คําสั่งคณะวิทยาศาสตร
ที่ ๑๕๕ / ๒๕๖๔
เรื่อง แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบปากเปลารายงานโครงงานทางสถิติ ๒
ระดับปริญญาตรี ประจําภาคปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๓
ดว ยสาขาวิ ช าสถิ ติ คณะวิ ท ยาศาสตร ได จั ด การเรี ย นการสอนรายวิช า SC๖๑๔ ๗๗๕
โครงงานปญหาพิเศษทางสถิติ ๒ ประจําภาคปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๓ นั้น เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับ
การจัด ทํา โครงงานและการประเมินผล โครงงานป ญหาพิเ ศษทางสถิ ติ ๒ ของนักศึกษาสาขาวิช าสถิติ
คณะวิท ยาศาสตร มหาวิทยาลัย ขอนแกน เปนไปดว ยความเรีย บรอย มีป ระสิทธิภาพและเปนไปตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๐ และ ๘๕ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ ๕๑๖๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
จึงแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบปากเปลารายงานโครงงานปญหาพิเศษทางสถิติ ๒ ระดับ
ปริญญาตรี ประจําปภาคปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๓ ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้
๑. รองศาสตราจารยอโนทัย ตรีวานิช
๒. นางสาววนิดา ชํานิกลา
๓. นางสาวปยะนุช ทองอยู
๔. นายสุธี อุดมมงคลเจริญ
๕. นายรุงโรจน สถิรกุล
๖. นางสาวอุบล ภูพลูเพียร
๗. นางสาวฉัตรวรุณ สอนใจ
๘. นางสาวรลิสรา เพียวงษ
๙. นายประพันธ ระดิ่ง
๑๐. นางสาวลลิตา จินะกาศ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ ศรีจารนัย)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน

รายละเอียดแนบทายคําสั่งคณะวิทยาศาสตร ที่ ๑๕๕ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔
รายชื่อคณะกรรมการสอบปากเปลาแบบเสนอโครงงาน สําหรับรายวิชา sc๖๑๔๗๗๕ โครงงานปญหาพิเศษทางสถิติ ๒ ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓
กลุม
ที่

ชื่อ - สกุล รหัสประจําตัวนักศึกษา
รหัสนักศึกษา ๖๐๓๐๒๑๘๑๕ – ๔
รหัสนักศึกษา ๖๐๓๐๒๑๘๑๘ – ๘

ชื่อโครงงาน

วันเวลา - สถานทีส่ อบ

การเพิ่มประสิทธิผลการควบคุมคุณภาพ
กระบวนการบรรจุนมพาสเจอรไรสดวย
เทคนิคสถิติ : กรณีศึกษา บริษทั แดรี่
โฮมวิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔
เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สอบที่ บริษัท แดรี่โฮม
วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด

คณะกรรมการสอบ

๑

นายฐิติพงศ บุรมศรี
นายทัศนัย ศรีนคร

๒

นางสาวธนพร บุญรักษา
นางสาวพรชิตา ชัยภา

๓

นางสาวภัทรสุดา เสนาลัย รหัสนักศึกษา ๖๐๓๐๒๑๘๓๑ – ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
นางสาวสตรีวิทย สวัสดิ์แวงดวง รหัสนักศึกษา ๖๐๓๐๒๑๘๔๒ – ๑ คุณภาพกระบวนการผลิตบะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูปดวยเทคนิคทางสถิติ :
กรณีศึกษา บริษัท แฟชั่นฟูด จํากัด

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔
เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สอบที่ บริษัท แฟชั่นฟูด
จํากัด

๑. คุณรุงโรจน สถิรกุล ประธานกรรมการสอบ
๒. คุณอุบล ภูพลูเพียร
กรรมการสอบ
๓. คุณฉัตรวรุณ สอนใจ
กรรมการสอบ
๔. คุณรลิสรา เพียวงษ
กรรมการสอบ
๕. รศ.ดร.อโนทัย ตรีวานิช
กรรมการสอบ

๔

นางสาวปานชีวา แสนกลา รหัสนักศึกษา ๖๐๓๐๒๐๔๕๘ – ๗ การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
นางสาวอารีญา โพธิส์ ูง
รหัสนักศึกษา ๖๐๓๐๒๐๔๖๕ – ๐ คุณภาพกระบวนการบรรจุน้ํามันพืช
ดวยเทคนิคทางสถิติ : กรณีศึกษา
บริษัท สุขสมบรูณน้ํามันพืช จํากัด

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สอบที่ บริษัท สุขสมบรูณ
น้ํามันพืช จํากัด

๑. คุณประพันธ ระดิ่ง ประธานกรรมการสอบ
๒. คุณลลิตา จินะกาศ
กรรมการสอบ
๓. รศ.ดร.อโนทัย ตรีวานิช กรรมการสอบ

รหัสนักศึกษา ๖๐๓๐๒๐๘๙๑ – ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
รหัสนักศึกษา ๖๐๓๐๒๑๘๒๗ – ๗ คุณภาพกระบวนการผลิตโยเกิรตดวย
เทคนิคสถิติ: กรณีศึกษา สหกรณโคนม
หนองโพราชบุรี จํากัด (ในพระบรม
ราชูปถัมภ)

๑. คุณวนิดา ชํานิกลา ประธานกรรมการสอบ
๒. รศ.ดร.อโนทัย ตรีวานิช
กรรมการสอบ

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ๑. คุณปยะนุช ทองอยู ประธานกรรมการสอบ
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๒. คุณสุธี อุดมมงคลเจริญ กรรมการสอบ
สอบที่ สหกรณโคนมหนอง ๓. รศ.ดร.อโนทัย ตรีวานิช
กรรมการสอบ
โพราชบุรี จํากัด(ในพระบรม
ราชูปถัมภ) สํานักงานใหญ

