
เวลา

8:00-8:45

8:45-9:15

กลุ่มบรรยาย 1 : กลุ่มบรรยาย 2 : กลุ่มบรรยาย 3 : กลุ่มบรรยาย 4 :

Numerical Methods and 

Applications
Mathematical Modelling

Computational Mathematics 

and Algorithms

Mathematics for Business and 

Statistics

9:20-9:45

O1-01 "การคํานวณเชิงตัวเลขเพื่อตัวแบบ

การวัดคุณภาพน้ําสถานะเสถียรในลําน้ําโดย

ใช้วิธีผลต่างจํากัด" โดย นาตยา ค้ําคูณ, ศินี

นาฎ ยวญใจ

O2-01 "ผลกระทบของรูปแบบการใช้ชีวิตต่อ

ตัวแบบพลวัตของโรคซึมเศร้า" โดย ณัฐญา 

แช่มขลิบ, นวรัตน์ อําแพงใต้

O3-01 "ไม้เท้าและแอปพลิเคชันเพื่อ

ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา" โดย นนธวัช คํา

ยานะ,  กิติยรัตน์ นิติจิรเกียรติ,  อัญมณี 

รุ่งเรือง

O4-01 "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการต่ออายุ

สัญญาเพิ่มเติม ชดเชยการรักษาพยาบาล

รายวันในกรมธรรม์ประกันชีวิต" โดย ชยุต 

เจตเจริญนุกุล, อวิรุทธ์ มีวงศ์อุโฆษ, กมลภพ 

ฉัตรศิริเวช

9:45-10:10

O1-02 "ระเบียบวิธีสามขั้นเชิงเศษส่วนขอ

งอดัม-แบชฟอร์ธแบบใหม่ และการประยุกต์" 

โดย วริษฐา จิรปฐมกุล, พลอยไพลิน มหา

อุดมพร, ณัฐพล คงเพชรศักดิ์

O2-02 "ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์สําหรับสาร

รังสีไอโอดีน 131I เพื่อการรักษามะเร็งต่อม

ไทรอยด์ชนิดพาพิลลารีด้วยการวิเคราะห์ภาพ

ฉาย SPECT/CT" โดย ณัฐชยา รตะสุขารมย์, 

วสุรัตน์ ขําภาษี, เสาวนีย์ จิตรศิลป์ฉายากุล

O3-02 "การตัดสินใจให้เงินกู้บ้านและที่อยู่

อาศัยของสถาบันการเงิน โดยใช้เทคนิคของ

การทําเหมืองข้อมูล" โดย ชลธันว์ สมัยใหม่,  

สลิลลา แก้วดุลดุก, รนกฤต ด้วงดํา

O4-02 "การจัดกลุ่มความเสี่ยงภัยของธุรกิจ

ตามอัตราเบี้ยประกันภัยและ อัตราส่วนความ

เสียหายเพื่อกําหนดอัตราเบี้ยประกัน อัคคีภัย

และทรัพย์สิน" โดย วโรชา วรรณะ, ศิริกานต์ 

สุทธกัน,  สุรวัฒน์ สายยศ

10:10-10:35

O1-03 "วิธีการหาค่าต่ําสุดแบบสลับสําหรับ

การลงทะเบียนภาพที่ใช้การแปรผันรวม" โดย

 ปัญญา เททพทับทิม

O2-03 "แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของ

โรคมะเร็งเต้านมในประเทศไทย" โดย ชัยภัทร

 พลเยี่ยม, ฐิตานันท์ เพียรวัฒนผล, ฐิติคุณ 

กาลายี

O3-03 "การอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ด้วย

โปรแกรม MATLAB" โดย นัจจารีย์ สามเชียง

พุฒ, สุทธิดา จันทร์วาววาม

O4-03 "การพยากรณ์ราคาทองคําโดยใช้

โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่กระจาย

ย้อนกลับ" โดย ธารินทร์ พ่วงทอง, ทวีศักดิ์ 

มั่นยืน, ใบเงิน ศรีโทมี

10:35-10:45

กิจกรรม

ลงทะเบียน

เปิดการประชุมวิชาการฯ ณ ห้องไววิทย์ พุทธารี อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร

พักรับประทานอาหารว่าง



เวลา กิจกรรม

10:45-11:10

O1-04 "กระบวนการเลือกกองทุน LTF โดย

ใช้ดูเรชันของกระแสเงินสดรับที่รวมสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษี" โดย จักรกฤษณ์ สุรัสวดี, 

วรัญญา ชุ่มโชคดี, ปรีณา หนูช่วย

O2-04 "แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ต่อภาวะ

ซึมเศร้าของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ" โดย กุลภัสสร์ ภิญโญวุฒิ

ไกร, อัญชนา จันทร์แบบ, วิชชุลดา ดวงชาทม

O3-04 "ImageSpeaker: โปรแกรมประยุกต์

การแปลงภาพเป็นเสียงภาษาไทยสําหรับคน

ตาบอด" โดย ณัฐธิดา ศิลปสุวรรณชัย,  สุว

พัชร ปรีดาภักดี

O4-04 "การวิเคราะห์ข้อมูล (Data 

Analytics) อุตสาหกรรมอาหาร และ

เครื่องดื่มของประเทศไทย" โดย ธิญดา 

หิรัญธนาเดช,  พิชญาพร แจ่มวิถีเลิศ,  รวิภา 

สนทนา

11.10-11.35

O1-05 "การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการรถ

รับ-ส่ง พนักงาน" โดย ปารีณา ทองมาตา

O2-05 "การใช้ตัวแบบการกําหนดราคา

สินทรัพย์เพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน

และความเสี่ยงของการลงทุนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดธนาคาร" 

โดย สุวนิดา ลูกเล็ก, วนิดา รุกขพันธุ์, จิตรา

นุช ณ นคร

O3-05 "ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการ

ลงทุนในสลากออมทรัพย์" โดย ธัญชนก แสง

มณี,  นิชานันท์ เพชรคง, พัทธิยา ไชยมงคล

O4-05 "การคาดการณ์ปริมานน้ําฝนของ

จังหวัดนครปฐม" โดย จรัสพร พัดชื่น,  

อารัญญา คล้ายโพธิ์ทอง

11:35-12:00

O1-06 "วิธีการแก้ปัญหาพีชคณิตไม่เชิงเส้น

โดยการรวมกันแบบคอนเวกซ์ของสามวิธีการ

ทําซ้ํา" โดย สูรียะ ปะดุกา

O2-06 "ผู้หญิงสองคนในปัญหาการแต่งงาน" 

โดย วสุนันท์ โชคชัยธนากุล, วงศธร โพธิ์ฤทธิ์

O3-06 "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ

วิเคราะห์เหมืองความคิดเห็นภาษาไทยของ

ผู้ใช้ Twitter โดยวิธีการสุ่มข้อมูลเพิ่ม" โดย 

นภิสา ภู่พานิช,  ปัณณธร อติเมธิน,  วรัญญา 

เกิดยงค์

O4-06 "การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ระดับการกลัวความเสี่ยงของผู้ค้าปลีกกับเบี้ย

