การนาเสนอโครงการพิเศษ

MASTER OF SCIENCE IN
INFORMATION TECHNOLOGY
IN BUSINESS
หลักสูตร
1. ระบบสารสนเทศทางการจัดการ
(Management Information System: MIS)

หมายเหตุประกอบตารางเวลา
โครงการพิเศษที่อยู่ในเกณฑ์ ดีเด่ น
MIS : Management Information System

การน าเสนอโครงการพิ เ ศษ เป็ นการสาธิ ต ระบบ
สารสนเทศซึ่งพัฒนาโดยนิ สิตผู้สาเร็ จการศึกษาในแต่ ละภาค
การศึ ก ษาโดยระบบสารสนเทศที่ พั ฒ นาจะสอดคล้ องกั บ
สาขาวิชาที่ศึกษา อ้ างอิงจากกระบวนการทางธุรกิจจริง และใช้
เครื่ องมื อ (Software Tools) ที่ ทั น สมั ย และเหมาะสมในการ
พัฒนาระบบ

ขอเชิญร่ วมฟั ง

การนาเสนอโครงการพิเศษ

นิ สิ ต ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจะน าเสนอโครงการพิ เ ศษ
ให้ แก่ ผู้ สนใจ โดยมี ก ารสาธิ ต (Demonstration) ระบบที่ จ ะ
พั ฒ นา และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู ฟั ง ซั ก ถาม จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ าน
ผู้สนใจเข้ าร่ วมฟั งในวัน เวลา และสถานที่ตามกาหนดการนี ้
โดยไม่ เสียค่ าใช้ จ่ายใดๆ
ผู้เข้ าฟั งที่เป็ นนิสิต และนักศึกษา จะได้ เห็นการพัฒนา
ระบบสารสนเทศต่ างๆ ซึ่งจะทาให้ มีความเข้ าใจในเนือ้ หาวิชา
เรี ยนได้ ดีขึน้ และได้ ไ อเดียในการทา Senior Project / Special
Project

วิธีการเข้ าร่ วมฟั ง
1. ลงทะเบียนเข้ าร่ วมฟั งผ่ านทางเว็บ http://it.acc.chula.ac.th
2. จองเข้ าฟั งผ่ านหลักสูตร (ไม่ จากัดจานวน)
3. ลงทะเบียนหน้ างาน
หมายเหตุ: นิสติ นักศึกษาสถาบันอื่น สามารถจองเข้ าฟั งเป็ น
หมู่คณะได้

วันเสาร์ ท่ ี 9 กันยายน 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ชัน้ 6
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ไม่ มีค่าใช้ จ่าย
สอบถามรายละเอียดได้ ท่ ี
โทร : 02 - 218-5715 - 6 http://it.acc.chula.ac.th
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คลังข้ อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้ านการดาเนินงานระบบ
การแพทย์ฉกุ เฉิน
ภัทชิรา อุณวรรณธรรม
Oracle 11g , Tableau 10.1

คลังข้ อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจสาหรับธุรกิจจาหน่าย
ของเล่น
พันธนนท์ วรรุ่งเรืองสกุล
Microsoft SQL Server 2014 ,Tableau 10.0

คลังข้ อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจของธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง

โครงการอิมพลีเมนท์ เอสเอพี 6.0 : โมดูลบัญชีการเงินของธุรกิจจาหน่าย
เฟอร์ นิเจอร์
พิมล ลิม้ อารีย์สุข
Oracle 10g , SAP ECC 6.0
โครงการอิมพลีเมนท์ เอสเอพี อีซีซี 6.0 : โมดูลการจัดการวัตถุดิบของธุรกิจ
ผลิตวงจรรวม
ธัญญธร อารีสกุลสุข
Oracle 10g , SAP ECC 6.0
โครงการอิมพลีเมนท์ เอสเอพี อีซีซี 6.0 : โมดูลการจัดการวัตถุดิบสาหรับธุรกิจ
จาหน่ายชิ ้นส่วนอะไหล่รถจักรยานยนต์
ณัฏฐ์ วรัตถ์ ตนานุประวัติ
Oracle 10g , SAP ECC 6.0
คลังข้ อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจของธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์โพลิเมอร์

โครงการอิมพลีเมนท์ เอสเอพี 6.0 : โมดูลการขายและกระจาย
สินค้ าของธุรกิจผลิตแป้งมันสาปะหลัง
นราภิวัฒน์ ทองรอง
Oracle 10g , SAP ECC 6.0
โครงการอิมพลีเมนท์ เอสเอพี อีซีซี 6.0 : โมดูลการขายและ
กระจายสินค้ าสาหรับธุรกิจจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์
จริญญา วาดรักชิต
Oracle 10g , SAP ECC 6.0
คลังข้ อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจสาหรับธุรกิจสินค้ า
ตกแต่งบ้ าน
ปิ ติพร จันทร์ ไทยศรี
Microsoft SQL Server 2014 ,Tableau 10.1
คลังข้ อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจของธุรกิจจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวปลายทาง
เชษฐา มหาไชยวงศ์
Microsoft SQL Server 2014 , MS Power BI
คลังข้ อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจของธุรกิจส่งออก
อาหาร
ธีรศักดิ์ อธิพันธุ์อาไพ
Microsoft SQL Server 2014 ,Tableau 9.3

คลังข้ อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจของธุรกิจแฟรนไชส์ซอฟต์ไอศรี ม

เสริมเกียรติ อธิคมกุลชัย
Microsoft SQL Server 2012 ,Tableau 10.1
โครงการอิมพลีเมนท์ เอสเอพี 6.0 : โมดูลการบริ หารจัดการวัตถุดบิ ของธุรกิจ
จัดจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์
เศรษฐกรณ์ บารุงเศรษฐพงษ์
Oracle 10g , SAP ECC 6.0

อนุรักษ์ จันเครื่อง
Microsoft SQL Server 2014 ,Tableau 10.1

ณัฐพงษ์ เทิดศักดิ์ศรี
Microsoft SQL Server 2012 ,Tableau 9.2
คลังข้ อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับตัวชีว้ ดั ทาง
เศรษฐศาสตร์ และพลังงานของภูมิภาคอาเซียน
ณัชพล สุปัญญา
Microsoft SQL Server 2014 ,Tableau 10.0
คลังข้ อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจของธุรกิจภาพยนตร์
อนณ งามวุฒวิ ร
Microsoft SQL Server 2016 ,Tableau 10.1
คลังข้ อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจสาหรับการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
และบริ การผ่านตัวแทนจาหน่ายของธุรกิจโทรคมนาคม
ธาริณี สุทธะตัง้
Microsoft SQL Server 2014 ,Tableau 10.1

