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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 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร คร้ังที่ 13” 

“วิจยัและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกจิ BCG” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

 

 

 

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 และศึกษาความพึงพอใจของผูใช

ระบบฐานขอมูลรานขายอุปกรณกอสราง กรณีศึกษารานสกลพาณิชย กลุมตัวอยางที่ใชในการการประเมินประสิทธิภาพและ

ประเมินความพึงพอใจครั้งนี้มีจำนวน 4 คน ไดแก เจาของรานและพนักงานจำนวน 3 คน  โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ

เจาะจง เครื ่องมือที่ใช ไดแก (1) ระบบฐานขอมูลรานขายอุปกรณกอสราง (2) แบบประเมินประสิทธิภาพ และ (3) 

แบบสอบถามความพึงพอใจ ระบบฐานขอมูลรานขายอุปกรณกอสรางทำงานในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน เครื่องมือท่ีใชสำหรับ

การพัฒนาระบบ ไดแก Visual Studio Code พัฒนาดวยภาษา PHP และ บริหารจัดการฐานขอมูลดวย MySQL วิเคราะห

ขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพของระบบโดยรวมอยูในระดับมากที่ 푥̅=4.13 คา S.D.=0.42 และผลการ

ประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบฐานขอมูลรานขายอุปกรณกอสราง กรณีศึกษารานสกลพาณิชย ภาพรวมมีความพึง

พอใจตอระบบอยูในระดับมากท่ี 푥̅=4.20 คา S.D.=0.32 

คำสำคัญ: รานขายอุปกรณกอสราง ระบบฐานขอมูล เว็บแอปพลิเคชัน  

 

Abstract 

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

of users of the construction materials store database system. The participants used in this performance and 

satisfaction assessment consisted of 4 people, namely shop owners and 3 employees, selected through 

the purposive sampling method.  The research instruments were ( 1)  the construction materials store 

database system (2)  the performance evaluation form and ( 3)  satisfaction evaluation form.   The system 

development tools were Visual Studio Code, developed in PHP and database management with MySQL.The 

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



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร คร้ังที่ 13” 

“วิจยัและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกจิ BCG” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

 
 

B678 
 

 The result shown that the overall of evaluation performance of system was high level (Mean =  4. 13, 

S.D.=0.42) and the overall of satisfaction of using the construction materials store database system was high 

level (Mean = 4.20, S.D.=0.32).  

 

Keywords:    construction materials store, database system, web application 

บทนำ 

 รานขายอุปกรณกอสราง รานสกลพาณิชย  ตั้งอยูที่ 97 หมู 13 ตำบลนาบอคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 

ปจจุบันทางรานมีการบันทึกขอมูลการขายไวในสมุด จากการสัมภาษณเจาของรานพบวาทางรานไมมีระบบซอฟตแวร

ตรวจสอบคลังสินคา ถาตองการทราบจำนวนสินคาท่ีมีอยูในรานจะตองใหคนงานเดินไปดูที่ชั้นวางของ การคำนวณราคาและ

เงินทอนจะใชระบบจำราคาสินคา การตรวจสอบรายการขายยอนหลังที่ดำเนินการไดลาชาและมีขอผิดพลาด ปญหาเหลาน้ี

สงผลใหเกิดความเสียหาย ลาชาทางธุรกิจ เกิดขอผิดพลาดการทำงาน อันจะสงผลตอความพึงพอใจของลูกคาเนื่องจากลูกคา

ตองการความรวดเร็วและความถูกตองจากการบริการ เน่ืองจากผูซื้อสวนใหญเปนผูรับเหมากอสรางการซื้ออุปกรณกอสรางใน

แตละครั้งจะซื้อเปนจำนวนมาก หรือบางครั้งผูรับเหมาตองการปรึกษาตนทุนงานของการกอสรางเจาของรานตองคอยมาน่ังคิด

ราคาที่คอนขางยุงยาก ทางรานจึงมีแนวคิดที่จะนำซอฟตแวรบริหารจัดการเพื่อแกปญหาดังกลาว งานวิจัยของ สิริภัทท  

พรพันธวาณิชและคณะ (2564) การศึกษาตนทุนของการกอสรางหมวดงานหลังคาโดยใชโปรแกรม Autodesk Revit 