ประกันภัย ภายใต้ปัญหาการสั่งซื้อคาบเวลา

เดียว" โดย คณิศร อุ่นจิตติกุล, นัชชา ว่องไว, 

จิราภรณ์ ศิวิจารย์

12:00-13:00

13:00-13:25

O1-07 "พารามิเตอร์ควบคุมของขั้นตอนวิธี

วิวัฒนาการเชิงผลต่างที่ดีสําหรับปัญหาการ

ประมาณค่าพารามิเตอร์" โดย วิทยา แพงไธสง

O2-07 "การแจกแจงอาคัสแบบใหม่และการ

ประยุกต์" โดย อนวัช จูกุล, ชนาธิป มูลมิตร์

O3-07 "การหาสมการการถ่ายเทความร้อน

จากข้อมูลเชิงตําแหน่งและเวลา ด้วยวิธีการ

วิเคราะห์ถดถอยแบบบางเบา" โดย ภีมพัฒน์

วงศ์ศรีพิสันต์

O4-07 "ปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าการส่งออก

กล้วยไม้ของไทยไปประเทศญี่ปุ่น" โดย จริยา

 หลิมพิชัย,  ปาริชาติ ทองสุข

พักรับประทานอาหารกลางวัน



เวลา กิจกรรม

13:25-13:50

O1-08 "การหาผลเฉลยวิเคราะห์และผลเฉลย

เชิงตัวเลขสําหรับระบบสมการอนุพันธ์ย่อยไม่

เชิงเส้นอันดับเศษส่วนโดยนิยามคาปูโตด้วย

ระเบียบวิธี LADM และ LVIM" โดย กุลธิดา 

คาวินวิทย์, ธิติ ประเสริฐจิตสรร, กมลวรรณ 

ทองพันธุ์

O2-08 "การวิเคราะห์ความเสถียรและการ

ควบคุมที่เหมาะสมของโรคฉี่หนู" โดย รัชนี

วรรณ ไพศาลวรเกียรติ

O3-08 "ฉลากยามีเสียง" โดย ซัซวานี รอเฮ O4-08 "ประสิทธิภาพของกฎการซื้อขาย

หลักทรัพย์โดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของดัชนี

ราคารายกลุ่มอุตสาหกรรมไทย" โดย ทิพากร

 กิจรุ่งโรจน์เจริญ

13.50-14.15

O1-09 "ปริพันธ์ของรีมัน-สตีลเจสต์และการ

ประยุกต์ของปริพันธ์รีมัน-สตีลเจสต์" โดย 

ปัณณวิชญ์ กองเมืองปัก, Eckart Robert 

Schultz

O2-09 "ตัวแบบถดถอยเพื่อทํานายจํานวน

ผู้ใช้บริการในร้านอาหาร จากข้อมูลการจอง

ออนไลน" โดย กิตติพัฒน์ กิจสวัสดิ์,  รักษิณา

บดี เรืองรุ่ง, นฤเบศ บุญชุม

O3-09 "ตัวแบบแถวคอยของการสอบแก้

ตัวการขับรถเดินหน้าและหยุดเทียบทางเท้า

สํานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2" โดย

 สุทธิกานต์ ราชสิงโห, ณัฐธิกา แหวเมือง,

อุดมศักดิ์ จันทร์ถาวรพานิช

O4-09 "การศึกษาแบบจําลองเอกซ์โพเนน

ทิเอตอินเวอร์สไวบูลล์สําหรับข้อมูลการ

ประกันภัยรถยนต์" โดย ศิวรักษ์ สาวงศ์นาม

14.15-14.40

O1-10 "การหาผลเฉลยของปัญหาการ

สั่นสะเทือนแบบอิสระและแบบบังคับสําหรับ

คานหน้าตัดแปรเปลี่ยนโดยใช้การแปลงเชิง

อนุพันธ์" โดย ขวัญชัย บุญประดิษฐ์, เจนจิรา

 จุลทะสี, ปรัชญา ป้อมเอี่ยม

O2-10 "การพยากรณ์ปริมาณน้ําฝนและค่า

ฝุ่นละอองในพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่" โดย

วรายุทธ เกิดสุข, ธีรพล สุขอยู่

O3-10 "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

วางแผนกระบวนการเตรียมวัตถุดิบก่อนเข้า

กระบวนการผลิต" โดย ณัฐนรี ผ่ามถิ

O4-10 "แบบจําลองแบล็ค-โชลส์ที่มีการจ่าย

ปันผล" โดย ฆรวัณณ์ วัฒนพานิช

14:40-14:55

14:55-15.30

15:30-16:30

พักรับประทานอาหารว่าง

สรุปผู้ได้รับรางวัล/พิมพ์เกียรติบัตร /เก็บโปสเตอร์/ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

พิธีมอบเกียรติบัตร / พิธีปิด



เวลา

8:00-9:00

8:45-9:15

กลุ่มบรรยาย 5 : กลุ่มบรรยาย 6 : กลุ่มบรรยาย 7 :

Analytical Mathematics and Applications Algebraic Mathematics and Applications Data Analytics with MATLAB

9:20-9:45

O5-01 "ผลเฉลยเชิงวิเคราะห์ของสมการความร้อนแบบไม่

เอกพันธุ์ที่มีอนุพันธ์เทียบเวลาเป็นเศษส่วน" โดย จักรพล 

สังข์ศิลปะชัย,  พบพลอย โรจนศิริ

O6-01 "ผลคูณกึ่งเทนเซอร์ทางขวาของเมทริกซ์เหนือกึ่ง

ริงสลับที่ใดๆ" โดย กษมา อรุณมิตร, ณัฐธยานี ปัตถา,  

พีรวัฒน์ ศรีบุรินทร์

O7-01 "โปรแกรมคํานวณวินิฉัยโรคไทรอยด์" โดย มานิตา

 สาลี,  อรชร ราชกิจ,  อานนท์ มณีพินิจ

9:45-10:10

O5-02 "สมการเชิงอนุพันธ์ลาแกร์และการประยุกต์" โดย 

ธนเศรษฐ์ เจือจันทร์, วิเชียร แผ่เรืองรัตน์, สุณิษา สิทธิสม

O6-02 "ปัญหาตัวผกผันกรุปของเมทริกซ์ (1,1,0)" โดย 

เอกพล วงศ์ศุภรัตน์กุล,  สุธรรม แซ่จัง,  ณัฐวุฒิ วงศ์แพทย์

O7-02 "การประมาณค่าดัชนีพื้นที่ผิวใบอัตโนมัติของข้าว

โดยการใช้การประมวลผลภาพถ่ายดิจิตอล" โดย สุปรียา 

พัฒนพงศ์ธร, ธัญชนก ถิ่นศิวโรจน,์ นันทิชา ชัยพัฒนา

วรรณ

10:10-10:35

O5-03 "การหาผลเฉลยที่เป็นคาบของสมการผลต่างตรรก

ยะบางสมการ" โดย ธีรุตม์ ทันตศภุ ารักษ์

O6-03 "การเดินของตัวม้าบนกระดานหมากรุก" โดย 

นันท์นภัส เพิ่มทรัพย์, สุวิมล ภู่งาม, ธีรพันธ์ นามจัด

O7-03 "ซิงโครไนเซชันของระบบไฮเพอร์เคออติกแรบิโนวิ

ชโดยการควบคุม สไลดิ้งโหมดด้วยกฎการเข้าถึงกําลังสาม

โดยใช้แมทแลบ-ซิมูลิงค์" โดย สุชัญญา ก้อนหมื่น,  ทิชากร

 ใหญ่จริง, สุกัญญา ดีปักษี

10:35-10:45

10:45-11:10

O5-04 "ลิมิตกําลังของเมทริกซ์มาร์คอฟบวก" โดย ภาพ

ตะวัน คงพล

O6-04 "จํานวนนิชของลิเนียร์ไฮเพอร์ทรีบางคลาส" โดย 

ชุติมา ชัยชนะ, ณัฐกาญจน์ยะหตัตะ, ธรรมรัตน์ ปากลาว

O7-04 "แบบจําลองเซลลูลาร์ออโตมาตาของการ

แพร่กระจายพฤติกรรมของอาชญากรและการใช้ยาเสพ

ติด" โดย มณฑิชา น้อยบ้านลาด, ศิตรานุช ภูมิประกาย

ลงทะเบียน

เปิดการประชุมวิชาการฯ ณ ห้องไววิทย์ พุทธารี อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร

กิจกรรม

พักรับประทานอาหารว่าง



เวลา กิจกรรม

11.10-11.35

O5-05 "การประมาณค่าตัวแบบทวินามสําหรับราคาออป

ชัน" โดย ศร้ณยู แสงสว่าง

O6-05 "ความเป็นนิจพลของกึ่งกรุปของการแปลงยืนยง

อันดับบนเฟนซ์" โดย กุลวดี วุฒิกาญจนาวงศ์, ชญานิศ 

สมเกียรติกุล

O7-05 "การสร้างตัวแบบและวิเคราะห์สมการถดถอยโดย

ใช้โปรแกรม MATLAB" โดย มลธิชา สนจุมภะ, สุทธิษา 

จําปาทอง,  กลภัทร เจียมจตุรพัฒนพร

11:35-12:00

O5-06 "ทฤษฎีบทจุดตรึงชนิดปริพันธ์สําหรับฟังก์ชันค่า

จริง" โดย สกานต์ เติมแก้ว,  ทัตพงศ์ อนันต์

O6-06 "เมทริกซ์สามเหลี่ยมชนิดคลีนบนเซตของจํานวน

เต็ม" โดย ธีรเมทร์ อินทร์ชัยศรี

O7-06 "โปรแกรมสําหรับหาผลเฉลยของสมการเชิง

อนุพันธ์สามัญแบบไม่เอกพันธ์อันดับ n" โดย วนิดา ดอก

เกตุ, ศิรประภา วันสาสีบ

12:00-13:00

13:00-13:25

O5-07 "ทฤษฎีบทจุดตรึงใกล้เคียงดีสุดในการวิเคราะห์

หลายค่าวางนัยทั่วไป" โดย วิภาวี ดํามินเศษ

O6-07 "รหัสรากซ้ําวัฏจักรเชิงค่าคงตัว เหนือ 

F3+uF3+vF3+uvF3" โดย สรสิทธิ์ บุญมา

O7-07 "การประมาณค่าผลเฉลยของการบริหารยาเลโวโด

ปาผ่านทางการฉีด ปาก และจมูก" โดย ปวริส วันดี,  

ภรัณยู อ่อนนวม

13:25-13:50

O5-08 "ขั้นตอนวิธีโดยใช้จุดพรอกซิมอลกับจุดตรึงร่วม

ของวงศ์ของการส่งแบบ Asymptotically 

nonexpansive ในปริภูมิ CAT(0)" โดย จอมขวัญ กระภู

ฤทธิ์

O6-08 "การกํากับอย่างมหัศจรรย์ยวดยิ่งแบบเฮชของ

กราฟปริซึมและกราฟดวงอาทิตย์" โดย สุปัณฑิต พลกันยิ้ม

O7-08 "การตรวจจับการล้มสําหรับการดูแลสุขภาพ

ผู้สูงอายุโดยใช้ MATLAB" โดย ภัทรา อินทร์เรืองศรี,  

ปรีญาพร วงศ์บุดศรี,  วรินยา พลอยพุธ

13.50-14.15

O5-09 "ทฤษฎีบทเกี่ยวกับจุดตรึงบนปริภูมิอิงระยะทางบี

ด้วยฟังก์ชันจําลองบี" โดย ภูริเดช เจรจาปรีดี

O6-09 "โครงสร้างของริงผลหารเหนือจํานวนเต็มมอดูโล 

m ด้วยพหุนามไซโคโตมิกอันดับ n" โดย ปารลติร กนกสิงห์

14.15-14.40

O5-10 "ระเบียบวิธีการแปลงซูมูดูสองชั้นสําหรับการหาผล

เฉลยของ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยแบบไม่เชิงเส้น" โดย ณัฐ

พงศ์ คําดา, พัชราภรณ์ หยกลลิตเลิศล้ํา

O6-10 "กราฟตัวหารศูนย์โดยใช้กรุปแอกชัน" โดย จิตร

สุพัฒน์ รัตนกังวานวงศ์

14:40-14:55
14:55-15.30
15:30-16:30 พิธีมอบเกียรติบัตร / พิธีปิด

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พักรับประทานอาหารว่าง
สรุปผู้ได้รับรางวัล/พิมพ์เกียรติบัตร /เก็บโปสเตอร/์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร



เวลา

8:00-8:45

8:45-9:15

กลุ่มโปสเตอร์ 1 : กลุ่มโปสเตอร์  2 : กลุ่มโปสเตอร์  3 : กลุ่มโปสเตอร์  4 :

