ภาควิชาคณิ ตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10 กุมภาพันธ์ 2557
คาสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบ วิชา ส.495 โครงงานพิเศษ 2 ประจาปี การศึกษา 2556
เรี ยน อาจารย์ทุกท่าน
เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนวิชา ส.495 โครงงานพิเศษ 2 ภาคเรี ยนที่ 2/2556 เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ภาควิชาคณิ ตศาสตร์
และสถิติขอแต่งตั้งกรรมการสอบ ดังนี้
กลุ่ม
ชื่อหัวข้ อ
ชื่อ - นามสกุล
กรรมการสอบ
นางสาวไอลดา สุ พรรณรัง
ผศ.ดร.รัตนา เลิศสุวรรณศรี (อ)
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของตัว ประมาณค่ า ของ Chao
1
นางสาวพานิดา กาเผือก
อ.กานต์ณฐั ณ บางช้าง (*)
สาหรับการศึกษา Capture – Recapture
นางสาวธัญชนก แสงเงิน
อ.นิศาชล งามประเสริ ฐสิ ทธิ์ (**)
การประยุกต์ใช้วธิ ีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบผสม
: กรณี ศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ของ
ผศ.ดร.แสงหล้า ชัยมงคล (อ)
นางสาวจารุ วรรณ งามหลาย
2
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 เรื่ อง “อัตราส่ วนและร้อย
ผศ.สุรเมศวร์ ฮาชิม (*)
ละ” ระหว่างกลุ่มที่เรี ยนจากบทเรี ยนกิจกรรม กลุ่มที่เรี ยน
ผศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล (**)
จากบทเรี ยนการ์ตูน และกลุ่มที่เรี ยนจากครู
รศ.ดร.ชินนะพงษ์ บารุ งทรัพย์ (อ)
การเปรี ยบเทียบกระบวนการสาหรับการประมาณค่าเฉลี่ย นางสาวนพรัตน์ อาริ ยวัฒน์
3
รศ.ดร.กมล บุษบา (*)
ของตัวแปรที่มีความอ่อนไหว
นางสาวขวัญชนก รัชชะ
ผศ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์ (**)
การประเมิ นความคิดเห็ นของบัณฑิตที่ สาเร็ จการศึ กษา นางสาวนิชานันท์ เกิดสกุล
ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิติกลุ (อ)
4
จ า ก ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี นางสาวกรสิ รี กันนา
ผศ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์ (*)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางสาวศุภิสรา พลอยบุตร
รศ.ดร.ชินนะพงษ์ บารุ งทรัพย์ (**)
การทดสอบสถิ ติไคกาลังสองและการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ ย นางสาวณัฏฐ์ฌกุลภัทร ปิ่ นประยูร รศ.ดร.กมล บุษบา (อ)
5
สาหรับการทดสอบสัดส่ วนหลายกลุ่ม โดยใช้โปรแกรม นางสาวโชติกา ผาศุข
ผศ.ดร.รัตนา เลิศสุวรรณศรี (*)
MINITAB
นางสาวปั ทมาวรรณ ชุ่มดี
อ.กานต์ณฐั ณ บางช้าง (**)
การประเมิ นคุ ณภาพบัณฑิ ตที่ สาเร็ จการศึ กษาจากคณะ นางสาวอัจฉริ ยา คุณละ
ผศ.รวมพร สิ ทธิมงคล (อ)
6
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายภคิน วิวฒั นะประเสริ ฐ
รศ.ดร.เพ็ญแข ศิริวรรณ (*)
ในปี การศึกษา 2555
นางสาวสราพร เนตรชลายุทธ
รศ.ดร.ชินนะพงษ์ บารุ งทรัพย์ (**)
การใช้โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ในการส ารวจด้ว ยตัว อย่า ง นางสาวผกามาศ ไชยวรรณ์
อ.ดร.รมิดา ศรี เหรา (อ)
7
สาหรับแผนแบบการชักตัวอย่างแบบสุ่ มเชิงเดียวและการ นายอลงกรณ์ ฉ่ าสระน้อย
รศ.ดร.กมล บุษบา (*)
ชักตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ
นางสาวมนัสชนก น้อยญาโน
อ.นิศาชล งามประเสริ ฐสิ ทธิ์ (**)

8

นางสาวศุภลักษณ์ บุญส่ง
ก า ร ป ร ะ ม า ณ ข น า ด ป ร ะ ช า ก ร ภ า ย ใ ต้ Poisson
นายสรวิศ นุชธิสาร
Heterogeneity
นางสาวณัฐชยา โชคศักดิ์ศรี กลุ

