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นำย พอลิโน เมนโดซ่ำ 

หัวข้อวิทยำนิพนธ์ HIGH 

VOLTAGE BATTERY SUPPLY 

BASE STUDY IN SOUTHEAST 
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นำย วรพจน์ องค์วิมลกำร  
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ การพัฒนาดิจทิัล

คอมเมิรซ์แพลตฟอร์มบนพ้ืนฐาน

โครงสร้างบูรณาการของสถาปตัยกรรม

องค์กรรูปแบบมาตรฐานโทกาฟ 9.1 

กรณีศึกษา ธุรกิจฟาร์มเกษตร 

อัจฉริยะ 

นำย ธีรภัทร ปิยำพันธ์ 
หัวข้อวิทยำนิพนธ์  การพัฒนาระบบ

คลังข้อมูลร่วมกับการแสดงผลเชิงแผน

ที่เพ่ือการสนับสนุนการตดัสินใจ 

ร.ท.หญิง นำถตยำ ขุนทอง 
หัวข้อวิทยำนิพนธ์  การพัฒนาระบบ

สารสนเทศด้านการบรหิารจดัการงาน

ซ่อมบ ารุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ ด้วยบูทสแตรป ฟอนท์

เอ็น เฟรมเวริ์ค 

ร.อ. กิตติศักดิ์ สวนสอน 

หัวข้อสำรนิพนธ ์การพัฒนาระบบ

สารสนเทศส าหรับการบริหารงาน

ด้านก าลังพล กองทัพอากาศ 

น.ส. กมลวรรณ พงษ์ศิลป์ 
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ การพัฒนาไอ โอ 

เอส แอปพลิเคชันส าหรับบริหาร

จัดการเส้นทางการเดินรถโดยสาร

ประจ าทางรูปแบบพลวัตของ

อัลกอริทึม เอ สตาร์ ด้วยภาษาสวิฟท์

บนคลาวด ์



 น.ส. สำวิตรี จันทร์ฮวบ 

หัวข้อสำรนิพนธ์ การพัฒนา

แบบจ าลองสารสนเทศเชิง

กระบวนงานส าหรับติดตามผล

ด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการกรม

ที่ดินมาตรฐาน บี พี เอ็ม เอ็น 2.0 

น.ส. พรทิพย์ ผดุงพจน ์

หัวข้อสำรนิพนธ์ การพัฒนา

แบบจ าลองสารสนเทศอัจฉริยะ

ส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ

งบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วยวิธี

มาร์คอฟ เชน มอนติคาร์โล 

นำย คมชัย ปวโรภำส 

หัวข้อสำรนิพนธ์ ระบบอ านวย

ความสะดวกในการก าหนดค่าและ

ค านวณที่อยู่ ไอพี ให้กับอุปกรณ์เรา

เตอร์ 

นำย ทวนฤทธิ์ สหแพทย์ 

หัวข้อสำรนิพนธ ์การพัฒนาระบบ

โฆษณาสื่อนอกบ้านโดยใช้

เทคโนโลยบีีคอน 

นำย วรวุฒิ บัวทองจันทร์ 

หัวข้อสำรนิพนธ ์ ต้นแบบการอนุ

วัติการจัดการระบบบริการสหกรณ์

ร้านค้าดิจทิัลในประเทศไทยที่มี

ความน่าเชื่อถือด้วยการประยุกต์ใช้

บล็อกเชน 

น.ส. โยษติำ ค ำบุญม ี
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ การพัฒนา

แบบจ าลองการคดัแยกมะเขือเทศด้วย
เทคนิคการเรียนรูเ้ชิงลึก ของโครงข่าย

ประสาทเทียม 



นำย วิลำส วิถีไพร 

หัวข้อสำรนิพนธ ์ การพัฒนากรอบ

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ

เบอร์ส าหรับอินเทอร์เน็ตประสาน

สรรพสิ่ง 

นำย เฐียรเกษม สุธำวณัฐพงศ ์
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ การพัฒนาโมบาย

แอพพลิเคชันส าหรับบริหารจัด

การพลังงานไฟฟ้าภายในบ้านอัจฉริยะ

ด้วย ไอโอนิค เฟรมเวิรค์ ด้วยสมาร์ท

โมบาย 

จ.ส.อ. เกียรติศักดิ์ ลุยทอง 

หัวข้อสำรนิพนธ ์ การพัฒนาระบบ

เฝ้าระวังภัยคุกคาม ตรวจหาการบุก

รุก และแจ้งเตือนการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของศูนย์ไซ

เบอร์กองทัพบก 

น.ส. แพรวพรรณริณ์ ด้วงเจริญ 
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ การวิเคราะหแ์ละ

ออกแบบกระบวนการเงินกู้ยมืเพือ่

การศึกษาโดยใช้หลักการBPM 

นำย กำรณ์ไกล สุนทร 
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ ตัวแบบวิเคราะห์

