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1 63130700305 INT670 INT670 ระบบซ้ือประกันภัยการเดินทางผ่านแอปพลิเคชัน รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี

2 63130700307 INT670 INT670 ระบบฐานข้อมูลส าหรับร้านขายต้นไม้ออนไลน์ รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี

3 63130700314 INT670 INT670 ระบบฐานข้อมูลเบิกจ่ายค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไอที รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี

4 63130700319 INT670 INT670 ระบบการจัดการการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี

5 63130700333 INT670 INT670 ระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี

6 63130700337 INT670 INT670 ระบบฐานข้อมูลการส ารวจราคาขายปลีกแนะน าส าหรับรถยนต์
ท่ีเสียภาษีสรรพสามิต

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

7 63130700343 INT670 INT670 ระบบฐานข้อมูลการแก้ไขข้อมูลเครดิตบูโร รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี

8 63130700617 INT670 INT670 ระบบจัดการการแบ่งปันค่าสมัครสมาชิก (Sharing subscription) รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี

9 63130700628 INT670 INT670 ระบบจัดการการลางาน รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี

10 63130700636 INT670 INT670 ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมพนักงาน เพ่ือการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร

รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ผศ.ดร.สายชล ใจเย็น

11 63130700638 INT670 INT670 ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าจากข้อมูลการใช้บริการห้างสรรพสินค้า รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ผศ.ดร.สายชล ใจเย็น

12 63130701103 INT670 INT670 ระบบจัดการข้อมูลการเล้ียงแมวส าหรับคนรักแมว รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล ผศ.ดร.สายชล ใจเย็น

13 63130701105 INT670 INT670 ระบบบริหารจัดการงาน IT Support ผศ.ดร.สายชล ใจเย็น รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล

14 63130701114 INT670 INT670 ระบบบริหารจัดการค าร้องเพ่ือปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Request )

ผศ.ดร.สายชล ใจเย็น รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล

15 63130700303 INT678 INT670 ระบบจัดคิวเข้ารับโลหิต ผศ.ดร.สายชล ใจเย็น รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล

คณะกรรมการ Short Paper ภาคการศึกษา 2/2564 (ส าหรับเกณฑ์ใหม่รหัส 63 ข้ึนไป)
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16 63130700324 INT678 INT670 ระบบจัดคิวเข้าซ่อมรถและจัดคิวช่างซ่อม ผศ.ดร.สายชล ใจเย็น รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล

17 63130700336 INT698 INT670 ระบบจัดการฐานข้อมูลธุรกิจแปรรูปไม้ ผศ.ดร.สายชล ใจเย็น รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล

18 63130700341 INT678 INT605 ระบบสารสนเทศการจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล รศ.ดร.พรชัย มงคลนาม

19 63130700327 BIS676 INT605 ระบบสารสนเทศจองรถตู้สาธารณะสิงห์บุรี-กรุงเทพฯ รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล รศ.ดร.พรชัย มงคลนาม

20 63130700334 BIS676 INT605 ระบบสารสนเทศส าหรับการวางแผนท าการเกษตร รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล รศ.ดร.พรชัย มงคลนาม

21 63130700308 INT672 INT672 การตรวจสอบและจัดการ การเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้งาน รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล รศ.ดร.พรชัย มงคลนาม

22 63130700315 INT672 INT672 การตรวจสอบการต้ังค่าและการก าหนดสิทธิของระบบฐานข้อมูลในโรงพยาบาล รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล รศ.ดร.พรชัย มงคลนาม

23 63130700322 INT672 INT672 การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบจัดเก็บฐานข้อมูล NoSQL รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล รศ.ดร.พรชัย มงคลนาม

24 63130700325 INT672 INT672 การตรวจสอบความม่ันคงปลอดภัยด้านการส่ือสารและการบริหาร
จัดการด้านความม่ันคงปลอดภัยส าหรับระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน

รศ.ดร.พรชัย มงคลนาม รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล

25 63130700326 INT672 INT672 การตรวจสอบความปลอดภัยของเว็บแอพพลิเคช่ันส าหรับบริษัท
ธุรกิจค้าไม้แปรรูป

รศ.ดร.พรชัย มงคลนาม รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล

26 63130700335 INT672 INT672 การใช้ AWS Security Hub ในการตรวจสอบความปลอดภัยของ AWS Cloud รศ.ดร.พรชัย มงคลนาม รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล

27 63130700311 INT672 INT672 การตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าถึงฐานข้อมูลบน Azure Synapse 
เปรียบเทียบกับการขออนุญาตและออกรายงานสรุป

รศ.ดร.พรชัย มงคลนาม รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล

28 63130700339 INT678 INT678 ระบบการแจ้งเตือนสัญญาซ้ือ-ขาย คริปโตเคอเรนซ่ีบนระบบคลาวด์คอมพิวต้ิง รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์

