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ข้อเสนอโครงการวจิัย 
เพือ่ขอรับทุนอุดหนุนการวจัิยเพือ่พฒันาการเรียนการสอน มหาวทิยาลยัรังสิตประจ าปีการศึกษา 2556 

 

1. ช่ือโครงการ(ภาษาไทย)     ประสิทธิภาพส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวชิา  MAT141  ความรู้เบ้ืองตน้ทางสถิติ 
                                                    เร่ืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้  
                     (ภาษาองักฤษ)    Effectiveness of  e-Learning Courseware Media of MAT141 :  Introduction to   
                                                 Statistics  on The Topic of  Fundamentals Data Analysis   

2. ประเภทของงานวจัิยเพื่อพฒันาการเรียนการสอน  งานวิจยัเชิงทดลอง 

3. รายวชิา/สาขาทีท่ าวจัิย  MAT141 ความรู้เบ้ืองตน้ทางสถิติ 

4. ผู้ด าเนินการวจัิย     
     4.1   ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)          น.ส.นิธิภา  อาจฤทธ์ิ 

        (ภาษาองักฤษ)     Miss  Nithipa Arjrith 
              คุณวฒิุการศึกษา         วท.ม. สถิติ 
              สถานท่ีท างาน         คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัรังสิต 
              ต  าแหน่งทางวชิาการ  - 
              โทรศพัท ์          02-9972222   ต่อ 4173 

5. ผู้เช่ียวชาญที่ปรึกษาโครงการ  
     5.1   ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)        ผศ.ดร.โกวทิ  รพีพิศาล 

      (ภาษาองักฤษ)      Asst. Prof. Kowit Rapeepisarn, Ph.D. 
             คุณวุฒิการศึกษา         Ph.D. (Information Technology) 
             ต  าแหน่งทางวิชาการ        ผูช่้วยศาสตราจารย ์
             สถานท่ีท างาน         คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัรังสิต 
             โทรศพัท ์         02-9972222     ต่อ  4060 

6. สถานที่ท าการทดลองหรือเกบ็ข้อมูล   คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

 

7. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาทีท่ าการวจัิย 
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              สถิติมีบทบาทส าคญัอยา่งยิง่ในชิวติประจ าวนั นบัตั้งแต่เกิดมา  ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของน ้าหนกัแรกเกิด  
ความสูง ปริมาณน ้านมท่ีด่ืม ซ่ึงสามารถบอกไดว้า่มากหรือนอ้ยกวา่มาตรฐานเพียงใด  และเม่ือเด็กโตข้ึนตอ้งง
ไปเรียนหนงัสือก็ตอ้งมีเร่ืองของคะแนนเขา้มาเก่ียวขอ้ง วา่จะตอ้งสอบไดค้ะแนนแค่ไหนถึงสอบผา่น และเม่ือ
โตข้ึนอีก  ตอ้งไปซ้ือสินคา้  ก็ตอ้งรู้ขอ้มูลของสินคา้ก่อน  ตอ้งรู้ว่าสินคา้ชนิดนั้นใช้ท าอะไรได้บา้ง  ราคา
เท่าไร ซ้ือไดท่ี้ไหนท่ีมีราคาต่อหน่วยถูกกว่า  จะเห็นไดว้่าสถิติเขา้มามีบทบาทกบัชีวิตประจ าวนัโดยไม่รู้ตวั  
นั้นหมายความวา่สถิติเขา้มามีบทบาทต่อชีวติประจ าวนัเราทุกดา้น ไม่วา่จะเป็นดา้นการศึกษา การก่อสร้าง การ
ท าธุรกิจ  หรือท างานวิจยั  สถิติจึงนับว่าเป็นศาสตร์ท่ีมีประโยชน์ในการด ารงชีวิต  และสถิติยงัช่วยพฒันา
คุณภาพชีวติใหดี้ยิง่ข้ึนอีกดว้ย 
        ดว้ยสาเหตุน้ี สถาบนัการศึกษาทุกแห่งไม่ว่าในระดบัประถมศึกษามธัยมศึกษา จนถึงอุดมศึกษา จะมี
วชิาสถิติบรรจุเป็นวชิาพื้นฐานท่ีทุกคนตอ้งศึกษา    
             มหาวิทยาลยัรังสิตเองก็มีวิชาในหมวดคณิตศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐาน ซ่ึงบรรดาวิชาต่างๆในหมวดน้ีก็มี
วชิาความรู้เบ้ืองตน้ทางสถิติ (MAT141) ถือวา่เป็นวชิาพื้นฐานท่ีส าคญั เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถเรียนต่อยอดใน
วชิาอ่ืนๆไดอี้ก  เช่น วชิาสถิติวเิคราะห์  วชิาการวจิยัทางการพยาบาลเบ้ืองตน้ 

