คณะกรรมการ Short Paper ภาคการศึกษา 2/2564 (สาหรับเกณฑ์ใหม่รหัส 63 ขึ้นไป)
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63130700343
63130700617
63130700628
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63130700638
63130701103
63130701105
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INT670
INT670
INT670
INT670

INT670
INT670
INT670
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15

63130700303

INT678

INT670 ระบบจัดคิวเข้ารับโลหิต

กรรมการ

ระบบซื้อประกันภัยการเดินทางผ่านแอปพลิเคชัน
ระบบฐานข้อมูลสาหรับร้านขายต้นไม้ออนไลน์
ระบบฐานข้อมูลเบิกจ่ายค่าบารุงรักษาอุปกรณ์ไอที
ระบบการจัดการการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย
ระบบฐานข้อมูลการสารวจราคาขายปลีกแนะนาสาหรับรถยนต์
ที่เสียภาษีสรรพสามิต
ระบบฐานข้อมูลการแก้ไขข้อมูลเครดิตบูโร
ระบบจัดการการแบ่งปันค่าสมัครสมาชิก (Sharing subscription)
ระบบจัดการการลางาน
ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร

รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล

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

รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล

ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี
ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี
ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี
ผศ.ดร.สายชล ใจเย็น

ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าจากข้อมูลการใช้บริการห้างสรรพสินค้า
ระบบจัดการข้อมูลการเลี้ยงแมวสาหรับคนรักแมว
ระบบบริหารจัดการงาน IT Support
ระบบบริหารจัดการคาร้องเพื่อปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Request )

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

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

ผศ.ดร.สายชล ใจเย็น

รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล
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20
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63130700324
63130700336
63130700341
63130700327
63130700334
63130700308
63130700315
63130700322
63130700325

INT678
INT698
INT678
BIS676
BIS676
INT672
INT672
INT672
INT672

INT670
INT670
INT605
INT605
INT605
INT672
INT672
INT672
INT672

25

63130700326

INT672

26
27

63130700335
63130700311

INT672
INT672

28
29
30

63130700339
63130700340
63130701109

INT678
INT678
INT678
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ผศ.ดร.สายชล ใจเย็น
ผศ.ดร.สายชล ใจเย็น
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.พรชัย มงคลนาม

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

INT672 การตรวจสอบความปลอดภัยของเว็บแอพพลิเคชั่นสาหรับบริษัท
ธุรกิจค้าไม้แปรรูป
INT672 การใช้ AWS Security Hub ในการตรวจสอบความปลอดภัยของ AWS Cloud
INT672 การตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงฐานข้อมูลบน Azure Synapse
เปรียบเทียบกับการขออนุญาตและออกรายงานสรุป

รศ.ดร.พรชัย มงคลนาม

รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล

รศ.ดร.พรชัย มงคลนาม
รศ.ดร.พรชัย มงคลนาม

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

INT678 ระบบการแจ้งเตือนสัญญาซื้อ-ขาย คริปโตเคอเรนซี่บนระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง
INT678 ระบบแจ้งงานและติดตามงานออนไลน์ โดยใช้ Microsoft Azure
INT678 การวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มการระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรนา
ในประเทศไทย ปี 2565

รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา
รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา
ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์

ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์
ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์
รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา

ระบบจัดคิวเข้าซ่อมรถและจัดคิวช่างซ่อม
ระบบจัดการฐานข้อมูลธุรกิจแปรรูปไม้
ระบบสารสนเทศการจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
ระบบสารสนเทศจองรถตู้สาธารณะสิงห์บุรี -กรุงเทพฯ
ระบบสารสนเทศสาหรับการวางแผนทาการเกษตร
การตรวจสอบและจัดการ การเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้งาน
การตรวจสอบการตั้งค่าและการกาหนดสิทธิของระบบฐานข้อมูลในโรงพยาบาล
การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบจัดเก็บฐานข้อมูล NoSQL
การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยด้านการสื่อสารและการบริหาร
จัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสาหรับระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน
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31

63130700332

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

63130700641
63130701101
63130701104
63130701108
63130701112
63130700329
63130700338
63130700310
63130700312
63130700342
63130700602

