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ปปญหาพวเศษ
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2554-2555 การพลฒนาผลสลมฤทธวท
ธ างการเรวยนววชาการประยยก ตยคอมพววเตอรยใ นชววต
ว ประจตาวลน ดขวยระบบการเรวยนออนไลนย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจาก
ทยนววจย
ล คณะทรลพ ยากรและสวงช แวดลขอม มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตศรวร าชา
ปป 2554-2555 การววเคราะหยปจ
ป จลยทวส
ช งน ผลตนอผลสลมฤทธวข
ธ องผมเข รวยน ดขวยววธก
ว ารจลด การเรวยนออนไลนยแบบผสมผสานในระดลบอยด มศศก ษา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทยนจากทยนววจย
ล คณะทรลพ ยากรและสวงช แวดลขอม มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตศรวร าชา
ปป 2555-2556 การใชขเทคนวคเหมชองขขอมมล เพชอ
ช การพลฒนาแบบจตาลองการพยากรณย ผลสลมฤทธวท
ธ างการศศก ษาดขวยววธก
ว ารจลด การเรวยนการสอนแบบผสมผสาน ( หลว
หนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากทยนววจย
ล คณะววทยาศาสตรย ศรวร าชา มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ศรวร าชา
ปป 2555-2556 การประยยก ตยเทคนวคการทตาเหมชองขขอมมล สตาหรลบการพยากรณยก ารศศก ษาตนอระดลบอยด มศศก ษาในมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรยวท
ว ยาเขตศรวร าชา ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากทยนววจย
ล เพชอ
ช พลฒนาการเรวยนการสอน คณะววทยาศาสตรย ศรวร าชา ปปงบประมาณ ๒๕๕๕
ปป 2559-2560 การพลฒนาระบบคลลงขขอมมล เพชอ
ช สนลบสนยนการจลด การศศก ษา คณะววทยาศาสตรย ศรวร าชา มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ศรวร าชา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดข
รลบทยนจากคณะววทยาศาสตรย ศรวร าชา
ปป 2563-2564
ตลว

พฤตวก รรมการใชขอน
ว เทอรยเนนต และการรลบรมข
ข อ
ข มมล การทนองเทวย
ช วจากสชอ
ช ดวจท
ว ล
ล ตนอความตลงต ใจเดวนทางทนองเทวย
ช ว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากทยนสนวน

บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Werayut Pimpaporn, พยยง มวส จ
ล , "Data Mining Techniques for Predicting Achievement of Students by Blended Learning Instruction", วารสารศรวปทยมปรว
ทลศ นยฉบลบววทยยและเทคโนโลยว 4 (1) (2012) 107-115
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- Werayut Pimpaporn, "THE DEVELOPMENT OF A PREDICATION MODEL FOR ACADEMIC ACHIEVEMENT OF STUDENTS DURING A
LEARNING PROCESS BY USING DATA MINING TECHNIQUES", วารสารศรวปทยมปรวทศ
ล นย ฉบลบววทยาศาสตรยและเทคโนโลยว ปปทชว 10 (ม.ค.- ธ.ค.61) 10 (1)
(2018) 7-17
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชยม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Werayut Pimpaporn, จวต ตวญาดา พยก กะมาน, "Strategy for Intellectual Capital and Sustainable Development Curriculum Under the Thai Qualification
Framework for Higher Education.", การประชยมววชาการ ม.อ.ภมเกนต ววจย
ล ครลงต ทวช 3 (2553) “สหววทยาการเพชอ
ช การพลฒนาอยนางยลงช ยชน” (Multidisciplinary Studies on
Sustainable Development) (2001)
- Werayut Pimpaporn, "An Analysis of Factors Affecting Achievement of Students by Blended Learning Instructional in Higher Education.", ประชยมวชว
าการระดบล ชาตวด าข นอวเลรวนน
ย งว 2011 (National e-Learning Conference 2011 : Open Learning - Open the World) (2011)
- Werayut Pimpaporn, พยยง มวส จ
ล , "Data Mining Techniques for Predicting Achievement of Students by Blended Learning Instruction", กาประชยมววชาการ
มหาววทยาลลยศรวประทยม ครลงทวช 7 ประจตาปป 2555 เรชอ
ช ง "ผลงานววจย
ล และนวลต กรรมสมก
น ารพลฒนาอยนางยลงช ยชน" (2012)
- Werayut Pimpaporn, รศ.ดร.พยยง มวส จ
ล , "Data Mining Techniques for Identifying Factors Affecting Achievement of Students by the Exam’s Results",
The 9th National Conference on Computer and Information Technology (2013)
- Werayut Pimpaporn, รศ.ดร.พยยง มวส จ
ล , "The Feature Selection and Clustering Algorithm for Analysis of Factors Affecting Achievement", National
e-Learning Conference 2013 (NEC2013) “Strengthening Learning Quality: Bridging Engineering and Education” (2013)
- Werayut Pimpaporn, รศ.ดร. พยยง มวส จ
ล , "Selection Factors Affecting Learning Achievement Following Grade of Students Cluster by Subspace
Clustering Algorithms", The 10th National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT2014)
(2014)
- อ.กวตย
ว า สมยทรประดวษฐย, ดร. ละเอวยด แจนมจลนทรย, Werayut Pimpaporn, "PREDICTING PASSED NATIONAL LICENSE EXAMINATION BY
ACHIEVEMENT OF NURSING SUBJECTS AND INTEGRATED SELF-DIRECTED LEARNING", การประชยมววชาการระดลบชาตว มหาววทยาลลยศรวปทยม ครลงต
ทวช 9 ประจตาปป 2557 (2014)
- Werayut Pimpaporn, Kritnakorn Issavasopon, สยร เชษฏย หาญรบ, ปรมลต ถย เจวจวนดา, "Data Mining Techniques for Forecasting of Birth Weight For
Examination and Care to Promote the Health of Pregnancy.", การประชยมววชาการเสนอผลงานววจย
ล ระดลบชาตวและนานาชาตว ครลงต ทวช 7 “ยกระดลบงานววจย
ล เพชอ
ช กขาว
สมม
น หาววทยาลลยระดลบโลก” (Speed up Research towards World Class University) (2016)
- Werayut Pimpaporn, ภลฏธณลฐ แหยมดอนไพร, ศวร ดา จวร ะพจนย, "Forecasting the Number of Accidents in Festive Season Using Time Series Data
Mining Techniques", การประชยมววชาการระดลบชาตว ครลงต ทวช 8 มหาววทยาลลยราชภลฏนครปฐม “บมร ณาการศาสตรยและศวล ปป งานววจย
ล ทของถวน
ช ไทยและประชาคมอาเซวยน”
(Integration of Art and Science Research for Local Area Thailand and ASEAN Comunity) (2016)
- Werayut Pimpaporn, ธนพงศย คชชม, จวต ตวมา สอาดเอวย
ช ม, "Predicting Achievement of Students in the Learning Process by Data Mining Techniques.",
การประชยมววชาการระดลบชาตว ครลงต ทวช 8 มหาววทยาลลยราชภลฏนครปฐม “บมร ณาการศาสตรยและศวล ปป งานววจย
ล ทของถวน
ช ไทยและประชาคมอาเซวยน” (Integration of Art
and Science Research for Local Area Thailand and ASEAN Comunity) (2016)
- Werayut Pimpaporn, ปรวยาภรณย พมล ทอง, บยษกร แกขวววเชวยร, "Reservoir Inflow Forecasting Using Time Series Data Mining Techniques.", งานประชยม
ววชาการระดลบชาตวและระดลบนานาชาตว มหาววทยาลลยรลงสวต ประจตาปป 2559 “Innovation for Competitiveness and Quality of life” (2016)
- นวชาภา เตนมบยญบรวส ทธว,ธ Werayut Pimpaporn, "Association rule algorithm for mining the factors affected by Student's educational achievement in
Blended Learning", การประชยมววชาการววชาการระดลบชาตว มหาววทยาลลยราชภลฎกลยม
น ศรวอยยธยา ครลงต ทวช 7 "ววจย
ล สรขางองคยความรมใ
ข หมน รลบใชขส งล คม" (2016)
- พราวพรรณ แจประดวษฐย, ประภาพร แตงอนอน, Werayut Pimpaporn, "Forecasting Quantity Sales of Ice on the Next Day Using Time Series Data Mining
Techniques.", การประชยมววชาการระดลบชาตว มหาววทยาลลยราชภลฎกลยม
น ศรวอยยธยา ครลงต ทวช 7 "ววจย
ล สรขางองคยความรมใ
ข หมน รลบใชขส งล คม" (2016)
- Werayut Pimpaporn, "Development of Data Warehouse for Supporting The Instructional Management, Faculty of Science at Si Racha, Kasetsart
University Sriracha Campus", การประชยมววชาการเสนอผลงานววจย
ล ระดลบชาตว ครลงต ทวช 8 มหาววทยาลลยพายลพ พ.ศ. 2561
(Payap University Research Symposium 2018)
(2018)
ร างว ล
ล ผล งานนตา เส นอใ นก าร ป ร ะชยม ว ช
ว าก าร
- รางวลล งานววจย
ล ประเภท ดว ววทยาศาสตรยและเทคโนโลยว ประจตาปป 2559 เรชอ
ช ง "เทคนวคเหมชองขขอมมล สตาหรลบการทตานายนตาต หนลก ทารกแรกเกวด เพชอ
ช การตรวจ การดมแล
และการสนงเสรวมสยขภาพของหญวงตลงต ครรภย" จาก มหาววทยาลลยราชภลฎสวนสยนน
ล ทา

ผลงานววจย
ล นวเต ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2544 - 16 กลนยายน 2564
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