


ความหมายของสัญลักษณ์ประจ�าคณะวิทยาการจัดการ 

	 สัญลักษณ์ประจ�ำคณะวิทยำกำรจัดกำร	เป็นรูป	วงกลม	3	วง	ประกอบด้วย	สีเขียว		สีเหลือง	และ	

สีแสด		ประกอบด้วย	เส้น	3	เส้น	แทนสัญลักษณ์ของมือที่ประสำนกัน	และมีอักษรภำษำอังกฤษ	ด้ำนข้ำง

ด้วยค�ำว่ำ			FMS		NRRU			มีควำมหมำยดังนี้	

	 สีเขียว	–	สีเหลือง			แทนสัญลักษณ์			ของ	มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ			และชุมชนท้องถิ่น	

ในมิติของกำรผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้คู่คุณธรรม	 มีควำมคิดกว้ำงไกลเป็นสำกล	 มีควำมรักและควำมผูกพัน

ต่อท้องถิ่น		

	 สีแสด	 	 	 แทนสัญลักษณ์	 	 ของ	 คณะวิทยำกำรจัดกำร	 ในมิติกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน	 	 กำร

ท�ำงำนวิจัย	ตลอดจนกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมโดยยึดหลักจิตส�ำนึกต่อส่วนร่วม	

	 โดยรูปเส้นทั้ง	 3	 เส้น	 สะท้อนให้เห็นถึง	 มิติ	 ในลักษณะของมือที่ประสำนเป็นเกลียววงล้อม	

ระหว่ำง	 	 คณะวิทยำกำรจัดกำร	 ,	 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำและชุมชนท้องถิ่น	 ในกำรร่วมแรง

ร่วมใจกันเพื่อก่อเกิดกำรพัฒนำอย่ำงไม่หยุดยั้ง	

ความหมายของดอกพวงแสด

	 ดอกพวงแสดพันธุ์ไม้เถำเลื้อยขนำดใหญ่			แสดงให้เห็นถึงควำมเจริญเติบโตของคณะ

วิทยำกำรจัดกำร	อย่ำงไม่หยุดยั้ง	โดยมีคุณลักษณะพิเศษ		คือมีใบประกอบ	3	ใบย่อย	

สอดคล้องกับสัญลักษณ์ของคณะวิทยำกำรจัดกำร	ประกอบด้วยกำรประสำนควำมร่วมมือของ

ทั้ง	3	ฝ่ำย	คือ	มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ	คณะวิทยำกำรจัดกำร	และชุมชนท้องถิ่นที่ก่อ

เกิดควำมสำมัคคี	ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน	



ปรัชญา

	 แหล่งรวมศาสตร์และศิลป์ของสหวิทยาการ	เพื่อการผลิตบัณฑิต	การวิจัย	การบริการวิชาการที่ตอบสนอง

สังคมด้วยความรู้คู่คุณธรรม	ทั้งชุมชนท้องถิ่นและสากล

วิสัยทัศน์
  

เป็นองค์การที่เป็นเลิศในด้านบริหารจัดการ	ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

วิจัยและบริการวิชาการตอบสนองสังคมและธุรกิจจากระดับท้องถิ่นสู่สากล	

พันธกิจ

	 1.	 พัฒนาการเรียนการสอน	 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม	

รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรมสอดคล้องกับระบบคุณค่า	(Value)	และวัฒนธรรมของคนไทย

	 2.	ท�าการวิจัยเพื่อขยายฐานความรู้เดิมและสร้างองค์ความรู้ใหม่	ทั้งเชิงแนวคิดทฤษฎีและการประยุกต์	โดย

ใช้ศักยภาพของอาจารย์ภายในคณะ	และจากภายนอก	ทั้งในด้านผู้เชี่ยวชาญและทรัพยากรต่างๆที่เกิดจากผลของเครือ

ข่ายความร่วมมือกับหน่วยราชการ	สถาบันการศึกษา	และภาคธุรกิจเอกชน	ทั้งในและนอกจังหวัด

	 3.	ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยยึดหลักจิตส�านึกต่อส่วนรวม	(Public	mind)	และการไม่เลือกปฏิบัติ

	 4.	ท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย	โดยด�าเนินการปฏิบัติทั้งคณาจารย์	บุคลากร	และนักศึกษา

	 5.	บริหารจัดการองค์การ	โดยยึดหลักธรรมาภิบาล	ความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อน	พี่	น้อง	ความซื่อสัตย์	ความ

รับผิดชอบ	ความเป็นหนึ่งเดียวกัน	และการพึ่งตนเอง	
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สารจากอธิการฯ

     คณะวิทยาการจัดการ	ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในหน่วยงาน

ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป	เป็นหน่วย

งานที่ไม่เคยหยุดนิ่ง	 พร้อมที่จะพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

ศึกษาโดยค�านึงถึงความต้องการของสังคมและความเป็นสากล	

เน้นการพัฒนาเสริมสร้างให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้	 มีความ

ซื่อสัตย์	มีความสามัคคี	มีวินัย	และมีจิตอาสาพร้อมที่จะรับใช้

สังคม	

					คณะวทิยาการจดัการ	ได้สร้างชือ่เสยีงให้แก่มหาวทิยาลยั

มาโดยต่อเนื่อง	 ดังจะเห็นได้จากผลงานด้าน	 การวิจัยและการ

ให้บริการวิชาการของคณาจารย์	รวมทั้งผลงานของนักศึกษาที่

ชนะการประกวดแข่งขันเชิงวิชาการด้านต่างๆ	ทั้งในระดับท้อง

ถิ่นและระดับประเทศ	 ความส�าเร็จที่น่าภาคภูมิใจเหล่านี้	 เกิด

จากความรู้	 ความสามารถ	 และความร่วมมือร่วมใจของผู้

บริหาร	คณาจารย์	บุคลากร	นักศึกษา	และศิษย์เก่า	ในการส่ง

เสริมและสนับสนุนให้คณะมีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับของชุมชน

และสังคมในวงกว้าง	

	 	 	 	 	 ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 ขอ

ขอบคุณทุกท่านไว้	ณ	โอกาสนี้	ขอให้คณะวิทยาการจัดการ	มี

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม	

ธ�ารงซึ่งความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ	และประสบความ

ส�าเร็จเจริญรุ่งเรืองสืบไป

(รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร ฝอยพิกุล)

อธิการบดี

Faculty of Management Science
Nakhon Ratchasima Rajabhat University
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	 ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญในการพัฒนาและปรับปรุงการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง

ของสังคม	และพร้อมส�าหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี	พ.ศ.	2558	คณะวิทยาการจัดการจึงได้มุ่งเน้นการจัดการ

ศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีความรู้	 ทักษะ	 และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา	 	 ตลอดจนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายจากกิจกรรม

ต่างๆ	 เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ	 สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม	 การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

เพื่อท้องถิ่นบนฐานความรู้ด้านวิทยาการจัดการเพื่อขยายองค์ความรู้เดิมและสร้างองค์ความรู้ใหม่	 การจัดประชุมวิชาการระดับ

ชาติที่มุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม	 การให้บริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน	 การ

อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย	ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี	และเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ขององค์กร	เพื่อเสริมสร้าง

ความยั่งยืนและมั่นคงให้แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติ			

	 ในปีการศึกษา	2557	คณะวิทยาการจัดการ	ด�าเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	จ�านวน	10	หลักสูตร	

ระดับปริญญาโท	จ�านวน	2	หลักสูตร	มีคณาจารย์รวม	103	คน	มีจ�านวนนักศึกษาทั้งสิ้น	6,445	คน	โดยแบ่งเป็นนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี	6,262	คน	ระดับปริญญาโท	183	คน	นักศึกษาของคณะมีศักยภาพด้านวิชาเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม	สามารถสร้างชื่อ

เสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัยได้อย่างโดดเด่น	 อาทิ	 นักศึกษาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ	 และ

นักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์	ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	สัมผัสภูมิปัญญาครั้งที่	2	นักศึกษา

โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคารได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	 Tisco	 Young	 	 Financial	 Planner	 1	 นักศึกษา

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์	ได้รับรางวัลเกียรติยศ		USR	League	และ	นักศึกษานักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ได้รับรางวัล

รางวัลชมเชยการประกวดภาพยนตร์สั้น	MSU-EGAT	Short		film	award		2014	เป็นต้น

	 ในด้านการบริการวิชาการ	 คณะได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งในจังหวัดนครราชสีมา	 และจังหวัดอื่นๆ	 ให้

ด�าเนินภารกิจส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม	 ได้แก่	 การเป็นที่ปรึกษาโครงการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับกลุ่มจังหวัด	กลุ่มที่	4	โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม		(cluster)		อาหารแปรรูปเพื่อ

สุขภาพ	 	 โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสู่มาตรฐานสากล	 และความร่วมมือกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง		

กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	หรือ	กสทช.	ในการเป็นหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการการก

ระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	เป็นต้น

	 ผลจากการวางรากฐานที่ดี	 การมีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทุกท่าน	 ได้น�าพา

ให้องค์กรแห่งนี้มีความเจริญเติบโตก้าวหน้าเป็นล�าดับ	 และด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกคน	 คณะวิทยาการจัดการจะ

ก้าวหน้าต่อไปอย่างมีคุณภาพ	สืบสานปณิธานการเป็นองค์กรที่เป็นที่พึ่งของท้องถิ่นตลอดไป

(ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง)

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ถ้อยแถลงคณบดี
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บริษัท	เฉินเจียน	วันเจริญจ�ากัด

ผศ.ดร.ธิติรัตน์ มีมาก

อาจารย์	ประจ�าหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

คุณสวัสดิ์ มังกรวัฒน์

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

โรงแรมสีมาธานี

(ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง)

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
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จรรยาบรรณ

	 ตามพนัธกิจการจดัการอุดมศกึษาของมหาวทิยาลยั	 ได้ก�าหนดให้ข้าราชการและบคุลากรทุกคนต้องประพฤติ

และปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตน	เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติต่อตนเอง	ต่อวิชาชีพ	ต่อการ

ปฏิบัติงาน	ต่อหน่วยงาน	ต่อผู้ร่วมงาน	ต่อศิษย์	ต่อผู้รับบริการ	ต่อสังคมและต่อประชาชน	ซึ่งจะส่งเสริมและรักษา

ไว้ซึ่งมาตรฐานและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพตลอดจนเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาไว้ดังต่อไปนี้	

จรรยาบรรณต่อตนเอง

	 1.	พึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและบุคลากร

	 2.	พึงมีทัศนคติท่ีดี	พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม	รวมท้ังเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ

และทักษะในการท�างาน	เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

	 3.พึงละเว้นการน�าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน	 เคารพและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น	 ผู้ใด

ประพฤติผิดจรรยาบรรณตาม(3)เป็นความผิดทางวินัย

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ต่อการปฏิบัติงาน และต่อหน่วยงาน

	 1.	พงึใช้วชิาชพีในการปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความซือ่สตัย์และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมชิอบ	ในกรณีท่ีวชิาชพี

ใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพก�าหนดไว้	ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นด้วย

	 2.	พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม

	 3.	พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก�าลังความสามารถ	รอบคอบ	รวดเร็ว	ขยันหมั่นเพียร	ถูกต้องสมเหตุสมผล	

โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการเป็นส�าคัญ

	 4.	ข้าราชการและบุคลากรพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา	และใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์

ต่อทางราชการอย่างเต็มที่
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	 5.	 พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า	 โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือ

สิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตน

	 6.	 พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน	 การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทั้งในด้านการให้

ความคิดเห็น	 การช่วยท�างาน	และการแก้ปัญหาร่วมกัน	 รวมทั้งเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนา

งานในความรับผิดชอบด้วย

จรรยาบรรณต่อศิษย์ ต่อผู้รับบริการ ต่อสังคม และต่อประชาชน

	 1.	พึงให้บริการอย่างเต็มก�าลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม	เอื้อเฟื้อมีน�้าใจ	และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพ

อ่อนโยน	เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้	หรือไม่อยู่ในอ�านาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติควรชี้แจงเหตุผลหรือ

แนะน�าให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่า	มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆต่อไป

	 2.	พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของบุคคลทั่วไป

	 3.	 พงึรักษาเกียรตภูิมขิองตนเองและองค์กร	 โดยไม่กระท�าการใดๆท่ีเสือ่มเสยีชือ่เสยีงและภาพพจน์ของ

องค์กร

	 4.	ข้าราชการและบคุลากรพงึละเว้นการรับเงินหรือทรัพย์สนิหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค�านวณเป็นตวัเงินได้

ยกเว้น	ในกิจการหรือธุรการงานตามปกติของมหาวิทยาลัย

จรรยาบรรณทั่วไป ส�าหรับข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัย

	 1.	อุทิศเวลาและเสียสละให้กับงานสอนและวิจัยด้วยความรับผิดชอบ

	 2.	 สั่งสอน	 สร้างเสริมความรู้ที่ถูกต้องดีงามให้เกิดแก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจเป็น

แบบอย่างท้ังทางวชิาการและจริยธรรมแก่ศษิย์	รวมถึงให้ความรัก	ความเมตตา	เอ้ืออาทรต่อศษิย์ด้วยความเสมอภาค

	 3.	ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

	 4.	ไม่กระท�าตนเป็นผู้ปิดกั้นความเจริญทางสติปัญญา	จิตใจ	อารมณ์และสังคมของศิษย์

	 5.	ต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่	 และไม่ใช้ศิษย์กระท�าการใดๆ	

อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ	ผู้ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณตาม	(5)เป็นความผิดวินัยร้ายแรง
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ภาพอนาคต

ภาพอนาคตของคณะวิทยาการจัดการ

	 1.	คณะวิทยำกำรจัดกำรเป็นผู้น�ำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำน

ในมหำวิทยำลัย

	 2.	คณะวิทยำกำรจัดกำรเป็นที่พึ่ง	เป็นพันธมิตร	เป็นผู้ขับเคลื่อน 

เครือข่ำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจำกระดับชุมชนเชื่อมโยงสู่สำกลอย่ำงสมดุล

	 3.	คณะวิทยำกำรจัดกำรเป็นแหล่งผลิตและถ่ำยทอดควำมรู้ที่หลำก

หลำย	สอดคล้องเหมำะสมต่อระบบกำรพัฒนำของสังคม

	 4.	คณะวิทยำกำรจัดกำรผลิตบุคลำกรบนฐำนแห่งแนวคิดปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียงตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถิ่น

	 5.	คณะวิทยำกำรจัดกำรมีระบบและกระบวนกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง

ด้วยวัฒนธรรมองค์ก�ำรสู่กำรเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้

	 6.	คณะวิทยำกำรจัดกำรเป็นองค์กรที่สร้ำงเสริมคุณภ�ำพชีวิต	ตอบ

สนองควำมต้องกำรพื้นฐำนของบุคลำกรอย่ำงพอเพียง	มีควำมก้ำวหน้ำ	มั่นคง

และรับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์
	 ฝ่ายวางแผนและบริหารตระหนกัถึงความส�าคญัในการจดัท�ายทุธศาสตร์ของคณะ	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557

คณะได้จัดทบทวนกรอบการด�าเนินงานของคณะโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บัณฑิต	

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	บุคลากรสายสอนและสายสนับสนุน	 เพื่อร่วมกันพิจารณาการก�าหนดเป้าประสงค์	 กลยุทธ์	 ตัวชี้

วัด	 	 และค่าเป้าหมายเพื่อเป็นเครื่องชี้วัดความส�าเร็จของยุทธศาสตร์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	 โดยมีการรับนโยบายและข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานในการประชุมคณะ

กรรมการคณะ	 เมื่อวันพุธที่	 27	 พฤศจิกายน	 2556	 และประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

และภายนอก	 และแนวทางการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการที่ได้จากการเสวนา	 “ทิศทางการพัฒนาคณะวิทยาการ

จัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา”	จากผู้ทรงคุณวุฒิ	ผู้ใช้บัณฑิต	และศิษย์เก่า	เมื่อวันที่	17	ธันวาคม	2556	

ณ	 ห้องประชุมวิทยาการจัดการ	 1	 (22.14)	 เพื่อใช้ในการก�าหนดกรอบการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะ

วิทยาการจัดการ	ปี	2557-2561
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การด�าเนินการด้านประกันคุณภาพ
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ผลการประเมนิตนเองของคณะวิทยาการจดัการ

 คณะวิทยาการจดัการ	ได้ก�าหนดให้มรีะบบและกลไกการควบคมุคณุภาพการศกึษาภายใน	โดยอาศยัองค์ประกอบ

ตามเกณฑ์	สกอ.9	องค์ประกอบ	21	ตวับ่งชี	้เกณฑ์	สมศ.15	ตวับ่งชี	้เกณฑ์มหาวิทยาลยัจ�านวน	1	ตวับ่งชี	้รวม	37	

ตวับ่งชี	้ผลการประเมนิโดยสรุป	ดงันี	้

ตารางสรุปผลการประเมนิตนเองตามองค์ประกอบคณุภาพของคณะวทิยาการจดัการ	ประจ�าปีการศกึษา	2555

องค์ประกอบ

คะแนนการประเมิน
สกอ. สมศ. มรภ.นม. รัฐบาล สกอ.

สมศ.

สกอ. สมอ. 

มรภ.นม.

1.	ปรัชญำ	วิสัยทัศน์	วัตถุประสงค์	และ			

				แผนด�ำเนินงำน

5.00 4.52 - - 4.68 4.59

2.	กำรเรียนกำรสอน 3.94 3.49 - - 3.80 3.90

3.	กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ 5.00 - - - 5.00 5.00

4.	กำรวิจัย 5.00 3.40 5.00 - 4.20 3.67

5.	กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 5.00 4.75 - - 4.83 4.83

6.	กำรท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 - - - 5.00 5.00

7.	กำรบริหำรและกำรจัดกำร 5.00 - - - 5.00 4.88

8.	กำรเงินและงบประมำณ 5.00 - - - 2.50 5.00

9.	ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 5.00 - - - 2.50 2.50

10.	องค์ประกอบตำมนโยบำยรัฐบำล		

					“สถำนศึกษำ	3	ดี	(3D)”
- - - 5.00 - -

คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 4.65 3.84 5.00 5.00 4.32 4.34

ผลการประเมิน การด�าเนินงาน

ระดับดีมาก

การด�าเนิน

งานระดับดี

การด�าเนินงาน

ระดับดีมาก

การด�าเนินงาน

ระดับดีมาก

การด�าเนิน

งานระดับดี

การด�าเนิน

งานระดับดี

11

FM
S

NRRU

Nakhon Ratchasima Rajabhat University



ประวัติคณะ

ภูมิหลัง : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

								คณะวิทยาการจัดการ			ถือก�าเนิดขึ้นในช่วง	วิทยาลัยครูนครราชสีมาได้รับการสถาปนาจากโรงเรียนฝึกหัด

ครูนครราชสีมา	และได้เปลี่ยนชื่อและสถานภาพเป็น	สถาบันราชภัฏนครราชสีมา	ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ	

พ.ศ.	2538		ตั้งแต่วันที่	25	มกราคม	2538		และเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ		พ.ศ.	2547		เมื่อวันที่	10	มิถุนายน	2547		

ภูมิหลัง : คณะวิทยาการจัดการ

	 คณะวิทยาการจัดการ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	 พ.ศ.	 2529	 ซึ่งขณะนั้นยังมี

สถานภาพเป็นวิทยาลัยครุ	 สังกัดกรมฝึกหัดครู	 ใช้ชื่อว่า	 “คณะวิชาวิทยาการจัดการ”	 โดยเริ่มเปิดสอนระดับ

อนุปริญญาศิลปศาสตร์	(อ.ศศ)	หลักสูตร	2	ปี	จ�านวน	2	สาขาวิชา	คือ	สาขาบริหารธุรกิจ	สาขาวิชาการท่องเที่ยว	

และระดับปริญญาตรี	1	สาขา	คือ	สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์	และท�าการเปิดเรียนเมื่อวันที่	1	มิถุนายน	2529

12

FM
S

NRRU
12

FM
S

NRRU
13

FM
S

NRRU

Faculty of Management Science



ประวัติคณะ

	 ในการก่อตั้งคณะวิทยาการจัดการ	รองศาสตราจารย์	ดร.	

อินทร์	 ศรีคุณ	 อธิการวิทยาลัยครูนครราชสีมา	 ได้อนุมัติงบ

ประมาณแผ่นดินและเงินบ�ารุงการศึกษา	 โดยให้ใช้อาคาร	 13	

เป็นอาคารเรียนและที่ท�าการคณะวิทยาการคณะวิชา	 ทั้งนี้ได้

แบ่งส่วนราชการในคณะวิชาวิทยาการจัดการตามประกาศแบ่ง

ส่วนราชการในวิทยาลัยครูนครราชสีมา	 กระทรวงศึกษาธิการ

ออกเป็น	5	ภาควิชา	ดังนี้

	 1.	ภาควิชาการเงินและการบัญชี

	 2.	ภาควิชาการตลาด

	 3.	ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

	 4.	ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์

	 5.	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์		

					 คณะวิชาวิทยาการจัดการ	เปลี่ยนชื่อเป็น	คณะวิทยาการจัดการ	ตามการพระราชทานนามใหม่จาก	สถาบัน

ราชภัฎนครราชสีมา	เป็น	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา		เมื่อวันที่	15	มิถุนายน	2547		เป็นต้นมา	

1	สิงหาคม	2529	:	วันสถาปนาคณะวิทยาการจัดการ

	 และในวันที่	1	สิงหาคม	2529	ได้มีการสถาปนา	คณะวิชาวิทยาการจัดการ	ณ	อาคาร	13	โดยมีนายจรุญ	

หลั่งน�้าสังข์	 ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าคณะวิชาวิทยาการจัดการคนแรก	 จึงท�าให้คณะวิทยาการจัดการถือเอา	 วันที่	 1	

สิงหาคม	2529	เป้นวันสถาปนาคณะวิทยาการจัดการนับจากนั้นเป็นต้นมา	
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การบริหารและทรัพยากรด�าเนินงาน
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ล�าดับที่ โปรแกรมวิชา
บุคลากรทั้งหมด บุคลากรลาศึกษาต่อเต็มเวลา บุคลากรปฏิบัติงาน	

ณ	30	กันยายน	2557ข้าราชการ พนักงานฯ รวม ข้าราชการ พนักงานฯ รวม

1 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 7 6 13 0 2 2 11

2 โปรแกรมวิชาการตลาด 5 5 10 0 1 1 9

3 โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร 2 4 6 0 1 1 5

4 โปรแกรมวิชาการบัญชี 9 2 11 0 1 1 10

5 โปรแกรมวิชาการจัดการ 4 14 18 0 4 4 14

6 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 14 16 0 3 3 13

7 โปรแกรมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 4 4 8 0 1 1 7

8 โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ 6 4 10 0 1 1 9

9 โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ 5 6 11 1 1 2 9

รวมทั้งสิ้น 44 59 103 1 15 16 87

ล�าดับที่ โปรแกรมวิชา
บุคลากรทั้งหมด บุคลากรปฏิบัติงาน	

ณ	30	กันยายน	2557ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

1 ส�านักงานคณบดี 1 1 17 19

รวมทั้งสิ้น 1 1 17 19

จ�านวนบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ (สายสอน)

จ�านวนบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ (สายสนับสนุน)

บุคลากรสายสนับสนุน

ขาราชการ 1 คน

ลูกจางประจำ 1 คน

พนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา 17คน
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อาจารย 81 คน

รองศาสตราจารย์ 4 คน

ผูชวยศาสตราจารย์ 18 คน

ตำแหนงทางว�ชาการ

ล�าดับที่ โปรแกรมวิชา จ�านวนบุคลากร
ต�าแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

1 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 13 10 2 1 0

2 โปรแกรมวิชาการตลาด 10 8 2 0 0

3 โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร 6 5 1 0 0

4 โปรแกรมวิชาการบัญชี 11 8 2 1 0

5 โปรแกรมวิชาการจัดการ 18 15 3 0 0

6 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16 16 0 0 0

7 โปรแกรมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 8 5 3 0 0

8 โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ 10 3 5 2 0

9 โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ 11 11 0 0 0

รวมทั้งสิ้น 103 81 18 4 0

จ�านวนบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ (ต�าแหน่งทางวิชาการ)
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ล�าดับที่ โปรแกรมวิชา จ�านวนบุคลากร
ต�าแหน่งทางวิชาการ

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

1 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 13 0 11 2

2 โปรแกรมวิชาการตลาด 10 0 9 1

3 โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร 6 0 5 1

4 โปรแกรมวิชาการบัญชี 11 0 10 1

5 โปรแกรมวิชาการจัดการ 18 0 16 2

6 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16 0 14 2

7 โปรแกรมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 8 0 7 1

8 โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ 10 0 9 1

9 โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ 11 0 9 2

รวมทั้งสิ้น 103 0 90 13

จ�านวนบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ (วุฒิการศึกษา) สายสอน

วุฒิปร�ญญาเอก 13 คน

วุฒิปร�ญญา 90 คน

วุฒิการศึกษาสายสอน
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ล�าดับที่ หน่วยงาน จ�านวนบุคลากร
วุฒิการศึกษา

ต�่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

1 ส�านักงานคณบดี 19 2 14 3 0

รวมทั้งสิ้น 19 2 14 3 0

จ�านวนบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ (วุฒิการศึกษา) สายสนับสนุน

วุฒิการศึกษาสายสนับสนุน

ปร�ญญาโท 3 คน

ปร�ญญาตร� 14 คน

ต่ำกวาปร�ญญาตร� 2 คน
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แผนภูมิโครงสร้าง คณะวิทยาการจัดการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณบดี

หัวหน้าสำานักงานคณบดี

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ประธานโปรแกรมวิชา

การเงินและการธนาคาร

ประธานโปรแกรมวิชา

การตลาด

ประธานโปรแกรมวิชา

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ประธานโปรแกรมวิชา

นิเทศศาสตร์

ประธานโปรแกรมวิชา

การจัดการ

ประธานโปรแกรมวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประธานโปรแกรมวิชา

การบัญชี

ประธานโปรแกรมวิชา

เศรษฐศาสตร์

ประธานโปรแกรมวิชา

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

และธุรกิจบริการ

หัวหน้างานบริการการศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

และงานประกันคุณภาพ 

รองคณบดีฝ่ายวางแผน

และบริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และบริการวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

MASS.COMM.
COMM.TECH.
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งบประมาณ

งบประมาณ
ปีงบประมาณ

2556 2557

งบประมาณ แผ่นดิน 2,476,300 2,351,700

			-	งบด�ำเนินงำน 2,228,300 2,000,700

			-	งบลงทุน 248,000 116,000

			-	งบอุดหนุน - 235,000

บ.กศ. 13,571,060 8,934,000

			-	งบบุคลำกร 3,343,100 1,627,100

			-	งบด�ำเนินงำน 7,699,050 6,933,400

			-	งบลงทุน 1,190,960 223,500

			-	งบอุดหนุน 800,000 150,000

			-	งบรำยจ่ำยอื่น 537,950 -

กศ.ปช. 4,201,490 3,132,550

			-	งบด�ำเนินงำน 3,030,440 2,383,751

			-	งบลงทุน 809,000 -

			-	งบอุดหนุน - 560,000

			-	งบรำยจ่ำยอื่น 362,050 188,799

รวม 20,248,850 14,418,250
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อาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือ และเทคโนโลยี

	 คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	มีสถานที่	เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยี

สารสนเทศซึ่งคณะน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการ	อาทิ	โปรแกรม	ยืม-จอง	อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ออนไลน์	

โปรแกรมจองห้องประชุมออนไลน์	 โปรแกรมตัดยอดเอกสาร	 โปรแกรมคุมงบประมาณ	 โปรแกรมบริหารข้อมูลงาน

บุคคล	และโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์	ซึ่งเป็นระบบที่คณะออกแบบและพัฒนาขึ้นเอง	พร้อมด้วยห้องปฏิบัติ

การคอมพิวเตอร์	ที่สามารถรองรับการใช้งานกว่า	300	เครื่องพร้อมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส�าหรับสืบค้น	(Free	