Student and Education Software สำหรับจัดทำรูปทรงหลังคาและใสราคาวัสดุเพื ่อคำนวณลดตนทุน งานวิจัยของ  

กษิดิ์เดช สุวัช และพัชรพล จรดล (2562) ใชระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองคกรในธุรกิจคาวัสดุกอสรางดวย

โปรแกรมสำเร็จรูป Odoo เพ่ือการวางแผนทรัพยากรสําหรับธุรกิจคาวัสดุกอสราง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลดระยะเวลาในการ

ทํางานของพนักงานที่เปนระบบเอกสารกระดาษ ในขั้นตอนการจัดการสินคาคงคลัง การขาย ซึ่งพบวาพบวาสามารถชวยลด

เวลาการทํางานของพนักงาน การสูญหายของสินคาในคลังได งานวิจัยของ สุธาทิพย ทองสุข และคณะ (2562) พัฒนาระบบ

ระบบบริหารงานรานขายอุปกรณการชางแบบ off line โดยใช visual studio ในการเขียนโปรแกรมซึ่งระบบสามารถบริหาร

จัดการขอมูล เชน ขอมูลสินคา ขอมูลการขาย ขอมูลการสั่งซื้อ สามารถลดปญหาการสูญหายของขอมูลไดเปนอยางด ี

 ดังนั้นจากที่กลาวมาจะพบวาระบบฐานขอมูล ระบบสารสนเทศสามารถแกไขปญหาการขายแบบเดิมที่รานคาตองคอยจำ

ราคาสินคา การตรวจสอบสินคาท่ีลาชา ซึ่งระบบฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญสําหรบัธุรกิจ 

ซึ่งเปนการรวบรวม เผยแพร และทำใหขอมูลมีประโยชนในการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจของผูบริหาร  (จักรร ัตน กนะ

กาศัย และอุทัยรัตน เมืองแสน, 2565 : Washington state university, 2020) ผูวิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลรานขายอุปกรณกอสราง กรณีศึกษา รานสกลพาณิชย โดยระบบท่ีจะพัฒนามีการจัดเก็บขอมูลสินคา ขอมูลการขาย

สินคา ขอมูลการสั่งซื้อสินคา มีระบบการจัดการสินคาคงคลัง เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นในระบบการทำงานปจจุบัน ซึ่งผูวิจัยจะ

พัฒนาระบบดวยภาษา PHP และใชซอฟตแวร MySQL สำหรับจัดการฐานขอมูล โดยระบบฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้นมาน้ัน

ประมวลผลในลักษณะเว็บแอพปลิเคชั่น ซึ่งการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ออกแบบ พัฒนา ประเมินประสิทธิภาพ และ

ศึกษาความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูล กรณีศึกษารานสกลพาณิชย 
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วิธีดำเนินการวิจัย 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1.ระบบฐานขอมูลรานขายอุปกรณกอสราง กรณีศึกษารานสกลพาณิชย แบงผูที่เกี่ยวของกับระบบออกเปน 3 กลุมคือ 

ผูดูแลระบบ พนักงานขาย และเจาของราน ซึ่งผูใชแตละกลุมมีสิทธิ์ในการใชงานระบบแตกตางกันตามรายละเอียด ดังนี้ 1) 

ผู ดูแลระบบ สามารถเพิ่มขอมูลพนักงาน สามารถเพิ่มขอมูลตัวแทนจำหนาย สามารถเพิ่มขอมูลสินคา สามารถจัดการ

คลังสินคา และสามารถจัดการผูใชงานของระบบได 2)  พนักงาน สามารถทำการขายหนารานได 3) เจาของรานสามารถ

สามารถตรวจสอบรายรับ – รายจายได   

 2. การประเมินประสิทธิภาพของระบบและความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอระบบ ผูวิจัยทำการสอบถามจากกลุมตัวอยาง 

โดยแบงออกเปน ดังน้ี 

 2.1 กลุมตัวอยางจำนวน 4 คนไดแก เจาของราน 1 คน และพนักงานของราน จำนวน 3 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ

เจาะจง 

 2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบฐานขอมูลรานขายอุปกรณกอสราง 

กรณีศึกษารานสกลพาณิชย โดยแบงออกเปน 2 ดาน ไดแก ดานความพึงพอใจในการใชระบบ และดานความพึงพอใจดาน

ประสิทธิภาพ โดยกำหนดคาคะแนนของระดบัความพึงพอใจ คือ 5,4,3,2 และ 1 หมายถึง มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และ

นอยท่ีสุด ตามลำดับ 

 นำผลคะแนนการตอบแบบประเมนิประสิทธิภาพการทำงานของ.ระบบฐานขอมูลรานขายอุปกรณกอสราง กรณีศึกษาราน

สกลพาณิชย ในแตละขอ มาแจกแจงความถ่ี คำนวณหาคาเฉลีย่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยอานคาเฉลี่ยและนำผลท่ีได

เทียบกับเกณฑการประเมนดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2535)  

    คาเฉลี่ยเทากับ 4.51 – 5.50 หมายความวา ความพึงพอใจมากท่ีสดุ 

    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 

ขั้นตอนการพัฒนาระบบ 

 ในการศึกษาครั้งไดดำเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลรานขายอุปกรณกอสราง กรณีศึกษารานสกลพาณิชย ดวยการพัฒนา

ตามวงจรพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) 4 ขั ้นตอนหลัก ของ Dennise, Wixom and Roth 

(2010) และกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยดังรูปท่ี 1 
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รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

จากรูปท่ี 1 การพัฒนาระบบตามทฤษฎีวงจรพัฒนาระบบมีรายละเอียดข้ันตอนการทำงานดังน้ี 

 1. ขั้นตอนการวางแผน (Planning Phase) ซึ่งผูวิจัยไดสัมภาษณเจาของรานและพนักงานรานขายอุปกรณกอสรางสกล

พาณิชยจำนวน 2 คนเกี่ยวกับระบบการทำงานในปจจุบัน ปญหาที่พบ และความตองการของระบบ จากนั้นไดวางแผนการ

วิจัยและกำหนดระยะเวลาสำหรับแตละข้ันตอน 

 2. ข้ันตอนการวิเคราะห (Analysis Phase) ผูวิจัยไดศึกษาความตองการใชงานระบบจากเจาของรานและพนักงานรานขาย

อุปกรณกอสรางสกลพาณิชยโดยรวบรวมขอมูลรายละเอียดท้ังหมดท่ีตองการ จากน้ันไดวิเคราะหเพ่ือออกแบบแผนภาพ Use-

case เพื่อจำลองการทำงานของระบบ รวมทั้งแผนภาพความสัมพันธระหวางขอมูล (Entity-Relationship Diagram: ER 

diagram) เพื่อจำลองความเกี่ยวของของขอมูลทั้งหมดที่จำเปนในการพัฒนาระบบฐานขอมูลรานขายอุปกรณกอสรางสกล

พาณิชย 

 3. ข้ันตอนการออกแบบ (Design Phase) ผูวิจัยไดออกแบบสวนติดตอกับผูใชงานตามหลักการทำงานท่ีไดออกแบบไวโดย

จัดทำตนแบบและนำไปใหกลุมตัวอยางพิจารณาเพื่อนำขอเสนอแนะมาปรับปรุงการออกแบบใหตรงกับความตองการของ

ผูใชงานใหมากท่ีสุด  

 4. ขั้นตอนการพัฒนา (Implementation Phase) ผูวิจัยไดพัฒนาระบบฐานขอมูลรานขายอุปกรณกอสรางสกลพาณิชย

ตามท่ีไดออกแบบไวในข้ันตอนท่ี 3 

 

 

ทฤษฎีวงจรพัฒนาระบบ 4 ข้ันตอนหลัก  

ของ Dennise, Wixom and Roth (2010) 

1. ข้ันตอนการวางแผน (Planning Phase) 

2. ข้ันตอนการวิเคราะห (Analysis Phase) 

กระบวนการทำงานปจจบุันของรานสกล

พาณิชย 

ระบบฐานขอมลูรานขายอุปกรณกอสราง กรณศีึกษารานสกลพาณิชย  

1. ตรวจสอบความถูกตองในการออกแบบและพัฒนาระบบ โดยผูเช่ียวชาญ 

ระบบฐานขอมลูรานขายอุปกรณกอสราง กรณศีึกษารานสกลพาณิชย นำไปตดิตั้งเพ่ือใชงาน 
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การวิเคราะหขอมูล 

 จากการดำเนิงานในข้ันตอนการวิเคราะหขอมลู สามารถวิเคราะหระบบและสรางเปนแผนภาพ Use case diagram 

และแผนภาพความสัมพันธของขอมูลได ดังรูปท่ี 2-3 

 
 

รูปท่ี 2 Use case Diagram ระบบฐานขอมูลรานขายอุปกรณกอสราง กรณีศึกษารานสกลพาณิชย 

 

 รูปท่ี 2 แสดง use case diagram ระบบฐานขอมูลรานขายอุปกรณกอสราง กรณีศึกษารานสกลพาณิชย ผูดูแลระบบจะ

สามารถจัดการขอมูลผูใชในระบบ จัดการขอมูลสินคา จัดการขอมูลคลังสินคาได โดยในการจัดการขอมูลคลังสินคาและการ

จัดการขอมูลสินคาจะตองมีการเรียกใชขอมูลตัวแทนจำหนาย พนักงานสามารถดำเนินการขายหนารานไดซึ่งในการขายหนา

รานจะเรียกใชการจัดการขอมูลคลังสินคาเพื่อตัดยอดสินคาคงเหลือในคลังสินคา และเจาของรานจะสามารถเร ียกดูรายงาน

สรุปรายรับ-รายจายซึ่งจะเปนการเรียกใชขอมูลจากการจัดการการขายหนารานเพ่ือนำมาใชในการสรุปรายงาน 
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รูปท่ี 3 ER Diagram ของระบบฐานขอมูลรานขายอุปกรณกอสราง กรณีศึกษารานสกลพาณิชย 

 

ผลการวิจัย 

 

 ในหัวขอนี้จะแสดงผลการออกแบบและพัฒนาระบบ ผลการประเมินประสิทธิภาพ และผลความพึงพอใจของผูที่ใชมีตอ

ระบบ ดังรายระเอียดดังตอไปน้ี  

 

ผลการออกแบบและพัฒนาระบบ 

 ระบบฐานขอมูลรานขายอุปกรณกอสราง กรณีศึกษารานสกลพาณิชย ที่พัฒนาขึ้นเปนระบบงานแบบเว็บแอพพลิเคชัน 

สามารถนำไปติดตั้งบนเครื่องแมขาย (server) เพื่อใชงานผานระบบอินเตอรเน็ตได โดยผูใชงานระบบไมตองติดตั้งซอฟตแวร

เพิ่มเติม ซึ่งระบบนี้จะอำนวยความสะดวกใหแกเจาของรานขายอุปกรณกอสรางที่สามารถดูรายงานสรุปรายรับ-รายจายได

ตลอดเวลาผานระบบออนไลน ผลการออกแบบและพัฒนาระบบดังรูปท่ี 4-8 
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รูปท่ี 6 หนาตางการจัดการสิทธ์ิสำหรับผูใชงาน รูปท่ี 7 หนาตางการสั่งซื้อสินคาจากตัวแทนจำหนายหรือ 

         พาทเนอรรานขายสง 

รูปท่ี 4 หนาตางสำหรับผูใชงาน Login เขาใชระบบ รูปท่ี 5 หนาตางการจัดการขอมลูสินคา 

รูปท่ี 8 หนาตางการจำหนายสินคา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินประสิทธภิาพการใชงานของระบบจากกลุมตัวอยาง 

 จากการนำระบบใหกลุมตัวอยางทดลองใชผลประเมินประสทธิภาพของระบบ และความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอระบบ 

แสดงตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินดานประสิทธิภาพระบบฐานขอมูลรานขายอุปกรณกอสราง กรณีศึกษารานสกลพาณิชย 

   

 ตารางที่ 1 ผลการประเมินดานประสิทธิภาพระบบฐานขอมูลรานขายอุปกรณกอสราง กรณีศึกษารานสกลพาณิชย 

