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1 62130700605 INT670 BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจเพ่ือ
พัฒนากระบวนการจัดการปัญหาและเร่ืองร้องเรียนของลูกค้า

ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้ ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์

2 62130700603 INT670 BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจเพ่ือพัฒนา
กระบวนการตรวจสอบข้ันตอนการออกกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์

ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้ ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์

3 62130700610 INT670 BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจเพ่ือพัฒนา
กระบวนการรับแจ้งปัญหาและติดตามสถานะของปัญหา

ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้ ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์

4 62130700614 INT670 BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจเพ่ือพัฒนา
กระบวนการเบิกงบประมาณค่าเดินทางจากงบประมาณใน
โครงการ

ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้ ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์

5 62130700619 INT670 BIS676 การน าการจัดการกระบวนการทางธุรกิจมาประยุกต์ใช้กับ
กระบวนการการอนุมัติการจ่ายงานเคลมสุขภาพของบริษัท
ประกันชีวิต

ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้ ดร.สุณิสา สถาพรวจนา ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว

6 62130700322 INT670 INT615 ระบบสารสนเทศการตรวจสอบสถานะเกษตรกรไทย รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม

7 61130700648 INT670 INT670 ระบบจัดการข้อมูลการรับเบ้ียผู้สูงอายุและเบ้ียความพิการ รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี

8 62130700304 INT670 INT670 ระบบฐานข้อมูลส าหรับบันทึกความเคล่ือนไหวอะไหล่
รถยนต์ภายในอู่

รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี

9 62130700306 INT670 INT670 ฐานข้อมูลระบบจัดการข้อมูลการรับพัสดุ รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี
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10 62130700309 INT670 INT670 ระบบฐานข้อมูลการเช่าและซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี

11 62130700314 INT670 INT670 ระบบฐานข้อมูลสา หรับบันทึกโปรเจคการพัฒนาระบบ
และบันทึกข้อผิดพลาดระบบของแผนกไอที

รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี

12 62130700315 INT670 INT670 ระบบฐานข้อมูลการแจ้งปัญหาการใช้งานของระบบเวิร์ก
โฟลว์

รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี

13 62130700316 INT670 INT670 ระบบฐานข้อมูลส าหรับระบบจัดการคลังสินค้า และการ
ส่ังซ้ือสินค้า

รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล ดร.สุณิสา สถาพรวจนา

14 62130700317 INT670 INT670 การบูรณาการข้ามศาสตร์ของเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
ส่ือสารมวลชน

รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม

15 62130700318 INT670 INT670 ระบบติดตามความคืบหน้าโครงการ รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล ดร.สุณิสา สถาพรวจนา

16 62130700321 INT670 INT670 ระบบแชทบอทส าหรับตอบค าถามข้อมูลภายในองค์กร รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม

17 62130700325 INT670 INT670 ระบบฐานข้อมูลส าหรับบันทึกการขออนุมัติเอกสาร รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม

18 62130700329 INT670 INT670 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลคลินิกเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูและ
กายภาพบ าบัด

รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม

19 62130700337 INT670 INT670 ระบบจัดการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม

20 62130700627 INT670 INT670 ระบบจัดการฐานข้อมูลค าส่ังซ้ือส าหรับร้านอาหาร รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม

21 62130700327 INT675 INT615 ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการฝ่ายทะเบียนและวัดผล 
ระดับมัธยมศึกษาภายในประเทศไทย

รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม

22 62130700307 INT675 INT670 ระบบฐานข้อมูลหมายเลขเคร่ืองเพ่ือการรับประกันสินค้า ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี

23 62130700326 INT675 INT670 ระบบฐานข้อมูลส าหรับจัดการยอดขาย สินค้าคงคลัง และ
งบก าไรขาดทุนในร้านสะดวกซ้ือ

ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี

24 62130700336 INT675 INT670 ระบบฐานข้อมูลส าหรับการจัดการงาน ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี
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25 62130700312 INT675 INT675 ระบบร้านขายสารพัดของกุ๊กก๊ิกออนไลน ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี อ.พิเชฏฐ์ ล่ิมวชิรานันต์ ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว

26 62130700602 INT675 INT675 ระบบแจ้งปัญหาระบบงานในองค์กร ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี อ.พิเชฏฐ์ ล่ิมวชิรานันต์ ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์