Lab)	 	 มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	 ส�าหรับสนับสนุนการด�าเนินงานในทุกภารกิจของคณะและ

มหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 ด้วยระบบการจัดการสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ	 สามารถรองรับการปรับขยายระบบเครือข่ายในอนาคตและมีการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย	 ของ

คณะวิทยาการจัดการ	(fmswifi)	จ�านวน	7	จุดและเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัย	(nrruwifi)	จ�านวน	11	จุด	เพื่อ

สนับสนุนการท�างานของคณาจารย์	บุคลากร	และนักศึกษาโดยได้ขยายการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายให้ครอบคลุม

ทุกพื้นที่ในคณะ	ได้แก่ห้องเรียนห้องประชุม	โปรแกรมวิชาต่างๆ	รวมถึงจุดพักผ่อนของนักศึกษา	เพื่อให้ผู้ใช้บริการ

สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย	(WirelessAccess	Point)	ได้อย่างสะดวก	อีกทั้งมีห้องปฏิบัติการทางโรงแรม	ห้อง

ปฏิบัติการทางนิเทศศาสตร์	สตูดิโอส�าหรับผลิตรายการโทรทัศน์	ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง	และโรงละคร	โดย

มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลและให้ค�าปรึกษาอย่างใกล้ชิด	ซึ่งนอกเหนือจากห้องปฏิบัติการต่างๆแล้ว	คณะ

วิทยาการจัดการมีห้องประชุมและสัมมนาจ�านวน	 6	 ห้องพร้อมอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกเพื่อรองรับการจัดอบรม

และสัมมนาให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร
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การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

	 การด�าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ	นอกจากมีกรอบการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์แล้ว	คณะยังได้มี

การจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อให้การด�าเนินงานของคณะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี	พ.ศ.	2557	คณะวิทยาการจัดการด�าเนินการด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ

ด�าเนินงานบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายใน	 คณะวิทยาการจัดการขึ้น	 เพื่อท�าหน้าที่วิเคราะห์

ปัจจัยความเสี่ยงในงานแต่ละงานของคณะท่ีด�าเนินการและจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุม

ภายในส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตามแผน	 และรายงานต่อคณะ

กรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจ�าคณะเพื่อพิจารณาและน�าผลการประเมินรวมท้ังข้อเสนอแนะจากคณะ

กรรมการท้ังสองชุดไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบถัดไปซึ่งคณะกรรมการด�าเนินงานบริหาร

ความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายในคณะได้ก�าหนดความเสี่ยงที่จะด�าเนินการควบคุมในปี	พ.ศ.	2557	ไว้	5	

ด้าน	ได้แก่		ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน	ความเสี่ยงด้านการวิจัย	ความเสี่ยงด้านบริการวิชาการ	ความเสี่ยง

ด้านศิลปวัฒนธรรม	และความเสี่ยงด้านบริหารจัดการ	ซึ่งแต่ละด้านมีรายละเอียดกิจกรรม	ดังนี้

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง แผนงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/

ผู้รับผิดชอบหลัก

ด้านการเรียนการ

สอน

1. บัณฑิตได้งานท�าตรงสาขาในอัตราน้อย 1. เพิ่มทักษะในการปฏิบัติในรายวิชาเตรียม

ฝึกฯ และวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และวิเทศสัมพันธ์

ด้านวิจัย 1. จ�านวนผลงานวิจัยที่น�าไปใช้ประโยชน์ได้

ต�่ากว่าเป้าหมาย

1. ก�าหนดแนวทางในการวิจัยที่เน้น Area 

–based มีการท�า MOU ร่วมกับชุมชน เพื่อ

ค้นหาโจทย์วิจัยที่ตอบสนองความต้องการ

ของชุมชน

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

ด้านบริการวิชาการ 1. จ�านวนผู้ใช้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย

ไวนิล การประชาสัมพันธ์ร่วมกับเครือข่าย

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

ด้านศิลปวัฒนธรรม 1. ภาพลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการที่

นักศึกษาแต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบ

1. การประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้แต่งกายตาม

ระเบียบ ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง

วันเวลาสอบ

รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

ด้านบริหารจัดการ

 

1. ประสิทธิภาพในการท�างานของบุคลากร

ของทั้งสายสอนและสายสนับสนุน

1. ปรับปรุงภาระงานของบุคลากรสาย

สนับสนุนให้สนับสนุนงานด้านธุรการให้กับ

โปรแกรมวิชามากขึ้น

2. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การประกัน

คุณภาพก�าหนดให้เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะ

บูรณาการ

รองคณบดีฝ่ายวางแผน

และบริหาร

2. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพ

พร้อมใช้งาน

2. ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดเพิ่มเติม
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การผลิตบัณฑิต 
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หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556

หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556

	 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอน	มีจ�านวน	2	หลักสูตร	คือ	หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	และ

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ	 โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหา

บัณฑิตจะเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น	ให้มีความรอบรู้	ความสามารถ	และความเชี่ยวชาญใน

ด้านการบริหารจัดการ	เน้นความเป็นสากลด้านหลักการและแนวคิด	มีคุณธรรม	และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ	อีกทั้ง

สามารถปรับเปลี่ยนให้ทันกันสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

	 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ	จะมุ่งสร้างมหาบัณฑิตให้

มีอัตลักษณ์ด้านบูรณาการศาสตร์การจัดการและการสื่อสารแบบผสมผลสาน	 เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน

สังคม	ทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศ	โดยยึดมั่นหลักจรรยาบรรณของนักสื่อสารมวลชนในการท�าหน้าที่เพื่อ

ประโยชน์ประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

โครงสร้างหลักสูตร
 

	 หลักสูตรระดับปริญญาตรี	และระดับบัณฑิตศึกษา	ที่คณะวิทยาการจัดการ	เปิดสอนในปีการศึกษา	2556	มี

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร	ดังนี้	

หลักสูตรที่เปิดสอน หน่วยงานบริหารหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการ โปรแกรมวิชาการจัดการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

บริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาการตลาด โปรแกรมวิชาการการตลาด

บริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โปรแกรมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

บริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร

บัญชีบัณฑิต โปรแกรมวิชาการบัญชี

ศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

ศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ

นิเทศศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์

เศรษฐศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
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1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

	 มีจ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	 132	–	 139	 หน่วยกิต	 โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชา

และในแต่ละกลุ่ม	ดังนี้

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

	 มีจ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	135	หน่วยกิต	โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชา

และในแต่ละกลุ่ม	ดังนี้

1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

1.1	กลุ่มวิชำภำษำ 9	–	12 หน่วยกิต

1.2	กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์	 6	–	9 หน่วยกิต

1.3	กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์ 3	–	9 หน่วยกิต

1.4	กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ 6	–	9 หน่วยกิต

1.5	กลุ่มวิชำกำรบริหำรจัดกำร	 	 3 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ 96 - 103 หน่วยกิต

2.1	กลุ่มวิชำแกน 39 หน่วยกิต

2.2	กลุ่มวิชำเอกบังคับ 30	-	52 หน่วยกิต

2.3	กลุ่มวิชำเอกเลือก	 6 - 24 หน่วยกิต

2.4	กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 6 - 7 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

1.1	กลุ่มวิชำภำษำ 9	–	12 หน่วยกิต

1.2	กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์	 6	–	9 หน่วยกิต

1.3	กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์ 3	–	9 หน่วยกิต

1.4	กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ 6	–	9 หน่วยกิต

1.5	กลุ่มวิชำกำรบริหำรจัดกำร	 	 3 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต

2.1	กลุ่มวิชำแกน 45 หน่วยกิต

2.2	กลุ่มวิชำเอกบังคับ 33 หน่วยกิต

2.3	กลุ่มวิชำเอกเลือก	 15 หน่วยกิต

2.4	กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 6 - 7 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

	 มีจ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	129	หน่วยกิต	โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชา

และในแต่ละกลุ่ม	ดังนี้

4. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

	 มีจ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	135	หน่วยกิต	โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชา

และในแต่ละกลุ่ม	ดังนี้

1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

1.1	กลุ่มวิชำภำษำ 9	–	12 หน่วยกิต

1.2	กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์	 6	–	9 หน่วยกิต

1.3	กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์ 3	–	9 หน่วยกิต

1.4	กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ 6	–	9 หน่วยกิต

1.5	กลุ่มวิชำกำรบริหำรจัดกำร	 	 3 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต

2.1	กลุ่มวิชำแกน 24 หน่วยกิต

2.2	กลุ่มวิชำเอกบังคับ 30 หน่วยกิต

2.3	กลุ่มวิชำเอกเลือก	 33 หน่วยกิต

2.4	กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 6 - 7 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

1.1	กลุ่มวิชำภำษำ 9	–	12 หน่วยกิต

1.2	กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์	 6	–	9 หน่วยกิต

1.3	กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์ 3	–	9 หน่วยกิต

1.4	กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ 6	–	9 หน่วยกิต

1.5	กลุ่มวิชำกำรบริหำรจัดกำร	 	 3 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต

2.1	กลุ่มวิชำแกน 36 หน่วยกิต

2.2	กลุ่มวิชำเอกบังคับ 57 หน่วยกิต

					2.2.1	วิชำบังคับ	 30 หน่วยกิต

					2.2.2	วิชำเลือก 27 หน่วยกิต

2.3	กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 6-7 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
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5. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

	 มีจ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	138	หน่วยกิต	โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชา

และในแต่ละกลุ่ม	ดังนี้

6. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

	 มีจ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	36	หน่วยกิต	โดยมีโครงสร้างหลักสูตร	ดังนี้

1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

1.1	กลุ่มวิชำภำษำ 9	–	12 หน่วยกิต

1.2	กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์	 6	–	9 หน่วยกิต

1.3	กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์ 3	–	9 หน่วยกิต

1.4	กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ 6	–	9 หน่วยกิต

1.5	กลุ่มวิชำกำรบริหำรจัดกำร	 	 3 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต

2.1	กลุ่มวิชำเอกบังคับ 81 หน่วยกิต

2.2	กลุ่มวิชำเอกเลือก	 15 หน่วยกิต

2.3	กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 6 - 7 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

องค์ประกอบของหลักสูตร

30 หน่วยกิต

ท�ำวิทยำนิพนธ์

(แผน	ก.	แบบ	ก.2)

ภำคนิพนธ์	

(แผน	ข.)

1.	หมวดวิชำเสริมพื้นฐำน		 ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต

2.	หมวดวิชำบังคับ	 12 12

3.	หมวดวิชำเลือก	 12 18

4.	หมวดวิทยำนิพนธ์	 12 -

5.	หมวดภำคนิพนธ์	 - 6
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7. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

	 มีจ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	36	หน่วยกิต	โดยมีโครงสร้างหลักสูตร	ดังนี้

จ�านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาการจัดการ ประจ�าปีการศึกษา 2556 

(จ�าแนกตามหลักสูตร)

องค์ประกอบของหลักสูตร

30 หน่วยกิต

ท�ำวิทยำนิพนธ์

(แผน	ก.	แบบ	ก.2)

ภำคนิพนธ์	

(แผน	ข.)

1.	หมวดวิชำเสริมพื้นฐำน		 ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต

2.	หมวดวิชำบังคับ	 15 15

3.	หมวดวิชำเลือก	 9 15

4.	หมวดวิทยำนิพนธ์	 12 -

5.	หมวดภำคนิพนธ์	 - 6

หลักสูตร

จ�านวนนักศึกษา

ภำคปกติ ภำค	กศ.ปช.

ระดับปริญญาตรี 4 ปี

บริหำรธุรกิจบัณฑิต	สำขำวิชำกำรจัดกำร 269 117

บริหำรธุรกิจบัณฑิต	สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 96 91

บริหำรธุรกิจบัณฑิต	สำขำวิชำกำรตลำด 65 74

บริหำรธุรกิจบัณฑิต	สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 40 28

บริหำรธุรกิจบัณฑิต	สำขำวิชำกำรเงินและกำรธนำคำร 75 25

บัญชีบัณฑิต 93 66

ศิลปศำสตรบัณฑิต	สำขำวิชำกำรจัดกำรโรงแรม 93 23

ศิลปศำสตรบัณฑิต	สำขำวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว 80 -

นิเทศศำสตรบัณฑิต 93 106

เศรษฐศำสตรบัณฑิต 33 -

ระดับปริญญาตรี เทียบโอน

บริหำรธุรกิจบัณฑิต	สำขำวิชำกำรจัดกำร 64 146

บริหำรธุรกิจบัณฑิต	สำขำวิชำกำรตลำด 17 -

บริหำรธุรกิจบัณฑิต	สำขำวิชำกำรจัดกำรโรงแรม 30 -

บัญชีบัณฑิต 53 47

รวมทั้งสิ้น 1,101 723
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ที่มา:		 1)	ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2557

	 2)	ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา	บัณฑิตวิทยาลัย	ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2557

จ�านวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจ�าปีการศึกษา 2557 

(จ�าแนกตามหลักสูตร)

หลักสูตร

จ�านวนนักศึกษา

ภำคปกติ ภำค	กศ.ปช.

ระดับปริญญาตรี 4 ปี

บริหำรธุรกิจบัณฑิต	สำขำวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 315 184

บริหำรธุรกิจบัณฑิต	สำขำวิชำกำรจัดกำร 548 191

บริหำรธุรกิจบัณฑิต	สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 553 285

บริหำรธุรกิจบัณฑิต	สำขำวิชำกำรตลำด 213 951

บริหำรธุรกิจบัณฑิต	สำขำวิชำกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 118 -

บริหำรธุรกิจบัณฑิต	สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 91 28

บริหำรธุรกิจบัณฑิต	สำขำวิชำกำรเงินและกำรธนำคำร 395 44

บริหำรธุรกิจบัณฑิต	สำขำวิชำกำรบัญชี 210 81

บัญชีบัณฑิต 179 96

บริหำรธุรกิจบัณฑิต	สำขำวิชำกำรจัดกำรโรงแรม 135 -

ศิลปศำสตรบัณฑิต	สำขำวิชำกำรจัดกำรโรงแรม 161 22

ศิลปศำสตรบัณฑิต	สำขำวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว 272 22

นิเทศศำสตรบัณฑิต 584 237

เศรษฐศำสตรบัณฑิต 84 -

ระดับปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง

บริหำรธุรกิจบัณฑิต	สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18 13

บริหำรธุรกิจบัณฑิต	สำขำวิชำกำรบัญชี 2 -

ระดับปริญญาตรี เทียบโอน

บริหำรธุรกิจบัณฑิต	สำขำวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 57 190

บริหำรธุรกิจบัณฑิต	สำขำวิชำกำรจัดกำร 154 276

บริหำรธุรกิจบัณฑิต	สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 148 159

ระดับปริญญาโท ภำคปกติ ภำคพิเศษ

บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต - 49

นิเทศศำสตรมหำบัณฑิต - 12

รวมทั้งสิ้น - 61

31

FM
S

NRRU

Nakhon Ratchasima Rajabhat University



หลักสูตร

จ�านวนนักศึกษา

ภำคปกติ ภำค	กศ.ปช.

ระดับปริญญาตรี เทียบโอน

บริหำรธุรกิจบัณฑิต	สำขำวิชำกำรบัญชี 79 93

บัญชีบัณฑิต 122 122

บริหำรธุรกิจบัณฑิต	สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 148 159

บริหำรธุรกิจบัณฑิต	สำขำวิชำกำรตลำด 67 55

บริหำรธุรกิจบัณฑิต	สำขำวิชำกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ - 7

บริหำรธุรกิจบัณฑิต	สำขำวิชำกำรจัดกำรโรงแรม 39 -

ศิลปศำสตรบัณฑิต	สำขำวิชำกำรจัดกำรโรงแรม 67 -

รวมทั้งสิ้น 4,611 3,056

ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ภาคพิเศษ

บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต - 49

นิเทศศำสตรมหำบัณฑิต - 12

รวมทั้งสิ้น - 61

ที่มา:		 1)	ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2557

	 2)	ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา	บัณฑิตวิทยาลัย	ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2557

จ�านวนนักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษา ประจ�าปี 2557 (จ�าแนกตามหลักสูตร) 

หลักสูตร

จ�านวนนักศึกษา

ภำคปกติ ภำค	กศ.ปช.

ระดับปริญญาตรี 4 ปี

บริหำรธุรกิจบัณฑิต	สำขำวิชำกำรจัดกำร 49 163

บริหำรธุรกิจบัณฑิต	สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 81 56

บริหำรธุรกิจบัณฑิต	สำขำวิชำกำรตลำด 22 105

บริหำรธุรกิจบัณฑิต	สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 1 20

บริหำรธุรกิจบัณฑิต	สำขำวิชำกำรเงินและกำรธนำคำร 8 -

บัญชีบัณฑิต 55 105

ศิลปศำสตรบัณฑิต	สำขำวิชำกำรจัดกำรโรงแรม 39 -

ศิลปศำสตรบัณฑิต	สำขำวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว 4 1

นิเทศศำสตรบัณฑิต 39 28

เศรษฐศำสตรบัณฑิต 12 -
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ระดับปริญญาตรี เทียบโอน

บริหำรธุรกิจบัณฑิต	สำขำวิชำกำรจัดกำร	 17 172

บริหำรธุรกิจบัณฑิต	สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 186 70

บริหำรธุรกิจบัณฑิต	สำขำวิชำกำรบัญชี 12 85

รวมทั้งสิ้น 525 805

ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ภาคพิเศษ

บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต - 27

รวมทั้งสิ้น - 27

ที่มา:		 1)	ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2557

	 2)	ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา	บัณฑิตวิทยาลัย	ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2557
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รายงานผลการด�าเนินงานฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

รายงานผลการด�าเนินงานของฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ

 

	 การจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ	 เพื่อมุ่งสู่สังคมที่มีความเข้มแข็งยั่งยืน	

ถือเป็นภารกิจที่ส�าคัญที่คณะวิทยาการจัดการได้ด�าเนินการมาโดยต่อเนื่อง	 ในรอบปีการศึกษา2555	คณะได้เปิดสอน

ในหลักสูตรต่างๆ	ทั้งในระดับประปริญญาตรีและปริญญาโทที่มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.2552	 ประกอบด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหา

บัณฑิต	 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 หลักสูตรเศรษฐ

ศาสตรบัณฑิต	 และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต	 ซึ่ง	 การจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร	 มีการจัดรายวิชาที่หลาก

หลาย	เน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ		โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญซึ่ง	กระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์	

ได้พัฒนาทักษะในการเรียนรู้	 และ

แสวงหาความรู้จากการวิจัย

 ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ์ได ้

ประสานงานกับโปรแกรมวิชาต่างๆ	 มี

การบันทึกลงนามความร่วมมือทาง

วิชาการ	 ในหลายภาคส่วน	 เช่น	 กรม

พัฒนาธุรกิจการค้า	 กระทรวงพาณิชย์	

บริษัท	สยามแมคโคร	จ�ากัด	(มหาชน)	

สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร	 บริษัท	

CPF	เทรดดิ้ง	จ�ากัด	บริษัท	เซลเตอร์

บัด	 จ�ากัด	 บริษัท	 CP-All	 จ�ากัด	

เทศบาลต�าบลรังกาใหญ่	 อ�าเภอพิมาย	

จังหวัดนครราชสีมา	 และส�านักงาน

เกษตรจังหวัดนครราชสีมา	 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้	 ทักษะ	 เทคนิคการปฏิบัติงาน	 และศาสตร์

ความรู้ใหม่ที่เอื้อต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน	 ในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งจากภาครัฐและเอกชน	 ที่มีความ

เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง	 มาบรรยายเสริมแก่นักศึกษาในรายวิชาต่างๆ	 ส่งเสริมการจัดอบรมเพิ่มเติมให้แก่

นักศึกษาทุกสาขาวิชา	 ทั้งในเรื่องการใช้ภาษาต่างประเทศ	 การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ	 และการเสริมสร้าง

คุณลักษณะเฉพาะของนักศึกษา	 นอกจากนี้	 ได้สนับสนุนให้นักศึกษาศึกษาดูงานองค์กรต่างๆ	 ที่มีชื่อเสียงทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ	 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมวิสัยทัศน์ให้แก่นักศึกษาอีกด้วย	 เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสน�า

ความรู้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ	จริงใน
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หน่วยงานต่างๆ	ทั้งภาครัฐและเอกชน	ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนได้ก�าหนดให้นักศึกษาต้องผ่านกระบวนการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา	ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ได้ประสานงานกับหน่วยงานและสถานประกอบการต่างๆ	เช่น	

ธนาคาร	CPF	CP-All	สตาร์เวลล์	ฯลฯ	เข้ามารับสมัครนักศึกษาเข้าท�างานโดยตรง	ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาที่ก�าลังจะ

ส�าเร็จการศึกษามีโอกาสได้ท�างานทันที	และเป็นงานที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพของตนเอง

	 นอกจากนี้	ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ยังได้สนับสนุนให้โปรแกรมวิชาต่างๆ	ส่งตัวแทนนักศึกษาในหลาก

หลายสาขาวิชา	เข้าร่วมการแข่งขันวิชาการทั้งในระดับภูมิภาค	และระดับประเทศ	ท�าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์

ในการเข้าร่วมแข่งขัน	เกิดมุมมองที่ดี	เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ	อีกทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพและทักษะเชิงวิชาการ

ของนักศึกษา	และสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างมาก
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รายงานผลการด�าเนินงานของฝ่ายวางแผนและบริหาร คณะวิทยาการจัดการ
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	 ฝ่ายวางแผนและบริหาร	คณะวิทยาการจัดการ	มีการด�าเนินงานโดยน�าวิสัยทัศน์ของคณะมาเป็นหลัก	เพื่อ

มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านบริหารจัดการ	 โดยเน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากบุคลากร

ภายในคณะและเครือข่ายภายนอก	 เพื่อให้การวางแผนและการบริหารงานของคณะเกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้า

หมายตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของคณะ	รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา	โดยฝ่าย

วางแผนและบริหารมีผลการด�าเนินงานในรอบปี	2557	ที่ผ่านมา	มีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

งานด้านนโยบายและแผน

	 1.	ยุทธศาสตร์คณะ

	 ฝ่ายวางแผนและบริหารตระหนกัถึงความส�าคญัในการจดัท�ายทุธศาสตร์ของคณะ	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	

คณะได้จดัทบทวนกรอบการด�าเนนิงานของคณะโดยการจดัประชมุเชงิปฏิบตักิารมุง่เน้นการมส่ีวนร่วมของผูใ้ช้บณัฑิต	 ผู้

มส่ีวนได้ส่วนเสยี	บคุลากรสายสอนและสายสนบัสนนุ	เพือ่ร่วมกันพจิารณาการก�าหนดเป้าประสงค์	กลยทุธ์	ตวัชีว้ดั	และ

ค่าเป้าหมายเพื่อเป็นเครื่องชี้วัดความส�าเร็จของยุทธศาสตร์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศกึษาภายใน	โดยมกีารรับนโยบายและข้อเสนอแนะในการด�าเนนิงานในการประชมุคณะกรรมการคณะ	เมือ่วนัพธุ	ท่ี	

27	 พฤศจกิายน	 2556	 และประชมุเชงิปฏิบตักิารเพือ่วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก	 และแนวทางการ

พฒันาคณะวทิยาการจดัการท่ีได้จากการเสวนา	 “ทิศทางการพฒันาคณะวทิยาการจดัการ	 มหาวิทยาลยัราชภัฏ

นครราชสมีา”	จากผู้ทรงคณุวุฒ	ิผูใ้ช้บณัฑิต	และศษิย์เก่า	เมือ่วันท่ี	17	ธนัวาคม	2556	ณ	ห้องประชมุวทิยาการจดัการ	

1	(22.14)	เพือ่ใช้ในการก�าหนดกรอบการด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์ของคณะวทิยาการจดัการ	ปี	2557-2561
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 2.	ด้านการบริหารและจัดการ

	 ฝ่ายวางแผนและบริหารได้ด�าเนินงานในด้านการบริหารและจัดการที่อยู่ในหน้าที่และความรับผิดชอบ	ดังนี้

	 	 2.1	ด้านการเงินและงบประมาณ

	 	 	 1)	 จัดท�าแผนปฏิบัติการงบประมาณประจ�าปี	 เพื่อให้คณะได้รับการอนุมัติงบประมาณ

ตามที่ก�าหนด	โดยการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว	มีหลักเกณฑ์การจัดสรรและการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างมี

ประสิทธิภาพ	 โปร่งใส	ตรวจสอบได้	และเป็นแผนปฏิบัติการงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธ

กิจ	นอกจากนี้	คณะมีการติดตามการใช้งบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้

	 	 	 2)	จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของคณะ	ทั้งด้านการปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ของคณะ	 อาทิเช่น	 ทาสีอาคารภายนอก	 ปรับปรุงพื้นห้องประชุมและห้องพักอาจารย์อาคาร	 22	 รวมถึงห้อง

ส�านักงานคณบดี	 เพื่อให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพในการให้บริการมากยิ่งขึ้น	 ปรับปรุงพื้นห้องเรียนและห้อง

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	อาคาร	22	เป็นต้น

	 	 	 3)	 ด้านการจัดหาอุปกรณ์และครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	 เช่น	 จัดซื้อ

ครุภัณฑ์เพือ่การปรบัปรุงห้องน�าเสนอผลงานวิชาการและห้องปฏิบตักิารคอมพวิเตอร์เพือ่งานนเิทศศาสตร์	 จดัหา

เคร่ือง

โปรเจคเตอร์	ไมค์	คอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค	และปากกาไวท์บอร์ด	เป็นต้น

	 	 	 4)	 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ	 ได้แก่	 ระบบ

บัญชีคุมงบประมาณ	

	 	 	 5)	 จดัท�าแผนกลยทุธ์ทางการเงนิ	 เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการด�าเนนิงานด้านการเงนิและ

งบประมาณของคณะ
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	 	 2.2	ด้านการบริหารจัดการ

	 	 	 1)	การจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยง	เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการของคณะ

ซึ่งท�าให้การด�าเนินงานของคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปกป้องความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นท้ังด้านงบประมาณ	

การด�าเนินโครงการ	 ฯลฯ	ทั้งนี้	 การจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงเป็นการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในที่	 7.4	 โดยฝ่ายวางแผนและบริหารได้ด�าเนินการจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นขั้นตอนเป็น

ประจ�าทุกปี	 โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินงานบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายในจากนั้นได้

ร่วมกันประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงภายนอก	ปัจจัยเสี่ยงภายใน	ผลกระทบ	รวมถึงแนวทาง

ในการจัดการความเสี่ยง	 จากแต่ละด้านของยุทธศาสตร์ของคณะทั้ง	 5	ด้าน	คือ	ด้านการเรียนการสอน	ด้านวิจัย	

ด้านบริการวิชาการ	ด้านศิลปวัฒนธรรม	และด้านบริหารจัดการ	จากนั้น	ท�าการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกรรมการ

ทุกท่านเพื่อน�ามาวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ	และระดับความเสี่ยง	การระบุเหตุการณ์และประเมินความ

เสี่ยง	 ไปจนถึงแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง	 เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการ

ประจ�าคณะ	 จากนั้นได้น�าข้อเสนอแนะจากกรรมการทั้งสองชุดจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงเสนอต่อมหาวิทยาลัยและ

หน่วยตรวจสอบภายในตามก�าหนดระยะเวลาคือ	 วันที่	 30	 กันยายน	 และจัดท�ารายงานการควบคุมภายในส่งให้

มหาวิทยาลัยตามที่ก�าหนด	 คือ	 31	 ตุลาคม	 ซึ่งการด�าเนินงานที่ผ่านมาคณะได้รับค�าชื่นชมและยกย่องจาก

มหาวิทยาลัยในการจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีขั้นตอนที่ถูกต้องสมบูรณ์และสามารถจัดส่งได้ตรงตามก�าหนด

	 	 	 2)	 โครงการการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 การจัดการความรู้ของ

บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ	 ณ	 อเวย์รีสอร์ท	 เกาะกูด	 จังหวัดตราด	 และการศึกษาดูงาน	 ณ	 บริษัทซันไชน์	

อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	จังหวัดจันทบุรี	และ	ณ	อุทยานแห่งชาติน�้าตกพลิ้ว	จังหวัดจันทบุรี	ระหว่างวันที่	7	-	9	

พฤษภาคม	2557	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะให้มีความรอบรู้และมีวิสัยทัศน์	เพื่อน�าไป

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

	 	 การด�าเนินงานในด้านต่างๆ	ได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี	โดยมีการวางแผนและมี

การทบทวนผลการด�าเนินงานในแต่ละกิจกรรม	 ทั้งนี้	 เพื่อน�าไปปรับปรุงการด�าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน

รอบปีต่อไป
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ผลการด�าเนินงาน ตามภารกิจฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ
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	 1.	ภาพรวมผลการด�าเนินงาน

 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	ได้มุ่งมั่นในการท�างานเพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการที่ได้

ก�าหนดไว้	 คือยุทธศาสตร์	 ข้อที่	 2	 ส่งเสริมการวิจัย	 พัฒนา	 และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาการจัดการ	 และ

ยุทธศาสตร์	 ข้อที่	 3	 การบริการวิชาการด้านวิทยาการจัดการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม	 ทั้งนี้																		

ผลของการด�าเนินงานของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

และภายนอก	ในปีการศึกษา	2557	ในส่วนขององค์ประกอบที่	4	ด้านการวิจัย	พบว่าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้

รับคะแนนในภาพรวม	4.08	คะแนน	หรือผลการประเมินการด�าเนินงานอยู่ในระดับดี		และ	องค์ประกอบที่	5		ด้าน

การบริการวิชาการ	พบว่าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้รับคะแนนในภาพรวม	5.00	คะแนน		หรือผลการประเมิน

การด�าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก		ซึ่งผลการด�าเนินงานทั้งด้านการวิจัย	และบริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ	

พบว่าอยู่ในอันดับที่	1	เมื่อเทียบกับคณะต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

	 2.	ผลการด�าเนินงานตามหน้าที่รับผิดชอบ

	 ในรอบปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	มีรายละเอียดของกิจกรรมและงบประมาณ

ตามกิจกรรมการด�าเนินงานดังตารางที่	1

ตารางที่	1	งบประมาณด้านการวิจัยและบริการวิชาการ	ตามแผนปฏิบัติการงบประมาณ	ปี	พ.ศ.	2557

ล�ำดับ ชื่อกิจกรรม งบประมำณ 
(บำท)

1 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์วิจัยและบริการวิชาการ 25,000

2 ส่งเสริมการวิจัยทุกโปรแกรมวิชา 270,000

3 งานวิจัยในชั้นเรียนทุกโปรแกรมวิชา 90,000

4 ทุนอุดหนุนการวิจัยส�าหรับนักศึกษาทุกโปรแกรมวิชา 150,000

5 หนุนเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ	 100,000

6 การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัย 50,000

7 การจัดท�าวารสารวิชาการ/เอกสารทางวิชาการ	ประจ�าปี	2557 50,000

8 การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม 30,000

9 การบริการวิชาการเพื่อชี้น�า	ป้องกัน	หรือแก้ปัญหาสังคมด้านการน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 30,000

10 การบริการวิชาการเพื่อชี้น�า	ป้องกัน	หรือแก้ปัญหาของสังคมด้านเศรษฐกิจ 30,000

11 การส่งเสริมการบริการวิชาการทุกโปรแกรมวิชา 90,000

12 การจัดการความรู้ด้านการวิจัย 20,000

13 การส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 150,000

 รวมงบประมำณ 1,085,000
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1.	ด้านการวิจัย	มีดังต่อไปนี้

	 1.1	การสร้างระบบและกลไกการวิจัย	

	 	 1.1.1	การแต่งตั้งคณะท�างาน

 คณะวิทยาการจดัการ	ได้แต่งตัง้คณะกรรมการวจิยัและบริการวชิาการ	ตามค�าสัง่คณะวิทยาการจดัการท่ี	1006/2556

ลงวันที่	19	สิงหาคม	2556	โดยมีที่ปรึกษา	ประกอบด้วย	ดร.ยุทธกร	ฤทธิ์ไธสง		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุธานันธ์	

โพธิ์ชาธาร	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช	หนูแก้ว	อาจารย์ทวี	วัชระเกียรติศักดิ์รองศาสตราจารย์ชคัตตรัย	รยะสวัสดิ์	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนตรชนก	 คงทน	 และ	 ดร.ณัฏฐินี	 ทองดี	 ด้านคณะกรรมการด�าเนินงาน	 ประกอบด้วยผู้ช่วย

ศาสตราจารย์	ดร.สุวิมล	ตั้งประเสริฐ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมตตา	ดีเจริญ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรองทิพย์	ชัยชาญ

รองศาสตราจารย์เบญจมาศ	 อภิสิทธิ์ภิญโญ	 ดร.สุวรรณา	 เตชะธีระปรีดา	 ดร.จิรศักดิ์	 ศิริรัตนพล	 อาจารย์ธวัญรัตน์ 

ประจันตะเสน	อาจารย์สุจิตรา	จ�าปาศรีนางสาวสุภาพร	ล�้าวรรณวงศ์	นางชญาน์นันท์	ฉิมนาคพันธุ์	นางสาวสุภาพร	

ยอดทองหลาง	นายวงศ์กร	สิงหวร	วงศ์	และผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัตน์	เอกศาสตร์

	 	 1.1.2	การจัดท�ายุทธศาสตร์ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

	 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้จัดท�ายุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและบริการวิขาการ	เพื่อให้การด�าเนินงานของ

ฝ่ายฯ	มีทิศทาง	มีวิสัยทัศน์	และอยู่ภายใต้กรอบการด�าเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ	โดยมีผู ้

ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.สุธานันธ์	 	 โพธิ์ชาธาร	 และอาจารย์ทวี	 วัชระเกียรติศักดิ์	 เป็นที่ปรึกษาในการจัดท�าแผน

ยุทธศาสตร์ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	

	 	 1.1.3	การจัดท�าคู่มือบริหารจัดการงานวิจัยระดับคณะ

	 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้ด�าเนินการจัดท�า	“คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย	คณะวิทยาการจัดการ		

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 พ.ศ.	 2557”	 จ�านวน	 66	 หน้า	 โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย	 กรอบแนวทางการ

พัฒนาคณะวิทยาการจัดการ	พ.ศ.	2556-2560	ระเบียบ	ประกาศ	หลักเกณฑ์	และขั้นตอน	การขอรับทุนอุดหนุน

การวิจัย	 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย	 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย	 แบบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์	

ตัวอย่างการจัดท�ารายงานฉบับสมบูรณ์	 และจรรยาบรรณนักวิจัย	 เป็นต้น	 โดยมี	 นายวงศ์กร	 สิงหวรวงศ์	 เป็นผู้

ออกแบบและจัดพิมพ์

	 1.2	การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย

	 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	ได้ให้การสนับสนุนทุนส�าหรับการท�าวิจัยแก่คณาจารย์	และนักศึกษา	ดังนี้	

	 	 1.2.1	งานวิจัยส�าหรับคณาจารย์

	 	 การให้ทุนสนับสนุนคณาจารย์	แบ่งได้เป็น	2	ประเภท	คืองานวิจัยในชั้นเรียน	และงานวิจัย	เชิง

พื้นที่	ซึ่งมีคณาจารย์ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย	ดังนี้

	 	 1)	ประเภทงานวิจัยในชั้นเรียน

	 	 			1.1)	งานวจิยัในชัน้เรียน	ประเภทกรณีศกึษา	(Case	Study)	จ�านวน	7	ทุน	ทุนละ	30,000	บาท		

																1.2)	งานวิจยัในชัน้เรียน	ประเภทสอนแนะ	(Coaching)	จ�านวน	6	ทุน	ทุนละ	10,000	บาท																	

											 			1.3)	งานวิจัยในชั้นเรียน	ประเภทการใช้วิจัยเป็นฐาน	(Research-based	Learning	:	RBL)	

	 	 	 จ�านวน	1	ทุน	ทุนละ	10,000	บาท		
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	 	 			1.4)	งานวิจัยในชั้นเรียน	ประเภทเพื่อนช่วยเพื่อน	จ�านวน	1	ทุน	ทุนละ	10,000	บาท	

	 	 2)	ประเภทงานวิจัยเชิงพื้นที่	(Area	Based	Collaborative	research	:	ABC)	

	 	 การวจิยัเชงิพืน้ท่ีในคร้ังนี	้ได้ด�าเนนิการในพืน้ท่ีอ�าเภอสงูเนนิ	อ�าเภอปักธงชยั	และอ�าเภอปากช่อง

จังหวัดนครราชสีมา	มีจ�านวน	9	ทุน		ทุนละ	30,000	บาท	

	 	 1.2.2	งานวิจัยส�าหรับนักศึกษา

	 	 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	 ได้จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยส�าหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ		

จ�านวน	41	ทุน	ทุนละ	5,000	บาท		

 

	 1.3	การหนุนเสริมการวิจัย

	 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้ใช้กระบวนการหนุนเสริมการวิจัยเข้ามาใช้ในการพัฒนาผลงานวิจัยของ

คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ	โดยแบ่งกระบวนการหนุนเสริมได้	2	ประเภท	ดังนี้

	 	 1.3.1	การหนุนเสริมการวิจัยในชั้นเรียน

	 	 การหนุนเสริมการวิจัยในชั้นเรียน	ได้รับเกียรติจากอาจารย์ทวี	วัชระเกียรติศักดิ์	อาจารย์ประจ�า

โปรแกรมวิชาการจัดการ	เข้ามาเป็นวิทยากรกระบวนการในการให้ความรู้กับคณาจารย์	ที่เข้าร่วมโครงการวิจัยในชั้น

เรียนทั้งในส่วนของงานวิจัยในชั้นเรียนประเภทกรณีศึกษา	(Case	Study)	และประเภทสอนแนะ	(Coaching)	

	 	 1.3.2	การหนุนเสริมงานวิจัยเชิงพื้นที่

	 	 การหนนุเสริมการวจิยัเชงิพืน้ท่ี	ได้รับเกียรตจิากผูช่้วยศาสตราจารย์ศริิพร	หงส์พนัธุ	์อดตีผูอ้�านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 เข้ามาเป็นวิทยากรกระบวนการ	 ส�าหรับงานวิจัยในพื้นที่

ต�าบลมะเกลือใหม่	อ�าเภอสูงเนิน	จังหวัดนครราชสีมา	โดยกระบวนการหนุนเสริม	เริ่มตั้งแต่การพัฒนาโจทย์วิจัยเชิง

พื้นที่	การศึกษากระบวนการวิจัยเชิงพื้นที่	 เทคนิคการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่	 เทคนิคการสร้างกระบวนการมี

ส่วนร่วมในการวิจัย	และกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล		

	 	 1.3.3	การหนุนเสริมการสร้างวิสัยทัศน์ด้านงานวิจัย

	 	 ฝ่ายวจิยัและบริการวิชาการ	ได้เพิม่วสิยัทัศน์ด้านการวิจยัให้กับคณาจารย์คณะวทิยาการจดัการ	ด้วย

การน�าคณาจารย์เข้าร่วมประชมุวชิาการในโครงการ	 “การประชมุใหญ่โครงการส่งเสริมการวจิยัในอุดมศกึษา	 คร้ังท่ี	 2”	

โดยความร่วมมือของ	70	มหาวิทยาลัย	The	First	Higher	Education	Research	Promotion	Congress		(HERP	

CONGRESS	 II)	ซึ่งจัดโดยส�านักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ	ส�านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 ในวันที่	 22	 มกราคม	 2557	 ณ	 โรงแรมมิราเคิล	 แกรนด์	 คอนเวนชั่น	

กรุงเทพมหานคร

	 1.4	การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์	

 ฝ่ายวจิยัและบริการวิชาการ	ได้จดัอบรมเพือ่พฒันาศกัยภาพของบคุลากรของคณะวทิยาการจดัการด้านการ

วิจัย		โดยการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ในครั้งนี้	 ได้รับเกียรติจาก	ดร.ปรีชา	อุยตระกูล	ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนา	 มหาวิทยาลัยนครพนม	 เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ	 “การยกระดับงานวิจัยเชิงพื้นที่.....เพื่อก้าวสู่

ประชาคมอาเซียน”	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านงานวิจัยเชิงพื้นที่ให้กับบุคลากรเพื่อให้บุคลากร
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สามารถพัฒนา

งานวจิยัเชงิพืน้ท่ีให้มคีณุภาพมากขึน้	 และสามารถพฒันางานวจิยัเชงิพืน้ท่ีไปใช้ประโยชน์เมือ่มกีารรวมกลุม่

ประชาคมอาเซียนได้		ซึ่งผลดังกล่าวจะท�าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการวิจัยของคณาจารย์ให้สูงขึ้นเมื่อเทียบกับงาน

วิจัยในต่างประเทศ	และสามารถน�าผลงานวิจัย	ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศได้	

นอกจากนี้ยังท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยกับนักวิจัยในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ต่อไป		

	 1.5	การจัดการความรู้ด้านงานวิจัย	(Knowledge	Management	:	KM)

 การจดักิจกรรมการจดัการความรู้	 ได้ใช้วธิกีารจดัเวทีเพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการด�าเนนิงานวิจยัของ

บคุลากรในคณะวิทยาการจัดการ	ซึ่งได้รับเกียรติจากดร.จิรศักดิ์	ศิริรัตนพล	ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	

ท�าหน้าท่ีเป็นวิทยากรกระบวนการในการแลกเปลีย่นเรียนรู้ตามขัน้ตอนของ	 ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ

ราชการ

(กพร.)	 ซึ่งแบ่งได้	 7	 ขั้นตอน	คือการบ่งชี้ความรู้	 การสร้างและแสวงหาความรู้	 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ	 การ

ประมวลและกลั่นกรองความรู้	การเข้าถึงความรู้	การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้	และการเรียนรู้	โดยคณะวิทยาการ

จัดการ	 ได้ก�าหนดหัวข้อในการจัดการความรู้	 คือการตีพิมพ์บทความวิจัย	 ซึ่งได้ผลลัพธ์ของการจัดการความรู้	

จ�านวน	 4	 ประเด็น	 คือการเขียนบทความวิจัย	 การเลือกวารสารที่ใช้ส�าหรับตีพิมพ์บทความวิจัย	 การส่งบทความ

วิจัย	และปัญหาและอุปสรรคในการตีพิมพ์บทความวิจัย	และได้เผยแพร่ผลของการจัดการความรู้	ในการนี้ฝ่ายได้เผย

แพร่ผลของการจัดการความรู้ในรูปแบบของเอกสาร	และเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ		

	 1.6	การส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย

	 การด�าเนนิกิจกรรมเพือ่ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวจิยัของคณาจารย์	 นกัศกึษา	 และเจ้าหน้าท่ีคณะ

วทิยาการได้ด�าเนินการใน	2	รูปแบบหลัก	ดังนี้

	 	 1.6.1	การจัดท�าวารสารวิชาการ

	 	 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	 ได้จัดท�าวารสารวิชาการ	 คณะวิทยาการจัดการ	 ปีที่	 6	 ประจ�าปี	

2556	เพื่อให้คณาจารย์สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ผ่านวารสารฯ	และเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ	

ให้เป็นที่รู้จักแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนตรชนก	คงทน	และดร.ณัฏฐิ

นี	ทองดี	ให้เกียรติเป็นบรรณาธิการบริหาร	ทั้งนี้วารสารฉบับนี้ประกอบด้วยบทความ	จ�านวน	10	เรื่อง	แบ่งเป็น

บทความวิชาการ	จ�านวน	1	เรื่อง		และบทความวิจัย	จ�านวน	9	เรื่อง		โดยเนื้อหาบทความฉบับนี้จะเกี่ยวข้องกับ

ด้านการเรียนการสอน	 ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	 ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน	 ด้านการจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้	ด้านบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม	ด้านคุณภาพการให้บริการของส�านักงานที่ดิน	ด้านความพึง

พอใจต่อการให้บริการสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์	 ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ		ด้านการ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	และด้านการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ในระดับต�าบล	เป็นต้น

	 	 1.6.2	การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ

	 	 ฝ่ายวจิยัและบริการวิชาการ	 ได้จดัประชมุวิชาการและน�าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาตปิระจ�าปี	 2557		
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ในประเด็น	 “บทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม.....จุดเปลี่ยนประเทศสังคมไทย”	 The	 National	 Academic	

Research	Conference	2014	“University	Socially	Engagement	:	Social	Change	of	Thailand”	โดยความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	

กับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	

และภาคีเครือข่ายในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา	

เมื่อวันที่	 19	 สิงหาคม	 2557	 ซึ่งการจัดการ

ประชุมวิชาการในครั้งนี้	 ได้รับเกียรติจาก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช	 หนูแก้ว	 เป็นที่

ปรึกษาการจัดงาน

     

2.	ด้านการบริการวิชาการ		มีดังต่อไปนี้

	 2.1	การบริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ

	 ฝ ่ายวิจัยและบริการวิชาการได ้ร ่วมมือกับ

โปรแกรมวิชาต่างๆในการด�าเนินกิจกรรมเพื่อ

บริการวิชาการสู่ชุมชน	ซึ่งในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	ได้มีกิจกรรมบริการวิชาการในประเด็นต่างๆ	ดังนี้

	 	 2.1.1	ด้านการน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

	 	 การบริการวิชาการเพื่อชี้น�า	 ป้องกัน	 หรือแก้ไขปัญหาสังคมด้านการน้อมน�าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง	 การด�าเนินการในส่วนนี้ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้ร่วมกับโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์	 บัญชี	

การตลาด	และการจัดการ		น�าโดยรองศาสตราจารย์ชคัตตรัย	รยะสวัสดิ์	รองศาสตราจารย์เบญจมาศ	อภิสิทธิ์ภิญโญ		

อาจารย์โชติมา		ไชยวงศ์เกียรติ	และอาจารย์อิศริย์	เดชตานนท์			ได้บริการวิชาการให้กับประชาชนในพื้นที่ต�าบล

พลสงคราม	อ�าเภอโนนสูง	 จังหวัดนครราชสีมา	จ�านวน	30	คน	ด้วยวิธีการอบรมภาคทฤษฎี	 	การศึกษาดูงาน		

การสาธิตการท�าสินค้า	และการแสดงสินค้าตัวอย่าง

	 	 2.1.2	ด้านการน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

    การบริการวิชาการเพื่อชี้น�า	ป้องกัน	หรือแก้ไขปัญหาสังคมด้านเศรษฐกิจ	ในประเด็น 

“การเตรียมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”	โดยการด�าเนินการในส่วนนี้ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้ร่วมกับ

โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์	นิเทศศาสตร์	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ	น�าโดย

รองศาสตราจารย์ชคัตตรัย	 รยะสวัสดิ์	 อาจารย์จิรพัฒน์	 โทพล	 อาจารย์ถิรายุ	 มีฤกษ์สม	 และอาจารย์ปรายตา		

พรหมเสน	ได้บริการวิชาการให้กับประชาชนในพื้นที่ต�าบลธารปราสาท	อ�าเภอโนนสูง	จังหวัดนครราชสีมาที่เข้าร่วม

กิจกรรม	จ�านวน	63	คน		ด้วยวิธีการบรรยายข้อมูลที่เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(ASEAN	Economic	

Community	หรือ	AEC)	การชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	กิจกรรมการทดลองเรียนรู้ด้านภาษา

อาเซียน		การเข้าชมบ้านตัวอย่าง		และการส�ารวจภาคสนามแหล่งท่องเที่ยว

	 	 2.1.3	ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม

	 	 การบริการวิชาการเพื่อชี้น�า	ป้องกัน	หรือแก้ไขปัญหาสังคมด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

สังคม	การด�าเนินการในส่วนนี้ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้ร่วมกับโปรแกรมวิชาทรัพยากรมนุษย์	การจัดการ	การ
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เงินและการธนาคาร	น�าโดยอาจารย์นิรวิทธ์	เพียราษฎร์	อาจารย์นพดล	เพิ่มสมบูรณ์	อาจารย์อิศริย์	เดชตานนท ์

อาจารย์ชลิตา	 แควกลาง	 และอาจารย์วันวิสา	 ธรรมวิชา	 ได้บริการวิชาการให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต�าบล

มะเกลือใหม่	อ�าเภอสูงเนิน	จังหวัดนครราชสีมา	ที่เข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	87	คน	ด้วยวิธีการการบรรยาย	การ

แบ่งกลุ่มเล่นกิจกรรม	การน�าเสนอหน้าห้องประชุม	และการจัดกิจกรรมร่วมสัมพันธ์

	 2.2	การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
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รายงานผลการด�าเนินงานฝ่ายกิจการนักศึกษา
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	 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีคณะวิทยาการจัดการให้การส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเป็น

บัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม	 นอกเหนือจากการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร	 กิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบปีการ

ศึกษาที่ผ่านมาประกอบด้วยกิจกรรมใน	 2	 ลักษณะ	 คือ	 กิจกรรมที่คณะวิทยาการจัดการจัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของนักศึกษา	 และกิจกรรมที่ด�าเนินการจัดขึ้นโดยนักศึกษา	 	 ทั้งนี้ทุกกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อช่วยพัฒนา

นักศึกษาทั้งทางด้านร่างกาย	อารมณ์	สังคม	สติปัญญา	และสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	โดยในการ

ด�าเนินกิจกรรมต่าง	ๆ	อาศัยระบบ	และกลไกที่ด�าเนินการมาตลอดระยะเวลา	1	ปี	เช่น	การจัดตั้งคณะกรรมการ

นักศึกษาประจ�าคณะวิทยาการจัดการ	 และโปรแกรมวิชาทั้ง	 9	 คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ	

การจัดแผนปฏิบัติการงบประมาณประจ�าปีเพื่อก�าหนดระยะเวลา	 ผู้รับผิดชอบ	 ตัวชี้วัดความส�าเร็จ	 ตลอดจนงบ

ประมาณ	 เป็นต้น	 ทั้งยังได้มีการจัดท�าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจ�าปีการศึกษา	 เพื่อให้สามารถตรวจสอบ	

ติดตาม	 ก�ากับ	 และประเมินความส�าเร็จของทั้งกิจกรรมและแผนการจัดกิจกรรมซึ่งโครงการและกิจกรรมหลักต่างๆ	

ในรอบปีที่ผ่านมา	ประกอบด้วย

	 1.	กิจกรรมท�านุบ�ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม	เช่น	โครงการตักบาตรวันพุธ	กิจกรรมถวายเทียนพรรษา	

กิจกรรมท�าบุญเนื่องในวันคล้ายสถาปนาคณะ	กิจกรรมการไหว้ครู	การประกวดดาวเดือนเพื่อส่งเสริมวินัยในการแต่ง

กายอย่างถูกระเบียบ	และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	เป็นต้น

 2. กิจกรรมพัฒนาผู้น�านักศึกษาและสร้างเครือข่ายผู้น�านักศึกษา	เช่น	กิจกรรมสัมมนาเครือข่ายผู้น�า

นักศึกษา	 ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้น�านักศึกษาเกี่ยวกับการด�าเนินการจัดกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ตาม

แนวทางการประกันคุณภาพ	 รวมทั้งสอดแทรกการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่าง	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา	กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์		และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง	ที่เกิดขึ้น

จากการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์	และมหาวิทยาลัยสุรินทร์
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	 3.	กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย	ความสามัคคี	และต่อต้านยาเสพติด	เช่น	กิจกรรมการแข่งขัน

กีฬาภายในคณะ	การประกวดเชียร์ลีดเดอร์	การประกวดทีมเชียร์	การจัดกิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์โดยสโมสรนักศึกษา

ภาคปกติ

	 4.	กิจกรรมการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธปิไตย	โดยการจดัการเลอืกตัง้นายกสโมสรนกัศกึษาและ

กรรมการสโมสรนักศึกษา	การเลือกตั้งประธานนักศึกษาประจ�าโปรแกรมวิชา	

 5. กิจกรรมส่งเสริมการประกันคณุภาพ	 โดยการประชมุทบทวนและจดัท�าแผนการจดักิจกรรมนกัศกึษา	 และ

สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาระหว่างสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

	 6.	 กิจกรรมการพัฒนาและสร้างเครือข่ายชมรมนักศึกษา	 เช่น	 การเชิญศิษย์เก่ามาเข้าร่วมกิจกรรมต่างที่

โปรแกรมวิชาจัดขึ้น	 การเชิญกรรมการชมรมศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย	 เช่น	 การถวายราชสดุดี

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 หรือ	 การเชิญศิษย์เก่ามาเล่นประสบการณ์แก่รุ่นน้อง	 เป็นต้น	 และได้มีการจัด

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีของรมรมศิษย์เก่าเพื่อรายงานผลการด�าเนินงานและเลือกตั้งประธานชมรม
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	 7.	กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้ระหว่าง

เรียนท่ีจัดงบประมาณให้นักศึกษาท่ีมีความรับผิดชอบ

ต้องการฝึกฝนการท�างานจริงและขาดแคลนทุน

ทรัพย์ได้เข้าปฏิบัติงานด้านส�านักงานในโปรแกรม

วิชาต่างๆ	 ทุกโปรแกรมวิชา	 นอกจากนั้นยังจัดงบ

ประมาณเพื่อส ่ง เสริมการท�างานของของคณะ

กรรมการนักศึกษาให้เป็นทุนส�าหรับการจัดกิจกรรมที่

เกิดขึ้นโดยนักศึกษา	 ภายในแนวปฏิบัติการใช้งบ

ประมาณท่ีอ้างอิงกับแนวทางการประกันคุณภาพ	

แนวทางการจัดกิจกรรมสนองต่อนโยบายรัฐบาลด้าน	

3ดี	และประกาศคุณธรรมจริยธรรมของคณะวิทยาการจัดการที่ก�าหนดไว้ว่า	“ซื่อสัตย์	สามัคคี		มีวินัย	ใจอาสา”

		 8.	 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์คณะ	 ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์คณะขึ้น	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	 ตลอดจนความเคลื่อนไหวและผลการด�าเนินงานของคณะให้เป็นที่แพร่หลาย

ไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	 ทั้งนักเรียน	 นักศึกษา	 คณาจารย์ตลอดจนประชาชนทั่วไป	 อันจะน�ามาซึ่งความรู้	

ความเข้าใจตลอดจนการยอมรับและภาพลักษณ์ที่ดี	 โดยการด�าเนินงานได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์	

เพือ่ร่วมกันพจิารณาแนวทางการด�าเนนิงานด้านการประชาสมัพนัธ์	 ซึง่คณะกรรมการมาจากบคุลากรสายสอนและสาย

สนับสนุนเป็นผู้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงานประชาสัมพันธ์รวมทั้งการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ซึ่งได้แก่	 จดหมาย

ข่าว	(รายปักษ์	จ�านวน	2,000	ฉบับ)	วารสารประชาสัมพันธ์	(ภาคการศึกษาละ	1,000	ฉบับ)	โทรทัศน์วงจรปิด

ของคณะฯ	ป้าย-แผ่นประชาสัมพันธ์	และการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ต	e-Newsletter	เว็ปไซต์	เฟซบุ๊ค	

รวมถึงการใช้แอพลิเคชั่นไลน์	เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารไปถึงยังทุกกลุ่มในคณะ	
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	 ด้วยระบบและกลไกที่ชัดเจน	 และยึดถือปฏิบัติมาในปีงบประมาณที่ผ่านมา	 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

ของคณะวิทยาการจัดการจึงได้รับการยอมรับและเป็นแนวทางท่ีสามารถพัฒนาให้นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ	

กลายเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์	 	 เป็นศิษย์เก่าที่ยังคงภาคภูมิใจและผูกพันกับคณะวิทยาการจัดการมาโดยตลอด	 เกิด

พลังความสามัคคีในหมู่นักศึกษา	 และคณาจารย์อย่างชัดเจน	 และเป็นความภูมิใจไม่เพียงแค่คณะผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	และคณะวิทยาการจัดการ	แต่รวมไปถึงคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา	สโมสร

นักศึกษา	และนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการทุกคน	
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รายงานผลการด�าเนินงานส�านักงานคณบดี
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ผลการด�าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2557