ผศ.ดร.รัตนา เลิศสุวรรณศรี (อ)
ผศ.นิฉา แก้วหาวงษ์ (*)
อ.กานต์ณฐั ณ บางช้าง (**)

กลุ่ม
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ชื่อหัวข้ อ

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวอโรชา ผางทุม
การเปรี ยบเทียบการคัดเลือกตัวแปรอิสระ โดยใช้วิธีการ
นางสาวจุฑาทิพย์ กองเพชร
ถดถอบแบบริ ดจ์ และวิธีกาลังสองน้อยที่สุด
นายพัฒนกิจ เอมอมร
นางสาวณัฏฐนันท์ ธรรมสอน
การตรวจสอบความเที่ยงตรงของผลการออกรางวัลสลาก
นางสาวอาภาภรณ์ บังเกิดสุข
ออมสิ น โดยใช้การทดสอบไคกาลังสอง
นางสาวธัญญา โอธินทรยุทธ
นางสาวกมลชนก นันทสาร
การเปรี ยบเที ยบการทดสอบความแปรปรวนไม่คงที่ของ
นายไตรรัตน์ คุม้ ไพรัตน์
ความคลาดเคลื่อนในการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
นางสาววรรณิ ศา ศรี ภิรมย์
การเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพของแผนภู มิ ค วบคุ ม ค่ า
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S – Chart) และแผนภูมิควบคุ ม
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบปรับน้ าหนักด้วยเอกซ์โพเนนเชียล นางสาววิไลวรรณ แสงพิสิทธิ์
ส าหรั บ ตรวจวัด ค่ า ความแปรปรวนของกระบวนการ นายพิพฒั น์ แซ่เต็ง
(EWMA – S2 Control Chart) สาหรับกระบวนการที่มีการ นางสาวพชรพรหม โกเมนรุ่ ง
เปลี่ยนแปลงในค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสุ่ มตัวอย่าง
แบบต่างๆ
นางสาวชเนตตี ประภัสสร
การเปรี ยบเที ยบตัวแบบ MPR , ARIMA และ Hybrid:
นางสาวณัฐิกา มณี นุ่ม
กรณี ศึกษาการพยากรณ์ปริ มาณการผลิตปลาทูน่ากระป๋ อง
นายจรัญ สิ งห์พนั ธ์
ของประเทศไทย
นางสาวณชนก จิรศรัณยานนท์
นางสาวนฤศร เปี ยปาน
การประเมิ น การจั ด การเรี ยนการสอนของภาควิ ช า
นายสุรชัย ชูสิงห์
คณิ ตศาสตร์และสถิติ
นางสาววิศลั ย์ศยา อินต๊ะแสน
นางสาวไพรริ นทร์ ไตรเบญจรงค์
ปั จจัยที่ ส่ งผลต่อราคาทองคาแท่ ง ในประเทศไทย โดย
นายคทาหัตถ์ หอมจันทร์
วิธีควอนไทล์รีเกรสชัน่
นางสาวปรวรรณ ด้วงพันธุ์
การวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ ยงจากการลงทุนใน
นายพงศ์วศิ ิษฏ์ สอนเฉลิม
หลัก ทรั พ ย์ ในตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทย ตาม
นายเกริ กชัย สิ ทธิชอบธรรม
กลุ่มอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ โดยใช้วิธี Value at Risk
นายประภาพย์ ธรรมรักษา
(VAR)
นางสาววิภาวี กาลรา
นายรชต ภาสกรจรัส

17

ปั จจัยที่มีผลต่อการได้คืนรถยนต์ในเขตพระประแดง

18

การประเมินความคิดเห็นของอาจารย์ภาควิชาคณิ ตศาสตร์
นายสันทัศน์ สุธรรมบาล
และสถิ ติ มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ต่ อ หลัก สู ต รและ
นายธนภัทร วรมุกสิ ก
กิ จ กรรมเสริ ม หลัก สู ต ร อุ ป กรณ์ แ ละสิ่ ง อ านวยความ
นางสาวสุวรรณา แซ่ลิ้ม
สะดวกในการเรี ยน และนักศึกษาต่อการเรี ยนการสอน

กรรมการสอบ
อ.นิศาชล งามประเสริ ฐสิ ทธิ์ (อ)
ผศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล (*)
อ.ดร.รมิดา ศรี เหรา (**)
ผศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล (อ)
ผศ.ดร.แสงหล้า ชัยมงคล (*)
ผศ.สุรเมศวร์ ฮาชิม (**)
อ.กานต์ณฐั ณ บางช้าง (อ)
ผศ.นิฉา แก้วหาวงษ์ (*)
ผศ.ดร.รัตนา เลิศสุวรรณศรี (**)

