
โครงงานทางสถิติ ภาคการศึกษาที ่1/2562 

ล าดับ ช่ือ-สกุล ช่ือเร่ือง อาจารย์ทีป่รึกษา 

1 น.ส.ศุทธินี ทองเบ็ญญ ์ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการสูบบุหร่ีของประชากรท่ีมี 
อาย ุ15 ปีข้ึนไป ในจงัหวดัสงขลาปี พ.ศ. 2560 

ดร.พรฑิตา  ทิวทศัน์ 

  น.ส.อภิสรา ชะนะไพรี  

2 น.ส.สุวมิล บุรีกาญจน์  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพตวัแบบการท านายการ
เกิดเบาหวานข้ึนจอตาของผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

ดร.กรกช  วิจิตรสงวน 
เจด็วรรณะ 

  
น.ส.ปณิดา ปานเอียด  

3 น.ส.ณโรชา ขวญัช่วย  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อรายไดข้องครัวเรือนในจงัหวดั
สงขลา ปี 2561 

ผศ.ดร.ใกลรุ่้ง  สามารถ 

  นายวฒิุชยั สมาธิ   

4 น.ส.ปวนัรัตน์  สุขสบาย   การประเมินความพึงพอใจของ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการ
ส่งและอ านวยพรแก่ผูเ้ดินทางไปประกอบพิธีฮจัญ์
ของจงัหวดันราธิวาส ประจ าปี 2562 (ฮ.ศ.1440)  
ณ ศูนยอ์ านวยความสะดวกผูเ้ดินทางไปประกอบพิธี
ฮจัญ ์ท่าอากาศยานนราธิวาส  
(วนัท่ี 4-8 กรกฎาคม 2562) 

ดร.ศษิวมิล  อ๋ิวสกุล 

  

น.ส.ณฐัริกา  ชุมภู่   

5 นายรวภิาส สุรัติศกัด์ิ  ผลกระทบการใชส้มาร์ทโฟนของเด็กนกัเรียนใน
โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา ปีการศึกษา 2562 

ผศ.เขมิกา  อุระวงค ์

  
นายสถาพร พนัธางกูร     

6 นายเทศวฒัน์ โสภา การวเิคราะห์เชิงท านายอตัราการวา่งของประเทศไทย ดร.ธรรมรัตน์  พนิชยากุล 

  น.ส.ปุณยวร์ี ฤทธิมาส  

7 น.ส.ณฐัณิชา โหมดแจ่ม พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนกัศึกษา
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ีออกกาลงักาย 
ณ สนามล่าง และ ศูนยกี์ฬาและสุขภาพ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

ผศ.เขมิกา  อุระวงค ์

  

น.ส.ธมลวรรณ พรหมสุวรรณ  

8 นายฟาริค เดชเลย ์ ความชุก ความสัมพนัธ์และการท านายการเกิดโรค
ผวิหนงัอกัเสบในผูท่ี้มีภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดัตรัง 

ผศ.ดร.สุธิตา  ชูสวา่ง 

  นายอามีน มะดิง  
9 น.ส.ตรีลกัษณ์  ธรรมดี การเปรียบเทียบความแม่นย  าผลการพยากรณ์ค่าความ

กดอากาศท่ีระดบัทะเลปานกลาง 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 ในประเทศไทย ระหวา่ง
แบบจ าลองสภาพอากาศ (WRF) 
และวธีิพยากรณ์ของ Box-Jenkins' 

ดร.นุชนาถ  คงช่วย 

10 นายชยัยทุธ วงศพ์นัธ์   การศึกษาระดบัน ้าตาลในเลือดของผูท่ี้ถูกคดักรองท่ี
อยูใ่นเขตรับผดิชอบศูนยสุ์ขภาพ 
ชุมชนบา้นท่าศรีธรรม จงัหวดัยโสธร 

ผศ.ดร.ใกลรุ่้ง  สามารถ 

นายวงศธร เกษราธิคุณ  

 



โครงงานทางสถิติ ปีการศึกษาที ่2/2561 

 

กลุ่ม ช่ือ-สกลุ ช่ือเร่ือง อาจารย์ที่ปรึกษา 

1 น.ส. ปภาดา  พรหมสุวรรณ 

นาย ธนาธิป  ล่ิมสกลุ 

การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความวิตกกงัวลทางคณิตศาสตร์กบั

ปัจจยัต่างๆ ของนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2561  

(4 สาขาวิชา) 

ดร.พรฑิตา  ทิวทศัน ์

2 น.ส. สร้อยกนก  ศรีสวสัด์ิ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณ์ปริมาณน ้าท่ารายวนัใน 

ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา โดยตวัแบบการถดถอยเชิงเสน้พหุคูณและ 

ตวัแบบโครงข่ายประสาทเทียม 

ดร.กรกช วิจิตร

สงวน เจด็วรรณะ 

3 น.ส. ซอลีฮะห์  ตะเยา๊ะ 

น.ส. อรนิตย ์ ชายกลุ 

การศึกษาปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดโรคอว้นของนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2561 

ดร.ศษิวิมล  อ๋ิวสกลุ 

4 น.ส. อ  าภาวรรณ  จนัทร์คง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการสวมใส่หมวกนิรภยัขณะขบัข่ี

รถจกัรยานยนตข์องนกัศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตหาดใหญ่ กรณีศึกษานกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  

คณะนิติศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีท่ี 2-4  ปีการศึกษา 

2561 

ผศ.เขมิกา  อุระวงค ์

5 น.ส. สิริกาญจนา  ศรีโสภา 

นาย เกียรติศกัด์ิ  เจา้ทรัพย ์

การประเมินความพึงพอใจในงานประชุมนานาชาติ คร้ังท่ี 8  

“ธรณีฟิสิกส์สงขลา 2018” ณ โรงแรม บี.พี. สมิหลาบีช  

จงัหวดัสงขลา  ระหวา่งวนัท่ี 8-10 พฤศจิกายน พ.ศ.2561  

ผศ.เขมิกา  อุระวงค ์

6 น.ส. ธนชัชา  ทองบุญ 

น.ส. นฏัฐิรา  กรมเมือง 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อค่าใชจ่้ายของครัวเรือนในจงัหวดั

นครศรีธรรมราช ปี 2560 

ดร.ใกลรุ่้ง  สามารถ 

7 น.ส. จิตรลดา  วิหก 

น.ส. ปาลิตา  เทพนิมิตร 

คุณภาพน ้าด่ืมฟรีจากตูบ้ริการในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ดร.นุชนาถ  คงช่วย 

8 น.ส. ณฎัฐณิชา  ขวญันิมิตร ความเครียดและปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความเครียดของนกัศึกษา

ชั้นปีท่ี 1 ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

หาดใหญ่ 

ผศ.เขมิกา  อุระวงค ์



โครงงานทางสถิต ิปีการศึกษา 1/2561 
 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ช่ือเร่ือง อาจารย์ทีป่รึกษา 
1 นายจิระเดช วรรณขาว 

นายชนาธิป พสัดุสาร 
การวเิคราะห์เชิงท านายดชันีความร้อนของจงัหวดัสงขลา 
 

ดร.ธรรมรัตน์  พนิชยากลุ 

2 นางสาววารีซะห์ อุเซ็ง  
นางสาวอารีซ่า หมดัอะดั้ม  

ตวัแบบเชิงสถิติส าหรับการท านายพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลข์องนกัศึกษา คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2561 

ดร.สุธิตา  ชูสวา่ง 

3 นางสาวปาริชาต จ าปา   
นางสาวสุพรรษา เอียดทองใส   

ความรู้เก่ียวกับการประกันสังคมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
วทิยาเขตหาดใหญ่ 

อ.สมชยั  ยนืนาน, 
ดร.นุชนาถ คงช่วย 

4 นางสาวจนัทร์ศิริ หนูเอียด  
นางสาวศุภวรรณ จกัรวาลพิทกัษ ์ 
 

ตัวแบบท านายสภาวะวิกฤตของนักศึกษาชั้ น ปี ท่ี1 คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ : กรณีศึกษานกัศึกษา
ชั้นปีท่ี1  ปีการศึกษา 2559  และปีการศึกษา 2560 

ดร.ศษิวมิล  อ๋ิวสกลุ 

5 นางสาวกมลวรรณ พดุแกว้  
นางสาวกาญจณา แกว้เสถียร  

การศึกษาปัจจัยสภาพภูมิอากาศท่ีมีอิทธิพลต่อผลผลิตยางพาราใน
พ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลา นครศรีธรรมราช ยะลา และปัตตานี 

ดร.กรกช  วจิิตรสงวน 

6 นางสาวจารุดา ดินนุย้  
นางสาวรุนณดา ศุภรส  

ความฉลาดทางสุขภาพ กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออก 

ผศ.เขมิกา  อุระวงค ์

7 นางสาว จิดาภา สมประดี  
นางสาว ปภาณชั แต่งสวน  

สถิติวิเคราะห์ภาวะการท างานของบณัฑิตสาขาสถิติและท่ีเก่ียวขอ้ง
ในมหาวทิยาลยัในก ากบัและมหาวทิยาลยัของรัฐ ปี พ.ศ. 2556 – 2560 

