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โครงงานพิเศษ
ประจําปการศึกษา 2552
สาขาวิชาสถิติ
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ชื่อเรื่อง
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
สายการบินตนทุนต่ํา กรณีศึกษาสายการบินนกแอร
และสายการบินตนทุนต่ําอืน่ ๆ
การพยากรณปริมาณการสงออกน้ํามันปาลมโดย
การวิเคราะหอนุกรมเวลา
ความพึงพอใจของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ที่มีตอ การ
บริการของธนาคารกรุงไทย สาขายอย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
พยากรณปริมาณการสงออกสิ่งทอของประเทศไทย
โดยใชการวิเคราะหอนุกรมเวลา
ปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การพยากรณคา ไฟฟาโดยอัตโนมัติ
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใน
สายตาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ศึกษา
กรณีของเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล)
ความคิดเห็น พฤติกรรม และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาในวิชาบังคับของภาควิชา
คณิตศาสตรและสถิติ (ศึกษากรณีวิชา ค.211 และ
ส.211)
ตัวแบบภาวะเจริญพันธุของหญิงไทยในจังหวัด
ปตตานี
ตัวแบบการถดถอยปวซงทีใ่ ชในการพยากรณ
จํานวนนักทองเที่ยวไทยที่ไปตางประเทศ

นักศึกษา
น.ส.วิลาสินี ภูริพงศธร
น.ส.ชัสมา โชติธรรมโม

อาจารยที่ปรึกษา
ผศ.วัลลภา กลิ่นสวาท

น.ส.ธนพร เดชติ่งเอง
น.ส.พัธนี ศรีสาคร
น.ส.สวรรยา พงษไพโรจน
น.ส.มนัสนิตย แสนเงิน

ผศ.วัลลภา กลิ่นสวาท

น.ส.พริมลดา ฉิมแกว
น.ส.ธิดารัตน กิตติชัยการ
น.ส.เสาวรัตน เดชเทศ
น.ส.กานดา จรัญรัมย
น.ส.ไกรศรี จันทรบุญ
น.ส.ญาณัจฉรา เมืองโคตร
นายสุรกิจ เอีย่ มโอภาส
นายภานุ ศักดิพ์ งศพิสิฐ

รศ.ดร.ชินนะพงษ บํารุงทรัพย

รศ.ดร.ชินนะพงษ บํารุงทรัพย
ผศ.รวมพร สิทธิมงคล
ผศ.รวมพร สิทธิมงคล
รศ.สมจิต วัฒนชยากูล

น.ส.วัชราภรณ บุญรักษา
นายวีระศักดิ์ อนุชาติวงศ

รศ.สมจิต วัฒนชยากูล

น.ส.อชิรญา สดรัมย
น.ส.พศวีร กฤตยวณิชวงศ
น.ส.อนงคนาถ ลิ้มชัยกิจ
น.ส.นวลจรี ศรีชํานิ

อ.ดร.แสงหลา ชัยมงคล
อ.ดร.แสงหลา ชัยมงคล
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ชื่อเรื่อง
การศึกษาเปรียบเทียบการพยากรณอนุกรมเวลาที่
ไมมีฤดูกาล โดยใชเทคนิคการปรับใหเรียบแบบ
เอ็กซโปแนนเชียลและวิธีของบ็อกซ-เจนกินส
การพยากรณปริมาณน้ําในเขือ่ นที่สําคัญของ
ประเทศไทย
สุขภาพจิตของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา
2552
การใชสถิติในการควบคุมคุณภาพของเหล็กเสน :
กรณีศึกษา บริษัท ไทยสตีลบารส จํากัด
ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการใชพลังงานไฟฟา
ของนักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
อัตราการใชและความตองการในบริการจาก
หอสมุดปวย อึง๊ ภากรณ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร
การพยากรณอตั ราการวางงานในประเทศไทย

นักศึกษา
น.ส.สุจิตรา ฉัตรสุระชัย
น.ส.ภาวิณี วัฒนพรชัย

อาจารยที่ปรึกษา
ผศ.นิฉา แกวหาวงษ

น.ส.พันทิภา ดอนสถิตย
น.ส.ดวงกมล ศรีประเสริฐ
นายอนุสรณ อาจวิชัย
น.ส.วัลลภา ภาวะดี

ผศ.นิฉา แกวหาวงษ

นายพูนสิทธิ์ ชัยวรานุรักษ
นายจุลวัชร ไขแกว
น.ส.ปลายมนัส การนัง
นายวีระวัฒน พิศฐาน
นายวีรวัฒน เตรียมวิทยา
น.ส.ชยาภา พงศพรสวรรค

