ภาควิชาคณิ ตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาและกรรมการสอบวิชา ส.๔๙๕ โครงงานพิเศษ ๒ ภาค ๒/๒๕๕๕
เรียน อาจารย์ทุกท่าน
เพือ่ ให้การดาเนินการจัดการเรี ยนการสอน วิชา ส.๔๙๕ โครงงานพิเศษ ๒ ภาค ๒/๒๕๕๕ เป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้อย ภาควิชาคณิ ตศาสตร์และสถิติขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาและกรรมการสอบ วิชาโครงงานพิเศษ ดังรายนาม
ต่อไปนี้
กลุ่ม

ชื่อเรื่อง

๑

การศึกษาการแจกแจงความน่าจะเป็ นของ
ผลรวมลูกเหลี่ยมแปดหน้าเที่ยงตรงหลายลูก
กรณี ศึกษาเครื่ องหยอดเหรี ยญสาหรับเล่นพนัน
โดยการใช้โปรแกรมทางสถิติเพื่อคานวณผล
และแสดงค่า
การเปรี ยบเทียบช่วงความเชื่อมัน่ แบบไม่อิง
พารามิเตอร์สาหรับค่าเฉลี่ยประชากรกลุ่มเดียว
เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงแบบไวบูลล์และ
ไคกาลังสอง
ศึกษาเปรี ยบเทียบการประมาณค่าพารามิเตอร์
ในตัวแบบอารี มาที่ไม่มีฤดูกาล: กรณี ศึกษาการ
พยากรณ์ดชั นีช้ ีวดั เศรษฐกิจที่สาคัญของ
ประเทศไทย

๒

๓

๔

๕

๖

ชื่อ-สกุล

กรรมการสอบ

นายอนิรุต แตงเย็น

ผศ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์ (อ)

นายภณภพ อธิชลินทร

อ.ฑัณธิดา งามขา*

นายเจษฎา ไตรประคอง

ผศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล **

นางสาวนวพรรณ สามะอาพัทธ์

ผศ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์*

นางสาวชลลธร รักขิตนิธิกลุ

อ.ฑัณธิดา งามขา**

นางสาวกิตติมา ศรี ประสาน

ผศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล (อ)

นางสาวอัจฉรา วิจิตรทาดา

ผศ.นิฉา แก้วหาวงษ์ (อ)

นายธีรเดช สิ งห์อินทร์

อ.ดร.รมิดา ศรี เหรา**

นางสาวริ นรดา ลิ้มวัฒนกุล
นางสาวชลิตา อัชชสุวรรณ
การเปรี ยบเทียบช่วงความเชื่อมัน่ ของผลต่างของ นางสาวพิชญา ย้อยช่วง
ค่าเฉลี่ยประชากร 2 กลุ่มที่มีการแจกแจงปกติ
นางสาวรตา อภิชยั เฉลิมวงศ์

ผศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล*
รศ.ดร.ชินนะพงษ์ บารุ งทรัพย์ (อ)
รศ.ดร.เพ็ญแข ศิริวรรณ**

นางสาวตุลยา สวนสมุทร

ผศ.สุรเมศวร์ ฮาชิม*

ประเมินคุณภาพของบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่ นปี
การศึกษาก่อนปี การศึกษา 2554

นางสาวสุรีรัตน์ มะหะหมัด

รศ.ดร.ชินนะพงษ์ บารุ งทรัพย์(อ)

นางสาวดวงเดือน บุตะเคียน

รศ.ดร.เพ็ญแข ศิริวรรณ*

นางสาวศิริรัตน์ สิ นทรัพย์

ผศ.สุรเมศวร์ ฮาชิม**

ความถูกต้องของโปรแกรม SAS ในการ
วิเคราะห์การถดถอยไม่เชิงเส้น

นายนพพล ธรรมมังสา

ผศ.ดร.แสงหล้า ชัยมงคล(อ)

นางสาวจีรประภา นาคประดา

ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิติกลุ **

นางสาววริ ศรา เจริ ญศรี

อ.ภทรวรรณ แสงนวกิจ*

กลุ่ม
๗

๘

๙

๑๐

ชื่อเรื่อง

ชื่อ-สกุล

กรรมการสอบ

การศึกษาอัตราการตายรายโรคของประชากร
ในช่วงอายุ 15-59 ปี ในปี 2552 จาแนกตาม
อาเภอและจังหวัด