SED670 SED670 ระบบบริหารจัดการโครงการด้านสารสนเทศ เพื่อการติดตาม
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการดาเนินงานโครงการด้านสารสนเทศ
SED670 SED670 ระบบจัดเก็บรายการขายสินค้าของร้านขนมบนคลาวดค์อมพิวติ้ง
⇥
SED670 SED670 ระบบการจัดหางานออนไลน์บนระบบคลาวด์
SED670 SED670 ระบบจัดการ Stock ร้านค้าออนไลน์
SED670 SED670 การล้างฟิล์มเนกาทีฟโดยใช้การประมวลผลภาพ
SED670 SED670 ระบบจัดการคาสั่งซื้อ
BIS674 INT678 Chatbot ให้คาแนะนาการเล่นเวทพื้นฐาน
BIS674 INT678 ระบบค้นหาสัตว์เลี้ยงหายโดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์
INT678 INT678 ระบบรับใบสั่งซื้อสาหรับธุรกิจขนาดเล็ก
INT678 INT678 ระบบการจัดการคลังสินค้าบนคลาวด์คอมพิวติ้ง
INT678 INT678 ระบบการจัดการข้อมูลนกแก้วบนคราวด์
INT678 INT678 ระบบจัดเก็บข้อมูลของร้านค้าขายช็อคโกแลตออนไลน์
บนคลาวด์คอมพิวติ้ง เพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์

ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์

รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา

ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์
ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์
ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์
ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์
ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์
รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา
รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา
รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา
รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา
ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์
ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์

รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา
รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา
รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา
รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา
รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา
ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์
ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์
ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์
ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์
รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา
รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา

43
44

63130700610
63130700634

INT678
INT678

INT678 ระบบฐานข้อมูลคลินิกรักษาสัตว์บนคลาวด์คอมพิวติ้ง
INT678 ระบบจัดเก็บและค้นหาข้อมูลบนคลาวด์คอมพิวติ้ง สาหรับบริษัทจัดหา
ทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดเล็ก

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

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

45

63130700635

INT678

INT678 ระบบการจัดเก็บข้อมูลการจองห้องพักของโรงแรมบนคลาวด์คอมพิวติ้ง

ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์

รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา
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46

63130700318

INT678

47
48
49
50
51

63130700321
63130700323
63130700330
63130700633
63130700320

52
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กรรมการ

INT678 ระบบสร้างใบเสนอราคาและใบเสร็จรับเงินพร้อม
จัดเก็บไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์สาหรับฟรีแลนซ์

รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา

ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์

INT678
INT678
INT678
INT678
INT698

INT678
INT678
INT678
INT678
INT645

รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา
รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา
รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา
รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา
ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์

ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์
ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์
ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์
ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์
ดร.โอฬาร โรจนพรพันธุ์

63130700301

INT698

ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์

ดร.โอฬาร โรจนพรพันธุ์

53

63130700313

INT698

INT674 ระบบจดจาและยืนยันตัวตนด้วย MAC Address
สาหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย
INT674 การประกันคุณภาพแบนด์วิทด์และการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
สาหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในสถานศึกษา

ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์

ดร.โอฬาร โรจนพรพันธุ์

54

63130700331

INT698

ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์

ดร.โอฬาร โรจนพรพันธุ์

55
56

63130700345
63130700629

INT670
BIS676

ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์
ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้

ดร.โอฬาร โรจนพรพันธุ์
รศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา

57

63130700316

BIS676

INT674 ระบบตรวจสอบและควบคุมสทธิผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วย
Radius sever ตามพรบ.คอม 2560
INT690 ระบบการจัดการคลังสินค้าเพื่อบริหารจัดการอายุสินค้า
BIS676 การประยุกต์ใช้กระบวนการการจัดการทางธุรกิจขององค์กรในการจัดการการ
คืนวัตถุดิบที่มีปัญหาให้กับทางผู้ผลิต
BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจเพื่อพัฒนากระบวนการรื้อถอน ติดตั้ง
และทดสอบระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้า

ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้

รศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา

ระบบจัดการสินค้าหลังบ้านบนคลาวด์
การประยุกต์ใช้คราวด์เพื่อการจัดการคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร
ระบบแจ้งปัญหาอินเตอร์เน็ตโดยใช้ไมโครซอฟท์อาร์ชัวร์
บริการข้อมูลสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าผ่านแซทบอท
การพัฒนาระบบตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นในคลังจัดเก็บ
วัตถุดิบสาหรับอุตสาหกรรมการผลิตยาโดยอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง

ที่

รหัสนักศึกษา

รายวิชา รายวิชา
ที่ลง
ที่ทา
ทะเบียน Short
เรียน
Paper

58

63130700601

BIS676

59

63130700603

BIS676

60

63130700604

BIS676

61

63130700611

BIS676

62

63130700613

BIS676

63

63130700614

BIS676

64

63130700615

BIS676

65

63130700605

BIS676

66

63130700607

BIS676

67

63130700608

BIS676

ชื่อหัวข้อ
ภาษาไทย

BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจเพื่อปรับปรุง
กระบวนการเสนอเบี้ยประกันกลุ่มของบริษัทและองค์กร
BIS676 การประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการทางธุรกิจ เพื่อ
พัฒนากระบวนการขออนุมัติใบลาออกของพนักงาน
BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
ในการผ่อนชาระสินค้าออนไลน์
BIS676 การนาการจัดการกระบวนการทางธุรกิจมาประยุกต์ใช้
เพื่อพัฒนากระบวนการพิจารณาสินเชื่อส่วนบุคคล
BIS676 การประยุกต์ใช้กระบวนการการจัดการทางธุรกิจ
เพื่อปรับปรุงกระบวนการอนุมัติการสั่งซื้อภายใน
BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการสินค้าคงคลัง
BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
เพื่อพัฒนาการกระจายสินค้ารองเท้าให้กับลูกค้า
BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อพัฒนากระบวนการ
จัดการอนุมัติงบประมาณสารองจ่ายของพนักงาน
BIS676 การประยุกต์ใช้กระบวนการการจัดการทางธุรกิจ
เพื่อปรับปรุงกระบวนการการจองห้องประชุม
BIS676 การประยุกต์ใช้กระบวนการการจัดการทางธุรกิจ
เพื่อปรับปรุงกระบวนการบันทึกเวลางานประเภทงานล่วงเวลา

อาจารย์ที่ปรึกษา

กรรมการ

ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้

รศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา

ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้

รศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา

ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้

รศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา

รศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา

ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้

รศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา

ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้

รศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา

ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้

รศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา

ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้

ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้

รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ

ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้

รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ

ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้

รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ

ที่

รหัสนักศึกษา

รายวิชา รายวิชา
ที่ลง
ที่ทา
ทะเบียน Short
เรียน
Paper

68

63130700618

BIS676

69

63130700619

BIS676

70

63130700620

71

ชื่อหัวข้อ
ภาษาไทย

อาจารย์ที่ปรึกษา

กรรมการ

BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจเพื่อพัฒนา
ระบบการติดตาม การสั่ง และยกเลิกการสั่งอาหารในร้านอาหาร
BIS676 การประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการทางธุรกิจ เพื่อปรับปรุง
การจัดการข้อมูลของรถยนต์สาหรับธุรกิจรถยนต์มือสอง

รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ

ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้

รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ

ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้

BIS676

BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
เพื่อปรับปรุงกระบวนการการสมัครสมาชิกของธุรกิจค้าปลีก

รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ

ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้

63130700621

BIS676

รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ

ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้

72

63130700623

BIS676

BIS676 การประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการทางธุรกิจเพื่อ
พัฒนาระบบสร้างหลักสูตรและลงทะเบียนฝึกอบรมพนักงาน
BIS676 การประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการทางธุรกิจ
เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการงานออกแบบสินค้า

ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว

ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้

73

63130700625

BIS676

BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
เพื่อปรับปรุงระบบบันทึกเวลาการขาดงาน

ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว

ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้

74

63130700631

BIS676

ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว

ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้

75

63130700632

BIS676

BIS676 การประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการทางธุรกิจ
เพื่อระบบจองคิวออนไลน์
BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
เพื่อกระบวนการจัดส่งสินค้า

ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว

ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้

76

63130700640

BIS676

ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว

ผศ.ดร.วรรัตน์ กระทู้

77

63130700317

INT672

BIS676 การประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจเพื่อปรับปรุง
กระบวนการติดตามการสั่งซื้อชิ้นส่วนสาหรับผลิตผลิตภัณฑ์ที่กาลังพัฒนา
INT650 กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลสาหรับการควบคุมคุณภาพยา

ดร.สุณิสา สถาพรวจนา

ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ

ที่

รหัสนักศึกษา

รายวิชา รายวิชา
ที่ลง
ที่ทา
ทะเบียน Short
เรียน
Paper

78

63130700609

BIS674

79

63130700612

BIS674

80
81

63130700622
63130700626

BIS674
BIS674

82

63130700630

BIS674

ชื่อหัวข้อ
ภาษาไทย

อาจารย์ที่ปรึกษา

กรรมการ

BIS674 การตรวจสอบแอปพลิเคชันระบบจดัการพนักงานขององค์
ตามหลักมาตรฐาน OWASP Top 10:2021
BIS674 การตรวจสอบการควบคุมของระบบงานการเบิกค่า
รักษาพยาบาลบนแพลตฟอร์ม K2 สาหรับ ธุรกิจค้าปลีก

ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ

ดร.สุณิสา สถาพรวจนา

ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ

ดร.สุณิสา สถาพรวจนา

BIS674 การประเมินความเสี่ยงกับเทคโนโลยีปฏิบัติการ
BIS674 การตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงฐานข้อมูลของ
ลูกค้าในธุรกิจการขายสินค้าออนไลน์
BIS674 การตรวจสอบการควบคุมกระบวนการจัดซื้อ
วัตถุดิบบนระบบงาน SAP สาหรับธุรกิจโรงแรม

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

ดร.สุณิสา สถาพรวจนา
ดร.สุณิสา สถาพรวจนา

ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ

ดร.สุณิสา สถาพรวจนา