29 63130700340 INT678 INT678 ระบบแจ้งงานและติดตามงานออนไลน์ โดยใช้ Microsoft Azure รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์

30 63130701109 INT678 INT678 การวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มการระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรนา
ในประเทศไทย ปี 2565

ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา
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31 63130700332 SED670 SED670 ระบบบริหารจัดการโครงการด้านสารสนเทศ เพ่ือการติดตาม 
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการด าเนินงานโครงการด้านสารสนเทศ 

⇥

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

32 63130700641 SED670 SED670 ระบบจัดเก็บรายการขายสินค้าของร้านขนมบนคลาวดค์อมพิวต้ิง ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา

33 63130701101 SED670 SED670 ระบบการจัดหางานออนไลน์บนระบบคลาวด์ ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา

34 63130701104 SED670 SED670 ระบบจัดการ Stock ร้านค้าออนไลน์ ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา

35 63130701108 SED670 SED670 การล้างฟิล์มเนกาทีฟโดยใช้การประมวลผลภาพ ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา

36 63130701112 SED670 SED670 ระบบจัดการค าส่ังซ้ือ ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วราภรณ์ รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา

37 63130700329 BIS674 INT678 Chatbot ให้ค าแนะน าการเล่นเวทพ้ืนฐาน รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์

38 63130700338 BIS674 INT678 ระบบค้นหาสัตว์เล้ียงหายโดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์

39 63130700310 INT678 INT678 ระบบรับใบส่ังซ้ือส าหรับธุรกิจขนาดเล็ก รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์

40 63130700312 INT678 INT678 ระบบการจัดการคลังสินค้าบนคลาวด์คอมพิวต้ิง รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์

41 63130700342 INT678 INT678 ระบบการจัดการข้อมูลนกแก้วบนคราวด์ ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์ รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา

42 63130700602 INT678 INT678 ระบบจัดเก็บข้อมูลของร้านค้าขายช็อคโกแลตออนไลน์
บนคลาวด์คอมพิวต้ิง เพ่ือน าข้อมูลไปวิเคราะห์

ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์ รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา

43 63130700610 INT678 INT678 ระบบฐานข้อมูลคลินิกรักษาสัตว์บนคลาวด์คอมพิวต้ิง ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์ รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา

44 63130700634 INT678 INT678 ระบบจัดเก็บและค้นหาข้อมูลบนคลาวด์คอมพิวต้ิง ส าหรับบริษัทจัดหา
ทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดเล็ก

ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์ รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา

45 63130700635 INT678 INT678 ระบบการจัดเก็บข้อมูลการจองห้องพักของโรงแรมบนคลาวด์คอมพิวต้ิง ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์ รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา
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46 63130700318 INT678 INT678 ระบบสร้างใบเสนอราคาและใบเสร็จรับเงินพร้อม
จัดเก็บไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับฟรีแลนซ์

รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์

47 63130700321 INT678 INT678 ระบบจัดการสินค้าหลังบ้านบนคลาวด์ รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์

48 63130700323 INT678 INT678 การประยุกต์ใช้คราวด์เพ่ือการจัดการคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์

49 63130700330 INT678 INT678 ระบบแจ้งปัญหาอินเตอร์เน็ตโดยใช้ไมโครซอฟท์อาร์ชัวร์ รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์

50 63130700633 INT678 INT678 บริการข้อมูลสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าผ่านแซทบอท รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์

51 63130700320 INT698 INT645 การพัฒนาระบบตรวจวัดอุณหภูมิและความช้ืนในคลังจัดเก็บ
วัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตยาโดยอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพส่ิง

ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ ดร.โอฬาร โรจนพรพันธ์ุ

52 63130700301 INT698 INT674 ระบบจดจ าและยืนยันตัวตนด้วย MAC Address 
ส าหรับการเช่ือมต่อแบบไร้สาย

ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ ดร.โอฬาร โรจนพรพันธ์ุ

53 63130700313 INT698 INT674 การประกันคุณภาพแบนด์วิทด์และการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในสถานศึกษา

ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ ดร.โอฬาร โรจนพรพันธ์ุ

54 63130700331 INT698 INT674 ระบบตรวจสอบและควบคุมสทธิผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วย 
Radius sever ตามพรบ.คอม 2560

ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ ดร.โอฬาร โรจนพรพันธ์ุ

55 63130700345 INT670 INT690 ระบบการจัดการคลังสินค้าเพ่ือบริหารจัดการอายุสินค้า ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์ ดร.โอฬาร โรจนพรพันธ์ุ

56 63130700629 BIS676 BIS676 การประยุกต์ใช้กระบวนการการจัดการทางธุรกิจขององค์กรในการจัดการการ
คืนวัตถุดิบท่ีมีปัญหาให้กับทางผู้ผลิต