ดร.นุชนาถ  คงช่วย 

8 นางสาวธนัยพร พลรัตน์ 
นายกษิดิศ จองศกัด์ิ  

การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการธุรกิจ
ทางการคา้และธุรกิจทางการบริการ ประเภท SMEsในภาคใต ้ของ
ประเทศไทย ปี พ.ศ.2559  

ดร.ใกลรุ่้ง  สามารถ 

9 นายวษิณุวร์ี สุริยอมร 
 

การพฒันาตัวแบบเชิงท านายส าหรับเพลงยอดนิยม 50 อันดับใน
ประเทศไทย ดว้ยแนวทางการวเิคราะห์เชิงจ าแนก 

ดร.ธรรมรัตน์  พนิชยากลุ 

10 นางสาวยวุดี พลนุย้   
นางสาวมารียมั ตนัหยงดาโอะ  

การประเมินผลการให้บริการต่อผู ้ป่วยในโรงพยาบาลกรุงเทพ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ปี พ.ศ. 2561   

ดร.พรฑิตา  ทิวทศัน ์

 



รายชื่อนักศึกษาท าโครงงานทางสถิติ ปีการศึกษา 2/2560 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา 
1 5710210407 

5710210766 
นางสาววีธารินทร์ ชูมณี  
นางสาวโศรดา เสนีย์  

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของนักศึกษาเพศหญิง ระดับปริญญาตรี 
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  

ผศ.เขมิกา อุระวงค ์

2 5710210582 
5710210587 

นางสาวจิดาภา พึ่งพรม  
นางสาวจุฑามาศ ชกสุริวงค์  

วิทย์.. ภาคภูมิ 
 

ผศ.เขมิกา อุระวงค ์

3 5710210225 
5710210492 

นางสาวนูรียัน ระสมิ่ง  
นายสุวัฒนชัย สัมมะกุล  

การสร้างตัวเเบบเพื่อท านายโอกาสเป็นโรคหิด
เบื้องต้น โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก   
เเละโครงข่ายประสาทเทียม 

ดร.กรกช  วิจิตรสงวน 

4 5710210541 
5710210800 

นางสาวอินทุอร อินทองค า  
นางสาวอรทัย ปานเล่ห์  

ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกของสตรีวัย 25-60 ปี ในเขตพื้นที่อ าเภอหลัง
สวน จังหวัดชุมพร ที่มารับบริการในโรงพยาบาล
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

ดร.นุชนาถ  คงช่วย 

5 5710210103 
5710210712 

นางสาวซูรียานี โกะเล๊าะ  
นางสาวยูซรอ อาแว  

ความแตกฉานทางด้านสถิติ (Statistical literacy) 
ของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาสถิติพื้นฐาน (347-202) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560 

ดร.นุชนาถ  คงช่วย 

6 5710210032 
5710210596 

นางสาวกานติมา รอดกูล  
นางสาวชนกานต์ บัวชู  

ตัวแบบการพยากรณ์สถานะสภาวะวิกฤตของ
นักศึกษาชั้นปีที่1 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : กรณีศึกษานักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560  

ดร.ศษิวิมล  อิ๋วสกุล 

7 5710210251 
5710210270 

นางสาวปาริษา หอมหวล  
นางสาวพรนภา นาครัตน์  

คู่มือเชิงปฎิบัติการการควบคุมคุณภาพด้วยวิธีการ 
SPC และ Six-Sigma โดยโปรแกรม MINITAB 
Release 17 

ดร.ธรรมรัตน์  พนิชยากุล 

 
 



รายช่ือโครงงานทางสถติิ ปีการศึกษา 1/2560 

 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ชื่อเร่ือง อาจารย์ท่ีปรึกษา 
1 นายศราวุธ พานบัว 

น.ส.สุพิชชา ลิ่มตระกูล  
การศึกษาคุณภาพการบริการของรถโดยสารปรับอากาศ สาย
นครศรีธรรมราช-หาดใหญ่ 

ดร.นุชนาถ  คงช่วย 

2 น.ส.ธัญญาภรณ์  ทรัพย์ลาภลอย  
น.ส.นิภาพร  รามรินทร์  

 คุณมีความสุขระดับใดในที่ท างาน? ผศ.กัลยา  นิติเรืองจรัส 

3 นายมูฮ าหมัดสุกรี  ซีเดะ  
น.ส.วิชญาดา  โฉมศรี  

การเข้าใช้บริการศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ดร.นุชนาถ  คงช่วย 

4 นายวรโชติ  ผ่องล าเจียก  
น.ส.วรรณิดา  สุธัญญาวัชชัย  

 ตัวแบบเชิงท านายอิทธิพลของ PFPE ในการรักษามะเร็งเต้า

นม 

ดร.ธรรมรัตน์  พนิชยากุล 

5 นายทรงชัย  เพชรแก้วเพชร  
นายธนสิทธิ์  พูลสมบัต ิ 

การติดสุราและการใช้สารเสพติดร่วมของประชาชนในภาคใต้
ตอนล่าง 

ผศ.ดร.นราทิพย์  จั่นสกุล 

6 น.ส.จันทร์นภา ทองแกมแก้ว  
น.ส.ปาจรีย์  ประเสริฐเตชาโต  

ตัวแบบอนุกรมเวลาของอุณหภูมิสูงสุดและต่ าสุด ของพื้นที่

ภาคใต้ชายฝั่งตะวันออก จังหวัดสงขลา ประเทศไทย 

ดร.สุธิตา ชูสว่าง 

7 น.ส.ปิยธิดา  ยอดพิบูลย์  
น.ส.วริสรา  อ่อนแก้ว  

 การวิเคราะห์ดัชนีความร้อนในประเทศไทย ดร.ธรรมรัตน์  พนิชยากุล 

8 น.ส.ธิติมา  ลาดบูรณ์  
น.ส.ปิยะลักษณ์  บัวทอง  

การเจริญเติบโตของต้นข้าวโดยใช้ปุ๋ยหมักและสังกะสีเสริม
ด้วย NPK เปรียบเทียบกับปุ๋ยหมักเสริมสังกะสี 

ดร.ใกล้รุ่ง  สามารถ 

9 น.ส.ผกาวดี  ครองยุติ  
น.ส.พัชรี  รัตน์ทอง  

การวิเคราะห์การอยู่รอดในการออกกลางคันของนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่                   

ปีการศึกษา 2553-2559 

ดร.กรกช  วิจิตรสงวน 

10 น.ส.ยมลภัทร  ช่วยสงค์  
น.ส.สิริภรณ์  เพ็ญจันทร์  

ตัวแบบการพยากรณ์การสูบบุหร่ีของคนไทยในภาคใตป้ี 2554 ดร.ศษิวิมล  อิ๋วสกุล 

11 น.ส.นภัสวรรณ  เสียมไหม  
น.ส.รัษฎาภรณ์  ปราณจันทร์  

การสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียนที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัย 

จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ดร.ธรรมรัตน์  พนิชยากุล 

12 น.ส.อมิตา  สายวารี  My Sci is my pride. ผศ.เขมิกา  อุระวงค์ 

 
น.ส.เกวลิน  อุ่นเพ็ง    
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ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง อาจารยที่ปรกึษา 

1 
น.ส. วรางคณา คงเจือ สุขภาวะทางกายและจิตใจ ความคาดหวังและความพึงพอใจ ในชีวิตของผูสูงอายุ ในอําเภอ

หาดใหญ จังหวัดสงขลา 
ดร.นุชนาถ คงชวย 
 น.ส. สุนิษา พรหมลาศ 

นาย จิรพนธ ไตเปนสุข 

2 
น.ส. ฟารีดา มะแม ปจจัยในการเลือกซื้อประกนัชีวิตของผูบรโิภคในอาคารที่พักขาราชการตํารวจ  

สภ.หาดใหญ 
 

ดร.ศษิวิมล อิ๋วสกุล 
น.ส. อัซมะห คาเดร 
น.ส. สุภลักษณ แกวอัมพร 

3 
น.ส. กรรณิกา ผุดพัฒน ปจจัยที่สงผลตอผลผลิตยางพารา ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ จ.สงขลา  

พ.ศ.2555-2559 
ผศ.เขมิกา อุระวงค 

น.ส. สินีนาฎ โรจนรังษ ี
น.ส. กานตธีรา เทอดกิติวรางค

4 
น.ส. กนกพร แกวจินดา การใหเหตุผลเชิงสถิติ 

 
ผศ.กลัยา นิติเรืองจรัส 

น.ส. สุรินทรยา เตงชู 
น.ส. สุธิดา ชูแกว 

5 
น.ส. ฮานีฟะ เตาะมะ Effect of Muslims pre and post Praying (Salat) 

 
ดร.กรกช วจิิตรสงวน 

นาย ตุลา บินลาเตะ 

6 นาย ชญากร เกลีย้งประดษิฐ ความรูเกี่ยวกบัสิทธิประกนัอุบัติเหตุของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
หาดใหญ กรณีศึกษานักศกึษาคณะวิทยาศาสตรและคณะวิทยาการจดัการ 

