คณะกรรมกำร Short Paper ภำคกำรศึกษำที่ 2/2561
ลำดับ

รหัสนักศึกษำ

ชื่อ

นำมสกุล

วิชำที่
วิชำที่
ลงทะเบียน ทำ Short
Paper

1
2
3
4
5
6
7
8
9

58130701106
59130700396
59130700412
59130700415
59130700666
59130701108
60130700304
60130700309
60130700310

ชลภัท
กรวรรณ
กนกภรณ์
เวสารัช
มนัสนันท์
นิธิศ
ชนากานต์
ณัฐศตนันท์
นครินทร์

พิทยาานท์
สุขอารีย
ปาดี
มาดี
ดาราดิกุล
กิจนิธิกุล
อัศวะประภา
รุง่ แสงคล้าย
สุทธิสมบูรณ์

INT670
INT670
INT670
INT670
INT670
INT670
INT670
INT670
INT670

INT670
INT670
INT670
INT670
INT670
INT670
INT670
INT670
INT670

10
11
12
13
14
15

60130700311
60130700325
60130700331
60130700377
60130700604
60130700613

นนท์วริศ
กสิณ
ดารารัตน์
ณัฐพงศ์
ชินกร
วรินธร

พงศ์พัชรภัทร์
สุขก้องวารี
โลบุญ
กษโณทัย
คุณโน
ตู้จินดา

INT670
INT670
INT670
INT670
INT670
INT670

INT670
INT670
INT670
INT670
INT670
INT670

16
17
18
19
20
21

60130700622
60130700633
60130700634
60130700646
60130700649
60130700650

ธนิดา
ฤทธา
ลลิตา
ชาลิสา
เบญจมาพร
พัสกร

โชคดิษฐกุล
หวัง
พัฒนมาศ
พัฒนะดารงชัย
บัวนาค
สุวรรณ์

INT670
INT670
INT670
INT670
INT670
INT670

INT670
INT670
INT670
INT670
INT670
INT670

ชื่อเรื่อง

ประธำนกรรมกำรและ
อำจำรย์ที่ปรึกษำ

กรรมกำร

กรรมกำร

ระบบฐานข้อมูลร้านขายอาหารสัตว์เลี้ยง
ระบบบริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร
ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการที่จอดรถ
ระบบฐานข้อมูลการเปิดบัญชี
ระบบจัดการฐานข้อมูลการออกเอกสารของฝ่ายขาย
ระบบฐานข้อมูลของโรงเรียนสอนดนตรี
ระบบจัดการฐานข้อมูลอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบฐานข้อมูลการจัดการข้อมูลการใช้อุปกรณ์สานักงาน
ระบบฐานข้อมูล E-Wallet เพื่อใช้ในการ รับเงิน –จ่ายบิล
ผ่านระบบ QR CODE หรือ หมายเลข Prompt Pay ซึ่งผูก
กับระบบธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศไทย
ระบบจัดการฐานข้อมูลคลังสินค้า
ระบบฐานข้อมูลสาหรับหอพักเอกชน
ระบบการจัดการฐานข้อมูลลูกค้า สาหรับธุรกิจก่อสร้าง
ระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร
ระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุก่อสร้างสาหรับผู้รับเหมา
ระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานเพื่อจาแนกบริการของลูกค้า
ภายในองค์กร
ระบบฐานข้อมูลสาหรับร้านกระจกอลูมิเนียม
ระบบฐานข้อมูลของเว็บซื้อขายภาพถ่ายออนไลน์
ระบบฐานข้อมูลสาหรับระบบติดตามงานของผู้ดูแลระบบ
ระบบฐานข้อมูลร้านอาหารสัตว์
ระบบฐานข้อมูลเพื่องานบริการลูกค้า
ระบบฐานข้อมูลร้านขายเครือ่ งกรองน้าและวัสดุสิ้นเปลือง

ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล

รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล

ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี
ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง
ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง
ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง
ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง
ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง
ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง
ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง
ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง

ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม

รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม
ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม
ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธิ์
ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธิ์
อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล

ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง
ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง
ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์
ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์
ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์
ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล

ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม
ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม
ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม
ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม
ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์
ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์

อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล
อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล
อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล
อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล
อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล
อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล

ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล

ลำดับ

รหัสนักศึกษำ

ชื่อ

นำมสกุล

วิชำที่
วิชำที่
ลงทะเบียน ทำ Short
Paper

22
23
24
25
26

60130700657
60130700658
60130701102
60130701106
60130701113

อนัส
อภิวัฒน์
ธนพรรณ
พีระพงศ์
วลัญชน์

อับดุลลากาซิม
สมสิรินวกุล
สุวรรณกนิษฐ์
ฉินพรรุจี
บุญแก้วขวัญ

INT670
INT670
INT670
INT670
INT670

27
28
29

60130701117 ณัฐปวิชญ์
61130700015 วรวรรณ
61130700340 นภา

พิสิฐเจษฎากร
ภูผิวผัน
สดุดีวิถีชัย

INT670
INT670
INT670

30

61130700374 กนกอร

วงโคคุ้ม

INT670

31

61130700377 ยลดา

กระต่ายทอง

INT670

32

61130700673 ธนพรรณ

นวลงาม

INT670

33
34

61130700379 สัญชัย
60130700305 ชาลิณี

ศรีสมุทร
INT670
อัศดรวงศ์ไพศาล INT674

35

60130700323 อธิมาตร

ฉัตรชยานุสรณ์

INT674

36

60130700330 เฉลิมพล

เข็มเพชร

INT674

37

60130700006 ธนกฤต

ภมรรัตนกุล

INT675

ชื่อเรื่อง

ประธำนกรรมกำรและ
อำจำรย์ที่ปรึกษำ

กรรมกำร

กรรมกำร

ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์
ระบบฐานข้อมูลการจองห้องประชุม
ระบบฐานข้อมูลการจัดการคลาสฟิตเนส
ระบบฐานข้อมูลของระบบบริหารจัดการดาเนินงาน
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการการจองคิวอบรมขอรับ
ใบอนุญาตขับรถ
INT670 ระบบฐานข้อมูลสาหรับการจัดการการทดสอบซอฟต์แวร์
INT670 ระบบฐานข้อมูลสาหรับการจัดเก็บอะไหล่รถยนต์
INT670 ระบบฐานข้อมูลร้านอาหารเพื่อการจองโต๊และจัดส่งอาหาร

ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์
ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์
ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์
ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์
ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว

อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล
อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล
อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล
อ.สนิท ศิริสวัสดิ์วัฒนา
อ.สนิท ศิริสวัสดิ์วัฒนา

ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล

ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว
ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว
ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี

อ.สนิท ศิริสวัสดิ์วัฒนา
อ.สนิท ศิริสวัสดิ์วัฒนา
อ.สนิท ศิริสวัสดิ์วัฒนา

ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล

INT670 ระบบฐานข้อมูลการขายอาหารคลีนฟู๊ดออนไลน์แบบพรีออ
เดอร์
INT670 ระบบสารสนเทศเพื่อการจองห้องประชุม กรณีศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
INT670 ระบบบริหารจัดการเรียกรถยก สาหรับรถเสีย และ
อุบัติเหตุฉุกเฉิน
INT672 ระบบคลังข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การขายสินค้าของบริษัท
INT674 การควบคุมคุณภาพ Real-Time Communication
Application ในเชิงผู้ให้บริการระบบเครือข่าย
INT678 การศึกษาประสิทธิภาพของเทคนิคการย้ายเครือ่ งแม่ข่าย
เสมือนขึ้นสู่ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆสาธารณะ
INT690 การควบคุมการปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ด้วย
โปรแกรมสั่งการอัตโนมัติ
INT638 การพยากรณ์รายได้ของภาพยนตร์โดยใช้ฐานข้อมูล
ภาพยนตร์จาก Kaggle.com

ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี

อ.สนิท ศิริสวัสดิ์วัฒนา

ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล

ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี

อ.สนิท ศิริสวัสดิ์วัฒนา

ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล

ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี

อ.สนิท ศิริสวัสดิ์วัฒนา

ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล

ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี
รศ.ดร.บวร ปภัสราทร

อ.สนิท ศิริสวัสดิ์วัฒนา
ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธิ์

ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์
ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์

ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์

ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธิ์

ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์

ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์

ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธิ์

ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์

INT670
INT670
INT670
INT670
INT670

ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ

ผศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์

ลำดับ

รหัสนักศึกษำ

ชื่อ

นำมสกุล

วิชำที่
วิชำที่
ลงทะเบียน ทำ Short
Paper

38
39

60130700005 อาลี
แวดือเร๊ะ
60130701110 ปัญญาทรัพย์ คลี่สกุล

INT675
INT675

40
41
42
43
44

60130701111
60130701114
60130701115
60130701118
61130700016

ชินมงคล
สุจา
หมื่นวงษ์ศา
วาสุกรีวงศ์
เงาภู่ทอง

INT675
INT675
INT675
INT675
INT675

45
46

60130700620 อานนท์
59130700371 ปราชญ์

จักรกาญจน์
สิงห์อุไร

INT677
INT677

47

60130700001 ชไมพร

เสี่ยงบุญ

INT677

48

60130700002 สุวพักตร์

เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยาINT677

49

60130700003 ธีราภัทร

สุนทรพงศ์

INT677

50

60130700007 รุง่ โรจน์

อรุณจรัสธรรม

INT677

51

60130700010 อรรถพล

มาธุพันธ์

INT677

52

60130700301 กิตตินันท์

กิตนุสรณ์

INT677

พงศ์เทพ
วาสนา
เกษศิรินทร์
ปิติพล
ศศลักษณ์

ชื่อเรื่อง

INT675 ระบบร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิงพลัสไซส์ออนไลน์
INT675 การพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้าในโรงงาน
อุตสาหกรรมการผลิต
INT675 ระบบบริหารจัดการที่พักโรงแรม
INT675 ระบบวิเคราะห์คุณภาพแร่ยิปซั่ม
INT675 ระบบจัดการข้อมูลบุคคลผ่านเข้าออกหมู่บ้าน
INT675 ระบบจัดการหละงบ้านสาหรับเต้นท์รถยนต์มือสอง
INT675 ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกสถานที่บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
INT670 ระบบการจัดการพื้นที่ให้เช่าบริการคลังสินค้า
INT677 การประยุกต์ใช้ไอทิลในการบริการดูแลระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
INT677 การประยุกต์ใช้ ITIL เพื่อการปรับปรุงการขอใช้เครือ่ งมือ
ทางวิทยาศาสตร์ของภาควิชา
INT677 การประยุกต์ใช้ ITIL เพื่อสนับสนุนการให้บริการข้อมูล HR
สาหรับพนักงานในธนาคาร
INT677 การประยุกต์ใช้ ITIL เพื่อการสนับสนุนการแจ้งปัญหา
อุปกรณ์และระบบงานขายในร้านค้า
INT677 การประยุกต์ใช้ไอทิลในการให้บริการของฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศในบริษัทซื้อขายอะไหล่เครือ่ งจักรอุตสาหกรรม
INT677 การประยุกต์ใช้ไอทิลในระบบงานรับแจ้งปัญหาการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ในองค๋กรพัฒนาซอฟต์แวร์
INT677 การประยุกต์ใช้ไอทิลในการสนับสนุนระบบงานการบริหาร
จัดการเครือ่ งใช้สานักงานในองค์กร

ประธำนกรรมกำรและ
อำจำรย์ที่ปรึกษำ

กรรมกำร

กรรมกำร

ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี
ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์

อ.พิเชฏฐ์ ลิ่มวชิรนันต์
อ.พิเชฏฐ์ ลิ่มวชิรนันต์

ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์
ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์

ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์
ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์
ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์
ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์
ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์

อ.พิเชฏฐ์ ลิ่มวชิรนันต์
อ.พิเชฏฐ์ ลิ่มวชิรนันต์
อ.พิเชฏฐ์ ลิ่มวชิรนันต์
อ.พิเชฏฐ์ ลิ่มวชิรนันต์
อ.พิเชฏฐ์ ลิ่มวชิรนันต์

ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์
ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์
ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์
ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์
ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์

ดร.วรรัตน์ กระทู้
ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์

ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล
ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ

ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา

ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา

ผศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์

ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา

ผศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา

ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์

ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา

ผศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา

ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์

ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา

ผศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา

ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์

ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา

ผศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา

ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์

ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา

ผศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา

ดร.โอฬาร โรจนพรพันธุ์

ลำดับ

รหัสนักศึกษำ

ชื่อ

นำมสกุล

วิชำที่
วิชำที่
ลงทะเบียน ทำ Short
Paper

53

60130700318 สมชาย

ปฐมฐานะกุล

INT677

54

60130700327 จันทิมา

กันทาสัก

INT677

55

60130700329 จิรภัทร

ยอดสาย

INT677

56

60130700347 สุภามาศ

พรหมใจรักษ์

INT677

57

60130700621 อารีรัตน์

ดิษฐ์เสถียร

BIS675

58

60130700638 ศศิธร

คุ้มพิทักษ์

BIS675

59

60130700641 อรวิชญ์

กิตติเรืองวิทยา

BIS675

60

60130700643 เกล้ากมล

ปวีณาสมบัติ

BIS675

61

60130700645 ชณิตา

รุจิรากรสกุล

BIS675

62

61130700341 พัชราภร

จินดาหลวง

INT677

63

61130700375 ขวัญชัย

ฉัตรเจริญ

INT677

ชื่อเรื่อง

INT677 การประยุกต์ใช้ ITIL สนับสนุนการให้ข้อมูลและแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นการใช้งาน ระบบเครือข่ายภายในหน่วยงาน
การศึกษา
INT677 การนากรอบงานไอทิลมาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการ
ทางานของแผนก Facility & IT Development
INT677 การประยุกต์ใช้ ITIL ในการบริการข้อมูล และสนับสนุน
การการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษา ใน
หน่วยงานด้านการศึกษาภาครัฐแห่งหนึ่ง
INT677 การประยุกต์ใช้มาตรฐานไอทิล เพื่อบริหารจัดการระบบ
บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร
BIS675 การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ITIL เพื่อสนับสนุนงานบริการไพร
เวทคลาวด์ในองค์กร
BIS675 การประยุกต์ไอทิล เพื่อรับแจ้งปัญหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในโรงพยาบาล
BIS675 การนา ITIL มาประยุกต์ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพ
การทางาน (KPI)
BIS675 การประยุกต์ใช้ ITIL ในการจัดการการให้บริการของแผนก
IT ภายในองค์กรด้านอินซิเด้นท์
BIS675 การประยุกต์ใช้ ITIL ในการตรวจสอบสาเหตุ และแก้ไข
ปัญหาที่แท้จริง (Root Cause) เพื่อสนับสนุนการให้บริการ
ในบริษัทซอฟต์แวร์แห่งหนึ่ง
INT677 การประยุกต์ใช้ ITIL ในการรับแจ้งปัญหาสาหรับเจ้าหน้าที่
ศูนย์ไอทีในหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง
INT677 การนาไอทิลมาประยุกต์ใช้กับงานนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกบ้าน

ประธำนกรรมกำรและ
อำจำรย์ที่ปรึกษำ

กรรมกำร

กรรมกำร

ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา

ผศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา

ดร.โอฬาร โรจนพรพันธุ์

ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา

ผศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา

ดร.โอฬาร โรจนพรพันธุ์

ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา

ผศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา

ดร.โอฬาร โรจนพรพันธุ์

ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา

ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์

ดร.โอฬาร โรจนพรพันธุ์

ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา

ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์

ดร.โอฬาร โรจนพรพันธุ์

ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา

ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์

ดร.สยาม แย้มแสงสังข์

ดร.สยาม แย้มแสงสังข์

อ.กิตติพันธุ์ พัวพลเทพ

ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา

ดร.สยาม แย้มแสงสังข์

อ.กิตติพันธุ์ พัวพลเทพ

ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา

ดร.สยาม แย้มแสงสังข์

อ.กิตติพันธุ์ พัวพลเทพ

ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา

ดร.สยาม แย้มแสงสังข์

อ.กิตติพันธุ์ พัวพลเทพ

ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา

ดร.สยาม แย้มแสงสังข์

อ.กิตติพันธุ์ พัวพลเทพ

ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา

ลำดับ

รหัสนักศึกษำ

ชื่อ

นำมสกุล

วิชำที่
วิชำที่
ลงทะเบียน ทำ Short
Paper

64

61130700376 ทศพร

หงษ์ทอง

INT677

65

59130700683 วนิดา

ฟังนภาแก้ว

BIS675

66

60130700610 ภัทราภรณ์

ด้วงสารวย

BIS675

67

60130700617 สิริลักษณ์

ชาดี

BIS675

68

60130700624 กิตติคุณ

จิตต์เทอดไทย

BIS675

69

60130700627 นพกิจ

จะโรจร

BIS675

70

60130700631 พรนิภา

ถาแก้ว

BIS675

71

60130700635 วริษฐา

รืน่ มล

BIS675

72

60130700636 วัลจิตต์

ทองวงศ์เพชร

BIS675

73

60130700637 วุฒิพงศ์

ชาวดร

BIS675

74

60130700640 สุรวิช

ธีระนาวีกุล

BIS675

ชื่อเรื่อง

INT677 การประยุคน์ใช้ไอทิลในกระบวนการร้องขอใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ในสานักงานสาหรับเจ้าหน้าที่ในองค์กรณ์
ธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์
BIS675 การประยุกต์ใช้ ITIL เพื่อสนับสนุนงานแจ้งซ่อมและบริการ
ของช่างเทคนิค ในบริษัทไอทีแห่งหนึ่ง
BIS675 การประยุกต์ใช้ไอทิลเพื่อรับร้องเรียนปัญหาภายในหอพัก
นักศึกษาย่านบางมด
BIS675 การนาไอทิลมาประยุกต์ใช้กับระบบแจ้งปัญหาการใช้งาน
ระบบธุรกรรมออนไลน์ของบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง
BIS675 การประยุกต์ใช้ระบบไอทิลสาหรับการพัฒนาระบบการ
ซ่อมบารุงของฝ่ายวิศวกรรมในโรงงาน
BIS675 การประยุกต์ใช้ไอทิลเพื่อสนับสนุนการแก้ไขเหตุขัดข้อง
ของสถานีฐานโทรศัพท์มือถือ ในผู้ให้บริการแห่งหนึ่ง
BIS675 การประยุกต์ใช้ไอทิลเพื่ออใช้ในการรับแจ้งปัญหาการใช้
งานของเว็บไวต์ต่อยอดออนไลน์ดอทคอมของบริษัท
ทางด้านอีคอมเมิร์ซ
BIS675 การประยุกต์ใช้ไอทิลเพื่อจัดการกระบวนการแจ้งซ่อมบารุง
เครือ่ งจักรในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
BIS675 การนากระบวนการไอทิลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการงาน
ไอทีภายในองค์กร
BIS675 การประยุกต์ใช้ ITIL เพื่อรับแจ้งปัญหาของลูกค้าบริษัทรับ
พัฒนาซอฟต์แวร์
BIS675 การนาไอทิลมาประยุกต์ใช้กับการแจ้ง Incident ให้กับฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรในกลุ่มธนาคารแห่งหนึ่ง

