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สารจากรองอธิการบดปีระจำวิทยาเขตสุรินทร 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ      

ราชมงคลสุรินทร ครั้งที่ 13 “วิจัยและนวัตกรรมเพื ่อพัฒนาเศรษฐกิจ BCG” ระหวางวันที ่ 17 – 18 

พฤศจิกายน 2565 เพื่อเปนเวทีใหคณาจารย นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและนักประดิษฐ  รวมทั้งผูที่สนใจ ได

นำเสนอและเผยแพรผลงานวิจัย งานสรางสรรค สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมสูสาธารณชน นอกจากนี้ยังเปน

เวทีในการยกยอง ประกาศเกียรติคุณเจาของผลงานวิจัย การแลกเปลี่ยนองคความรู เทคโนโลยีที่กาวหนา 

และประสบการณ เพื่อสรางเครือขายดานการวิจัยใหกวางขวางมากยิ่งขึ ้น การจัดการประชุมวิชาการ 

ประกอบดวย การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation) จำนวน 326

เรื่อง ภาคโปสเตอร (Poster presentation) จำนวน 261 เรื ่อง  รวมจำนวน 587 เรื ่อง และการจัดทำ

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings)  

ในนามของคณะกรรมการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ ขอขอบคุณเจาภาพรวม ไดแก 

สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)  มหาวิทยาลัยแมโจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร  สมาคมศิษยเกา มทร.อีสาน  สมาคม

ศิษยเกา มทร.อีสาน วข.สุรินทร  โรงแรมทองทารินทร มทร.อีสาน นครราชสีมา  มทร.อีสาน วิทยาเขต

สกลนคร  มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแกน  สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีไดเสียสละเวลาพิจารณาบทความ 

รวมถึงนักวิจัยทุกทานที่ใหเกียรติสงผลงานมานำเสนอในการประชุมวิชาการครั้งนี้ และหวังวาทานจะไดรับ

ความรูและประสบการณไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบไป 
 

 

 

 

                                                                (รองศาสตราจารย ดร.สำเนาว เสาวกูล) 

     รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร 
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กลุมบทความวิจัย บทความวิชาการ สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม 
ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร   ประกอบดวยกลุมการนำเสนอผลงาน ดังนี้ 

 กลุมท่ี 1 เกษตรศาสตร วิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 กลุมท่ี 2 วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี

 กลุมท่ี 3 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 กลุมท่ี 4 บริหารธุรกิจ 

 กลุมท่ี 5 วิจัยสถาบัน 

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 

 บอเลี้ยงปลาขนาดเล็กในโรงเรือน หรือ ในพ้ืนท่ีจำกัด ควบคุมและตรวจสอบดวยเทคโนโลยีไอโอที (กรณีศึกษา

การเลีย้งปลานิล) 

 สมารทคอนโทรลบอก 

 อุปกรณตรวจวัดสภาพแวดลอมแบบสื่อสารไรสายระยะไกลดวยลอรราเทคโนโลยีสำหรับฟารมเกษตรอัจฉริยะ 

 นวัตกรรมหุนสรางสรรค "มือสามารถ" 

 อุปกรณเสรมิความปลอดภยัสำหรบัการทำธุรกรรมบิทคอยนผาน Blue Wallet 

 เครื่องผลิตน้ำพลาสมาดวยไฟฟาแรงสูงท่ีความดันบรรยากาศจากพลงังานโซลารเซลล 

 รถตัดหญาไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

 อุปกรณบำรุงรักษาเชิงคาดการณสำหรับมอเตอรอุตสาหกรรมดวยเทคโนโลยไีอโอทีและเครือขายลอรรา 

 เครื่องพนสารอินทรียแบบควบคุมระยะไกล 

 เครื่องเก็บขาวเปลือกอัจฉริยะ 

 นวัตกรรมเครื่องอัดเม็ดอาหารปลา 

 นวัตกรรมปุยอัดเม็ดมลูจิ้งหรดี 

 ระบบพนน้ำและระบบใหน้ำอัตโนมัติในโรงเรือนกระบือ 

 นวัตกรรมโรงอบแหงแผงไขดวยพลังงานแสงอาทิตย 

 นวัตกรรมโรงอบแหงไขน้ำดวยพลงังานแสงอาทิตย 

 นวัตกรรมตูอบแหงขาวกลองงอกเพ่ือการแปรรูป 

 นวัตกรรมบอเลี้ยงจิ้งหรีดแบบสมารทฟารม 

 นวัตกรรมปลาคารฟท่ีกินไขน้ำเปนอาหาร 

 นวัตกรรมผลิตภณัฑหมอนไหมและการยอมส ี

 semi-automatic animal feed mixer prototype control by application 

 สุข สุขา 
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คณะกรรมการฝายเลขานุการ การจัดประชุมวิชาการ (Secretariat Committee) 

คณะท่ีปรึกษา  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

อธิการบดมีหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 

คณบดีคณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร 

คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ผูอำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร 

ผูอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร 

นายกสมาคมศิษยเกา มทร.อีสาน 

นายกสมาคมศิษยเกา มทร.อีสาน วข.สุรินทร 

ผูจัดการโรงแรมทองทารินทร 

ผูอำนวยการสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
 

ประธานกรรมการ  

รองศาสตราจารย ดร.สำเนาว เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร 
 

รองประธานกรรมการ  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วุฒชิยั สิทธิวงษ คณบดีคณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี 

อาจารย ดร.ภรณี หลาวทอง  คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
 

เลขานกุาร  

นางสาวสุเนตรา ทองจันทร  ผูอำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร 
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กำหนดการประชุมวิชาการ (Program Overview) 17 - 18 พฤศจิกายน 2565 

 
17 พ.ย. 65 เวลา กิจกรรม 

ภาคเชา 08.30 - 08.45 น. ลงทะเบียนและเขารวมโครงการ 

08.45- 09.00 น. 

 

 

09.00 - 09.30 น. 

1.เขาสูชวงพิธีการ พิธีกรทักทาย และนำเขาสูพิธีการ 

- กลาวรายงานโดย รองศาสตราจารย ดร.สำเนาว  เสาวกูล รองอธิการบดี

ประจำวิทยาเขตสรุินทร 

- ประธานในพิธี     รองศาสตราจารย ดร.โฆษิต ศรีภูธร 

                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

กลาวเปดงาน 
09.40 – 10.30 น. Keynote Speaker1   Prof.Dr. Le Dinh Phung   

10.30 - 11.20 น. Keynote Speaker2   ทาน สุวรรณี คำมั่น   

11.20 - 12.10 น. Keynote Speaker3   ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล 

12.10-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน/ชมผลงานภาคโปสเตอร 

ภาคบาย 13.00-17.00 น. นำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย (รูปแบบ Hybrid Conference) 

        กลุมท่ี 1 เกษตรศาสตร วิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรสุขภาพ 

        กลุมท่ี 2 วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

        กลุมท่ี 3 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

        กลุมท่ี 4 บริหารธุรกิจ 

        กลุมท่ี 5 วิจัยสถาบัน 

13.00-17.00 น. ผูนำเสนอภาคโปสเตอร/สิ่งประดิษฐ (รูปแบบ Hybrid Conference) 

18 พ.ย. 65 เวลา กิจกรรม 

ภาคเชา 08.00-12.00 น. นำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย (รูปแบบ Hybrid Conference) (ตอ) 

        กลุมท่ี 1 เกษตรศาสตร วิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรสุขภาพ 

        กลุมท่ี 2 วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

        กลุมท่ี 3 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

        กลุมท่ี 4 บริหารธุรกิจ 

        กลุมท่ี 5 วิจัยสถาบัน 

ภาคบาย 13.00-14.30 น. เสวนา เรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ BCG” 

14.30-15.30 น. ประกาศผลการตัดสินการนำเสนอผลงานวิชาการ 

มอบรางวัลพรอมเกียรติบัตร 

15.30-16.30 น. พิธีปด โดย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

วิทยาเขตสรุินทร 
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วิทยากรบรรยายพิเศษ (Keynote Speaker) 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.Dr. Le Dinh Phung   
Vice Rector for Science Management and International 

Relations 

บรรยายพิเศษ ในหัวขอ  

“Livestock environment pollution reduction in 

Vietnam” 

ทาน สุวรรณี คำมั่น 

อดีตรองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

บรรยายพิเศษ ในหัวขอ  

“การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล 

ผูกอตั้ง และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร 

จำกัด (มหาชน) 

บรรยายพิเศษ ในหัวขอ  

“การศึกษาที่มุงเนนวิจัยและนวัตกรรมที่ใชงานได” 
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รายช่ือผูทรงคุณวุฒพิิจารณาบทความทางวิชาการ (Peer Review) 

 

กลุมเกษตรศาสตร วิทยาศาสตร และ วิทยาศาสตรสุขภาพ 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

อาจารย ดร.ทวี เหลาดิ้ม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวคนธ เหมวงษ 

อาจารย ดร.มัทนียา สารกุล 

รองศาสตราจารย ดร.ปรเมศ บันเทิง 

รองศาสตราจารย ดร.บัณฑิต ยวงสรอย 

อาจารย ดร.สุกัลยา เชิญขวัญ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาณุพล หงสภักดี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา จุฑาเกตุ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรเวทย อุทโธ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกสิทธ์ิ ออนสอาด 

รองศาสตราจารย ดร.วีรเวทย อุทโธ 

อาจารย ดร.อนนท จันทรเกตุ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัตติกาล เสนนอย 

อาจารย ดร.รณชัย พรมชาติ 

อาจารย ดร.ชัชวาล แสงฤทธ์ิ 

อาจารย ดร.ธำรงค บุญพรหม 

ศาสตราจารย ดร.ภัคพงศ ปวงสุข 

อาจารย ดร.ปตุนาถ หนูเสน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัญญวนิช ธัญสิริวรรธน 

อาจารย ดร.สุทธิพงศ เปรื่องคา 

อาจารย ดร.ปุญญิศา ชารีรักษ 

อาจารย ดร.นพรัตน ผกาเชิด 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุปรีณา ศรีใสคำ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย บุตรนันท 

อาจารย ดร.สมชาย บุตรนันท 

อาจารย ดร.ชอแกว อนิลบล 

อาจารย ดร.ธีรพงษ ใจชาญสุขกิจ 

รองศาสตราจารย ดร.ชลี ไพบูลยกิจกุล 

อาจารย ดร.รัชนี พุทธา 

ผูชวยศาสตราจารย บษพร วิรุณพันธุ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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อาจารย ดร.พนม สุทธิศักดิ์โสภณ 

ผูชวยศาสตราจารยเอราวัณ เบาทอง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังคณา บุญยืด 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติชัย ไชยสีดา 

อาจารย ดร.นันทวรรณ คณะวาป 

อาจารย ดร.ภัทราพร ศิริพิพัฒน 

ผูชวยศาสตราจารย มนตรี ทองมูล 

อาจารย ดร.เบญจธรรม สุขณีวัฒน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญเดือน รัตนา 

รองศาสตราจารย ดร.บรรจง บุญชม 

ผูชวยศาสตราจารย วรชาติ โตแกว 

อาจารย ดร.พรรวิภา แพงศรี 

รองศาสตราจารย เดชา นาวานุเคราะห 

อาจารย ดร.ณัฎวลิณคล เศรษฐปราโมทย 

ผูชวยศาสตราจารย มาโนช ขำเจริญ 

อาจารย ดร.ธิดารัตน แกวคำ 

อาจารย ดร.เทียมมะณีย รัตนวีระพันธ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิทวัน จันทร 

อาจารย ดร.กัญจน จันทรศรีสุคต 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอ้ือมพร จันทรสองดวง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จตุพร หงสทองคำ 

รองศาสตราจารย ดร.ประสาท เนืองเฉลิม 

ผูชวยศาสตราจารย จันทรเฉิดฉาย สังเกตกิจ 

รองศาสตราจารย ดร.ปราณีต งามเสนห 

อาจารย ดร.เอกราช ตังควานิช 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิรุตติ์ สุขดี 

อาจารย ดร.รำไพ นามพิลา 

อาจารย ดร.อรุณี พรมคำบุตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดำรงฤทธ์ิ จันทรา 

อาจารย ดร.อนุพันธ สุวรรณพันธ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรุณี พวงบุตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรัญญา บุทธิจักร 

อาจารย ดร.เจษฎานันท เวียงนนท 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรรยา สิงหคำ 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกลาธนบุรี 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตตาก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

นักวิจัยอิสระ (เกษียณอายุราชการ) 

นักวิจัยอิสระ (เกษียณอายุราชการ) 

บริษัท ผลิตภัณฑอาหารเมอริท จำกัด 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนยสามพราว 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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กลุมเกษตรศาสตร วิทยาศาสตร และ วิทยาศาสตรสุขภาพ 

ผูทรงคุณวุฒิภายใน 

รองศาสตราจารย ดร.สำเนาว เสาวกูล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิภาวรรณ จิตโสภากุล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จีรภัทร จอดนอก 

อาจารย ดร.อาทิตยา ดวงสุพรรณ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพ็ญภัค ศิริมาก 

อาจารย ดร.นิอร งามฮุย 

อาจารย ดร.กาญจนา แขโส 

อาจารย ดร.วาศินี ประดับศรี 

อาจารย ดร.พวงเพชร พิมพจันทร 

อาจารย ดร.วันเพ็ญ ชะลอเจริญยิ่ง 

อาจารย ดร.อัจฉราวดี เครือภักดี 

อาจารย ดร.โสมนันท ลิปพันธ 

อาจารย ดร.ลัดดาวัลย คำมะปะนา 

อาจารย ดร.สุทธิชาน นิลฤทธ์ิ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชญา ศรีธรรม 

อาจารย ดร.ปวีณา สาลีทอง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิไลพร อินสุวรรณ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรุณรัตน สกุลนามรัตน 

ผูชวยศาสตราจารย อัตพล คุณเลิศ 

ผูชวยศาสตราจารย นราศักดิ์ วงษวาสน 

อาจารย ดร.เสาวลักษณ ศรีหงษทอง 

อาจารย ดร.นิตยา ภูงาม 

อาจารย ดร.พงศภัทร เกียรติประเสริฐ 

อาจารย ดร.สุภัทรา ขบวนฉลาด 

อาจารย ดร.วิภาสิทธ์ิ หิรัญรัตน 

อาจารย ดร.อดิศักดิ์ หารจริง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกฤตา ปุณยอุปพัทธ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรลัดา เจือจันทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุณจะรา ทุยไธสง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชาญ เหลืองมณีโรจน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกฤตา บูรณเจริญ 

อาจารย ดร.อุดมศักดิ์ นพพิบูลย 

รองศาสตราจารย ดร.กฤติมา กษมาวุฒิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัตนจิรา รัตนประเสริฐ 

อาจารย ดร.สุริยา อุดวง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันติ ครองยุทธ 

อาจารย ดร.อัญวีณ ไชยวชิระกัมพล 

อาจารย ดร.เรวัฒน เติมกลา 

อาจารย ดร.ปยะวัฒน ศรีธรรม 

ผูชวยศาสตราจารย ประทีป ตุมทอง 

อาจารย ดร.ทศพร แจมใส 

ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.ดร.สุทธิดล ปยะเดชสุนทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชยพล มีพรอม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภลักษณ เกตุตากแด 

อาจารย ดร.อุไรลักษณ พงษเกตุ 

อาจารย ดร.วิทวัส ไตรรัตนาภิกุล 

อาจารย ดร.ทองมี ละครพล 

อาจารย นุจรี สอนสะอาด 

ผูชวยศาสตราจารย รวิฐา ทวีพรอม 

อาจารย ดร.สุริยา อุดดวง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติมา ถนอมสิทธ์ิ 

อาจารย ดร.นิรัตศักดิ์ คงทน 

อาจารย ดร.นิอร งามฮุย 

อาจารย ดร.นิตยา ภูงาม 

อาจารย ดร.ขัตติยา มูลไชยสุข 

อาจารย ดร.ทิวากร อำพาพล 

อาจารย ดร.อารีย ไกรสูรย 

อาจารย ดร.เดือนเพ็ญ วงคสอน 

อาจารย ดร.จิระวัลย โคตรศักดี 

อาจารย ดร.คมวัฒน รุงเรือง 

อาจารย ดร.สุพิตรา เศลวัตนะกุล 

อาจารย ดร.ศรินยา พลสิงหชาญ 

อาจารย ดร.อติพร ทองหลอ 

อาจารย ดร.วรนาถ พรหมศวร 

อาจารย ดร.จุฬารัตน หาวหาญ 

อาจารย ดร.ธิดารัตน คณึงเพียร 

อาจารย ดร.อุตมชญาน อินทเรือง 

อาจารย ดร.คมวัฒน รุงเรือง 

อาจารย ดร.วรรณพร บุญเปลง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร 
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กลุมวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

รองศาสตราจารยดร.อำไพศักดิ์ ทีบุญมา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภินันต นามเขต 

ศาสตราจารย ดร.กุลเชษฐ เพียรทอง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิระพันธ สีหานาม      

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา มุขดา 

อาจารย ดร.วิทยา อินทรสอน 

อาจารย ดร.ธีรพล อุปชาบาล 

อาจารย ดร.นรงค วิชาผา 

อาจารย ดร.กฤษฎางค เสนาวงษ 

อาจารย ดร.สุพัตรา บุไธสง 

อาจารย ดร.มงคล อิทธิผลิน 

อาจารย ดร.ณัฏฐ สุวรรณกูฏ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ ศรีชาติ 

อาจารย ดร.ชุมสันติ แสนทวีสุข 

อาจารย ดร.อาคม ปาสีโล    

อาจารย ดร.ชญานนท แสงมณี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิเชฐ นิลดวงด ี

ผูชวยศาสตราจารยอดิศักดิ์ บุตรวงษ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีชา ทุมมุ 

ผูชวยศาสตราจารยรังสรรค  ไชยเชษฐ    

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พูนธนะ ศรีสระคู 

อาจารย ดร.เอกชัย แนนอุดร 

อาจารย ดร.ไพชยนต คงไชย 

อาจารย ดร.ศุภชานันท วนภู 

อาจารย ดร.รุงกานต มูสโกภาส 

อาจารย ดร.ธวัชพงษ พิทักษ 

อาจารย ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.โอฬาริก สุรินตะ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิช ถิระโคตร 

อาจารย ดร.สถาพร อยูสมบูรณ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรชัย ชวรางกูร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาสพิชญ  ชูใจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎา สิงหทองชัย 

อาจารย ดร.นัฐธริยา เหลาประชา 

ผูชวยศาสตราจารยวิชุณี สารสุวรรณ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร 

มหาวิทยาลยันครพนม   

มหาวิทยาลยักาฬสินธุ 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

มหาวิทยาลยักาฬสินธุ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 

โรงเรียนบานแกงกบ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

มหาวิทยาลยักาฬสินธุ 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกษม ตริตระการ 

ผูชวยศาสตราจารยดุษฎี เทิดบารมี 

ผูชวยศาสตราจารยวรุตม พลอยสวยงาม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิศากร เถาสมบัติ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน ยาทองไชย 

อาจารย ดร.ชูศักดิ์ ยาทองไชย 

อาจารย ดร.พิชัย บุญมาหนองค ู

อาจารย ดร.กฤติน พันธุเสนา   

มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 

มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 

มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 

มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย 

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย 

โรงเรียนบานน้ำใสมวงวิทยา 

โรงเรียนบานขีศรสีงาโนนเสียว 

อาจารย ดร.ธณภณ ธำรงคุณานัน 

อาจารย ดร.วุฒิพร เสือเมือง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระพีพันธ แกวออน 

อาจารย ดร.ภาคภูมิ จันทรศรี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

 

กลุมวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

ผูทรงคุณวุฒิภายใน 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ 

อาจารย ดร.อรรถพล สีดำ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.ทศพร แจมใส มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.ณฏัฐธนัน กีรตญิาดาธนภัทร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรช ทัศนะ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.ปยะวัฒน ศรีธรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารยประทีป ตุมทอง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.กฤต จันทรสมัย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.วิศิษฐ จันทรช่ืน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.เรวัฒน  เติมกลา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.นิรัตศิักดิ์ คงทน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.ศักดิ์ชาญ เหลืองมณีโรจน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร. ธีระยุทธ ทองเครือ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.วิภาสิทธ์ิ  หิรัญรัตน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.อัญวีณ ไชยวชิระกัมพล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.ทองมี  ละครพล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารยนราศักดิ์ วงษวาสน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารยอัตพล คุณเลิศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารยบญุทัน สน่ันน้ำหนัก มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารยสรายตุร สวัสดิ์วงษชัย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารยบญุยัง สิงหเจริญ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 
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ผูชวยศาสตราจารยสันติ สาแกว มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.อดิศร นวลออน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.ปรัชญา บำรุงกุล 

อาจารย ดร.ปฏิวัติ วรามิตร 

อาจารย ดร.รตินันท เหลือมพล 

อาจารย ดร.ชยกฤต  เพชรชวย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชิดศักดิ์ สุขศิริพัฒนพงศ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อิทธิพล วรพันธ 

อาจารย ดร.นิติศักดิ์ หนูมานอย 

อาจารย ดร.จัตุพล ปองกัน 

อาจารย ดร.สุรเดช สินจะโปะ 

อาจารย ดร.ไพลิน หาญขุนทด 

อาจารย ดร.นิวัฒน เกตุชาติ 

อาจารย ดร.เฉลิมชัย หลอวงศตระกูล 

อาจารย ดร.เกตุกาญจน ไขยขันธุ 

อาจารย ดร.ประชาสันต แวนไธสง 

อาจารย ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนพร พะยอมใหม 

อาจารย ดร.กฤช ตราชู 

อาจารย ดร.ภูริพัส แสนพงษ   

อาจารย ดร.ณรงค บุญเสนอ 

อาจารย ดร.ณภัทร อินทนนท 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญชัย เหลาหา 

อาจารย ดร.มานะ วิชางาม 

อาจารย ดร.ศักดิ์สิทธ์ิ สุมมาตย 

อาจารย ดร.สหัสวรรษ ภูจีระ 

อาจารย ดร.นิรุต ออนสลุง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุริยา โชคเพ่ิมพูน 

อาจารย ดร.โกวิท บุญรอด 

อาจารย ดร.ปโยรส ทะเสนฮด 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรวัฒน ศุภโกศล   

อาจารย ดร.นัฐวุฒิ เหมะธุลิน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปกรณ  พัฒนานุโรจน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สัณหวัจน ทองแดง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นำพน พิพัฒนไพบูลย 

อาจารย ดร.คุณานันท  ศักดิ์กำปง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ  หวังชอบ   

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาฤทธ์ิ นวลนาง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขจรศักดิ์ สงวนสัตย 

อาจารย ดร.วิจิตรา โพธิสาร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย เจือจันทร 

อาจารย ดร.นิศานาถ แกววินัด 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาณเมศวร สุขศรีศิริวัชร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพิมพา วัฒนสังขโสภณ   

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรสิงห อารยางคกูร 

 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร 

 

กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

อาจารย ดร.พิริยา ทิวทอง คณะพยาบาลศาสตร บุรีรมัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

อาจารย ดร.พรรโษทก วงษสุวรรณ บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด (มหาชน) 

อาจารย ดร.พิชัย บุญมาหนองค ู ผูอำนวยการโรงเรยีนบานน้ำใสมวงวิทยา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เทคนิคการแพทย นพดล พันธุพานิช    มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบรุ ี

อาจารย ดร.ออต โนนกระยอม มหาวิทยาลยักาฬสินธุ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารยิา ปองศิร ิ มหาวิทยาลยักาฬสินธุ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพลิขิต แกวหานาม มหาวิทยาลยักาฬสินธุ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎา สิงหทองชัย มหาวิทยาลยักาฬสินธุ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อำภาศรี พอคา มหาวิทยาลยักาฬสินธุ 

อาจารย ดร.ชิชาญา เลหรักษา มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงรักษ หงสงาม มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรขวัญ พิลางาม มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วณิชชา ณรงคชัย มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ศุภวัฒน มีพรอม มหาวิทยาลยัขอนแกน 

อาจารย ดร.อรณุี พรมคำบตุร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

อาจารย ดร.รวดี สุทธิศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

อาจารย ดร.สุชาติวัฒน ณัฎประเสริฐ มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาสพิชญ ชูใจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

อาจารย ดร.ธนภณ ธำรงคุณานัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

อาจารย ดร.สถาพร อยูสมบรูณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกัญญา แสงเดือน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

อาจารย ดร.มหาชาติ อินทโชต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

อาจารย ดร.นฤมล เทพนวล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัทรียา เห็นกลาง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

อาจารย ดร.เนตรนภางค ทองศร ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา พิษณุโลก 
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อาจารย ดร.กันตภพ บัวทอง มหาวิทยาลยันครพนม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวนา อังคนุรักษพันธุ มหาวิทยาลยับูรพา 

อาจารย ดร.ธินิกานต สังขสุวรรณ มหาวิทยาลยับูรพา 

อาจารย ดร.วัชโรบล โกศลวิทยานันต มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พระมหาวราสะยะ วราสโย, อาจารย ดร. มหาวิทยาลยัมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตลานนา 

อาจารย ดร.ประดิษฐ คำมุงคณุ มหาวิทยาลยัมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตลานนา 

อาจารย ดร.นัฐธริยา เหลาประชา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อินธิสาร ไชยสุข มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

อาจารย ดร.นัฐธริยา เหลาประชา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  

อาจารย ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก มหาวิทยาลยัราชภฎัสรุินทร 

อาจารย ดร.นุจรี บญุเกต มหาวิทยาลยัราชภฎัสรุินทร 

อาจารย ดร.โยธิน จาแทนทะรังค มหาวิทยาลยัราชภฎัสรุินทร 

อาจารย ดร.ชูเกียรติ เน้ือไม มหาวิทยาลยัราชภฏักำแพงเพชร 

ผูชวยศาสตราจารย จามรี พระสุนิล มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

รองศาสตราจารย ดร.วัชรพงษ วัฒนกูล มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม 

ผูชวยศาสตราจารยวรตุม พลอยสวยงาม มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 

ผูชวยศาสตราจารย วิชุณ ีสารสุวรรณ มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกษม ตรติระการ มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 

ผูชวยศาสตราจารย ดุษฎี เทิดบารม ี มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สดุถนอม ตันเจรญิ มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 

อาจารย ดร.สมศักดิ์ พันธศิร ิ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย 

อาจารย ดร.ชูศักดิ์ ยาทองไชย มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภธัช ศรวิีพัฒน มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิไลรตัน ยาทองไชย มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมยงค โสมอินทร มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย 

อาจารย ดร.สินทรัพย ยืนยาว มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย 

อาจารย ดร.ดวงพร ศรีบญุเรือง มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

อาจารย ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลลดา ไชยกุลวัฒนา มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

ผูชวยศาสตราจารย สาคร ฉลวยศร ี มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รังสรรค นัยพรม มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

อาจารย ดร.จรรยา สิงหคำ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

ผูชวยศาสตราจารย สตุิมา ฮามคำไพ มหาวิทยาลัยัราชภฏัรอยเอ็ด 

อาจารย ดร.พรพล พลอวม โรงเรียนกวดวิชาชญตว 

อาจารย ดร.กฤติน พันธุเสนา โรงเรียนบานขีศรสีงาโนนเสียว 

อาจารย ดร.กรพร สดเมือง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 
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กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผูทรงคุณวุฒิภายใน 

อาจารย ดร.สรพันธ นันตะภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันติ ครองยุทธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.ทองมี ละครพล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.วิภาสิทธ์ิ หิรัญรัตน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารย เฉลิมเจษฎ สมานุหัตถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.อัญวีณ ไชยวชิระกัมพล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.ศุภรัตน วัลกานนท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารยา อึงไพบูลยกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มานิตย โศกคอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.ศักดิ์ชาญ เหลืองมณีโรจน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารย อัตพล คุณเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.พิสุทธ์ิพงศ เอ็นด ู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารยนุชสรา บุญแสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารย รุงทิพย เกษตรสิงห มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.สุภาวดี ชอบเสร็จ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.นภาพร วงษวิชิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารยรวิฐา ทวีพรอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.ปทมา คิดรอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.ชุติกร ปรุงเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.ธีระยุทธ ทองเครือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.มณฑิรา กิจสัมพันธวงศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.นิรมาลย งามเหมาะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.วันเพ็ญ ชลอเจริญยิ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.กมลทิพย ปริชาตินนท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารย แกวตา บุญรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.นิอร งามฮุย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.วันเพ็ญ ชลอเจริญยิ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

อาจารย ดร.โชติกา ฉิมงามเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรทิพย รอดพน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

อาจารย ดร.มนัสสิริ คงรัศมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัตนากร ยิ้มประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

ผูชวยศาสตราจารย ณรงค จอมโคกกรวด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตนภา สมบูรณศิลป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

อาจารย ดร.สิตาภา เก้ือคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
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อาจารย ดร.ธนวัตน ตันติพณิชยกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 

อาจารย ดร.ยานุมาศ แสงใส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 

อาารย ดร.กิตติ์ธนทัต สุพรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรเพ็ญ วรรณารักษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี 

อาจารย ดร.ปฐมพงศ กุกแกว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี 

อาจารย ดร.วิจิตรา โพธิสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

อาจารย ดร.วิโรจน ทองปลิว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขจรศักดิ์ สงวนสัตย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารย ทรงกลด พลพวก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

อาจารย ดร.พิชญฌาภรณ เมืองงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

อาจารย ดร.จุฬารัตน หาวหาญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เช่ียวชาญ แสงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน ศรีสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

  

กลุมบริหารธุรกิจ 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดถนอม ตันเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัลยารัตน ธีระธนชัยกุล มหาวิทยลัศรีปทุม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อำภาศรี พอคา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

อาจารย ดร.อนัตพร พุทธัสสะ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

อาจารย ดร.เสาวลักษณ จิตติมงคล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรขวัญ พิลางาม มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงรักษ หงสงาม มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุจิภาส โพธ์ิทองแสงอรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิทย  ไวยทิพย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัทรียา เห็นกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

อาจารย ดร.ศรีสุดา อินทมาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

อาจารย ดร.เนตรนภางค  ทองศร ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก 

อาจารย ดร.กิตติ  รัตนราษี มหาวิทยาลัยปญญาภิวัฒน 

อาจารย ดร.อมฤต สมพงษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

รองศาสตราจารย ดร.ณัฐวงศ พูนพล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

รองศาสตราจารย ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 

อาจารย ดร.พิไลวรรณ พูพัฒนศิลป มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กองเกียรติ สหายรักษ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

อาจารย ดร.เอกวินิต พรหมรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

อาจารย ดร.ชูเกียรติ เน้ือไม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
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ดร.วรรณพรรณ รักชล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

อาจารย ดร.เดือนเพ็ญพร ชัยภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดถนอม ตันเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทิราพร ศิรินนท มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รพีพรรณ พงษอินทรวงศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

อาจารย ดร.พัชราวดี ทองพริ้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

ผูชวยศาสตราจารย วุฒิพงศ บุษราคัม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนยการศึกษาบึงกาฬ 

อาจารย ดร.พิทยา ผอนกลาง มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล พันธุพานิช มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

อาจารย ดร.พรพล พลออม โรงเรียนกวดวิชาชญตว 

อาจารย ดร.พิมพพิศา สังขสุวรรณ วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา 
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บทคัดยอ 

 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ออกแบบ พัฒนา ประเมินประสิทธิภาพ และศึกษาความพึงพอใจของผูใชระบบ

บริหารจัดการคลินิก กรณีศึกษาคลินิกหมอณัฐพล หมอขิง ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก แพทยและเจาหนาท่ีคลินิก

หมอณัฐพล หมอขิง จำนวน 3 คน เครื่องมือท่ีใช ไดแก (1) ระบบบริหารจัดการคลินิก (2) แบบประเมินประสิทธิภาพ และ(3) 

แบบสอบถามความพึงพอใจ การพัฒนาระบบในการศึกษาน้ีพัฒนาดวย Laravel และ Bootstrap เปนเฟรมเวิรกแสดงผลการ

ทำงานในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน มีการจัดการขอมูลกับฐานขอมูล MySQL วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ รอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพของระบบโดยรวมอยูในระดับมาก (µ= 3.90)  และผูใชระบบมีความพึงพอใจตอการใช

งานระบบบริหารการจัดการคลินิก กรณีศึกษาคลินิกหมอณัฐพล หมอขิง ภาพรวมอยูในระดับมาก (µ = 3.94) 

 
คำสำคัญ : การจัดการเวชระเบียน ระบบการนัดหมายคนไข การจายยา การจัดการคลังยา 

 

Abstract 
 

 The objectives of this study were to design, develop, evaluate performance and to study the 

satisfaction of users of the clinic management system. The population used in this study were 3 users who 

were doctors and clinic staff. The research instruments were (1) the clinical management system (2) the 

performance evaluation form and (3) satisfaction evaluation form.  This system was developed with Laravel 

and Bootstrap that are framework for rendering web applications. The data was manipulated with MySQL. 

The data were analyzed by using frequency, percentage, mean and standard deviation. 

 The result show that the overall of evaluation performance of system was high level ( Mean =  3. 90) , 

and the overall of satisfaction of using the clinical management system was high level (Mean = 3.94).  

 
Keywords: management of medical records, patient appointment system, Dispensing,  

               Drug inventory management 
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บทนำ 

 

 คลินิกหมอณัฐพล หมอขิง เปนคลินิกที่รับรักษาโรคกระดูก และรักษาเด็ก ตั้งอยูถนนราชวิถี ซอย 1  ต.ในเมือง อ.เมือง  

จ.กำแพงเพชร การดำเนินงานปจจุบันของคลินิกจากการสัมภาษณพบวา ระบบการทำงานปจจุบันเปนการใชระบบเอกสารและใช

โปรแกรม Excel เพ่ือเก็บขอมูลคนไข ประวัติการรักษาจะเก็บในเวชระเบียน  ทำใหการคนหาขอมูลคนไขลาชาเน่ืองจากเจาหนาท่ี

คลินิกตองสอบถามขอมูลจากคนไข และคนหาท่ีเก็บเวชระเบียนในโปรแกรม Excel หลังจากน้ันนำสงขอมูลคนไขใหแพทยเพ่ือรอ

คิวรักษาตอไป  ทั้งนี้หากมีการรักษาตอเนื่องเจาหนาที่คลินิกจะเขียนใบนัดการรักษาครั้งถัดไปเปนการนัดหมายที่มีการบันทึกใน

เอกสารที่เรียกวาใบนัดหมาย  นอกจากนี้การจัดการคลังยาใชระบบเอกสารและโปรแกรม Excel เชนเดียวกัน โดยไมมีการตัด

จำนวนที่จายไปใหกับคนไข ทำใหไมทราบขอมูลยาคงเหลือ หลายครั้งที่ยาใกลหมดและสั่งไมทันเพื่อนำมาใชในการจายยาใหกับ

คนไข ข้ันตอนการทำงานปจจุบันของคลินิกแสดงดังรูปท่ี 1 

 

 

 

 

                  
      คนไข  

 

    

รูปท่ี 1 ข้ันตอนการทำงานปจจุบันของคลินิกหมอณัฐพล หมอขิง 

  

 ปจจุบันเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ไดถูกนำมาประยุกตใชในการทำงานมากข้ึน เน่ืองจากสามารถใชงานไดโดย

ไมตองติดตั้งซอฟแวรบนอุปกรณของผูใช สามารถเขาใชงานไดตลอดเวลา เหมาะกับระบบท่ีใหบริการแบบเรียลไทมหรือระบบท่ี

ตองใชขอมูลรวมกันแบบออนไลน หลายหนวยงานมีการนำเว็บแอปพลิเคชันมาประยุกตใชงาน งานวิจัยของ ชินกร สายทอง 

และศุภณัฐ เกษกุล (2562) มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการคลินิก กรณีศึกษา คลินิกสรวิชญ การพยาบาลและการ

ผดุงครรภ โดยใชเว็บแอปพลิเคชัน เขามาชวยในการจัดการกับขอมูลคนไข ขอมูลยา บันทึกขอมูลเวชระเบียน จัดการคิวการ

ตรวจ จดัการขอมูลการจายยา ขอมูลการนัดหมาย เพ่ือใหการทำงานจัดการขอมูลในคลินิกมีประสิทธิภาพมากข้ึน  งานวิจัยของ 

ศุทธดา บุตรงามดี (2562) ระบบการจัดการสารสนเทศศูนยทันตกรรม โดยใชงานผานเว็บไซตเพ่ือจัดการกับขอมูลในศูนยทันตก

รรม ท้ังการคนหาขอมูล การบันทึกขอมลู การนัดหมาย โดยระบบท่ีพัฒนาข้ึนชวยใหการดำเนินงานมีความสะดวก รวดเร็วมาก

ข้ึน  งานวิจัยของ ปายือรี นาแวและคณะ (2563) พัฒนาระบบจัดการขอมูลการเขารับบริการคลินิกทันตกรรมโรงพยาบาลเทพา  

โดยระบบถูกพัฒนาดายภาษา PHP และฐานขอมูล MariaDB ระบบสามารถจัดการขอมูลทันตแพทย ขอมูลผูรับบริการ ขอมูล

จองคิว บันทึกการรักษา เรียกดูประวัติการรักษา จัดทำรายงานสรุป ระบบท่ีพัฒนาข้ึนสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการ

ของทันตแพทย และเพิ่มความสะดวกใหกับผูรับบริการในการจองคิวเขารับบริการทางทันตกรรม จากการประเมินความพึง

พอใจตอการใชงานระบบโดยผูใชภาพรวมอยูในระดับดีมาก งานวิจัยของ ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุลและคณะ (2561) พัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการขอมูลผูรับบริการและอัตราคาใชบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จของศูนยบริการสุขภาพ

 

เจาหนาที่คลินิก 
 

แจงชื่อ 
คนหาเวชระเบียน 

  

เวชระเบียนคนไข 

แพทย 
เขารับการรักษาจากแพทยตามคิว 

เขียนประวัติการ

รักษาในเวชระเบียน 

ใบส่ังจายยาและใบนัดหมาย 

ยาและใบนัดหมาย 
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ราษฎรพิษณุ โดยใชเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือการจัดการขอมูลและการใหบริการท้ัง 3 สวน ไดแก 1) คลินิกกายภาพบำบัด 2) ศูนย

ออกกำลังกาย (Fitness Center) และ 3) ศูนยบริการดูแลผูสูงอายุและผูปวยระยะฟนตัว โดยกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอ

ประสิทธิภาพการใชงานระบบสารสนเทศโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด จากแนวคิดและงานวิจัยที่ไดศึกษาผูวิจัยจึงคิด

นำเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชันมาพัฒนาเปนระบบบริหารจัดการคลินิกใหกับคลินิกแพทยณัฐพล หมอขิง สำหรับการบันทึก

ขอมูลคนไข ประวัติการรักษาคนไข การนัดหมาย การจัดการคลังยา โดยมีการสงตอขอมูลระหวางแพทยและเจาหนาที่คลินิก

แบบเรียลไทม เพื่อใหสามารถใชขอมูลรวมกันไดอยางทันที เชน ขอมูลการสั่งจายยา การนัดหมายครั้งตอไป การตัดจำนวน

คงเหลือในคลังยา เปนตน  โดยวางกรอบแนวคิดการออกแบบไวดังรูปท่ี 2  

 