            ส าหรับวชิาความรู้เบ้ืองตน้ทางสถิติ  มีหวัขอ้ในการสอนเก่ียวกบั  ระเบียบวิธีทางสถิติ  การสุ่มตวัอยา่ง  
การวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้   ความน่าจะเป็น   การแจกแจงความน่าจะเป็นและค่าคาดหวงัของตวัแปรสุ่ม  การ
แจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเน่ืองและแบบต่อเน่ือง  การประมาณค่าพารามิเตอร์  การทดสอบสมมติฐาน 
ซ่ึงหวัขอ้ท่ีมีความส าคญัมากหวัขอ้หน่ึงและถือวา่เป็นพื้นฐานท่ีสุดไดแ้ก่ เร่ืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ ซ่ึงมี
เน้ือหาในการสอนเร่ือง การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง  การวดัต าแหน่ง การวดัการกระจาย   ซ่ึงหวัขอ้เหล่าน้ีมี
ประโยชน์ในดา้นต่างๆดงัน้ี  เร่ืองการวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลางท าให้สามารถหาค่ากลางของขอ้มูลได ้ เร่ือง
การวดัต าแหน่งท าใหส้ามารถบอกไดว้า่ขอ้มูลท่ีสนใจอยูต่  าแหน่งไหนของขอ้มูลทั้งหมด  ส่วนเร่ืองการวดัการ
กระจายก็ท าใหท้ราบวา่ขอ้มูลกระจายมากนอ้ยเพียงใด 
        จากการเรียนการสอนท่ีผา่นมา  ไดใ้ชรู้ปแบบการบรรยายในชั้นเรียน ซ่ึงมีองคป์ระกอบส าคญัคือผูส้อน
และผูเ้รียน  แต่ปัจจุบนัเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ไดพ้ฒันาไปอย่างรวดเร็ว ท าให้ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่ง
มาก เราสามารถน าคอมพิวเตอร์มาช่วยงานไดห้ลายๆดา้นไม่ว่าจะเป็นทางดา้นธุรกิจ  ในดา้นศิลปะและการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์  รวมทั้งในดา้นการศึกษา  เราก็สามารถน าคอมพิวเตอร์มาช่วยในเร่ืองรูปแบบของส่ือการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์ไดด้ว้ย 
             ทุกวนัน้ีมีการผลิตส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์มากมายหลายสาขา  ลว้นแลว้แต่ไดรั้บความนิยมใชก้นั
อยา่งมาก  เพราะมีรูปแบบท่ีท าใหส้นุกสนานน่าสนใจกวา่ในชั้นเรียน  อีกทั้งผูเ้รียนสามารถจะเรียนสถานท่ีใด
ก็ได ้ เวลาใดก็ได ้  เรียนซ ้ าก่ีคร้ังก็ได ้แลว้แต่ความสามารถของผูเ้รียน 
             ดว้ยเหตุน้ี ดร.อาทิตย ์อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวทิยาลยัรังสิต จึงมีนโยบายส่งเสริมให้คณาจารยผ์ลิตส่ือ 
การสอนอิเล็กทรอนิกส์ข้ึน  และผูว้ิจยัก็เป็นผูห้น่ึงท่ีได้ผลิตส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์  รายวิชา MAT141  
เร่ืองการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้เสร็จสมบูรณ์อยูบ่นระบบ LMS ของมหาวทิยาลยัแลว้  นกัศึกษาบางส่วนก็เขา้
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มาใช้ บางส่วนก็ไม่ได้ใช้อย่างเต็มท่ี  และเน่ืองจากส่ือการสอนในวิชาดังกล่าวยงัไม่ได้รับการทดสอบ
ประสิทธิภาพมาก่อน ผูว้ิจยัจึงด าริในการน าส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์น้ีมาทดสอบความพึงพอใจของผูเ้รียน
ต่อวิธีการน าเสนอบทเรียนในส่ือน้ี ทั้งน้ีเพื่อปรับปรุงให้ส่ือมีประสิทธิภาพ  และสามารถน าส่ือมาใชไ้ดอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองตลอดไป   และผูว้ิจยัยงัตอ้งการทดสอบว่าการใช้ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์น้ี จะช่วยให้นกัศึกษามี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึนหรือไม่   
 