นางสาวปานจิตต์ ศุกลอุษา

ผศ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์**

นางสาวณัฐธยาน์ เกิดบุญชุม

อ.ฑัณธิดา งามขา*

นางสาวณัฐณิ ชา กันฉาย

การทดสอบความสุ่มของลาดับของการออก
สลากกินแบ่งรัฐบาล

นางสาวกุลธิดา สุขอร่ าม

ผศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล (อ)
คุณณัฐพัชร์ มรรคา (อ ร่ วม)
รศ.ดร.ชินนะพงษ์ บารุ งทรัพย์**

นางสาวธนาภรณ์ เสาวดี

รศ.ดร.เพ็ญแข ศิริวรรณ (อ)

นางสาวสุนทรี เสริ มนอก

ผศ.สุรเมศวร์ ฮาชิม*

นางสาวอารยา รัตนเทวมาตย์

รศ.ดร.กมล บุษบา*

นางสาวอภิญญา ประทุมลี

ผศ.รวมพร สิ ทธิมงคล**

นางสาวนุชนาถ ประโพธิ์ศรี

ผศ.ดร.รัตนา เลิศสุวรรณศรี (อ)

นางสาวรจนา วิชยั วงศ์

ผศ.ดร.แสงหล้า ชัยมงคล*

นางสาวปานณัฏฐา ธดากุล

ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิติกลุ (อ)

การทดสอบการกระจายที่มากเกินไปของการ
แจกแจงเรขาคณิ ตแบบตัดปลายที่ศูนย์
การวิเคราะห์ความเสี่ ยงและอัตราผลตอบแทน
ในการลงทุนกองทุนรวมทองคา

อ.ภทรวรรณ แสงนวกิจ**
๑๑

การเปรี ยบเทียบช่วงความเชื่อมัน่ สาหรับค่าเฉลี่ย นางสาวศุภิสรา นาโควงษ์
ประชากรโดยใช้การสุ่มซ้ าแบบแจ็คไนฟ
นางสาวโสภิดา ฉิ มแสง

๑๒ การเปรี ยบเทียบตัวประมาณค่าเฉลี่ยของ
ประชากรแบบอัตราส่วน กรณี ขอ้ มูลมีค่า
ผิดปกติ

๑๕ การศึกษาปั จจัยที่สมั พันธ์กบั การใช้บริ การ
สุขภาพ/การเจ็บป่ วยในรอบ 1 เดือนของ
ประชากรไทยจากข้อมูลการสารวจอนามัยและ
สวัสดิการ
๑๖

การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียมของประเทศไทย

อ.ฑัณธิดา งามขา (อ)

นางสาวศศิธร นนทศิลา

ผศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล**

นายสิ รภาส รัตนศุภาวงศ์

ผศ.ดร.แสงหล้า ชัยมงคล**

นายวัชระ พลประเสริ ฐกุล

ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิติกลุ *

นายปกรณ์ นิธิอุทยั

อ.ภทรวรรณ แสงนวกิจ (อ)

๑๓ การเปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโตทางร่ างกายของ นางสาวเพชรลดา ไม้แก้ว
ทารกขวบปี แรกที่ได้รับนมแม่และนมดัดแปลง นางสาวสุภาวดี น้ ากลัน่
๑๔ ปั จจัยที่ส่งผลต่อการเกิดโรคความดันโลหิ ตสูง

ผศ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์*

รศ.ดร.กมล บุษบา*
ผศ.รวมพร สิ ทธิมงคล (อ)

นางสาวจันทรัสม์ อรรถาโภชน์

ผศ.ดร.รัตนา เลิศสุวรรณศรี **

นางสาวณัฐธิดา วิญญัตติกลุ

รศ.ดร.ชินนะพงษ์ บารุ งทรัพย์*

นางสาววาสนา สุขสุพลสิ ริ

รศ.ดร.เพ็ญแข ศิริวรรณ**

นางสาวกมล อุตรภาส
นางสาวนุชธิดา ลิขิตโชคสกุล
นางสาวจิตชนก เข็มกลัด
นางสาวเสาวภา สวัสดิ์วงศ์

