ภาควิชาคณิ ตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ งหาคม ๒๕๕๕
คาสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบ วิชา ส.๔๙๔โครงงานพิเศษ๑/สัมมนา ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๕
เรียน อาจารย์ทุกท่าน
เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนวิชา ส.๔๙๔ โครงงานพิเศษ๑/สัมมนา ภาคเรี ยนที่๑/๒๕๕๕ เป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้อย ภาควิชาคณิ ตศาสตร์ และสถิติขอแต่งตั้งกรรมการสอบวิชาโครงงานพิเศษ ๑/สัมมนา ดังนี้
กลุ่ม
ชื่อหัวข้ อ
๑ การศึกษาการแจกแจงความน่าจะเป็ นของผลรวมลูกเต๋ า
หลายลูกกรณี ศึกษาเครื่ องหยอดเหรี ยญสาหรับเล่นพนัน
(A Study of the Probability Distribution of the
Sum of Several Dice: Slot Applications)
๒ ช่วงความเชื่อมัน่ แบบไม่อิงพารามิเตอร์สาหรับค่าเฉลี่ยประชากร
และผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประชากร (Nonparametric confidence
intervals for the one and two-sample mean population)
๓ ศึกษาการประมาณค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบอัตตสัมพันธ์อนั ดับที่ 1
(A Study on Parameter Estimation Methods in the First-Order
Autoregressive Model)
๔

๕

๖

๗

ช่วงความเชื่อมัน่ ของผลต่างของค่าเฉลี่ยประชากร 2 กลุ่มที่มีการ
แจกแจงปกติ เมื่อไม่ทราบความแปรปรวนของประชากร 1 กลุ่ม
(Confidence Intervals for the Difference of Two Normal
Population Means with one Variance Unknown)
การประมาณค่าสัดส่วนของประชากรที่มีขนาดจากัด (Estimation
of Proportion of a Finite Population)
ความถูกต้องของวิธีการทางสถิติในโปรแกรม Microsoft Excel
2010 (On the accuracy of statistical procedures in Microsoft
Excel 2010)
ช่วงความเชื่อมัน่ ของผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยปั วซง (Confidence
Intervals for Difference Between Two Poisson Rates)

ชื่อ-นามสกุล
นายอนิรุต แตงเย็น
นายภณภพ อธิชลินทร
นายเจษฎา ไตรประคอง

กรรมการสอบ
ผศ.ดร.แสงหล้า ชัยมงคล*
ผศ. เบญจมาศ ตุลยนิติกลุ **
อ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์(อ)

นางสาวนวพรรณ สามะอาพัทธ์
นางสาวชลลธร รักขิตนิธิกลุ
นางสาวกิตติมา ศรี ประสาน
นางสาวอัจฉรา วิจิตรทาดา
นายธีรเดช สิ งห์อินทร์
นางสาวริ นรดา ลิ้มวัฒนกุล
นางสาวชลิตา อัชชสุวรรณ
นางสาวพิชญา ย้อยช่วง
นางสาวรตา อภิชยั เฉลิมวงศ์
นางสาวตุลยา สวนสมุทร

ผศ. คนึงนิจ เสรี วงษ์*
ผศ. นิฉา แก้วหาวงษ์**
ผศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล(อ)
ผศ. คนึงนิจ เสรี วงษ์*
ผศ. นิฉา แก้วหาวงษ์(อ)
ผศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล**

นางสาวสุรีรัตน์ มะหะหมัด
นางสาวดวงเดือน บุตะเคียน
นางสาวศิริรัตน์ สิ นทรัพย์
นายนพพล ธรรมมังสา
นางสาวจีรประภา นาคประดา
นางสาววริ ศรา เจริ ญศรี
นางสาวปานจิตต์ ศุกลอุษา
นางสาวณัฐธยาน์ เกิดบุญชุม
นางสาวณัฐณิ ชา กันฉาย