8. วตัถุประสงค์ของโครงการ 
   8.1    เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผูเ้รียนก่อนและหลงัจากการเรียนรู้ผา่นส่ือการสอน   
                อิเล็กทรอนิกส์  รายวชิา  MAT141  ความรู้เบ้ืองตน้ทางสถิติ    เร่ือง การวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้     
   8.2      เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวชิา  MAT141 ความรู้เบ้ืองตน้ 
                ทางสถิติ   เร่ือง การวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้   
   
9. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
   9.1   ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัจากการเรียนรู้ผา่นส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์  รายวชิา   MAT141      
             ความรู้เบ้ืองตน้ทางสถิติ   เร่ือง  การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้   
     9.2   นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ตามขีดความสามารถของแต่ละคน 
     9.3   ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อ ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์  รายวชิา   MAT141 ความรู้เบ้ืองตน้ทางสถิติ     เร่ือง    
             การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
 
10. ระเบียบวธีิวจัิย  
       10.1  ระเบียบวธีิวจิยั  ใชก้ระบวนการวิจยัเชิงทดลอง 
       10.2  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีลงทะเบียน 
                เรียนรายวชิา MAT141 ความรู้เบ้ืองตน้ทางสถิติ   ภาคเรียนท่ี  S  ปีการศึกษา  2557  ทั้งหมด 
                กลุ่มตวัอยา่งคือ  นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิา MAT141 ความรู้เบ้ืองตน้ทางสถิติ     
                ภาคเรียนท่ี  S  ปีการศึกษา  2557  จ านวน 100 คน  ไดม้าโดยวธีิสุ่มแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) 
       10.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 
               1. ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวชิา MAT141ความรู้เบ้ืองตน้ทางสถิติ เร่ืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้  
               2. แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์  รายวชิา   MAT141  
                   ความรู้เบ้ืองตน้ทางสถิติ   เร่ือง  การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
               3. แบบประเมินความพึงพอใจผูเ้รียนท่ีมีต่อส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์  รายวชิา MAT141 ความรู้เบ้ืองตน้ 
                   ทางสถิติ   เร่ือง  การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
     10.4  วธีิวิเคราะห์ขอ้มูล 
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               1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการใชส่ื้อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา  MAT141    
                   ความรู้เบ้ืองตน้ทางสถิติ เร่ือง การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้  โดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน 
                    และหลงัเรียน 
               2.  ศึกษาความพีงพอใจผูเ้รียนท่ีมีส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวชิา MAT141ความรู้เบ้ืองตน้ทางสถิติ  
                    เร่ืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ โดยการวเิคราะห์ความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการวแิคราะห์เน้ือหา 
     10.5  วธีิการด าเนินงานตลอดโครงการ 
 1. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการใชส่ื้อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

2. สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ไดแ้ก่แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน     
    แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียน 
3. ท าการทดลองตามแบบแผนการ โดยท าการทดลอง 1 ภาคการศึกษา 
4. เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลอง น ามาวิเคราะห์ และแปลผลขอ้มูลเพื่อสรุปเป็นรายงานวจิยัต่อไป 

 
11. ขอบเขตของการวจัิย/ สมมติฐานการวจัิย 
       11.1   สมมติฐานการวิจยั   
                 ผูเ้รียนท่ีเรีนดว้ยส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา MAT141ความรู้เบ้ืองตน้ทางสถิติ เร่ืองการวิเคราะห์ 
                ขอ้มูลเบ้ืองตน้ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
       11.2   ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
                 1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)  คือการเรียนดว้ยส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
                 2. ตวัแปรตาม  (Dependent Variable  คือ 
                      2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
                      2.2 ความพึงพอใจ 
       11.3  รายละเอียดเน้ือหาของบทเรียน   
                 1. การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง 
   2. การวดัต าแหน่ง 
   3. การวดัการกระจาย 
 
 
 
 
 
 
12. แผนงานและระยะเวลาการท าวจัิย 
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กจิกรรม 
 
 
 

                            ระยะเวลา  ปี  2557 

ก ุม
ภา
พนั

ธ์ 

มีน
าค
ม 

เม
ษา
ยน

 

พฤ
ษภ

าค
ม 

มิถุ
นา
ยน

 
กร
กฎ

าค
ม 

สิง
หา
คม

 

กนั
ยา
ยน

 

ตุล
าค
ม 

พฤ
ศจิ

กา
ยน

 

1. เขียนโครงการวจิยั           
2. สร้างเคร่ืองมือวจิยั           
3. ด าเนินการวจิยั           
4. วเิคราะห์และแปลผล           
5. เขียนรายงานเสนอผลการวจิยั           

 

13. งบประมาณ 
1. ค่าตอบแทน 
    1.1 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการ 1 ท่าน (ภายใน)  

 
1,000 

 
บาท 

2. ค่าวสัดุ       -  
3. ค่าใชส้อย 
    3.1 ค่าจดัพิมพแ์บบสอบถามความพึงพอใจ  
    3.2 ค่าเขา้ปกรูปเล่มงานวจิยั (200 บาท x 3 เล่ม) 
    3.3 ค่าจา้งพิมพง์าน ส าเนาเน้ือหา และเขา้เล่มเ(เหมาจ่าย) 
    3.4 ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด (เหมาจ่าย) 

 
4000 

600 
5,000 
1,000 

 
บาท 
 
บาท 
บาท 

4. อ่ืนๆ (จ่ายในนาม ศสพ.)   
    4.1 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิ 1 ท่าน 1,000 บาท 
    4.2 ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบบทคดัยอ่ไทย-องักฤษ 200 บาท 
    4.3 ค่าสมนาคุณโครงการวิจยัท่ีเสร็จสมบูรณ์ 3,000 บาท 
    4.4 ค่าใชจ่้ายในการเผยแพร่และน าเสนอผลงานวจิยั 10,000 บาท 

รวมเป็นจ านวนเงิน 25,800 บาท 
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เอกสารอา้งอิง 
กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2543. การใช ้SPSS for Windows ในการวเิคราะห์ขอ้มูล. ภาควชิาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์   
             และการบญัชี  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
ถนอมพร เลาหจรัสแสง.  ทรงศรี วชิยัดิษฐ.์  สาคร เรือนไกล. 2545.  ผลของการใชก้ารเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ 
             (e-Learning)  กระบวนวชิาภาษาองักฤษขั้นพื้นฐานท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิหางการเรียนและความคิดเห็นของ 
             นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา  (The Effects of Using e-Learning for  Fundamental English  Course Upon   
              Learning  Effectiveness and Opinion of Undergradeuate Students, 2002).  คณะมนุษยศาสตร์,    
              มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.   
ศิริชยั นามบุรี.  2550.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจของผูเ้รียนโดยใชกิ้จกรรม 
              หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์และบทเรียนส าเร็จรูปอิเล็กทรอนิกส์ ในสภาพแวดลอ้มแบบอีเลิร์นน่ิงผา่น 
              โปรแกรม Moodle. สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ ภาควชิาวทิยาศาสตร์ประยกุต ์คณะวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ี    
               และการเกษตร, มหาวทิยาลยัราชภฎัยะลา 

 

14. ความเห็นของหัวหน้าภาควชิา/ หัวหน้าสาขาวชิา/ หัวหน้าหน่วยงาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

ลงนาม……….…………………………………………  
                                                                                                                                     (                                          ) 
 
15. ความเห็นของคณบดี (กรณียืน่ขอ้เสนอโครงการเพื่อขอรับทุนจากศูนยส์นบัสนุนและพฒันาการเรียนการ
สอน) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงนาม……….…………………………………………  
                                                                                                                                   (                                          ) 
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16. ความเห็นของคณะกรรมการประจ าคณะ (กรณียืน่ขอ้เสนอโครงการเพื่อขอรับทุนจากสถาบนัวจิยั) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงนาม……….…………………………………………  
      (                                          ) 

 
17. ความเห็นของคณะกรรมการบริหารสถาบันวจัิย (กรณียืน่ขอ้เสนอโครงการเพื่อขอรับทุนจากสถาบนัวจิยั) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงนาม……….…………………………………………  
       (                                          ) 

 
18. ความเห็นของผู้อ านวยการสถาบันวจัิย (กรณียืน่ขอ้เสนอโครงการเพื่อขอรับทุนจากสถาบนัวจิยั) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงนาม……….…………………………………………  
             (                                          ) 
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19. ประวตัินักวจัิย 

โครงการวจัิย       ประสิทธิภาพส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวชิา  MAT141  ความรู้เบ้ืองตน้ทางสถิติ 
                               เร่ืองการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้  
ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  น.ส.นิธิภา  อาจฤทธ์ิ   

(ภาษาองักฤษ)  Miss Nithipa Arjrith 
วนั เดือน ปีเกดิ   1 กรกฏาคม 2502 
ต าแหน่ง    อาจารย ์  ผศ.   รศ.   ศ.  อ่ืนๆ (ระบุ)   
การศึกษา  ไม่ไดอ้ยูร่ะหวา่งการศึกษาต่อ     อยูร่ะหวา่งการศึกษาต่อ   
สถานะ   อยูร่ะหวา่งการทดลองงาน     ผา่นการทดลองงาน 
สถานะภาพในโครงการวจัิย   หวัหนา้โครงการ    ผูร่้วมวจิยั    ผูช่้วยวจิยั   
ทีอ่ยู่ (ท่ีท างาน) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัรังสิต 
โทรศัพท์  029972222 ต่อ 4173 มือถือ  0814288190 
E-mail Address   nithipa@rsu.ac.th  , nithipa@hotmail.com 
ประวตัิการศึกษา (ระบุคุณวุฒิ สาขาวชิา คณะ สถาบันและปีทีส่ าเร็จ) 
วฒิุการศึกษา ภาควชิา คณะ สถาบนั ปีท่ีส าเร็จ 
ปริญญาตรี สถิติ วทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2525 
ปริญญาโท สถิติ วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2538 

ประวตัิการท างาน 
พ.ศ.  2526-2530       โปรแกรมเมอร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ พระนครเหนือ 
พ.ศ.  2531-ปัจจุบนั   อาจารยป์ระจ าภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 
ท่านมีเวลาในการท าวจัิย ประมาณสัปดาห์ละ 9 ชัว่โมง 

 ลงช่ือ……….…………………………………… 
         (นางสาวนิธิภา  อาจฤทธ์ิ)     
         วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2556           

mailto:nithipa@rsu.ac.th

