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คณะกรรมกำร Short Paper ภำคกำรศึกษำที่ 1/2564
ชื่อเรื่อง
ประธำนกรรมกำรและ
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ระบบฐานข้อมูลสาหรับจัดการพัสดุของนิติบุคคลอาคารชุด
รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
ระบบบริหารจัดการกระแสงานอัจฉริยะ (Smart Workflow)
รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
ระบบฐานข้อมูลสาหรับบริหารจัดการการจองรถทัวร์
รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการขายด้วยภาพ
รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
สาหรับบริษัทนาเข้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ระบบจัดการฐานข้อมูลสาหรับพนักงานรับส่งเอกสาร
รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
ระบบฐานข้อมูลคลังสินค้า E-Commerce
ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี
ระบบฐานข้อมูลโรงงานถุงพลาสติก
ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี
ระบบฐานข้อมูลการซื้อขายสเก็ตบอร์ด: กรณีศึกษาร้าน Yolk Surfskates รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
ระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
ระบบฐานข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด19 สาหรับการตรวจแบบแอนติเจนเทส
ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี
ระบบบริหารจัดการหนังสือรับรองของการให้บริการรับรองตามมาตรฐาน ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม
ระบบฐานข้อมูลจัดการทะเบียนนักศึกษา ศูนย์ศึกษาภาษาอังกฤษ
รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
ธรรมชาติ
วัดวรจรรยาวาส
ระบบรู
จ้ าตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขจากรูปภาพ
รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา
แค๊ปช่าโดยคลาวด์แพลทฟอร์ม
ระบบมอนิเตอร์รงิ่ ไฟเบอร์ออฟติก
รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา
แนวทางการออกแบบระบบเครือข่ายไร้สายของอาคารประเภทที่อยู่อาศัยรวม ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์
การเริม่ ธุรกิจ SMEs ยุคใหม่โดยใช้ระบบ Email Software as a services รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่าง Google Kubernetes Engine
รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา
และ Elastic Kubernetes Service
ระบบฐานข้อมูลการรับซื้อขยะรีไซเคิล
ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม
หน้าแสดงผลอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งบนระบบคลาวด์ โดยใช้โปรแกรม
ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์
Grafana กับ Azure IoT และการประยุกต์ใช้เพื่อการวัดผลแบบกระแส
เรียลไทม์้ช่วยให้ข้อมูลด้านบัตรเครดิตอัตโนมัติ
ระบบผู
รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา
ระบบกดกรีง้ อัตโนมัติผ่านอุปกรณ์ไอโอทีบนรถโดยสารประจาทาง
ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์
การใช้คลานด์เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสมัครสอบ
รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา
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ระบบฐานข้อมูลการจัดการคอมพิวเตอร์เช่าและการแจ้งซ่อม
รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
คอมพิวเตอร์ออนไลน์
ข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยบนไซเบอร์ที่เกี่ยวข้อง
รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
กับการทางานออนไลน์ที่บ้าน
มาตรการป้องกันการระรานบนไซเบอร์
รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
ระบบจัดเก็บและแจ้งเตือนข้อมูลไวรัสโคโรนาบนระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง
รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา
การทาคอมพิวเตอร์วิทัศน์เพื่อทานายปริมาณแคลอรีแ่ ละน้าตาลในอาหาร รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา
การศึกษาการสร้างระบบอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งด้วย
ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์
Microsoft Azure IoT Central
การประยุกต์ใช้ไอทิลในการแจ้งปัญหาและแก้ไขปัญหาในบริษัทซ่อมรถยนต์ จากัรศ.ดร.วิ
ด เชียร ชุติมาสกุล
ระบบสตีมมิ่ง
รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา
ระบบรายงานเชิงวิเคราะห์การทางานของระบบร้องเรียน
รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา
การทาคู่มือบน Cloud เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอบรมและเรียนรูง้ าน รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา
สาหรับ
พนักงานใหม่
การประยุ
กต์ใช้ซอฟแวร์อัตโนมัติ เพื่อทาการกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ดร.สุณิสา สถาพรวจนา
การนาระบบอีอาร์พีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการวางแผนการผลิต
ดร.สุณิสา สถาพรวจนา
ในธุรกิจเครือ่ งประดับพลาสติก
การนาระบบอีอาร์พีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการระบบสต๊อกวัตถุดิบ
ดร.สุณิสา สถาพรวจนา
ของอุตสาหกรรมผลิตแปรรูปยางพารา
การนาระบบอีอาร์พีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ
ดร.สุณิสา สถาพรวจนา
แฟรนไชส์ร้านเครือ่ งดื่ม
การประยุกต์ใช้ระบบอีอาร์พีกับการจัดซื้อสัตว์ อาหารและยาภายใน
ดร.สุณิสา สถาพรวจนา
ธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์
การประยุกต์ใช้ระบบอีอาร์พีสาหรับธุรกิจจัดสรรที่อยู่อาศัยและดูแลผู้สูงอายุ ดร.สุณิสา สถาพรวจนา
การนาระบบอีอาร์พีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการควบคุมงานก่อสร้าง
รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ
สาหรับธุรกิจรีโนเวทบ้าน
การประยุกต์ระบบอีอาร์พีสาหรับธุรกิจส่งออกสินค้าประเภทอาหารสาเร็จรูป รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ
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การประยุกต์ใช้ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับธุรกิจอะไหล่ยนต์
รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ
การนาระบบอีอาร์พีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสาหรับ
ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ
ธุรกิจงานป้ายโฆษณา
การประยุกต์ใช้ระบบการบริหารทรัพยากรขององค์กรสาหรับ
ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ
งานซ่อมบารุงในธุรกิจเขื่อนและโรงไฟฟ้า
การประยุกต์ระบบอีอาร์พีกับธุรกิจการจาหน่ายสินค้าอุปกรณ์
รศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา
คอมพิวเตอร์สาหรับลูกค้าองค์กร
การประยุกต์ใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรในองค์กรสาหรับธุรกิจบริการส่งออก
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ชื่อเรื่อง

การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process
Management –BPM) เพื่อพัฒนาระบบงานเคลมประกันภัย
การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจสาหรับการขออนุมัติ
และจัดการคิวขอยืมอุปกรณ์ Pocket WiFi เพื่อใช้ในการลงตรวจสอบ
ลูกค้าของบริษัทตรวจสอบบัญชี
การประยุกต์ใช้ BPM เพื่อพัฒนากระบวนการจัดงานสัมมนา
ระบบติดตามงานบนคลาวด์คอมพิวติ้ง
การพัฒนาระบบบริหารการจัดการบริษัทอาหารเสริมแห่งหนึ่ง
บนคลาวด์คอมพิวติ้ง
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