27 62130700622 INT678 BIS676 การประยุกต์ ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ เพ่ือ
พัฒนากระบวนการให้บริการและการจัดการการ
เปล่ียนแปลงทางด้านไอที

ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้ ดร.สุณิสา สถาพรวจนา ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์

28 62130700310 INT678 INT670 ระบบฐานข้อมูลส าหรับการจัดการส่ิงอุปกรณ์ของหน่วยงาน
ราชการ

ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี

29 60130700337 INT678 INT678 ระบบรู้จ าตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขจากรูปภาพ
แค๊ปช่าโดยคลาวด์แพลทฟอร์ม

รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ ดร.อนุชาติ ทัศนวิบูลย์

30 61130700651 INT678 INT678 ระบบการจัดการเอกสารคุณภาพบนคลาวด์คอมพิวต้ิง ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ ดร.อันฮวา นิลรัตน์ศิริกุล ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์

31 61130700655 INT678 INT678 การท าคู่มือบนCloudเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการอบรม
และเรียนรู้งานส าหรับพนักงานใหม่

ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ ดร.อันฮวา นิลรัตน์ศิริกุล ดร.โอฬาร โรจนพรพันธ์ุ

32 61130700657 INT678 INT678 ระบบเก็บข้อมูลลานจอดรถอัตโนมัติผ่าน IOT ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ ดร.อันฮวา นิลรัตน์ศิริกุล ดร.โอฬาร โรจนพรพันธ์ุ

33 62130700302 INT678 INT678 ระบบตรวจสุขภาพ ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ ดร.อันฮวา นิลรัตน์ศิริกุล รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา

34 62130700308 INT678 INT678 ระบบคลาวด์การจัดเก็บข้อมูลการขายส่งอาหารสด ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์ ดร.อันฮวา นิลรัตน์ศิริกุล ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์

35 62130700319 INT678 INT678 ระบบรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐบน
ระบบคลาวด์คอมพิวต้ิง

ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์ ดร.อันฮวา นิลรัตน์ศิริกุล ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์

36 62130700320 INT678 INT678 ระบบเบิก-จ่าย วัสดุเคร่ืองเขียน ของส านักงาน ผ่านเว็บ
แอปพลิเคชันบนคลาวด์

รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ดร.อนุชาติ ทัศนวิบูลย์ ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์

37 62130700323 INT678 INT678 การแลกเปล่ียนข้อมูลโดยใช้ AWS คลาวด์เซอร์วิส ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์ ดร.อันฮวา นิลรัตน์ศิริกุล ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์

38 62130700384 INT678 INT678 แอพพลิเคช่ันพาเพ่ือนเท่ียวไทยโดยใช้คลาวด์ ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์ ดร.อันฮวา นิลรัตน์ศิริกุล รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา
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39 62130701101 SED670 SED670 ความสามารถในการปรับขนาดของ Kubernetes 
Container Service ตามจ านวน Connection ท่ีเข้ามาบน
 Cloud Platform ดีอย่างไร

รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ดร.อันฮวา นิลรัตน์ศิริกุล ดร.สยาม แย้มแสงสังข์

40 62130701102 SED670 SED670 ระบบจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ภายในองค์กร รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ดร.อันฮวา นิลรัตน์ศิริกุล ดร.สยาม แย้มแสงสังข์

41 62130701103 SED670 SED670 ระบบการแสดงผลข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT โดยใช้ Azure 
Service

ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ ดร.อันฮวา นิลรัตน์ศิริกุล รศ.ดร.บวร ปภัสราทร

42 62130701104 SED670 SED670 ระบบจัดส่งยาออนไลน์ผ่านทางไปรษณีย์ส าหรับผู้ป่วยรับ
ยาต่อเน่ือง

ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ ดร.อันฮวา นิลรัตน์ศิริกุล รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา

43 62130701105 SED670 SED670 เว็บไซต์รายงานสภาพจราจรบนทางด่วนในกรุงเทพมหานคร ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ ดร.อันฮวา นิลรัตน์ศิริกุล รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา

44 62130701106 SED670 SED670 ระบบติดตามพัสดุไปรษณีย์ไทยกับท่ีอยู่ของผู้ใช้งานบน
ระบบคลาวด์

ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ ดร.อันฮวา นิลรัตน์ศิริกุล ดร.สยาม แย้มแสงสังข์

45 62130701108 SED670 SED670 ส่วนเช่ือมต่อโปรแกรมระหว่างอุปกรณ์สมาร์ทโฮมกับผู้ใช้งาน ดร.โอฬาร โรจนพรพันธ์ุ ดร.อันฮวา นิลรัตน์ศิริกุล ดร.สยาม แย้มแสงสังข์

46 62130701109 SED670 INT678 แชทบอทให้ค าแนะน าเก่ียวกับการดูแลรักษารถยนต์ ดร.โอฬาร โรจนพรพันธ์ุ ดร.อันฮวา นิลรัตน์ศิริกุล ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์

47 61130700014 INT672 INT672 การตรวจสอบและประเมินความเส่ียงของเว็บแอปพลิเคช่ัน
เพ่ือการพัฒนาองค์กร

ดร.สยาม แย้มแสงสังข์ อ.ประทีป พ่ึงวัฒนาพงศ์ ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์

48 62130700303 INT672 INT672 การตรวจสอบการบริหารความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล
ส่วนบุคคลส าหรับแอพพลิเคช่ันอ านวยความสะดวกผู้อยู่
อาศัยในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 27701

รศ.ดร.บวร ปภัสราทร ดร.น้องนุช เหล่ามณีรัตนาภรณ์ ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์
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49 62130700331 INT672 INT672 การตรวจสอบการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือเตรียมรับมือกับซอฟต์แวร์ประสงค์ร้ายประเภทเรียกค่า
ไถ่ (Ransomware)

ดร.สยาม แย้มแสงสังข์ อ.มนตรี สุภัททธรรม รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล

50 62130700373 INT672 INT672 การบริหารจัดการถัยคุกคามและโอกาสเก่ียวกับข้อมูล
ส่วนบุคคลตามมาตรฐาน ISO27701:2019

ดร.สยาม แย้มแสงสังข์ ดร.น้องนุช เหล่ามณีรัตนาภรณ์ รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล

51 63130700372 INT672 INT672 การออกแบบ audit program ในการติดตามการท างาน
ของเคร่ืองแม่ข่ายภายในห้องม่ันคงตามมาตรฐาน ISO 
27001

รศ.ดร.บวร ปภัสราทร อ.มนตรี สุภัททธรรม รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล

52 62130700621 BIS674 BIS671 การประยุกต์ใช้งานระบบ ERP ในการจัดการงานซ่อมบ ารุง
ส าหรับธุรกิจโรงกล่ันน้ ามัน

ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธ์ิ ดร.สุณิสา สถาพรวจนา รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล

53 62130700624 BIS674 BIS674 การตรวจสอบการควบคุมค่าความปลอดภัยบนระบบ
ปฏิบัติการลินุ๊กซ์ตามมาตรฐาน ISO 27001

ดร.สยาม แย้มแสงสังข์ อ.ประทีป พ่ึงวัฒนาพงศ์ ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์

54 62130700311 BIS674 INT678 การพัฒนาเว็บไซต์แจ้งความประสงค์เปิดเผยข้อมูลต่อ
กรมสรรพากรของบริษัทประกันชีวิตโดยใช้ Red Hat 
OpenShift Container Platform

รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ รศ.ดร.บวร ปภัสราทร

55 62130700611 BIS674 BIS674 การออกแบบกระบวนการสร้างรายงานส าหรับวิเคราะห์ 
กระแสเงินหมุนเวียนของสินเช่ือเพ่ือลูกค้า ธุรกิจรายใหญ่

ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธ์ิ ดร.สุณิสา สถาพรวจนา ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์

56 62130700617 BIS674 BIS671 การประยุกต์ใช้ระบบวางแผนความต้องการวัตถุดิบ 
ส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตและจ าหน่าย คอนกรีตอัดแรง

ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธ์ิ ดร.สุณิสา สถาพรวจนา รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ

57 58130700655 BIS676 BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจกับระบบ
เช่ารถ

ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้ รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ

58 62130700604 BIS676 BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจเพ่ือ
พัฒนากระบวนการขออนุมัติค่าล่วงเวลาในการท างาน

ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้ รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ
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59 62130700608 BIS676 BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
ในการอนุมัติงบประมาณส าหรับ การจัดซ้ือจัดจ้าง

ดร.สายชล ใจเย็น ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้ รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ

60 62130700609 BIS676 BIS676 การประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการทางธุรกิจเพ่ือพัฒนา
กระบวนการ การเขียนบันทึกทางธุรกิจเพ่ือขออนุมัติ
โครงการ