อ.สมชัย ยืนนาน
น.ส. จุฑารตัน เพ็ชรล ุ

7 
นาย วชิระ โคตรโสภา ปจจัยที่สงผลกระทบตอสุขภาพกายและจติใจของผูสูงอายุในอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

 
ดร.นุชนาถ คงชวย 

นาย ธีรวัฒน รตันสุคนธ 
น.ส. ชัญญานชุ มิรามัย 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง อาจารยที่ปรึกษา 
1 น.ส. พิมชนก ยางทอง การศึกษาดรรชนีความแหงแลงของประเทศไทย ดร.ธรรมรัตน พนิชยากุล 

น.ส. ศุภนุช ทองพบ 
2 น.ส. อุรวี ศรีนวล การศึกษาดัชนีความรอนของประเทศไทย ดร.ธรรมรัตน พนิชยากุล 

น.ส. สุดารัตน พัฒนา 
3 น.ส. จุฑารัตน ศรมณ ี การพยากรณจํานวนนักทองเที่ยวของประเทศสมาชิกในกลุมอาเซียนที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศ

ไทย โดยการพยากรณการใชตัวแบบวินเตอร และ การพยากรณโดยอนุกรมเวลา บอกซ-เจนกินส 
ดร.กรกช วิจิตรสงวน 

น.ส. อริสา ชิงชัย 
4 น.ส. นฤภร ดวงจันทร การพยากรณยอดขายรถยนตโดยใชวิธีของ Holt วิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่สองครั้ง และวิธีการทําใหเรียบแบบ

เอกซโปแนนเชียลสองครั้ง 
ดร.กรกช วิจิตรสงวน 

น.ส. ศศิวรรณ เพชรชูกูล 
5 น.ส. อรณิช ศรทอง เปรียบเทียบประเภทน้ําและชนิดอาหารที่มีผลตอการเจริญเติบโตของกุงขาวแวนนาไม ผศ.ดร.นราทิพย จั่นสกุล 

น.ส. ชลิตตา ลูกสะเดา 
6 น.ส. กาญจนารักษ ฤทธิรักษ การเปรียบเทียบคาประมาณของสัมประสิทธิ์การถดถอยตัวแบบเชิงเสนผสม 

เมื่อมีขอมูลสูญหาย 
ดร.ใกลรุง สามารถ 
 น.ส. ภาวินี แสนสุข 

7 น.ส. มาริษา จันทรศรี ปจจัยที่มีผลตอการวางแผนชีวิตหลังเรียนจบการศึกษาของนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร ชั้นปที่4 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

ผศ.กัลยา นิติเรืองจรัส 
 น.ส. ดลนภา ทับเงิน 

8 น.ส. เลิศขวัญ สุวรรณรัตน ปจจัยที่มีสวนในการตัดสินใจในการกูยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ผศ.กัลยา นิติเรืองจรัส 
น.ส. วิริศณีย พุทธสวัสดิ์ 

9 น.ส. ซากีนะ ยูโซะ การพยากรณโอกาสที่ผูปวยเปนโรคเบาหวานของโรงพยาบาลศูนยยะลา ดร.ศษิวิมล อิ๋วสกุล 
น.ส.ตวนฟาตีฮะห โตะกูบาฮา 

10 น.ส. บาริกะห อาบูบากา ความรูเกี่ยวกับสิทธิประกันสังคมของผูรับบริการ ณ สํานักงานประกันสังคม จังหวัดสงขลา สาขา
หาดใหญ 

อ.สมชัย ยืนนาน
 น.ส. สุไฮนี ซีแตมาโมง 

11 น.ส. ไซนับ สะมุแย ความคิดเห็นตอการใหความรูและความพึงพอใจของผูรับบริการ ณ สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา ดร.นุชนาถ คงชวย 
น.ส. สรีนา เภาเส็น 

12 น.ส. นูรอัซมา บินมะราเฮง การเปรียบเทียบผลการสํารวจความพึงพอใจระหวางการตอบดวยตนเองผานระบบออนไลนและการ
สัมภาษณโดยตรงโดยใชแบบสอบถาม  

ผศ.เขมิกา อุระวงค 
 น.ส. โนรสามีมี มานะ 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ ชื่อเรือ่ง อาจารยท่ีปรึกษา 
1 5510210224 น.ส.อัจฉรา ชูสิงห การศกึษาปจจยัที่สงผลตออุณหภูมิในแตละวนั

จังหวัดภเูก็ต พ.ศ.2557 
ดร.ใกลรุง สามารถ 

 5510210383 น.ส.บุญญิสา ตรีวลยัรตัน  
2 5510210535 นายอาซีซัน กาสาเอก พฤติกรรมการใชโทรศัพทมอืถือ Smartphone 

ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

ดร.ศษิวิมล อิ๋วสกุล 
 5510210551 น.ส.อุไร หลําย ี  

3 5510210298 น.ส.ชุติกาญจน เทพแกว ปจจัยที่สงผลตอจํานวนการถูกอางอิงของ

ผลงานวจิัยตพิีมพของ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

ดร.ใกลรุง สามารถ 

4 5510210363 น.ส.นารณีี หะยยีาการียา ความพึงพอใจของผูรับบรกิารที่สํานักงาน

ประกันสังคมจังหวัดสงขลา กรณีศึกษา สาขา
หาดใหญ 

อ.สมชัย ยืนนาน 
 5510210364 น.ส.นาอีฟ แวยายอ  

5 5510210188 น.ส.สหนัดดา ไตรเมศ statistics in PSU ผศ.กลัยา นิติเรืองจรัส 
 5510210493 น.ส.สุนทรีย ชีวะพนัธ   
6 5510210432 น.ส.มิธธิฬา จริะรัตน การทํานายสัดสวนของผูสละสิทธของนกั

นักศึกษาเขาใหมในคณะวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

ดร.ธรรมรัตน พนิชยากุล 
 5510210550 น.ส.อุสุมา อินทสระ  

7 5510210397 น.ส.ปทมาวัลย อับดุลเลาะ ความพึงพอใจของผูรับบรกิารที่สํานักงาน

ประกันสังคมจังหวัดสงขลา  
ดร.นุชนาถ คงชวย 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกลุ ชื่อเรือ่ง อาจารยท่ีปรึกษา 
1 นางสาวซูซาน ดอเลาะ 

นางสาวดาราณี วาเงาะ 
วินัยการจราจรของประชากรใน

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
ดร.ธรรมรัตน พนิชยากุล 

2 นางสาวนิสัลหมะ อิสาเฮาะ 
นางสาวนรูอัยนี เจะบาการ 

อัตราการเกิดความคลาดเคลือ่นประเภทที่ 1 ของ Welch 
test in one-way anova กรณปีระชากรไมมกีารแจกแจง
ปรกต ิ

อ.สมชัย ยืนนาน 

3 นางสาวเจนจริา แซชัน 
นางสาวจุฑารตัน ชูเมือง 

การศกึษาแบบจําลองปริมาณน้ําฝนของศนูยอุตุนิยมวิทยา

ภาคใตฝงตะวนัออก ชวงเดอืนกรกฎาคม 2556-มิถุนายน 
2557 และชวงเดือน กรกฎาคม 2557-มิถุนายน 2558 

ผศ.ดร.นราทพิย จั่นสกุล 

4 นายปรัชญา ชัยศิร ิ
นายเฉลิมพล แซตัน 
 

ความสัมพันธของปรากฏการณ  IOD ปรากฏการณ 
ENSO และปรากฏการณMJO และผลกระทบตอปริมาณ
ฝนในภาคใตของประเทศไทย 

ดร.ศษิวิมล อ๋ิวสกุล 

5 นางสาวปยะภรณ จันทรสอง 
นางสาวอาภาภรณ แซอ้ึง 

การศกึษาปจจยัที่สงผลการการอุบัติเหตุของแขวงทาง

หลวงสงขลาที ่2 (นาหมอม) 
ผศ.เขมิกา อุระวงค 

6 นางสาวรมิตา เพ็ชรทับ 
นางสาวศศิกานต ฝาดซ้ิน 

การศกึษาและทํานายจํานวนผลงานวจิัยตพีมิพใน

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
ดร.ใกลรุง สามารถ 

7 นางสาวจตุพร ชาวนํ้า 
 

การเปลีย่นแปลงของอุณหภมูิ (LST) และดัชนีพืชพรรณ
(NDVI) บริเวณโรงไฟฟาจะนะ สงขลา ป 2000-2015 
โดยขอมูลระยะไกล 

ดร.นุชนาถ คงชวย 

8 นางสาวอัจฉรา ตันหนึ่ง  
นางสาวสุวรรณา ทองเกลี้ยง  

ไทยแลนด แดนสวรรคของแรงงานตางดาวจริงหรือ ?
กรณีศึกษา อําเภอนาหมอม จงัหวัดสงขลา  

ผศ.กลัยา นิติเรืองจรัส 



รายช่ือนักศึกษาทําโครงงานทางสถิติ ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2557 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเร่ือง อาจารยท่ีปรึกษา 
1 นางสาวปาลรีัฐ สวัสด ี

นางสาววรวีร พิสิฐธนกุล 
การสังเคราะหงานวิจัยดานนวัตกรรมการศกึษา ดวยวิธีการ
วิเคราะหอภิมาน 

