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 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
 โทร : 02 - 218-5715 - 6   http://it.acc.chula.ac.th 

    MASTER OF SCIENCE IN 

INFORMATION TECHNOLOGY 

IN BUSINESS 

    การน าเสนอโครงการพเิศษ 

การน าเสนอโครงการพิเศษ เป็นการสาธิตระบบ

สารสนเทศซ่ึงพัฒนาโดยนิสิตผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาค

การศึกษาโดยระบบสารสนเทศที่พัฒนาจะสอดคล้องกับ

สาขาวิชาที่ศึกษา อ้างอิงจากกระบวนการทางธุรกิจจริง และใช้

เคร่ืองมือ (Software Tools) ที่ทันสมัยและเหมาะสมในการ

พัฒนาระบบ 

นิสิตผู้ส าเร็จการศึกษาจะน าเสนอโครงการพิเศษ

ให้แก่ผู้สนใจ โดยมีการสาธิต (Demonstration) ระบบที่ จะ

พัฒนา และเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถาม จึงขอเรียนเชิญท่าน

ผู้สนใจเข้าร่วมฟังในวัน เวลา และสถานที่ตามก าหนดการนี ้

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

ผู้เข้าฟังที่เป็นนิสิต และนักศึกษา จะได้เห็นการพัฒนา

ระบบสารสนเทศต่างๆ  ซึ่งจะท าให้มีความเข้าใจในเนือ้หาวิชา

เรียนได้ดีขึน้ และได้ไอเดียในการท า Senior Project / Special 

Project 

หลักสูตร 

1. ระบบสารสนเทศทางการจดัการ 

(Management Information System: MIS) 

 

     

หมายเหตุประกอบตารางเวลา 

           โครงการพิเศษที่อยู่ในเกณฑ์ดีเด่น 

                MIS : Management Information System 

 

วิธีการเข้าร่วมฟัง 
1. ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังผ่านทางเว็บ http://it.acc.chula.ac.th 
2. จองเข้าฟังผ่านหลักสตูร (ไม่จ ากัดจ านวน) 
3. ลงทะเบียนหน้างาน 
หมายเหตุ: นิสตินักศึกษาสถาบันอื่น สามารถจองเข้าฟังเป็น
หมู่คณะได้ 
 

ขอเชิญร่วมฟัง 

การน าเสนอโครงการพเิศษ 
 

 
  ไม่มีค่าใช้จ่าย 



ตารางน าเสนอโครงการพเิศษ 

 

ห้อง 9.00 น. 10.00 น. 11.00 น. 

606 
 

คลงัข้อมลูและระบบสนบัสนนุการตดัสินใจด้านการด าเนินงานระบบ
การแพทย์ฉกุเฉิน  
ภัทชิรา  อุณวรรณธรรม   
Oracle 11g , Tableau 10.1 

คลงัข้อมลูและระบบสนบัสนนุการตดัสินใจส าหรับธุรกิจจ าหน่าย
ของเล่น 
 พันธนนท์  วรรุ่งเรืองสกุล   
Microsoft SQL Server 2014 ,Tableau 10.0 

คลงัข้อมลูและระบบสนบัสนนุการตดัสินใจของธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง 
  
อนุรักษ์  จันเคร่ือง   
Microsoft SQL Server 2014 ,Tableau 10.1 
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โครงการอิมพลีเมนท์ เอสเอพี 6.0 : โมดลูบญัชีการเงินของธุรกิจจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์   
พมิล   ลิม้อารีย์สุข  
Oracle 10g , SAP ECC 6.0 

โครงการอิมพลีเมนท์ เอสเอพี 6.0 : โมดลูการขายและกระจาย
สินค้าของธุรกิจผลิตแปง้มนัส าปะหลงั   
นราภวิัฒน์   ทองรอง   
Oracle 10g , SAP ECC 6.0 

คลงัข้อมลูและระบบสนบัสนนุการตดัสินใจของธุรกิจแฟรนไชส์ซอฟต์ไอศรีม  
 
ณัฐพงษ์   เทดิศักดิ์ศรี   
Microsoft SQL Server 2012 ,Tableau 9.2 

 
608 

โครงการอิมพลีเมนท์ เอสเอพี อีซีซี 6.0 : โมดลูการจดัการวตัถดุิบของธุรกิจ
ผลิตวงจรรวม   
ธัญญธร  อารีสกุลสุข  
Oracle 10g , SAP ECC 6.0 

โครงการอิมพลีเมนท์ เอสเอพี อีซีซี 6.0 : โมดลูการขายและ
กระจายสินค้าส าหรับธุรกิจจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์  
จริญญา  วาดรักชิต 
Oracle 10g , SAP ECC 6.0 

คลงัข้อมลูและระบบสนบัสนนุการตดัสินใจเก่ียวกบัตวัชีว้ดัทาง
เศรษฐศาสตร์และพลงังานของภมูิภาคอาเซียน  
ณัชพล  สุปัญญา 
Microsoft SQL Server 2014 ,Tableau 10.0 
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โครงการอิมพลีเมนท์ เอสเอพี อีซีซี 6.0 : โมดลูการจดัการวตัถดุิบส าหรับธุรกิจ
จ าหน่ายชิน้ส่วนอะไหล่รถจกัรยานยนต์ 
ณัฏฐ์วรัตถ์  ตนานุประวัติ  
Oracle 10g , SAP ECC 6.0 

คลงัข้อมลูและระบบสนบัสนนุการตดัสินใจส าหรับธุรกิจสินค้า
ตกแตง่บ้าน  
ปิตพิร  จันทร์ไทยศรี   
Microsoft SQL Server 2014 ,Tableau 10.1 

คลงัข้อมลูและระบบสนบัสนนุการตดัสินใจของธุรกิจภาพยนตร์  
  
อนณ  งามวุฒวิร   
Microsoft SQL Server 2016 ,Tableau 10.1 
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คลงัข้อมลูและระบบสนบัสนนุการตดัสินใจของธุรกิจบรรจภุณัฑ์โพลิเมอร์  
 
เสริมเกียรติ  อธิคมกุลชัย   
Microsoft SQL Server 2012 ,Tableau 10.1 

คลงัข้อมลูและระบบสนบัสนนุการตดัสินใจของธุรกิจจดัการแหล่ง
ทอ่งเท่ียวปลายทาง 
เชษฐา  มหาไชยวงศ์   
Microsoft SQL Server 2014 , MS Power BI 

คลงัข้อมลูและระบบสนบัสนนุการตดัสินใจส าหรับการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
และบริการผ่านตวัแทนจ าหน่ายของธุรกิจโทรคมนาคม  
ธาริณี   สุทธะตัง้  
Microsoft SQL Server 2014 ,Tableau 10.1 
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โครงการอิมพลีเมนท์ เอสเอพี 6.0 : โมดลูการบริหารจดัการวตัถดุบิของธุรกิจ
จดัจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์   
เศรษฐกรณ์   บ ารุงเศรษฐพงษ์ 
Oracle 10g , SAP ECC 6.0 

คลงัข้อมลูและระบบสนบัสนนุการตดัสินใจของธุรกิจส่งออก
อาหาร  
ธีรศักดิ์  อธิพันธ์ุอ าไพ  
Microsoft SQL Server 2014 ,Tableau 9.3 

 


