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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลเบื้องต้นด้านการวิจัย คณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีภารกิจหลักท่ีมีความส าคัญ 4 ประการคือ 
การสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น คณะจึงเน้นการด าเนินงาน
ในรูปแบบของการบูรณาการภารกิจทั้ง 4 ประการเข้าด้วยกัน เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น ของชาติและก้าวสู่อาเซียนต่อไป ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ การเป็น
สถาบันการศึกษาเพ่ือ ท้องถิ่น ซึ่งนโยบายการวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ ได้เน้นการวิจัยแบบบูรณาการ
เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และยุทธศาสตร์การวิจัยชาติด้วย โดยเน้นให้นักวิจัยท าวิจัย ทั้งการวิจัยพื้นฐาน 
การวิจัยประยุกต์ และวิจัยพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ และมีการด าเนินการวิจัยในรูปแบบ
ของสหวิทยาการที่คณาจารย์และนักวิจัยมีความเชี่ยวชาญ และประสานการด าเนินงานเพื่อการใช้ประโยชน์ 
และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

ที่ผ่านมาคณะวิทยาการจัดการ เป็นหน่วยงานที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนางานวิจัยและอาจารย์
นักวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดให้เป็นหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ โดยมีแนวทางในการ
ท างานตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา คือ "มุ่งม่ันพัฒนางานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ทั้งต่อการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพของนักวิจัย และให้งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคณะ " 
ซึ่งการด าเนินงานภารกิจด้านการวิจัย ด าเนินงานโดยคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ และมีรองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นผู้ก ากับนโยบายและการด าเนินงาน โดยการด าเนินงานแบ่งระยะเวลาออกเป็น 
3 ระดับ คือ  

ระยะที่ 1 เป็นระยะเริ่มต้นของการด าเนินงาน ในช่วง ปีที่ 1-2 เป็นการสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัย
หน้าใหม่ 

ระยะที่ 2 เป็นระยะของการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้สามารถขอทุนวิจัยทั้งภายในคณะ 
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกได้ 

ระยะที่ 3 ระยะของการยกระดับผลงานวิจัยให้เชื่อมโยงและบูรณการกับการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการร่วมกับชุมชน 

โดยทั้ง 3 ระยะ คณะวิทยาการจัดการได้มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการส่งเสริมด้านการวิจัยมา
อย่างต่อเนื่อง โดยจัดสรรเป็นงบอบรมหนุนเสริมนักวิจัย งบการสนับสนุนทุนวิจัย งบการจัดท าวารสารเพื่อ



เผยแพร่งานวิจัย งบประมาณการจัดท าวารสารการวิจัย ท าให้ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา คณะวิทยาการ
จัดการมีผลงานด้านการวิจัยและนักวิจัยที่ดีเพิ่มขึ้นทั้งจ านวนและคุณภาพ โดยมีรายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้  

ตารางสรุปจ านวนงบประมาณการวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2552-2555 

 

ปี งบคณะ งบภายใน งบภายนอก รวม 

2552 200,000 1,206,363 1,378,380 2,784,743 

2553 200,000 2,365,162 3,142,295 5,507,457 

2554 200,000 525,000 14,295,000 15,020,000 

2555 280,000 300,000 10,000,000 10,780,000 

รวม 880,000 4,396,525 28,815,675 34,092,200 

จากงบประมาณการด าเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้คณะวิทยาการจัดการเกิดนักวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 และเกิดผลงานวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ไม่น้อยกว่า 120 โครงการ 
และท าให้คณาจารย์ของคณะได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก  

 

ตารางสรุปผลงานการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ ปีการศึกษา 2552-2555 

ผลงานตีพิมพ์ ปี 

2552 2553 2554 2555 

ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ 27 12 4 10 

ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 1 1 1 3 

รวม 28 13 5 13 

 

หมายเหตุ ในระหว่างการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาช่วงปีการศึกษา 2553มีการปรับเกณฑ์การ
ประเมิน 



ผลงานด้านการวิจัย  

2.1 การจัดกิจกรรมการหนุนเสริมวิจัย  

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและความรู้เรื่องการวิจัยให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของ
คณะวิทยาการจัดการ โดยมีการด าเนินงานตามล าดับ ดังนี้  

ปี 2552 ด าเนินกิจกรรมการอบรมเพ่ือหนุนเสริมศักยภาพด้านการวิจัย จ านวน 3 กิจกรรม คือ 
กิจกรรมการจัดเวทีเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน กิจกรรมการอบรม
หนุนเสริมความรู้เรื่องการวิจัยเชิงปริมาณและการจัดท าแบบสอบถามอย่างมีประสิทธิภาพ และกิจกรรมการ
หนุนเสริมความรู้เรื่องการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย โดยเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์และมี
ชื่อเสียงด้านการวิจัย 4 ท่าน เป็นอาจารย์ในคณะ 2 ท่านและอาจารย์ภายนอก 2 ท่านได้แก่ ผศ .ดร.สุธานันท์ 
โพธิ์ชาธาร และอาจารย์ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ คุณอัครพงศ์ อ้ันทอง นักวิจัยจากสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และดร.เทิดชาย ช่วยบ ารุง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท่องเที่ยวไทย 