ดร.ธรรมรัตน พนิชยากลุ 

2 นายภานุพงศ เพชรขุม 
นายวุฒิพงศ สุวรรณนิตย 

please! tell me more. ผศ.กลัยา นิติเรืองจรัส 
 

3 นางสาวกมลรัตน เกษเพชร  
นางสาวนงนภัส สุวรรณรัตน  

การรักษาทารกตวัเหลืองโดยเครือ่งสองไฟในระยะเวลา 72 ชั่วโมง
หลังคลอดในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวางป ค.ศ. 2012-
2014 

ดร.นุชนาถ คงชวย 

4 นางสาวซอบีฮะห มามุ  
นางสาวยัสมี แมแล  

พฤตกิรรมและความพึงพอใจในการใชบริการสาํนักทรัพยากรการ

เรียนรูคุณหญิงหลงฯ ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

อ.มะกูซี มะแซ 

5 นางสาวนันทนัช หิรัญญสมบัติ 
นางสาวสกลุกาญจน เพ็ชรัตน 

คุณลักษณะของผูมาออกกําลังกาย/ พักผอน บริเวณอางน้ํา มอ. ผศ.ดร.นราทิพย จั่นสกลุ 

6 นางสาวพฤดี อินทรักษ  
นายอภิชัย ชูสิน  

แผนแบบการทดลองเพื่อเปรียบเทียบระดับปริมาณสังกะสีที่

เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของตนขาว 
ดร.ใกลรุง สามารถ 
 

7 นางสาวรุซนา หมัดอะดั้ม 
นางสาวสุมา หมัดอะดั้ม 

ปจจัยที่มีผลตอการศึกษาตอระดบัอุดมศึกษาของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเอกชน จังหวัดสงขลา 
ผศ.เขมิกา อุระวงค 

8 นางสาวกนกวรรณ คาขึ้น  
นางสาวจุฑารัตน แนงนอย  

ปจจัยที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงนกกรงหัวจุก เพื่อการแขงขัน ดร.ธรรมรัตน พนิชยากลุ 

9 นางสาวกนกวรรณ ชุม
ประมาณ  
นางสาวกมลวรรณ คําเอียด  

การวิเคราะหและการจาํลองระบบแถวคอยธนาคารไทยพาณิชย 
สาขาเทสโก โลตัส หาดใหญ 

อ.มะกูซี มะแซ 

10 นางสาวพัชนี เเกวฉาย 
นางสาววราภรณ ทิพยสุราษฎร  

อัตราการเกดิความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของ F-test in one-way 
ANOVA. กรณีที่ประชากรมีรูปแบบการแจกแจงที่แตกตางกัน 

อ.สมชัย ยืนนาน 

11 นางสาวกุลธิดา นาคา 
นางสาวเฉลิมฉัตร ชูเชิด 

การหาชวงความเชื่อมั่นของคาเฉลี่ยประชากร สาํหรับขอมูลที่มกีาร
แจกแจงแบบปวซง 

ดร.ศษิวิมล อ๋ิวสกุล 

12 นางสาวธนาพร คงรอด 
นางสาวอานีซะห สาและ 

ปจจัยที่มีผลตอการศึกษาตอในระดับอุดมศกึษา ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนรัฐบาล จังหวัดสงขลา 

ผศ.เขมิกา อุระวงค 

13 นางสาววิมล หนูแกว  
นางสาวอันนา วิชัยโรจนภิรมย 

การกระจายตัวยุงลายบาน ยุงลายสวน และความสัมพันธตอ
อุบัติการณผูปวย โรคไขเลือดออกและชคิุนกุนยา ในพื้นที่ลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลา 

ดร.นุชนาถ คงชวย 

14 นางสาวอลิษา นํายูรี  
นางสาวฮาซานะ หลีหนุด 

พฤตกิรรมของผูที่เปนเหาในกลุมนักเรียน โรงเรียนประถมศกึษา
เขตพื้นที่ จังหวัดสงขลา พัทลุงและนครศรีธรรมราช 

ดร.นุชนาถ คงชวย 



รายชื่อโครงงานทางสถิติ ปการศึกษาที่ 1/2557 
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่อง อาจารยที่ปรึกษา 

1 5410210308 นางสาวปทมา โวยสิน   
5410210710 นางสาวอาลิสา สุวรรณถาวร 

การเปรียบเทียบชวงความเชื่อมั่นของสัมประสิทธิก์ารถดถอยเชิงเสนเชิงเดียว ผาน
วิธีการจําลอง 

ดร.ใกลรุง สามารถ 

2 5410210300 นางสาวประไพวรรณ  สายชล 
5410210312 นางสาวปาลิดา สังขปกษา 

อัตราการเกิดความคลาดเคลื่อนประเภทที่1ของ Two independent samples t-test และ 
Wilcoxon rank sum test ในกรณีที่ประชากร 2 กลุมมีรูปแบบการแจกแจงที่แตกตางกัน 

อ.สมชัย ยืนนาน 

3 5410210633 นางสาวหะนีซะฮ อับดุลรามัน  
5410210732 นางสาวฮามีดะ กามาเซะ 

ปจจัยที่สงผลตอการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

อ.จุฬารัตน ชุมนวล 

4 5410210706 นางสาวอารีฟะห สามะอาลี 
5410210715 นางสาวอิมตีนัน มูดอ 

พฤติกรรมการใชไฟฟาของนักศึกษาภายในบริเวณหอพัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ผศ.ดร.นราทิพย จั่นสกุล 

5 5410210653 นางสาวอมรา กาวีเขต  
5410210724 นางสาวเอมวดี โอฬารศาสตร 

ภาวะการมีงานทําและการประกอบอาชีพของบัณฑิตสถิติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ผศ.กัลยา นิติเรืองจรัส 

6 5410210203 นางสาวธนาพร คงรอด 
5410210697 นางสาวอานีซะห สาและ 
5410210426 นางสาวยามีละ  มะลี 

ปจจัยที่มีผลตอการเลือกสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
รัฐบาล จังหวัดสงขลา 

ผศ.เขมิกา อุระวงค 

7 5410210336 นางสาวณัชพิมพ พลากร 
5410210520 นางสาววิลาวัลย ทองสิพพัญู 

นักศึกษา ม.อ. ออกกําลังกายกันไหม ผศ.กัลยา นิติเรืองจรัส 

8 5410210303 นายปริญญา จันทรมุณี 
5410210455 นายเรืองชัย ทองเถื่อน 

การวิเคราะหระบบสินคาคงคลัง กรณีศึกษาบริษัท พิธานพาณิชย จํากัด สาขาหาดใหญ 
(ลพบุรีราเมศวร) 

อ.มะกูซี มะแซ 

9 5410210515 นางสาววิมล หนูแกว  
5410210678 นางสาวอันนา วิชัยโรจนภิรมย 

ความสัมพันธระหวางจํานวนยุงลายกับจํานวนผูปวยไขเลือดออกและโรคชิคุนกุนยาใน

ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
ดร.นุชนาถ คงชวย 

10 5410210671 นางสาวอลิษา นํายูรี  
5410210589 นางสาวฮาซานะ หลีหนุด 

ระบาดวิทยาและปจจัยเสี่ยงของโรคเหาในกลุมนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาเขตพื้นที่

จังหวัดสงขลา พัทลุงและนครศรีธรรมราช 
ดร.นุชนาถ คงชวย 

11 5310210416 นางสาววิชุดา จันดี 
5410210248 นางสาวนาถลดา ลูกหยี 
5410210619 นางสาวสุรีนา หมัดอาดั้ม 

นกกรงหัวจุก วิถีชีวิต เศรษฐกิจชุมชน ดร.ธรรมรัตน พนิชยากุล 



 

 
รายชื่อโครงงานทางสถิติ ปการศึกษาที่ 2/2556 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล  ชื่อเรื่อง อาจารยที่ปรึกษา 
1 5310210014 น.ส.กฤติกา ทองแดง 

5310210188 นายธนาพงศ ชูละออง 
ปจจัยที่มีผลตอคาใชจายในการรักษาพยาบาลและชั่วโมงการนอนโรงพยาบาล

ของทารกตัวเหลืองในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวางป ค.ศ. 2009-2013 
ดร.นุชนาถ คงชวย 

2 5310210063 น.ส.ภรณกมน บุญสุวรรณ 
5310210169 น.ส.ตัสนีม อุเซง 

ผลการเรียนของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2556 : กรณี
เปรียบเทียบระหวางนักศกึษาที่จบจากโรงเรียนในพื้นทีแ่ละนอกพื้นที ่3 จังหวดั 

ผศ.กัลยา นิติเรืองจรัส 

3 5310210217 น.ส.นัจฬา เบญ็หมาน 
5310210503 น.ส.สุมัยยา มูเก็ม 

การพัฒนาแปงขนมทองมวนโดยระเบียบวิธีการทางสถิติสําหรับงานควบคุม

คุณภาพ 
ดร.ธรรมรัตน พนิชยากุล 

4 5310210356 นายมาณพ ศรีสงกา 
5310210053 น.ส.เครือวัลย จงบวรววิัฒน 

การจําลองสถานการณโดยใชโปรแกรม Arena  กรณีศึกษา เครือขายจดัการน้ํา
เสียของประเทศคูเวต 