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

57 63130700316 BIS676 BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจเพ่ือพัฒนากระบวนการร้ือถอน ติดต้ัง
 และทดสอบระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้า

ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้ รศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา
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58 63130700601 BIS676 BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจเพ่ือปรับปรุง
กระบวนการเสนอเบ้ียประกันกลุ่มของบริษัทและองค์กร

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

59 63130700603 BIS676 BIS676 การประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการทางธุรกิจ เพ่ือ
พัฒนากระบวนการขออนุมัติใบลาออกของพนักงาน

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

60 63130700604 BIS676 BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ 
ในการผ่อนช าระสินค้าออนไลน์

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

61 63130700611 BIS676 BIS676 การน าการจัดการกระบวนการทางธุรกิจมาประยุกต์ใช้
เพ่ือพัฒนากระบวนการพิจารณาสินเช่ือส่วนบุคคล

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

62 63130700613 BIS676 BIS676 การประยุกต์ใช้กระบวนการการจัดการทางธุรกิจ 
เพ่ือปรับปรุงกระบวนการอนุมัติการส่ังซ้ือภายใน

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

63 63130700614 BIS676 BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการสินค้าคงคลัง

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

64 63130700615 BIS676 BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
เพ่ือพัฒนาการกระจายสินค้ารองเท้าให้กับลูกค้า

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

65 63130700605 BIS676 BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ เพ่ือพัฒนากระบวนการ
จัดการอนุมัติงบประมาณส ารองจ่ายของพนักงาน

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

66 63130700607 BIS676 BIS676 การประยุกต์ใช้กระบวนการการจัดการทางธุรกิจ 
เพ่ือปรับปรุงกระบวนการการจองห้องประชุม

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

67 63130700608 BIS676 BIS676 การประยุกต์ใช้กระบวนการการจัดการทางธุรกิจ 
เพ่ือปรับปรุงกระบวนการบันทึกเวลางานประเภทงานล่วงเวลา

ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้ รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ
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68 63130700618 BIS676 BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจเพ่ือพัฒนา
ระบบการติดตาม การส่ัง และยกเลิกการส่ังอาหารในร้านอาหาร

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

69 63130700619 BIS676 BIS676 การประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการทางธุรกิจ เพ่ือปรับปรุง
การจัดการข้อมูลของรถยนต์สาหรับธุรกิจรถยนต์มือสอง

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

70 63130700620 BIS676 BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
เพ่ือปรับปรุงกระบวนการการสมัครสมาชิกของธุรกิจค้าปลีก

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

71 63130700621 BIS676 BIS676 การประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการทางธุรกิจเพ่ือ
พัฒนาระบบสร้างหลักสูตรและลงทะเบียนฝึกอบรมพนักงาน

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

72 63130700623 BIS676 BIS676 การประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการทางธุรกิจ
เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการงานออกแบบสินค้า

ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้

73 63130700625 BIS676 BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ 
เพ่ือปรับปรุงระบบบันทึกเวลาการขาดงาน

ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้

74 63130700631 BIS676 BIS676 การประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการทางธุรกิจ
เพ่ือระบบจองคิวออนไลน์

ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้

75 63130700632 BIS676 BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ  
เพ่ือกระบวนการจัดส่งสินค้า

ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้

76 63130700640 BIS676 BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจเพ่ือปรับปรุง
กระบวนการติดตามการส่ังซ้ือช้ินส่วนส าหรับผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีก าลังพัฒนา

ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้

77 63130700317 INT672 INT650 กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลส าหรับการควบคุมคุณภาพยา ดร.สุณิสา สถาพรวจนา ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ
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78 63130700609 BIS674 BIS674 การตรวจสอบแอปพลิเคชันระบบจดัการพนักงานขององค์
ตามหลักมาตรฐาน OWASP Top 10:2021

ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ ดร.สุณิสา สถาพรวจนา

79 63130700612 BIS674 BIS674 การตรวจสอบการควบคุมของระบบงานการเบิกค่า
รักษาพยาบาลบนแพลตฟอร์ม K2 สาหรับ ธุรกิจค้าปลีก

ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ ดร.สุณิสา สถาพรวจนา

80 63130700622 BIS674 BIS674 การประเมินความเส่ียงกับเทคโนโลยีปฏิบัติการ ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ ดร.สุณิสา สถาพรวจนา

81 63130700626 BIS674 BIS674 การตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าถึงฐานข้อมูลของ
ลูกค้าในธุรกิจการขายสินค้าออนไลน์

ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ ดร.สุณิสา สถาพรวจนา

82 63130700630 BIS674 BIS674 การตรวจสอบการควบคุมกระบวนการจัดซ้ือ
วัตถุดิบบนระบบงาน SAP ส าหรับธุรกิจโรงแรม

ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ ดร.สุณิสา สถาพรวจนา


