กรรมการสอบวิชาสั มมนา (ส.494) ประจาภาคเรียนที่ 1/2554
กลุ่ม
ชื่อเรื่อง
1 วิธีการประมาณช่วงความเชื่อมัน่ สาหรับ
อัตราส่วนออดส์ในตัวแบบการถดถอย
โลจิสติก
2 การเพิ่มการควบคุมคุณภาพของ Sheewhart
กับวิธีการ Delphi สาหรับการตัดสิ นใจแบบ
หลายคนหลายเป้ าหมาย
3 การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ
สมการถดถอยเชิงเส้น กรณี ขอ้ มูลไม่มีการ
ทาซ้ า
4 การศึกษาวิธีการประมาณค่าสูญหายในการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
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ชื่อ – สกุล
นางสาวจิณห์นิภา รอตมงคลดี
นางสาวหนึ่งฤทัย ไกรวาปี
นางสาววิศลั ย์ศยา ตั้งสกุลเกียรติ
นางสาวพัฒน์นรี โชติธนั พัฒน์
นางสาวธนิตา ศรี วไิ ลฤทธิ์

นางสาวเบญจพร ทัง่ ทอง
นางสาวพรรษพร พงษ์อิ่ม
นางสาวภัทรพร อมรลักษณ์
นางสาวพิมพ์ชนก โยมศิลป์
นางสาวกมลพรรณ สิ ทธิเสรี วงษ์
นางสาวจิรวรรณ ชัยอินทร์
การวิเคราะห์จาแนกประเภทและการ
นายวีระวัฒน์ ดาริ ชาติ
ประยุกต์
นายกิติวฒ
ุ ิ ขาวิลยั
นางสาวอรวิภา วันทา
การวิเคราะห์จุดเปลี่ยน เครื่ องมือใหม่ที่มี
นางสาวชนัญญา กระจ่างวงษ์
ประสิ ทธิภาพสาหรับตรวจสอบการ
นางสาวบัณฑิฏา ทิพย์จกั ษุ
เปลี่ยนแปลง
นางสาวชลิตา ศรี ประภา
หลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์เส้นโค้ง นางสาวอริ ศรา โกมลวานิชย์
ROC และความสัมพันธ์กบั ตัวสถิติอื่นๆ
นางสาวพรพิมล เสถียรทิพวรรณ
นายนรุ ตม์ ชวสิ นธุ์
ดัชนีวดั ความเที่ยงสาหรับมาตรวัดแบบ
นางสาวศันศนีย ์ ทันธะศิริ
ลิเคิร์ท
นางสาวธนพรรณ ปรี ชาตั้งกิจ
นายอิสรา พิชิตยุทธการ
การใช้โปรแกรม SAS ในการวิเคราะห์
นางสาวน้ าทิพย์ บัวนิ่ม
ค่าเฉลี่ยสาหรับการทดสอบความเท่ากัน
นางสาวชลดา สุ วรรณกิจพงศ์
ของความแปรปรวน
นางสาววิภาวี บุญชู
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคลั และการ นายนิติวฒ
ุ ิ สมขนิษฐสกุล
ประยุกต์
นางสาววรัญญา จึงสงวนสิ ทธิ์
นางสาววรรณศร เพ็ชรเจริ ญมงคล
ช่วงความเชื่อมัน่ บูทสแตรป
นางสาวอภิชญา ศรี มาชัย
นายวริ ทธิ์ ธัมพิพิธ
นางสาวธนพร พรงาม

กรรมการสอบ
รศ.ดร.กมล บุษบา (**)
อ.ดร.รมิดา ศรี เหรา (*)
อ.ภทรวรรณ แสงนวกิจ (อ)
รศ.ดร.ชินนะพงษ์ บารุ งทรัพย์ (**)
ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิติกลุ (อ)
อ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์ (*)
รศ.ดร.ชินนะพงษ์ บารุ งทรัพย์ (อ)
ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิติกลุ (**)
อ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์ (*)
รศ.ดร.ชินนะพงษ์ บารุ งทรัพย์ (อ)
ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิติกลุ (*)
อ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์ (**)
รศ. ดร. เพ็ญแข ศิริวรรณ (อ)
ผศ.นิฉา แก้วหาวงษ์ (**)
อ.ฑัณธิดา งามขา (*)
รศ. ดร. เพ็ญแข ศิริวรรณ (**)
ผศ.นิฉา แก้วหาวงษ์ (*)
อ.ฑัณธิดา งามขา (อ)
รศ.สมจิต วัฒนชยากูล (**)
ผศ.คนึงนิจ เสรี วงษ์ (*)
ผศ.ดร.แสงหล้า ชัยมงคล (อ)
ผศ.วัลลภา กลิ่นสวาท (**)
อ.สุรเมศวร ฮาชิม (อ)
ผศ.รวมพร สิ ทธิมงคล (*)
รศ.ดร.กมล บุษบา (อ)
อ.ดร.รมิดา ศรี เหรา (**)
อ.ภทรวรรณ แสงนวกิจ (*)
รศ.ดร.กมล บุษบา (**)
อ.ดร.รมิดา ศรี เหรา (อ)
อ.ภทรวรรณ แสงนวกิจ (*)
ผศ.วัลลภา กลิ่นสวาท (อ)
อ.สุรเมศวร ฮาชิม (**)
ผศ.รวมพร สิ ทธิมงคล (*)