ผศ.สุรเมศวร์ ฮาชิม (อ)
รศ.ดร.กมล บุษบา (อ)
ผศ.รวมพร สิ ทธิมงคล*

นางสาวสุพตั รา บังเกิดสุข

ผศ.ดร.รัตนา เลิศสุวรรณศรี **
คุณขนิษฐา กูศ้ รี สกุล (อ ร่ วม)
ผศ.นิฉา แก้วหาวงษ์*

นายเดชาวัต ใบทองศิริ

อ.ดร.รมิดา ศรี เหรา (อ)

นางสาวนันท์นภัส ผงทอง

อ.ฑัณธิดา งามขา**

กลุ่ม

ชื่อเรื่อง

ชื่อ-สกุล

กรรมการสอบ

๑๗ การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การถดถอย
โลจิสติค: กรณี ศึกษาการสร้างตัวแบบเพื่อ
พยากรณ์การเป็ นโรคเบาหวานโดยใช้ขอ้ มูลของ
ผูป้ ่ วยในจังหวัดศรี สะเกษ
๑๘ ประเมินคุณภาพของบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่ นปี
การศึกษา 2554

นายธนพล มณี แย้ม

ผศ.ดร.แสงหล้า ชัยมงคล**

นายธนพงศ์ รงค์ทอง

ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิติกลุ (อ)

นายภูวภัทร เพชรภูวดี

อ.ภทรวรรณ แสงนวกิจ*

นางสาวฉัฐณัฐ เรศมณเทียร

รศ.ดร.ชินนะพงษ์ บารุ งทรัพย์*

นางสาวนลินี พ่วงพลอย

รศ.ดร.เพ็ญแข ศิริวรรณ**

นางสาวอรรณฑิกา ใจหาญ

ผศ.สุรเมศวร์ ฮาชิม (อ)

๑๙

นางสาวณัฐญา สุพฒั นานนท์

ผศ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์ (อ)

นางสาวปาณิ สรา บาดาล

อ.ฑัณธิดา งามขา**

นายชิรธร บ้านแสน

ผศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล*

นางสาวรวิวลั ย์ วิทยากุล

รศ.ดร.กมล บุษบา**

นางสาวสุธีรา สี ลาบุตร

ผศ.รวมพร สิ ทธิมงคล (อ)

นางสาววราภรณ์ เดชพละ

ผศ.ดร.รัตนา เลิศสุวรรณศรี *

ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกรถยนต์ประเภทไฮบริ ด
กับรถยนต์พลังงานทางเลือก

๒๐ การโจรกรรมรถในจังหวัดปทุมธานี

๒๑ เปรี ยบเทียบตัวแบบอารี มาและอารี แม็กซ์ในการ นายเทอดธนศักดิ์ รังคะราช
พยากรณ์ยอดขายผ้าของบริ ษทั มัน่ ยิง่ จากัด
นายพงศธร วรมาลี
จังหวัดราชบุรี
นายพงศกร แว่นแก้ว
นายศศพันธุ์ ระงับภัย
๒๒ การรับรู ้ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายณัฐกร เรื องดิษฐ
ศูนย์รังสิ ตในเรื่ องการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ นางสาวอัจฉรา ตราชูธรรม
อาเซียน (AEC)
นางสาวอาภาพร ทองแก้ว

ผศ.นิฉา แก้วหาวงษ์ (อ)

๒๓ การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อปริ มาณการใช้พลังงาน
ของเครื่ องปรับอากาศภายในห้อง

นายภพพล ดีแสน

รศ.ดร.กมล บุษบา (อ)

นางสาวประภาพร ขันนาค

ผศ.รวมพร สิ ทธิมงคล**

นายฐปพงศ์ เสี่ ยงบุญ

ผศ.ดร.รัตนา เลิศสุวรรณศรี *
ดร.นราภรณ์ เภาประเสริ ฐ (อ ร่ วม)
ผศ.ดร.แสงหล้า ชัยมงคล*