Math & Applied Math Statistics 1 Statistics 2 Statistics 3 and others

P1-01 "ผลเฉลยแม่นตรงของสมการเชิง

อนุพันธ์เศษส่วนเชิงเส้น แบบไม่เอกพันธ์ใน

พจน์ของฟังก์ชันมิทเทก-เลฟเฟลอร์ " โดย 

กาญจนาพร ตาลศรี,  จารุวรรณ ว่องไววิริยะ,

 ณัชชารัณ ยานะกิจ

P2-01 "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ

แผนภูมิควบคุม Mixed CUSUM-EWMA 

แผนภูมิควบคุม Mixed EWMA-CUSUM 

และแผนภูมิควบคุม Shewhart" โดย นภัค

สรณ์ ถิ่นศรีนวล,  ฐิตาภรณ์ มงขุนทอง,  ณิ

ชารีย์ เชาวน์ดี

P3-01 "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ

แผนภูมิควบคุมระหว่างแผนภูมิควบคุมทูกี

,เอลม่า,ชิวฮาร์ต และ เอลม่า-ทูกีสําหรับข้อมูล

เชิงคุณภาพ" โดย จินดา พรวีรกุล,  พิชญา

ภรณ์ ตวงกิจกูล,  วธูสิริ เกตุจันทึก

P4-01 "การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกรถยนต์

 อุปกรณ์และส่วนประกอบโดยใช้วิธีการ

พยากรณ์แบบใหม่ " โดย ดวงแก้ว นาค

ประนม,  อภิญญา ตั้งคํา,  อรณิชา สิงห์โต

P1-02 "ปัญหาค่าขอบสามจุดเชงิผลรวม

อันดับเศษส่วนสําหรับ สมการเชิงผลต่าง

อันดับเศษส่วน" โดย กมลวรรณ จันทร์หอม, 

ณัฐนันท์ โชติช่วง,  ณัฐนันท์ ตังคณารักษ์กุล

P2-02 "การคัดเลือกตัวแปรที่ส่งผลกระทบ

ต่อปริมาณน้ําในแม่น้ําป่าสัก จังหวัดลพบุรี" 

โดย ดลธัญกร เล็บครุฑ, เพ็ญประภา ราชบัว

ศรี,  อัญชลี สระกิจ

P3-02 "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ

แผนภูมิควบคุมเบต้าและแผนภูมิพีปรับแก้ใน

การตรวจสอบสดัส่วนของเสีย" โดย กมลนิตย์

 จงสุจริต, ศศิภา แก้วเสน, กุลกันยา โพธิ์เหลือ

P4-02 "การพยากรณ์จํานวนผู้เสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุการจราจรทางบกในประเทศไทย " 

โดย ลลิตา สมใจ,  กัญญารัตน์ กฤษณาการ, 

ปาริฉัตร ปาลวัฒน์

P1-03 "การประยุกต์พหุนามลดทอนไม่ได้โดย

ใช้เกณฑ์ของไอเซนสไตน์" โดย เสาวลักษณ์ ศิ

ริกุล, ธิติมา ธนะพันธ์พิพัฒน์, ยุวดี สีสวยหูต

P2-03 "การตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลง

ปริมาณการนําเข้าข้าว โดยใช้วิธีการควบคุม

ทางสถิติ" โดย หทัยชนก ศรีสิงห์,  เยาวเรศ 

เพชรปา,  สิราวรรณ เอียงเป้

P3-03 "การเปรียบเทียบวิธีการออมเงินหลัง

เกษียณ" โดย วริศรา อั้นจุกฉุน,  ปรารถนา 

บานเย็น, ภัทราลักษณ์ ธนะพิงค์พงษ์

P4-03 "การเลือกกองทุนเปิดลงพอร์ตการ

ลงทุนโดยวิธีกระบวนการวิเคราะห์ลําดับชั้น

แบบฟัซซี " โดย กมลพร หอมหวาน, ภัชรีย์ 

พุทธนิตย์,  ปรียานุช เกษประทุม

กิจกรรม

ลงทะเบียน

เปิดการประชุมวิชาการฯ ณ ห้องไววิทย์ พุทธารี อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร

9:20-10:05



เวลา กิจกรรม

P1-04 "เงื่อนไขที่จําเป็นและเพียงพอสําหรับ

การใส่รูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าลงในรูป

สามเหลี่ยมมุมฉาก" โดย วาสนา เสือด้วง

P2-04 "การพัฒนาแผนภูมิควบคุมสําหรับ

การตรวจจับข้อบกพร่องของกระบวนการ

ผลิต" โดย นีนา ธนมาลารัตน์,  พิมพ์รวี ทอง

ประดับ, สรสวรรค์ ประเสริฐสุข

P3-04 "การเปรียบเทียบช่วงความเชื่อมั่นของ

การเเจกเเจง ดับเบิ้ลเอกซ์โพเนนเชียล" โดย 

ศิริลักษณ์ งานสัมพันธฤทธิ์,  สุจิตรา ซึมโรจน์

ประเสริฐ,  พฤกษพร สุเทียม

P4-04 "ตัวแบบสถิติที่ใช้พยากรณ์จํานวน

นักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทย" โดย รัช

ชพล พูลเจริญ,  เอกรัฐ เวชากุล, ณัฐดนัย 

หาญประกาศ

P1-05 "ขอบเขตบนสําหรับการกระจายตัว

ของเมทริกซ์เซอร์คูแลนท์ และเมทริกซ์อา-

เซอร์คูแลนท์ ที่มีสมาชิกเป็นลําดับฟีโบนักชี 

และ ลําดับลูคัส" โดย ปาณิสรา ไทยวงษ์,  

สุกฤตา ลมูลภักตร์, กษิตินาถ แสงเงนิ

P2-05 "ช่วงความเชื่อมั่นผลต่างค่าเฉลี่ยของ

การแจกแจงปัวซง" โดย ประภัสสร บัวขาว,  

พรพรรษา แซ่ลิ้ม, กนกวรรณ แพนลา

P3-05 "การศึกษาวิธีการพยากรณ์ร่วมของ

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย" โดย 

มงคล วันมา,  พิชญานันท์ สิงห์สาย, อรอนงค์

 สมนึก

P4-05 "ตัวแบบเชิงสถิติสําหรับข้อมูลค่า

สินไหมทดแทนของประกันวินาศภัย" โดย นิ

ชาภา วงศ์สมิง, นันทิยา เผือกสาลีวงศ์,  พิมล

วรรณ หอยสังข์

10:35-10:45
P1-06 "การวิเคราะห์ความมั่นคงของธุรกิจ

ประกันวินาศภัยโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน" 

โดย พงศกร นนทรัตน์,  อาทิตย์ ทิแรง, ภูดิส 

เลขสุนทรากร

P2-06 "ช่วงความเชื่อมั่นของอัตรา

สัญญาณเสียงรบกวนที่มีการแจกแจง

แบบปัวซง" โดย คัทลียา อรรคฮาด, ธนาภัทร

 ศรีทองแท้,  อรรถพล คงอารยเวชกุล

P3-06 "การศึกษาการเปลี่ยนแปลง

ค่าพารามิเตอร์ของแบบจําลองสินค้าคงคลังที่

มีต้นทุนการเร่งเวลานําส่งเป็นฟังก์ชันเลขชี้

กําลัง" โดย สายพิณญา กลัดอยู่, อรทัย บุดดี, 

 สุวิจักขณ์ มหัทธนโชติวานิช

P4-06 "การคํานวณเบี้ยประกันภัยที่แท้จริง

จากความเสียหายรวมภายใต้การแจกแจงเอ็ก

โพเนนติเอดเทคไวบูลล์แบบผกผัน" โดย วิสสุ

ตา คล้ายหาญ, ณัฐธิดา อุตะมะพงษ์,  ชริน

รัตน์ โพธิ์เศษ

P1-07 "ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการปัวส์

ซองแบบปรับปรุง" โดย ศุทธวีร์ เชื้อเวียง, 

ปรารถนา ผิวเฮ้า,  สิทธิราชย์ หลีล้วน

P2-07 "การประมาณค่าพารามิเตอร์ของการ

แจกแจงปัวซง โดยวิธี Baye’s วิธี Maximum

 Likelihood และวิธี Score" โดย สุดารัตน์ 

มอญใต้, สายทอง วัดอ่อน, ณัฐริดา แสงจารุ

P3-07 "การศึกษาการคํานวณเบี้ยประกันภัย

รถยนต์ภาคสมัครใจสําหรับลูกค้าชั้นดีที่ส่งผล

ต่อการตัดสินใจในการต่ออายุของลูกค้าชั้นดี" 

โดย จริยาพร แก้วแกมทอง,  วัชริศ ศรอนุนต์

กุล, ศราพร แซ่ลิ้ม

P4-07 "ปัจจัยที่ส่งผลต่อยอดขายประกันภัย

ของตัวแทน และนายหน้าบุคคล บริษัท ทิพย

ประกันภัย จํากัด (มหาชน)" โดย กนกรัตน์ 

เจียมพัฒนขจร,  ขวัญจิรา เลี้ยงไพศาล, วรพล

 พนาภักดี

พักรับประทานอาหารว่าง

10:05-10:35

10:45-11:10



เวลา กิจกรรม

P1-08 "การคํานวณวงโคจรของวัตถุ N ชิ้น" 

โดย รชฏ อุตะมะ,  ศุภการย์ เกลี้ยงเกลา, 

ธัญญพร สุวรรณวัฒกี

P2-08 "การประมาณค่าช่วงความเชื่อมั่นของ

ค่าเฉลี่ย สําหรับการแจกแจงปัวซงแบบตัด

ปลาย " โดย จิรัชญา ศรีรัตน์ชัชวาลย์,  

วชิรญาณ์ พูนบําเพ็ญ, สุดารัตน์ สุขเกษม

P3-08 "การวิเคราะห์ความมั่นคงของธุรกิจ

ประกันวินาศภัยโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน" 