 

                  
      คนไข  

 

    

รูปท่ี 2 กรอบแนวคิดการออกแบบระบบใหมของคลินิกหมอณัฐพล หมอขิง 

 

 รูปที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดการออกแบบระบบใหมของคลินิกณัฐพล หมอขิง โดยผูวิจัยไดพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับใช

บริหารจัดการคลินิกรวมกันแบบเรียลไทม เมื่อมีคนไขเขามารับการรักษาใหแจงชื่อกับเจาหนาที่คลินิกเพื่อคนหาขอมูลคนไขใน

ระบบ และคลิกสงตอเพื่อรอคิวการรักษากับแพทยในระบบ เมื่อไดแพทยทำการรักษาเสร็จจะบันทึกขอมูลการรักษา ขอมูลการ

จายยา ขอมูลการนัดหมายในระบบ เจาหนาที่คลินิกสามารถดึงขอมูลจากระบบเพื่อทำการจัดยา คำนวณคาใชจายในการรักษา  

ตัดจำนวนคงเหลือในคลังยา และแจงขอมูลการนัดหมายครั้งตอไปใหกับคนไขทราบ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

ออกแบบ พัฒนา ประเมินประสิทธิภาพ และศึกษาความพึงพอใจของผูใชระบบบริหารจัดการคลินิก กรณีศึกษาคลินิกหมอณัฐพล 

หมอขิง 

 

วิธีการวิจัย 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ระบบบริหารจัดการคลินิก กรณีศึกษาคลินิกหมอณัฐพล หมอขิง แบงผูที่เกี่ยวของกับระบบออกเปน 3 กลุมคือ ผูดูแล

ระบบ  แพทย และเจาหนาท่ีคลินิก ซึ่งผูใชแตละกลุมมีสิทธ์ิในการใชงานระบบแตกตางกันตามรายละเอียด ดังน้ี  1) ผูดูแลระบบ

สามารถเพิ่ม แกไข คนหาขอมูลยา เพิ่มจำนวนยาในคลังยา  2) แพทยสามารถจัดการขอมูลการรักษา โดยการบันทึกขอมูลการ

รักษา ขอมูลการจายยา ขอมูลการนัดหมาย และดูรายงานสรุปตางๆ ได  3) เจาหนาที่คลินิกสามารถจัดการขอมูลเวชระเบียน 

สงตอคนไขเขาคิวเพ่ือรอการรักษาจากแพทย จัดการกับขอมูลการจายยา คำนวณคาใชจายในการรักษาได 

 2. การประเมินประสิทธิภาพของระบบและความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอระบบ ผูวิจัยทำการสอบถามจากประชากร 

โดยแบงออกเปนดังน้ี 

  2.1 ประชากรไดแก แพทย และเจาหนาท่ีคลินิกของคลินิกหมอณัฐพล หมอขิง จำนวน 3 คน 

 
แจงชื่อ 

เจาหนาที่คลินิก 
 

คนหาขอมูลคนไขและ

คลิกสงตอใหแพทย 

 

ดึงขอมูลคนไขจากฐานขอมูล 

แพทย 
เขารับการรักษาจากแพทยตามคิว 

บันทึกประวัติการรักษา

ขอมูลการจายยา ขอมูลการ

นัดหมายในระบบ  

ยาและใบนัดหมาย 

ดึงขอมูลการจายยา 

ขอมูลการนัดหมาย  
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      2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบบริหารจัดการคลินิก กรณีศึกษา

หมอณัฐพล หมอขิง โดยแบงออกเปน 2 ดาน ไดแก ดานความพึงพอใจในการใชระบบ และดานความพึงพอใจดาน

ประสิทธิภาพของระบบ  โดยกำหนดคาคะแนนของแตละระดับความพึงพอใจ ดังน้ี    

                        มากท่ีสุด    คะแนน  5 

มาก   คะแนน  4 

ปานกลาง   คะแนน  3 

พอใจนอย  คะแนน  2 

พอใจนอยท่ีสุด   คะแนน  1 

  นำผลคะแนนการตอบแบบประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบบริหารจัดการคลินิก กรณีศึกษาคลินิกหมอณัฐ

พล หมอขิง ในแตละขอ มาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยอานคาเฉลี่ยและนำผลที่ไดเทียบกับเกณฑ

การประเมินดังน้ี  (บุญชม ศรีสะอาด, 2535) 

     คาเฉลี่ยเทากับ 4.51 – 5.00 หมายความวา ความพึงพอใจมากท่ีสุด  

     คาเฉลี่ยเทากับ 3.51 – 4.50 หมายความวา ความพึงพอใจมาก  

     คาเฉลี่ยเทากับ 2.51 – 3.50 หมายความวา ความพึงพอใจปานกลาง  

     คาเฉลี่ยเทากับ 1.51 – 2.50 หมายความวา ความพึงพอใจนอย  

     คาเฉลี่ยเทากับ 1.00 – 1.50 หมายความวา ความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

 

เครื่องมือท่ีใชในการพัฒนาระบบ  

 1. MS Visual Studio ใชในการเขียนโปรแกรม 

 2. MySQL ในการจัดการฐานขอมลู เพ่ือจัดเก็บขอมลูของระบบ  

 3. ภาษา PHP ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน  

 4. Laravel Framework มาใชในการพัฒนาหนาแสดงผลสำหรับ front-end 

 5. Bootstrap ใชในการจัดรูปแบบการแสดงผล 

 

ข้ันตอนการวิจัย 

 การดำเนินการวิจัยไดพัฒนาระบบสารสนเทศ ตามหลักการวงจรพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: 

SDLC) 4 ข้ันตอนหลัก ของ Dennise, Wixom and Roth (2010) ดังน้ี 

1. ข้ันตอนการวางแผน (Planning Phase) ซึ่งผูวิจัยไดสัมภาษณแพทยและเจาหนาท่ีคลนิิกเก่ียวกับระบบการทำงานใน

ปจจุบัน ปญหาท่ีพบ และความตองการของระบบ จากน้ันไดวางแผนการวิจัยและกำหนดระยะเวลาสำหรับแตละข้ันตอน 

2. ขั้นตอนการวิเคราะห (Analysis Phase) ผูวิจัยไดศึกษาความตองการใชงานระบบจากแพทยและเจาหนาที่คลินิก 

โดยรวบรวมรายละเอียดท้ังหมดท่ีตองการ จากน้ันไดวิเคราะหระบบเพ่ือออกแบบแผนภาพ Use-case เพ่ือจำลองการทำงาน

ของระบบ รวมทั้งแผนภาพความสัมพันธระหวางขอมูล (Entity-Relationship Diagram: ER diagram) เพื่อจำลองความ

เก่ียวของของขอมูลท้ังหมดท่ีจำเปนในการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลินิก 

3. ข้ันตอนการออกแบบ (Design Phase) ผูวิจัยไดออกแบบสวนติดตอกับผูใชงานตามหลักการทำงานท่ีไดออกแบบไว 

โดยพิจารณารวมกับผูใชงานระบบ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร คร้ังที่ 13” 

“วิจยัและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกจิ BCG” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

 
 

B296 
 

4. ขั้นตอนการพัฒนา (Implementation Phase) ผูวิจัยไดพัฒนาระบบบริหารจัดการคลินิกตามที่ไดออกแบบไวใน

ข้ันตอนท่ี 3  

 

การวิเคราะหขอมูล 

 จากการทำงานในขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล สามารถวิเคราะหระบบและสรางเปนแผนภาพ Use-case  และ

แผนภาพความสัมพันธของขอมูลได ดังรูปท่ี 3-4 

 
 

รูปท่ี 3 Use Case Diagram ของระบบบรหิารจดัการคลินิก กรณีศกึษาคลินิกหมอณัฐพล หมอขิง 
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รูปท่ี 4 ER-Diagram ของระบบบริหารจดัการคลินิก กรณีศึกษาคลนิิกหมอณัฐพล หมอขิง 

 

ผลการวิจัย 

 

 ในหัวขอน้ีจะแสดงผลการออกแบบและพัฒนาระบบ ผลการประเมนิประสิทธิภาพ และผลความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอ

ระบบ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

ผลการออกแบบและพัฒนาระบบ 

 

     ระบบบริหารจัดการคลินิก กรณีศึกษาคลินิกหมอณัฐพล หมอขิง ท่ีพัฒนาข้ึนเปนระบบงานแบบเว็บแอปพลิเคชัน สามารถ

นำไปติดตั้งบนเครื่องแมขาย (server) เพื่อใชผานระบบอินเตอรเน็ตได ซึ่งจะชวยอำนวยความสะดวกใหแพทยและเจาหนาท่ี

คลินิกสามารถสงตอขอมูลระหวางกันไดแบบเรียลไทม ผลการออกแบบและพัฒนาระบบดังรูปท่ี 5-7 
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(ก)                                                                 (ข) 

 

(ค)                                                                 (ง) 

 

(จ)                                                                 (ฉ) 

รูปท่ี 5 ตัวอยางหนาเว็บเพจการทำงานของผูดูแลระบบ 

 รูปที่ 5 (ก) เปนหนาจอเขาสูระบบ โดยผูใชทั้ง 3 กลุมจะเห็นหนาจอเดียวกันซึ่งจะตองจะตองกรอกขอม ูล Email และ 

Password สำหรับการเขาสูระบบ รูป  5(ข) หนา Dashboard แสดงจำนวนผูใชในระบบ จำนวนคนไขทั้งหมด จำนวนคนไข

วันปจจุบัน และรายงานคลังยา รูป 5(ค) หนาเพิ่มขอมูลผูใชในระบบ ผูดูแลระบบตองกรอกรายละเอียดขอมูลผูใชในระบบ 

ชื่อ-นามสกุล เบอรโทร อีเมล รหัสผาน รูป และกำหนดสิทธิ์ในการใชงาน  รูป 5(ง) หนาแสดงขอมูลยาที่คลิกนิกมี  รูป 5(จ) 

หนาเพิ่มขอมูลยาตัวใหมที่ยังไมเคยมีในคลินิก ผูดูแลระบบตองกรอกรายละเอียดชื่อยา หนวยยา ราคาตนทุน ราคาขาย 

รายละเอียดการใชยา  รูป 5(ฉ) หนาจัดการคลังยา ใชสำหรับเพ่ิมจำนวนยาในคลังยา   
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(ก)                                                                 (ข) 

 

(ค)                                                                 (ง) 

 

(จ)                                                                 (ฉ) 

รูปท่ี 6 ตัวอยางหนาเว็บเพจการทำงานของเจาหนาท่ีคลินิก 

 รูปที่ 6 (ก) เปนหนาเพิ่มขอมูลเวชระเบียนใหม (คนไข) เจาหนาที่คลินิกจะตองจะตองกรอกขอมูลชื่อ-นามสกุล ชื่อเลน 

เบอรโทร ที่อยู เพศ วัน/เดือน/ปเกิด ประวัติการแพยา รูป และไลนไอ  รูป 6(ข) หนาแสดงขอมูลคนไขเพื่อรอสงตรวจให
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แพทย  รูป 6(ค) หนาจอยืนยันการสงขอมูลเวชระเบียนใหแพทย รูป 6(ง) หนาจอแสดงคนไขรอจายยาที่เจาหนาที่คลินิกเห็น 

รูป 6(จ) หนาจอแจงเตือนจำนวนคนไขรอคิวจายยา   รูป 6(ฉ) หนาจอแสดงขอมูลรายการยาท่ีเจาหนาท่ีคลินิกตองจัดสำหรับ

คนไข   

 

(ก)                                                                 (ข) 

 

(ค)                                                                 (ง) 

รูปท่ี 7 ตัวอยางหนาเว็บเพจการทำงานของแพทย 

  รูปที่ 7 (ก) เปนหนาจอแสดงขอมูลคนไขรอตรวจ รูป 7(ข) หนาจอแจงเตือนจำนวนคนไขรอคิวตรวจ รูป 7(ค) หน าจอ

แสดงขอมูลของคนไข ประวัติการรักษาของคนไขที่แพทยกำลังรักษาอยู โดยสามารถดูรายละเอียดประวัติการรักษายอนหลัง

ของคนไขได รูป 7(ง) หนาจอเพิ่มประวัติการรักษา โดยแพทยสามารถบันทึกอาการของคนไข สรางหมายเลขใบสั่งยา ออก

ใบสั่งยากำหนด และวันนัดครั้งตอไป 

 

ผลประเมินประสิทธิภาพการใชงานของระบบ 

 จากการนำระบบใหประชากรทดลองใช ผลประเมินประสิทธิภาพของระบบ และความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอระบบ แสดง

ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินดานประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของฐานขอมูลระบบสารสนเทศ 

หัวขอ   µ S.D. การแปลผล 

ระบบใชงานงายและไมซับซอน 4.33 0.58 ระดับมาก 

สามารถคนหาหรือเขาถึงขอมูลท่ีตองการประสิทธิภาพ / 

ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 

3.67 

3.00 

0.58 

0.00 

ระดับมาก 

ระดับปานกลาง 

ขอมูลมีความถูกตองสมบรูณและครบถวน 4.00 0.00 ระดับมาก 

ขอมูลมีประโยชนตอผูใชงาน 4.00 0.00 ระดับมาก 

ลักษณะขอมลูแพรขอมลูสูภายนอกหนวยงานมีความ

เหมาะสม 

4.00 0.00 ระดับมาก 

มีการจัดการระดับความปลอดภัย หรือกำหนดสิทธ์ิ ในการ

เขาถึงขอมูล 

4.33 0.58 ระดับมาก 

คาเฉลี่ยรวม 3.90 0.25 ระดับมาก 

 ตารางท่ี 1 ผลการประเมินดานประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของฐานขอมูลระบบสารสนเทศ ภาพรวมประสิทธิภาพอยูใน

ระดับความพึงพอใจระดับมาก (µ = 3.90) โดยหัวขอที่มีคาเฉลี่ยผลการประเมินประสิทธิภาพดีที ่สุดคือ ระบบใชงานงาย  

ไมซับซอน และหัวขอมีการจัดการระดับความปลอดภัย หรือกำหนดสิทธิ์ ในการเขาถึงขอมูล มีประสิทธิภาพอยูในระดับความพึง

ใจระดับมาก (µ = 4.33) รองลงมาคือ ขอมูลมีความถูกตองสมบูรณครบถวน มีประโยชนตอผูใชงาน และมีลักษณะขอมูลแพร

ขอมูลสูภายนอกหนวยงานมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพอยูในระดับความพึงใจระดับมาก (µ = 4.00)  และหัวขอ ความรวดเร็ว

ในการตอบสนองของระบบ ประสิทธิภาพอยูในระดับความพึงใจระดับปานกลาง (µ = 3.00) 

ตารางท่ี 2  ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชระบบบริหารการจัดการคลินิก กรณีศึกษาคลินิกหมอณัฐพล หมอขิง 

หัวขอ   µ S.D. การแปลผล 

ความครบถวนสมบูรณของขอมูลในระบบ 4.00 0.00 ระดับมาก 

ความเปนปจจุบันของขอมูลในระบบ 4.33 0.58 ระดับมาก 

ความเหมาะสมของรูปแบบขอมูลท่ีใชในระบบ 3.00 0.00 ระดับปานกลาง 

ความนาเช่ือถือของขอมูลในระบบ 4.00 0.00 ระดับมาก 

ความสะดวกในการใชงานระบบ 4.00 1.00 ระดับมาก 

การใชประโยชนจากระบบ 4.33 0.58 ระดับมาก 



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร คร้ังที่ 13” 

“วิจยัและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกจิ BCG” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

 
 

B302 
 

คาเฉลี่ยรวม 3.94 0.36 ระดับมาก 

 

 ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจในการใชระบบบริหารการจัดการคลินิก กรณีศึกษาคลินิกหมอณัฐพล หมอขิง 

ภาพรวมมีความพึงพอใจตอระบบอยูในระดับมาก ((µ  = 3.94)  หัวขอความเปนปจจุบันของขอมูลในระบบ และการใชประโยชน