ผศ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์ (อ)
รศ.ดร.กมล บุษบา (*)
รศ.ดร.ชินนะพงษ์ บารุ งทรัพย์ (**)

ผศ.นิฉา แก้วหาวงษ์ (อ)
ผศ.สุรเมศวร์ ฮาชิม (*)
ผศ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์ (**)
รศ.ดร.เพ็ญแข ศิริวรรณ (อ)
ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิติกลุ (*)
ผศ.รวมพร สิ ทธิมงคล (**)
ผศ.สุรเมศวร์ ฮาชิม (อ)
ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิติกลุ (*)
ผศ.ดร.แสงหล้า ชัยมงคล (**)
ผศ.สุรเมศวร์ ฮาชิม (อ)
ผศ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์ (*)
ผศ.นิฉา แก้วหาวงษ์ (**)
อ.ดร.รมิดา ศรี เหรา (อ)
รศ.ดร.เพ็ญแข ศิริวรรณ (**)
อ.นิศาชล งามประเสริ ฐสิ ทธิ์ (*)
ผศ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์ (อ)
รศ.ดร.ชินนะพงษ์ บารุ งทรัพย์ (*)
ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิติกลุ (**)

กลุ่ม
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ชื่อหัวข้ อ
ชื่อ - นามสกุล
ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อการเรี ยน นางสาวปาริ ชาติ กรุ ดเงิน
วิ ช า ค.218 แคลคู ล ั ส ส าหรั บ วิ ท ยาศาสตร์ 1 คณะ นางสาวเจษฎาภรณ์ ภูนาแก้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายกฤษณะ จิระถาวรฤกษ์
ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการดื่ ม เครื่ องดื่ ม ที่ มี นางสาวธนวรรณ เจียมพันธ์
แอลกอฮอล์ของนักเรี ยนระดับมัธยมปลาย จังหวัดสระบุรี นายนรเดช ชื่นวิภาสกุล
นางสาวสิ ริรัฐ ทองน้อย
การเปรี ยบเทียบตัวประมาณค่าของริ ดจ์รีเกรสชัน่ สาหรับ
นางสาววศินีพรรณ เกตุศกั ดิ์
การแก้ไขปั ญหาพหุสมั พันธ์เชิงเส้น
นางสาวนฏกร สอนปะละ
การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ ความอยู่รอดในการศึ กษา
นายอังคาร สาเหล้
การออกกลางคันของนักศึ กษาโครงการปริ ญญาตรี ภาค
นางสาววิมลมาศ โสธรศักดิ์
พิ เ ศ ษ ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
นางสาวสุธิดา โพธิ์พนั ธุ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การวิเคราะห์ปัจจัยความพึงพอใจต่อการบริ หารหลักสู ตร
นายอิศริ น วิทยวิรานนท์
และทรั พยากรการเรี ยนการสอนของนักศึ กษาภาควิชา
นางสาวขวัญนภา หาญสุทธิชยั
คณิ ตศาสตร์ และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
นายพงศกร แม้นสุข
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การศึกษาเปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน
นายปวทัช จันตุ๋ย
มาตรฐานในการพยากรณ์ ค่ า ใช้ จ่ า ยของนั ก ศึ ก ษา
นางสาวพนิตภา สุวรรณมาลี
ธรรมศาสตร์ จากการสารวจที่ซบั ซ้อน : เปรี ยบเทียบด้วย
นายชนะชัย กลิ่นแก้ว
โปรแกรม SAS SPSS และ R
การศึกษาเปรี ยบเทียบการคัดเลือกตัวแปรในการกาหนด
นายเฉลิมเกียรติ บุญเสริ ม
ราคาทองคาด้วยวิธีการค้นหาแบบต้องห้ามและวิธีการ
นายเอกภพ น้อยคล้าย
ถดถอยแบบขั้น ตอนส าหรั บ การวิเ คราะห์ ก ารถดถอย
นางสาวธมลณัฏฐ์ อารี รมย์
พหุคูณ
นายธวัฒวงศ์ วงศ์นิคม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแผนการทดลองแบบคอนฟาวด์
นายโชติวชิ ญ์ ประเสริ ฐภิญโญ
ด้วยโปรแกรม SPSS
นางสาวสตรี รัตน์ ร่ วมสุข
นายธนบดินทร์ โต๊ะทองสุนีย ์
ปั จจัยทางการศึ กษาที่ มีผลต่อความเครี ยดและความวิตก
นายกันตินนั ท์ นันทนาดิศยั
กังวลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
นายภิมุกข์ ลิ้มสัจจาพาณิ ชย์
นางสาวธิดารัตน์ จักรสมภพ
การเปรี ย บเที ยบอัตราความผิดพลาดชนิ ด ที่ 1 ของการ
นางสาวศจีพิชญ์ เภาพันธ์
วิเคราะห์ความแปรปรวนและการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
นายสุรชัย เดือนเพ็ง
นางสาวมนัญชยา หนูคาบแก้ว
พฤติกรรมการใช้บตั รเครดิต (บัตรเสริ ม) ของนักศึกษาใน
นางสาวสุนนั ทรัตน์ สาสนะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางสาวรัตตภรณ์ ใช้ธูปทอง