ส�านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

	 ส�านักงานคณบดี	คณะวิทยาการจัดการ		ได้ด�าเนินงานตามนโยบายของคณบดี	ตามกรอบภาระงานที่คณะ

ก�าหนด	โดยในรอบปีงบประมาณ	2557		ที่ผ่านมามีผลการด�าเนินงานต่างๆ	ดังนี้

	 วันที่	7	กุมภาพันธ์	2557	เวลา	09.30	ณ	หอประชุมอนุสรณ์	70	ปี	บุคลากรสายสนับสนุนทุกคน	รับโล่

รางวัลเกียรติยศ	รางวัลกลุ่มงานสายสนับสนุน	ด�าเนินการบริหารจัดการ	ระดับดีเด่น	3	ปี	ติดต่อกัน	

 

	 วันที่	27	มีนาคม	2557	เวลา	13.30	น.	ณ	ห้องประชุมวิทยาการจัดการ	1	(22.11)	ส�านักงานคณบดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ขออนุญาตเข้าศึกษาดูงานการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ	 เป็นการน�าเสนอและ

ถ่ายทอดประสบการณ์การท�างานระหว่างหน่วยงาน	ท�าให้ได้แนวปฏิบัติที่ดี	น�าไปสู่การปฏิบัติงานของทั้งสองหน่วยงาน
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	 วันที่	17	เมษายน	2557	เวลา	8.30-16.30	น.	ณ	ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์		บุคลากรเป็นวิทยากร

บรรยายโครงการอบรมการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน	 ของส�านักงานอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา		

เป็นการให้ความรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุน	 ให้สามารถเขียนคู่มือการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง	 และเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน

 

	 วันที่	 22	 พฤษภาคม	 2557	 เวลา	 9.30	 –	 12.30	 น.	 ณ	 ห้องประชุมวิทยาการจัดการ	 1(22.11)		

ส�านักงานคณบดี	 คณะสาธารณสุขศาสตร์	 และส�านักงานผู้อ�านวยการ	ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม		ขออนุญาตเข้า

ศึกษาดูงานการบริหารงาน	 โดยส�านักงานคณบดี	 คณะวิทยาการจัดการ	 ได้น�าเสนอและถ่ายทอดประสบการณ์การ

ท�างานที่น�าไปสู่การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ	ท�าให้ส�านักงานคณบดี	คณะสาธารณสุขศาสตร์	และส�านักงานผู้

อ�านวยการ	ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	ได้รับความรู้ไปปรับใช้ตามบริบทของหน่วยงานต่อไป
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โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
	 คณะวทิยาการจดัการ	ได้ร่วมลงนามสร้างเครือข่ายความร่วมมอืในการผลติบัณฑิต	การแลกเปลีย่นนกัศกึษา
อาจารย์	ทั้งหน่วยงานในประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ	ดังนี้	

หน่วยงานในต่างประเทศ

	 บนัทึกข้อตกลงความร่วมมอืทางวิชาการกลุม่เครือข่ายโรงแรมระหว่างประเทศ	15	โรงแรม	กับมหาวทิยาลยั
ราชภัฏนครราชสมีา	 ความร่วมมอืในต่างประเทศนัน้	 คณะวิทยาการจดัการได้บนัทึกข้อตกลง	 Nakhon	 Ratchasima	
Rajabhat	University	Kingdom	Of	Thailand	And	Malaysian	Hospitality	College	Malaysia	ซึง่ในคร้ังนีโ้ปรแกรม
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและธรุกิจบริการได้ส่งนกัศกึษาไปเรียนท่ีประเทศมาเลเซยี	เป็นระยะเวลา	3	เดอืน	โดยนกัศกึษา
จะเรียน	4	รายวิชา	ซึง่เป็นรายวิชาท่ีอยูใ่นหลกัสตูรศลิปศาสตร์สาขาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและสาขาการจดัการโรงแรม
ของมหาวทิยาลยัราชภัฏนครราชสมีา	เพือ่ให้นกัศกึษาได้รับประสบการณ์ในการเรียนภาษาต่างประเทศในชวีติจริง

หน่วยงานภายในประเทศ

	 จากความส�าเร็จทางด้านต่างๆของคณะวิทยาการจัดการ	จึงได้มีการลงนามความร่วมมือในหลายด้าน	เช่น
ด้านความร่วมมือร่วมกับส่งเสริมโครงการสหกิจศึกษา/โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ	 ได้แก่	 กลุ่ม
เครือข่ายโรงแรมระหว่างประเทศ	15	โรงแรมซึ่งได้ลงนามความร่วมมือเป็นปีแรก	ในปีการศึกษา	2557	นี้	โปรแกรม
วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการไปส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว	จ�านวน	23	คน		
	 	 บริษัท	ซีพีเอฟ	เทรดดิ้ง	จ�ากัด	
	 	 บริษัท	เชสเตอร์	ฟู้ด	จ�ากัด	
ด้านความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา		กับ	 เทศบาลต�าบลรังกาใหญ่	 ในความร่วมมือการบูรณาการเรียนการ
สอน	การจัดการความรู้บริการวิชาการและการวิจัย	เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชน
	 คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	กับ	องค์การบริหารส่วนต�าบลมะเกลือใหม่
ด้านความร่วมมือด้านวิชาการ

	 มหาวทิยาลยัราชภัฏนครราชสมีา	กับ	สมาคมผู้สอบบญัชภีาษีอาการแห่งประเทศไทย	ความร่วมมอืโครงการ
อบรมเชงิปฏิบตักิาร	 “เพิม่พนูศกัยภาพและยกระดบัความรู้ด้านภาษีอากรก่อนเข้าสูร่ะบบธรุกิจให้กับนกัศกึษาโปรแกรม
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วิชาการบัญชี”
	 มหาวิทยาลัยเครือข่าย	 47	 แห่ง	 กับคณะวิทยาการจัดการ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 บันทึกข้อ
ตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งเครือข่ายวิจัยทางการบัญชีไทย
	 อีกท้ังคณะวิทยาการจัดการได้การสร้างโอกาสการปฏิบัติงานในสถานประกอบการแก่นักศึกษาให้ได้รับ
ประสบการณ์จากสถานประกอบการ	ดังนี้
	 นักศึกษาที่มีความต้องการเข้าโครงการสหกิจศึกษา	คณะวิทยาการจัดการมีทั้งสิ้น		12	คน		โดยมีสถาน
ประกอบการดังนี้	เป็นผู้รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์		
	 1.	บริษัทเจริญภัณฑ์		จ�านวนนักศึกษา		2	คน
	 2.	บริษัท	CPF		เทรดดิ้ง	จ�ากัด		จ�านวนนักศึกษา		5	คน
	 3.	บริษัท	สยามแม็คโคร	มหาชนจ�ากัด	จ�านวนนักศึกษา		3	คน	
	 4.	บริษัท	The	mall	ราชสีมา	จ�ากัด		จ�านวนนักศึกษา		2	คน
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กิจกรรมที่ส�าคัญ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการประกวด	“ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปีท่ี 2”

ทีม	 “โคราช...บ้านเอ๋ง”	 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ	 สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการประกวด	

“ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ปีที่	 2”	 ซึ่งสมาชิกในทีมโคราช...บ้านเอ๋ง	 ประกอบด้วยนาย

จักรพงษ์	ชินกระโทกนางสาวจริยา	แข็งขัน	นักศึกษาจากโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ	และ

นายธีรภัทร	 กาญจนพบู	 นักศึกษาจากโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์	 ซึ่งมี	 ดร.ณัฐฏินี	 ทองดี	 อาจารย์โปรแกรมวิชา

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ	 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา	 โดย“ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 สัมผัสภูมิปัญญาท้อง

ถิ่น”	 เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ	 “ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์”	 โดยกระทรวงการท่อง

เที่ยวและกีฬา	จัดขึิ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม	ร่วมทั้ง

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารและจัดการแหล่งท่องเที่ยว	 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	

ภูมิปัญญา	และวิถีชีวิต	ตลอดจนการสร้างเสริมศักยภาพของประเทศในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวให้มีความพร้อม

และมีประสิทธิภาพในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตต่อไป

รำงวัลเกียรติยศ USR League

	 รางวัล	เกียรติยศ	ประเภท	SocialCooperation	

ในการแข่งขัน	 USR	 League	 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	 ซึ่งเป็นการแข่งขันผลิตภาพยนตร์โฆษณา	

ซึ่งเป็นการแข่งขันเก็บคะแนนคล้ายกับลีกฟุตบอล	 โดย

แบ่งออกเป็น	2	เลก	โดยมีการให้ร่วมโหวตผ่านการกดไลค์	

ภาพยนตร์โฆษณาผ่านทางเพจ	บนเฟซบุ๊ค	แล้วน�าคะแนน

มารวมกัน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนักศึกษา	 ได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความสามารถ	และเจตจ�านงค์ที่ดีต่อ

สังคม	ด้วยการจัดให้มีการประกวดภาพยนตร์รณรงค์ทางสังคม	เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปได้ตระหนัก

ถึงปัญหาทางสังคมในแง่มุมต่างๆ
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นักศึกษาการเงินฯคว้ารางวัล Tisco young financial planner 1

	 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร	คณะวิทยาการจัดการ	ทีม	การเงินโคราช	และ	NRRU1	

สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	พร้อมทุนการศึกษา	30,000	บาท	ในการแข่งขัน	Tisco	young	financial	

plannerครั้งที่	1	เมื่อวันที่	6	มิถุนายน	2557	ณ	ธนาคารทิสโก้	ส�านักงานใหญ่	กรุงเทพมหานครซึ่งทีมการเงิน

โคราช	ประกอบด้วย	นางสาวสิริกัลยา	ยศไกร	และ	นางสาวดาราวรรณ	จอมเกาะ	โดยมี	อ.ชลิตา	แควกลาง	เป็น

อาจารย์ที่ปรึกษา	และทีม	NRRU	1	ประกอบด้วย	นางสาวจันทิมา	โพธิเมธา	และ	นางสาวขวัญฤทัย	จอมพุทรา	

โดยมี	ผศ.ดร.สุธาสินี	โพธิ์ชาธาร	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นิเทศศาสตร์คว้ารางวัล	MSU-Egat	Short	film	Awards	2014

	 นักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์	ทีมป๊อปคอร์น	ซึ่งประกอบด้วย	นายปฐมพงษ์	ช้างทอง	นายปิยะวัฒน์	

ฐิติไกรสิน	 นายกิตติพงษ์	 ปิกตะหลก	 และนายพิพัฒน์	 ศานติวรรธนะ	 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพร	 

อดิเรกโชติกุล	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา	ที่สามารถคว้ารางวัลชมเชยพร้อมได้รับโล่รางวัล	และเงินรางวัลจ�านวน	5,000	

บาท	ในโครงการประกวดหนังสั้น	MSU-Egat	Short	film	Awards	2014	หัวข้อ	“ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคน

ไทย”	ณ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	เมื่อวันที่	9	สิงหาคม	2557	

นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คว้ารางวัล MS Office Thailand Competition 2014

	 นักศึกษา	โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจซึ่งได้รับรางวัลชมเชยใน

การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์	Microsoft	Office	2010ระดับประเทศ	ภาย

ใต้ชื่องาน	“MS	Office	Thailand	Competition	2014”ณ	คณะวิทยาการ

จัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เมื่อวันที่	22	สิงหาคม	2557	ซึ่งผล

การแข่งขันปรากฏว่า	 นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 ได้รับ

รางวัล	ดังนี้	นายรักเกียรติ	ประสิทธิกุล	นายกวีวัฒน์	เดชาอภินันท์	และ

นางสาววิลาวัณย์	นันขุนทด	ได้รับรางวัลชมเชย	Microsoft	Excel	2010	

พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล	จ�านวน	1,000	และนายวสันต์	โสภณศิริ	

นายปริญญา	สุวรรณวงษ์และนางสาวพนิดา	วงษ์ศิริวัฒนกุล	ได้รับรางวัล

ชมเชย	Microsoft	Word	2010	พร้อมเกียรติบัตร	โดยมี	ดร.เมธี	ทองดี	

และ	อาจารย์อภิสิทธิ์	เดิมสันเทียะ	เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม
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28 ปีครบรอบสถาปนาคณะวิทยาการจัดการ 

	 คณะวิทยากาารจัดการ	 ได้จัด

กิจกรรมครบรอบ	 28	 ปี	 วันสถาปนาคณะ	

“วิทยาการจัดการเพื่อสังคม	 (FMS	 Social	

Engagement)	 จดัขึน้ระหว่างวันท่ี	 17-19	

สิงหาคม	2557	ณ	คณะวิทยาการจัดการ	โดยการจัดงานครั้งนี้	เป็นการน�าเสนอผลการด�าเนินงานของคณะวิทยาการ

จัดการ	ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม	และเผยแพร่ประวัติความเป็นมาของคณะวิทยาการจัดการ	จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

เตรียมก้าวไปสู่อนาคต

	 ส�าหรับงานสถาปนาครบรอบ	28	ปี	คณะวิทยาการจัดการ	จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงศักยภาพ

ในงานด้านวิชาการของคณะ	ที่น�ามาเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย	ทั้งที่เป็นผลงานทางคณาจารย์	และนักศึกษา	ให้

ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ	 อีกทั้งสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า	 ศิษย์ปัจจุบัน	 และคณาจารย์	 ให้มีการแลก

เปลี่ยนความรู้และประสบการณ์	ให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น	และยังเป็นการสร้างความรัก	สามัคคี	ปรองดองซึ่งกันและกัน	

และให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา	ทางด้านการเรียนการสอน	งานวิจัย	การบริการวิชาการ	การส่ง

เสริมกิจการนักศึกษาและการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม	ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงานสถาปนาครบรอบ	28	ปี	

คณะวิทยาการจัดการ	ได้จัดพิธีเปิดงานครบรอบ	28	ปี	แห่งการสถาปนาคณะวิทยาการจัดการ	อย่างยิ่งใหญ่	 โดย	

รองศาสตราจารย์เทื้อน	ทองแก้ว	รักษาราชการแทนอธิการบดี	เป็นประธานในพิธี	พร้อมด้วย	ผู้บริหาร	คณาจารย์	

เจ้าหน้าที่	นักศึกษา	และประชาชนทั่วไป	ร่วมในพิธีเปิด	และร่วมชมกิจกรรมภายในงานจากนั้นเป็นการแข่งขันการ

จัดดอกไม้เพื่องานโรงแรม	การแข่งขัน	“Story	Telling	:	เรื่องเล่า	เร้าพลัง”	ในหัวข้อ	“แรงงานไทย	ในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน”	การอบรม	“Green	Accounting”	โดย	คุณพรทิพย์	วงศ์กอบ	เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี	(Accounting	

Supervisor)	จากบริษัทไนโตรเคมีอุตสาหกรรม	จ�ากัด	การอบรมเรื่อง	การประกันสังคมสู่สถานศึกษา	ปี	2557	การ

อบรมเรื่อง	 การยกระดับงานวิจัยเชิงพื้นที่	 เพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 การแข่งขันตอบปัญหา	 เกี่ยวกับ

ศาสตร์ด้านบริหารจัดการ	การแข่งขัน	เกี่ยวกับทักษะการขาย	รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า		
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FMS ร่วมใจลดใช้พลังงาน

	เมื่อวันที่	19	มีนาคม	2557	ที่ผ่านมา	ดร.ยุทธ

กร	ฤทธิ์ไธสง	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	 ได้

รับมอบจักรยานจ�านวน	 7	 คัน	 มูลค่า20,000	

บาท	 จากบริษัท	 เอนเนอร์จี	 รีฟอร์ม	 จ�ากัด	

สาขานครราชสีมา	ซึ่งการด�าเนินกิจกรรมในครั้ง

นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย

ประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา	 ส่งเสริมให้บุคลากร	 นักศึกษา	

ร่วมลดใช้พลังงานน�้ามันโดยการใช้จักรยานแทน

รถยนต์หรือจักรยานยนต์	 อีกทั้งเพื่อเป็นการ

ปลูกฝังทัศนคติในการเรียนรู้และตระหนักถึง

แนวทางการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่าและควบคู่ไปกับการรักษาสภาพแวดล้อม	 และให้เกิดความเป็นนักอนุรักษ์

พลังงานซึ่งจะมีความยั่งยืนและประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง

ด้านวิชาการ

 อบรม SPSS

	 ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์	 คณะวิทยาการจดัการ	 จดั

อบรมการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	 SPSS	 เบื้องต้น	 ให้กับนักศึกษา	 ทุก

หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ	 ซึ่งการอบรมครั้งนี้มุ่งที่จะเพิ่มขีด

ความสามารถของนักศึกษาในการเทคโนโลยี	 อีกทั้งเป็นการเตรียม

ศักยภาพการแข่งขันด้านเทคโนโลยี	 ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์	 และ

ประมวลผลแก่นักศึกษา	 พร้อมทั้งพัฒนาตนเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ	 โดยผู้เข้าร่วมอบรม

สามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัย	 ชีวิตประจ�าวัน	 ตลอดจน

การสอบวัดความรู้ต่างๆ

อบรมภาษาต่างประเทศนักศึกษา

 ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์	 คณะ
วิทยาการจัดการ	ร่วมกับสถาบันภาษา	
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 จัด
อบรมภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการทุกหลักสูตร	 ซึ่ง
การอบรมคร้ังนี้มุ ่งท่ีจะเพิ่มขีดความ
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สามารถของนักศึกษาในการใช้ภาษาต่างประเทศ	 ทั้งในด้านทักษะการฟัง	 การพูด	 การเขียน	 และการอ่านเพื่อให้
นักศึกษามีความพร้อมในการพัฒนาตนเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	 อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมสู่
การเข้าเป็นประชาคมอาเซียน	 ภายในปี	 2558	 และผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงาน	 ชีวิต

ประจ�าวัน	ตลอดจนการสอบวัดความรู้ต่างๆ

วิจัยและบริการวิชาการ

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ

 	 ฝ ่ า ย วิ จั ย แ ล ะ

บริการวิชาการ	 ได้จัด

ประชุมวิชาการและน�า

เสนอผลงานวิจัยระดับ

ชาติประจ�าปี	2557		ใน

ประเด็น	 “บทบาทของ

มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้

สั ง ค ม . . . . . จุ ด เ ป ลี่ ย น

ประเทศสังคมไทย”	 			The	National	 Academic	Re- search	 Conference	

2014	“University	Socially	Engagement	:		Social	Change	of	Thailand”	โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา	 กับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	 และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา	

เมื่อวันที่	19	สิงหาคม	2557

การหนุนเสริมงานวิจัยเชิงพื้นที่

	 การหนุนเสริมการวิจัยเชิงพื้นที่	ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร	หงส์พันธุ์			อดีตผู้อ�านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	เข้ามาเป็นวิทยากรกระบวนการ			ส�าหรับงานวิจัยในพื้นที่

ต�าบลมะเกลือใหม่	อ�าเภอสูงเนิน	จังหวัดนครราชสีมา		โดยกระบวนการหนุนเสริม	เริ่มตั้งแต่การพัฒนาโจทย์วิจัย

เชิงพื้นที่	 	 การศึกษากระบวนการวิจัยเชิงพื้นที่	 	 เทคนิคการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่	 เทคนิคการสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วมในการวิจัย		และกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล		

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	 	 ได้ด�าเนินการจัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	โดยดร.ยุทธกร	ฤทธิ์ไธสง	และองค์การบริหารส่วน
ต�าบลมะเกลือใหม่	อ�าเภอสูงเนิน	จังหวัดนครราชสีมา	โดยนายสมพงษ์		ไชยเฉลิม			นายกองค์การบริหารส่วน
ต�าบลมะเกลือใหม่	เพื่อตกลงการให้ความร่วมมือกันในด้านการส่งเสริมและสนับสนุน	การวิจัย	พัฒนา	และถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านวิทยาการจัดการ	 	 และส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการด้านศาสตร์การจัดการที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของสังคม	 ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต�าบลมะเกลือใหม่	 อ�าเภอสูงเนิน	 	 จังหวัด
นครราชสีมา
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กิจการนักศึกษา

ตลาดนัดนักบริหาร ครั้งที่ 5 “วิทยาการจัดการสานฝันพัฒนาสู่อาชีพ”
	 วันที่	20	ตุลาคม	2557	สโมสรนักศึกษา	ภาคปกติ	คณะวิทยาการจัดการ	ได้จัดกิจกรรม	ตลาดนัดนัก
บริหาร	ครั้งที่	5	ณ	ห้องประชุมวิทยาการจัดการ	1	คณะวิทยาการจัดการ	ซึ่งจัดโดย	ซึ่งภายในงานมีการบรรยาย
เรื่องกลยุทธ์การตลาดและภาวะผู้น�า	โดย	ดร.สุนทร	วัฒนาพร	ประธานกรรมการบริษัทอุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์
สินค้าพื้นเมือง	 จ�ากัด	 และการบรรยายเรื่องแรงบันดาลใจและแนวคิดเกี่ยวกับการประสบความส�าเร็จ	 โดยอาจารย์
ศักดิ์ชัย	 ดวงดุษดี	 กรรมการผู้จัดการบริษัท	 ไก่ย่างท่าช้าง	 แก่นักศึกษาเพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์	 และ
แนวคิดทั้งในการด�ารงชีวิต	 การพัฒนาตนเองและภายในงานมีการจัดกิจกรรมออกร้านและแสดงผลงานของนักศึกษา
จากทั้ง	9	โปรแกรมวิชา	และจากสโมสรลีโอ	ราชสีมาซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโครงการนี้	เพื่อชี้แนวทาง
ต่อการพัฒนาไปสู่อาชีพในอนาคต	 อีกทั้งได้แสดงความสามารถ	 ผลงานของนักศึกษา	 และได้เปิดประสบการณ์ใหม่
นอกห้องเรียน	อีกทั้งสามารถน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตต่อไปได้

ค่ายอาสาคอมพิวเตอร์
	 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	จัดกิจกรรมออกค่ายคอมพิวเตอร์	ในระหว่างวันที่	3-5	กุมภาพันธ์	2557	

ณ	โรงเรียนบ้านน�้าซับ	โรงเรียนบ้านซับไทรทอง	โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข	และ	โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้	อ�าเภอวัง

น�้าเขียว	จังหวัดนครราชสีมา
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เลือกตั้งนายกสโมสรและประธานนักศึกษาประจ�าโปรแกรมวิชา

	 เมื่อวันที่	6	กุมภาพันธ์	2557	ที่ผ่านมา	ฝ่ายกิจการนักศึกษา	คณะวิทยาการจัดการ	และคณะกรรมการ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา	จัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา	และประธานนักศึกษาประจ�าโปรแกรมวิชา	เพื่อแสดงออก

ถึงการแสดงสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะฯ	ของนักศึกษา

ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการตักบาตรวันพุธ

	 โครงการตักบาตรวันพุธ	เป็นโครงการที่คณะวิทยาการจัดการ	จัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี	อีกทั้ง

เพื่อสืบสานและท�านุบ�ารุงศาสนา

HRM สานฝันสู่แหล่งเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 1

	 ในวันที่	 24	 มีนาคม	 2557	 โปรแกรมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 ได้จัดโครงการ	 HRM	 สานฝันสู่

แหล่งเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ครั้งที่	1	ณ	โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่	หมู่ที่	3	บ้านโนน

ตาสุก	 ต�าบลหมื่นไวย	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครราชสีมา	 และวัดหมื่นไวย	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสร้าง

กิจกรรมจิตอาสาและการบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	
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รายงานผลการด�าเนินงานของศูนย์วิจัย และพัฒนาธุรกิจท้องถิ่น
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	กิจการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (SMEs)	 รวมทั้งวิสาหกิจ

ชุมชนนั้น	 ถือได้ว่าเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ

ของท้องถิ่น	 อย่างไรก็ตาม	 การแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงขึ้นเป็น

เหตุให้กิจการธุรกิจเหล่านี้จ�าเป็นจะต้องมีการเรียนรู้และปรับเปลี่ยน

รูปแบบวิธีการด�าเนินงาน	ตลอดจนมีการตัดสินใจบนฐานของความ

เข้าใจสภาพแวดล้อมในการแข่งขัน	 เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการที่จะ

บรรลุผลส�าเร็จมากยิ่งขึ้น	 คณะวิทยาการจัดการ	 ซึ่งเป็นหน่วยงาน

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่

ตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	จึงได้จัดตั้ง	“ศูนย์วิจัยและพัฒนาธุรกิจท้องถิ่น”	เพื่อเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศ	(Excel-

lent	 Center)	 ทางด้านการบริหารจัดการ	 ท�าหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	 และบริการ

วิชาการด้านบริหารจัดการแก่ชุมชน	รวมทั้งส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาได้ท�างานร่วมกับชุมชน	อันจะเป็นการ

ช่วยเสริมสร้างเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น	ภูมิภาค	และประเทศได้อย่างยั่งยืน

กรอบภารกิจการด�าเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาธุรกิจท้องถิ่น	ก�าหนดไว้ดังนี้

	 	 1)	ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนทั้งด้านการฝึกอบรม	การให้ค�าปรึกษา	และการท�าวิจัยตามนโยบาย

และยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย

	 	 2)	สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการที่

สามารถน�าไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหา	หรือพัฒนาปรับปรุงภาคสังคมท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

	 	 3)	ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของคณะให้มีความสามารถในการวิจัยที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ใน

การบริหารจัดการธุรกิจ	และน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นส�าคัญ

	 	 4)	ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	ท้ังภายใน	และภายนอก

มหาวิทยาลัย	เพื่อระดมทรัพยากรต่างๆ	ส�าหรับการพัฒนาสังคมท้องถิ่น

	 ในปี	พ.ศ.	2557	ที่ผ่านมา	ศูนย์วิจัยและพัฒนาธุรกิจท้องถิ่น	ได้ด�าเนินการโครงการที่ส�าคัญ	ได้แก่

	 	 1)	โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล	กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้ได้มาตรฐานของ

ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ	 ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาผู้ประกอบการในการผลิตผลิตภัณฑ์ไหมของจังหวัด

ชัยภูมิ	 ให้ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	 (มผช.)	 โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการทั้ง

สิ้น	 40	 ราย	 ภายใต้โครงการนี้	 ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านการฟอก	 การย้อม	 และการทอที่ถูกต้องแก่ผู้

ประกอบการ	 รวมทั้งมีการนิเทศติดตามการผลิตผลิตภัณฑ์ไหม	 เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้มีคุณภาพเพียงพอส�าหรับ

การส่งเพื่อขอรับรอง	

	 	 2)	กิจกรรมพฒันาการรวมกลุม่และเชือ่มโยงอุตสาหกรรม	(Industrial	Cluster	Development)	อาหาร

แปรรูปเพื่อสุขภาพ	ปีที่	 2	ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายและยกระดับความร่วมมือคุณค่าโซ่อุปทาน	ปีงบประมาณ	
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พ.ศ.	 2557	 ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหรรมภาคที่	 6	 เป็นกิจกรรมที่ได้ด�าเนินการมาโดยต่อเนื่องเป็นปีที่	 2	 โดยมีผู้

ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่รวมตัวกัน	 และมีที่ปรึกษาเป็นผู้ประสานงาน	 มีการประชุมเพื่อวางแผนการ

พัฒนากลุ่ม	 มีการเพิ่มช่องทางการตลาดและขายสินค้าร่วมกันในนามคลัสเตอร์	 มีการจัดกิจกรรมการให้ความรู้ด้าน

การตลาด	การประสานงานคลัสเตอร์	(CDA)	นอกจากนี้	ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการให้ได้รับ

มาตรฐานอาหารและยา	 (อย.)	 ส่งผลให้มีผู้ประกอบการสามารถขยายตลาดไปยังต่างประเทศได้เป็นผลส�าเร็จจ�านวน	

2	ราย
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ผลการด�าเนินงานของโปรแกรมวิชา
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โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร

วิสัยทัศน์ของโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร
 “เป็น 1 ใน 5 ด้านวิทยาการจัดการของสถาบันอุดมศึกษาในภาคอีสาน”
ชื่อประธานโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร
	 อำจำรย์ธวัญรัตน์		ประจันตะเสน

ผลการด�าเนินงานของโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร
ด้านบุคลากร 
 ปัจจุบนัโปรแกรมวชิำกำรเงนิและกำรธนำคำรมีอำจำรย์ผูส้อนทัง้สิน้	 6	 คน	 วฒุปิริญญำเอก	 1	 คน	
วฒุปิรญิญำโท	5	คน		ด�ำรงต�ำแหน่งทำงวชิำกำร	เป็นผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จ�ำนวน	1	คน	และอำจำรย์จ�ำนวน	5	
คน

ด้านการวิจัย

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบ ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน เงินวิจัยที่รับ

ผศ.ดร.สุธำสินี	โพธิ์ชำธำร กำรยกระดับคุณภำพผลิตภัณฑ์ผ้ำไหม
สู่มำตรฐำนสำกล	และกิจกรรมพัฒนำ
ทักษะทำงด้ำนกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์
จำกผ้ำไหมจังหวัดสุรินทร์	ภำยใต้
โครงกำรยกระดับคุณภำพผลิตภัณฑ์
ผ้ำไหมสู่มำตรฐำนสำกล	

จังหวัดสุรินทร์	
โดยส�ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัด
สุรินทร์

1,500,000

ผศ.ดร.สุธำสินี	โพธิ์ชำธำร กำรยกระดับคุณภำพผลิตภัณฑ์ผ้ำไหม
สู่มำตรฐำนสำกล	และกิจกรรมพัฒนำ
ทักษะทำงด้ำนกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์
จำกผ้ำไหมจังหวัดชัยภูมิ	ภำยใต้
โครงกำรยกระดับคุณภำพผลิตภัณฑ์
ผ้ำไหมสู่มำตรฐำนสำกล

จังหวัดชัยภูมิ	โดย
ส�ำนักงำนอุตสำหกรรม
จังหวัดชัยภูมิ

400,000

ผศ.ดร.สุธำสินี	โพธิ์ชำธำร กำรพัฒนำกำรรวมกลุ่มและเชื่อมโยง
อุตสำหกรรม	(Industrial	Cluster	
Development)	อำหำรแปรรูปเพื่อ
สุขภำพในจังหวัดนครรำชสีมำ	และ
จังหวัดใกล้เคียง	ปี	2557

ศูนย์ส่งเสริม
อุตสำหกรรมภำคที่	6	
กรมส่งเสริม
อุตสำหกรรม

-

อำจำรย์เพชรรัตน์		สุทธิ
เทพ

ศึกษำปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จในกำร
บริหำรจัดกำรกองทุนหมู่บ้ำน	ต�ำบล
มะเกลือใหม่	อ�ำเภอสูงเนิน	จังหวัด
นครรำชสีมำ

คณะวิทยำกำรจัดกำร 30,000

อำจำรย์ชลิตำ	แควกลำง กำรศึกษำผลกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย
เทคนิคกำรสอนแนะส�ำหรับกำรเรียน
กำรสอนรำยวิชำกำรเงินธุรกิจ

คณะวิทยำกำรจัดกำร 10,000
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ด้านบริการวิชาการ
1.	โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตบัณฑิต
	 -	กิจกรรม	วิทยำกรพิเศษในรำยวิชำ
	 -	กิจกรรม	ศึกษำดูงำนสถำนประกอบกำรภำครัฐและภำคเอกชนในด้ำนกำรเงินและกำรธนำคำร
	 -	กิจกรรม	กำรพัฒนำบุคลิกภำพส�ำหรับนักกำรเงินและกำรธนำคำร
2.	โครงกำรเสริมศักยภำพในกำรแข่งขัน
	 -	กิจกรรม	Training	the	star	in	Finance
	 -	กิจกรรม	กำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
3.	โครงกำรพัฒนำคุณภำกำรบริหำรจัดกำรของคณะวิทยำกำรจัดกำร
	 -	กิจกรรม	กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อจัดท�ำแผนพัฒนำบุคลำกรโปรแกรมวิชำกำรเงินและ	
	 		กำรธนำคำร
4.	โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน
	 -	กิจกรรม	กำรอบรมภำษำต่ำงประเทศ
	 -	กิจกรรม	กำรอบรมด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศในอำเซียน
5.	โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
	 -	กิจกรรม	กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำโปรแกรมวิชำกำรเงินและ
	 		กำรธนำคำร	
6.	โครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรงำนบริกำรวิชำกำรเพื่อเพิ่มศักยภำพชุมชน
	 -	กิจกรรม	อบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดกำรด้ำนกำรเงินตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้
	 		กับชุมชน
7.	โครงกำร	เสริมศักยภำพในกำรแข่งขัน
	 -	กิจกรรม	กำรพัฒนำคุณลักษณะนักศึกษำเฉพำะสำขำวิชำ
	 -	กิจกรรม	เตรียมศักยภำพกำรแข่งขันด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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ด้านกิจการนักศึกษา

1.	โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำนักศึกษำ
	 -	กจิกรรม	ส่งเสรมิกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำรนกัศกึษำประจ�ำโปรแกรมวิชำและสโมสรนกัศกึษำ
	 -	กิจกรรม	จัดบอร์ดเผยแพร่กิจกรรมด้ำนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2.	โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตบัณฑิต
	 -	กิจกรรม	ฝึกอบรมและละลำยพฤติกรรมนักศึกษำโปรแกรมวิชำกำรเงินและกำรธนำคำร
3.	โครงกำรส่งเสริมและท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
	 -	กิจกรรม	ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
	 -	กิจกรรม	กำรเงินสืบสำนคุณธรรมและวัฒนธรรมเมืองย่ำโม	ครั้งที่	2
4.	โครงกำรส่งเสริมและท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
	 -	กิจกรรม	ส่งเสริมท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม		
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ทิศทางการด�าเนินงานในอนาคต 

	 แนวโน้มของสถำนกำรณ์หรอืกำรพฒันำสงัคมและวฒันธรรมในอนำคต	 เป็นสิง่บ่งชีถ้งึกำร

เปลีย่นแปลง

ด้ำนสังคมและวัฒนธรรมทั้งของไทยและทั่วโลก		วิทยำกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศมีผลกระทบโดยตรง

ต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมทั่วโลก		และมีผลต่อกำรประกอบอำชีพทำงด้ำนกำรเงินอย่ำงมำก	ทัศนคติและ

ควำมคำดหวังของประชำคมในภำคธุรกิจและภำครัฐที่มีต่อกำรเงินและผู้ประกอบอำชีพทำงด้ำนกำรเงิน	

ท�ำให้ผู้ประกอบวิชำชีพจะต้องรักษำไว้ซึ่งบทบำทและหน้ำที่ของผู้ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และ

สมบูรณ์	เพื่อลดควำมไม่เท่ำเทียมกันของข้อมูลในสังคมหรือประชำคม	ASEAN	ที่จะเกิดขึ้นในอนำคต

กิจกรรมโดดเด่นของโปรแกรมวิชาในแต่ละด้านของโปรแกรมวิชา 

รำงวัลที่ได้รับ

	 1.	กิจกรรมกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรและวิชำชีพ	

 เนือ่งด้วยธนำคำรทศิโก้	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 ได้เปิดโอกำสให้นกัศกึษำทีก่�ำลังศกึษำอยูใ่นระดบัปรญิญำตรี

จำกมหำวทิยำลยัต่ำงๆ	 ทัว่ประเทศ	 เข้ำร่วมโครงกำร	 “TISCO	 Young	 Financial	 Planner	 Camp1”	 โดยมี

กระบวนกำรคดัเลอืกนกัศึกษำเพ่ือเข้ำร่วมกจิกรรมค่ำยเรยีนรูจ้�ำนวน	 40	 ทมี	 รวมทัง้ส้ิน	 80	 คน	 ซ่ึงนักศกึษำ

โปรแกรมกำรเงนิและกำรธนำคำรได้ผ่ำนกำรคัดเลอืก	5	ทมี	จ�ำนวน	10	คน	ซ่ึงผู้ผ่ำนกำรคดัเลือกจะต้องเข้ำค่ำย	

“ค่ำยกำรวำงแผนกำรเงนิ	รู้เก็บ	รู้ใช้	เข้ำใจกำรลงทุน”	และเม่ือเสรจ็ส้ินกจิกรรมเข้ำค่ำยเรยีนรูแ้ล้ว	นกัศกึษำจะ

ต้องสร้ำงสรรค์ชิน้งำนเพ่ือประกวดชิงรำงวัลทนุกำรศึกษำสูงสุด	 100,000	 บำท	 ในโครงกำรต่อยอด	 โดยกำร

ออกแบบสือ่กำรเรยีนรู้เพ่ือใช้เผยแพร่และสร้ำงควำมเข้ำใจด้ำนกำรเงนิกำรลงทนุ	 และกำรวำงแผนกำรเงนิส่วน

บุคคล	 นกัศกึษำโปรแกรมกำรเงินและกำรธนำคำรได้ผ่ำนกำรคัดเลือกจำกกำรสร้ำงสรรค์ช้ินงำนกำรออกแบบ

ส่ือสำรเรยีนรู	้2	ทมี	จ�ำนวน	4	คน	โดยได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอนัดบั	2	จ�ำนวน	2	รำงวัล	ซ่ึงโครงกำรดังกล่ำวได้
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ด�ำเนินกำรระหว่ำงวนัที	่30	มนีำคม	–	5	เมษำยน	2557	ณ	ธนำคำรทสิโก้	ส�ำนกังำนใหญ่	ถ.สำทรเหนอื	กรงุเทพฯ

วิชาการ

	 1.	กิจกรรมศึกษำดูงำนสถำนประกอบกำรภำครฐัและภำคเอกชนในด้ำนกำรเงนิและกำรธนำคำร

เพือ่ให้นกัศึกษำมคีวำมรู	้วสิยัทัศน์	และควำมรูท้ีห่ลำกหลำยมำกยิง่ขึน้	โปแรแกรมวชิำกำรเงนิและกำรธนำคำร	

จงึได้จดัให้นักศกึษำได้เข้ำศึกษำดงูำน	 ณ	 ศนูย์กำรเรยีนรูว้วิฒันำกำรกำรผลติเหรยีญกษำปณ์และเคร่ืองรำช

อสิรยิำภรณ์	เพือ่รบัฟังกำรบรรยำยววัิฒนำกำร	กระบวนกำรผลติของเหรยีญกษำปณ์และเครือ่งรำชอสิรยิำภรณ์

จำกอดตีถงึปัจจบุนั	 ลกัษณะของเหรยีญกษำปณ์ต่ำงประเทศ	 รวมถงึควำมส�ำคัญของเหรยีญกษำปณ์ต่อระบบ

เศรษฐกจิของประเทศไทย	 และศนูย์กำรเรยีนรูต้นัแลนด์	 ดนิแดนแห่งควำมสมดลุ	 ซึง่ถือว่ำเป็นศนูย์กำรเรยีนรู้

แห่งใหม่ในรแูบบแกลเลอร่ีทีส่ร้ำงสรรค์ปลกูฝังแนวคดิให้คนรุน่ใหม่ได้เรียนรูก้ำรใช้ชวีติอย่ำงสมดลุ	 เพือ่ควำม

สขุอย่ำงยัง่ยนืและมีจรยิธรรม	โปรแกรมวชิำฯ	จงึได้จดักจิกรรมศกึษำดงูำนนีข้ึ้นมำในวันที	่23	กรกฎำคม	2557	

ณ	ศนูย์กำรเรยีนรู้ววิฒันำกำรกำรผลติเหรยีญกษำปณ์และเคร่ืองรำชอสิรยิำภรณ์	จงัหวัดปทมุธำนีและศนูย์กำร

เรยีนรูต้นัแลนด์	ดนิแดนแห่งควำมสมดุล	จงัหวัดพระนครศรอียธุยำ
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วิจัย – บริการวิชาการ

	 1.	กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดกำรด้ำนกำรเงินตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชน

สืบเนื่องจำกกำรประชุมตัวแทนจำกกองทุนหมู่บ้ำนเพื่อพัฒนำโจทย์วิจัยงำนวิจัยเรื่อง	“ศึกษำปัจจัยควำม

ส�ำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรกองทุนหมู่บ้ำนต�ำบลมะเกลือใหม่	 อ�ำเภอสูงเนิน	 จังหวัดนครรำชสีมำ”	 ได้มี

ข้อเสนอแนะว่ำ	ต้องกำรให้สมำชิกได้ทรำบแนวทำงกำรจัดกำรกำรเงิน	เช่น	กำรจัดกำรรำยได้	กำรจัดกำร

ค่ำใช้จ่ำย	 กำรจัดท�ำบัญชีครัวเรือนรวมถึงกำรออมเงิน	 กำรลงทุนทำงกำรเงินอื่นๆ	 โดยยึดหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง	 ดังนั้นโปรแกรมวิชำกำรเงินและกำรธนำคำรจึงได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญดังกล่ำว	 อีกทั้ง

กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพันธะกิจของคณะที่มุ่งเน้นกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน	 จึงได้จัด

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดกำรด้ำนกำรเงินตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชน	เพื่อให้คณำจำรย์

และนักศึกษำในโปรแกรมวิชำฯ	 ได้มีส่วนร่วมให้ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรกำรเงินนี้ให้แก่สมำชิกชุมชนบ้ำน

มะเกลือใหม่	 ในวันที่	 23	 สิงหำคม	 พ.ศ.	 2557	 ณ	 ที่ท�ำกำรกองทุนหมู่บ้ำนมะเกลือใหม่	 หมู่	 1	 ต�ำบล

มะเกลือใหม่	อ�ำเภอสูงเนิน	จังหวัดนครรำชสีมำ

กิจการนักศึกษา

	 1.	กิจกรรมฝึกอบรมและละลำยพฤติกรรมนักศึกษำโปรแกรมวิชำกำรเงินและกำรธนำคำร

เพื่อให้นักศึกษำชั้นปีที่	1	โปรแกรมวิชำกำรเงินและกำรธนำคำรได้ท�ำควำมรู้จัก	และเกิดควำมสัมพันธ์อัน

ดีต่อเพื่อนรุ่นเดียวกัน	 และรุ่นพี่ในโปรแกรมวิชำฯ	 อันจะส่งผลให้เกิดควำมสำมัคคี	 เกิดกำรเรียนรู้เพื่อ

ปรับตัวในสภำพแวดล้อมใหม่ๆ	 อีกทั้งยังสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีและเกิดควำมรู้สึกอบอุ่นระหว่ำงนักศึกษำ

และคณำจำรย์ในโปรแกรมวิชำฯ	อีกด้วย	ทำงโปรแกรมวิชำจึงเห็นควรจัดอบรมและละลำยพฤติกรรมขึ้น

ในวันที่	30	กรกฎำคม	2557	ณ	ศูนย์กำรเรียนรู้	ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	(บุ่งตำหลัว)

ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

	 1.	กำรเงินสืบสำนคุณธรรมและวัฒนธรรมเมืองย่ำโม	ครั้งที่	2

	 โปรแกรมวิชำกำรเงินและกำรธนำคำรได้จัดกิจกรรมสืบสำนคุณธรรมและวัฒนธรรมเมืองย่ำโม	

ครั้งที่	 2	ขึ้น	 เนื่องจำกนักศึกษำที่เข้ำมำเรียนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครรำชสีมำมีภูมิล�ำเนำมำจำกหลำย

จังหวัด	เมื่อนักศึกษำเข้ำมำเรียนที่นี่จึงควรจะศึกษำเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม	และขนบธรรมเนียมประเพณี	

รวมถึงมีกำรเรียนรู้วิถีชีวิตของคนโครำชและมีส่วนร่วมในกำรสืบสำนวัฒนธรรม	กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นในวัน

ที่	 25	มีนำคม	2557	ณ	ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ	 เขตกำรศึกษำ	11	จังหวัดนครรำชสีมำ	และวัดธรรมจักร

เสมำรำม	ต.สูงเนิน	อ.สูงเนิน	จังหวัดนครรำชสีมำ
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โปรแกรมวิชาการจัดการ

วิสัยทัศน์ของโปรแกรมวิชาการจัดการ
“มุ่งมั่นพัฒนานักบริหารมืออาชีพสู่สังคม”

ชื่อประธานโปรแกรมวิชาการจัดการ
	 นำงวิภำวี	พูลทวี

ผลการด�าเนินงานของโปรแกรมวิชาการจัดการ
ด้านบุคลากร 
 ปัจจุบนัโปรแกรมวชิำกำรจัดกำรมีอำจำรย์ผูส้อนทัง้สิน้	18	คน	วฒุปิริญญำเอก	2	คน	วฒุปิริญญำโท	
16	คน		ด�ำรงต�ำแหน่งทำงวชิำกำร	เป็น	รองศำสตรำจำรย์จ�ำนวน	-	คน	ผูช่้วยศำสตรำจำรย์จ�ำนวน	3	คน	และ
อำจำรย์จ�ำนวน	15	คน

ด้านการวิจัย

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบ ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน เงินวิจัยที่รับ

อำจำรย์ทวี	วัชระ
เกียรติศักดิ์

ศักยภำพและแนวทำงกำรพัฒนำผู้น�ำ
ชุมชนเพื่อกำรส่งเสริมธุรกิจชุมชน	
พื้นที่เทศบำลต�ำบลรังกำใหญ่	อ�ำเภอ
พิมำย	จังหวัดนครรำชสีมำ

คณะวิทยำกำรจัดกำร	
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครรำชสีมำ	

100,000

อำจำรย์อิศริย์	เดชตำนนท์ กำรจัดกำรควำมรู้ธุรกิจชุมชนร้ำน
กำแฟ	Dragon	Coffee	สู่แหล่งท่อง
เที่ยวทำงศิลปะวิทยำกำร

คณะวิทยำกำรจัดกำร	
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครรำชสีมำ

30,000

อำจำรย์สุรัตน์	หงษ์ไทย กำรศึกษำผลกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย
เทคนิคกำรสอนแนะส�ำหรับกำรเรียน
กำรสอนรำยวิชำ	กำรพั?นำบุคลิกภำพ
ส�ำหรับนักบริหำร	หัวข้อ	กำรพูดและ
กำรฝึกพูด

คณะวิทยำกำรจัดกำร	
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครรำชสีมำ

10,000

ด้านบริการวิชาการ 
	 1.	โครงกำร	พัฒนำกระบวนกำรผลิตบัณฑิต	สำขำบริหำรธุรกิจ	เศรษฐศำสตร์	นิเทศศำสตร์	และ
ศิลปศำสตร์
	 -	กิจกรรม	บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน	กำรจัดกำรควำมรู้	และบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
	 -	กิจกรรม	ธุรกิจยุคใหม่สไตล์กำรจัดกำร	ครั้งที่	9	วันที่	31	พฤษภำคม	2557
	 -	กิจกรรม	ธุรกิจยุคใหม่สไตล์กำรจัดกำร	ครั้งที่	10	วันที่	27	สิงหำคม	2557

	 -	กำรจัดกิจกรรมเสริมหลังกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ	วันที่	18	กุมภำพันธ์	2557
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ด้านกิจการนักศึกษา

	 1.	โครงกำร	ส่งเสริมกำรพัฒนำนักศึกษำ	

	 -	กิจกรรม	สำนสัมพันธ์พี่น้อง	เพื่อนพ้องกำรจัดกำร		ในวันที่	21	กรกฎำคม	2557	ณ	หอประชุม

อนุสรณ์	70	ปี	มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ

	 -	กิจกรรม	กำรอบรมพัฒนำนักศึกษำทำงด้ำนมำรยำทกำรรับประทำนอำหำรแบบตะวันตก	ณ	

โรงแรมดุสิต	ปริ้นเซส	โครำช	24	ม.ค.57

	 2.	โครงกำร	พัฒนำกระบวนกำรผลิตบัณฑิต	สำขำบริหำรธุรกิจ	เศรษฐศำสตร์	นิเทศศำสตร์	และ

ศิลปศำสตร์

	 -	 กิจกรรม	 ศึกษำดูงำน	 นักศึกษำภำคปกติ	 ณ	 พิพิธภัณฑ์กำรเกษรเฉลิมพระเกียรติ	 พระบำท

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ	วันที่	6	เมษำยน	2557

ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

	 1.	โครงกำร	ส่งเสริมและท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม

	 -	กิจกรรม	ส่งเสริมท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม

	 -	กิจกรรม	ตักบำตรวันพุธ	ร่วมกับคณะวิทยำกำรจัดกำร

ทิศทางการด�าเนินงานในอนาคต

	 มุ่งผลผลิตบัณฑิตสู่กำรเป็นนักบริหำรและผู้ประกอบกำรมืออำชีพ	สำมำรถน�ำองค์ควำมรู้จำก

กำรศึกษำมำบูรณำกำรและประยุกต์ใช้เพื่อกำรบริหำรจัดกำรกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆที่เกิดขึ้น	และมีกำร

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำได้อย่ำงเหมำะสม	 โดยจัดกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ	 และกำ

รบูรณำกำรวิชำกำรอย่ำงสอดคล้องกับบริบทของธุรกิจ	ชุมชน	และสังคม	รวมถึงกำร	 พัฒนำศักยภำพ

เพือ่ยกระดบัมำตรฐำนคณุวุฒกิำรศกึษำของคณำจำรย์	 และผลกัดนัให้คณำจำรย์ก้ำวสูต่�ำแหน่งทำงวชิำกำร	

เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรผลิตบัณฑิตสู่กำรเป็นนักบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล	 มี

คุณธรรมจริยธรรมในกำรด�ำเนินงำนต่อไป
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กิจกรรมโดดเด่นของโปรแกรมวิชาในแต่ละด้านของโปรแกรมวิชา 

รำงวัลที่ได้รับ	

	 1.	นกัศกึษำโปรแกรมวชิำกำรจดักำรได้รบัรำงวลัชนะเลิศ	และรองชนะเลิศอนัดับหนึง่	กำรแข่งขัน

ทักษะกำรตอบปัญหำ	 “ศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร”	 งำนครบรอบ	 28	 ปี	 วันสถำปนำคณะวิทยำกำร

จัดกำร	มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ	

	 2.	นักศึกษำโปรแกรมวิชำกำรจัดกำรได้รับรำงวัลชนะเลิศ	รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง	และรองชนะเลิศ

อันดับสอง	กิจกรรมแม็คโคร	และนักศึกษำมหำวิทยำลัยร่วมพัฒนำร้ำนค้ำปลีกท้องถิ่น	ประจ�ำปี	พ.ศ.	2557
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	 3.	 โปรแกรมวิชำกำรจัดกำรได้รับรำงวัล	 KM	 บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนยอดเยี่ยม	 จำกงำน

มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ครั้งที่	3	:	NRRU	Show	&	Share	2014	วันที่	29-30	กรกฏำคม	2557	ณ	หอ

ประชุมอนุสรณ์	70	ปี	มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ

วิชาการ

	 กิจกรรม	 ธุรกิจยุคใหม่สไตล์กำรจัดกำร	 โดยคณำจำรย์	 และนักศึกษำโปรแกรมวิชำกำรจัดกำร	

ร่วมกับวิสำหกิจชุมชนจัดร้ำนค้ำจ�ำลองจำกผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นักศึกษำได้ลงไปพัฒนำให้กับวิสำหกิจ

ชุมชนในจังหวัดนครรำชสีมำ	ณ	หอประชุมอนุสรณ์	70	ปี	มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ

	 กิจกรรม	ธุรกิจยุคใหม่สไตล์กำรจัดกำร	ครั้งที่	9	วันที่	31	พฤษภำคม	2557

	 กิจกรรม	ธุรกิจยุคใหม่สไตล์กำรจัดกำร	ครั้งที่	10	วันที่	27	สิงหำคม	2557

วิจัย – บริการวิชาการ

	 กิจกรรม	บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน	กำรจัดกำรควำมรู้	และบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน	โปรแกรม

วิชำกำรจัดกำรลงพื้นที่ให้บริกำรวิชำกำรแก่ผู้ประกอบกำรชุมชน	 พื้นที่ต�ำบลรังกำใหญ่	 อ�ำเภอพิมำย	

จังหวัดนครรำชสีมำ
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กิจการนักศึกษา

	 กิจกรรม	 สำนสัมพันธ์พี่น้อง	 เพื่อนพ้องกำรจัดกำร	 นักศึกษำโปรแกรมวิชำกำรจัดกำรจัดกิจกรรม

สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกันให้กับนักศึกษำปี	 1	 ที่เข้ำใหม่เพื่อให้เกิดควำมสนิทสนมคุ้นเคยกับรุ่นพี่	 และ

คณำจำรย์ในโปรแกรมวิชำ	ในวันที่	21	กรกฎำคม	2557	ณ	หอประชุมอนุสรณ์	70	ปี	มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

นครรำชสีมำ

ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

	 กิจกรรม	ส่งเสริมท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม	วันที่	20	สิงหำคม	2558	คณำจำรย์และนักศึกษำร่วมกัน

เป็นเจ้ำภำพทอดกฐินสำมัคคี	ณ	วัดคนชุม	ต�ำบลปรุใหญ่	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดนครรำชสีมำ	

78

FM
S

NRRU
78

FM
S

NRRU
79

FM
S

NRRU

Faculty of Management Science



โปรแกรมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

วิสัยทัศน์ของโปรแกรมจัดการทรัพยากรมนุษย์
“มุ่งผลิตบัณฑิตการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม ความรู้
และ ทักษะทางปัญญา โดยสามารถประยุทธ์ใช้ทฤษฎี ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

สร้างสรรค์และน�าไปสู่การพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน”

ชื่อประธานโปรแกรมจัดการทรัพยากรมนุษย์
	 อำจำรย์นิรวิทธ์		เพียรำษฎร์

ผลการด�าเนินงานของโปรแกรมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ด้านบุคลากร 
 ปัจจุบนัโปรแกรมวชิำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์มอีำจำรย์ประจ�ำ	8	คน
	 วฒุกิำรศึกษำ
	 	 ระดบัปรญิญำเอก		 	 1	คน			
	 	 ปรญิญำโท		 	 	 7	คน			
	 ต�ำแหน่งทำงวชิำกำร
	 	 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์		 	 3	คน			
	 	 อำจำรย์			 	 	 5	คน
	 ก�ำลงัศกึษำต่อปรญิญำเอก	จ�ำนวน		 	 3	คน

ด้านการพฒันาองค์ความรูใ้นด้านการจดัการทรพัยากรมนุษย์
	 โปรแกรมวชิำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ให้ฐำนะเป็นสำขำวิชำทีมุ่ง่เน้น	 และให้ควำมส�ำคัญในกำร
พฒันำทรพัยำกรมนษุย์ให้ก้ำวทนัต่อโลกธรุกจิทีม่กีำรเปล่ียนแปลงได้อย่ำงรวดเร็ว	 และในทกุๆ	 ปี	 บคุลำกร
ของโปรแกรมวชิำจะเข้ำร่วมสมัมนำแลกเปลีย่นประสบกำรณ์ควำมรู้	และพฒันำตนเองอยู่อย่ำงต่อเนือ่ง	ในปี	
คณำจำรย์โปรแกรมวชิำได้เข้ำร่วมงำน	Thailand	HR	Forum	2014		(Architecting	the	Leadership	De-
velopment	 Journey)	 29	 กรกฎำคม	 2557	 ณ	 โรงแรม	 สวสิโซเทล	 เลอคอนคอร์ด	 กรุงเทพมหำนคร	
(Swissôtel	 Le	Concorde,	 Bangkok)	 ซึง่จัดโดยสมำคมกำรจัดกำรงำนบคุคลแห่งประเทศไทย	และในปีนี	้
เป็นปีทีค่รบรอบ	50	ปี	ของทำงสมำคมได้จดัอย่ำงยิง่ใหญ่	และมพีฒันำกำรท่ีจะพฒันำงำนทรัพยำกรมนุษย์ให้
เป็นวิชำชพีทีม่กีฎหมำยรองรบัอย่ำงถกูต้อง	
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ด้านการวจิยั 
	 โปรแกรมวชิำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ได้ปฏบิติัยุทธศำสตร์ของมหำวทิยำลัย	 และคณะวทิยำกำร
จดักำรอย่ำงเข้มแขง็ส�ำหรบัพนัธกจิด้ำนกำรวจิยั	 โดยได้มีกำรบรูณำกำรกำรเรียนกำรสอนสู่งำนวจัิย	 และได้มี
กำรลงพืน้ทีส่�ำรวจถงึปัญหำ	ควำมต้องกำรของชมุชนภำยในจังหวัดนครรำชสมีำ	และร่วมกบัชมุชนในกำรพัฒนำ
โจทย์วิจยัเชงิพ้ืนที	่(Area	base	community	:	Research)	ให้ได้สมกบัเป็นมหำวทิยำลยัของชมุชน	และเป็นนัก
วชิำกำรสำยรบัใช้สงัคม	โดยในปีกำรศกึษำ	2557	ได้มีโครงกำรวจัิยเกดิขึน้อย่ำงหลำกหลำยเพือ่ให้สำมำรถตอบ
สนองต่อควำมต้องกำรของชมุชน	และสงัคมได้อย่ำงเตม็ภำคภมูิ
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คณาจารย์ผู้รับผิดชอบ ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน เงินวิจัยที่รับ

ผศ.	นุชตรียำ		ผลพำนิชย์	

และ

อำจำรย์	นพดล		เพิ่มสมบูรณ์

แนวทำงกำรพัฒนำตนเองของ
บุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วน
ต�ำบลมะเกลือใหม่	อ�ำเภอสูงเนิน	
จังหวัดนครรำชสีมำ

คณะวิทยำกำรจัดกำร 40,000	บำท

ผศ.ดร.สุวิมล		ตั้งประเสริฐ กำรเสริมสร้ำงศักยภำพผู้น�ำชุมชน	

เพื่อพัฒนำพื้นที่จังหวัดนครรำชสีมำ

อย่ำงยั่งยืนด้วยกระบวนกำรแบบ														

มีส่วนร่วม

สถำบันวิจัย	และพัฒนำ 116,400	บำท

อำจำรย์	นพดล		เพิ่มสมบูรณ์ กำรปฏิรูปกำรเรียนกำรสอนของ

คณะวิทยำกำรจัดกำรมหำวิทยำลัย

รำชภัฏนครรำชสีมำโดยใช้

กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้	ด้วยวิธี

กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้น														

กำรวิจัย	:	กรณีศึกษำรำยวิชำกำร

พัฒนำบุคลิกภำพ

สถำบันวิจัย	และพัฒนำ 7,000	บำท

อำจำรย์	นพดล		เพิ่มสมบูรณ์ กำรบูรณำกำรกิจกรรมกำรเรียนรู้

เพื่อพัฒนำพฤติกรรมกล้ำแสดงออก

ด้วยเทคนิคกำรสอนแนะในรำยวิชำ

กำรพัฒนำบุคลิกภำพ	ส�ำหรับ

นักศึกษำระดับปริญญำตรี	

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ

สถำบันวิจัย	และพัฒนำ 30,000	บำท

อำจำรย์	นิรวิทธ์		เพียรำษฎร์ กำรจัดกำรควำมรู้ในกำรพัฒนำ

บุคลำกรที่ส่งผลต่อควำมส�ำเร็จใน

กำรพึ่งตนเองของชุมชนต้นแบบ

เพื่อนพึ่ง(ภำ)พัฒนำบ้ำนใหม่สันติ	

อ�ำเภอสูงเนิน	จังหวัดนครรำชสีมำ

คณะวิทยำกำรจัดกำร 30,000	บำท

อำจำรย์	นิรวิทธ์		เพียรำษฎร์	

และ

ผศ.ดร.สุวิมล		ตั้งประเสริฐ

กำรประเมินผลกำรใช้กรณีศึกษำ

ทำงธุรกิจในกำรจัดกิจกรรมกำร

เรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำทักษะทำง

สังคมของนักศึกษำระดับปริญญำตรี	

ในรำยวิชำ	กำรจัดกำรทุนมนุษย์

คณะวิทยำกำรจัดกำร 30,000	บำท
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ด้านการบรกิารวชิาการ 
	 •	กำรแข่งขนั	“Story	Telling	:	เรือ่งเล่ำ	เร้ำพลงั”	ในงำนสถำปนำคณะวทิยำกำรจัดกำร	26	ปี	ใน
หวัข้อ	“แรงงำนไทย	ในประชำคมเศรษฐกจิอำเซียน”
	 กิจกรรมได้จดัขึน้ในวนัที	่ 17	สงิหำคม	2557	ณ	 ห้องประชมุ	13.11	อำคำร	13	คณะวทิยำกำร
จดักำร	 มหำวทิยำลัยรำชภฏันครรำชสมีำ	 โดยมี
มหำวทิยำลัยท้ังภำครฐั	 และเอกชนได้ให้ควำมสนใจเข้ำ
ร่วมกจิกรรมครัง้น้ีอย่ำงหลำกหลำย	 อำท	ิ นกัศกึษำของ
มหำวทิยำลัยรำชภัฏนครรำชสมีำ	 มหำวทิยำลยัวงษ์ชวลติ
กลุ	 มหำวิทยำลัยรำชภฏัสรุนิทร์	 และมหำวิทยำลยัรำชภฏั
ก�ำแพงเพชร
	 โดยกิจกรรมกำรสนับสนุนให้นักศึกษำได้มีเวทีใน
กำรแสดงออกถึงควำมสำมำรถและควำมคิดสร้ำงสรรค์ถือ
เป็นวิธีกำรหน่ึงที่ท�ำให้เกิดกำรพัฒนำทั้งกำรเรียนกำรสอน	
และสร้ำงควำมเช่ือมัน่ในควำมสำมำรถของตนเอง	 อกีทัง้
กำรจัดกำรแข่งขันครั้งนี้ยังเป็นกำรบูรณำกำรเรียนกำร
สอน	และสร้ำงทักษะกำรสือ่สำร	กำรน�ำเสนอ	กำรเล่ำเร่ือง
รำวเพ่ือสร้ำงแรงบนัดำลใจ	 และก�ำหนดเป้ำหมำยในกำร
ด�ำเนนิชีวติได้อย่ำงมัน่คงและมปีระสทิธภิำพ	 ทัง้นีเ้พ่ือให้
นักศกึษำได้มเีวทีในกำรสร้ำงประสบกำรณ์และแสดงควำม
สำมำรถอย่ำงสร้ำงสรรค์
  
	 •	Team	building	and	Walk	Rally	(กจิกรรมสร้ำงทมีงำน	และวอล์คแรลลี)่
	 โปรแกรมวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์เป็นสำขำวิชำที่ได้รับใช้ชุมชนในกำรให้บริกำรวิชำกำร
ในประเดน็กำรสร้ำงมนษุยสมัพนัธ์ในทมีงำนและพฒันำองค์กำรด้วยเครือ่งมอืต่ำงๆ	 อำท	ิ Sensitive	 	 Training,	
Walk	 Rally,	 Team	 Building	 ให้ส�ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ	 ภำคเอกชน	 และชมุชนภำยในจังหวดั
นครรำชสีมำอย่ำงต่อเนือ่ง	 อำท	ิ องค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลมะเกลอืใหม่	 เทศบำลต�ำบลด่ำนเกวยีน		
ส�ำนกังำนตรวจสอบบญัชเีกษตรและสหกรณ์ที	่ 3	 โรงแรมสีมำธำน	ี บริษทั	 สยำมฟโูกกุ	 จ�ำกดั	 เป็นต้น	
(Folder	:	walk	rally)

	 •	โครงกำรฝึกอบรม	HR	DAY	@	NRRU	ครัง้ที	่12	
	 “ยกระดับแรงงำนไทยก้ำวไกลสูอ่ำเซียนปี	2558”				
	 จดัขึน้ในวนัที	่ 13	 กมุภำพันธ์	 2557	 ณ	 ห้องประชมุ	 22.15	 อำคำร	 22	 คณะวทิยำกำรจัดกำร	
มหำวทิยำลัยรำชภัฏนครรำชสมีำ
  1. เพื่อให้นักศึกษำที่เรียนวิชำกำรพัฒนำและฝึกอบรมและวิชำสัมมนำกำรบริหำร
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ทรพัยำกรมนุษย์	 สำมำรถจัด
กระบวนกำรฝึกอบรมได้จรงิ
	 	 2.	 เพือ่ให้นกัศกึษำใน
โปแกรมวิชำฯได้รับควำมรู้และเทคนิค
ใหม่ๆทำงด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร
มนษุย์	 และน�ำไปประยกุต์ใช้ในกำร
เรียนและกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ต่อไป
	 	 3.	 ให้บรกิำรวชิำกำร
แก่ฝ่ำยบุคคลทั้งภำครัฐและเอกชนใน
ท้องถิน่และเป็นกำรประชำสมัพนัธ์
แลกเปลีย่นควำมรูร้ะหว่ำงโปรแกรมวชิำฯและหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้องในสำยงำนบริหำรทรัพยำกรมนษุย์
	 	 4.	 เพือ่น�ำผลควำมรูท้ีไ่ด้จำกกำรจดังำนไปใช้ในกำรพฒันำองค์ควำมรู้ในรำยวชิำ	 กำรท�ำ
วจิยั	และพัฒนำกำรจดักำรเรยีนกำรสอนต่อไป

	 •	ส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมนกัศกึษำโปรแกรมวชิำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนษุย์
	 วัดป่ำทรพัย์ทวีธรรมนำรำม	อ�ำเภอวงัน�ำ้เขียว	จังหวดันครรำชสมีำ	
	 	 1.	นกัศกึษำได้รบักำรอบรมธรรมมะเพือ่เสริมสร้ำงคณุธรรมจริยธรรม
	 	 2.	นกัศกึษำน�ำหลกัธรรมะไปใช้เป็นแนวทำงในกำรด�ำเนนิชวีติ	

		 3.	 พฒันำคณุลกัษณะบณัฑติทีพ่งึ
ประสงค์ของหลกัสตูร	
 

	•	 ส่งเสริมนกัศกึษำเข้ำร่วมประชมุวชิำกำร
ระดบัชำติหรือนำนำชำติ		
	จัดขึน้ในวันที	่29	มนีำคม	2557
		 1.	 อำจำรย์และนักศึกษำ
โปรแกรมวิชำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกร
มนุษย์ได้รับควำมรู้และ
ประสบกำรณ์จำกกำรเข้ำร่วมประชุมทำง
วชิำกำรระดบัชำตเิพ่ิมมำกขึน้	
		 2.	นกัศกึษำน�ำควำมรู้ทีไ่ด้รับไปใช้
ในกำรศึกษำในชั้นสูงและประกอบอำชีพใน

อนำคตได้
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	 •	โครงกำรอบรมพฒันำคณุลกัษณะนกัศกึษำเฉพำะสำขำวชิำ
	 “โครงกำรอบรมกำรน�ำเสนองำนอย่ำงมอือำชพีในสำยงำนทรัพยำกรมนษุย์”
	 	 จัดในวนัที	่ 2	 กนัยำยน	พ.ศ.	 2557	ณ	 ห้องประชมุ	 13.11	 อำคำร	 13	 คณะวทิยำกำร
จดักำร	 	 โปรแกรมวิชำ	กำรจดักำรทรพัยำกรมนษุย์	 ได้จัดกจิกรรมเพือ่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมโีอกำสได้รับกำร
พฒันำด้ำนสติปัญญำ	สงัคม	คณุธรรมและจรยิธรรมสอดคล้องกบัคณุลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค์ทัง้	5	
ด้ำน	คอื	(1)	ด้ำนคณุธรรม	จรยิธรรม	(2)	ด้ำนควำมรู้	(3)	ด้ำนทกัษะทำงปัญญำ	(4)	ด้ำนทกัษะควำมสมัพนัธ์
ระหว่ำงบคุคล	 (5)	 ด้ำนทกัษะกำรวเิครำะห์เชงิตวัเลข	 กำรสือ่สำรและกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศ	 และ
สอดคล้องกับคณุลักษณะของบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ทีม่หำวทิยำลยัก�ำหนด/องค์กรวชิำชพีก�ำหนด	 ตลอดจน
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผูใ้ช้บัณฑติ	 จึงได้จัดโครงกำรอบรมกำรน�ำเสนองำนอย่ำงมืออำชีพในสำย
งำนทรพัยำกรมนุษย์ขึน้

ด้านกจิการนกัศึกษา 
	 •	โครงกำร	HRM	สำนฝันสูแ่หล่งเรยีนรูเ้พือ่เข้ำสูป่ระชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน	คร้ังที	่1และส่งเสริม
ท�ำนบุ�ำรงุศิลปวัฒนธรรม
	 จดัขึน้ในท่ี	24	และ	25	มนีำคม	พ.ศ.	2557	ณ	โรงเรียนชุมชนบ้ำนประโดก-โคกไผ่	หมูท่ี	่3	บ้ำน
โนนตำสุก	ต.หมืน่ไวย	อ.เมอืง	จ.นครรำชสมีำ	และวดัหม่ืนไวย	ต.หมืน่ไวย	อ.เมอืง	จ.นครรำชสมีำ	คณะ
กรรมกำรนักศกึษำกิจกำรนกัศกึษำโปรแกรมวชิำกำรจดักำรทรัพยำกรมนษุย์	 จึงได้จัดท�ำโครงกำร	 3D	ขึน้	
เพือ่ช่วยให้นักศกึษำโปรแกรมวชิำกำรจดักำรทรพัยำกรมนษุย์	 เป็นคนทีมี่ควำมสมบรูณ์ทำงด้ำนร่ำงกำย	
จติใจ	 สติปัญญำ	 มคีณุธรรม	 จรยิธรรม	 และภำคภูมใิจในควำมเป็นไทย	 อกียงัเป็นกำรส่งเสริมกำรพฒันำ
คณุลกัษณะบณัฑติท่ีพึงประสงค์ตำมมำตรฐำนกรอบ	TQF	 ด้ำนคณุธรรม	จริยธรรม	และด้ำนอำสำพฒันำ
และบ�ำเพ็ญประโยชน์และรกัษำสิง่แวดล้อม	โดยมวีตัถุประสงค์	เพือ่ให้นกัศกึษำสร้ำงกจิกรรมจิตอำสำและ
กำรบ�ำเพ็ญประโยชน์เพือ่ส่งเสรมิท�ำนบุ�ำรงุศลิปวฒันธรรมร่วมกบัหน่วยงำน	 ดงันัน้คณะกรรมกำร
นกัศกึษำจงึได้จดัท�ำกจิกรรมขึน้มำ
เพื่อน�ำนักศึกษำทำสีรั้วโรงเรียน	
จัดมุมแหล่งเรียนรู้เรื่องประชำคม
เศรษฐ กิจอำ เ ซียนให ้ แก ่ทำง
โรงเรยีน	 และน�ำอปุกรณ์กำรเรยีน	
อปุกรณ์กีฬำไปมอบให้แก่น้อง	 ๆ	
เป็นกำรสำนฝันที่ดีให้กับนักเรียน	
คร	ู และผู้บรหิำรของโรงเรยีน	
สำมำรถใช ้ประโยชน ์กับสิ่ งที่
ตัวแทนนักศึกษำได้มอบให้ในครั้ง
นี	้ และได้มกิีจกรรมกำรบรรยำย	
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ในหวัข้อ	“กำรใช้เทคโนโลยเีชงิสร้ำงสรรค์	ส�ำหรบัสำมเณรโครงกำรบรรพชำสำมเณรภำคฤดรู้อน	ณ	วดัหมืน่
ไวย	ต.หมืน่ไวย	อ.เมอืง	จ.นครรำชสมีำ

	 •	โครงกำร	“สำนสำยใย	สำยสัมพนัธ์	ร่วมสร้ำงสรรค์คน	HR”	
	 ในวันท่ี	16,	18	และ	21	กรกฎำคม	2557	ณ	ห้องประชมุ	13.12	คณะวทิยำกำรจัดกำร	มหำวทิยำลยั
รำชภฏันครรำชสีมำ	 คณะกรรมกำรกจิกกำรนกัศกึษำโปรแกรมวชิำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนษุย์	 มคีวำมมุง่
หวงัให้นกัศกึษำทุกคน	มคีวำมซ่ือสตัย์	 มวีนิยั	 สำมคัคี	 จิตอำสำ	 และเคำรพครูบำอำจำรย์ผู้ประสทิธปิระสำท
วชิำให้แก่ศษิย์	 และภำคภมูใิจในกำรเป็นนกัศกึษำโปรแกรมวชิำกำรจัดกำร	 โดยอำศยักิจกรรมข้ำงต้นเป็นสือ่
กลำงแห่งควำมผูกพัน	จึงได้จดักจิกรรมสร้ำงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงพีแ่ละน้อง	กจิกรรมกฬีำสมัพนัธ์	พธิบีำยศรี
สูข่วญัต้อนรบัน้องใหม่	กำรอบรมเรือ่งประกนัคุณภำพทำงกำรศึกษำ	เข้ำพบอำจำรย์ทีป่รึกษำ	และจัดกิจกรรม	
ฟังธรรมะ

ทศิทางการด�าเนนิงานในอนาคต 
	 นอกจำกกำรเป็นหุ้นส่วนยทุธศำสตร์ทีม่ปีระสทิธภิำพของคณะ	 และมหำวิทยำลยั	 โปรแกรมวชิำมุง่
บรหิำรหลักสูตรบรหิำรธรุกจิบัณฑิต	 สำขำกำรจดักำรทรัพยำกรมนษุย์ร่วมกบั	 องค์กำร	 ทัง้ภำครัฐและภำค
เอกชนเพ่ือพัฒนำไปสู่กำรเป็นวชิำชพีทีมี่มำตรฐำนเป็นสำกล	 และผลติบัณฑิตทีม่สีมรรถนะสอดคล้องกบั
ควำมต้องกำรของท้องถ่ินและโลกอนำคต
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โปรแกรมวิชาการบัญชี

วิสัยทัศน์ของโปรแกรมวิชาการบัญชี
“มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักบัญชียุคใหม่ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรตอบสนองต่อ

ชุมชนท้องถิ่นและสากล ด้วยความรอบรู้และเชี่ยวชาญในทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
บัญชี ช�านาญในด้านเทคโนโลยี  มีคุณธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ อันจะ

ส่งผลดีต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป”

ชื่อประธานโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร
	 อำจำรย์กิ่งแก้ว		บุญสุข

ผลการด�าเนินงานของ 
ด้านบุคลากร 
 ปัจจุบนัโปรแกรมวชิำกำรบัญชมีอีำจำรย์ผูส้อนท้ังสิน้		10		คน	
	 	 วุฒปิรญิญำเอก		 	 	 1	คน	
	 	 วุฒปิรญิญำโท		 	 	 9	คน		
	 ด�ำรงต�ำแหน่งทำงวิชำกำร
	 	 รองศำสตรำจำรย์จ�ำนวน		 	 1	คน	
	 	 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จ�ำนวน			 3		คน	
	 	 อำจำรย์จ�ำนวน		 	 	 7		คน
ด้านการวจิยั 

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบ ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน เงินวิจัยที่
รับ

รศ.เบญจมำศ		อภิสิทธิ์ภิญโญ แนวทำงกำรพัฒนำกำรด�ำเนินงำนของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน	ต�ำบลมะเกลือกใหม่	
อ�ำเภอสูงเนิน	จังหวัดนครรำชสีมำ

คณะวิทยำกำรจัดกำร 40,000	บำท

ผศ.กนกวรรณ		วุฒิกนกกำญ

จน์

ปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดท�ำบัญชีของ

ส�ำนักงำนบัญชีในเขตภำคตะวันออกเฉียง

เหนือของประเทศไทย

มหำวิทยำรำชภัฏ

นครรำชสีมำ

-

ดร.สวียำ		ปรำรถนำดี แนวทำงกำรพัฒนำกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงรับ

ผิดชอบต่อสังคมตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอ

เพียงของ	SMEs	ในจังหวัดนครรำชสีมำ

มหำวิทยำรำชภัฏ

นครรำชสีมำ

60,000	บำท

นำงสำวนลินี	วิทย์ศลำพงษ์ ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิคกำรสอน

แนะ	เพื่อกำรวิเครำะห์รำยกำรค้ำ	ส�ำหรับ

นักศึกษำระดับชั้นปริญญำตรี		ในรำยวิชำ

หลักกำรบัญชี												

คณะวิทยำกำรจัดกำร 10,000	บำท
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ด้านบริการวชิาการ
	 1.	โครงกำรเตรียมสอบ	Tax		Auditor
	 โปรแกรมวชิำกำรบัญชไีด้จัดกจิกรรม		เตรยีมสอบ	Tax		Auditor	เมือ่วันที	่วนัที	่17	–	19	ธนัวำคม.	
2557	เวลำ	8.00	17.00	น.	ณ	ห้องประชมุคณะวทิยำกำรจัดกำร	22.14	อำคำร	22		มวีตัถปุระสงค์เพือ่เพือ่
เป็นกำรสร้ำงเสรมิทกัษะทำงวชิำชีพบญัชภีำษอีำกรให้กบันักศึกษำ	 ลกัษณะกำรจัดกจิกรรมดังกล่ำวเป็นกำร
เปิดโอกำสให้นกัศกึษำได้รบัควำมรูเ้พิม่เตมิทำงทฤษฎแีละกำรฝึกปฏบิติัเพือ่วเิครำะห์โจทย์ปัญหำภำษอีำกร	
ทัง้น้ีก่อนกำรอบรมจะมกีำรประเมินผลวดัควำมรูข้องนกัศึกษำ	 และเม่ือกจิกรรมอบรมเสร็จสิน้แล้วจะมกีำร
วดัผลเพือ่ประเมนิควำมรู้ของนกัศึกษำอกีครัง้หนึง่	 โดยนักศึกษำทีผ่่ำนเกณฑ์กำรทดสอบของสมำคมผู้สอบ
บญัชภีำษอีำกรจะได้รบัมอบวฒุบิตัรจำกสมำคมผูส้อบบญัชีภำษีอำกร

	 2.	โครงกำร	พัฒนำบทเรยีนออนไลน์	
	 โปรแกรมวิชำกำรบัญชีได้จัดกิจกรรม	พัฒนำบทเรียนออนไลน์	ภำคเรียนที่	1	ปีกำรศึกษำ	2557	
เว็บไซด์	 http://lmsonline.nrru.ac.th/course/index.php?categoryid=9	 	 มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ผู้เรียน
ได้เข้ำมำศกึษำเพิม่เติมก่อนกำรเรยีน	 และทบทวนหลงักำรเรียน	 เมือ่ผูเ้รียนทบทวนควำมรู้ในแต่ละบทเรียน
แล้ว	ผูเ้รยีนสำมำรถวัดผลกำรเรยีนรูไ้ด้ทันท	ีเนือ่งจำกแต่ละบทเรียนยังมีแบบทดสอบย่อยเพือ่ให้นักศึกษำได้
ฝึกทกัษะด้ำนควำมรู	้ปัญญำ	และกำรวเิครำะห์เชงิตวัเลข

	 3.	โครงกำร	วนันกับญัชคีร้ังที	่	1
	 โปรแกรมวชิำกำรบัญช	ีได้จดักจิกรรมวนันกับญัชคีร้ังที	่1		เมือ่วนัที	่31	กรกฎำคม	2557			ณ		อำคำร	
22		ห้องประชมุคณะวทิยำกำรจัดกำร		22.14			มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้นักศึกษำโปรแกรมวิชำกำรบัญช	ีศิษย์
เก่ำ	 และหน่วย	 ได้รบัควำมรูเ้กีย่วกบัภำษอีำกรจำกวทิยำกรทีม่คีวำมรู้ควำมสำมำรถจำกกรมสรรพำกร	 คือ	
คณุอมัรำ			มำตย์เมอืง		

ด้านกจิการนกัศกึษา
	 1.	โครงกำร	ส่งเสรมิกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำรนกัศกึษำประจ�ำโปรแกรมวชิำและสโมสรนกัศกึษำ
	 โปรแกรมวชิำกำรบัญช	ี ได้จดักิจกรรมส่งเสริมกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำรนกัศกึษำประจ�ำ
โปรแกรมวชิำและสโมสรนกัศึกษำ	เมือ่วนัที	่10	-11		มนีำคม		2557	มหำวิทยำลยัรำชภฎัร�ำไพพรรณ	ี	และ
โครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำรอ่ิำวคุง้กระเบน	 	จงัหวัดจันทบุรี	 	มวีตัถปุระสงค์เพือ่เพือ่ฝึกให้นักศึกษำ
เป็นผู้มคีณุธรรมจรยิธรรมและตระหนักถงึคณุค่ำของวฒันธรรมไทย	 	 กำรท�ำกจิกรรมร่วมกนัและกำรอนุรักษ์
สิง่แวดล้อม

ด้านส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม
	 -	ทศิทำงกำรด�ำเนนิงำนในอนำคต
	 พัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกบักำรเปิดสมำคมเศรษฐกจิอำเซยีนและส่งเสริมกำรคณุลกัษณะของ
บณัฑติให้เหมำะสมกบันกับัญชยีคุใหม่		โดยยดึหลกัในจรรยำบรรณวิชำชพีของตน
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โครงกำรส่งเสริมกำรท�ำงำนของนักศึกษำ	(กิจกำรนักศึกษำ)

เตรียมสอบ	Tax	junior
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พัฒนำบทเรียนออนไลน์

วันนักบัญชีครั้งที่	1
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โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

“เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านสหวิทยาการ 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

วิจัยและบริการวิชาการตอบสนองสังคมและธุรกิจ

จากระดับท้องถิ่นสู่สากล”

ผลการด�าเนินงานของโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ด้านบุคลากร 
	 ปัจจุบันโปรแกรมวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 มีอำจำรย์ผู้สอนทั้งสิ้น	 16	 คน	 วุฒิปริญญำเอก	 2	 คน	

วุฒิปริญญำโท	14	คน		ด�ำรงต�ำแหน่งทำงวิชำกำร	เป็นอำจำรย์จ�ำนวน	16	คน

ด้านวิชาการ

อบรมยกระดับฝีมือช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์

 โปรแกรมวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 คณะวิทยำกำรจัดกำร	 ได้

จัดกิจกรรมอบรมยกระดับฝีมือช่ำงซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์	ระหว่ำง

วันที่	 31	 มีนำคม	 ถึง	 4	 เมษำยน	 2557	 ณ	 ห้องประชุมวิทยำกำร

จัดกำร	13.12	กำรจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 เพื่อให้ผู้รับกำร

ฝึกอบรมมีควำมรู้	 ทักษะ	 และสำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำน

ฝีมือแรงงำนแห่งชำติ	สำขำช่ำงซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์	 ระดับ	1	มี

ควำมพร้อมในกำรเข้ำรับกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่ง

ชำติ	 สำขำช่ำงซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์	 ระดับ	 1	 และสำมำรถน�ำ

ควำมรู้	 หรือทักษะไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนหรือพัฒนำงำนให้มี

ประสิทธิภำพมำกขึ้น	
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เตรียมศักยภาพการแข่งขันด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ

 กำรจัดกิจกรรมเตรียมศักยภำพกำร

แข่งขันด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 โครงกำร

อบรมโปรแกรม	 ส�ำเร็จรูป	 Adobe	 Flash	

ระหว่ำงวันที่	19	-	20	มีนำคม	2557	ณ	ห้อง

ปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์	1-	4	คณะวิทยำกำร

จัดกำร	มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ

กิจกรรมส่งเสริมเข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติของนักศึกษา

	 ทำงโปรแกรมวิชำฯได้น�ำนักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรประชุมวิชำกำร	 Knowledge	 and	 Smart	

Technologies	 เป็นกำรประชุมวิชำกำรที่ต้องกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

อย่ำงยั่งยืน	ณ	มหำวิทยำลัยบูรพำ	จังหวัดชลบุรี	กำรประชุมวิชำกำรนี้จะเป็นศูนย์กลำงส�ำคัญส�ำหรับนักวิจัย

และนักพัฒนำในกำรน�ำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสำขำ	 Computational	 Intelligence,	 Intelligent	

Applications,	Intelligent	Computer	Networks	and	Systems	และ	Emerging	Intelligent	Techno

logies	ในวันที่	30-31	มกรำคม	2557	
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ด้านบริการวิชาการ

ค่ำยอำสำคอมพิวเตอร์
	 โปรแกรมวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	จัดกิจกรรมออกค่ำยคอมพิวเตอร์	ในระหว่ำงวันที่	3-5	กุมภำพันธ์	