ปี 2553 ด าเนินการจัดกิจกรรม โครงการอบรมหนุนเสริมความรู้เกี่ยวกับ “การวิจัยในชั้นเรียนสู่วิจัย
ชุมชน” คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ได้จัด“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนสู่วิจัยชุมชน ” ขึ้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553 ณ อาคาร 22 ชั้น 4 โดยได้รับเกียรติ
จากวิทยากรอาจารย์ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ รศ .วัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนโคราช
และคุณอินทร์ มูลพิมาย ประธานกลุ่มโฮมสเตย์บ้านบุไทร ต าบลไทยสามัคคี มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และ
สะท้อนปัญหาการท างานวิจัยระหว่างอาจารย์หรือนักวิชาการกับชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นคณาจารย์
และนักวิจัย จ านวนประมาณ 40 คน ผลจากการอบรมสามารถสรุปสาระส าคัญ คือ การวิจัยในชั้นเรียนมิได้
หมายถึงการวิจัยเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น ชุมชนหรือท้องถิ่นคือห้องเรียนที่ดีส าหรับการเรียนรู้ของนักศึกษา 
อย่างไรก็ตามผู้สอนคือ บุคคลส าคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และผู้สอนต้องรู้จักรูปแบบการเรียนรู้ของ
นักศึกษาแต่ละชั้นเรียนหรือแต่ละบุคคลก่อนเริ่มการเรียนการสอนเพื่อจะท าให้เกิดความสุขในการเรียนการ
สอนทั้งครูและนักศึกษานอกจากนี้กระบวนการที่ส าคัญของการเรียนการสอนนี้ คือการทอดบทเรียน ซึ่งจะเป็น
วิธีการสะท้อนองค์ความรู้จากผู้เรียนก่อให้เกิดกระบวนการปรับและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนต่อไป  

กิจกรรมการอบรมหนุนเสริมนักวิจัย เรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียนสู่วิจัยชุมชน ” จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการโรงแรม 2 อาคาร 22 ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ 
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์ ธิติธนานันท์ จากคณะครุศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม
จ านวน 35 คน และมีบุคคลภายนอกที่มาร่วมในการอบรมจ านวน 1 ท่าน ผลจากการประเมินความพึงพอใจผู้
เข้ารับการอบรมพบว่า ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการอบรมในระดับสูงทุกด้าน  



ปี 2554- 2555 ได้มีการแบ่งการด าเนินงานการหนุนเสริมออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มการวิจัยในชั้น
เรียน มีอาจารย์สนใจผู้เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาดังกล่าว จ านวน 15 ท่าน และจากกระบวนการพัฒนาหนุน
เสริมความรู้ดังกล่าว ส่งผลให้อาจารย์สนใจขอรับทุนเพื่อท าวิจัย จ านวน 6 ท่าน ในกระบวนการหนุนเสริม
ดังกล่าว คณะได้เชิญ ผศ .ดร.สมบูรณ์ ตันยะ มาเป็นวิทยาการถ่ายทอดความรู้ จ านวน 2 ครั้ง ในหัวข้อ การ
วิจัยในชั้นเรียน และเป็นพ่ีเลี้ยงในการให้ค าปรึกษาการวิจัยในชั้นเรียน โดยมุ่งหวังให้อาจารย์ของคณะ
วิทยาการจัดการได้น ากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ส าหรับกลุ่มการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน กรณีศึกษา โดยมีอาจารย์ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ เป็น
วิทยากรและผู้น าในการด าเนินงานกิจกรรมดังกล่าว โดยมีเป้าหมายหรือมีวัตถุประสงค์ส าคัญในการด าเนินงาน 
คือ การส่งเสริมให้อาจารย์มีความสามารถในการจัดการการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา และพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนในสายบริหารธุรกิจ ผ่านกรณีศึกษาในท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา โดยกิจกรรม
ดังกล่าวมีแผนการด าเนินงานและการจัดประชุมมาโดยตลอด นอกจากการประชุมอบรมให้ความรู้และ
แลกเปลี่ยนความรู้แล้วนั้น คณะยังก าหนดเป้าหมายของกิจกรรมดังกล่าวให้เชื่อมโยงการบูรณาการการวิจัยใน
ชั้นเรียน การเรียนการสอน เข้าด้วยกัน ท าให้ปัจจุบันมีอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน 24 ท่าน และ
หากโครงการแล้วเสร็จคณะวิทยาการจัดการจะมีกรณีศึกษาทางธุรกิจสาขาต่างๆ เพ่ือใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอน ผลการด าเนินงานดังกล่าวจะส่งผลให้คณะวิทยาการจัดการ มีจ านวนงานวิจัยในชั้นเรียนถึง 23 
โครงการ และมีกรณีศึกษาทางธุรกิจท้องถิ่น จ านวน 24 กรณีศึกษา  