การเพิ่มผลผลติ ส าหรับไฮโดรโปนกิส์

ฟาร์มอัจฉริยะโดยใช้เทคนิคการ 

เรียนรูเ้ชิงลึก 

น.ส. จุฑำมำศ เพ่ิมพูนเจริญยศ 
หัวข้อสำรนิพนธ์ การพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียน

อัจฉริยะส าหรับนักเรียน ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาล

ไทรโยค 



นำย ณัฐพงษ์ เหมำะภักดี 

หัวข้อสำรนิพนธ ์การพัฒนาระบบ

ป้ายโฆษณาดจิิตอล โดย ใช้การ

ตรวจจับใบหนา้เพื่อวิเคราะห์

กลุ่มเป้าหมาย 

น.ส. สิทธินี ศรีศักดำ 
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ พัฒนาตัวแบบ

ไฮบริดจ์คลังข้อมูลขนาดใหญ่ ส าหรับ

บริหารจดัการทรัพยากรบุคคล 

กรณีศึกษา กรมทางหลวงชนบท 

น.ส. ฐติำภรณ์ เดชวิริยะวงศ์ 

หัวข้อสำรนิพนธ ์การพัฒนา

รูปแบบการวิเคราะห์ความเสีย่ง

แบบอัจฉะริยะของผูป้่วยภาวะหยุด

การหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น

ด้วยไมโครซอฟท์ พาวเวอร์ บีไอ 

นำย มนัสนนท์ โสรัตน์ 

หัวข้อสำรนิพนธ ์การพัฒนาระบบ

การจองเวลาออกรอบสนามกอล์ฟ

บนเว็บ 

นำย จิรำพัชร์ พันธุ์ถำวรชัย 

หัวข้อสำรนิพนธ ์แนวทางการ

พัฒนากรอบการคืนสภาพได้ดา้นไซ

เบอร์ส าหรับการประมวลผลแบบ

คลาวด ์

น.ส. พงษ์สดุำ บำนชื่น 
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ การพัฒนา

แบบจ าลองการวิเคราะห์ข้อมูลการ

ให้บริการเพือ่จ าแนกหมวดหมู ่

ความคิดเห็นของลูกค้าด้วยเทคนิคการ

เรียนรูเ้ชิงลึก 



นำย สุรชำติ วรกุลรังสรรค์ 

หัวข้อสำรนิพนธ ์ระบบธุรกิจ

อัจฉริยะเพื่อการสนับสนนุการ

ตัดสินใจวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุ

บนทางพิเศษ 

น.ส. ภัทรำพร โชติมหำ 

หัวข้อสำรนิพนธ ์การจัดท าแนว

ทางการตรวจสอบภายในตาม

มาตรฐาน ISO 27001 : 2013 

กรณีศึกษาการทางพิเศษแห่ง

ประเทศไทย 

น.ส. จินตนำ ดำวใส 
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ การพัฒนาสมาร์ท

โมบายออกเม้นเตด็ เรียลลติี้ 

แอพพลิเคชั่น ส าหรับนักท่องเที่ยว

จังหวัดภูเก็ต กรณีศึกษา หาดป่าตอง 

น.ส. ปัทมำ เที่ยงสมบุญ 
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ ระบบธรุกิจ

อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตดัสินใจของ

ผู้บริหาร กรณีศึกษากลุม่โรงพยาบาล 

นำย ปิยะพงศ์ จันทร์ปำน 
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ การตดิตั้งและ

ประเมินประสิทธิภาพของระบบ

คอมพิวเตอร์เสมือนกรณีศึกษา: 

คลาวด์คอมพิวติ้ง บริษัท อินเทอร์เน็ต

ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

นำย วิริยะ รอดโพธิ์ทอง 

หัวข้อสำรนิพนธ ์การพัฒนาระบบ

การจัดการนัดหมายของงาน ATF 
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ร.อ.หญิง อโณทัย มีสุวรรณ 

หัวข้อสำรนิพนธ ์การวิเคราะห์และ

ออกแบบระบบการบริหารงานด้าน

ก าลังพลกองทัพอากาศ ด้วย

หลักการ การจัดการกระบวนการ

ทางธุรกิจ 

นำย พลทัต ช้อยเพ็ง 

หัวข้อสำรนิพนธ ์การพัฒนา

รูปแบบบริหารจัดการร้านคา้ปลกี

ดิจิทัลเพื่อจัดจ าหนา่ยอะไหล่

รถจักรยานยนต์ด้วยกรอบการ

ท างานโอด ู

นำย กรณัด เจนศำสตรำ 

หัวข้อสำรนิพนธ ์การวิเคราะห์และ

ออกแบบกระบวนการท างานสหกิจ

ศึกษา โดยใช้หลักการBPM 

น.ส. กิตติยำกร ควรอำจ 

หัวข้อสำรนิพนธ์ Electric Vehicle 

Commercialization in the 

Kingdom of Thailand:  Analysis 

using AHP 
 


