐ์  กุหลาบ
เพช็รทอง
อาจารยช์ลทิชา  ทองศิริ

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

23 Proteolytic dedradation of Anchovy 
(Spolephorus spp.) proteins by halophilic 
proteinase from Halovacillus sp. SR5-3

   การประชุมวิชาการระดบันานาชาติ 
International Conference on Agriculture, 
Biotechnology, and Biosystem Engineering
 ณ กรุงปารีส  ประเทศฝร่ังเศส

22-23 สิงหาคม 
2555

อาจารย ์ดร.ศิริลกัษณ์  นามวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

24 Characterization of novel atrazine-
degrading Klebsiella sp. Isolated from Thai 
agricultural soil

   การประชุมวิชาการระดบันานาชาติ 
International Conference on Environmental,
 Biological and Ecological Sciences, and 
Engineering ณ กรุงปารีส  ประเทศฝร่ังเศส

22-23 สิงหาคม 
2555

อาจารย ์ดร.โสพิศ  สว่างจิตร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

25 บุคลากรในสงักดักรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ินกบัการใชย้าชุด

   การประชุมวิชาการระดบัชาติ เร่ือง การวิจยั
และนวตักรรมเพ่ือพฒันาสามจงัหวดั
ชายแดนใตแ้ละประเทศไทย ณ 
มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์

7-8 สิงหาคม 2555 อาจารย ์ภญ.พิมพร  ทองเมือง คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
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26 ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพตนเองดว้ยการแพทยแ์ผนไทย
ของบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนั
ทา

   การประชุมวิชาการระดบัชาติ เร่ือง การวิจยั
และนวตักรรมเพ่ือพฒันาสามจงัหวดั
ชายแดนใตแ้ละประเทศไทย ณ 
มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์

7-8 สิงหาคม 2555 อาจารยณ์ัฐวรรณ  วรพิสุทธวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

27 การเปรียบเทียบการจ าแนกขอ้มูลของ
แบบจ าลองเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ กฎ
พ้ืนฐาน และเคเนียเรสเนเบอร์
Comparative Study of Classification 
Properties Between Decision Tree, Rule-
base and K-Nearest Neighbor

   การประชุมวิชาการระดบัชาติ The 8th 
National Conference on Computer and 
Information Technology ณ โรงแรมดุสิต
ธานี เมืองพทัยา

9-10 พฤษภาคม 
2555

อาจารยบ์ุศรินทร์  เอ่ียมธนากุล คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

28 Analysis of Student Motivation Behavior 
on e-Learning Based on Association rule 
mining

   การประชุมวิชาการระดบันานาชาติ 
International Conference on Education and 
Information Technology (ICEIT 2012) ณ 
กรุงปารีส  ประเทศฝร่ังเศส
World Academy of Science Engineering 
and Technology ฉบบัท่ี 66

มิถุนายน 2555 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กลัยณัฎฐ์  กุหลาบ
เพช็รทอง
อาจารยภ์าณุ  วราภรณ์

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

29 Asymptomatic fecal carriage of bacteria in 
cafeteria workers nearby National Cancer 
Institute, Bangkok, Thailand
แบคทีเรียนในอุจจาระของคนงาน
ร้านอาหารบริเวณสถาบนัมะเร็งแห่งชาติ

   การประชุมวิชาการระดบัชาติ "วิทยาศาสตร์
วิจยั" คร้ังท่ี 4 The 4th Science Research 
National Conference ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร

12-13 มีนาคม 
2555

อาจารย ์ดร.ยทุธนา  สุดเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

30 ความหลากชนิดของนกบริเวณชายคลอง 
อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม
Species Diversity of Birds Along the canals 
in Amphawa District, Samut Songkram 
Province

   การประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ คร้ังท่ี 4 ภายใต ้Theme
 : Sustainable Green Growth and Disaster 
Mitigations ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอน
เวนชัน่ กรุงเทพฯ

6-7 กนัยายน 2555 ผูช่้วยศาสตราจารยนิ์ธินาถ  เจริญโภคราช คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี