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

แผนภูมิควบคุมสาหรับกระบวนการที่มีการ นางสาวณัฐพร จันทร์สิริสถาพร
เปลี่ยนแปลงในค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
นางสาวจามจุรี ต้องใจ
นางสาวแพรวพรรณ ลีลาปิ ยะนาถ
การวิเคราะห์การอยูร่ อดและการประยุกต์ นางสาวรัชนก นิ่มชนะ
นางสาวณัฐรี ยา อยูส่ ะบาย
นางสาววรรณวิสา เนียระสะ
การทดสอบแนวโน้มไม่อิงพารามิเตอร์ที่ใช้ นางสาวสุพรรณี ราชวงค์
ในการตรวจสอบแนวโน้มในอนุกรมเวลา นางสาวชนินนั ท์ พิชญ์เสถียร
นางสาววราภรณ์ วามะสุรีย ์
การประมาณขนาดของประชากรโดยวิธี
นายภานุพงศ์ เกียรติกอ้ งสกุล
แคปเจอร์-รี แคปเจอร์
นางสาวสุรสา โกศัลลกูฏ
นางสาวพรชนก มณี ชยั สิ ริโชค
การประมาณค่าแบบช่วงสาหรับค่าเฉลี่ย
นายไตรทิพย์ ศุภศิริวฒั นา
ประชากร
นางสาวนลิน เนียมแตง
นายอภิชาติ เชื้อดวงผุย
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นสาหรับ
นายบรรจงศักดิ์ เลิศวรรัตน์
ข้อมูลภาคตัดขวางและข้อมูลอนุกรมเวลา นายกิตติศกั ดิ์ สวนดอก
ร่ วมกัน
นายภัทรพล คาจะ
โปรแกรมเป้ าหมายเชิงเส้นและการ
นางสาวสรัลยา เพ็งรัตน์
ประยุกต์ใช้
นายสรวิศ กองสุวรรณ
นายอติชาติ ภมะราภา
ตัวแบบทรานสเฟอร์ฟังก์ชนั สาหรับ
นายวสุธร ลี้ชาญกุล
พยากรณ์อนุกรมเวลา
นางสาวธัญยธรณ์ อธินนท์ธีรชัย
นายเอกสิ ทธิ์ เก่งปรี ชา
การวัดความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบ 2 กลุ่ม นางสาวณัฐญา สุพฒั นานนท์
นายอภิชาติ ธนาภิวฒั น์
นางสาวศริ ญญา หาญชนะ
การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยเชิงซ้อนของ
นายก้องภพ มีลาภ
ค่าเฉลี่ย กรณี ที่ความแปรปรวนของแต่ละ นายชัชพงศ์ นรดี
กลุ่มไม่เท่ากัน
การวิเคราะห์การถดถอยที่แกร่ ง เมื่อข้อมูลมี นางสาวนพรัตน์ ประโชติ
ค่าผิดปกติและการประยุกต์
นางสาวกีรติกร คุม้ ทอง
นางสาวรัชนิดาภรณ์ เสี ยงใส
แบบจาลองเพื่อการประเมินราคาสิ นทรัพย์ นายภานุพงศ์ ศิริรัตน์
ทุน
นางยพงศ์ศธร วิศลดิลกพันธ์
นายตรี ฤทธิ์ โชติเสถียรทรัพย์

รศ.ดร.ชินนะพงษ์ บารุ งทรัพย์ (**)
ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิติกลุ (อ)
อ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์ (*)
รศ.ดร.ชินนะพงษ์ บารุ งทรัพย์ (**)
ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิติกลุ (*)
อ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์ (อ)
รศ. ดร. เพ็ญแข ศิริวรรณ (**)
ผศ.นิฉา แก้วหาวงษ์ (อ)
อ.ฑัณธิดา งามขา (*)
ผศ.วัลลภา กลิ่นสวาท (**)
อ.สุรเมศวร ฮาชิม (*)
ผศ.รวมพร สิ ทธิมงคล (อ)
รศ.สมจิต วัฒนชยากูล (อ)
ผศ.คนึงนิจ เสรี วงษ์ (**)
ผศ.ดร.แสงหล้า ชัยมงคล (*)
รศ.สมจิต วัฒนชยากูล (**)
ผศ.คนึงนิจ เสรี วงษ์ (อ)
ผศ.ดร.แสงหล้า ชัยมงคล (*)
รศ.ดร.ชินนะพงษ์ บารุ งทรัพย์ (**)
ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิติกลุ (อ)
อ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์ (*)
รศ. ดร. เพ็ญแข ศิริวรรณ (**)
ผศ.นิฉา แก้วหาวงษ์ (อ)
อ.ฑัณธิดา งามขา (*)
รศ.ดร.กมล บุษบา (**)
อ.ดร.รมิดา ศรี เหรา (อ)
อ.ภทรวรรณ แสงนวกิจ (*)
รศ.สมจิต วัฒนชยากูล
ผศ.คนึงนิจ เสรี วงษ์ (**)
ผศ.ดร.แสงหล้า ชัยมงคล (อ*)
รศ.สมจิต วัฒนชยากูล (**)
ผศ.คนึงนิจ เสรี วงษ์ (อ)
ผศ.ดร.แสงหล้า ชัยมงคล (*)
รศ.สมจิต วัฒนชยากูล (อ)
ผศ.คนึงนิจ เสรี วงษ์ (**)
ผศ.ดร.แสงหล้า ชัยมงคล (*)
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การตรวจสอบความคงที่ของอนุกรมเวลา
โดยวิธี Unit Root Test
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เกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบการถดถอยเชิง
เส้นพหุคูณ
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การประมาณค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเมื่อข้อมูลถูกตัดทอน
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การวิเคราะห์ปัจจัยและการประยุกต์
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การทดสอบแมคนีมาร์และการประยุกต์
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การพยากรณ์โดยวิธีมธั ยฐานเคลื่อนที่

นางสาวเกศสุภา แผ้วพาลชน
นางสาวไอรฏา นุ่มฤทธิ์
นางสาวรังสิ มาพร ฤทธิ์ประเสริ ฐ
นางสาวนุจรี ย ์ พยาบาล
นางสาวทัศญา ชัยนุวฒั นาพล
นางสาวพรรณวดี ลิ่มกุล
นายบัณฑิต อัศวพาณิ ชยวงศ์
นางสาวปรี ยานุช เฟื่ องเงิน
นายชยธร พูลธนประเสริ ฐ
นายอภิชาต พลอยเขียว
นางสาววิชชุภรณ์ ผลภาษี
นางสาวเบญจภรณ์ จอมสง่าวงศ์
นางสาวอัจฉรี ภักตร์เจริ ญ
นางสาวสุวรรณา ลอยทอง
นางสาวมานิตา สื บทิม
นายปรัชญา อนุรักษ์ธรรม
นางสาวจิดาภา น้อยอุดม

ผศ.วัลลภา กลิ่นสวาท (อ)
อ.สุรเมศวร ฮาชิม (*)
ผศ.รวมพร สิ ทธิมงคล (**)
รศ.ดร.กมล บุษบา (**)
อ.ดร.รมิดา ศรี เหรา (*)
อ.ภทรวรรณ แสงนวกิจ (อ)
รศ.ดร.กมล บุษบา (อ)
อ.ดร.รมิดา ศรี เหรา (**)
อ.ภทรวรรณ แสงนวกิจ (*)
ผศ.วัลลภา กลิ่นสวาท (**)
อ.สุรเมศวร ฮาชิม (*)
ผศ.รวมพร สิ ทธิมงคล (อ)
ผศ.วัลลภา กลิ่นสวาท (**)
อ.สุรเมศวร ฮาชิม (อ)
ผศ.รวมพร สิ ทธิมงคล (*)
รศ. ดร. เพ็ญแข ศิริวรรณ (**)
ผศ.นิฉา แก้วหาวงษ์
อ.ฑัณธิดา งามขา (อ*)

หมายเหตุ (**) หมายถึง ประธานกรรมการ (*) หมายถึง กรรมการและเลขานุการ และ (อ) หมายถึง อาจารย์ที่ปรึ กษา

