ภาควิชาคณิ ตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 สิ งหาคม 2556
คาสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบ วิชา ส.494 สัมมนา ประจาปี การศึกษา 2556
เรียน อาจารย์ทุกท่าน
เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนวิชา ส.494 สัมมนา ภาคเรี ยนที่ 1/2556 เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ภาควิชา
คณิ ตศาสตร์ และสถิติขอแต่งตั้งกรรมการสอบ ดังนี้
กลุ่ม
1

2

3

4

5

6

7

ชื่อหัวข้ อ

ชื่อ - นามสกุล

การประยุกต์ช่วงความเชื่อมัน่ Profile-Likelihood
สาหรับตัวประมาณค่า Capture-Recapture

นางสาวไอลดา สุ พรรณรัง
นางสาวพานิดา กาเผือก
นางสาวธัญชนก แสงเงิน

ผศ.ดร.แสงหล้า ชัยมงคล (*)

การศึกษาการปรับปรุ งกระบวนการสาหรับ
การประมาณค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่มีความ
อ่อนไหวโดยใช้ตวั แบบการตอบสนองเชิงสุ่ ม

นางสาวจารุ วรรณ งามหลาย
นางสาวนพรัตน์ อาริ ยวัฒน์
นางสาวขวัญชนก รัชชะ

รศ.ดร.ชินนะพงษ์ บารุ งทรัพย์ (อ)

การศึกษาการประมาณค่าเฉลี่ยประชากรโดยวิธี
ค่ามัธยฐานของการสุ่ มตัวอย่าง
แบบกลุ่มลาดับและแบบชั้น
การแสดงผลและการแปลความหมายของ
ไคสแควร์และการทดสอบสถิติที
โดยใช้โปรแกรม SAS

นางสาวนิชานันท์ เกิดสกุล
นางสาวกรสิ รี กันนา
นางสาวศุภิสรา พลอยบุตร
นางสาวณัฏฐ์ฌกุลภัทร ปิ่ นประยูร

นางสาวโชติกา ผาศุข
นางสาวปัทมาวรรณ ชุ่มดี

กรรมการสอบ
ผศ.ดร.รัตนา เลิศสุ วรรณศรี (อ)
อ.กานต์ณฐั ณ บางช้าง (**)
ผศ.นิฉา แก้วหาวงษ์ (*)
ผศ.ดร.สุ ปราณี ลิสวัสดิ์ (**)
รศ.ดร.กมล บุษบา (*)
ผศ.รวมพร สิ ทธิ มงคล (**)
ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิติกลุ (อ)
รศ.ดร.กมล บุษบา (อ)
ผศ.รวมพร สิ ทธิ มงคล (*)
ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิติกลุ (**)
รศ.ดร.กมล บุษบา (*)
ผศ.รวมพร สิ ทธิ มงคล (อ)

การคานวณ Standardized Rate และ
Standardized Risk ทางตรงและทางอ้อม
ด้วยชุดคาสัง่ STDRATE โดยใช้โปรแกรม SAS

นางสาวอัจฉริ ยา คุณละ
นายภคิน วิวฒั นะประเสริ ฐ
นางสาวสราพร เนตรชลายุทธ

การทดสอบสมมุติฐาน
โดยใช้ขอ้ มูลจากการสารวจเชิงซ้อน

นางสาวผกามาศ ไชยวรรณ์
นายอลงกรณ์ ฉ่ าสระน้อย
นางสาวมนัสชนก น้อยญาโน

อ.ดร.รมิดา ศรี เหรา (อ)

นางสาวศุภลักษณ์ บุญส่ ง
นายสรวิศ นุชธิ สาร
นางสาวณัฐชยา โชคศักดิ์ศรี กลุ

ผศ.ดร.แสงหล้า ชัยมงคล (*)

ตัวแบบการเสี่ ยงภัยรายบุคคล : การแจกแจงผสม

ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิติกลุ (**)
ผศ.สุ รเมศวร์ ฮาชิม (*)
ผศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล (**)

ผศ.ดร.รัตนา เลิศสุ วรรณศรี (อ)
อ.กานต์ณฐั ณ บางช้าง (**)

กลุ่ม

ชื่อหัวข้ อ

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวอโรชา ผางทุม
นางสาวจุฑาทิพย์ กองเพชร
นายพัฒนกิจ เอมอมร