2557 ณ	โรงเรียนบ้ำนน�้ำซับ	โรงเรียนบ้ำนซับไทรทอง	โรงเรียนบ้ำนโคกสันติสุข	และ	โรงเรียนบ้ำนโนนสำว

เอ้	อ�ำเภอวังน�้ำเขียว	จังหวัดนครรำชสีมำ

โครงการประกวดสื่อออนไลน์ หัวข้อเด็กดี 

	 ซึ่งเป็นกิจกรรมภำยในงำนครบรอบ	 28	 ปี	 กำรสถำปนำคณะวิทยำกำรจัดกำร	 	 โดยเป็นกำรเปิด

โอกำสให้เยำวชนได้แสดงออกถึงควำมสำมำรถ	 และควำมคิดสร้ำงสรรค์	 จัดประกวดเมื่อวันที่	 18	 สิงหำคม	

2557 
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ด้านกิจการนักศึกษาและด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

	 โครงกำรส่งเสริมและท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรมค่ำยคุณธรรม	โดยเป็นโครงกำรอบรมให้กับ

นักศึกษำโปรแกรมวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจชั้นปีที่	 1	 โดยจัดขึ้นในวันที่	 วันที่	 29	 มกรำคม	 2557	 ณ	 วัดป่ำ

ศรัทธำรวม	ต�ำบลหัวทะเล	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดนครรำชสีมำ	โดยมีเนื้อหำดังนี้

-	กิจกรรม	บ�ำเพ็ญประโยชน์	

-	กิจกรรม	ธรรมนันทนำกำร	

-	กิจกรรม	อธิษฐำนจิตสู่ชีวิตใหม่

-	กิจกรรม	ฟังธรรม	(ปุจฉำ-วิสัชนำ)

ทิศทางการด�าเนินงานในอนาคต

	 โปรแกรมวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจตระหนักถึงเร่ืองของกำรก้ำวให้ทันเทคโนโลยี	 โดยเฉพำะ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้ำนธุรกิจ	 และน�ำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้ำนธุรกิจมำประยุกต์ใช้ในกิจกรรมกำร

เรียนกำรสอน	เพื่อเป็นกำรพัฒนำด้ำนกำรเรียนกำรสอน	และพัฒนำนักศึกษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร

ของตลำดแรงงำนภำคธุรกิจต่อกำรประกอบอำชีพ
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“สรรสร้างนักการตลาด พัฒนาภูมิปัญญาสู่สากล”

ผลกำรด�ำเนินงำนของโปรแกรมวิชำกำรตลำด

ด้านบุคลากร

	 ปัจจุบันโปรแกรมวิชำกำรตลำด	มีอำจำรย์ผู้สอนทั้งสิ้น	10	คน	วุฒิปริญญำเอก	1	คน	วุฒิปริญญำ

โท	6	คน	ด�ำรงต�ำแหน่งท�ำงวิชำกำรเป็นผู้ช่วยศำสตรำจำรย์	2	คน

ด้านการวจิยั

โปรแกรมวิชาการตลาด

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบ ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน เงินวิจัยที่รับ

อำจำรย์โชติมำ		ไชยวงศ์เกียรติ กำรสร้ำงตรำสินค้ำ	(Brand	Building)	
สินค้ำข้ำว	ของชุมชนมะเกลือใหม่		
จังหวัดนครรำชสีมำ	:	กรณีศึกษำโรงสี
ชุมชน	ต�ำบลมะเกลือใหม่	อ�ำเภอ
สูงเนิน	จังหวัดนครรำชสีมำ

คณะวิทยำกำรจัดกำร 40,000	บำท

อำจำรย์กนก	บุญศักดิ์ กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนของ

แหล่งมรดกทำงวัฒนธรรมลุ่มแม่น�้ำโขง	

ชี	มูล	ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	

เพื่อเชื่อมกำรท่องเที่ยวประเทศไทย	

ลำวและเวียดนำม

500,000
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แนวทางการพฒันา

ด้านการเรยีนการสอน
	 โปรแกรมวชิำมกีำรส่งเสริมให้บคุลำกรพฒันำกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส�ำคัญ	 คณะและ
โปรแกรมวชิำมีระบบและกลไกในกำรสนบัสนนุให้คณำจำรย์ท่ีก�ำลงัศึกษำต่ออย่ำงเป็นรูปธรรม
แนวทางพฒันา
 มกีำรส่งเสรมิกระบวนกำรเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส�ำคัญอย่ำงต่อเน่ือง	และสนับสนุนให้องค์กรภำยนอก
มส่ีวนร่วมในกำรพฒันำหลกัสตูร	และจดักจิกรรมพฒันำนกัศึกษำทัง้ด้ำนวชิำกำรและวิชำชพี	

กจิกรรมการพฒันานกัศกึษา
  โปรแกรมวชิำมีกำรด�ำเนินงำนกจิกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ	 ร่วมกับนโยบำยของคณะโดยมีกำร	แต่งต้ัง
คณะกรรมกำร	 ประธำนและคณะกรรมกำรนกัศกึษำประจ�ำโปรแกรม	 อบรมผูน้�ำนักศึกษำ	 และมกีำรเขยีน
โครงกำรโดยตรงจำกคณะกรรมกำรประจ�ำโปรแกรมวชิำ	และมกีำรบริกำรข้อมลูข่ำวสำรทีเ่ป็นประโยชน์ต่อศิษย์
ปัจจุบนั	 และศษิย์เก่ำ	 	 ผ่ำนกำรประชำสมัพนัธ์ข่ำวสำร	 เวบ็ไซต์คณะฯ	 ,	 มหำวิทยำลยัฯ	 ,	 E-Learning	 	 ฯลฯ
โปรแกรมวชิำมีกำรจดับริกำรข้อมูลข่ำวสำรด้ำนเศรษฐกจิ	กำรเมือง	กำรตลำดทีเ่ป็นประโยชน์แก่นกัศึกษำ	ศิษย์
เก่ำ	คณำจำรย์	รวมถงึบุคลำกรในมหำวทิยำลัยเป็นประจ�ำทกุเดือน

การวจัิย
 บคุลำกรในโปรแกรมวชิำมีศกัยภำพในกำรท�ำวิจยัในระดับสงู	 ทัง้ระดับภำยในและภำยนอกสถำบนัมี
กำรสนับสนนุให้มีกำรท�ำวิจยัแบบชดุโครงกำร/บรูณำกำรมำกขึน้
แนวทางพฒันา
 	 ส่งเสริมให้คณำจำรย์ตพีมิพ์เผยแพร่ผลงำนวจิยั	 จัดอบรมด้ำนกำรเขยีนบทควำมให้กับคณำจำรย์	 และ
หำช่องทำงกำรตพีมิพ์เผยแพร่ให้กับคณำจำรย์

การบริการวชิาการแก่สงัคม
	 โปรแกรมวชิำมกีำรสร้ำงควำมร่วมมอืกับหน่วยงำนภำยนอก	 ทัง้โรงเรียนระดับมธัยมศึกษำ	 และชมุชน
ในจงัหวดั	 มหำวิทยำลยัต่ำงๆ	 ทัง้ภำครฐัและเอกชน	 เช่น	 กำรร่วมประชุมจัดงำนกำรบริกำรวิชำกำรกับ	 
BrandAge	One-2call	,สมำคมนกักำรตลำดแห่งประเทศไทย	,สมำคมจัดซือ้แห่งประเทศไทย	เป็นต้น	และมกีำร
เชือ่มโยงกบัหน่วยงำนของท้องถิน่	 เพือ่ส�ำรวจควำมต้องกำรของท้องถ่ิน	 โดยมกีำรบริกำรวชิำกำรและวชิำชีพ
อย่ำงต่อเนือ่ง	 และน�ำมำพฒันำโดยบูรณำกำรใช้ในกำรเรียนกำรสอนและสูก่ำรวจัิย	 โดยน�ำควำมรู้ทีไ่ด้เผยแพร่สู่
สำธำรณชน	เป็นภำพทีช่ดัเจน	
	 โปรแกรมวชิำได้น�ำข้อปัญหำหรอืได้ข้อมลูควำมต้องกำรของชมุชน	และน�ำข้อค�ำถำมมำประชมุและ	ได้
ร่วมพัฒนำศกัยภำพด้ำนกำรแข่งขนั	ขบัเคลือ่นด้ำนกำรประกวดแผนธรุกิจ	ได้รับรำงวลั	ที	่1	ระดับประเทศ	ร่วม
กบั	BrandAge	One-2call	ปีต่อมำ	ได้พฒันำประกวดแผนธรุกจิสู	่ระดับอำเซยีน	เพือ่รองรับ	กำรเปลีย่นแปลง	
เช่น	AEC
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ของดโีคราช สูต่ลาด AEC

	 กจิกรรมพเิศษทำงกำรตลำด	 “ของดีโครำช	 สูต่ลำด	
AEC”	ในระหว่ำงวนัทีี	่ 7-8	กนัยำยน	2557	ณ	บรเิวณอำคำร
ยพุรำชเบญจมงคล	 กจิกรรมภำยในงำน	 ประกอบด้วย	 กำรจัด
กจิกรรมพเิศษทำงกำรตลำด	 กำรจัดนทิรรศกำรจ�ำหน่ำย
ผลติภัณฑ์ของดโีครำชจ�ำนวน	33	บธู	 โดย	นกัศกึษำโปรแกรม
วชิำกำรตลำด	 พร้อมด้วย	 กำรอบรมเรือ่ง	 กลยทุธ์กำรตลำด
ระหว่ำงประเทศส�ำหรบัวิสำหกจิชุมชน	โดย	เภสชักรจกัริน	เชดิ
ฉำย	ประธำนหอกำรค้ำจงัหวดันครรำชสมีำ	ต่อด้วยกำรสมัมนำ	
เรือ่ง	สิง่บ่งชีท้ำงภูมศิำสตร์กบักำรพฒันำผลติภณัฑ์ท้องถิน่	โดย
คณุปฏิพทัธ์	 ปำนสนุทร	 นกัวชิำกำรพำณิชย์ช�ำนำญกำร	 กรม
ทรพัย์สนิทำงปัญญำฯและกำรอบรมทำงวิชำกำรเร่ือง	 กลยุทธ์
กำรเจรจำต่อรองกำรจัดซือ้	ในยคุ	AEC	โดยคณุหัสดนิ	สวุฒันะ
พงศ์เชฏ	รองประธำนหอกำรค้ำจังหวดันครรำชสมีำ
	 กำรจดังำนในครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นกำรบริกำร
วชิำกำรให้แก่หน่วยงำนท้ังภำครัฐ	 และเอกชน	 รวมถงึผู้
ประกอบกำร	ผูน้�ำชุมชน	ศษิย์เก่ำ	นกัเรียน	นกัศกึษำ	และประชำชนทัว่ไป	ได้รับควำมรู้ในด้ำนกำรตลำดอำเซียน	
กำรจัดท�ำวสิำหกจิชมุชน	 เพือ่ให้นกัศกึษำน�ำควำมรูท้ีไ่ด้จำกในห้องเรียนมำปฏบิติัจริง	 อนัเป็นกำรกระตุ้นให้เกิด
ควำมคดิสร้ำงสรรค์	ได้ฝึกปฏบิตักิำรท�ำงำน	รูจ้กักำรท�ำงำนเป็นทมี	กำรติดต่อประสำนงำน	และกำรแก้ไขปัญหำ
เฉพำะหน้ำ	รูจ้กัควำมสำมคัคจีำกกำรท�ำงำนร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ	พร้อมท้ังน�ำควำมรู้ไปใช้ให้เกดิประโยชน์

การแข่งขัน เกี่ยวกับทักษะการขาย รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า

ซึ่งเป็นกิจกรรมภำยในงำนครบรอบ	28	ปี	กำรสถำปนำคณะวิทยำกำรจัดกำร		เมื่อวันที่	17	สิงหำคม	2557	
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ทิศทางในการด�าเนินการในอนาคต

	 พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนให้มีควำมทันสมัย	 ล�้ำหน้ำแต่ยังยึดถือในตัวตนของควำมเป็นไทย	

เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ที่ชัดเจนทำงวัฒนธรรม	 รวมถึงสืบสำนควำมเป็นไทยเพื่อประยุกต์เข้ำกับควำมเป็น

โลกำภิวัตน์	 เป็นผู้น�ำศำสตร์ทำงกำรตลำดระดับประเทศ	 ทำงด้ำนบัณฑิตเน้นกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ

ทักษะทำงกำรตลำดและเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ด้วยกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย	 เน้นผู้

เรียนเป็นศูนย์กลำง	 ผนวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อท�ำให้กำรเรียนกำรสอนสำมำรถเข้ำแหล่งข้อมูลที่ทัน

สมัยและชัดเจนมำกขึ้น	 ท�ำงด้ำนคุณธรรมจริยธรรม	 ทำงโปรแกรมวิชำฯ	 เน้นกิจกรรมที่นักศึกษำต้องมีส่วน

ร่วมเพื่อฝึกฝนและพัฒนำจิตใจซึ่งเป็นพื้นฐำนที่ส�ำคัญในก�ำรด�ำเนินธุรกิจ
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โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์

นิเทศศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาสังคม

ทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง ประเทศที่เจริญแล้วจะมีนัก

นิเทศศาสตร์ที่ดีและมีคุณภาพ 

ผลการด�าเนินงานของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์

ด้านบุคลากร
	 บุคลำกรของโปรแกรมวิชำ	 รวมทั้งสิ้น	 13	 คน	 ประกอบด้วย	 ด�ำรงต�ำแหน่งทำงวิชำกำร 

รองศำสตรำจำรย์	1	คน	ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์	จ�ำนวน	2	คน	ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก	จ�ำนวน	2	

คน	ระดับปริญญำโท	จ�ำนวน	11	คน

แนวคิดในการด�าเนินงานของโปรแกรมวิชาฯ 
 สร้ำงสรรค์นักสื่อสำร	เพื่อสืบสำนพัฒนำท้องถิ่นและสังคม

แนวทางในการพัฒนาโปรแกรมวิชาฯและหลักสูตรฯ
  ส่งเสริมและพัฒนำนักสื่อสำรเพื่อตอบสนองต่อกำรพัฒนำท้องถิ่นและสังคม	 โดยกำรส่งเสริม

และพัฒนำทั้งผู้เรียนและอำจำรย์ผู้สอนให้มีควำมเช่ียวชำญทำงด้ำนกำรปฏิบัติงำนกับนักวิชำชีพและงำน

วิจัยทำงด้ำนกำรสื่อสำรให้มำกขึ้น	 เพื่อน�ำองค์ควำมรู้จริงทั้งทำงด้ำนทฤษฎีและปฏิบัติ	 มำส่งเสริมพัฒนำ

ทักษะแนวคิดเชิงสร้ำงสรรค์และบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ	 ส่งผลให้บัณฑิต

นิเทศศำสตร์ของโปรแกรมวิชำฯมีคุณสมบัติพร้อมรองรับสำยงำนในอนำคตได้อย่ำงเป็นมืออำชีพ		

ด้านวิจัย

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบ ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน เงินวิจัยที่รับ

รศ.เนตรชนก		คงทน Community		Participation		in	
Good		Agriculture		Practice	in	
Rice		to		Strengthen		the		Food		
Stability		and		Increase		Family’s	
Income	under		Sufficiency	

Economy		Philosophy:	Nakhon		

Ratchasima	Province
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ด้านวิชาการ

กิจกรรมศึกษำดูงำนที่สถำนีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก	ช่อง	7

อบรมศิลปะกำรแสดงขั้นพื้นฐำนของนักศึกษำโปรแกรมวิชำนิเทศศำสตร์

			 กำรด�ำเนินกิจกรรมอบรมศิลปะกำรแสดงขั้นพื้นฐำนของนักศึกษำโปรแกรมวิชำนิเทศศำสตร์	 	 ใน

วันศุกร์	ที่	17	มกรำคม		2557		ณ	ห้องประชุมคณะวิทยำกำรจัดกำร		มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ	มี

นักศึกษำเข้ำร่วมอบรมจ�ำนวน	40	คน	โดยได้รับเกียรติจำกผู้ก�ำกับละครชื่อดังทำงโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	

7		ได้แก่		คุณมำรุต	สำโรวำท	มำเป็นวิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์ในวงกำรบันเทิงกว่ำ	30	ปี		

โดยกิจกรรมในกำรอบรมกำรแสดงในวันแรก	 เป็นกำรฝึกกำรเคลื่อนไหวของร่ำงกำย	 	 กำรฝึกสมำธิในกำร

แสดง			ส่วนวันที่สองเป็นกำรฝึกทักษะทำงกำรแสดงขั้นพื้นฐำน		กำรจดจ�ำบทละคร	กำรทดสอบกำรแสดง

ขั้นพื้นฐำนรำยบุคคล		และกำรแบ่งกลุ่มท�ำกำรแสดงละครสั้น	3	กลุ่ม		โดยมีวิทยำกรคอยให้ค�ำชี้แนะในกำร

แสดงกลุ่ม	 ซึ่งหลังจำกกำรเสร็จกำรอบรมนักศึกษำก็จะได้รับควำมรู้และทักษะกำรแสดงขั้นพื้นฐำน 

ที่สำมำรถท�ำไปประยุกต์ใช้ในกำรเรียนกำรสอนต่อไปในอนำคต
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ละครเวทีนิเทศศาสตร์ Imagine รักในจินตนาการ

 วันพุธที่	 12	 กุมภำพันธ์	 2557	 โปรแกรมวิชำนิเทศศำสตร์ได้จัดแสดงละครเวที	 เรื่อง	 

“รักในจินตนำกำร”	 โดยกำรจัดกิจกรรมในครั้งนี้	 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษำได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำแนวคิด

ทำงด้ำนกำรสื่อสำรผ่ำนตัวละคร	กำรแสดงออกและแนวควำมคิดเชิงสร้ำงสรรค์	ในกำรน�ำเสนอกระบวนกำร

ผลิตละครและกำรสร้ำงสรรค์ฉำกประกอบกำรเล่นละคร	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำกำร

สื่อสำรกำรแสดงเบื้องต้นและวิชำกำรสร้ำงสรรค์ฉำก	เวทีและกำรจัดแสง	ให้กับนักศึกษำชั้นปีที่	2	กลุ่มวิชำ

เอก	 กำรสื่อสำรมวลชน	 โดยผู้ควบคุมกำรจัดกิจกรรมประกอบด้วย	 อำจำรย์	 ดร.วิเชียร	 ก่อกิจกุศล	 และ

อำจำรย์	เรขำ	อินทรค�ำแหง	ควบคุมกำรแสดงและกำรละคร	และ	อำจำรย์	อิสรชัย	ลำวรรณำ	ควบคุม	ฉำก	

เวทีและกำรจัดแสงประกอบกำรแสดง	
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อบรมบุคลิกภาพนักประชาสัมพันธ์

	 โปรแกรมวิชำนิเทศศำสตร์ได้จัดกำร

อบรมกำร พัฒนำบุ คลิ กภำพของ

นักศึกษำโปรแกรมวิชำนิเทศศำสตร	์

แ ข น ง วิ ช ำ ก ำ ร โ ฆษณำ แ ล ะ ก ำ ร

ประชำสัมพันธ์				โดยได้รับเกียรติจำก 

คุณ	 สุจิตรำ	 กิตติศัพท์	 	 	 ต�ำแหน่งเจ้ำ

หน้ำที่ประชำสัมพันธ์		โรงพยำบำลค่ำย

สุรนำรี			ในวันอังคำร	ที่		13	พฤศจิกำยน		

2556	 	 	 	 ณ	 	 ห้องประชุมวิทยำกำร

จัดกำร	 7	 คณะวิทยำกำรจัดกำร		

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ				โดยวัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรอบรมครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษำได้รับควำม

รู้ภำคทฤษฎีและภำคปฎิบัติในกำรพัฒนำบุคลิกภำพส�ำหรับนักนิเทศศำสตร์และมำรยำทในกำรเข้ำสังคม

จำกวิทยำกรมืออำชีพ		

ด้านบริการวิชาการ
อบรมหลักสูตรบัตรผู้ประกำศในกิจกำรกระจำยเสียง	และกิจกำรโทรทัศน์

	 โปรแกรมวิชำนิเทศศำสตร์	ได้ลงนำมควำมร่วมมือกับ	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง	

กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ	 (กสทช.)	 จัดอบรมผู้สนใจอบรม	 หลักสูตรผู้ประกำศใน

กิจกำรวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อเตรียมควำมพร้อมเข้ำรับกำรทดสอบเพ่ือขอรับใบผู้ประกำศ

ในกำรท�ำหน้ำที่ในกำรกระจำยเสียงทำงด้ำนสื่อสำรมวลชน	 โดยจัดกำรอบรมใน	 3	 ระดับ	 ประกอบด้วย	

ระดับต้น	ระดับกลำง	และระดับสูง	
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 โครงการประกวดถ่ายภาพ หัวข้อเด็กดี 

ซึ่งเป็นกิจกรรมภำยในงำนครบรอบ	28	ปี	กำรสถำปนำคณะวิทยำกำรจัดกำร		เมื่อวันที่	18	สิงหำคม	2557	

ด้านกิจการนักศึกษา
กิจกรรมนิเทศศาสตร์สัมพันธ์กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 6

	 โปรแกรมวิชำนิเทศศำสตร์	 ได้เข้ำร่วม	 กิจกรรมนิเทศศำสตร์สัมพันธ์กลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ครั้งที่	6		ณ	มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์	จังหวัดสุรินทร์	ในระหว่ำงวันที่	11	–	12	ธันวำคม	2556				โดยมี

วัตถุประสงค์	 เพื่อให้นักศึกษำมีโอกำสแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์โดยใช้กิจกรรมเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ

ควำมสัมพันธ์	ประสบกำรณ์และแนวคิดในกำรพัฒนำตนเองทำงด้ำนนิเทศศำสตร์ในอนำคต		โดยมีนักศึกษำ

ของโปรแกรมวิชำนิเทศศำสตร์เข้ำร่วมจ�ำนวน	50	คน
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โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์

“โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้น�าด้านวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
เสริมสร้างการเรียนรู้ และเพิ่มศักยภาพให้กับคนในชุมชน

เพื่อความยั่งยืนของสังคมและประเทศ”

ชื่อประธานโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์
	 รศ.	ชคัตตรัย	รยะสวัสดิ์
ทิศทางการด�าเนินงานในอนาคต 
	 โปรแกรมวิชำเศรษฐศำสตร์	 มุ่งเน้นกำรบริหำรโปรแกรมวิชำแบบมีส่วนร่วมภำยใต้เป้ำหมำย
และตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม	เพื่อรองรับกำรประกันคุณภำพทั้งในและภำยนอกตลอดจน	
กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์แบบบูรณำกำร	 เพื่อน�ำไปสู่กำรจัดกำรศึกษำ	 ของโปรแกรม
วิชำ	 กำรพัฒนำงำนวิชำกำร	 กำรพัฒนำอำจำรย์และนักศึกษำ	 ด�ำเนินกำรวิจัยและเผยแพร่	 เน้น
กระบวนกำรวิจัยแบบมีส่วนร่วม	 มุ่งเน้นกำรเรียนรู้และกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงพื้นที่กับโปรแกรมวิชำ	
ส่งเสริมกำรเรียนรู้และประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง	 โดยเป็นกำรบูรณำกำรวิชำกำร	 งำนวิจัย	 ไปสู่กำร
บริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน	เพื่อให้กำรพัฒนำท้องถิ่นเป็นไปอย่ำงเข้มแข็งและยังยืน

ด้านบุคลากร 
 ปัจจุบนัโปรแกรมวชิำเศรษฐศำสตร์	มอีำจำรย์ผู้สอนทัง้สิน้	10	คน	
	 	 วุฒปิรญิญำเอก		 	 	 1	คน	
	 	 วุฒปิรญิญำโท		 	 	 10	คน
	 ด�ำรงต�ำแหน่งทำงวิชำกำร	
	 	 รองศำสตรำจำรย์จ�ำนวน		 	 2	คน	
	 	 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จ�ำนวน		 5	คน	
	 	 อำจำรย์จ�ำนวน			 	 	 3	คน
ด้านการวจิยั 

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบ ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน เงินวิจัยที่รับ

รศ.ชคัตตรัย	รยะสวัสดิ์
ผศ.	เอกรัตน์	เอกศำสตร์

กำรพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำร
โฮมสเตย์ในพื้นที่จังหวัด
นครรำชสีมำเพื่อรองรับประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน	

มหำวิทยำลัยรำชภัฎ

นครรำชสีมำ

290,000	บำท

ผศ.กรองทิพย์	ชัยชำญ

ผศ.สุภำวดี	มณีเนตร

แนวทำงพัฒนำกำรผลิต	กำรตลำด

พริก	ของเกษตรกร	จังหวัด

นครรำชสีมำ		

มหำวิทยำลัยรำชภัฎ

นครรำชสีมำ

300,000	บำท
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คณาจารย์ผู้รับผิดชอบ ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน เงินวิจัยที่รับ

รศ.	พรณีย์	ตะกรุดทอง กำรจัดกำรควำมรู้ในชุมชน	กรณีศึกษำ
กำรด�ำเนินชีวิตตำมแนวคิดพอเพียงของ
ชุมชนในองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลธงชัย
เหนือ	อ�ำเภอปักธงชัย	จังหวัด
นครรำชสีมำ	

คณะวิทยำกำรจัดกำร	 30,000	บำท

อ.ชลิกำ	ศิลปอนันต์ กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแบบ

เพื่อนช่วยเพื่อน	ส�ำหรับนักศึกษำ

เศรษฐศำสตร์	ในรำยวิชำวิเครำะห์เชิง

ปริมำณ	

คณะวิทยำกำรจัดกำร 10,000	บำท

ผศ.	เอกรัตน์	เอกศำสตร์ ส�ำรวจควำมต้องกำรปรึกษำแนะน�ำของ

วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม	

(SMEs)

ศูนย์ส่งเสริม

อุตสำหกรรมภำค	6

50,000	บำท

กลยุทธ์กำรพัฒนำเศรษฐกิจในพื้นที่

จังหวัดนครรำชสีมำเพื่อเตรียมกำรเข้ำ

ร่วมกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน

มหำวิทยำลัยรำชภัฎ

นครรำชสีมำ

200,000	บำท

กำรประเมินควำมพึงพอใจต่อโครงกำรจัด

งำนฉลองวันแห่งชัยชนะของท่ำนท้ำวสุร

นำรีประจ�ำปี	2557	ขององค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ

องค์กำรบริหำรส่วน

จังหวัดนครรำชสีมำ

75,000	บำท

ผศ.ดร.	สุธำนันธ์	โพธิ์ชำธำร กำรยกระดับคุณภำพผลิตภัณฑ์ผ้ำไหมสู่

มำตรฐำนสำกล	และกิจกรรมพัฒนำ

ทักษะทำงด้ำนกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำก

ผ้ำไหมจังหวัดสุรินทร์	ภำยใต้โครงกำรยก

ระดับคุณภำพผลิตภัณฑ์ผ้ำไหมสู่

มำตรฐำนสำกล

จังหวัดสุรินทร์	โดย

ส�ำนักงำน

อุตสำหกรรมจังหวัด

สุรินทร์

1,500,000	บำท

ผศ.ดร.	สุธำนันธ์	โพธิ์ชำธำร กำรยกระดับคุณภำพผลิตภัณฑ์ผ้ำไหมสู่

มำตรฐำนสำกล	และกิจกรรมพัฒนำ

ทักษะทำงด้ำนกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำก

ผ้ำไหมจังหวัดชัยภูมิ	ภำยใต้โครงกำรยก

ระดับคุณภำพผลิตภัณฑ์ผ้ำไหมสู่

มำตรฐำนสำกล

จังหวัดชัยภูมิ	โดย

ส�ำนักงำน

อุตสำหกรรมจังหวัด

ชัยภูมิ

400,000	บำท

ผศ.ดร.	สุธำนันธ์	โพธิ์ชำธำร กำรพัฒนำกำรรวมกลุ่มและเชื่อมโยง

อุตสำหกรรม	(Industrial	Cluster	

Development)	อำหำรแปรรูปเพื่อ

สุขภำพในจังหวัดนครรำชสีมำ	และ

จังหวัดใกล้เคียง	ปี	2557

ศูนย์ส่งเสริม

อุตสำหกรรมภำคที่	6	

กรมส่งเสริม

อุตสำหกรรม

-
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ด้านกจิการนกัศกึษา 
	 1	กจิกรรมเศรษฐศำสตร์รำชภฎัสูส่งัคม
ด้านบริการวชิาการ
	 1.	กจิกรรมกำรบรกิำรวิชำกำรด้ำนเศรษฐศำสตร์เพ่ือกำรพฒันำท้องถิน่
ด้านส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม
	 1.	กจิกรรมพระพทุธศำสนำกบักำรพัฒนำชมุชน
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พันธกิจของโปรแกรมวิชา

	 1.มุ่งพัฒนำบัณฑิตด้ำนกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรมให้เป็นบุคลำกรที่มีคุณภำพในอุตสำหกรรม

ท่องเที่ยว

	 2.	ส่งเสริมให้บัณฑิตที่จบกำรศึกษำมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร	และมีควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขันกับบุคลำกรในกลุ่มประชำคมอำเซียนได้

	 3.เน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัยและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงในอุตสำหกรรมท่องเที่ยว	และ

บริบทของสังคมในปัจจุบัน

 4.พัฒนำให้เกิดงำนวิจัยและงำนวิชำกำรที่เป็นประโยชน์ต่อกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำ

อุตสำหกรรมท่องเที่ยวในท้องถิ่น	ภูมิภำคและประเทศ

 5.บูรณำกำรกำรด�ำเนินงำนของสำขำวิชำกับศำสตร์อื่นในคณะ	 มหำวิทยำลัย	 ตลอดจนบูรณำกำร

กำรท�ำงำนร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก

ผลการด�าเนินงานของโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ

ด้านบุคลากร 

ปัจจุบันโปรแกรมวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริกำร	มีอำจำรย์ผู้สอนทั้งสิ้น	11	คน

วุฒิปริญญำเอก		2		คน	วุฒิปริญญำโท		9		คน

โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
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ด้านการวิจัย

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบ ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน เงินวิจัยที่รับ

ดร.ณัฏฐินี ทองดี การจัดการตลาดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม
ลุ่มน้�าโขง ชี มูล ในภาค    ตะวันออก
เฉียงเหนือเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ประเทศไทย ลาว และเวียดนาม 

สกว. 354,000

ดร.ณัฏฐินี ทองดี

อาจารย์ขวัญอิสรา ภูมิศิริไพบูลย์

อาจารย์ปรายตา พรหมเสน

การยกระดับขีดความสามารถทางการ
แข่งขัน และกลไกการจัดการตลาด
การท่องเที่ยว   โดยชุมชนแหล่งมรดก
ทางวัฒนธรรมลุ่มน้�าโขง ชี มูล ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

สกว. 1,146,400

อาจารย์กนก บุญศักดิ์ 

(โปรแกรมวิชาการตลาด)

ดร.อานรรต ใจส�าราญ

อาจารย์กติกา กลิ่นจันทร์แดง

การศึกษาพฤติกรรมและภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวชุมชนของแหล่งมรดก
ทางวัฒนธรรมลุ่มล�าน้�าโขง ชี มูล ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามการ
รับรู้ของนักท่องเที่ยว ไทย ลาว และ
เวียดนาม

สกว. 499,600

ดร.ณัฏฐินี ทองดี การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนากลไกการตลาดของเครือ
ข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน

วช.