อ.มะกูซี มะแซ 

5 5310210265 น.ส.ปราณี ศรีธรรมราช 
5310210619 น.ส.ธรรมพร เขียวเจริญ 

ไมใชเรื่องของกู ผศ.กัลยา นิติเรืองจรัส 

6 5310210440 น.ส.ศศิยภัทร ไชยยาน 
5310210470 น.ส.สุกัญญา มีบัว 

การเรียนกวดวิชารายวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่เรียนกวดวิชาในเขต JB 
อําเภอหาดใหญ จังหวดัสงขลา ป 2556 

ดร.นุชนาถ คงชวย 

 
 

 

 

 



 

รายชื่อโครงงานทางสถิติ ปการศึกษา 1/2556 

ลําดับ ชื่อ ชื่อเรื่อง อาจารยที่ปรึกษา 

1 น.ส.จิตวภิา ทองขวิด 
น.ส.อังคณา ขวัญนุย 

อัตราการเกิดความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ของ Welch-test, Trimmed mean t-test และ 
Bootstrap t-test กรณีประชากร 2 กลุมเปนอิสระตอกันและมีความแปรปรวนไมเทากนั 

อ.สมชัย ยืนนาน 

2 น.ส.นันทวรรณ อุดมครบ 
น.ส.สุริศา จินดาพล 

การประเมินคณุภาพของการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของประชากรหลายกลุม โดยใชชวง
ความเชื่อมั่นจากวิธีการของ Bootstrap 

ผศ.กัลยา นิติเรืองจรัส 

3 น.ส.เสาวลักษณ หนใูนน้ํา 
นายอนวุัต ชํานาญคราด 

คํานวณคาสัมประสิทธิ์การใชน้ําของพืช โดยสูตรของ Penman-monteith โดยใช
ชุดคําสั่ง R 

ผศ.ดร.นราทิพย จั่นสกุล 

4 นายเฉลิมพล ชีวพิทักษผล 
น.ส.ชลธิชา ผลแรก 

การศึกษาเปรยีบเทียบวิธีการประมาณคาพารามิเตอรของตัวแบบ Box-Jenking 
กรณีศึกษาราคาขายทองคําแทงในประเทศไทย 

ดร.ธรรมรัตน พนิชยากุล 

5 น.ส.รจนา สุขสงค 
น.ส.เรวดี ศิริมสุิกะ 

การประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติประจําป 2556 ดร.ใกลรุง สามารถ 

6 น.ส.ทัศนีย ออนดํา 
น.ส.ปรีณาพรรณ สงสวาง 

ความคิดเหน็ของผูเชาหอพักเกี่ยวกับหอพักและสิ่งอํานวยความสะดวกของหอพัก 
กรณีศึกษาในเขตชุมชนบานทุงรี เทศบาลเมืองคอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

อ.เขมิกา อุระวงค 

7 น.ส.สุกัญญา มีบัว 
น.ส.ศศิยภัทร ไชยยาน 

การเรียนกวดวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่เรียนกวดวชิาในเขต JB อ.หาดใหญ จ.
สงขลา ป 2556 

ดร.นุชนาถ คงชวย 

 

 
 



 

รายชื่อโครงงานทางสถิติ ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2555 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่อง อาจารยที่ปรึกษา 
1 5210210367 

5210210485 
น.ส.พรรณธิภา  รัตนะ 
น.ส.วรรณฤดี    ศรีบุญนาค 

การประยกุตใช SIR Model กับแบบจําลองไฟปา 
 

อ.ธรรมรัตน  พนิชยากุล 
 

2 5210210242 
5210210316 

น.ส.นงนุช        รอดแกว 
น.ส.ประภาพร  มะโน 

ปจจัยที่มีผลตอน้ําหนกัทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร อ.เขมิกา  อุระวงค 

3 5210210584 
5210210649 

น.ส.สินีนุช  พงษสุวรรณ 
น.ส.โสวรัตน  บุญศรี 

การทดสอบที่เหมาะสมสําหรับการทดสอบความแตกตางของ

ประชากร 2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน 
อ. สมชัย ยืนนาน 

4 5210210013 
5210210277 

น.ส.กรกฎ    เพ็ชรรักษ 
น.ส.นิภาพร  สุคนธศีลกุล 

ความแกรงของสถิติไคสแควรสําหรับการทดสอบความแปรปรวน

ประชากร 1 กลุม กรณีขอมูลไมเปนไปตามขอตกลงเบื้องตน 
อ.จุฬารัตน ชุมนวล 
 

5 5210210124 
5210210238 
5210210591 

นายชลวิทย    รอดจันทร 
น.ส.ธันยาภรณ  แดงศรีธรรม 
น.ส.สิริมา   ตั้งอั้น 

การศึกษาการทํางานพิเศษ (part-time) ในชวงระหวางเรยีนของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 
  

ผศ.กัลยา  นิติเรืองจรัส 

6 5210210783 
5210210807 

น.ส.บูสรอ   สาและ 
น.ส.อานีตา  เบ็ญอารีฟน 

การเปรียบเทยีบวิธีการประมาณคาสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงเสนผานก

จําลองขอมูล 
ดร.ใกลรุง  สามารถ 

7 5210210066 
5210210473 

น.ส.จันทรจิรา  สายวาร ี
น.ส.รุสมินี   หมัดอะด้ํา 

A class of shrinkage estimators for the variance of a normal 
population. 

ดร.ใกลรุง  สามารถ 
 

8 5210210052 
5210210415 

น.ส.เขมินี    ทองมา 
น.ส.ภาสกร  ชุมแกว 

ประเมินผลการดําเนินการโครงการรถขนสงมวลชนภายใน      
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

ดร.นุชนาถ  คงชวย 

 



รายชื่อโครงงานทางสถิติ ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2555 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่อง อาจารยที่ปรึกษา 
1 5210210159 

5210210510 
นายฐวรสรณ     หนูชัยแกว      
นายวัชรินทร     หนูพรหม        

การเปรียบเทยีบสถิติการทดสอบความเปนปกติ   โดยพจิารณาจาก
อัตราความผิดพลาดแบบที่ 1  และอํานาจการทดสอบ    

ผศ.ทัศนา  วิกยานนท 

 
2 5210210314 

5210210327 
นางสาวประภสัสร  แซลิ่ม  
น.ส.ปวีณรัตน   สุขพงศพิมล    

การเปรียบเทยีบอํานาจการทดสอบของวิธี One-Way Anova กับ 
Kruskal Wallis test 

ผศ.กัลยา นิติเรืองจรัส 

3 5210210579 
5210210649 

นางสาวสาวิตรี ชูศรี 
นางสาวเสาวนีย บัวแกว 

การประเมินผลการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจําป พ.ศ. 2555                   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

อ.ธรรมรัตน   พนิชยากุล 

4 5210210479 
5210210582 

นางสาว ลัดดาวัลย ทองเชิญ
นางสาว สินีนาฏ ไพศาล           

การประเมินผลการจัดงานสปัดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 
พ.ศ.2555     

ดร.ใกลรุง สามารถ 

5 5210210129 
5210210776 
 

นางสาวชวัลณฐั  เจริญรูป
นางสาวนิรุสนา   นิแม 
  

การศึกษาปริมาณผลผลิตยางพาราของเกษตรกร   
 กรณีศึกษาสํานักงานกองทนุสงเคราะหการทําสวนยาง    
 อําเภอถ้ําพรรณรา   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

อ.เขมิกา  อุระวงศ 
 

6 5110210683 นางสาว สุวรรณา รัตนบุรี   การสํารวจความตองการและความพึงพอใจของผูใชบริการตลาด
เกษตร ม.อ.            