โดย พงศกร นนทรัตน์, อาทิตย์ ทิแรงฅ, ภูดิส 

เลขสุนทรากร

P4-08 "การพยากรณ์มูลค่าสินค้าส่งออกรวม

ของประเทศไทยไปยัง 3 ประเทศในกลุ่ม

อาเซียน" โดย ณปภัช ศิระบวรวุฒิ,  จิราพร 

ปิ่นเนียม, ตศิณา วัฒนเนติกุล

P1-09 "แบบจําลองทางคณิตศาสตร์และ

โปรแกรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรค 

G6PD ในประเทศไทย" โดย ธชาพิมพ์ นันท

โชคชวพันธ์,  วรรณลดา มงคลธง, ศุภรดา 

คิมพงษ์

P2-09 "การแจกแจงปัวซง-เอ็กซ์โพเนนเชียล

ถ่วงน้ําหนักสองตัวแปรและการประยุกต์ใช้

กับข้อมูลจํานวนครั้งการเรียกร้องค่าสินไหม

ทดแทนของการประกันภัย" โดย อนุชา โคยะ

ทา

P3-09 "การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ค่าดัชนีความเสี่ยงการลงทุนกับอัตรา

ผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย" โดย นิสา เศษสุ, 

 วริทธิ์ โชติ์ศิริวัฒน,  ภันทิวา สมมีชัย

P4-09 "การประมาณค่าเบี้ยประกันภัย

แท้จริงภายใต้ความคุ้มครองจํากัดความรับผิด

สูงสุดด้วยค่าสินไหมทดแทนรวมของการ

ประกันวินาศภัย" โดย ธนาภา พรหมโชติ, 

ศศินันท์ บรมปิยสวัสดิ์,  ภัทราวดี พลีอุทิศ

P1-10 "แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของการ

เกิดโรคมะเร็งลําไส้ใหญ่ในประเทศไทย" โดย 

กิตติ เกษรบัว, คฑาวุฒิ เอี่ยมสะอาด,  ญภา

พร ชูดํา

P2-10 "ระบบคัดกรองความฉุกเฉินผู้ป่วยของ

 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ" 

โดย นภัสสร แก้วกล้า, ฉัตรโสภณ ดีประทีป, 

ศิริกุล วัฒนวิชัยกุล

P3-10 "ความน่าจะเป็นที่จะล้มละลายของ

การเดินแบบสุ่มอย่างง่ายและการประยุต์กับ

การประกันภัย" โดย พรพิมล สินพยัคฆ์

P4-10 "รหัสแท่งสําหรับใช้แทนอักขระ

ภาษาไทย" โดย นันทนา ขานไข

P1-11 "แบบจําลองค่าสุดขีดระดับน้ําใน

เขื่อนภูมิพล และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ของ

ประเทศไทย" โดย ธาสินี เหลี่ยมดี, มัลลิกา 

เอี่ยมองค์, สุรดี สลามเต๊ะ

12:00-13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

11:10-12:00



เวลา กิจกรรม

P1-12 "ขั้นตอนวิธีการทําซ้ําสําหรับการ

แก้ปัญหาเชิงเส้นสภาวะอิลล์" โดย รังสิมา 

ไตรเวทย์

P2-11 "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ

แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และค่าเฉลี่ย

เคลื่อนที่สองครั้งของการแจกแจงไวบูลที่ถูก

ตัดทอนเวลา" โดย ศรัณย์ เรืองวงศ์โรจน์,

กนธี รวีสุวรรณ, พีรวัฒน์ เจริญหงษ์ทอง

P3-11 "แบบจําลองราคาหุ้นผสม DDM-APT"

 โดย นันท์นภัส หวานฉ่ํา,  นิติภูมิ ทรัพย์บํารุง

, ปรางคช์นก กันทะ

P4-11 "การตัดสินใจอนุมัติสินเชื่อสหกรณ์

ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 จํากัด โดยใช้เหมืองข้อมูล" โดย วรินยุพา

จันทา, งามพร เสือสกุล, คุลิกา กิจสโชค

P1-13 "แบบจําลองค่าสุดขีดปริมาณฝุ่น

ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนในอากาศ

ของจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดใน

เขตปริมณฑล" โดย กุสุมาลย์ เนียมแก้ว, 

รัตติกาล ถาเกียง, ธิดารัตน์ ใจชุ่ม

P2-12 "ปัญหามอนตีฮอลล์ สําหรับ n ประตู"

โดย กชกร ขุนชาวนา

P3-12 "การประมาณค่าเบี้ยประกันภัยที่

แท้จริงสําหรับสัญญาประกันภัยแบบกําหนด

ความรับผิดส่วนแรกของประกันวินาศภัย"