รศ.ดร.เพ็ญแข ศิริวรรณ (*)

8

ตัวประมาณค่าแบบปรับปรุ ง
สาหรับค่าเฉลี่ยประชากร
เมื่อทราบค่าสัมประสิ ทธิ์ ความแปรผัน
เทคนิคใหม่สาหรับประมาณค่าเฉลี่ยตัดปลาย
เมื่อข้อมูลมีลกั ษณะไม่สมมาตร

นางสาวณัฏฐนันท์ ธรรมสอน
นางสาวอาภาภรณ์ บังเกิดสุ ข
นางสาวธัญญา โอธิ นทรยุทธ

รศ.ดร.เพ็ญแข ศิริวรรณ (*)

นางสาวกมลชนก นันทสาร
นายไตรรัตน์ คุม้ ไพรัตน์
นางสาววรรณิ ศา ศรี ภิรมย์

ผศ.ดร.แสงหล้า ชัยมงคล (*)

แผนภูมิ EWMA ที่ใช้เพื่อเฝ้ าสังเกต
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการ
เมื่อมีการประมาณค่าพารามิเตอร์

นางสาววิไลวรรณ แสงพิสิทธิ์
นายพิพฒั น์ แซ่เต็ง
นางสาวพชรพรหม โกเมนรุ่ ง

รศ.ดร.ชินนะพงษ์ บารุ งทรัพย์ (อ)

การศึกษาตัวแบบ Hybrid
ของ MPR และ ARIMA
ในการพยากรณ์อนุกรมเวลาการผลิตสิ นค้า

นางสาวชเนตตี ประภัสสร
นางสาวณัฐิกา มณี นุ่ม
นายจรัญ สิ งห์พนั ธ์

รศ.ดร.ชินนะพงษ์ บารุ งทรัพย์ (*)

แนวทางการใช้ SAS
ในการวิเคราะห์การถดถอย
กาลังสองน้อยที่สุดบางส่ วน

นางสาวนฤศร เปี ยปาน
นายสุ รชัย ชูสิงห์
นางสาววิศลั ย์ศยา อินต๊ะแสน

ผศ.ดร.แสงหล้า ชัยมงคล (*)
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วิธีการประมาณค่าข้อมูลสูญหายแบบเข้าใกล้สุด

การศึกษาการกาหนดราคาบ้าน ด้วยวิธี
Quantile Regression

อานาจและความผิดพลาดของความเสี่ ยง
ที่เพิ่มขึ้นจากการปฏิเสธผลสรุ ปที่เป็ นจริ ง

การทดสอบแบบสองหางสาหรับงานวิจยั
ที่ใช้สมมุติฐานแบบมีทิศทางถูกต้องหรื อไม่

กรรมการสอบ
ผศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล (อ)

ผศ.นิฉา แก้วหาวงษ์ (**)
ผศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล (อ)

ผศ.ดร.สุ ปราณี ลิสวัสดิ์ (**)
ผศ.ดร.รัตนา เลิศสุ วรรณศรี (**)
อ.กานต์ณฐั ณ บางช้าง (อ)
ผศ.นิฉา แก้วหาวงษ์ (*)
ผศ.ดร.สุ ปราณี ลิสวัสดิ์ (**)
ผศ.นิฉา แก้วหาวงษ์ (อ)
ผศ.ดร.สุ ปราณี ลิสวัสดิ์ (**)
ผศ.ดร.รัตนา เลิศสุ วรรณศรี (**)
อ.กานต์ณฐั ณ บางช้าง (อ)

นางสาวไพรริ นทร์ ไตรเบญจรงค์ อ.ดร.รมิดา ศรี เหรา (*)
นายคทาหัตถ์ หอมจันทร์
ผศ.สุ รเมศวร์ ฮาชิม (อ)
นางสาวปรวรรณ ด้วงพันธุ์
ผศ.รวมพร สิ ทธิ มงคล (**)
นายพงศ์วิศิษฏ์ สอนเฉลิม
นายเกริ กชัย สิ ทธิ ชอบธรรม
นายประภาพย์ ธรรมรักษา
นางสาววิภาวี กาลรา
นายรชต ภาสกรจรัส