(งบประมาณแผ่น
ดินมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครราชสีมา)

270,000

ดร.ณัฏฐินี ทองดี (นักวิจัยร่วม
กับคณะการจัดการท่องเที่ยว 
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาร
ศาสตร์ (นิด้า)

“โครงการจัดท�าแผนปฏิบัติการท่อง
เที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวและ
แผนที่กลุ่มเมืองท่องเที่ยว (Zoning)” 

กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬา

15,000,000 

ดร.ณัฏฐินี ทองดี การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การ
ท่องเทียวของอบต.สีดา อ�าเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.สีดา 100,000
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ด้านบริการวิชาการ

1. โครงการบริกำรวิชำกำร ณ	บ้ำนวังวน	ต�ำบลโครำช	อ�ำเภอสูงเนิน

“บริกำรวิชำกำร ณ	 บ้ำนวังวน	 ต�ำบลโครำช	 อ�ำเภอสูงเนิน”	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกำส

ให้นักศึกษำได้แสดงควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดท�ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ

ชุมชน	โดยมีรูปแบบกำรด�ำเนินกิจกรรมเป็นกำรบ�ำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชน	โดยกำรท�ำควำม

สะอำด	 ขุดลอกบริเวณริมล�ำตะคลอง	 และกำรปลูกต้นไม้	 รวมถึงกำรจัดท�ำป้ำยชื่อต้นไม้พื้น

เมืองให้แก่ชุมชน	โดยนักศึกษำสำขำวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริกำร		ณ	บ้ำนวังวน	

ต�ำบลโครำช	อ�ำเภอสูงเนิน	จังหวัดนครรำชสีมำ	ระหว่ำงวันที่	23	-	24	สิงหำคม	2557		

ด้านกิจการนักศึกษา

1. โครงการ	ส่งเสริมกำรพัฒนำนักศึกษำ	

	 กิจกรรมส่งเสริมกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำรนักศึกษำประจ�ำโปรแกรมวิชำและสโมสร

นักศึกษำ“กิจกรรมท่องเที่ยวสำนสัมพันธ์	 ปันควำมรู้สู่ชุมชน	 ครั้งที่	 2”	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิด

โอกำสให้นักศึกษำได้แสดงควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดท�ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ

ชุมชน	 โดยมีรูปแบบกำรด�ำเนินกิจกรรมเป็นกำรบ�ำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชน	 โดยกำรท�ำควำม

สะอำด	 ขุดลอกบริเวณริมล�ำตะคลอง	 และกำรปลูกต้นไม้	 รวมถึงกำรจัดท�ำป้ำยชื่อต้นไม้พื้นเมือง

ให้แก่ชุมชน	 โดยนักศึกษำสำขำวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริกำร	 	 ณ	 บ้ำนวังวน	 ต�ำบล

โครำช	อ�ำเภอสูงเนิน	จังหวัดนครรำชสีมำ	ระหว่ำงวันที่	23	-	24	สิงหำคม	2557		

2. โครงการ	ส่งเสริมกำรพัฒนำนักศึกษำ

 กิจกรรม	 	 สำนสัมพันธ์ท่องเที่ยวและโรงแรม	 “สำนสัมพันธ์ท่องเที่ยวและโรงแรม”	 เป็น

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดควำมสำมัคคีปรองดองและควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงรุ่นพี่และรุ่นน้อง	 วัน

ที่	 15	สิงหำคม	2557  ณ	สนำมกีฬำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ	และห้องประชุมคณะ

วิทยำกำรจัดกำร
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ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

1.	 โครงกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

 “กิจกรรมท่องเที่ยวสำนสัมพันธ์	 ปันควำมรู้สู่ชุมชน	 ครั้งที่	 2”	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิด

โอกำสให้นักศึกษำได้ศึกษำศิลปะ	 วัฒนธรรม	 และศำสนำ	 โดยมีกิจกรรมศึกษำภูมิปัญญำพื้น

บ้ำน	 ได้แก่	 ระหัดวิดน้�ำโบรำณ	 ภูมิปัญญำดั้งเดิมของชำวสวนริมล�ำตะคลอง	 และกำรสืบสำน

วัฒนธรรมประเพณีกำรท�ำบุญร่วมกับชำวบ้ำน	 	 ณ	 บ้ำนวังวน	 ต�ำบลโครำช	 อ�ำเภอสูงเนิน	

จังหวัดนครรำชสีมำ	ระหว่ำงวันที่	23	-	24	สิงหำคม	2557		

ด้านวิชาการ

1. โครงการ	เสริมศักยภำพบัณฑิตเพื่อควำมเป็นเลิศในสำขำวิชำชีพ

กิจกรรม		กำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรและวิชำชีพ

น� ำนักศึกษำเข้ ำร่ วมกำรประกวดออกแบบกิจกรรมกำรท่องเ ท่ียวเชิงส ร้ำงสรรค์ 	 

สัมผัสภูมิปัญญำท้องถิ่น	จัดโดยกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ	ระหว่ำงเดือนมิถุนำยน	–	สิงหำคม	2557		

2. โครงการ	เสริมศักยภำพบัณฑิตเพื่อควำมเป็นเลิศในสำขำวิชำชีพ

กิจกรรม 	กำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรและวิชำชีพ

น�ำนักศึกษำเข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพด้ำนกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว	 จัดโดยคณะ

กำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม	 มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม	 จ.มหำสำรคำม	 วันที่	 14	 พฤศจิกำยน	 2557		

นักศึกษำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน	 จ�ำนวน	 4	 ประเภท	 ได้แก่	 กำรประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมกำรท่องเที่ยว	 กำร

แข่งขันงำนฝีมือบนโต๊ะอำหำร	 กำรแข่งขันทักษะกำรปูเตียงโรงแรมแบบสันทบ	 และกำรแข่งขันตอบค�ำถำม

ด้ำนกำรท่องเที่ยว

3.	 โครงการ	เสริมศักยภำพบัณฑิตเพื่อควำมเป็นเลิศในสำขำวิชำชีพ

กิจกรรม  		 กำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรและวิชำชีพ

น�ำนักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำร	“ประกวดเขียนแผนธุรกิจ	Leisure	and	Learning	@	Doi	Tung”	

จัดโดยมูลนิธิยุทธสำร	ณ	นคร	เพื่อสมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย		วันที่	7	พฤศจิกำยน	2557		
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4. โครงการ	เสริมศักยภำพบัณฑิตเพื่อควำมเป็นเลิศในสำขำวิชำชีพ

กิจกรรม 		 กำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรและวิชำชีพ

	 น�ำนักศึกษำร่วมกำรแข่งขันโครงกำรจัดกำรแข่งขันตอบค�ำถำมระดับชำติทำงด้ำนกำร

ท่องเที่ยว	 กำรโรงแรมและธุรกิจกำรบิน	 รำงวัลบุรฉัตรไชยำกร	 	 จัดโดยคณะกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว	

มหำวิทยำลัยพัฒนบริหำรศำสตร์		วันที่	6	มีนำคม	2558		

5. โครงการ		พัฒนำกระบวนกำรกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรม 	เสริมสร้ำงและพัฒนำคุณภำพทำงวิชำกำรบัณฑิต	สำขำวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว

 น�ำนักศึกษำดูงำนและเข้ำร่วมงำนนิทรรศกำรแสดงสินค้ำและบริกำร	 เพื่อให้นักศึกษำได้

รับควำมรู้และประสบกำรณ์จำกผู้เชี่ยวชำญในด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจไมซ์	 	 ณ	 ศูนย์กำรแสดงสินค้ำและกำร

ประชุม	อิมแพ็ค	เมืองทองธำนี	จังหวัดนนทบุรี		วันที่	7	พฤศจิกำยน	2557	

รางวัลที่ได้รับ

รำงวัลชนะเลิศกำรประกวดออกแบบกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์	สัมผัสภูมิปัญญำท้องถิ่น
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ทิศทางการด�าเนินงานในอนาคต

 โปรแกรมวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริกำร	ได้วำงเป้ำหมำยในกำรด�ำเนินกำรไว้	คือ	กำร
เป็นหน่วยงำนที่มีควำมเฉพำะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือกำรผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของอุตสำหกรรมท่องเที่ยวในประเทศและอำเซียน	 โดยวำงเป้ำหมำยของโปรแกรมในกำรเป็น	 หน่วยงำนที่
เป็น	 “วิทยำลัยหรือสถำบันกำรจัดกำรท่องเที่ยวและโรงแรม	 (Tourism	 and	 Hotel	 College)”	 ที่มีควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะในศำสตร์ด้ำนกำรท่องเที่ยวและอุตสำหกรรมแห่งไมตรีจิต	 โดยมีกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
และแผนกำรด�ำเนินงำนดังนี้		

 1.ปีกำรศึกษำ	 2557	 พัฒนำระบบกำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอน	 หลักสูตรภำษำไทยสำขำ
อุตสำหกรรมท่องเที่ยว	 และสำขำกำรจัดกำรโรงแรมให้สำมำรถตอบสนองได้ตรงกับควำมต้องกำรของท้อง
ถิ่น

	 2.	ปีกำรศึกษำ	2557	พัฒนำระบบกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพของนักศึกษำให้สำมำรถเชื่อมโยงกับ

ท้องถิ่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	

	 3.ปีกำรศึกษำ	 2557	 เริ่มด�ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรนำนำชำติ	 สำขำกำรท่องเที่ยวและสำขำกำร

จัดกำรโรงแรม	และเปิดกำรเรียนกำรสอนในปีกำรศึกษำ	2559

	 4.	 ปีกำรศึกษำ	 2557	 	 เริ่มพัฒนำ

หลักสูตรระดับปริญญำโท	 สำขำกำรจัดกำรท่อง

เที่ยว	 และเปิดหลักสูตรในปีกำรศึกษำ	 2558	

หรือ	2559

	 5.	 ปีกำรศึกษำ	 2557-2559	 พัฒนำให้

เป็นศูนย์กลำงของกำรวิจัยด้ำนกำรท่องเท่ียว

และธุรกิจที่เกี่ยวข้องของภำคตะวันออกเฉียง

เหนือ	และประเทศในกลุ่มอำเซียน

	 6.	 ปีกำรศึกษำ	 2557-2559	 สร้ำง

ควำมร่วมมือกับเครือข่ำยในและต่ำงประเทศใน

กำรวิจัยและกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนด้ำน

อุตสำหกรรมท่องเที่ยว	

 7.	 	 ปีกำรศึกษำ	 2557-2559	 เป็น
หน่วยให้บริกำรชุมชนด้ำนกำรวิจัยและวิชำกำร
ด้ำนกำรท่องเที่ยว	 กำรพัฒนำบุคลำกรใน
อุตสำหกรรมท่องเที่ยวของท้องถิ่น
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บุคลากร
คณะวิทยาการจัดการ
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ผู้บริหาร คณะวิทยาการจัดการ

1. อาจารย์สุภาพร ลักษมีธนสาร   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

2. อาจารย์อิศริย์ เดชตานนท์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

3. ผศ.ดร.สุธาสินี  โพธิ์ชาธาร  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหาร

4. ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง   คณบดี

5. อาจารย์ปรายตา พรหมเสน  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

6. ผศ.เอกรัตน์ เอกศาสตร์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

7. คุณศิริวรรณ อินทเศียร  หัวหน้าส�านักงานคณบดี
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1. อาจารย์เพชรรัตน์ สุทธิเทพ  บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. อาจารย์วันวิสาข์ ธรรมวิชา   บธ.ม.(การเงินและการธนาคาร)  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

3. ผศ.ดร.สุธาสินี  โพธิ์ชาธาร    ปร.ด.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

4. อาจารย์ธวัญรัตน์ ประจันตะเสน   บธ.ม.(การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

     (ประธานโปรแกรมวิชา)

5. อาจารย์ชลิตา แควกลาง    กจ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการ)  มหาวิทยาเทคโนโลยีสุรนารี

โปรแกรมวิชา การเงินและการธนาคาร
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1. ผศ.เอกราช หนูแก้ว    บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. อาจารย์สุธิรา เจริญ     บธ.ม(บริหารธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3. ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง    Doctor of Philosophy in International Business

     สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

4. อาจารย์สุภาพร ลักษมีธนสาร   บธ.ม(บริหารธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

5. อาจารย์ทวี วัชระเกียรติศักดิ์    พบ.ม.(บริหารธุรกิจ)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

6. อาจารย์ดวงพร กิจอาทร     บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

7.อาจารย์นุชจรี ภักดีจอหอ   กจ.ม.(เทคโนโลยีการจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โปรแกรมวิชา การจัดการ
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8. อาจารย์วิภาวี พูลทวี    ศศ.ม(การบริหารองค์การ)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

     (ประธานโปรแกรมวิชา)

9. ผศ.สุชีรา ธนาวุฒิ     กจ.ม.(เทคโนโลยีการจัดการ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

10. อาจารย์รดามณี พัลลภชนกนาถ   กจ.ม.(เทคโนโลยีการจัดการ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

11. ดร.สุวรรณา เตชะธีระปรีดา   Ph.D.(Business Administration) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

12. ผศ.ศิริพร เลิศยิ่งยศ    บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

13. อาจารย์อิศริย์ เดชตานนท์    บธ.ม. (การจัดการธุรกิจโทรคมนาคม)  

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

14. อาจารย์ชิดชนก ปรีชานันท์    บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

15. อาจารย์พวงพรภัสสร์ วิริยะ    กจ.ม.(เทคโนโลยีการจัดการ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

16. อาจารย์ศิริสรณ์เจริญ กมลลิ้มสกุล   บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

17. อาจารย์สุรัตน์ หงษ์ไทย    บธ.ม(บริหารธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

18. อาจารย์ชิตวรา บรรจงปรุ    บธ.ม(บริหารธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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1. อาจารย์เมธี กีรติอุไร   รป.ม.(การจัดการส�าหรับนักบริหาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2.อาจารย์เมธี ฤทธิ์ไธสง   พบ.ม(รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

3. ผศ.ดร.สุวิมล ตั้งประเสริฐ   ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

4. ผศ.ปณพักตร์ พงษ์พุทธรักษ์   บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

5. ผศ.นุชตรียา ผลพานิชย์   M.SC.(Management Human Relation) 

    Abilene Christian University

6. อาจารย์นิรวิทธ์ เพียราษฎร์   กจ.ม.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยบูรพา 

    (ประธานโปรแกรมวิชา)

7. อาจารย์นพดล เพิ่มสมบูรณ์  กจ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

8. อาจารย์ปิยะมาศ สุรภพพิศิษฐ์ บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โปรแกรมวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
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1. อาจารย์กานดา สีหเนตร    Master of Business Administration  Arkansas state University

2. อาจารย์สุจิตรา จ�าปาศรี    บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3. อาจารย์กนก บุญศักดิ์    บธ.ม.(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยบูรพา

4. อาจารย์นพอนันต์ กาญจนวัฒนาวงศ บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

     (ประธานโปรแกรมวิชา)

5. ผศ.วัชราภรณ์ ธิโสภา    บธ.ม.(การตลาด)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

6. อาจารย์ณภัค  คณารักษ์เดโช   บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

7. ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์    กจ.ด.(การจัดการการสื่อสาร)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

8. อาจารย์โชติมา ไชยวงศ์เกียรติ    บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

9. อาจารย์ไพโรจน์ จั้นอรัญ    บธ.ม.(การตลาด/บริหารการตลาด)  มหาวิทยาลัยสยาม

10. อาจารย์จารุวรรณ พนมจีระสวัสดิ์   บธ.ม.(การตลาด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โปรแกรมวิชา การตลาด
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1. อาจารย์นลินี วิทย์ศลาพงษ์    บธ.ม. (การบัญชี)  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

2. อาจารย์สุกฤตา บุรินทร์วัฒนา   บช.ม.(บัญชี)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. อาจารย์กิ่งแก้ว บุญสุข    บธ.ม.(การบัญชีการเงิน)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

     (ประธานโปรแกรมวิชา)

4. ผศ.จันทิมา งานโคกกรวด   บธ.ม.(บัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5. ดร.สวียา ปรารถนาดี    ปร.ด.(บริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

6. รศ.เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ    บธ.ม. (บัญชี)  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

7. ผศ.กนกวรรณ วุฒิกนกกาญจน์    บธ.ม.(การบัญชี)  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

8. อาจารย์ปนัดดา บุญพาวัฒนา   บธ.ม.(บัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

9. อาจารย์จิตติชัย ห่อทอง    บธม.(การจัดการ)  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 

10. อาจารย์ณิชฎา กีรติอุไร   บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

โปรแกรมวิชา การบัญชี
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1. อาจารย์ปรายตา พรหมเสน    วท.ม.(การจัดการการนันทนาการการท่องเที่ยว)     

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. อาจารย์จุฑาทิพย์ สุทธิเทพ     M.A.(Cultural Management) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. อาจารย์สุภาพร ล�้าวรรณวงศ์   วท.ม.(อุทยานและนันทนาการ)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. อาจารย์ ดร.ณัฏฐินี ทองดี    Ph.D.(Architectural Heritege Management and tourism)   

     มหาวิทยาลัยศิลปากร (ประธานโปรแกรมวิชา)

5. อาจารย์ขวัญอิสรา ภูมิศิริไพบูลย์  บธ.ม.(การจัดการการท่องเที่ยว)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6. อาจารย์ธนวัฒน์ โกวิทวณิชภัณฑ์   M.A.(Cultural Management)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7. ดร.อานรรต ใจส�าราญ    บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต    มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

8. อาจารย์พราวพุทธิ วรรณค�า   MASTER OF BUSINESS (EVENT MANAGEMENT) Griffith University

9. อาจารย์กติกา กลิ่นจันทร์แดง   บธ.ม.(การจัดการการท่องเที่ยว)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10. อาจารย์อภิรดี เนติรังษีวัชรา   M.A.(International Hotel and Tourism Management)  

     มหาวิทยาลัยนเรศวร

11. อาจารย์กมลทรรศน์ นวลอนันต์  M.A.(Tourism Management) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

โปรแกรมวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
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1. อาจารย์อภิสิทธิ์ เดิมสันเทียะ   ศศ.ม.(การจัดการสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. อาจารย์จินตนา โต้งสูงเนิน   บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

3. อาจารย์ศุภชานันท์ วนภู   วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. อาจารย์ถิรายุ มีฤกษ์สม   บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5. อาจารย์ธีรศักดิ์ สังข์ศรี    วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6. อาจารย์ศิววิชญ์ จั้นอรัญ   วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

     พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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7. อาจารย์ปฐมาภรณ์ เถาว์พัน   วท.ม.(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) มหาวิทยาลัย

     เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

8. อาจารย์ ดร.เมธี ทองดี   ปร.ด.  (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  มหาวิทยาลัยรังสิต

9. อาจารย์ดร.จิรศักดิ์ ศิริรัตนพล   ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล   

     (ประธานโปรแกรมวิชา)

10. อาจารย์นริศ มิ่งโมรา   วศ.ม.(วศิวกรรมคอมพวิเตอร์) มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนารี

11. อาจารย์เจนจีรา อักษรพิมพ์   บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

12. อาจารย์เอกชัย ปานมาก   บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

13. อาจารย์ลักษมี โขมโนทยั   วศ.ม.(วศิวกรรมคอมพวิเตอร์)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุ

นารี

14.  อาจารย์จิระพงษ์ พนาวงศ์   วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต

15. อาจารย์กนกมน รุจิรกุล   วท.ม.(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

16. อาจารย์ทิพย์สุดา วงศ์ค�าดี    วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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1. ดร.วิเชียร ก่อกิจกุศล    กจ.ด. (การจัดการการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2. อาจารย์บุญตา วัฒนวานิชย์กุล  นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3. รศ.เนตรชนก คงทน    นศ.ม. (นิเทศศาสตร์พัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. ผศ.เมตตา ดีเจริญ    ค.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

     นครราชสีมา

5. อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์   ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6. ผศ.นันทพร อดิเรกโชติกุล   นศ.ม. (นิเทศศาสตร์พัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7. อาจารย์ทัศนีย์ เทียมถนอม   นศ.ม. (การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยสยาม

8. อาจารย์เกศรินทร์ โชคเพิ่มพูน    ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ) 

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9. อาจารย์อิสรชัย ลาวรรณา   ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

     (ประธานโปรแกรมวิชา)

โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์
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10. อาจารย์พงษ์ศักดิ์ พงษ์ทองเจริญ   ว.ม. (การสือ่สารภาครฐัและเอกชน) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

11. อาจารย์ดร.สุชาดา น�้าใจดี     ศศ.ด. (พัฒนาศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

12. อาจารย์จิรพัฒน์ โทพล     ว.ม. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13. อาจารย์พีรวิชญ์ ค�าเจริญ    นศ.ม. (สื่อสารการตลาด) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
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1.ผศ.ดร.สุธานันท์ โพธิ์ชาธาร   ปร.ด.(เศรษฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

    (ประธานโปรแกรมวิชา)

2.ผศ.เอกรัตน์ เอกศาสตร์   วท.ม.(เศรษฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. รศ.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์   วท.ม.(เศรษฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.ผศ.กรองทิพย์ ชัยชาญ   วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5.รศ.พรณีย์ ตะกรุดทอง   ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเกริก

6.ผศ.ศศิธร นิธิปรีชา    สศ.ม.(วิจัยประชากรและสังคม)  มหาวิทยาลัยมหิดล

7.ผศ.สุภาวดี มณีเนตร    วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8.อ.ดร.อัญรัตน์ วิเชียร   ปร.ด.(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9.อ.ชลิกา ศิลปอนันต์    วท.ม.(เศรษฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โปรแกรมวิชา เศรษฐศาสตร์
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1. นางสาวรัชนีวรรณ ผ่องแผ้ว  นักวิชาการพัสดุ 
    บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.นางถนอม  จอนจอหอคนงาน  คนงาน 
    ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านจอหอ
3.นางสาวสมพร อินทร์พงษ์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
    ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
4.นางสาวปัญจารีย์ จิระสุโข   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
    บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5.นางศิริวรรณ อินทเศียร   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
    บธ.ม.(การจัดการ) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
6.นางวาสนา เพ็งทองหลาง   นักวิชาการศึกษา 
    บธ.ม.(การจัดการธุรกิจ) สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
7.นางชญาน์นันท์ ฉิมนาคพันธุ์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
    บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
8.นางสาวกันทิมา จาระนัย   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
    บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
9.นางสาวปภาดา น้อยไพล   นักวิชาการศึกษา  บธ.บ.(การตลาด)  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร
10.นางสาวสุภาพร ยอดทองหลาง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
    ศศ.บ. (อตุสาหกรรมท่องเท่ียวและธุรกจิบรกิาร) มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา
11. นางสาวเครือวัลย์ คงชุ่มชื่น   เจ้าพนักงานพัสดุ  บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

บุคลากร สายสนับสนุน 
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1. นายนราธร สุพรมนตรี   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

    ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์)  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

2. นายประเสริฐ วงศ์สิทธิไพฑูรย์   นักวิชาการศึกษา 

    ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์)  สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

3. นายเลืองสิทธิ์ กองศรีมา ช่างไม้   มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียน

4. นายเรืองเดช กุลชูศักดิ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

    วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

5. นายวงศกร สิงหวรวงศ์   นักประชาสัมพันธ์ 

    นศ.บ.(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

6.นายไพรัช นิ่มนาม   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

    วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

7.นายศุภฤกษ์ ค�าแปล   นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

    วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

8.นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมณีสวัสดิ์   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

    ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

บุคลากร สายสนับสนุน 

128

FM
S

NRRU
128

FM
S

NRRU
129

FM
S

NRRU

Faculty of Management Science



129

FM
S

NRRU

Nakhon Ratchasima Rajabhat University

รายนามผู้จัดท�า รายงานประจ�าปี 2557
ที่ปรึกษา

ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง คณบดี

บรรณาธิการ

อาจารย์ปรายตา พรหมเสน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี โพธิ์ชาธาร

อาจารย์สุภาพร ลักษมีธนสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัตน์ เอกศาสตร์

อาจารย์ทัศนีย์ เทียมถนอม  

นางศิริวรรณ อินทเศียร

นางชญาน์นันท์ ฉิมนาคพันธุ์

นางวาสนา เพ็งทองหลาง

นายศุภฤกษ์ ค�าแปล

นางสาวกันทิมา จาระนัย 

นางสาวปัญจารีย์ จิระสุโข

นางสาวปภาดา น้อยไพล 

นายวงศกร  สิงหวรวงศ์

ภาพประกอบ

นายวงศกร  สิงหวรวงศ์

นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีมณีสวัสดิ์ 

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

บรรณาธิการศิลปกรรมและออกแบบปก

นายวงศกร  สิงหวรวงศ์

จัดรูปเล่ม และจัดพิมพ์ที่

ปลื้ม’s สารพัด และ บริษัท โคราชอิงค์เจ็ท  2010 จ�ากัด