ดร.สายชล ใจเย็น ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้ ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง

61 62130700615 BIS676 BIS676 การประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการทางธุรกิจกับระบบ
การเดินเอกสารภายในองค์กร

ดร.สายชล ใจเย็น ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้ ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง

62 62130700616 BIS676 BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ 
เพ่ือการจ่ายงานในแผนกทรับพยากรบุคคล

ดร.สายชล ใจเย็น ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้ ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง

63 62130700618 BIS676 BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
เพ่ือพัฒนากระบวนการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเดินทางของ
บุคลากร

ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้ ดร.สายชล ใจเย็น

64 62130700620 BIS676 BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจเพ่ือพัฒนา
กระบวนการขออนุมัติจ้างพนักงาน Outsource ของบริษัท

ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้ ดร.สายชล ใจเย็น

65 62130700623 BIS676 BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการธุรกิจในการจัดการ
บัญชีผู้ใช้งาน

ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้ ดร.สายชล ใจเย็น

66 62130700626 BIS676 BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
เพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารสัญญาโครงการ

ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้ ดร.สายชล ใจเย็น

67 62130700628 BIS676 BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
ส าหรับการเบิกจ่ายพนักงานเพ่ือใช้ในแผนกบัญชีและการเงิน

รศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้ ผศ.ดร.ชาคริดา นุกุลกิจ
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68 62130700629 BIS676 BIS676 การประยุกต์ใช้กระบวนการการจัดการทางธุรกิจ
กับฝ่ายขายและฝ่ายผลิตส่ือ Media Out Of Home

รศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้ ผศ.ดร.ชาคริดา นุกุลกิจ

69 62130700630 BIS676 BIS671 การออกแบบโครงสร้างข้อมูลลูกค้าเพ่ือเช่ือมโยงระหว่าง
ระบบบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า
และระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร ตามหลักการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

รศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา ดร.สุณิสา สถาพรวจนา ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์

70 62130700632 BIS676 BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจกับ
กระบวนการการตรวจสอบการเข้าเรียนของนักเรียน

รศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้ ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์

71 62130700634 BIS676 BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ 
เพ่ือพัมนากระบวนการการจัดการระบบการซ้ือขายบน
ช่องทางออนไลน์

รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้ รศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา

72 62130700635 BIS676 BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
ในการปรับปรุงการออกใบก ากับภาษีและใบเสร็จรับเงิน

รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้ ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง

73 62130700638 BIS676 BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
เพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารจัดการการจองห้องประชุม

รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้ ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง

74 62130700639 BIS676 BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจส าหรับ
พัฒนากระบวนการเบิกอุปกรณ์ก่อสร้างจากคลังวัสดุ

รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้ ดร.สายชล ใจเย็น

75 62130700640 BIS676 BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจเพ่ือพัฒนา
กระบวนการการแก้ไขปัญหาผ่านต๋ัวค าร้องของแผนกจัดซ้ือ
จัดจ้าง

ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้ รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา

76 62130700641 BIS676 BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจเพ่ือ
พัฒนากระบวนการแจ้งซ่อมบ ารุงส าหรับอาคารส านักงานเช่า

ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้ ดร.สุณิสา สถาพรวจนา
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77 60130700677 BIS676 BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจเพ่ือพัฒนา
กระบวนการติดตามงานวิจัยในสถานบริหารจัดการงานวิจัย
ทางคลินิก

ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้ ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธ์ิ

78 62130700606 BIS676 BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจเพ่ือพัฒนา
กระบวนการขออนุมัติส่ังซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ของธุรกิจตัด
เส้ือผ้า

ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้ ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธ์ิ

79 62130700607 BIS676 BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจกับ
กระบวนการสรรหาพนักงาน

รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์ ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้ รศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา

80 62130700613 BIS676 BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจเพ่ือใช้กับ
กระบวนการจัดหลักสูตรอบรม ส าหรับหลักสูตรการ
ออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์ ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้ รศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา

81 62130700625 BIS676 BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจเพ่ือการ
อนุมัติแล็ปท็อปส าหรับการตรวจสอบทางบัญชี

รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์ ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้ รศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา

82 62130700633 BIS676 BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการ เพ่ือพัฒนา
กระบวนการในการบริหารของร้านขายวัสดุก่อสร้าง

รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์ ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้ รศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา


