ผลงานวิชาการของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปีการศึกษา 2554
ลาดับที่

ชื่ออาจารย์/นักวิจัย

1

ดร.ถิรพล วงศ์สอาดสกุล

2

ผศ.อานนท์ สุขเสถียรวงศ์

3

4

ชื่อผลงาน
Seamless Integration of
MANET and the internet
with terminal mobility
supported by SIP
Searching optimal Buyer
Coalition Structure by Ant
Colony Optimization
Searching optimal Buyer
Coalition Structure with
Bundles of Items by Genetic
Algorithm
Buyer Coalition Formation
by Using Two Ant Colony
Optimization

ชื่อ เล่มที่ และวัน เดือน ปีของวารสารที่
ตีพิมพ์/แหล่งเผยแพร่
International Journal of Ad Hoc and
Ubiquitous Computing,
Vol.9,No.4,pp.211-223

International Journal of Mathematics
and Simulation/Issue4,Volume 5, 2011
pp.352-360
International Conference on Future
Information Technology IPCSIT,Vol.13,
2011,IACSIT Press, Singapore, pp.163169
Proceedings of the 12th WSEAS
International Conference on Applied
Computer Science (ACS’12) Singapore
May 11-13, 2012, pp. 21-26
ผศ.อานนท์ สุขเสถียรวงศ์ A Case Study of Software
Proceedings of the 12th WSEAS
และ ผศ.ภัทราวดี วงศ์สุเมธ Development for
International Conference on Applied
Memorandum Report
Computer Science (ACS’12) Singapore
System: MRS
May 11-13, 2012,
รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันท์
Adding Assertion of System Proceedings of the 12th WSEAS
Composition for An Aspect- International Conference on Applied
Oriented Approach
Computer Science (ACS’12) Singapore
May 11-13, 2012,
An Example of Multithreads Proceedings of the 12th WSEAS
Programming using Aspect International Conference on Applied
Orientation Framework
Computer Science (ACS’12) Singapore
May 11-13, 2012,
Verifying Semantic of
2012 International Conference on

ลาดับที่

ชื่ออาจารย์/นักวิจัย

5

อ.สรพรรค ภักดีศรี

6

ผศ.ภัทราวดี วงศ์สุเมธ

7

ผศ.กฤศวรรณ ประเสริฐ
สิทธิ์

8

ผศ.ลดารัตน์ ศรรักษ์

9

ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ เสรี
ตระกูล

ชื่อผลงาน

ชื่อ เล่มที่ และวัน เดือน ปีของวารสารที่
ตีพิมพ์/แหล่งเผยแพร่
System Composition for an System Engineering and Modeling
Aspect-Oriented Approach (ICSEM 2012) IPCSIT vol.34
Building System Software
2012 International Conference on
Using Aspect Orientation
System Engineering and Modeling
Framework
(ICSEM 2012) IPCSIT vol.34
A Case Study of
Proceedings of the 12th WSEAS
Performance Improvement International Conference on Applied
of Database System based Computer Science (ACS’12) Singapore
on Distributed Processing
May 11-13, 2012,
การพัฒนาระบบสนับสนุนการ
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัดสินใจที่ตอบสนองกระบวนการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 31 ฉบับที่ 3
พิจารณาคัดเลือกพนักงานเพื่อ
พฤษภาคม-มิถุนายน 2555
มอบหมายงานหนึ่งลาดับขั้น
การศึกษาความสัมพันธ์ของตัว
วารสารการวิจัยกาสะลองคา มหาวิทยาลัย
แปรที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ราชภัฏเชียงราย ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคมทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
มิถุนายน 2555
พื้นฐาน ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่
ธุรกิจ : ศึกษาเปรียบเทียบ
6 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2555
ระหว่างการเรียนแบบร่วมมือกับ
การเรียนแบบปกติของนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ วารสารการบริการและการท่องเที่ยวสมาคม
สนใจสถานที่ท่องเที่ยวของ
นักวิชาการการท่องเที่ยวไทยฉบับที่ 7 ปีที่ 1
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
การจัดการขยะมูลฝอยของ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎ์
ครัวเรือนในแหล่งท่องเที่ยว:
ธานีวิจัย ครั้งที่ 7 วันที่ 28-29 พฤศจิกายน
กรณีศึกษาจังหวัดตรัง
2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี

ลาดับที่

ชื่ออาจารย์/นักวิจัย

ชื่อผลงาน
องค์ประกอบความพึงพอใจการ
ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

10

11

12

13

14

15

ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ เสรี
ผลกระทบจากการพัฒนาการ
ตระกูล
ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครตาม
และ ดร.เทิดชาย ช่วยบารุง ความคิดเห็นของประชาชนใน
พื้นที่ท่องเที่ยว
ผศ.มาริสา ต่อทีฆะ
เชิงเส้นหรือเชิงโค้ง : ความเครียด
กับผลการเรียนวิชาสถิติของ
นักศึกษากลุ่มสาขาสังคมศาสตร์
โครงการนักศึกษาดีเด่น
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.สุชาติ เจริญนิตย์
ความรู้ความสามารถและทักษะ
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
พื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.นฤมล ธนการพาณิช
การวิเคราะห์ตัวแปรจาแนกกลุ่ม
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่า
ผศ.ศิริรัตน์วีรชาติยานุกุล การทานายสภาพการสาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของ
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ชื่อ เล่มที่ และวัน เดือน ปีของวารสารที่
ตีพิมพ์/แหล่งเผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาปี 2555
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย 28 พฤษภาคม 2555 มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม
การประชุมวิชาการศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ
ครั้งที่ 6 29- 30 พฤษภาคม 2555
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 6 วันที่ 2930 พฤษาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประจาปี 2555 วิเคราะห์ภาพอนาคตของ
ประชาคมอาเซียน 2015- 2020 วันที่ 25
พฤษภาคม 2555
การประชุมวิชาการราชพฤกษ์วิชาการ
ประจาปี 2555 วันที่ 12 พฤษภาคม 2555 ณ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยราชพฤกษ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตร
วิชาการ ครั้งที่ 2 วันที่ 29 พฤษภาคม 2555
ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ผศ.ศิริรัตน์ วีรชาติยานุกุล ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียน การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตร
และ อ.พรรณี ล้าวรรณวงศ์ กับภูมิค้มุ กันตนตามหลักปรัชญา วิชาการ ครัง้ ที่ 2 วันที่ 29 พฤษภาคม 2555
เศรษฐกิจพอเพียง
ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ลาดับที่