2.2 กิจกรรมการลงนามความร่วมมือด้านการวิจัย 

ปี 2554 การลงนามความร่วมมือกับอ าเภอสีคิ้วในการวิจัยกิจกรรมการสร้างความร่วมมือในการวิจัย
และบริการแก่ชุมชน จัดขึ้นภายใต้กิจกรรมการบริการวิชาการ หัวข้อ “การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบน
ฐานความรู้และการวิจัย” ที่คณะวิทยาการจัดการได้ก าหนดไว้ในแผนงานงบประมาณประจ าปี 2554 โดยการ
ลงนามความร่วมมือ (MOU) นี้จัดขึ้นระหว่างคณะวิทยาการจัดการ และอ าเภอสีคิ้ว โดยมีตัวแทน คือ 
นายอ าเภออ าเภอสีคิ้ว ท่านวีระ จันทรทิพรักษ์ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ .ศ. 2554 ณ หอประชุม  ที่ว่าการ
อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา สาระของความร่วมมือดังกล่าว คือ การมุ่นเน้นการท างานร่วมกันในด้านการ
วิจัย และการบริการวิชาการระหว่างทั้งสองหน่วยงาน และจะมีท าให้อ าเภอสีคิ้วเป็นแหล่งเรียนรู้ของคณะ
วิทยาการจัดการในศาสตร์ด้านต่างๆ ที่คณะด าเนินการอยู่ นอกจากกิจกรรมนี้แล้ว ยังมีการจัดท ากิจกรรมการ
บริการวิชาการเรื่องของบทบาทของผู้สูงอายุเชื้อสายไทยวนที่อยู่ในอ าเภอสีคิ้วที่มีต่อกิจกรรมทางสังคม โดยมี
ผศ.ศศิธร นิธิปรีชา หนึ่งในอาจารย์นักวิจัยในพื้นท่ีเป็นผู้ด าเนินกิจกรรม 

 



ปี 2555 ได้ด าเนินการลงนามความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ ในการด าเนินการจัดการประชุมสหวิทยาการเพื่อการน าเสนอผลงานวิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 3 ร่วมกัน 
จากการด าเนินงานดังกล่าวส่งให้เกิดคณะวิทยาการจัดการเกิดเครือข่ายการท างานด้านการวิจัยร่วมกัน 

2.3 กิจกรรมการจัดประชุมสหวิทยาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยและวิชาการ  

ปี 2552กิจกรรมการจัดประชุมสหวิทยาการเพื่อน าเสนอผลงานวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 1 ขึ้นเมื่อวันที่ 
16 ธันวาคม 2552 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม คือ เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ที่
สนใจอ่ืนๆ ตลอดจนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีผลงานวิชาการและวิจัยทั้งภายใน
คณะ และภายนอกที่เป็นสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจทั่วไป และในการจัด
กิจกรรมครั้งนี้คณะได้รับเกียรติอย่างสูงจากศาสตราจารย์ ดร .เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ มาปาฐกถาพิเศษ 
หัวข้อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกด้วย ผลการด าเนินโครงการ สรุปคือ มีจ านวนผู้ที่เข้า ร่วมที่เป็นคณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอาจารย์ที่เข้าร่วมจ านวน 70 คน นักศึกษาจ านวน 250 คน และบุคลากรจาก
หน่วยงานภาคนอก จ านวน 20 ทั้งท่ีเป็นอาจารย์และนักศึกษา ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีการน าเสนอ
ผลงานวิจัย จ านวน 3 ห้องใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1.ประเด็นการจัดการธุรกิจและวิสาหกิจชุมชน 2.การจัดการ
ในชั้นเรียนและการพัฒนาการเรียนการสอน และ 3.การน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
รวมจ านวนงานวิจัยที่น าเสนอบนเวทีทั้งสิ้น 18 ผลงานวิจัย นอกจากนี้ยังมีการน าเสนอผลงานวิชาการใน
รูปแบบของโปสเตอร์อีกจ านวนมากกว่า 20 ชิ้นงาน จากการด าเนินงานดังกล่าวท าเกิดประโยชน์ในการ
ด าเนินการด้านการพัฒนางานวิจัยของคณะให้ก้าวหน้าขึ้นมาอีกข้ัน 

ปี 2553 ด าเนินการจัดการประชุมสหวิทยาการเพื่อน าเสนอผลงานวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 2 การ
บริหารบนฐานความพอเพียงขึ้น ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2553 ในช่วงของการสถาปนาคณะวิทยาการจัดการ 
โดยได้รับเกียรติจากองค์ปาฐกพิเศษมาบรรยายความรู้ในหัวข้อ การบริหารจัดการบนฐานความพอเพียง คือ 
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในการประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมจ านวน 354 คน และมี
บทความของอาจารย์ในคณะเข้าร่วมการน าเสนอบทความวิจัยจ านวน 9 บทความ บุคคลภายนอกจ านวน 12 
บทความ ผลการด าเนินงาน ดังกล่าวผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 86.03 นอกจากนี้ยังมี
การน าเสนองานโดยโปสเตอร์อีกจ านวน 8 บทความวิจัย  

ปี 2555 จัดประชุมสหวิทยาการเพื่อการน าเสนอผลงานวิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 3 "การวิจัยชุมชนเพ่ือ
การบริหารจัดการยุคใหม่ เพ่ือก้าวสู่อาเซียนอย่างม่ันคง " คณะได้ด าเนินการจัดการประชุมเมื่อวันที่ 31 
กรกฎาคม 2555 ระหว่างงานสถาปนาครบรอบ 26 ปี คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน 250 คน โดยแบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน คือ การบรรยายพิเศษ โดยรศ . ดร.วันชัย 
รัตนวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ และผู้อ านวยการศูนย์โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้า 