กรรมการสอบ
รศ.ดร.ชินนะพงษ์ บารุ งทรัพย์ (อ)
ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิติกลุ (**)
ผศ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์ (*)
ผศ.สุรเมศวร์ ฮาชิม (อ)
ผศ.ดร.แสงหล้า ชัยมงคล (*)
ผศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล (**)
อ.กานต์ณฐั ณ บางช้าง (อ)
รศ.ดร.กมล บุษบา (**)
ผศ.นิฉา แก้วหาวงษ์ (*)
ผศ.รวมพร สิ ทธิมงคล (อ)
รศ.ดร.เพ็ญแข ศิริวรรณ (**)
อ.กานต์ณฐั ณ บางช้าง (*)
รศ.ดร.เพ็ญแข ศิริวรรณ (อ)
ผศ.รวมพร สิ ทธิมงคล (*)
อ.ดร.รมิดา ศรี เหรา (**)
รศ.ดร.เพ็ญแข ศิริวรรณ (อ)
อ.ดร.รมิดา ศรี เหรา (*)
ผศ.ดร.รัตนา เลิศสุวรรณศรี (**)
ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิติกลุ (อ)
ผศ.ดร.แสงหล้า ชัยมงคล (*)
อ.นิศาชล งามประเสริ ฐสิ ทธิ์ (**)
รศ.ดร.กมล บุษบา (อ)
ผศ.รวมพร สิ ทธิมงคล (**)
รศ.ดร.ชินนะพงษ์ บารุ งทรัพย์ (*)
อ.ดร.รมิดา ศรี เหรา (อ)
ผศ.ดร.รัตนา เลิศสุวรรณศรี (*)
ผศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล (**)
รศ.ดร.กมล บุษบา (อ)
ผศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล (**)
อ.นิศาชล งามประเสริ ฐสิ ทธิ์ (*)
ผศ.ดร.รัตนา เลิศสุวรรณศรี (อ)
อ.ดร.รมิดา ศรี เหรา (**)
รศ.ดร.เพ็ญแข ศิริวรรณ (*)

กลุ่ม
30

31

32

ชื่อหัวข้ อ

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวหัทยา วิเศษแสงศรี
ตัวแบบการถดถอยโลจิสติกรี เกรสชัน สาหรับการทานาย
นางสาวสุภางค์ พงศ์ไพบูลย์
การยุบโรงเรี ยน
นายธนกฤต เกตุจนั ทร์
นางสาวนิสา นิลจินดา
ลาดับความสาคัญของตัวแปรที่มีต่อการกาหนดราคาของ
นางสาวอิสสริ ยา จังพนาสิ น
คอนโดมีเนียม ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
นางสาวรัชนู ทองทัว่
ปั จจัยที่ มีผลต่ออัตราการรอดชีวิตของผูป้ ่ วยที่เข้ารับการ
นางสาวณัฐฑิกานต์ สี ลามน
รักษาในหอผูป้ ่ วยวิกฤติของรัฐ Massachusetts

กรรมการสอบ
ผศ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์ (อ)
อ.กานต์ณฐั ณ บางช้าง (**)
ผศ.นิฉา แก้วหาวงษ์ (*)
ผศ.ดร.แสงหล้า ชัยมงคล (อ)
ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิติกลุ (**)
ผศ.สุรเมศวร์ ฮาชิม (*)
ผศ.ดร.แสงหล้า ชัยมงคล (อ)
รศ.ดร.เพ็ญแข ศิริวรรณ (*)
ผศ.รวมพร สิ ทธิมงคล (**)

หมายเหตุ (*) หมายถึง ประธานกรรมการ (**) หมายถึง กรรมการและเลขานุการ และ (อ) หมายถึงอาจารย์ที่ปรึ กษา
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบโดยทัว่ กัน
(รองศาสตราจารย์สาราญ มัน่ ทัพ)
หัวหน้าภาควิชาคณิ ตศาสตร์และสถิติ