โดย ณปัณณ์ โสวรรณะ,  สุรางคนา เรือง

เมธานพรัตน์,  ไอลดา สุขทวีสถิตย์กุล

P4-12 "การตรวจวัดปริมาณแคลอรี่จากการ

รู้จําภาพอาหารด้วยแอพพลิเคชั่นแชทบอ

ทบนสมาร์ทโฟน" โดย พลางกูร วัฒนกุล

P1-14 "แบบจําลองค่าสุดขีดปริมาณน้ําฝน

รายวันของกรุงเทพมหานคร" โดย นัชชา แก้ว

ใจรักษ์,  ชนิษฐา พินิจพุทธพงศ์,  ธิติ ฐิ

ตานันทบุตร

P2-13 "การพยากรณ์ราคาหุ้นโดยใช้แบบจา

ลอง ARIMA และ ARIMAX" โดย วัชรชัย

อ่อนศิริ,  เบญจมาภรณ์ เล็กกระจ่าง, พิริยา

เกตุคง

P3-13 "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความ

รุนแรงของการได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยใช้แบบจําลอง

โพรบิตจัดอันดับ" โดย นงนภัส ไชยรัตน์,

เปรมกมล ทัศนา, ภิญญดา สุวรรณรัตน์

P4-13 "ตลาดออนไลน์ด้วยการบริการ

ซอฟต์แวร์บนระบบการประมวลผลแบบ

คลาวด์" โดย ติณณภพ กุลภัทรภักดี,  สุทธิชัย

 สําราญดี, วชิรวิทย์ วโรจนานุลักษณ์

P1-15 "แบบจําลองทางคณิตศาสตร์สําหรับ 

อุปสงค์ อุปทาน ของข้าวในจังหวัดนครปฐม" 

โดย ทองกร รักสันตินานา,  พรวิดา โสทน

P2-14 "เปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัว

สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบค่าผิดปกติ ในการ

วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ" โดย

กมลวรรณ ศรีลาพัฒ, ฉัตรอมร ศรีฉัตรสุวรรณ

,  อัญญา สระสงคราม

P3-14 "ตัวแบบการพยากรณ์จํานวนแรงงาน

ต่างด้าวคงเหลือที่ได้รับอนุญาตให้ทํางานใน

ประเทศไทย" โดย ขวัญฤดี อินทร์แก้ว,

วรรษมน กลิ่นจันทร์, สุชัญญา ใจชื้น, สุขุมาล

 สาริกะวณิช

P4-14 "การตรวจสอบตัวตนผ่านการเล่นเกม

โดยใช้ Keystroke Dynamics " โดย อนุรักษ์

สุดจอม, กิตติพงศ์ กิตติรุ่งเจริญ,  นรุตม์ชัย

งามวงษ์

13:00-14:00



เวลา กิจกรรม

P1-16 "การเข้ารหัสลับในตัวอักษรภาษาไทย

 ตามแบบ Hill Cipher" โดย วิภารักษ์ คูณ

หอม,  ศุภกิจ มนัสปัญญากุล

P2-15 "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

แบบจําลองราคาตราสารสิทธิ" โดย กชวรรณ

 สิ่มสกุล,  คัทรินทร์ พรมมินทร์,  ชุติกาญจน์

จิตรมิตร

P3-15 "การพยากรณ์อัตราการแลกเปลี่ยน

เงินตราระหว่างประเทศ" โดย ทิพากร หะรัน

ดา,  พรรษา นุชทองม่วง,  ภาสกร ณ นคร

P4-15 "เว็บไซต์: สังเกตการณ์และจําลองการ

ทํางานของระบบอุตสาหกรรมในรูปแบบของ

กราฟิก" โดย กัลยรัตน์ เอื้อวิไลเลิศ, ธนกฤตย์

 สุขเกษม,  สุเทพ นภนที

P1-17 "การคัดแยกขนาดของกล้วยหอมทอง

โดยวิธีการประมวลผลภาพ" โดย วิมลณัฐ สุข

พล, พิมพ์กมล ขวัญรัตน์,  แอนดรูว์ เอก 

เหล่าวัฒนา

P2-16 "การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์

จํานวนนักท่องเที่ยวโดยวิธีการปรับเรียบแบบ

เอ็กซ์โพเนนเชียล และวิธีบอกซ์-เจนกินส์

สําหรับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ

พันธุ์พืช ยอดนิยมใน 6 ภูมิภาค" โดย จุฑา

ทิพย์ รัตนรังษีศิริ, สุนีรัตน์ เวนิชวรกุล, รุจน

เวทย์ เล่าศิริ

P4-16 "รถลาดตระเวนไร้คนขับที่ควบคุมด้วย

ท่าทางมือเพื่อภารกิจทางทหาร" โดย ศรัณญู

จําปากุล, ชัชวาล แสงเจริญธรรม,  ศีลวัฒน์

วิศวะโยธานันท์

P1-18 "การหาแนวทางในการเเก้ปัญหา

ชิ้นงานผิดพลาด ณ จุดไก่สดเสียบไม้" โดย 

หทัยภัทร โพธิ์ทอง

14:40-14:55

14:55-15.30

15:30-16:30

สรุปผู้ได้รับรางวัล/พิมพ์เกียรติบัตร /เก็บโปสเตอร์/ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

พิธีมอบเกียรติบัตร / พิธีปิด

14:00-14:40

พักรับประทานอาหารว่าง