รศ.ดร. ชินนะพงษ์ บารุ งทรัพย์(อ)
ผศ. รวมพร สิ ทธิมงคล**
อ.ฑัณธิดา งามขา*
ผศ.ดร.แสงหล้า ชัยมงคล(อ)
ผศ. เบญจมาศ ตุลยนิติกลุ **
อ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์*
ผศ. คนึงนิจ เสรี วงษ์**
ผศ. นิฉา แก้วหาวงษ์*
ผศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล(อ)

รศ.ดร. ชินนะพงษ์ บารุ งทรัพย์(อ)
ผศ. รวมพร สิ ทธิมงคล*
อ.ฑัณธิดา งามขา**

กลุ่ม
ชื่อหัวข้ อ
๘ ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความอ้วนของวัยรุ่ น : Path Analysis
(Factor for Relation in adolescent'sfatness : Path Analysis)
๙

ตัวแบบ GARCH เพื่อพยากรณ์ราคาค่าไฟฟ้ า (A GARCH
Forecasting Model to Predict Day-Ahead Electricity Prices)

๑๐

ความเสี่ ยงและอัตราผลตอบแทน (Risk and Rates of Return)

๑๑

การสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแจ็คไนฟ (Resampling Technique with
Jackknife)

๑๒

การศึกษาตัวแปรตามที่มีขอ้ จากัดกรณี ศึกษาตัวแบบโทบิต
(The Limited Dependent Variables : A Case Study of TOBIT
Model)
ผลกระทบของวิธีการสุ่มตัวอย่างที่มีต่อการประมาณค่าที่ถูกต้อง
(The Effect of Sampling Techniques to Accuracy Estimation)

๑๓

๑๔

การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression)

๑๕

การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเพื่อทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน
(Analysis of Means for Equal Variances Testing)

๑๖

การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเพื่อการทดสอบปฏิสมั พันธ์ (The ANOM
test for Interaction)

๑๗

การศึกษา Logistic Regression โดยใช้คาสัง่ SURVEYLOGISTIC
บนโปรแกรม SAS (Studying Logistic Regression with
SURVEYLOGISTIC Procedure on SAS)
การสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบหนังสื อที่วางผิดตาแหน่ง
(Sampling method to estimate Mis-shelved books)

๑๘

๑๙

การศึกษาการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนที่ไม่ได้เกิดจากการสุ่ม
ตัวอย่างและความเอนเอียง (A Study of Quantifying Nonsampling
Errors and Bias)

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวกุลธิดา สุขอร่ าม
นางสาวธนาภรณ์ เสาวดี
นางสาวสุนทรี เสริ มนอก
นางสาวอารยา รัตนเทวมาตย์
นางสาวอภิญญา ประทุมลี
นางสาวนุชนาถ ประโพธิ์ศรี
นางสาวรจนา วิชยั วงศ์
นางสาวปานณัฏฐา ธดากุล

กรรมการสอบ
รศ.ดร. เพ็ญแข ศิริวรรณ(อ)
ผศ. สุรเมศวร์ ฮาชิม*
ผศ. รัตนา เลิศสุวรรณศรี **
ผศ. คนึงนิจ เสรี วงษ์(อ)
ผศ. นิฉา แก้วหาวงษ์*
ผศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล**

ผศ.ดร.แสงหล้า ชัยมงคล**
ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิติกลุ (อ)
อ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์*
นางสาวศุภิสรา นาโควงษ์
รศ.ดร. ชินนะพงษ์ บารุ งทรัพย์*
ผศ. รวมพร สิ ทธิมงคล**
นางสาวโสภิดา ฉิ มแสง
อ.ฑัณธิดา งามขา(อ)
นางสาวศศิธร นนทศิลา
นายสิ รภาส รัตนศุภาวงศ์
รศ.ดร.กมล บุษบา*
อ.ดร รมิดา ศรี เหรา**
นายวัชระ พลประเสริ ฐกุล
อ.ภทรวรรณ แสงนวกิจ(อ)
นายปกรณ์ นิธิอุทยั
นางสาวเพชรลดา ไม้แก้ว
รศ.ดร. ชินนะพงษ์ บารุ งทรัพย์*
ผศ. รวมพร สิ ทธิมงคล(อ)
นางสาวสุภาวดี น้ ากลัน่
นางสาวจันทรัสม์ อรรถาโภชน์ อ.ฑัณธิดา งามขา**
นางสาวณัฐธิดา วิญญัตติกลุ
รศ.ดร. เพ็ญแข ศิริวรรณ*
ผศ. สุรเมศวร์ ฮาชิม(อ)
นางสาววาสนา สุขสุพลสิ ริ
ผศ. รัตนา เลิศสุวรรณศรี **
นางสาวกมล อุตรภาส
นางสาวนุชธิดา ลิขิตโชคสกุล รศ.ดร.กมล บุษบา(อ)
อ.ดร รมิดา ศรี เหรา*
นางสาวจิตชนก เข็มกลัด
อ.ภทรวรรณ แสงนวกิจ**
นางสาวเสาวภา สวัสดิ์วงศ์
นางสาวสุพตั รา บังเกิดสุข
รศ.ดร.กมล บุษบา*
อ.ดร รมิดา ศรี เหรา(อ)
นายเดชาวัต ใบทองศิริ
อ.ภทรวรรณ แสงนวกิจ**
นางสาวนันท์นภัส ผงทอง
นายธนพล มณี แย้ม
ผศ.ดร.แสงหล้า ชัยมงคล*
ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิติกลุ (อ)
นายธนพงศ์ รงค์ทอง
อ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์**
นายภูวภัทร เพชรภูวดี
นางสาวฉัฐณัฐ เรศมณเทียร
รศ.ดร. เพ็ญแข ศิริวรรณ*
ผศ. สุรเมศวร์ ฮาชิม(อ)
นางสาวนลินี พ่วงพลอย
ผศ. รัตนา เลิศสุวรรณศรี **
นางสาวอรรณฑิกา ใจหาญ
นางสาวณัฐญา สุพฒั นานนท์ ผศ.ดร.แสงหล้า ชัยมงคล**
ผศ. เบญจมาศ ตุลยนิติกลุ *
นางสาวปาณิ สรา บาดาล
อ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์(อ)
นายชิรธร บ้านแสน

กลุ่ม
ชื่อหัวข้ อ
๒๐ การวิเคราะห์ความแปรปรวนเมื่อมีการวัดซ้ า (RepeatedMeasure Analysis of Variance)
๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวรวิวลั ย์ วิทยกุล
นางสาวหทัยชนก สี ลาบุตร
นางสาววราภรณ์ เดชพละ
การวิเคราะห์อนุกรมเวลาหลายตัวแปรโดยใช้ตวั แบบอารี แม็กซ์ นายเทอดธนศักดิ์ รังคะราช
และซารี แม็กซ์ (Multivariate Time Series Analysis by Using
นายพงศธร วรมาลี
ARIMAX and SARIMAX Models)
นายพงศกร แว่นแก้ว
การประมาณค่าสูญหายด้วยวิธีกลุ่มร้อน (Hot-Deck Imputation) นายณัฐกร เรื องดิษฐ
นางสาวอัจฉรา ตราชูธรรม
นางสาวอาภาพร ทองแก้ว
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยกรณี ปัจจัยเดียว (Analysis of Means
นายภพพล ดีแสน
for One-Factor Studies)
นางสาวประภาพร ขันนาค
นายฐปพงศ์ เสี่ ยงบุญ
การประยุกต์ใช้วธิ ี LOWESS ในการพยากรณ์อนุกรมเวลา
นายศศพันธุ์ ระงับภัย
(Application of LOWESS Method in Time Series Forecasting) นายชยุติ แสงสัตย์

๒๕ การทดลองบล็อกสุ่มสมบูรณ์ที่ไม่สมดุลบางส่วน (Partially
Balanced Incomplete Block Design (PBIB))
๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

นายเกษมพิเชษฐ์ ยืนยงพระสุธา
นายอัสนี สุวรรณัง
นายเพิ่มพสิ ษฐ์ เตชะทวีวฒั น์
การเปรี ยบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหาย (Comparison of
นายชาญ วาณิ ชยพิทกั ษ์
Imputation Methods)
นางสาวมนัสชนก จิตอร่ าม
นางสาวปรี ยา พิเชฐวีรชัย
การศึกษาการออกแบบทางเศรษฐกิจของส่วนที่ไม่อยูภ่ ายใต้การ นางสาวกรรธิมา บุญยาชัย
ควบคุมแผนภูมิควบคุมคุณภาพ (A Study of Economic
นางสาวสุนิดา ภู่ธีรอาภา
Design of Fraction Non-Confirming Quality)
นางสาวกิตติมา คงครบ
การตรวจสอบการวิเคราะห์ขอ้ มูลจาแนกกลุ่มด้วยสถิติ EXACT นางสาวณัฐฑิกานต์ สี ลามน
ในโปรแกรม SAS (An Examination of Categorical Data
นางสาวกชพรรณ รุ่ งวิทยาธิวฒั น์
Analysis Using Exact Methods in SAS)
นางสาวนัฎฐิกา เดชานุภาพ
การสุ่มตัวอย่างผกผันแบบแบ่งชั้นภูมิสาหรับประชากรที่หายาก นายศุภโชค อารี ยย์ นต์วฒั นา
(Stratified Inverse Sampling for Rare Population)
นางสาวปิ ยนันท์ ศรี ราราญ

๓๑ การออกแบบครอสโอเวอร์สาหรับสองทรี ตเมนต์ (Crossover
Designs for Two treatments)

นางสาวรุ จี ดอกไม้หอม
นางสาวพีระพรรณ ฑีฆายุ
นางสาวทัศรี ยา สุวรรณชาตรี

กรรมการสอบ
รศ.ดร. ชินนะพงษ์ บารุ งทรัพย์**
ผศ. รวมพร สิ ทธิมงคล(อ)
อ.ฑัณธิดา งามขา*
ผศ. คนึงนิจ เสรี วงษ์*
ผศ. นิฉา แก้วหาวงษ์(อ)
ผศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล**
รศ.ดร.กมล บุษบา*
อ.ดร รมิดา ศรี เหรา(อ)
อ.ภทรวรรณ แสงนวกิจ**
รศ.ดร.กมล บุษบา(อ)
อ.ดร รมิดา ศรี เหรา**
อ.ภทรวรรณ แสงนวกิจ*
ผศ. คนึงนิจ เสรี วงษ์**
ผศ. นิฉา แก้วหาวงษ์(อ)
ผศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล*
รศ.ดร.กมล บุษบา**
อ.ดร รมิดา ศรี เหรา*
อ.ภทรวรรณ แสงนวกิจ(อ)
รศ.ดร.กมล บุษบา**
อ.ดร รมิดา ศรี เหรา(อ)
อ.ภทรวรรณ แสงนวกิจ*
ผศ.ดร.แสงหล้า ชัยมงคล*
ผศ. เบญจมาศ ตุลยนิติกลุ **
อ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์(อ)
ผศ.ดร.แสงหล้า ชัยมงคล(อ)
ผศ. เบญจมาศ ตุลยนิติกลุ *
อ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์**
รศ.ดร. ชินนะพงษ์ บารุ งทรัพย์(อ)
ผศ. รวมพร สิ ทธิมงคล*
อ.ฑัณธิดา งามขา**
รศ.ดร. ชินนะพงษ์ บารุ งทรัพย์**
ผศ. รวมพร สิ ทธิมงคล(อ)
อ.ฑัณธิดา งามขา*

กลุ่ม
ชื่อหัวข้ อ
๓๒ การวิเคราะห์ปัจจัยและการประยุกต์ (Factor Analysis and
Application)
๓๓ การเปรี ยบเทียบระหว่างฟังก์ชนั การจาแนกกลุ่มเชิงเส้น และ
กาหนดการเชิงเส้นสาหรับการแก้ปัญหาการจาแนก
(Comparison between Linear Discriminant function and
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