ประธำนกรรมกำรและ
อำจำรย์ที่ปรึกษำ

กรรมกำร

กรรมกำร

ดร.สยาม แย้มแสงสังข์

อ.พิชัย โฆษิตพันธวงศ์

ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา

ดร.สยาม แย้มแสงสังข์

อ.พิชัย โฆษิตพันธวงศ์

ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา

ผศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา

อ.พิชัย โฆษิตพันธวงศ์

ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา

ผศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา

อ.พิชัย โฆษิตพันธวงศ์

ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา

ผศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา

อ.พิชัย โฆษิตพันธวงศ์

ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา

ผศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา

ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์

ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา

ผศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา

ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์

ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา

ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ

ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์

ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา

ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ

ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์

ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา

ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ

ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์

ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา

ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ

ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์

ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา

ลำดับ

รหัสนักศึกษำ

ชื่อ

นำมสกุล

วิชำที่
วิชำที่
ลงทะเบียน ทำ Short
Paper

75

60130700652 รชนิศ

ผลโพธิ์

BIS675

76
77

60130700654 ศิริพร
60130700656 สาธิต

เนตรวงษ์
ขันธชัย

BIS675
BIS675

78
79
80

59130700019 จามณี
60130700315 วัชรพล
58130700452 สุรเพชร

บุญไพโรจน์
นครวงศ์
เมืองสุวรรณ

INT677
INT678
INT678

81
82
83

60130700313 ภาณุพงศ์
59130700367 ณอมร
60130700343 จุฑารัตน์

คลังธนัง
ทรัพย์นิธิกุล
คุประตกุล

INT678
INT678
INT678

84

59130700021 ภพกฤต

ยอดโต

INT678

85
86

60130700307 ณัฐกฤตา
60130700308 ณัฐวุฒิ

กิติจันทร์
สมศักดิ์สุรพล

INT678
INT678

87

60130700319 สรกฤช

อ้นมณี

INT678

88
89
90
91

60130700324
60130700326
60130700335
60130700618

แทนศิริ
ศรีสาอางค์
มาบันดิษฐ์
เหมือนทัพ

INT678
INT678
INT678
INT678

อาทิตย์
จักร์พันธุ์
ภัทรพล
สิริวิมล

ชื่อเรื่อง

BIS675 การนาไอทิลมาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการรับชาระ
ค่าบริการจากภายนอกองค์กรด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
BIS675 การประยุกต์ใช้ไอทิลสาหรับธุรกิจรับซ่อมรองเท้า
BIS675 การประยุกต์ใช้ไอทิลสาหรับการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการของงานบริการลูกค้าให้มีประสทิธิภาพ
INT605 ระบบสารสนเทศแกร็บโฮมสเตย์
BIS618 ทดลองคานายตัวอักษรภาษาไทยแบบลายมือ
INT670 ระบบฐานข้อมูลจัดการทะเบียนนักศึกษา ศูนย์ศึกษา
ภาษาอังกฤษธรรมชาติ วัดวรจรรยาวาส
INT670 ระบบฐานข้อมูลการจองคิวใช้งานสนามแบตมินตัน
INT675 ระบบเบิกอุปกรณ์สานักงานออนไลน์สาหรับพนักงาน
INT677 การประยุกต์ใช้ ITIL เพื่อสนับสนุนงานบริการของบริษัท
โซลูชั่นและเทคโนโลยีการสื่อสารแห่งหนึ่ง
INT678 บริการจัดเก็บข้อมูลใบข้อเสนอประกันชีวิตบนคลาวคอมพิ
วติ้ง
INT677 การประยุกต์ใช้ไอทิลเพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน
INT678 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบควบคุมเครือ่ งลูก
ข่ายระหว่าง Diskless server และ Active Directory
Domain Services
INT678 ระบบจัดเก็บข้อมูลเจ้าของห้องเช่าคอนโดบนคลาวด์คอมพิ
วติ้ง
INT678 ระบบควบคุมอุณหภูมิห้องเซิฟเวอร์และแจ้งเตือน
INT678 ระบบแจ้งปัญหาอินเทอร์บนคลาวด์คอมพิวติ้ง
INT678 ระบบทะเบียนวัด
INT678 ระบบขอสินเชื่อรถยนต์ออนไลน์ บนคลาวด์คอมพิวติ้ง

ประธำนกรรมกำรและ
อำจำรย์ที่ปรึกษำ

กรรมกำร

กรรมกำร

ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ

ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์

ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา

ดร.โอฬาร โรจนพรพันธุ์
ดร.โอฬาร โรจนพรพันธุ์

ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ
ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ

ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา
ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา

รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง
ดร.วรรัตน์ กระทู้

ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม
ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ
ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล

ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี
ดร.สยาม แย้มแสงสังข์
ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล

ดร.วรรัตน์ กระทู้
ดร.โอฬาร โรจนพรพันธุ์
ดร.โอฬาร โรจนพรพันธุ์

ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล
อ.พิเชฏฐ์ ลิ่มวชิรนันต์
ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ

ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
ดร.สยาม แย้มแสงสังข์
ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา

รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา

ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ

ดร.สยาม แย้มแสงสังข์

รศ.ดร.บวร ปภัสราทร
รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา

ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ
ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ

ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา
ดร.สยาม แย้มแสงสังข์

รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา

ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ

ดร.สยาม แย้มแสงสังข์

รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา
รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา
รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา
รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา

ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ
ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ
ดร.วรรัตน์ กระทู้
ดร.วรรัตน์ กระทู้

ดร.สยาม แย้มแสงสังข์
ดร.สยาม แย้มแสงสังข์
ดร.สยาม แย้มแสงสังข์
ดร.สยาม แย้มแสงสังข์

ลำดับ

รหัสนักศึกษำ

ชื่อ

นำมสกุล

วิชำที่
วิชำที่
ลงทะเบียน ทำ Short
Paper

92

60130700630 ประดิษฐ์

แก้วบริสุทธิ์

INT678

93
94

60130701109 ปนัสยา
60130700328 จิตโสภิณ

สถิตย์ชัยวัฒนา
ศรุติพรหม

INT678
INT678

95

60130700314 วนิดา

วรรณสุทธิ์

INT605

96
97
98

59130700020 กาญจน์ณัฏฐา หาเรือนมิตร
60130700340 อัจฉรา
ภควิโรจน์กุล
60130700345 ฐากูร
มีทรัพย์สถาพร

INT698
INT698
INT698

99

60130700348 อภิรัฐ

เตชะพฤติ

INT698

100
101
102
103

60130700349
60130700350
61130700342
60130700008

สุธิราวุธ
จรัสแนว
สว่างพาณิชย์
เทวีนุกูล

INT698
INT698
INT698
INT698

104

60130700320 สิทธิเศรษฐ์ ก้อนแก้ว

INT698

105

60130700334 ภัณฑิลา

INT698

อาเนช
พิพัฒน์
ภควดี
สุธิชัย

แก้วสอาด

ชื่อเรื่อง

ประธำนกรรมกำรและ
อำจำรย์ที่ปรึกษำ

กรรมกำร

กรรมกำร

INT678 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของโปรแกรม Upload File
ระหว่าง Google Cloud กับ AWS
INT678 Chatbot ให้คาปรึกษาในเรือ่ งอาหารสาหรับคนตั้งครรภ์
INT690 การประยุกต์ใช้ Rasberry pi เป็น soft PLC สาหรับ
อุตสาหกรรม 4.0
INT605 ระบบสารสนเทศการนัดหมายผู้ป่วยและการจัดการคิวรับ
บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล
INT605 ระบบสารสนเทศการติดตามสินค้า
INT605 ระบบสารสนเทศบริหารจัดการการเลือกตั้ง
INT605 ระบบสารสนเทศบริหารการจัดการงานนิติบุคคลบ้านจัดสรร

รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา

ดร.วรรัตน์ กระทู้

รศ.ดร.บวร ปภัสราทร

รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา
ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์

ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี
ดร.วรรัตน์ กระทู้

ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์
รศ.ดร.บวร ปภัสราทร

รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล

ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม

ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี

รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล

ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม
ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม
ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม

ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี
ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี
ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี

INT605 ระบบสารสนเทศการจัดการนัดหมายหมอนวดแผนไทย
ร้านน้องปูน-ปัน วัดวรจรรยาวาส
INT605 ระบบสารสนเทศการรับบริการตัดต้นไม้
INT605 ระบบสารสนเทศการจัดการนัดหมายทนายความ
INT670 ระบบฐานข้อมูลสาหรับคลังหนังสือ
INT672 ระบบคลังข้อมูลสาหรับวิเคราะห์มูลค่าสิ่งของในคลังเก็บ
สินค้า
INT677 การประยุกต์ใช้ไอทิลเพื่อขออนุญาตเข้าใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และเครือ่ ข่ายภายในของพนักงานสัญญาจ้าง
สาหรับแผนกท ดสอบและการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
ธนาคารพาณิชย์

รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล

ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม

ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี

รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
ดร.วรรัตน์ กระทู้
ดร.วรรัตน์ กระทู้

ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม
ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม
ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล
อ.สนิท ศิริสวัสดิ์วัฒนา

ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี
ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี
ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี

รศ.ดร.บวร ปภัสราทร

ดร.วรรัตน์ กระทู้

ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา

INT677 การประยุกต์ใช้กรอบไอทิลในการบริหารจัดการองค์ความรู้
การให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ.ดร.บวร ปภัสราทร

ดร.วรรัตน์ กระทู้

ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา

ลำดับ

รหัสนักศึกษำ

ชื่อ

นำมสกุล

วิชำที่
วิชำที่
ลงทะเบียน ทำ Short
Paper

106

59130700003 ไกรสร

แสนทวี

INT698

107

60130700306 ฐาปกรณ์

พิมพ์กล่า

INT698

108

60130700333 นันทนา

แก้วจอหอ

INT698

109

61130700378 วุฒิชัย

ตระกูลประดิษฐ์ INT698

110

60130700603 ชัยรุจ

ลัภยานันท์

BIS674

111

60130700615 วิวรรณา

อมรวิจิตร

BIS674

112

60130700619 สุณัฐกานต์

สงคสุภา

BIS674

113

60130700625 ฐาปกรณ์

วีระบริรักษ์

BIS674

114

59130700653 ชัยรัตน์

ขันธิพล

BIS671

115

60130700317 วีรพจน์

ประยูรพฤกษ์

BIS671

ชื่อเรื่อง

INT698 กรณีศึกษา: การประเมินความเสี่ยง เว็บ เซิร์ฟเวอร์
วิทยาลัยอาชีว ในจังหวัดลพบุรี
INT698 การตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยศูนย์
คอมพิวเตอร์ในแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศในธนาคาร
ขนาดเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO27001 และ
Framework for Improving Critical Infrastructure
(Baldrige Cybersecurity Excellence Builder)
INT698 ศึกษาและตรวจสอบการควบคุมการรักษาความปลอดภัย
สาหรับระบบงาน SAP โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน
ISO/IEC27001:2013
INT698 การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ DATA
CENTER ตามมาตรฐาน ISO / IEC 27001:2013
BIS674 การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ของระบบ Cloud IP-PBX
BIS674 การศึกษาการควบคุมเฉพาะระบบงานของกระบวนการ
ขายบนระบบงาน Oracle Finance สาหรับธุรกิจซื้อมาขาย
ไป
BIS674 การตรวจสอบการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับระบบ Handheld เพื่อใช้จัดการคลังสินค้า
BIS674 การตั้งค่าและกาหนดสิทธิ์การใช้งานบนฐานข้อมูล MySQL
ให้มีความปลอดภัย
BIS671 การนาอีอาร์พีมาใช้ในการจัดซื้อวัตถุดิบสาหรับ
อุตสาหกรรมผลิตน้าามันปาล์ม
BIS671 การออกแบบระบบบริหารการใช้ทรัพยากรใน
ห้องปฏิบัติการและทดลองสาหรับธุรกิจอุตสาหกรรมยา