อ.จุฬารัตน  ชุมนวล 

7 5210210471 
5210210801 

นางสาวรุจิเรข    ชูทอง 
นางสาวสารีนา   แวนูเซ็ง   

ปจจัยเสีย่งของการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของประชาชนที่เขารับ
การรักษาที่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

อ.วิญู   เดชธราดล 

8 5210210269 
5210210437 
 

น.ส.นิชนันท      เบ็ญญามา      
น.ส.มาลินดา      ราหมาน       

อัตราการเกิดความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 (Type I error rate)และ
อํานาจการทดสอบของ one sample t-test และ Wilcoxon signed-rank 
test โดยวิธีจําลองขอมูล 

อ.สมชัย  ยืนนาน 
 

 



 

 

รายชื่อโครงงานทางสถิติ  ภาคเรียนที ่2 / 2554 

No รหัส ชื่อ – สกุล หัวขอ อาจารยที่ปรึกษา 
1 5110210481 

5110210772 
น.ส.รสสุคนธ     ขันธโสภา 
น.ส.อาภรณ        พยานกุูล 

การศึกษาเปรยีบเทียบลักษณะการทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชใน

กระบวนการทางสถิติ 
ผศ.กัลยา 

2 5110210403 
5110210591 

น.ส.พิสินี             ครูศากยวงค 
น.ส.ศิรินทรญา    รัชวาการ 

ตัวแบบจําลองการพยากรณปริมาณผูปวยโรคไขเลือดออกในจังหวดัสงขลา 
(กรณีศกึษา) 

อ.เขมิกา 

3 5110210281 
5110210687 

น.ส.นิศาชล          เซงเสง 
น.ส.สุไหมเราะ    โตะเตง 

การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่เขารับบริการจากเทศบาลเมืองคอ

หงส 
อ.สมชัย 

4 5110210683 น.ส.สุวรรณา       รัตนบุรี 
 

ผลกระทบของการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ  

อ.จุฬารัตน 

5 5110210139 
5110210734 

น.ส.ชุติมา          สุพงศ 
น.ส.อรนลิน       สุวรรณรัตน 

ปจจัยที่มีผลตอการใชไฟฟาในจังหวดัสงขลา ดร.นุชนาถ 

6 5110210154 
5110210715 

นายโซเฟยน       ยายอ  
น.ส.อธิยา           เพชรชวย 

การศึกษาความสุขและความพอเพียงของนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ 
อ.วิญู 

7 5110210442 
5110210781 

น.ส.มนิตา          ลิเหล็ก 
น.ส.อารียา          สันหมาน 

การศึกษาพฤตกิรรมการดูแลสุขภาพของนกัศึกษาระดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ 

อ.วิญู 

8 5110210264 
5110210300 

น.ส.นันทิยา         บํารุงสุข 
น.ส.เนตรภิรมณ   ศรีสุวรรณ 

ความคิดเหน็ของนักศึกษาปริญญาตรีและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร  ตอโรง
อาหารคณะวทิยาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

อ.เขมิกา 

 



รายชื่อโครงงานทางสถิติ  ภาคเรียนที ่1 / 2554 

No รหัส ชื่อ – สกุล หัวขอ อาจารยที่ปรึกษา 
1 5110210014 

5110210785 
น.ส.กรรณิกา    มูลแกว 
น.ส.อาอีซะ         มานะกลา 

พฤติกรรมและความคิดเห็นในการใช Facebook  ของนักศึกษา มอ. ผศ.กัลยา 

2 5110210033 
5110210367 

น.ส.กาญจนา      สิตไทย  
น.ส.พรพิมล       แกวสุวรรณ 

ผลกระทบของการจัดงาน มอ.วิชาการ 2554 อ.เขมิกา 

3 5110210042 
5110210777 

น.ส.เกวลี            ภานวุัฒนากูล 
น.ส.อาริยา          อยูแคลว 

Distribution  for  Olympic  Football  Tournament ผศ.ทัศนา 

4 5110210080 
5110210590 

นายจิตรกร          ดิษรานนท 
น.ส.ศิริขวัญ        เลียนยงค 

A  demonstration  of  modeling  count  data  with  an  application  to  cancer  in  
Songkhla 

ดร.นุชนาถ 

5 5110210098 
5110210384 

น.ส.จุฑารัตน      คงแกว 
น.ส.พัชราวดี       เนื้อนุย   

โครงการประเมินผล มอ.วิชาการ 2554 อ.เขมิกา 

6 5110210182 
5110210477 

นายณัฐวุฒิ           นันทศรี 
นายรพีพัทธ         วิเชียรรุงโสภณ 

การประเมินผลการจัดงานสปัดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ  ประจําป พ.ศ. 2554 อ.สมชัย 

7 5110210202 
5110210788 

นายไตรรัตน        มีเดช 
น.ส.อําพา            ปยะพนัธ 

การสํารวจความรูเบื้องตนและความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนตภาค

สมัครใจของบุคลากร  มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ 
อ.สมชัย 

8 5110210278 
5110210334 

น.ส.นิรอซมี        สาและ 
น.ส.ปญญชลี      ศรีวิวรรธนกุล 

แบบจําลองการพยากรณปริมาณการสงออกน้ําตาลของไทย ผศ.ฑาริณี 

9 5110210316 
5110210363 

นายปรมินทร       สวนใจเยน็ 
น.ส.พรทิพย        ชนะด ี

การพยากรณราคาน้ํายางสดกรณีศึกษา : ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ  โดยวิธีการ
ของโฮลต  วิธีการของ บอก-เจนกนิส  เปรียบเทียบกับการพยากรณรวม 

ผศ.ฑาริณี 

10 5010210055 น.ส.จตุพร          สุคตะ ศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักศึกษาและบุคลากรที่มาจอดรถที่คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
อ. วิญู 



 

รายชื่อโครงงานทางสถิติ  ภาคเรียนที ่1 / 2553 

No รหัส ชื่อ – สกุล หัวขอ อาจารยที่ปรึกษา 
1 4820931 

4821018 
นายอับดุลอาชลี   หลําเก็ม 
นายฮาพดิ             หะยีสะอ ิ

ความคิดเหน็เกี่ยวกับการออกกําลังกายของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

ผศ.กัลยา 

2 4910210294 
 

นายนนัทพร         บุญชู การศึกษาพฤตกิรรมการใชหองสมุด 
และการอานหนังสือของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

อ. วิญู 

3 5010210282 
5010210662 

น.ส.เบญจวรรณ   หนูอุไร 
น.ส.อโณชา          คันธิก 

แนวทางแกไขปญหาของการนักศึกษาทีต่ดิสถานะ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
วิทยาเขตหาดใหญ 

ผศ.กัลยา 

4 5010210274 
5010210621 

น.ส.บุณฑริก       เพชรสุวรรณ 
น.ส.สุพัตรา         สุดจันทร 

การประเมินผลการจัดงานสปัดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 2553 อ.เขมิกา 

5 5010210607 
5010210646 

น.ส.สุนันดา         สัมฤทธิ์ 
น.ส.เสาวณยี         ศรีสมพงษ 

การประเมินโครงการ ม.อ. วิชาการ  
วิทยาเขตหาดใหญ ประจําป 2553 

อ.สมชัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อโครงงานทางสถิติ  ภาคเรียนที ่2 / 2552 

No รหัส ชื่อ – สกุล หัวขอ อาจารยที่ปรึกษา 
1 4910210645 

4910210664 
นายวีระยุทธ    โหละเตย 
น.ส.ศิราณี        ชัยศิริ 

การศึกษาสภาพการเรียนภาคฤดูรอนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วทิยา
เขตหาดใหญ 

อ.เขมิกา 

2 4910210565 
4910210876 

น.ส.เรู           หนูสง 
น.ส.อัสนี         รูรอบ 

การศึกษาปจจยัที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ 

อ. วิญู 

3 4910210112 
4910210451 

น.ส.จิราณี        ศรีปรางค 
น.ส.พิรมล        โพปลอด 

หนี้สินนอกระบบของสมาชิกสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  จํากัด 
(สอ.มอ.) 

อ.เขมิกา 

4 4910210612 
 

น.ส.วันสิริ         ชูแกว  การหาสัดสวนของความเคลื่อนประเภทที่ 1 และอํานาจการทดสอบของ pooled 
variance t-test เมื่อขอมูลไมเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนโดยวิธีจําลองขอมูล 

อ.สมชัย 

5 4910210282 
4910210796 

นายนฤนาถ       ศรีเจริญ 
นายเสารยา        สุขเกษม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาของนักศึกษาที่ติดเกมสของนักศกึษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ 

ผศ. บรรเจิด 

6 4910210120 
4910210615 

น.ส.จีราพันธ   ชํานาญเพาะ 
น.ส.วาฟะ        หมัดสาแหละ 

การสํารวจความรูเบื้องตนและความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนการประกนัชีวิตของ

บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วทิยาเขตหาดใหญ 
อ.สมชัย 

7 4910210085 
4910210528 

นายจอมพร     จันทนเสนะ 
นายยุทธศกัดิ์   รักษาสี 

การพยากรณจาํนวนนักทองเที่ยวขาเขาชาวยุโรปที่มาประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2545 - 
2550 

ผศ.ฑาริณี 

8 4910210132 
4910210262 
4910210504 
4910210529 

น.ส.เจรจา       เกื้อกูล 
น.ส.ธิติยา        เครือแกว 
น.ส.มารียานี   บาเหม 
น.ส.ยุพดี         บิลโหด 

การจัดทําโปรแกรมบันทึกขอมูลแรงงานเด็กในโครงการปองและขจัดปญหาการใช

แรงงานเดก็ ทาํงานอันตรายใหเกิดความปลอดภัยในอาชพี 
และการใหบริการสุขภาพในจังหวดัชายแดนใต 
สงขลาและปตตานี 

ผศ.กัลยา 

 

 



 

รายชื่อโครงงานทางสถิติ  ภาคเรียนที ่2 / 2551 

No รหัส ชื่อ – สกุล หัวขอ อาจารยที่ปรึกษา 
1 4820526 

4820670 
นางสาวภาสวรรณ  บุญศิริ 
นางสาวกรกฎา หลีนอย 

สํารวจความคดิเห็นของผูประกอบธุรกิจ ผูบริหารสมาคมที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวและผูบริหารทองถิ่นในเรื่องการมีศูนยธุรกิจบนัเทิงครบวงจรในพื้นทีห่าดใหญ 