บรรยายพิเศษ เรื่อง “การวิจัยชุมชนเพ่ือการบริหารจัดการยุคใหม่ เพ่ือก้าวสู่อาเซียนอย่างม่ันคง ” ส่วนในภาค
บ่ายเป็นการน าเสนอผลงานวิจัย ออกเป็น 2 ห้อง แบ่งเป็นห้องของอาจารย์และนักวิจัย และห้องนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มีผู้เข้าร่วมน าเสนอบทความบนเวที (Oral Presentation) จ านวน 20 คน และโปสเตอร์
จ านวน 6 คน  

2.4 การด าเนินงานโครงการที่ปรึกษาหน่วยงานภายนอก 

2.4.1 โครงการการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) แปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมปี ๒๕๕๔ 
น าโดย ผศ .ดร.สุธานันท์ โพธิ์ชาธาร และคณะอาจารย์จากโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการ
ตลาด โปรแกรมวิชาการเงินการธนาคาร โปรแกรมวิชาเศรษศาสตร์ ได้ด าเนินการเป็นที่ปรึกษาโครงการการ
พัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) แปรรูปผลิตภัณฑ์ไหม ให้แก่ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด     
โดยงบประมาณภายใต้กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ไหมกลุ่มจังหวัดภาตตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จ านวน 
7,292,000 บาท กิจกรรมโครงการดังกล่าวมีเป้าหมาย คือ เพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของ    
คลัสเตอร์ผู้ประกอบการไหมให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การจัดการ การท านวัตกรรม และด้านการตลาด 
เพ่ือให้เกิดเครือข่ายผู้ประกอบการ และการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ โดยมีระยะเวลาการด าเนินงานระหว่าง 
เดือน กรกฎาคม ถึงกันยายน 2554  

2.4.2 โครงการการส่งเสริมหมู่บ้านท่องเที่ยวผ้าไหมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
1 (นครชัยบุรินทร์ ) ด าเนินงานโดยดร .ณัฏฐินี ทองดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญจากโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ โปรแกรม
วิชาการจัดการทั่วไป และโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยได้รับการพิจารณาเป็นที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเส้นทางสายไหมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จากส านักงานกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์ ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์ โดยมีงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 13,000,000 บาท 
ด าเนินโครงการระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนมิถุนายน 2554เป้าหมายของโครงการดังกล่าว คือ     
การพัฒนาและส่งเสริมให้หมู่บ้านผ้าไหมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นท้ัง 4 จังหวัดได้รับการพัฒนาเป็น
หมู่บ้านท่องเที่ยวผ้าไหมนครชัยบุรินทร์ ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวด าเนินการตามแนวทางของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างแท้จริง คือ การพัฒนาองค์ประกอบของการท่องเที่ยว ได้แก่ องค์ประกอบการด้านแหล่ง
ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาผ้าไหม การประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว 
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การให้บริการทางด้านการท่องเที่ยว คือ        
การบริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ผู้น าเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนรูปแบบการสื่อ
ความหมายทางการท่องเที่ยว  

 



2.4.3 โครงการการส่งเสริมการท่องเที่ยว (Road show) เพื่อขยายฐานการตลาดการท่องเที่ยว
และสินค้า OTOPจังหวัดนครราชสีมา น าโดย ดร .ณัฏฐินี ทองดี และคณาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการ 
ได้แก่ ดร .วิเชียร ก่อกิจกุศล อาจารย์บุญตา วัฒนวาณิชย์กุล อาจารย์ดวงพร กิจอาทร อาจารย์ทัศนีย์ เทียม
ถนอม อาจารย์ปรายตา พรหมเสน และอาจารย์สุภาพร ล้ าวรรณวงษ์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นที่ปรึกษา
ด าเนินงานโครงการการส่งเสริมการขาย (Road show) และขยายฐานการตลาดการท่องเที่ยวและสินค้า 
OTOP ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา งบประมาณท้ังสิ้น 6,225,500 บาท โดยมี
วัตถุประสงค์ คือ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเกิดการขายและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ขึ้น โดยมีการด าเนินการระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 2554โดยด าเนินการเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ
จังหวัด ด าเนินการในระหว่างงานฉลองชัยท้าวสุรนารี ระดับประเทศ ด าเนินการ ณ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา และระดับต่างประเทศ ด าเนินการ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และยังได้ด าเนินการในปี 
งบประมาณ 2555 โดยเป็นโครงการลักษณะเดียวกันและด าเนินการในพ้ืนที่เป้าหมายทางการตลาดท่องเที่ยว
อ่ืนๆ ได้แก่ ภาคตะวันออกของประเทศไทย และนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม  

นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2555 ได้รับการพิจารณาด าเนินการเป็นที่ปรึกษาโครงการการพัฒนา
มาตรฐานผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา น าโดยดร .ณัฏฐินี ทองดี และคณะ จาก
โครงการดังกล่าวส่งผลให้เกิดมาตรฐานการชี้วัดมาตรฐานการบริการทางการท่องเที่ยวส าหรับผู้ประกอบการ
ด้านที่พัก ร้านอาหาร และร้านจ าหน่ายสินค้าระลึก ของจังหวัดนครราชสีมา ก่อให้เกิดตราสัญลักษณ์และ
ผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐาน  

2.5 การจัดท าฐานข้อมูลนักวิจัยและงานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ งานการจัดท าฐานข้อมูล
งานวิจัยและนักวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ 2552โดยในการด าเนินงานได้จัดท าแบบกรอกข้อมูลพร้อม CD 
ส าหรับบันทึกข้อมูลให้แก่คณาจารย์ทุกท่าน จ านวน 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกในการประชุมคณะเดือนมิถุนายน 
2552 และครั้งที่สองในช่วงเดือนสิงหาคม ซึ่งผลจาการอนุเคราะห์ข้อมูลของคณาจารย์คณะมีน้อยมาก ซึ่งทาง
ผู้ด าเนินการได้จัดการข้อมูลการวิจัยและข้อมูลนักวิจัยของคณะ เพื่อใส่ในฐานข้อมูล และฐานข้อมูลดังกล่าว
แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันผู้จัดท าก าลังอยู่ในช่วงของการปรับรูปแบบของเวปไซด์ให้สอดคล้องกับเวป
ไซด์ของคณะที่ด าเนินการข้ึนใหม่ 

2.6 การจัดท าวารสารวิชาการ  

ปี 2552 จัดท าวารสารวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ฉบับที่ 2 โดยการด าเนินการดังกล่าวนับเป็น 
ภารกิจที่คณะให้ความส าคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสู่
ประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วไป โดยคณะมีเป้าหมายในการจัดท าวารสารวิจัยการเป็นประจ าทุกปี โดยมีบทความ
ทั้งท่ีเป็นบทความจากบุคลากรภายในและภายนอก รวมทั้งสิ้น จ านวน 13 บทความ 



ปี 2553 จัดท าวารสารวิชาการ ฉบับที่ 3 คณะวิทยาการจัดการโดยมีปีนี้จัดท าขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับ
การจัดการประชุมสหวิทยาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 2 ดังนั้นวารสารวิชาการฉบับปีนี้จึง
ได้ชื่อว่า การบริหารจัดการบนฐานความพอเพียง วารสารวิชาการ ฉบับที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ โดยคณะได้
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายในและภายนอกตามสัดส่วนตามเกณฑ์ของสกอ . ผลจากการ
ด าเนินงานมีบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร โดยแบ่งเป็นบทความของคณาจารย์ในคณะจ านวน 5 บทความ จาก
บุคคลภายนอก จ านวน 12 บทความ และบทความรับเชิญอีกจ านวน 4 บทความ 

ปี 2554 จัดท าวารสารวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ฉบับที่ 4 มีจ านวนบทความของอาจารย์ใน
คณะร่วมน าเสนอ จ านวน 10 บทความ 

ปี 2555จัดท าวารสารวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ฉบับที่ 5  

2.7 การจัดท าโครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยกรณีศึกษา  

เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ 2555 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการหนุนเสริมให้เกิดการวิจัยในชั้นเรียน 
โดยใช้กรณีศึกษา (Case study) จ านวน 23 งานวิจัย ก่อให้เกิดกรณีศึกษาทางธุรกิจท้องถิ่น จ านวน 23 
กรณีศึกษา และเกิดนักวิจัยจ านวน 23 คน นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดกระบวนการในการหนุนเสริมการวิจัยอย่าง
เป็นระบบ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการวิจัย 

จุดแข็ง โอกาส 

1. คณะมีอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยมืออาชีพที่มีความพร้อม
และมีความสามารถเป็นที่ยอมรับด้านการวิจัย 

2. มีการประชาสัมพันธ์งบประมาณการวิจัยที่เป็น
งบประมาณของคณะดี  

3. ยุทธศาสตร์ของคณะที่เน้นงานวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่และใช้งานวิจัยในการพัฒนาท้องถิ่น 

4. มีการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของคณะมาโดยตลอด 

5. ได้รับการพิจารณาในการรับงบประมาณการเป็นที่
ปรึกษาโครงการวิจัยจ านวนมากและต่อเนื่อง 

1. มีงบประมาณ สนับสนุนโดยตลอด 

การจัดตั้งศูนย์วิจัยธุรกิจท้องถิ่นให้อยู่ในโครงสร้าง ท าให้
ในอนาคตการดูแลรับผิดชอบและผลักดันภารกิจด้านการ
วิจัยและบริการวิชาการมีประสิทธิภาพและชัดเจนมากขึ้น 

2.จ านวนสัดส่วนของอาจารย์ที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกมากขึ้น และที่ก าลังศึกษาต่อจ านวนมาก 
ดังนั้นคณะจึงมีโอกาสในการผลักดันภารกิจนี้ได้มากขึ้น  

3. ทางคณะมีการก าหนดให้อาจารย์มีภารกิจด้านการวิจัย
และน าไปเชื่อมโยงกับการพิจารณาขั้นเงินเดือน  



6 ุ. สัดส่วนของงบประมาณการวิจัยวิจัยต่อจ านวน
อาจารย์ของคณะสูงกว่าตัวบ่งชี้ สมศ. กพร. สกอ. 

7. นักวิจัยมีศักยภาพในการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุน
จากแหล่งต่างๆ 

8.มีผู้รับผิดชอบผลักดันนโยบายด้านการวิจัย คือ รอง
คณบดีด้านการวิจัยและบริการวิชาการในโครงการการ
บริหารคณะ  

9. คณะมีการจัดตั้งศูนย์วิจัยธุรกิจท้องถิ่นให้อยู่ใน
โครงการบริหารคณะเมื่อปี 2554  

10. คณะมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการวิจัยอย่าง
ชัดเจนและมีจ านวนมากตามสัดส่วนงบประมาณของ
คณะ ทั้งการให้ทุน การหนุนเสริมวิจัย การประชุม
วิชาการและการจัดท าวารวิชาการ 

4. บุคลากรมีความต้องการพัฒนาผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์และบุคลากร 

5. คณะมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกหลากหลาย 

6. มีเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของ สมศ., กพร. , 
สกอ. เป็นแนวทาง 

7. มีเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับภาค ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้การสนับสนุน
งบประมาณ 

 

จุดอ่อน อุปสรรค 

1. งบประมาณกระจุกตัว 

2. นักวิจัยมือใหม่น้อย  

3. คณะจัดสรรงบประมาณไม่ทั่วถึง งบที่จัดสรรน่าจะ
เป็นการวิจัยเรื่องการปฏิรูปการเรียนการสอน  

4. ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณการ
วิจัย  

5. การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน และการ
บริการวิชาการมีน้อย 

6. การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติมีน้อย 

1. อาจารย์มีภาระงานสอนมาก 

2. โครงการวิจัยที่มียังไม่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรมที่น าไปสู่การจดสิทธิบัตรได้ 

3. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการท่ี
ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับมีน้อย 

4. การอ านวยความสะดวกส าหรับการวิจัย ความไม่
ชัดเจน คลินิควิจัย 

 



7. ผลงานวิจัยไม่ได้จดสิทธิบัตรและอนุบัตรทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2  

แผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ปีพ.ศ.2556-2559 

ในการจัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยของคณะวิทยาการจัดการนั้น คณะได้มีการระดมความคิดเห็นจาก
คณาจารย์ของคณะ มีการวิพากย์โดยผู้เชี่ยวชาญ และกรรมการบริหารของคณะ โดยยึดหลักแนวทางท่ีจะ
ตอบสนองวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยระหว่างปี  พ.ศ. 
2552-2556 ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์วิจัย 

“บูรณาการความรู้ พัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น สู่สากล"  

 

สาระส าคัญ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีภารกิจหลักท่ีมีความส าคัญ 4 ประการคือ 
การสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น จึงเน้นการด าเนินงานใน
รูปแบบของการบูรณาการภารกิจทั้ง 4 ประการเข้าด้วยกัน เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนสนองความต้องการ
ของท้องถิ่นและของชาติ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น ซึ่งนโยบายการวิจัยของคณะวิทยาการ
จัดการ ได้เน้นการวิจัยแบบบูรณาการ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และยุทธศาสตร์การวิจัยชาติด้วย โดยเน้นให้นักวิจัย
ท าวิจัย ทั้งการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ และวิจัยพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีการ
พัฒนาชุมชน ด้านการศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์ และมีการด าเนินการวิจัยในรูปแบบของสหวิทยาการ            
ที่คณาจารย์และนักวิจัยมีความเชี่ยวชาญ และประสานการด าเนินงานเพื่อการใช้ประโยชน์ และการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 
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พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มีความสามารถด้านการวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  

2. ส่งเสริมการบูรณการการสอน การวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 

4. ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

5. ประสานและสร้างเครือข่ายด้านการด าเนินงานและงบประมาณร่วมกับหน่วยงานภายนอก  

6. ส่งเสริมและติดตามความต่อเนื่องในโครงการวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่
ชุมชน 

เป้าหมาย 

1. มีงานวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอนและบริการวิชาการ  

2. มีระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. มีนักวิจัยเพิ่มข้ึนและมีคุณภาพ 

4. มีองค์กร สถานประกอบการ และท้องถิ่นน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

5. มีเครือข่ายความร่วมมือ กิจกรรม โครงการ งบประมาณด้านการวิจัยและบริการวิชาการ  

6. มีชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากการวิจัยและบริการวิชาการ เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและมีสุข  

7. มีการแผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย 

เพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนคราช
สีมา คณะวิทยาการจัดการจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ ส าหรับปี 2552-2555 ไว้ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.1 มีระบบและกลไกการบริหารจัดการและส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัย  

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างระบบและกลไกที่สนับสนุนด้านการวิจัยท่ีตอบสนองความจ าเป็นทางด้านการเรียนการ
สอนท้องถิ่นและเสริมสร้างอัตลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ  

การจัดท าแผนบริหารจัดการงานวิจัยของคณะ และจัดท าเป็นคู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย 
ตลอดจนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศูนย์วิจัยธุรกิจท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน 
การวิจัยชุมชนท้องถิ่นตามศาสตร์และตามเอกลักษณ์ของคณะ  

กลยุทธ์ที่ 2 จัดกิจกรรมการหนุนเสริมศักยภาพของอาจารย์และบุคลากร 

การจัดการหนุนเสริมศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่คณาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนจัดให้มีคลินิกวิจัย 
การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานวิจัย และการสร้างขวัญก าลังใจแก่นักวิจัย  

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์และการเพิ่มการมีส่วนร่วมกับท้องถิ่น 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้มีการด าเนินการวิจัยและการจัดกิจกรรมร่วมกันกับเครือข่าย และการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นร่วมกัน โดยมุ่งเน้นงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการและความจ าเป็นของ
ท้องถิ่น รวมไปถึงงานวิจัยตามจุดเน้นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 มีงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ และบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

กลยุทธ์ที่ 1 เกิดการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สามารถน าไปสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
และตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย 

การส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้น าความรู้ด้านการวิจัยที่ได้ศึกษาและสร้างสรรค์ขึ้นสู่การ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งการพัฒนาท้องถิ่น และการต่อยอดงานวิจัยไปสู่ธุรกิจ ตลอดจนสร้างกลไกในการ
ส่งเสริมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และการส่งเสริมให้มีการเขียนบทความและตีพิมพ์บทความเพ่ือ
เผยแพร่ในวารสารที่ได้รับการยอมรับและวารสารตามเกณฑ์ของสกอ . 
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างช่องทางในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทความวิจัยเช่น วารสารวิชาการคณะ
วิทยาการจัดการ เว็บไซต์ 

พัฒนาช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทความวิจัย การพัฒนาวารสารวิชาการให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน การพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยผ่านเว็บไซต์ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

255
6 

25
57 

25
58 

25
59 

2560 

1. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท้ัง
ภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 

25,0
00 

40,
00
0 

60,
00
0 

65,
00
0 

80,0
00 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

2. จ านวนกิจกรรมการหนุนเสริมศักยภาพของ
อาจารย์และนักวิจัย 

2 2 2 2 2 รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

3. จ านวนเครือข่ายด้านการวิจัย 2 2 2 2 2 รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

4. กิจกรรมการวิจัยที่บูรณาการการเรียนการ
สอนร่วมกับเครือข่าย 

2 2 2 2 2 รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

5. ร้อยละของบทความวิจัยและบทความวิชาการ 
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด 

10 10 10 15 15 รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

6.ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมต่อจ านวนงานวิจัย
ทั้งหมด 

20 25 30 35 40 รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

7. จ านวนช่องทางการเผยแพร่บทความวิจัยและ
วิชาการ 

1 2 2 2 2 รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 มีระบบและกลไกการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
บริการวิชาการร่วมกับองค์กรทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาระบบและกลไกที่สนับสนุนด้านการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น  

การพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริการวิชาการ การจัดท าแผนงานการบริการวิชาการตาม
ความต้องการของท้องถิ่น มุ่งเน้นให้งานการบริการวิชาการเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน โดยเน้นการน า
ศาสตร์ความเชี่ยวชาญของคณะวิทยาการจัดการในการบริการวิชาการ และมุ่งเน้นให้งานการบริการวิชาการ
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาท้องถิ่น  

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ร่วมกันท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้แหล่งเรียนรู้ดังกล่าวเป็นรากฐานของการพัฒนา
ท้องถิ่น และการบูรณาการด้านการเรียนการสอน  

กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการการบริการวิชาการ การวิจัยและการเรียนการสอน ที่เกิดจากความร่วมมือกับ
องค์กรท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ หน่วยงานและภาคธุรกิจ 

ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการบริการวิชาการท่ีบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและการวิจัย  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 มีกิจกรรมการบริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม 

กลยุทธ์ที่1 จัดท ากิจกรรมหรือโครงการให้บริการทางวิชาการที่มีส่วนชี้น าสังคม หรือการแก้ไขปัญหาของ
สังคมตามศาสตร์และความเชี่ยวชาญของคณะวิทยาการจัดการ ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น  

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมหรือโครงการการบริการวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่าง
แท้จริง และสอดคล้องกับศาสตร์และความเชี่ยวชาญของคณะ ตลอดจนมุ่งเน้นให้คณะวิทยาการจัดการเป็น
ส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ความยั่งยืนและความสุขให้แก่สังคมท้องถิ่น  
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 3  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

25
55 

255
6 

255
7 

255
8 

255
9 

1. ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามแผนการบริการ
วิชาการ 

5 5 5 5 5 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

และโปรแกรมวิชา 

2. จ านวนแหล่งเรียนรู้ 1 2 2 2 2 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

และโปรแกรมวิชา 

3. ร้อยละของการบริการวิชาการท่ี
บูรณาการการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

30 30 30 30 30 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

และโปรแกรมวิชา 

4. จ านวนกิจกรรม/โครงการการ
บริการวิชาการแก่สังคม 

10 10 10 10 10 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

และโปรแกรมวิชา 

5. ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการวิชาการของคณะ 

80 80 80 80 80 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

และโปรแกรมวิชา 

6. ระดับความส าเร็จในการชี้น าและ
แก้ไขปัญหาสังคม 

4 4 4.5 4.5 4.5 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

และโปรแกรมวิชา 
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แนวทางการบริหารจัดการงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2556 

1. นักศึกษาผู้เสนอข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
1.1 เป็นนักศึกษาท่ีก าลังเรียนอยู่ในคณะวิทยาการจัดการ 

2. เป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาที่เก่ียวกับการวิจัยและโครงการพิเศษท่ีมีเนื้อหาการสอนเกี่ยวกับการ
วิจัย ในภาคเรียนที่ 2/2555 (และภาคเรียนที่ 3/2555 และ 1/ 2556) 
3. ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการละ 5,000 บาท 

4. อาจารย์ผู้สอนสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้หมู่เรียนละ 1 ข้อเสนอโครงการเท่านั้น  
5. นักศึกษาผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสามารถขอแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่ คณะ
วิทยาการจัดการ หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.fms.nrru.ac.th หรือแบบฟอร์มตามเอกสารแนบ 

6. นักศึกษาผู้ส่งข้อเสนอโครงการต้องมีอาจารย์ผู้สอนลงนามในเอกสาร ในฐานะที่ปรึกษาการวิจัย  

7. นักศึกษาสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 18 มกราคม 2556  
8. ในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย จะส่งโดยมีบันทึกปะหน้าจากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่เก่ียวกับการวิจัย
มายังคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ได้โดยตรง และในการอนุมัติงบประมาณทางคณะจะพิจารณาเป็นราย
ข้อเสนอโครงการ  
9. เมื่อคณะอนุมัติข้อเสนอโครงการวิจัยแล้ว คณะจะจัดส่งสัญญาการวิจัยผ่านไปยังอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้
นักศึกษาด าเนินการท าสัญญาวิจัยระหว่างนักศึกษาและคณะ 

10. คณะจะจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย 1 งวด เมื่อนักศึกษาส่งรายงานการวิจัยเรียบร้อยแล้ว 

11. นักศึกษาผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจะต้องด าเนินการจัดท ารายงานการวิจัยให้แล้วเสร็จตามวันที่ก าหนด
ไว้ในสัญญา โดยไม่มีข้อผูกพันกับเกรดในรายวิชา  
12. นักศึกษาที่ขอรับทุนจะได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเพ่ือการน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีที่คณะจัดขึ้น  
13. นักศึกษาผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจะต้องมีความตั้งใจในการด าเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จ และมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

http://www.fms.nrru.ac.th/
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีงบประมาณ 2556 

คณะวิทยาการจัดการ 

ส่วนประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย 

1. ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
2. ชื่อผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย (ชื่อ รหัสประจ าตัวนักศึกษา สาขาวิชา) และชื่ออาจารย์

ผู้สอน  
3. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาการวิจัย 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

5. ขอบเขตของโครงการวิจัย 

5.1 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
5.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

6. กรอบแนวคิดการวิจัย 
7. นิยามศัพท์เฉพาะ 
8. สมมติฐานการวิจัย 
9. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการวิจัย และเก็บข้อมูลการวิจัย 

9.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
9.2 การเก็บข้อมูล 

9.3 สถิติและการวิเคราะห์ผลข้อมูล 

10. การทบทวนวรรณกรรรมที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 
11. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย 
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
13. แผนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 
14. งบประมาณการวิจัย 

 

 



ส่วนที่ 3 

โครงสร้างด้านการวิจัยและคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 

 
 

 

 

 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ คุณชญาน์นันท์ ฉิมนาคพันธุ์                   

ผู้ช่วยเลขาฯส านักงานคณะ 
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กระบวนการบริหารงานวิจัย 

 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ 

ก าหนดหัวข้อวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
โปรแกรมวิชา/อาจารยเ์สนอโครงร่างงานวิจัย 

ประชุมนักวิจัยเพื่อเสนอหัวข้อวิจัย 

พี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา นักวิจัยจัดท าโครงร่างงานวิจัย 

 

นักวิจัยจัดท าโครงร่างงานวิจัย นักวิจัยจัดท าโครงร่างงานวิจัย พี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา 

ฝ่ายวิจัยพิจารณาและน าเสนอเพื่อขอทุนสนับสนุน 

นักวิจัยท่ีได้รับทุนด าเนินการวิจัย พี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา ฝ่ายวิจัยคณะ 

ผลงานวิจัย 

การเรียนการสอน 

การบริการวิชาการ การจดสิทธิบัตร 

การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
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กระบวนการเผยแพร่งานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย 

การเผยแพร่ผลงานวิจัย การเรียนการสอน 

 

การบริการวิชาการ 

 

การจดสิทธิบัตร 

การเขียนบทความ 

 

ผู้เชี่ยวชาญ 

สถานวิจัยคณะ 

เวทีเสนอผลงาน 

ทุนสนับสนุน 

 

การน าเสนอผลงานวิจัย 

 

การใช้ประโยชน์จากาการ 

 

ประกันคุณภาพงานวิจัย 
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ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการขอทุนสนับสนุนการวิจัย 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาการจัดการ 
 

โปรแกรมวิชา 
 

 

อาจารย์ที่สนใจ 
 

คณะฯ 

แจ้งโปรแกรมวิชา/หลักสูตร 

 

โปรแกรมวิชา 

แจ้งนักวิจัยจัดท าข้อเสนอโครงการฯ 
 

นักวิจัย 

จัดท าข้อเสนอโครงการ 

 

โปรแกรมวิชา 

ตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัย 

สถานวิจัยคณะฯ 

ตรวจสอบเพ่ือพิจารณาการสนับสนุน 

 

สนับสนุน 

ท าสัญญา 

ไม่สนับสนุน 
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-ข- 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะ 

ท าสัญญากับคณะ 2 ชุด (เริ่มปี2556) 

ส่ง (1.) บันทึกข้อความขอเบิกเงินงวดที่ 1 ไม่เกิน 50%  

ส่งหลักฐานการทาง

การเงิน 

ส่งหรือน าเสนอรายงานความก้าวหน้างวดท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่ง (1.) ร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตรวจและปรับแก้ไข 

ส่ง (1.) บันทึกข้อความขอเบิกเงินงวดที่เหลือ และจัดท าบทความการวิจัย  
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