กำหนดกำรนำเสนอผลงำน ณ อำคำร SCB4
เวลำ/ห้อง
10.00-10.20 น.
10.20-10.40 น.
10.40-11.00 น.
11.00-11.20 น.
11.20-11.40 น.
11.40-12.00 น.
12.10-13.00 น.
13.00-13.20 น.
13.20-13.40 น.
13.50-14.30 น.
14.30-15.30 น.
15.30-16.00 น.

SCB4101
A1-1
A1-2
A1-3
A1-4
A1-5
A1-6

A1-7
A1-8

SCB4102
SCB4201
SCB4202
A2-1
A3-1
A4-1
A2-2
A3-2
A4-2
A2-3
A3-3
A4-3
A2-4
A3-4
A4-4
A2-5
A3-5
A4-5
A2-6
A3-6
A4-6
มอบเกียรติบัตรให้กับผู้นำเสนอด้วยวำจำ ณ ห้องบรรยำยแต่ละห้อง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน
A2-7
A3-7
A4-7
A2-8
A3-8
A4-8
มอบเกียรติบัตรให้กับผู้นำเสนอด้วยวำจำ ณ ห้องบรรยำยแต่ละห้อง
มอบเกียรติบัตรให้กับผู้นำเสนอด้วยโปสเตอร์เวลำ 13.50 น. SCB4101
นำเสนอด้วยโปสเตอร์
รับประทำนอำหำรว่ำงและนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (ต่อ)
พิธีปิด MB2211 ภำควิชำคณิตศำสตร์

SCB4301
A5-1
A5-2
A5-3
A5-4
A5-5
A5-6

A5-7
A5-8

ตำรำงกำรนำเสนอผลงำนด้วยวำจำ ห้องนำเสนอ SCB4101
รหัส
นำเสนอ

ผู้นำเสนอ

ชื่อผลงำนนำเสนอ

A1-1

นำงสำวปริษฎำ แสนฝั้น

ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อกำรกลับไปใช้ยำเสพติดซำของผู้เข้ำรับกำรบำบัด ณ ศูนย์บำบัดสำรเสพติดแห่งหนึ่ง

A1-2

นำยวรวิทย์ จุลทะกอง

แบบจำลองอัตรำผู้ป่วยโรคเบำหวำนที่เข้ำรักษำ ในจังหวัดขอนแก่น

A1-3

นำงสำวทิวำวัลย์ สมนำ

A1-4
A1-5
A1-6

กำรวิเครำะห์ปัจจัยมลพิษทำงอำกำศและเศรษฐกิจเชิงสังคมที่มีอิทธิพลต่อจำนวนผู้ป่วยโรคระบบทำงเดิน
หำยใจในภำคเหนือด้วยตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป
ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรติดเชือพยำธิใบไม้ตับของประชำชน
นำงสำวพรพรรณ ปงเมืองมูล
ในพืนที่ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยำ
กำรประยุกต์ใช้ตัวแบบห่วงโซ่มำร์คอฟสำหรับกำรพยำกรณ์กำรเกิดฝน ในอำเภอแก่งกระจำน จังหวัด
นำงสำวจิรัฐติกำล นำคำ
เพชรบุรี
กำรพยำกรณ์มูลค่ำกำรส่งออกนำมันสำเร็จรูปของประเทศไทย ไปยังกลุ่มประเทศอำเซียนด้วยวิธีบ็อกนำงสำวปฐมรัตน์ กิจทวีสมบูรณ์
เจนกินส์

A1-7

นำงสำวรัชดำภรณ์ ขำทิพย์

กำรลงทุนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ทฤษฎีรัฟเซต

A1-8

นำยสัณฐิติ ตันอุตม์

กำรปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในกระบวนกำรผลิตนำดื่มบรรจุขวด กรณีศึกษำบริษัทนำ
ใสใจจริง จำกัด

ตำรำงกำรนำเสนอผลงำนด้วยวำจำ ห้องนำเสนอ SCB4102
รหัส
นำเสนอ

ผู้นำเสนอ

ชื่อผลงำนนำเสนอ
กำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพของตัวสถิติทดสอบสำหรับกำรทดสอบควำมแตกต่ำง ของค่ำกลำงระหว่ำง
ประชำกร 2 กลุ่มที่อิสระกัน สำหรับข้อมูลแบบลิเคิร์ท
กำรประเมินประสิทธิภำพกองทุนรวมโดยวิธี Data Envelopment Analysis และวิเครำะห์กำรถดถอยลอจิ
สติก

A2-1

นำงสำววิชญำ บุญแจ้ง

A2-2

นำงสำวฐิตำรีย์ ทวีศิริเวทย์

A2-3

นำงสำววริศรำ สำรำญฤทธิ์

กำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพสถิติทดสอบเวกเตอร์ค่ำเฉลี่ยสำหรับประชำกรหนึ่งกลุ่ม

A2-4

นำงสำวธัญญลักษณ์ ใสสีสูบ

กำรศึกษำกำรแจกแจงเลขชีกำลัง-ปัวซง และกำรประมำณค่ำพำรำมิเตอร์ด้วยวิธี EM Algorithm

A2-5

นำงสำวธนวรรณ ประฮำดไชย

A2-6

นำงสำวอรชุดำ ก๋ำวิรำช

A2-7

นำยสุรพันธ์ ยืนชีวิต

กำรใช้ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป ในกำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมำณฝนรวมรำยปีของประเทศไทย

A2-8

นำงสำวจิรำพร ฤำชัยรำม

กำรสร้ำงแบบจำลองค่ำสุดขีดของอุณหภูมิเฉลี่ยรำยวันด้วยสถิติลำดับที่ r ที่ใหญ่ที่สุด

กำรเปรียบเทียบกำรประมำณค่ำพำรำมิเตอร์ด้วยวิธีโมเมนต์ควอนไทล์เชิงเส้น และวิธีโมเมนต์เชิงเส้นสำหรับ
กำรแจกแจงแคปปำ 4 พำรำมิเตอร์: กรณีศึกษำข้อมูลทำงด้ำนอุทกวิทยำในพืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย
กำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพในกำรจำแนกกลุ่ม ระหว่ำงกำรวิเครำะห์กำรถดถอยโลจิสติกกำรวิเครำะห์
จำแนกกลุ่ม กรณีศึกษำ: ข้อมูลกำรเกิดฝนตกในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ตำรำงกำรนำเสนอผลงำนด้วยวำจำ ห้องนำเสนอ SCB4201
รหัสนำเสนอ ผู้นำเสนอ

ชื่อผลงำนนำเสนอ

A3-1

นำงสำวทิพย์ธิดำ ปลัดกอง

กำรวิเครำะห์ค่ำสุดขีดและประมำณระดับกำรเกิดซำของข้อมูลปริมำณนำฝน ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

A3-2

นำงสำวมัชฌิมำ กมลเลิศ

A3-3

นำงสำวปุณยนุช ดำนงค์

A3-4

นำงสำวสุทธินันท์ กันทะวะ

A3-5

นำยธนำกร แสงสว่ำง

A3-6

นำงสำวภคมน รัตน์ชนัน

กำรวิเครำะห์ค่ำสุดขีดของมลพิษทำงอำกำศในประเทศไทยโดยใช้กำรแจกแจงพำเรโตวำงนัยทั่วไป

A3-7

นำงสำวศิริวรรณ หงษ์ทอง

โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับคำนวณตัวแบบสินค้ำคงคลัง กรณีสินค้ำมีกำรเติบโต

A3-8

นำยอัครเดช ฟูไฟ

กำรจำลองสถำนกำรณ์กำรจัดคลังสินค้ำ กรณีศึกษำ บริษัทเชียงใหม่โพลสตำร์ (1992) จำกัด

กำรประยุกต์ใช้ถดถอยซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน สำหรับกำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อรำคำนำมันเบนซิน 95 ใน
ประเทศไทย
กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรทำงอุตุนิยมวิทยำ และตัวแปรสำรมลพิษทำงอำกำศ กับปริมำณฝุ่น
ละอองขนำดเล็กกว่ำ 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในจังหวัดเชียงใหม่
กำรสร้ำงแบบตัวแบบพยำกรณ์ควำมเข้มข้นสูงสุดรำยชั่วโมงของก๊ำซโอโซน ในตำบลช้ำงเผือก อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
กำรวิเครำะห์ค่ำฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน PM2.5 ในพืนที่วิกฤติของประเทศไทย ด้วยวิธีบ๊อก – เจนกินส์ และ
ทฤษฎีค่ำสุดขีด

ตำรำงกำรนำเสนอผลงำนด้วยวำจำ ห้องนำเสนอ SCB4202
รหัส
ผู้นำเสนอ
นำเสนอ

ชื่อผลงำนนำเสนอ
กำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเกิดควำมเครียดของนักศึกษำระดับปริญญำตรี คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร

A4-1

นำงสำวศันสนีย์ สิทธิพุทธำกุล

A4-2

นำงสำวเบญญำภำ บุญมำสร้อย ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจมำท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ของชำวยุโรป

A4-3

นำยศุภกร เพียวิเศษ

A4-4

นำงสำวณัฐรดำ ธนำกูลทิพปภำ

A4-5

นำงสำวนิศำชล วัฒนยืนยง

A4-6

นำงสำวออมลออ พลอินทร์

A4-7

นำงสำววรรณภรณ์ บุญมำก

ตัวแบบกำรสั่งซือประหยัดสุดที่มีกำรขำดแคลนสินค้ำกรณีมีค้ำงส่งบำงส่วน และปฏิเสธสินค้ำที่มีข้อบกพร่อง

A4-8

นำงสำวณิชำ วริทธิ์นันท์

กำรเปรียบเทียบวิธีกำรทดสอบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยประชำกร 2 กลุ่ม ด้วยกำรทดสอบไม่อิงพำรำมิเตอร์
สำหรับข้อมูลมีกำรแจกแจงแบบไวบูลล์

กำรศึกษำพฤติกรรมกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์ของนิสิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
ทัศนคติของนักศึกษำต่ำงชำติระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ที่มีต่อกิจกรรมรับน้องขึนดอย ปีกำรศึกษำ
2561
ทัศนคติของนักศึกษำระดับปริญญำตรีคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ที่มีต่อกำรใช้บริกำรแอปพลิเคชัน
เรียกรถยนต์โดยสำร
กำรศึกษำพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดในกำรเลือกใช้บริกำรร้ำนกำแฟสดของนักศึกษำระดับ
ปริญญำตรี มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

ตำรำงกำรนำเสนอผลงำนด้วยวำจำ ห้องนำเสนอ SCB4301
รหัส
ผู้นำเสนอ
นำเสนอ

ชื่อผลงำนนำเสนอ

A5-1

นำงสำวอรทัย ดวงเขียว

ตัวแบบพยำกรณ์รำยได้ในกำรส่งออกไม้สักของสวนป่ำแม่สรอย องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้จังหวัดแพร่
องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้เขตแพร่

A5-2

นำงสำวเกสรำ ไชยล้อม

ตัวแบบพยำกรณ์อนุกรมเวลำของปริมำณกำรส่งออก ของสินค้ำเกษตรแปรรูปของกลุ่มอำหำรในประเทศไทย

A5-3

นำงสำวเบญจมำศ อุ้มทรัพย์

กำรพยำกรณ์คะแนนสอบ MSU English Exit Exam ของนิสิตคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

A5-4

นำยอัฌชำนนท์ ทัศนำนุพรม

A5-5

นำงสำวจุฑำมำศ พงษ์สมทรง

A5-6

นำงสำวดวงลดำ พุฒใจกำ

A5-7

นำงสำวแทนไทย ทองเทศ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อรำคำนำมันเบนซิน 95 ในประเทศไทย

A5-8

นำยทศพล ภูผิวฟ้ำ

กำรวิเครำะห์มูลค่ำควำมเสี่ยงของ SET50 โดยใช้ GARCH-EVT

กำรพยำกรณ์ด้วยเทคนิคกำรปรับให้เรียบโดยใช้กำรประมำณค่ำพำรำมิเตอร์ด้วยโซลเวอร์ในโปรแกรมไมโครซอฟท์
เอกเซลล์ 2007 และ 2016
กำรพยำกรณ์ค่ำฝุ่นละอองและจำนวนผู้ป่วยโรคระบบทำงเดินหำยใจ ของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงรำย และ
จังหวัดลำปำง
กำรพยำกรณ์ค่ำควำมเข้มข้นเฉลี่ยรำยเดือนของฝุ่นละอองขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่เกิน 10 ไมครอน ( PM10 )
โดยใช้กำรพยำกรณ์ร่วม