อ.ดร.รมิดา ศรี เหรา (**)
ผศ.สุ รเมศวร์ ฮาชิม (อ)
ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิติกลุ (*)
อ.ดร.รมิดา ศรี เหรา (อ)
ผศ.สุ รเมศวร์ ฮาชิม (**)
ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิติกลุ (*)

กลุ่ม
17

18

ชื่อหัวข้ อ

ชื่อ - นามสกุล

การศึกษาช่วงความเชื่อมัน่ ทางเดียว
สาหรับการแจกแจงแบบไม่ต่อเนื่อง

นายสันทัศน์ สุ ธรรมบาล
นายธนภัทร วรมุกสิ ก
นางสาวสุ วรรณา แซ่ลิม้

แผนภูมิร่วมควบคุมค่าเฉลี่ยและควบคุมค่าพิสยั
โดยใช้การเลือกตัวอย่าง 2 ขั้นตอน

นางสาวปาริ ชาติ กรุ ดเงิน
นางสาวเจษฎาภรณ์ ภูนาแก้ว

กรรมการสอบ
รศ.ดร.ชินนะพงษ์ บารุ งทรัพย์ (*)

ผศ.นิฉา แก้วหาวงษ์ (**)
ผศ.ดร.สุ ปราณี ลิสวัสดิ์ (อ)
รศ.ดร.ชินนะพงษ์ บารุ งทรัพย์ (อ)

ผศ.นิฉา แก้วหาวงษ์ (**)
ผศ.ดร.สุ ปราณี ลิสวัสดิ์ (*)
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20

21

22

ความแตกต่างและความสาคัญ
ระหว่างอัตราส่ วนออดส์กบั ความเสี่ ยงสัมพัทธ์
การวิเคราะห์แนวโน้มในข้อมูลอนุกรมเวลา
โดยใช้ตวั แบบโพลิโนเมียล
และเอ็กซ์โปเนนเชียลอันดับที่ p
พารามิเตอร์ของริ ดจ์แบบใหม่
สาหรับริ ดจ์รีเกรสชัน่

การศึกษาการวิเคราะห์ความอยูร่ อด

นายณัฐวุฒิ ศุกรโยธิ น
นางสาวธนวรรณ เจียมพันธ์
นายนรเดช ชื่นวิภาสกุล

อ.ดร.รมิดา ศรี เหรา (* )
ผศ.สุ รเมศวร์ ฮาชิม (อ)
ผศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล (**)

รศ.ดร.ชินนะพงษ์ บารุ งทรัพย์ (**)

นางสาวณชนก จิรศรัณยานนท์ ผศ.นิฉา แก้วหาวงษ์ (อ)
ผศ.ดร.สุ ปราณี ลิสวัสดิ์ (*)
นางสาวสิ ริรัฐ ทองน้อย
นางสาววศินีพรรณ เกตุศกั ดิ์
นางสาวนฏกร สอนปะละ
นายอังคาร สาเหล้
นางสาววิมลมาศ โสธรศักดิ์
นางสาวสุ ธิดา โพธิ์ พันธุ์

ผศ.ดร.แสงหล้า ชัยมงคล (**)
ผศ.ดร.รัตนา เลิศสุ วรรณศรี (*)
อ.กานต์ณฐั ณ บางช้าง (อ)
รศ.ดร.กมล บุษบา (**)
ผศ.รวมพร สิ ทธิ มงคล (อ)
ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิติกลุ (*)

รศ.ดร.เพ็ญแข ศิริวรรณ (อ)
นายอิศริ น วิทยวิรานนท์
นางสาวขวัญนภา หาญสุ ทธิ ชยั ผศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล (**)
นายพงศกร แม้นสุ ข
ผศ.นิฉา แก้วหาวงษ์ (*)

23

การศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยในงานวิจยั เชิงสารวจ

24

การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสารวจที่ซบั ซ้อน :
เปรี ยบเทียบด้วยโปรแกรม
SAS SPSS และ STATA

นายปวทัช จันตุ๋ย
นางสาวพนิตภา สุ วรรณมาลี
นายชนะชัย กลิ่นแก้ว

25

การคัดเลือกตัวแปร
โดยใช้วิธีการค้นหาแบบต้องห้าม
ในการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ

26

การสร้างตัวแบบพยากรณ์พร้อมด้วยตัวอย่าง

นายเฉลิมเกียรติ บุญเสริ ม
นายเอกภพ น้อยคล้าย
นางสาวธมลณัฏฐ์ อารี รมย์
นายธวัฒวงศ์ วงศ์นิคม
นายโชติวิชญ์ ประเสริ ฐภิญโญ
นางสาวสตรี รัตน์ ร่ วมสุ ข

รศ.ดร.เพ็ญแข ศิริวรรณ (อ)
ผศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล (*)

ผศ.ดร.สุ ปราณี ลิสวัสดิ์ (**)
รศ.ดร.กมล บุษบา (*)
ผศ.รวมพร สิ ทธิ มงคล (**)
ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิติกลุ (อ)
รศ.ดร.กมล บุษบา (อ)
ผศ.รวมพร สิ ทธิ มงคล (**)
ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิติกลุ (*)

กลุ่ม
28

ชื่อหัวข้ อ

ชื่อ - นามสกุล

การศึกษาปัจจัยที่ทาให้เกมส์บนโทรศัพท์มือถือ
ได้รับความนิยมโดยใช้เครื่ อข่ายเบส์

นายธนบดินทร์ โต๊ะทองสุ นีย ์
นายกันตินนั ท์ นันทนาดิศยั
นายภิมุกข์ ลิม้ สัจจาพาณิ ชย์

กรรมการสอบ
อ.ดร.รมิดา ศรี เหรา (อ)
ผศ.สุ รเมศวร์ ฮาชิม (*)
ผศ.รวมพร สิ ทธิ มงคล (**)
รศ.ดร.กมล บุษบา (อ)
ผศ.รวมพร สิ ทธิ มงคล (**)
ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิติกลุ (*)

29

สถิติทดสอบใหม่
สาหรับทดสอบการเท่ากันของความแปรปรวน
สาหรับขนาดตัวอย่างสองกลุ่ม

นางสาวธิ ดารัตน์ จักรสมภพ
นางสาวศจีพิชญ์ เภาพันธ์
นายสุ รชัย เดือนเพ็ง
นางสาวมนัญชยา หนูคาบแก้ว
นางสาวสุ นนั ทรัตน์ สาสนะ
นางสาวรัตตภรณ์ ใช้ธูปทอง

ผศ.ดร.แสงหล้า ชัยมงคล (**)

30

การประมาณค่าเฉลี่ยจากตัวอย่างสองมิติ
โดยวิธีการที่อิงตัวแบบทางภูมิศาสตร์สถิติ
การศึกษาตัวแบบการถดถอยโลจิสติก
สาหรับธุรกิจการทานายความล้มเหลว
ของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในประเทศไทย

นางสาวหัทยา วิเศษแสงศรี
นางสาวสุ ภางค์ พงศ์ไพบูลย์
นายธนกฤต เกตุจนั ทร์

รศ.ดร.ชินนะพงษ์ บารุ งทรัพย์ (**)

การประมาณค่าแบบจุดและแบบช่วง
ของตัววัดความสาคัญของตัวแปรของ Pratt
ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ

นางสาวนิสา นิลจินดา
นางสาวอิสสริ ยา จังพนาสิ น
นางสาวรัชนู ทองทัว่

ผศ.ดร.แสงหล้า ชัยมงคล (อ)

31
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ผศ.ดร.รัตนา เลิศสุ วรรณศรี (อ)
อ.กานต์ณฐั ณ บางช้าง (*)
ผศ.นิฉา แก้วหาวงษ์ (*)
ผศ.ดร.สุ ปราณี ลิสวัสดิ์ (อ)
ผศ.ดร.รัตนา เลิศสุ วรรณศรี (**)
อ.กานต์ณฐั ณ บางช้าง (*)
รศ.ดร.เพ็ญแข ศิริวรรณ (*)

33

การทดสอบทีแบบใหม่สาหรับประชากรสองกลุ่ม

นายจิรภัทร จงอริ ยตระกูล

ผศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล (อ)

ผศ.ดร.แสงหล้า ชัยมงคล (**)
หมายเหตุ (*) หมายถึง ประธานกรรมการ (**) หมายถึง กรรมการและเลขานุการ และ (อ) หมายถึงอาจารย์ที่ปรึ กษา
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบโดยทัว่ กัน
(รองศาสตราจารย์สาราญ มัน่ ทัพ)
หัวหน้าภาควิชาคณิ ตศาสตร์และสถิติ