อ.ดร.รมิดา ศรี เหรา**
อ.ฑัณธิดา งามขา*
ผศ.นิฉา แก้วหาวงษ์**
อ.ดร.รมิดา ศรี เหรา (อ)
อ.ฑัณธิดา งามขา*

๒๔ การสารวจความต้องการและปั ญหาในการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ภาควิชาคณิ ตศาสตร์
และสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายเกษมพิเชษฐ์ ยืนยงพระสุธา
นายอัสนี สุวรรณัง
นายเพิ่มพสิ ษฐ์ เตชะทวีวฒั น์

อ.ภทรวรรณ แสงนวกิจ (อ)

๒๕ การศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต

นายชาญ วาณิ ชยพิทกั ษ์

ผศ.นิฉา แก้วหาวงษ์**

นางสาวมนัสชนก จิตอร่ าม

อ.ดร.รมิดา ศรี เหรา (อ)

นางสาวปรี ยา พิเชฐวีรชัย

ผศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล*

ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิติกลุ **

กลุ่ม

ชื่อเรื่อง

ชื่อ-สกุล

กรรมการสอบ

นางสาวกรรธิมา บุญยาชัย

ผศ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์ (อ)

นางสาวสุนิดา ภู่ธีรอาภา

อ.ฑัณธิดา งามขา*

นางสาวกิตติมา คงครบ

ผศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล**

๒๗ เปรี ยบเทียบวิธีการของโปรแกรม SAS ในการ
วิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก: กรณี ศึกษาปั จจัย
ที่มีผลต่ออัตราการรอดชีวติ ของผูป้ ่ วยในหอ
ผูป้ ่ วยวิกฤต
๒๘ ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกบริ โภคนมและ
ผลิตภัณฑ์นมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต

นางสาวณัฐฑิกานต์ สี ลามน

ผศ.ดร.แสงหล้า ชัยมงคล(อ)

นางสาวกชพรรณ รุ่ งวิทยาธิวฒั น์

ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิติกลุ *

นางสาวนัฎฐิกา เดชานุภาพ

อ.ภทรวรรณ แสงนวกิจ**

นายศุภโชค อารี ยย์ นต์วฒั นา

รศ.ดร.ชินนะพงษ์ บารุ งทรัพย์ (อ)

นางสาวปิ ยนันท์ ศรี ราราญ

รศ.ดร.เพ็ญแข ศิริวรรณ*

๒๙ การศึกษาภาวะโรคอ้วนของบุคลากร
โรงพยาบาลกรุ งเทพ

นางสาวรุ จี ดอกไม้หอม

รศ.ดร.กมล บุษบา*

นางสาวพีระพรรณ ฑีฆายุ

ผศ.รวมพร สิ ทธิมงคล (อ)

๒๖ แผนแบบทางเศรษฐกิจของแผนภูมิควบคุมรอย
ตาหนิต่อหน่วยของสิ นค้า

๓๐

๓๑

๓๒

๓๓

ผศ.สุรเมศวร์ ฮาชิม**

นางสาวทัศรี ยา สุวรรณชาตรี
การพยากรณ์ปริ มาณน้ าฝนรายเดือนในจังหวัด นางสาวปริ ยวาท ก๊วยสุวรรณ
ตาก
นายกฤษณะ จิระถาวรฤกษ์
นายอชิระ เรวรรณ์
การตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม Excel นายสุทธิภทั ร จีรพันธ์
2010 ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น
นางสาวทัศชรี รักษาสัตย์
นายจิณณะ เตชสิ ทธิพล
การเปรี ยบเทียบการทดสอบสมมติฐานสาหรับ นางสาวธมกร ราชวงษ์
ผลต่างค่าเฉลี่ยประชากร 2 กลุ่ม โดยใช้
นางสาวกีรติกา สุขสี ทอง
Bootstrap Resampling และ Fisher’s
นางสาวสิ รีธร โพธิ์ทอง
Permutation Test
การศึกษาเปรี ยบเทียบปริ มาณจุลินทรี ยก์ ่อนเปิ ด นางสาวณัฐกานต์ เพชรบุรีกลุ
เครื่ องฟอกอากาศกับหลังเปิ ดเครื่ องฟอกอากาศ นางสาวเยาวมาลย์ เจริ ญทรัพย์
ในช่วงเวลาต่างๆ
นางสาวกมลชนก โบว์สุวรรณ