ผศ.บรรเจิด 

2 4820118 
4820167 

นางสาว จุฑารตัน  สมนวล 
นางสาว ซารีฟะ  เตบปางะ 

สํารวจความคดิเห็นเกีย่วกับสถานการณการทองเที่ยวและการมีศูนยธุรกิจครบวงจรใน

อําเภอหาดใหญ หรือพื้นที่ใกลเคียง 
ผศ.บรรเจิด 

3 4820760 
4820043 

นายสกฤษศกัดื ทิพรองผล 
นายกิติรักษ  ทองบัว 

การศึกษาปจจยัที่มีผลตอการเรียนในชั้นปที่ 1 ของนักศกึษา คณะวิทยาศาสตร อ.วิญู 

4 4820404 
4820018 

นายปริญ  ฉวาง 
นายกฤษฎา ตรีชนะ 

การพยากรณราคาทองทําแทงหยอดเฉลี่ยรายเดือนของสมาคมคาทองแหงประเทศไทย ผศ. ฑาริณี 

5 48207515 
4820720 

นางสาวภนารัตน  มุคุระ 
นางสาวครีสุดา  เรืองมณ ี

ความพึงพอใจของผูมารับบริการคลินิกบริการทันตกรรมนอกเวลาราชการของ

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
อ. จันทรา 

6 4820508 นางสาวฟารีดา  หมันสนิท ฐานขอมูลบัณฑิตวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป
การศึกษา 2549-2550 

อ. ศษิวิมล 

7 4820593 
4820889 

นางสาวยวุดี  สังขสนิท 
นางสาวอรนงค จิตตรง 

ศึกษาการพัฒนาคา AIC เพือ่การวิเคราะหการอยูรอด ผศ. นราทิพย 

 

 

 

 

 



รายชื่อโครงงานทางสถิติ  ภาคเรียนที ่1 / 2551 

No รหัส ชื่อ – สกุล หัวขอ อาจารยที่ปรึกษา 
1 4820370 

4820464 
นางสาวนูรีมันต  หลงนิ 
นางสาวพัชนีวรรณ  สิทธิพงษ 

การประเมินผลโครงการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติประจําป 2551 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

อ. จันทรา 

2 8420321 
4820831 

นางสาวนาตยา  วงคหาร 
นางสาวสุนิสา  เหยดอีน 

การประเมินโครงการ ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ ประจําป 2551 อ. จันทรา 

3 4820231 
4820963 

นางสาว เต็มสิริ  ศุภกิตติ 
นางสาวอาภาพร  จันทรสุวรรณ 

สํารวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลคอหงสเกี่ยวกับการใชพื้นที่สรางอาคารที่ทําการ

เทศบาล และการพัฒนาการบริการ 
ผศ. บรรเจิด 

4 4720526 นายราชวัลลภ ราษฎรนุย การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบที่มีการแจกแจงแบที เพื่อใชทดสอบคาเฉลี่ยของ
ประชากร 2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน กรณีทราบอัตราสวนของความแปรปรวนของประชากรทั้ง 2 กลุม 

อ. สมชัย 

5 4820525 
4820779 

นางสาวภาวิณี  ชุมเส็น 
นางสาวสาลินี  เคี่ยมขาว 

การศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอนในชีวิตประจําวันของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 
อ. วิญู 

6 4820478 
4820800 

นาย พิทักษ  เพ็ชรดี 
นางสาวสุกานดา  โอวเจริญ 

การพัฒนาโปรแกรม R ในการชักสิ่งตัวอยาง การประมาณคาพารามิเตอรและการประมาณขนาด
ตัวอยาง สําหรบัตัวอยางสุมแบบใชความนาจะเปน 

อ. จันทรา 

7 4820337 
4820696 

นางสาวนิภาพร  เหมือนเสน 
นางสาววิภาภัทร จงกลวิลาส 

การพยากรณอนุกรมเวลาของราคาน้ํามันปโตรเลียมดิบดวยแบบ ARIMA ผศ. ฑาริณี 

8 4820300 
4820520 

นางสาวนวพร มัหนตมรรค 
นางสาวภาขวญั เอียดเหลือ 

สํารวจความคิดเห็นของผูนําชุมชน กลุมขาราชการและขาราชการระดับสูงในเขตเทศบาลเมืองคอหงส 
เกี่ยวกับการใชพื้นที่สรางอาคารที่ทําการเทศบาล และการจัดบริการทางการศึกษา 

ผศ. บรรเจิด 

9 4820538 
4820702 

นางสาวมลฤดี  เทพฉิม 
นางสาววิลาวลัย  ดําโอ 

การหาวิธีการที่เหมาะสมสําหรับคัดเลือกผูสูงอายุที่สมควรไดรับเงินสงเคราะหขององคการบริหารสวน

ตําบลบานใหม อ.ระโนด จ.สงขลา 
ผศ. กัลยา 

10 4820025 
4820975 

นางสาวกอลียะ  ทองขาว 
นางสาวอายูรา  หะยีบือซา 

พฤติกรรมการใชเวลาของนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

ผศ. กัลยา 

 



 

รายชื่อโครงงานทางสถิติ  ภาคเรียนที ่2 / 2550 

No รหัส ชื่อ – สกุล หัวขอ อาจารยที่ปรึกษา 
1 4420552 

4420092 
นายฉัตรชัย  ทพิยเมืองเกา 
นายซูเบาะ  รอยิง 

การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาความรูทางสถิติของคณะวิทยาการจดัการ อ. ธรรมรัตน 

2 4720414 
4720534 

นางสาวพาตีเมาะ  ซะยา 
นางสาวรุสลีซา  ตาฮา 

การรับรูและพฤติกรรมการปองกันการปองกันโรคมะเร็งเตานมของผูหญิงอายุ

ตั้งแต 30 ปขึ้นไป ในเขตอําเภอเมือง จังหวดัปตตาน ี
อ. นุชนาถ 

3 4720192 
4720381 

นางสาวดวงกมล  วัตถุ 
นางสาวปยะพร   อินแกวศรี 

การสุมเลือกตัวเลขสลากกินแบงรัฐบาลกรณีศึกษานักศกึษา  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

อ. จันทรา 

4 4720165 
4720317 

นางสาวซีฮัม  ตาตูเละ 
นางสาวนรูไลลา  เระปูตา 

ปจจัยที่มีอิทธพิลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรีคณะ

วิทยาศาสตร  มหาวิทยาเขตหาดใหญ 
อ. นุชนาถ 

5 4720152 
4720196 

นางสาวชุลีพร  เล็กทาเรียน 
นางสาวดวงพร  โฆษะ 

การหลั่งเสียงการเลือกนายกเทศมนตรีเมอืงคอหงส ผศ. บรรเจิด 

6 4720150 
4720380 

นางสาวซุติมา  รอดสวัสดิ์ 
นางสาวปยะนนัท   ชูเดช 

สถิติผูปวยอุบัติเหตุบนทองถนนที่มารับบริการหองฉุกเฉินของโรงพยาบาล

สงขลานครินทร ตั้งแตป พ.ศ. 2545 – 2549 
ผศ. นราทิพย 

7 4720178 
4720 

นางสาวณัฎฐา  ปานหน ู
นายวิสันต  ยุระวงศ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพื้นความรูทางสถิติของนักศึกษา คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและคณะอุตสาหกรรมการเกษตร 

อ. ธรรมรัตน 

 

 

 

 



รายชื่อโครงงานทางสถิติ  ภาคเรียนที ่1 / 2550 

No รหัส ชื่อ – สกุล หัวขอ อาจารยที่ปรึกษา 
1 4720179 

4720714 
4720766 

นางสาวณัฏฐนิี  ชัยเพชร 
นายสุธีร   สังขศรีอินทร 
นางสาวแสงจนัทร   ศรีประสิทธ 

การหลั่งเสียงเกี่ยวกับการลงประชามติรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ผศ. บรรเจิด 

2 4720290 
4720450 

นางสาวนานหีมะ  หาสีแม 
นางสาวฟาตีเมาะ  บอเกาะ 

การวิเคราะหคาใชจายของนกัศึกษาคณะวทิยาการจดัการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาศาสตรเขตหาดใหญ 

ผศ. กัลยา 

3 4720701 
4720862 

นางสาวสุจินดา  ดามทอง 
นางสาวเอื้องฟา  ศรีธรรม 

การศึกษาปจจยัที่มีอิทธิพลตอการเลือกคณะของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
ในเขตอําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา 

อ. วิญู 

4 4720561 
4720581 

นางสาวณิศา  จันทราวุฒกิร 
นายวันชัย  วงษแหล 

ศึกษาทฤษฎีลิมิตสูสวนกลางโดยใชการจําลองขอมูล ผศ. นราทิพย 

5 4720293 
4720529 

นางสาวนิชนาจ ไชยพรม 
นางสาวรุงนภาพร  ขําสําราญ 

An Investigation  of  Median to Median Method of Linear Regression ผศ.ฑาริณี 

6 4720047 
4720673 
4720694 

นางสาวเกษสุดา  บุญสง 
นางสาวสาวิตรี  ศรีสุกใส 
นางสาวสุกัลยา  ขาวสุริยจันทร 

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใชบริการยืม-คืน และทรัพยากรหอสมุด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