ประธำนกรรมกำรและ
อำจำรย์ที่ปรึกษำ

กรรมกำร

กรรมกำร

ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์

อ.ประทีป พึ่งวัฒนาพงศ์

รศ.ดร.บวร ปภัสราทร

รศ.ดร.บวร ปภัสราทร

ดร.สยาม แย้มแสงสังข์

ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์

ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์

อ.ธนกฤต ลิขิตวงศ์

ดร.อนุชาติ ทัศนวิบูลย์

ดร.อนุชาติ ทัศนวิบูลย์

อ.มนตรี สุภัททธรรม

รศ.ดร.บวร ปภัสราทร

ดร.อนุชาติ ทัศนวิบูลย์

อ.มนตรี สุภัททธรรม

รศ.ดร.บวร ปภัสราทร

ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์

อ.ธนกฤต ลิขิตวงศ์

ดร.อนุชาติ ทัศนวิบูลย์

ดร.อนุชาติ ทัศนวิบูลย์

อ.มนตรี สุภัททธรรม

รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา

ดร.วรรัตน์ กระทู้

อ.สนิท ศิริสวัสดิ์วัฒนา

รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา

ดร.สุณิสา สถาพรวจนา

ดร.วรรัตน์ กระทู้

รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา

ดร.สุณิสา สถาพรวจนา

ดร.วรรัตน์ กระทู้

รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา

ลำดับ

รหัสนักศึกษำ

ชื่อ

นำมสกุล

วิชำที่
วิชำที่
ลงทะเบียน ทำ Short
Paper

116

60130700601 กิตติยา

เพิ่มพระพร

BIS671

117

60130700602 จินตนา

ก้อนทอง

BIS671

118

60130700605 นิธิกุล

ชูธงไชย

BIS671

119

60130700612 วรรณดี

เมตไตรพันธ์

BIS671

120

60130700626 เดือนรัชม์

สวัสดิภาพ

BIS671

121

60130700629 บุญณัฐ

บุญเชิด

BIS671

122

60130700665 ฑิฆัมพร

หวังขจรกิจ

BIS671

123

60130700667 นภัสดล

ทวีทรัพย์ธนกุล

BIS671

124

60130700668 ปรียาพร

ไตรรัตนาภิกุล

BIS671

125

60130700676 สุรชัย

วัลยนราธร

BIS671

126

60130700682 ธมาภรณ์

โตสกุล

BIS671

127

60130700685 พรชนก

ประสพศรี

BIS671

ชื่อเรื่อง

BIS671 การประยุกต์ใช้ระบบ ERP. ในธุรกิจบริการด้านแรงงานใน
การบรรจุสินค้าและขนถ่ายสินค้า
BIS671 การประยุกต์ใช้ระบบ ERP ในการจาหน่ายสินค้าสัตว์ปีก
สาหรับป้อนเข้าโรงงานแปรรูปในประเทศ
BIS671 การประยุกต์ใช้งาน ERP เพื่อจัดเก็บค่าส่วนกลางและ
บริหารสินทรัพย์สาหรับนิติบุคคลอาคารชุด
BIS671 การประยุกต์ระบบ ERP ในการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
สาหรับธุรกิจอาหารสาเร็จรูป
BIS671 การประยุกต์ใช้ ERP ในกระบวนการวางแผนการสั่งซื้อ
วัตถุดิบเพื่อการผลิตสาหรับธุรกิจเคมีภัณฑ์
BIS671 การประยุกต์ระบบ ERP ในกระบวนการจัดซื้อข้าวโพด
อาหารสัตว์
BIS671 การประยุกต์ใช้ระบบอีอาร์พีเพื่อการวางแผนการผลิต
สาหรับธุรกิจอุตสาหกรรมเคมี
BIS671 การประยุกต์ใช้ระบบ ERP ในกระบวนการจัดซื้อจัดหาของ
ธุรกิจเช่าซื้อ
BIS671 กระบวนการสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ ERP
สาหรับธุรกิจธนาคาร
BIS671 การประยุกต์ใช้ระบบ ERP ในการวางแผนสต๊อกวัตถุดิบ
ของภัตตาคารและร้านอาหารเครือข่าย
BIS671 การออกแบบกระบวนการสั่งซื้อวัตถุดิบในการทาธุรกิจเบ
เกอรี่
BIS671 การปรับปรุงกระบวนการบริหารคลังสินค้าในกลุ่มธุรกิจค้า
ปลีก

ประธำนกรรมกำรและ
อำจำรย์ที่ปรึกษำ

กรรมกำร

กรรมกำร

ดร.สุณิสา สถาพรวจนา

ดร.วรรัตน์ กระทู้

รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา

ดร.สุณิสา สถาพรวจนา

ดร.วรรัตน์ กระทู้

รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา

ดร.สุณิสา สถาพรวจนา

ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว

รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา

ดร.สุณิสา สถาพรวจนา

ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว

รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา

ดร.สุณิสา สถาพรวจนา

ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว

รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา

ดร.สุณิสา สถาพรวจนา

ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว

รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา

ดร.สุณิสา สถาพรวจนา

รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์

ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธิ์

ดร.สุณิสา สถาพรวจนา

รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์

ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธิ์

ดร.สุณิสา สถาพรวจนา

รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์

ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธิ์

ดร.สุณิสา สถาพรวจนา

รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์

ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธิ์

ดร.สุณิสา สถาพรวจนา

รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์

ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธิ์

ดร.สุณิสา สถาพรวจนา

รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์

ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว

ลำดับ

รหัสนักศึกษำ

ชื่อ

นำมสกุล

วิชำที่
วิชำที่
ลงทะเบียน ทำ Short
Paper

128

60130700695 นิพัทธ์

นิติวัฒนานนท์

BIS671

129

60130700697 วาสิตา

นาวิกนันทน์

BIS671

130

60130700699 สิริมา

จิระประสิทธิ์ชัย

BIS671

131

61130700650 อานนท์

สุขดิษฐ

BIS671

ชื่อเรื่อง

BIS671 การออกแบบระบบวางแผนทรัพยากรการขายและการ
จัดส่งสาหรับธุรกิจอาหารสัตว์
BIS671 การประยุกต์ใช้ระบบ ERP ในกระบวนการจัดซื้ออุปกรณ์
ทางการแพทย์
BIS671 การออกแบบการเชื่อมโยงข้อมูลการขายผ่านระบบบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้าและระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร
BIS671 การออกแบบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และการเชื่อมโยงเข้าสู่ ระบบ ERP
กรณีศึกษาธุรกิจปิโตรเคมี

ประธำนกรรมกำรและ
อำจำรย์ที่ปรึกษำ

กรรมกำร

กรรมกำร

ดร.สุณิสา สถาพรวจนา

รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์

ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว

ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์

รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์

ดร.สุณิสา สถาพรวจนา

ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์

รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์

ดร.สุณิสา สถาพรวจนา

ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์

รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์

ดร.สุณิสา สถาพรวจนา