๓๔ การประยุกต์ใช้วธิ ี LOWESS และวิธีการทาให้
เรี ยบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลในการพยากรณ์
อนุกรมเวลาการนาเข้าและการส่งออกไฟฟ้ าของ
ประเทศไทย
๓๕ ปั จจัยและความคิดเห็นของการทุจริ ตใน
การศึกษาของนักศึกษมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์-ศูนย์รังสิ ต

นางสาวชัญญา ธีระพิทยาตระกูล
นายชยุติ แสงสัตย์
นางสาวขวัญลดา บุญสิ น
นางสาวฉัตรธิดา ศรี เขียว
นายวรธัช อินทรภิรมย์
นายปริ ญญา รัตนชื่อสกุล
นายกฤษฎา พักเรื อนดี

ผศ.ดร.รัตนา เลิศสุวรรณศรี **
รศ.ดร.ชินนะพงษ์ บารุ งทรัพย์*
รศ.ดร.เพ็ญแข ศิริวรรณ**
ผศ.สุรเมศวร์ ฮาชิม (อ)
ผศ.ดร.แสงหล้า ชัยมงคล (อ)
อ.ภทรวรรณ แสงนวกิจ*
ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิติกลุ **
ผศ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์**
อ.ฑัณธิดา งามขา (อ)
ผศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล*
รศ.ดร.กมล บุษบา (อ)
ผศ.รวมพร สิ ทธิมงคล**
ผศ.ดร.รัตนา เลิศสุวรรณศรี *
ดร.นิภา โชคสัจจะวาที (อ ร่ วม)
ผศ.นิฉา แก้วหาวงษ์ (อ)
อ.ดร.รมิดา ศรี เหรา*
ผศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล**
ผศ.ดร.แสงหล้า ชัยมงคล*
อ.ภทรวรรณ แสงนวกิจ**
ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิติกลุ (อ)

กลุ่ม

ชื่อเรื่อง

๓๖ ความสามารถในการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๓๗ การเปรี ยบเทียบวิธีการประมาณค่าสัมประสิ ทธิ์
ของกระบวนการอัตตสหสัมพันธ์อนั ดับที่หนึ่ง
เมื่อความคลาดเคลื่อนสุ่มมีการแจกแจงไม่ปกติ
๓๘ การตัดสิ นใจเลือกอาชีพของนักศึกษาชั้นปี ที่ 4
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชา
คณิ ตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามลาดับชั้น

ชื่อ-สกุล

กรรมการสอบ

นางสาวพรพิมล สอนทรัพย์

ผศ.ดร.แสงหล้า ชัยมงคล**

นางสาวอาธิศรา โชติรัตน์

อ.ภทรวรรณ แสงนวกิจ (อ)

นายมนัสนันท์ จงวิริยะกุล

ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิติกลุ *

นายประดิษฐ์ ชื่นธวัช
นายกฤษฎา ฮาดภักดี
นางสาวอัจฉรา ไชยวงษา
นายอิทธิพทั ธ์ ผลเพิ่ม
นางสาวกวิสรา นิธิกลุ วณิ ช
นายฌานพิศุทธิ์ ขจีเศรษฐ์

ผศ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์*
อ.ฑัณธิดา งามขา**
ผศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล (อ)
รศ.ดร.ชินนะพงษ์ บารุ งทรัพย์**
รศ.ดร.เพ็ญแข ศิริวรรณ (อ)
ผศ.สุรเมศวร์ ฮาชิม*

หมายเหตุ (**) หมายถึง ประธานกรรมการ (*) หมายถึง กรรมการและเลขานุการ (อ) หมายถึง อาจารย์ที่ปรึ กษา
(อ ร่ วม ) หมายถึง อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบโดยทัว่ กัน

(รองศาสตราจารย์สาราญ มัน่ ทัพ)
หัวหน้าภาควิชาคณิ ตศาสตร์และสถิติ