ภาพรวมมีความพึงพอใจมากที่ 푥̅=4.13 และ S.D. = 0.42 โดยการจัดการขอมูลเกี่ยวกับระบบฐานขอมูลสินคา การจัดการ

ขอมูลหนวยนับสินคา การจัดการการขายและการออกรายงานมีคาเฉลี่ยสูงสุดที่ 4.25 สวนการจัดการรับเขาสินคาและการ

จัดการสั่งซื้อสินคาคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.00 และ 3.75 ตามลำดับ  

 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชระบบฐานขอมูลรานขายอุปกรณกอสราง กรณีศึกษารานสกลพาณิชย 

  

 ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชระบบฐานขอมูลรานขายอุปกรณกอสราง กรณีศึกษารานสกลพาณิชย 

ภาพรวมกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมากที่ 푥̅=4.20 และ S.D. = 0.32 โดยความสะดวกสบายในการใชงานระบบมีความพึง

หัวขอ  S.D. การแปลผล 

การจัดการระบบฐานขอมูลสินคา 4.25 0.50     มาก 

การจัดการขอมูลหนวยนับสินคา 4.25 0.50     มาก 

ระบบจัดการสั่งซื้อสินคา 3.75 0.50     มาก 

ระบบจัดการรับเขาสินคา 4.00 0.00     มาก 

ระบบจัดการการขาย 4.25 0.50     มาก 

ระบบการออกรายงาน 4.25 0.50     มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.13 0.42     มาก 

หัวขอ  S.D. การแปลผล 

ระบบใชงานไดงายและไมซับซอน 4.25 0.50 มาก 

ความสวยงาม และเปนระเบียบของหนาจอ 4.25 0.50 มาก 

ความนาเช่ือถือของขอมูลในระบบ 4.00 0.00 มาก 

ความสะดวกสบายในการใชงานระบบ 4.50 0.58 มาก 

ระบบมีความถูกตองสมบรูณและครบถวน 4.00 0.00 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.20 0.32 มาก 
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พอใจมากท่ีสุด 푥̅=4.50 และ S.D.=0.58 และความนาเช่ือถือของขอมูลในระบบกับระบบมีความถูกตองสมบูรณและครบถวน

มีความพึงพอใจนอยสุดท่ี  푥̅=4.00  

 

การอภิปรายผล   

 

 การพัฒนาระบบฐานขอมูลรานขายอุปกรณกอสรางครั ้งนี ้ดําเนินงานตามกระบวนการ SDLC 4 ขั ้นตอนที่มุ งเนน

กระบวนการทํางานตั้งแตขั้นตอนการวางแผน  ขั้นตอนการวิเคราะห  ขั้นตอนการออกแบบและขั้นตอนการพัฒนาผลการ

พัฒนาระบบที่มีความสามารถ สนับสนุนการดําเนินงานทั้งในสวนงานจัดการขอมูลสินคา จัดการงานขาย การรับเขาสินคา 

และการออกรายงาน จากการพัฒนาและทดสอบระบบฐานขอมูลรานขายอุปกรณกอสราง กรณีศึกษารานสกลพาณิชย ผลการ

ทดลองแสดงดังตารางท่ี 1 และ 2 ซึ่งสามารถอภิปรายผลการทดสอบไดดังน้ี  

1) ผลการประเมินดานประสิทธิภาพระบบฐานขอมูลรานขายอุปกรณกอสราง กรณีศึกษารานสกลพาณิชย ภาพรวมมี

ความพึงพอใจตอระบบอยูในระดับมากที่ 푥̅=4.13 โดยหัวขอที่ไดคะแนนประเมิน การจัดการระบบฐานขอมูลสินคาระบบ

จัดการการขายและระบบการออกรายงานไดคะแนนสูงสุด เนื่องจากมีการจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูลมีการเชื่อมโยงขอมูลท่ี

เกี่ยวของเขาดวยกัน ทำใหมีความสะดวก รวดเร็วในการนำขอมูลมาใชในการออกรายงานสรุปตางๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ จิรวัฒน ประวันเวย และคณะ (2563) ที่มีการศึกษาความตองการรูปแบบระบบบริหารจัดการรานอุปกณณกอสรางแลว