จากระบบมีคาเฉลี่ยมากที่สุด (µ  = 4.33) รองลงมาคือ ความครบถวนสมบูรณของขอมูลในระบบ ความนาเชื่อถือของขอมูลใน

ระบบ และความสะดวกในการใชงานระบบมีคาเฉลี่ย (µ = 4.00) และหัวขอ มีความเหมาะสมของรูปแบบขอมูลที่ใชในระบบ  

มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ (µ  = 3.00)  

   
การอภิปรายผล 
 
  การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานดวยเว็บแอปพลิเคชันไดนำมาประยุกตใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใชในการ

บริหารจัดการคลินิกหมอณัฐพล หมอขิง เนื่องจากไมตองติดตั้งซอฟแวรบนอุปกรณของผูใช สามารถเขาใชงานไดตลอดเวลา 

เหมาะกับระบบท่ีใหบริการแบบเรียลไทมหรือระบบท่ีตองใชขอมูลรวมกันแบบออนไลน  ผลการพัฒนาระบบ พบวา ระบบสามารถ

ชวยอำนวยความสะดวกในการสงขอมูลระหวางแพทยกับเจาหนาที่คลินิก สามารถจัดการการจายยา และการจัดการคลังยาได  

ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะผูวิจัยไดสัมภาษณแพทยและเจาหนาที่คลินิกเพื่อสอบถามถึงความตองการของระบบ จากนั้นไดศึกษา

วิธีดำเนินการสรางและเครื่องมือท่ีเหมาะสมและเลือกใชเว็บแอปพลิเคชันในการพัฒนาระบบ ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ 

ชินกร สายทอง และศุภณัฐ เกษกุล (2562) ท่ีมีการใชเว็บแอปพลิเคชันในการสงขอมูลคิวและอาการเบื้องตนของผูปวยใหพยาบาล 

การสงขอมูลการวินิจฉัยโรคและยาท่ีตองจายใหกับเจาหนาท่ีคลินิกเพ่ือดำเนินการตอ  ซึ่งชวยอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ในการ

ทำงานใหแกพยาบาล เจาหนาท่ีคลินิก และผูปวยท่ีมาใชบริการคลินิก  

   จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบจากการทดสอบใชระบบจากแพทย และเจาหนาที่คลินิกจำนวน 3 คน ผลการ

ประเมินประสิทธิภาพอยูในระดับมาก โดยหัวขอท่ีมีคะแนนประเมินสูงท่ีสุดคือ มีการจัดการระดับความปลอดภัย หรือกำหนดสิทธ์ิ 

ในการเขาถึงขอมูล และระบบใชงานงาย ไมซับซอน เนื่องจากเปนเว็บแอปพลิเคชันผูใชงานระบบไมตองติดตั้งซอฟตแวรเพิ่มเติม 

และในการออกแบบระบบมีการกำหนดกลุมผูใชไว 3 กลุม และมีการเขาสูระบบโดยช่ือผูใชและรหัสผานแยกกันในผูใชแตละกลุม

เพื่อเปนการกำหนดสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลของผูใชแตละกลุม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชนิดา เรืองศิริวัฒนกุลและคณะ 

(2561) มีผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศอยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยดานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ 

ดานความปลอดภัยของระบบและขอมูล เนื่องจากระบบสารสนเทศไดมีการกำหนดชื่อผูใชและรหัสผานของผูใชงาน มีความ

ปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลของผูดูแลระบบและผูใชงานระบบ   
 จากการประเมินความพึงพอใจในการใชระบบบริหารการจัดการคลินิก กรณีศึกษาคลินิกหมอณัฐพล หมอขิง ภาพรวมมี

ความพึงพอใจตอระบบอยูในระดับมาก โดยหัวขอท่ีไดคะแนนประเมินความพึงพอใจสูงท่ีสุดคือ ความเปนปจจุบันของขอมูลใน

ระบบ และการใชประโยชนจากระบบ มีความพึงพอใจในระดับมาก เนื่องจากไดออกแบบและพัฒนาระบบใหสามารถสงตอ

ขอมูลระหวางแพทยและเจาหนาที่คลินิกแบบเรียลไทม ทดแทนการทำงานแบบเดิมที่เมื่อแพทยตรวจคนไขเสร็จ 1 ราย 

เจาหนาท่ีคลินิกจะตองเดินเขาไปในหองแพทยเพ่ือนำเวชระเบียนกลับมาดูวาตองจายยาอะไรใหแกคนไขบาง ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของชินกร สายทอง และศุภณัฐ เกษกุล (2562) ท่ีมีการสงขอมูลคิวและอาการเบือ้งตนของผูปวยใหพยาบาล การสงขอมูล

การวินิจฉัยโรคและยาท่ีตองจายใหกับเจาหนาท่ีคลินิกเพ่ือดำเนินการตอ  ซึ่งชวยอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ในการทำงานใหแก

พยาบาล เจาหนาท่ีคลินิก  
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บทสรุป 

 

จากการพัฒนาระบบบริหารการจัดการคลินิก กรณีศึกษาคลินิกหมอณัฐพล หมอขิง ดวยภาษา PHP และระบบจัดการ

ฐานขอมูล MySQL มีความเหมาะสมในการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยจากการทดสอบระบบพบวา ผลการทำงานของระบบ

สามารถทำงานไดถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีไดกำหนดไว โดยระบบสามารถจัดการขอมูลผูใชในระบบ จัดการขอมูล

เวชระเบียน จัดการขอมูลยา จัดการขอมูลรักษา และออกรายงาน  โดยแบงประเภทผูใชในระบบออกเปน 3 ประเภท ไดแก 

ผูดูแลระบบ เจาหนาที่คลินิก และแพทย โดยสามารถเขาถึงขอมูลไดตามระดับสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูล และมีการออกแบบ

หนาจอติดตอกับผูใช (User Interface) ใหใชงานงาย ตัวอักษรอานงาย ชัดเจน สะดวกตอการใชงาน และจากการประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบและความพึงพอใจของผูใชระบบบริหารการจัดการคลินิก กรณีศึกษาคลินิกหมอณัฐพล หมอขิง พบวา

มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก   

จากการศึกษาครั้งน้ีพบวา การประยุกตใชเว็บแอปพลิเคชันในระบบบริหารจัดการคลินิกทำใหสามารถสงตอขอมูลระหวาง

แพทยและเจาหนาที่คลินิกไดแบบเรียลไทม ทดแทนการทำงานแบบเดิมที่เมื่อแพทยตรวจคนไขเสร็จ 1 ราย เจาหนาที่คลินิก

จะตองเดินเขาไปในหองแพทยเพ่ือนำเวชระเบียนกลับมาคำนวณคาใชจายและจายยาตามท่ีแพทยสั่งสงผลใหการเรียกคนไขคิว

ตอไปเขารับการรักษาจากแพทยลาชา แตท้ังน้ีในระบบบริหารจัดการคลินิกท่ีพัฒนาข้ึนในการศึกษาครั้งน้ีถึงแมจะมีระบบการ

นัดหมายแตยังคงเปนเพียงการบันทึกขอมูลลงในระบบคอมพิวเตอรเพ่ือใหเจาหนาท่ีคลินิกตรวจสอบขอมูลตารางนัดหมายของ

แพทยเพื่อใชเปนขอมูลสำหรับการนัดหมายคนไขรายอื่นๆ และการนัดหมายยังคงใชวิธีเขียนลงใบนัดหมาย ซึ่งบางครั้งคนไข

อาจจะทำใบนัดหมายหาย ลืมวันเวลาที่นัดหมายกับแพทยและตองโทรเขามาสอบถามกับเจาหนาที่คลินิก ดังนั้นผู วิจัยเสนอ

แนวคิดในการพัฒนาตอโดยนำระบบแจงเตือนวันเวลานัดหมายผานระบบ Line Notify เขามาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ของระบบ นอกจากน้ีอาจจะพัฒนาระบบจองคิวเขารักษาเพ่ิม เพ่ือใหคนไขไดรับความสะดวก รวดเร็ว ในการเขารับการรักษา

โดยไมตองเสียเวลาน่ังรอคิวเปนเวลานาน 
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