ชื่ออาจารย์/นักวิจัย

16

อ.พรรณี ล้าวรรณวงศ์

17

อ.นนิดา สร้อยดอกสน

18

อ.ฉลอง ทองประเสริฐ

19

อ.สิรินธร จียาศักดิ์

20

ผศ.ปราณี สวัสดิ์สรรพ์
และ อ.มยุรี เสือคาราม

ชื่อผลงาน

ชื่อ เล่มที่ และวัน เดือน ปีของวารสารที่
ตีพิมพ์/แหล่งเผยแพร่
การประยุกต์ใช้แผนภูมิควบคุมใน การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตร
ชั้นเรียนวิชาสถิติ
วิชาการ ครั้งที่ 2 วันที่ 29 พฤษภาคม 2555
ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ความพึงพอใจต่อโครงการ
การประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัย
สหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันตก ครั้งที่
5
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2555 ณ
กรุงเทพ
โรงแรมแกรนด์จอมเทียน พาเลช พัทยา
จังหวัดชลบุรี
การพัฒนาบทเรียน
การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
e-Learning วิชา คณิตศาสตร์
อีเลิร์นนิง โครงการมหาวิทยาลัย
ธุรกิจ เรื่อง อนุพันธ์ สาหรับ
ไซเบอร์ไทย
9- 10 สิงหาคม 2554
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปี อิมแพคเมืองทองธานี
ที่ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การศึกษาความพึงพอใจในการ
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ประจาปี 2555 วิเคราะห์ภาพอนาคตของ
มัลติมีเดียวิชาฟิสิกส์ เรื่องงาน
ประชาคมอาเซียน 2015- 2020 วันที่ 25
และพลังงาน โดยใช้แบบจาลอง พฤษภาคม 2555
Addie Model
เอ็กซ์เจน : เครื่องมือช่วยในการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ใน
วิเคราะห์และสร้างโครงสร้าง
ประชุมสัมมนาวิชาการมหาวิทยาลัย
เอกสารเอ็กซ์เอมแอล
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่
5
ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2555 ณ
โรงแรมแกรนด์จอมเทียน พาเลซ พัทยา
จังหวัดชลบุรี
การประเมินความต้องการจาเป็น การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ความเป็นไปได้ และการให้การ
ประจาปี 2555 วิเคราะห์ภาพอนาคตของ
สนับสนุนการเรียนการสอนแบบ ประชาคมอาเซียน 2015- 2020 วันที่ 25
ผสมผสานในระยะเริ่มต้นของ
พฤษภาคม 2555
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตชาว การประชุมวิชาการศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ

ลาดับที่

ชื่ออาจารย์/นักวิจัย

ชื่อผลงาน
ชุมชนแออัดด้วยวิธีการวิเคราะห์
อภิมาน

21

รศ.วัฒนา สุนทรธัย

ชื่อ เล่มที่ และวัน เดือน ปีของวารสารที่
ตีพิมพ์/แหล่งเผยแพร่
ครั้งที่ 6 29- 30 พฤษภาคม 2555
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของแบบทดสอบระหว่างข้อสอบ
เลือกตอบและข้อสอบอัตนัย วิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ผลการติวคณิตศาสตร์ผ่าน
เอกสาร

การประชุมวิชาการราชพฤกษ์วิชาการ
ประจาปี 2555 วันที่ 12 พฤษภาคม 2555 ณ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยราชพฤกษ์

ชื่อบทความ/ตารา/หนังสือ

ชื่อ เล่มที่ และวัน เดือน ปีของวารสารที่
ตีพิมพ์/แหล่งเผยแพร่
วารสารนักบริหาร ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 เดือน
กรกฎาคม-กันยายน 2554
วารสารคณะศึกษาศาสตร์
ม.บูรพา

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประจาปี 2555 วิเคราะห์ภาพอนาคตของ
ประชาคมอาเซียน 2015- 2020 วันที่ 25
พฤษภาคม 2555
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณิตศาสตร์ของนักศึกษาที่ทา
ประจาปี 2555 วิเคราะห์ภาพอนาคตของ
โจทย์แบบฝึกหัดแตกต่างกันสอง ประชาคมอาเซียน 2015- 2020 วันที่ 25
ชนิด
พฤษภาคม 2555
ผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก ปีที่ 29
การเรียน
ฉบับที่ 3 มิถุนายน-กันยายน 2554
ชื่อเจ้าของผลงาน
1.

ผศ.ชุลี โชติกประคัลภ์

2.

รศ.วัฒนา สุนทรธัย

การคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิต เรื่อง
จริงที่ควรรู้
การวิเคราะห์ข้อสอบด้วย
โปรแกรมสาเร็จรูป