อ. จันทรา 

7 4720653 
4720829 

นางสาวสรญา   สาเหาะ 
นางสาวอัมพร  จันทะนะวรรณ 

การประเมินผลงานจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจําป 2550 อ. ธรรมรัตน 

8 4720193 
4720272 

นางสาวดวงตา  บุญฤทธิ์ 
นางสาวนะอีหมะ  ดาโอะ 

สถานะภาพของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวภายในเขตเทศบาลนคร หาดใหญ 
จังหวดัสงขลา ป 2550 

อ. สมชัย 
ผศ.ฑาริณี 

 



 

รายชื่อโครงงานทางสถิติ  ภาคเรียนที ่1 / 2549 

No รหัส ชื่อ – สกุล หัวขอ อาจารยที่ปรึกษา 
1 4620112 

4620116 
4620393 

นางสาวจฬุาลักษณ  ศรีโมสาร 
นางสาวเจาะซารีปะห  สาและ 
นางสาวพิมลรัตน  เพชรสุวรรณ 

ปจจัยที่มีผลตอจํานวนผูปวยโรคไขเลือดออก ไขหวดัใหญ  และอุจจาระรวง 
เขตอําเภอเมือง หาดใหญ และสะเดา  
ในจังหวดัสงขลา 

ผศ. บรรเจิด 

2 4620140 
4620336 

นายชาญณรงค  เชื้อโพหัก 
นายปรีชา  ลือบัณฑิตกุล 

การหาคาเฉลี่ยของจํานวนตัวเลขและคาเฉลี่ยของตัวเลขทีม่ีคาต่ําสดที่ไดจากการสุม

ตัวเลขที่มีคาลดลงเรื่อยๆ จนใหคาที่มากกวาจากตวัเลขจํานวนจริงที่มีการแจกแจง
รูปในชวง 0 ถึง 1 โดยพิจารณาทางทฤษฎคีวามนาจะเปน และแบบจําลองทาง
คอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ผศ.ฑาริณี 

3 4620247 
4620409 

นายนรายุทธ  อินทสุวรรณ 
นายไพสน  ศรีสุข 

ศึกษาและเปรยีบเทียบผลกระทบของเกมสออนไลน อ. ศศิวิมล 

4 4620568 
4620710 

นางสาววยิะกานต   ไหลวฒันชัย 
นายสุรศักดิ์  ศรเกลี้ยง 

ระบบฐานขอมูลตํารา / หนงัสือในหองสมุดภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ผศ. นราทิพย 

5 4620180 
4620423 
4620610 
4620616 

นางสาวดวงพร  หมีวรรณ 
นายภานุวฒัน   คําโท 
นางสาวศิริธาดา   จันสองแกว 
นางสาวศิริลักษณ   ลักษณะโต 

มหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศไทยกับการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตรที่มีสมรรถนะเชิง

การแขงขัน 
ผศ. บรรเจิด 

6 4620430 
4620733 

นายภวูดล   ชํานาญ 
นายเสนห   เสียมไหม 

การประเมินผลการจัดงานสปัดาหวิทยาศาสตรแหงชาตปิระจําป พ.ศ. 2549 อ. สมชัย 

 



                                                                            

รายชื่อโครงงานทางสถิติ  ภาคเรียนที ่1 / 2541 

No รหัส ชื่อ – สกุล หัวขอ อาจารยที่ปรึกษา 
1 3820007 

3820035 
นางสาวกรกฎ  สุวรรณวงศ 
นางสาวจันจิรา  จึงจรูญ 

สภาพหอพกัเอกชน ที่พักโดยนกัศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ  

2 3820220 
3820290 

นางสาววราภรณ  แซอึ้ง 
นางสาวสุดใจ  คงชูดวง 

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจทําประกันชวีติของบุคลากรในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
วิทยาเขตหาดใหญ 

 

3 3820241 
3820318 

นางสาวญาณาธิป  แสงโพลง 
นางสาวอภวด ี เบ็ดเสร็จ   

แนวทางการบริหารงานบุคคลที่จูงใจใหอาจารยเขาสูระบบมหาวิทยาลัยกํากับของรัฐบาล:
ศึกษากรณีอาจารย ในมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

 

4 3820066 
3820136 
3820252 
3820328 

นางสาวเณริศา   พรหมวิจยั 
นางสาวปรีดาภรณ   ยืนฐานะกุล 
นางสาวศริญญา  บูรณะพาณิชยกิจ 
นางสาวอรฉัตร  แซตัน 

ความคิดเหน็ของนักศึกษาเกีย่วกับนโยบายการหามนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทีพ่ักในหอพัก
นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมีรถจักรยานยนตและรถยนตใช 

 

5 3820044 
3820287 

นางสาวจุรีพร  หลอพงไพบลูย 
นางสาวสุจิตรา   ตรังคเอื้อสันติ 

ความรูความเขาใจและปจจยัที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก ทําประกันวินาศภัยของประชาชน 
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ 

 

6 3820026 
3820194 

นายคงฤทธิ์   เรืองไมตรี 
นายรัฐพล   พรวิระวงศวารี 

โปรแกรมสําหรับคณิตศาสตรประกันชวีติ  

7 3820174 
3820108 

นายภนิัฐิ์   กุศลมานิตย 
นางสาวนาตยา  เพชรัตน 

แรงงานเดก็ในหมูบานประมง  และโรงงาน 
อุตสาหกรรมประมง ในจังหวัดปตตาน ี

 

8 3820029 
3820036 

นางสาวจงกล  ยงดสถิตยสุข 
นางสาวจันทรเพ็ญ  พุกมยสขุ 

แรงงานเดก็ในแพปลา  และแรงงานเด็กในเรือ 
ประมงน้ําลึก กรณีศึกษา จังหวัดปตตาน ี

 

   



No รหัส ชื่อ – สกุล หัวขอ อาจารยที่ปรึกษา 
9 3820266 

3820325 
นายสมชาย    ทับธนะ 
นางสาวอมรรัตน  ยิ่งเกียรตกิุล 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาสถิติ   
เรื่อง Sampling  Distribution 

 

10 3820038 
3820326 

นางสาวจารุมาศ   เจริญกุล 
นางสาวอรกนษิฐ   จันทรแปลง 

พื้นฐานและความสนใจของนักเรียนที่เขาศึกษาคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
วิทยาเขตหาดใหญ ปการศึกษา 2541 

 

11 3820171 
3820308 

นางสาวเพ็ญพมิล  จิตรอักษร 
นางสาวสุริยพร  นฤสาร 

ปจจัยที่มีอิทธพิลตอการตัดสินใจฝากเงนิกับ 
สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

12 3820015 
3820338 

นางสาวกาญจนา   พันธุไชยศรี 
นางสาวอัจฉราภรณ   ทองศรีนุน 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องความนาจะเปน  

13 3820082 
3820257 

นางสาวธนวรรณ  ขนอน 
นางสาวศศิวิมล  เพชรอุไร 

คอมพิวเตอรชวยสอนทางสถิติ   
หัวขอ ตวัแปรสุม (Random Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายชื่อโครงงานทางสถิติ  ประจําป 2540 

No รหัส ชื่อ – สกุล หัวขอ อาจารยที่ปรึกษา 
1 3720159 

 
นายรังษี  กอววิัฒนาการ ความคิดเหน็ตอการสอนในระบบ MATRIX SWITCHER  ในภาคการศึกษาที่ 

1/2540 ของนักศึกษาชัน้ปที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 
 

2 3720025 
3720075 

นายคมกฤช  เทพหน ู
นายทรงวิทย  แทนสง 

ทัศนคติตอการเขารวมประชุมเชียรของนกัศึกษาชัน้ปที่ 1 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

 

3 3720046 
3720076 
3720246 

นางสาวจฬุาลักษณ  อสุรินทร 
นางสาวทัศนา  คงแกว 
นางสาวสุภาพ  พรหมมณ ี

การศึกษาการใชไฟฟาและโทรศัพทภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา
เขตหาดใหญ 

 

4 3720095 
3720133 

นางสาวนันทยิา   ยืนนาน 
นางสาวพรรณรัตน   ชัยอมตวงศ 

ความเพยีงพอของอาจารยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ  

5 3720160 
3720196 

นางสาวรัชฏา   สุวรรณรังษ ี
นางสาวศิราณ ี   มีพอเหิน 

ความเพยีงพอของตําราและวารสารกับการจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ 
 

6 3720007 
3720035 

นางสาวกันแกว  ตรีรัญเพชร 
นางสาวจันทิมา   พงษพิริยะเดชะ 

ศึกษาและเปรยีบเทียบจํานวนเงินคาบํารุงสุขภาพในปการศึกษา 2538 – 2539 ที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 
เก็บจากนักศกึษากันจํานวนเงินคารักษาพยาบาลที่นักศึกษาใชจริง 

 

7 3720241 
3720247 

นางสาวสุนีรัตน  แซจุง 
นางสาวสุภาพร  ทองจิตติ 

ความคิดเหน็เกี่ยวกับการเลอืกประกอบอาชีพของนักศกึษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญและปตตานี 
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