พบวากลุมตัวอยางตองการใหมีการเช่ือมโยงฐานขอมูลเขาดวยกัน เพ่ือใชงานขอมูลชนิดเดียวกันไดอยางรวดเร็ว สะดวก และ

ถูกตองแมนยำ ลดความซ้ำซอนของกระบวนการทำงานและขอผิดพลาดจากการสืบคน และจากการสอบถามผูประเมิน

เพ่ิมเติมพบวาระบบสามารถจัดการขอมูล แสดงรายละเอียดสินคา และขอมูลการขายไดอยางถูกตองรวดเร็ว แตระบบจัดการ

สั่งซื้อสินคาและการรับสินคายังตองปรับปรุงเน่ืองจากการเปดบิลเพ่ือสั่งซื้อสินคายังตองมาคียขอมูลซ้ำซอนกับการลงขอมูลใน

สมุดทำใหเกิดความสับสนในการจดบันทึก แตผูใชยินดีที่จะกรอกขอมูลเน่ืองจากเปนการตรวจสอบระหวางขอมูลในระบบกับ

ขอมูลในสมุดบันทึกรายการควบคุม  

 2) ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชและการยอมรับในการใชระบบฐานขอมูลรานขายอุปกรณกอสราง กรณีศึกษา

รานสกลพาณิชย ภาพรวมของความพึงพอใจมากที่ 푥̅=4.20   เนื ่องจาก ระบบใชงานไดงายและไมซับซอน  มีความ

สะดวกสบายในการใชงานระบบ แตท้ังน้ีผูทดดสอบระบบใหขอมูลวาความ     ระบบมีความถูกตองสมบูรณครบถวนและความ

นาเช่ือถือยังคงตองมีการทดสอบกันไปอีกระยะเน่ืองจากจะตองคอยตรวจสอบกับสมุดควบคุมการขาย แตถึงอยางไรภาพรวม

ระดับความพอใจอยูที่ระดับมากสอดคลองกับงานวิจัยของ จิรวัฒน ประวันเณยและคณะ (2563) ที่ความพึงพอใจอยูระดับดี 

ท้ังน้ีผูทดสอบระบบชอบระบบการขายสินคาดวยการสแกนสแกนบารโคดทำใหเกิดความสะดวกสบายในการใชงานระบบ และ

สอดคลองกับ งานวิจัยของ สุภัคชา พังแกว (2562)  ซึ่งพบวาการนำระบบบารโคดมาใชในการจัดการคลังสินคาจะชวยลด

ระยะเวลาในการคนหาสินคาในคลังสินคาได  

 

 

 

บทสรุป   
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 การพัฒนาระบบระบบฐานขอมูลดวยการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นดวยภาษา PHP รวมกับ MySQL มีความเหมาะสมใน

การพัฒนาระบบสารสนเทศ การทดสอบพบวาการทำงานของระบบสามารถทำงานไดถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคท่ี

กำหนดไว โดยระบบสามารถจัดการขอมูลสินคา จัดการคลังสินคา ตรวจสอบยอดขาย จัดการขอมูลตัวแทนจำหนาย และ

จัดการขอมูลผูใชในระบบ โดยแบงผูท่ีเก่ียวของระบบออกเปน 3 กลุมคือ ผูดูแลระบบ พนักงาน และเจาของราน โดยสามารถ

เขาถึงขอมูลไดตามระดับสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลอยางชัดเจน และมีการออกแบบใหใชงานงาย ตัวอักษรอานงาย สะดวกตอ

การใชงาน และการประเมินประสิทธิภาพของระบบและความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลรานขายอุปกรณกอสราง 

กรณีศึกษารานสกลพาณิชย พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก สำหรับการพัฒนาในอนาคตควรมีการเพ่ิมเติมในสวนของ

การแจงเตือนผานไลนแอปพลิเคชัน เน่ืองจากเจาของรานตองการใหผูวิจัยไดเพ่ิมแจงเตือนการขายในแตละครั้งผานระบบไลน  

เพ่ือใหทราบถึงยอดคงเหลือของสินคาในคลังเมื่อถึงจุดสั่งซื้อเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของระบบใหดีข้ึนตอไป  
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