น.ส.รุงรัตน ปนศักดิ์
น.ส.ฌาริณี เวชประเสริฐ
การพยากรณอตั ราเงินเฟอของประเทศไทย
น.ส.นพวรรณ ยันตนาวา
น.ส.นฤมล ปามา
การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติของ Data Link :
น.ส.รัตติกาล สุริวงค
กรณีศึกษา บริษัท ตนแบบวิศวกรรม จํากัด
น.ส.นันทวัน ไชยวงศ
การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติในการผลิตสาย RCA : น.ส. ณัฐสุดา สิทธิผล
กรณีศึกษา บริษัท ตนแบบวิศวกรรม จํากัด
น.ส.เวฬุรยิ า เทียมศักดิ์
น.ส.วรรณกนก อยูพิศาล
อิทธิพลของวิธีการแชแข็งและวิธีการเก็บรักษาตอ นายอธิวัฒน เกียรติกุลกังวาน
อายุการเก็บรักษาและความปลอดภัยของอาหารแช น.ส.ศิวพร ภูกองทอง
แข็ง
การเปดรับสื่อและพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑที่
น.ส.ศศิธร กวางเส็ง
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของนักศึกษาชั้นปที่ 1
น.ส.นัสริสา บินสือนิ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รศ.สุเมธ สมภักดี

รศ.สุเมธ สมภักดี
อ.ดร.อนุชิต ล้ํายอดมรรคผล

อ.ดร.อนุชิต ล้ํายอดมรรคผล

ผศ.คนึงนิจ เสรีวงษ
ผศ.คนึงนิจ เสรีวงษ
รศ.ดร.กมล บุษบา
รศ.ดร.กมล บุษบา

รศ.ดร.กมล บุษบา

ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิติกุล
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ชื่อเรื่อง
การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณราคาหุนในกลุม
สถาบันการเงิน โดยใชเทคนิคของบ็อกซเจนกินส,
โฮลทและวิธนี ิวรอลเน็ทเวิรค
การพยากรณมลู คาการสงออกกุงสดแชแข็งของ
ประเทศไทยโดยการวิเคราะหอนุกรมเวลา
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแผนภูมิควบคุม
คาเฉลี่ยและพิสัย และแผนภูมิควบคุมคาเฉลี่ย
เคลื่อนที่ถวงน้าํ หนักแบบเอ็กซโปเนนเชียล ของ
น้ําหนักเฉลี่ยของไกแปรรูป : กรณีศึกษา บริษัท
เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด
พฤติกรรมและความพึงพอใจที่มีตอราน
Bake@Dome ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อิทธิพลของจํานวนซ้ําที่มีตอเกณฑการคัดเลือกตัว
แบบของแผนการทดลอง 22 แฟคทอเรียล
การศึกษาโอกาสการเกิดการเทากันของผลการออก
รางวัลสลากกินแบงรัฐบาล
การเปรียบเทียบอัลกอริทึมที่ใชในการสรางตนไม
ตัดสินใจเชิงประจักษ

นักศึกษา
น.ส.ปริยานุช ชุนเจริญ
นายเทพฤทธิ์ มณีวงศ

อาจารยที่ปรึกษา
อ.สุรเมศวร ฮาชิม

นายศุภกร ตันเปนสุข
น.ส.วิไลลักษณ ณ ปอมเพ็ชร
น.ส.คณิตา จิวพานิช
น.ส.กมลทิพย รัศมี

อ.สุรเมศวร ฮาชิม

น.ส.ภัทราวดี ภัทรปรีชากุล
น.ส.ชนิกา ขันติยู

อ.ดร.รมิดา ศรีเหรา

น.ส.จิระภา ประทุมเดช
อ.ดร.รมิดา ศรีเหรา
น.ส.ณัฑฐา เพ็งสะและ
นายศิริยศ ศิรวิ ทิ ยภกั ดีกุล
อ.ดร.รมิดา ศรีเหรา
นายบุญอนันต จารุอารยนันต
น.ส.ทิพวรรณ ธํารงสมบัติสกุล อ.พัทธชนก ศรีสุรเดชชัย
น.ส.กาญจนา จิละถา

การเปรียบเทียบการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติค
และตนไมการตัดสินใจเชิงประจักษ
การศึกษาการจัดตารางการเดินรถโดยสาร NGV
แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
การควบคุมคุณภาพของชิน้ สวนอิเล็กทรอนิคสของ
โรงงานแหงหนึ่ง
การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติสําหรับกระบวนการ
ผลิตน็อต : กรณีศึกษาโรงงานผลิตน็อต

น.ส.พรสุดา ดานตระกูล
น.ส.ปยนุช รองมาลี
น.ส.พิชชาพร เนตรสวาง
นายขนิษฐ วานิชกมลนันทน
น.ส.อาทิตยมา มานะคิด
นายณรงฤทธิ์ มีเงิน
น.ส.วราภรณ เผาพิศาล
น.ส.อัจฉราพร ไหลอุดี

อ.สุรเมศวร ฮาชิม

อ.พัทธชนก ศรีสุรเดชชัย
อ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์
อ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์
อ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์

