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บทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ
1. กิรณา จวนงาม ชริญ ฎา พรมโคตร สุภาวรรณ เสือ สะอาด และ วิล าสินี ประจิตร ประสิทธิภ าพของ
แผนภูมิควบคุมคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ถวงน้ําหนักแบบชี้กําลังดัดแปลง สําหรับกระบวนการความจําระยะยาว
ARFIMA (p, d, q) ในการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน ครั้งที่ 8
วันที่ 26 มีนาคม 2564 (รูปแบบออนไลน) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
หนา 325 -334
2. ชินวัฒน เมืองแกว นภดล ทองถาวร พงศธร พรธีรนารถ และ วิลาสินี ประจิตร แบบจําลองคาสุดขีดของ
ปริมาณน้ําที่ไหลลงอางเก็บน้ําเขื่อนขุนดานปราการชล ในการประชุ มวิชาการวิทยาศาสตรวิจัยครั้งที่ 11
วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 1699-1706
3. ธนวรรธน เกตุแกว วรวุฒิ คําแสนพันธ จินตจุฑา สุขสาสนี และ วิลาสินี ประจิตร การออกแบบกรมธรรม
ประกันภัยสําหรับชดเชยรายไดจากการวางงานนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของประเทศไทย ในการประชุม
ทางวิชาการทางดานการประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 วันที่ 11 มีนาคม 2562, ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรม
แลนดมารค, หนา 89-102
4. นภั ส สร เทพโพธา เบญจพร แก ว โยทะ วิ วิ ศ น หวานแก ว และวิ ล าสิ นี ป ร ะจิ ต ร การเปรี ย บเที ย บ
ประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมผลรวมสะสมและแผนภูมิควบคุมคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ถวงน้ําหนักแบบเอ็กซ
โพเนนเชีย ลสํา หรับ กระบวนการหนวยความจํา ระยะยาวอารฟมา ในการประชุ มวิ ช าการระดับ ชาติ
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน ครั้งที่ 6 วันที่ 6 มิ ถุนายน 2561 ณ มหาวิท ยาลัยหัวเฉีย ว
เฉลิมพระเกียรติ (พื้นที่สวนขยาย มฉก.2), หนา 247-254
5. ยศพล วงคเจริญ นพวิทย ภูแกว ธวัชชัย ไกรบุตร และวิลาสินี ประจิตร การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
แผนภูมิควบคุมชิวฮารทและแผนภูมิควบคุมคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ถวงนาหนักแบบเอ็กซโพเนนเชียลสําหรั บ
กระบวนการหนวยความจํา ระยะยาวด วยความคลาดเคลื่อ นขาวแบบชี้กํ า ลั ง ในการประชุม วิ ชาการ
ระดับชาติวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน ครั้งที่ 6 วันที่ 6 มิถุนายน 2561, ณ มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (พื้นที่สวนขยาย มฉก.2), หนา 156 -157
6. สุริยาพร นิพรรัม ย วิลาสินี ประจิตร ศุภฤกษ ฤกษฤทัยรัตน และอรุณี บุญเขื่อง ผลของชนิดและความ
เข มขนของสารยึดเกาะตอคุณลักษณะของสับปะรดแผนใยอาหารสูง ในการประชุ มทางวิช าการการ
ประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 54, วันที่ 2-5 กุมภาพันธ 2559, ณ โถงชั้น 1
อาคารศูนยเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน, หนา 920-927
นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
1. นนทวัฒ น นุ กูล ประทีป ป ย ปราณ ศิก ษมัต รตวรรณ ยุ ติ ธรรม และวิ ล าสิ นี ป ระจิตร การออกแบบ
กรมธรรมประกันภัยสํ าหรับ ไมพะยูง ของเกษตรกรไทย ในการประชุม วิ ช าการระดับชาติ วิท ยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแมโจ) ครั้งที่ 1 ประจําป 2563 ในวันศุกรที่ 28 กุมภาพันธ 2563
ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม
2. วิลาสินี ประจิตร ศิริจรรยา จันทรมี อมิตตา คลายทอง พิมพใจ ปรางคสุรางค ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตรโดยใช วิธีรุนพี่สอนรุนนอง: กรณีศกึ ษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา เขตพื้นที่พิษณุโลก ปการศึกษา 2554 ในการประชุมวิชาการแหงชาติ ครั้งที่ 9 ประจําป 2555 ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
3. วิลาสินี ประจิตร และธิดาเดียว มยุรีสวรรค แผนภูมิควบคุมรอยตําหนิสําหรับกระบวนการผลิตที่มีศูนย
มาก ในการประชุมวิ ชาการสถิ ติและสถิติป ระยุกต ครั้งที่ 11 ประจํ า ป 2553 ณ โรงแรมฮอลิ เดยอินน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
4. วิลาสินี ประจิตร และธิดาเดียว มยุรีสวรรค แผนภูมิควบคุมรอยตําหนิสําหรับกระบวนการผลิตที่มีศูนย
มาก ในการประชุ ม วิ ช าการทางคณิ ต ศาสตร ครั้ ง ที่ 15 ประจํ า ป 2553 ณ อาคารนวมิ น ทรราชิ นี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ

