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วิสัยทัศน์

 แหล่งรวมศาสตร์และศิลป์ของสหวิทยาการ เพื่อการผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการที่ตอบสนอง

สังคมด้วยความรู้คู่คุณธรรม ทั้งชุมชนท้องถิ่นและสากล

 เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านบริหารจัดการ   ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ วิจัยและบริการวิชาการตอบ

สนองสังคมและธุรกิจจากระดับท้องถิ่นสู่สากล

พันธกิจ
 1.  พัฒนาการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม 

รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรมสอดคล้องกับระบบคุณค่า (Value) และวัฒนธรรมของคนไทย

  2.  ทำาการวิจัยเพื่อขยายฐานความรู้เดิมและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ทั้งเชิงแนวคิดทฤษฎีและการประยุกต์ โดย

ใช้ศักยภาพของอาจารย์ภายในคณะ และจากภายนอก ทั้งในด้านผู้เชี่ยวชาญและทรัพยากรต่าง ๆ ที่เกิดจากผลของ

เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และภาคธุรกิจเอกชน ทั้งในและนอกจังหวัด

 3.  ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยยึดหลักจิตสำานึกต่อส่วนรวม (Public mind) และการไม่เลือกปฏิบัติ

 4.  ทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยดำาเนินการปฏิบัติทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

 5.  บริหารจัดการองค์การ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อน พี่ น้อง ความซื่อสัตย์ ความ

รับผิดชอบ ความเป็นหนึ่งเดียวกัน และการพึ่งตนเอง

ปรัชญา
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“ “	 ความสำาเร็จของคณะวิทยาการจัดการเกิดจากความรู้		ความสามารถ		และความร่วมมือ	
ร่วมใจของผู้บริหาร		คณาจารย์		นักศึกษา		บุคลากร		และศิษย์เก่า

ผศ.ดร.เศาวนิต	เศาณานนท์
อธิการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นหนึ่งในคณะที่มีชื่อเสียงโดดเด่นของมหาวิทยาลัย  

ตลอดระยะเวลา  25 ปี ที่ผ่านมาคณะฯ ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  จากผลงานการวิจัย   

การให้บริการวิชาการและจากผลงานของนักศึกษาที่ชนะการประกวดทั้งในเวทีระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ  ซึ่งได้

นำาชื่อเสียงมาสู่คณะฯ และมหาวิทยาลัยเสมอมา

 ผลงานและความสำาเร็จของคณะวิทยาการจัดการ เกิดจากความรู้  ความสามารถ  และความร่วมมือร่วมใจ

ของผู้บริหาร  คณาจารย์  นักศึกษา  บุคลากร  และศิษย์เก่าของคณะฯ ที่ร่วมกันให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาคณะฯ 

อย่างดียิ่ง

 ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  จึงขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้  และขอให้คณะฯ ประสบ

ความสำาเร็จเจริญก้าวหน้าและพัฒนาต่อเนื่อง  เพื่อดำารงความเป็นเลิศด้านบริหารจัดการและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ต่อไป

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศาวนิต  เศาณานนท์

                                                    อธิการบดี

สารจากอธิการบดี
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ถ้อยแถลงของคณบดี
 ในปี พ.ศ. 2554  ที่ผ่านมา  คณะวิทยาการจัดการได้ดำาเนินงานตามพันธกิจด้วยความมุ่งมั่น  ในการผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ชุมชน  เพื่อประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติ  โดยมุ่งเน้นให้

นักศึกษามีความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งจากการเรียนและการทำากิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ คณะได้มุ่ง

เน้นการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ

 การก้าวสู่ปีที่  25  ของคณะวิทยาการจัดการ นับเป็นปีที่คณะมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ จากผลการ

ดำาเนินงาน ที่บุคลากรของคณะสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัยได้อย่างโดดเด่นและเป็นที่ปรากฏ  

ทั้งจากการที่นักศึกษาสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัยในด้านบริการวิชาการ และจากการที่คณะ  

ได้รับความไว้วางใจจากจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานภายในจังหวัดให้ดำาเนินงานในภารกิจด้านบริการวิชาการใน

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (cluster) แปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมภาย

ใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และโครงการส่งเสริม

การท่องเที่ยวเพื่อเส้นทางสายไหมกลุ่มจังหวัด ”นครชัยบุรินทร์”  นอกจากนี้ สำานักงานคณบดียังได้รับการคัดเลือกให้

เป็นหน่วยงานดีเด่นเป็นปีที่สองติดต่อกัน  ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ถึงการเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านบริหารจัดการได้

เป็นอย่างดี  อีกทั้งคณะได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก

 สุดท้ายนี้ในนามผู้บริหารและบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ  ขอขอบคุณคณาจารย์  บุคลากรสาย

สนับสนุน  นักศึกษา  และศิษย์เก่าตลอดจนเครือข่ายภายนอกคณะและขอขอบคุณผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา  ที่ได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน  ทำาให้การดำาเนินงานของคณะประสบความสำาเร็จ  ใน

นามคณบดีคณะวิทยาการจัดการขอแสดงความขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ คณะวิทยาการจัดการหวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่ารายงานประจำาปีฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอื่นๆ ในการนำาข้อมูลไปใช้ประโยชน์  รวมทั้งขอขอบคุณ

บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการทุกคนที่ได้ร่วมมือในการจัดทำารายงานประจำาปีฉบับนี้

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธานันท์  โพธิ์ชาธาร

                คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
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“	 คณะวิทยาการจัดการได้ดำาเนินงานตามพันธกิจด้วยความมุ่งมั่น		ในการผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ชุมชน		เพื่อประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติ

ผศ.ดร.สุธานันท์  โพธิ์ชาธาร
         คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
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““ เปน็จดุศนูย์รวมในการพบปะสังสรรคแ์ลกเปลีย่นความคดิเหน็ซ่ึงกนัและกนั  
รวมทั้งร่วมกันทำากิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อชาวราชภัฎฯทั้งศิษย์ปัจจุบัน  
ศิษย์เก่าและสังคม
          คุณรัชต์พงษ์ ชัยปัทมานนท์ 
    ประธานชมรมศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ
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 กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสติดต่อสื่อสารกับพี่น้องชาวราชภัฎของเรา  ในโอกาสนี้กระผมใน

นามประธานชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  ใคร่ขอประชาสัมพันธ์แนะนำา

ชมรมศิษย์เก่าฯให้ชาวราชภัฎฯได้ทำาความรู้จักกัน  

 ชมรมศิษย์เก่าฯ  ได้ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของศิษย์เก่าของคณะฯ  ที่ปรึกษาหารือกันเพื่อทำาประโยชน์แก่

คณะฯและใช้เป็นจุดศูนย์รวมในการพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมทั้งร่วมกันทำากิจกรรม

ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อชาวราชภัฎฯทั้งศิษย์ปัจจุบัน  ศิษย์เก่าและสังคม

 การก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าฯนั้น ได้รับความสนับสนุนเป็นอย่างดีจากคณะอาจารย์ของทางคณะฯเป็นอย่างดี

ยิ่ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธานันท์  โพธิ์ชาธาร  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ให้การ

ช่วยเหลือทั้งทางด้านสถานที่  และอำานวยความสะดวกในทุกๆด้าน  กระผมในนามคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าฯ  

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์กับทางชมรมศิษย์เก่าฯ มา ณ ที่นี้ด้วย

 สุดท้ายนี้ขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯเพื่อการติดต่อส่งข่าวสาร  และทำา

กิจกรรมต่างๆร่วมกันต่อไป

        

                             รัชต์พงษ์   ชัยปัทมานนท์

                                                         ประธานชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ

                 

สารจากประธานชมรมศิษย์เก่าฯ

“
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สารจากนายกสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ
 สโมสรนักศึกษา ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ ถูกก่อตั้งโดยคณะวิทยาการจัดการแห่งมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งสโมสรนักศึกษามีหน้าที่ในการดำาเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและคณะที่นอกเหนือจากการ

เรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะพร้อมที่จะเป็นบัณฑิตที่ดีในอนาคต และสร้างชื่อ

เสียงต่อคณะและมหาวิทยาลัยเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้วที่สโมสรนักศึกษา ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำาเนิน

การจัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษา เพื่อชื่อเสียงของคณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มาโดย

ตลอด โดยมีนายกสโมสรนักศึกษาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนสโมสรให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงตามเป้าหมายที่ได้วางไว้  

โดยผู้ที่จะขึ้นมารับตำาแหน่งนายกสโมสรจะต้องเป็นผู้ที่มาจากการเลือกตั้งของนักศึกษาภายในคณะ ส่วนผู้ที่เป็น

กรรมการดำาเนินงานในสโมสรจะเป็นนักศึกษาของคณะ โดยมีคำาสั่งแต่งตั้งจากคณบดี ทั้งนี้ผู้ที่เข้ามาทำาหน้าที่ใน

สโมสรนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่เสียสละ มีใจอุทิศ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน แต่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

 ข้าพเจ้า นายพรชัย  เปลี่ยนนอก ในนามของนายกสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ ประจำา

ปีการศึกษา     2554 รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับตำาแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา และภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งใน

การพัฒนากิจกรรมเพื่อนักศึกษา และสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แห่งนี้ ตลอดปีการศึกษา   2554 ข้าพเจ้ามีความสุข ที่ได้เป็นผู้ที่เสียสละต่อประโยชน์ส่วนรวม ในการนี้ข้าพเจ้า 

ขอขอบคุณ อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ 

สโมสรนักศึกษา ภาค กศ.ปช. โปรแกรมวิชาทั้ง 9 โปรแกรม นักศึกษาประธานโปรแกรมทั้ง 9 โปรแกรมวิชา และ

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการทุกท่าน ที่ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่คณะฯ และมหาวิทยาลัย ข้าพเจ้าจักรักษาสิ่งดี

งามเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้า ผู้อื่น และประเทศชาติสืบไป

                  นายพรชัย เปลี่ยนนอก

                นายกสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ
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“	 ภาคภูมิใจที่ ได้ เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากิจกรรมเพื่อ
นักศึกษา และสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะวิทยาการจัดการ และ

มหาวิทยาลัย

นายพรชัย เปลี่ยนนอก
นายกสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ

“
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““	 รว่มแรงร่วมใจ รวมพลังสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นจนสามารถ
ร่วมทำางาน และกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สำาเร็จลุล่วง 

ตามวัตถุประสงค์
นายพุฒิพงษ์ พรมดี

นายกสโมสรนักศึกษา ภาคกศ.ปช คณะวิทยาการจัดการ
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“
สารจากนายกสโมสรนักศึกษา ภาค กศ.ปช.
 การดำาเนินงานของสโมสรนักศึกษา ภาค กศ.ปช. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 

ในรอบปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านมานั้น นับว่าพวกเราทีมงานคณะกรรมการบริหารสโมสรฯ และนักศึกษา ภาค กศ.ปช. 

คณะวิทยาการจัดการ ทุกคนได้ทำาหน้าที่กันอย่างเข้มแข็ง ร่วมแรงร่วมใจ รวมพลังสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นจนสามารถ

ร่วมทำางาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สำาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยดีเสมอมา ซึ่งกระผมมี

ความมั่นใจอย่างยิ่งว่า ผลงานที่ได้รับมอบหมายต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของ อาจารย์ นักศึกษา  

ในรั้วมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกแล้ว ซึ่งกิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้ สำาเร็จได้จากกำาลังใจ แรงกาย แรงใจ สติปัญญา  

ความรับผิดชอบ ความสามัคคี และความเสียสละ(จิตอาสา) ของคณะกรรมบริหารสโมสรฯ และนักศึกษาภาค กศ.ปช. 

คณะวิทยาการจัดการ ทุกท่าน

 กระผมในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริหารสโมสรฯ และนักศึกษา ภาค กศ.ปช. คณะวิทยาการจัดการ  

ขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ และท่านอาจารย์โชติมา ไชยวงศ์เกียรติ อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรฯ 

ที่ให้คำาปรึกษาแก่คณะกรรมบริหารสโมสรฯ ในการดำาเนินงาน และกิจกรรมด้วยดีเสมอมา

                 นายพุฒิพงษ์ พรมดี

         นายกสโมสรนักศึกษา ภาค กศ.ปช. คณะวิทยาการจัดการ
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.เรืองกิตติ์ เหลืองสกุลทอง

อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ดร.ฐิติรัตน์ มีมาก

อาจารย์ ประจำาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

คุณพิสิษฐ์ อดิเรกโชติกุล

ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนมิตรภาพ

คุณรัชต์พงษ์ ชัยปัทมานนท์

กรรมการผู้จัดการบริษัทเมืืองงามรับเบอร์ จำากัด

และประธานชมรมศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ

คุณชัยโรจน์ เตชะเกสรี

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพนครคาร์ จำากัด

คุณภาณุ  เล็กสุนทร

เลขานุการผู้แทนการค้าไทย
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จรรยาบรรณบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
 

 ตามพันธกิจการจัดการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้กำาหนดให้ข้าราชการและบุคลากรทุกคนต้องประพฤติและปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตน เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน อันจะส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานและศักดิ์ศรี

แห่งวิชาชีพตลอดจนเกียรติภูมิ  ซึ่งคณะวิทยาการจัดการได้ใช้แนวทางแห่งจรรยาบรรณกับบุคลากรในการดำาเนินงานของคณะ 

ดังต่อไปนี้ 

 จรรยาบรรณต่อตนเอง
  1. พึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและบุคลากร

  2. พึงมีทัศนคติที่ดี พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและ

ทักษะในการทำางาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

  3. พึงละเว้นการนำาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน เคารพและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นผู้ใด

ประพฤติผิดจรรยาบรรณตาม(3)เป็นความผิดทางวินัย

 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ต่อการปฏิบัติงาน และต่อหน่วยงาน
  1. พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมี

จรรยาบรรณวิชาชีพกำาหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นด้วย

  2. พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม

  3. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำาลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง สมเหตุสมผล  

โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำาคัญ

  4. พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่

  5. พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหาย หรือ 

สิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตน

  6.    พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น 

การช่วยทำางานและการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย

 จรรยาบรรณต่อศิษย์ ต่อผู้รับบริการ ต่อสังคม และต่อประชาชน
  1.  พึงให้บริการอย่างเต็มกำาลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อมีน้ำาใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน 

เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ในอำานาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนำาให้ติดต่อยังหน่วย

งานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่า มีอำานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆต่อไป

  2. พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของบุคคลทั่วไป

  3. พึงรักษาเกียรติภูมิของตนเองและองค์กร โดยไม่กระทำาการใดๆที่เสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพพจน์ขององค์กร

  4.       พงึละเวน้การรบัเงนิหรอืทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดอนัอาจคำานวณเปน็ตวัเงนิได ้ยกเวน้ ในกจิการหรอืธรุการฅ 

งานตามปกติของมหาวิทยาลัย
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 จรรยาบรรณสำาหรับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัย
  1. อุทิศเวลาและเสียสละให้กับงานสอนและวิจัยด้วยความรับผิดชอบ

  2. สั่งสอน สร้างเสริมความรู้ที่ถูกต้องดีงามให้เกิดแก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจเป็นแบบ

อย่างทั้งทางวิชาการและจริยธรรมแก่ศิษย์ รวมถึงให้ความรัก ความเมตตา เอื้ออาทรต่อศิษย์ด้วยความเสมอภาค

  3. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

  4. ไม่กระทำาตนเป็นผู้ปิดกั้นความเจริญทางสติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์

  5. ต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่และไม่ใช้ศิษย์กระทำาการใดๆ 

อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ  ผู้ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณตาม (5)เป็นความผิดวินัยร้ายแรง
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ภาพอนาคต“
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ภาพอนาคต
 1. คณะวิทยาการจัดการเป็นที่พึ่ง เป็นพันธมิตร เป็นผู้ขับเคลื่อนเครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจจากระดับชุมชนเชื่อมโยง 

สู่สากลอย่างสมดุล

 2. คณะวิทยาการจัดการเป็นแหล่งผลิตและถ่ายทอดความรู้ที่หลากหลาย สอดคล้อง เหมาะสมต่อระบบการพัฒนาของ

สังคม

 3.  คณะวิทยาการจัดการผลิตบุคลากรบนฐานแห่งแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

 4.     คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยวัฒนธรรมองค์การสู่การเป็องค์การแห่งการเรียนรู้

 5. คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรที่สร้างเสริมคุณภาพชีวิต ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของบุคลากรอย่างพอเพียง  

มีความก้าวหน้า มั่นคงและรับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา“ “
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กำาหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการงานหลัก  อันได้แก่  ด้าน

วิชาการ  ด้านวิจัย  ด้านบริการวิชาการ  ด้านบุคลากร  ด้านเครือข่าย  ด้านมาตรฐานการศึกษา  ด้านการสื่อสารองค์กร   ด้าน

การจัดการการเงินและงบประมาณ   โดยคำานึงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในคณะ 

 ดังนั้น  แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  จึงเป็นแผนที่จัดทำาขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบ

การดำาเนินงานของคณะ และตอบสนองต่อพันธกิจและวิสัยทัศน์ของคณะ   ภายใต้บริบทสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะพลวัตร  และ

เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  กระบวนการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ของคณะเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน   

ซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก  บุคลากรของคณะทั้งสายสอนและสายสนับสนุน  นักศึกษา  ผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและ

เอกชนรวมทั้งศิษย์เก่า  โดยคณะได้ดำาเนินการทบทวนกรอบการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวทุกปี  สำาหรับในปี พ.ศ. 2554   

คณะได้จัดทบทวนกรอบการดำาเนินงานโดยได้ประเมินผลการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ในปี 2553-2554  และเปิดเวทีเพื่อรับฟัง

ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จากนั้นได้ให้บุคลากรของคณะทั้งสายวิชาการการและสายสนับสนุนร่วมกันคิดและวิเคราะห์

ข้อมูล  และนำาไปสู่การปรับปรุงกรอบการดำาเนินงานของคณะในปี  2555-2556  อันเป็นการพัฒนาแผนปฏิบัติการของคณะให้ทันกับ

สถานการณ์รอบด้านที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ซึ่งจะทำาให้การปฏิบัติงานของคณะเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 ในการนี้ คณะได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำาแผนกรอบการดำาเนินงานคณะ  ในระหว่างวันที่  11-13 

ตุลาคม 2554  ณ โรงแรมเบลล์วิลล่า  เขาใหญ่ รีสอร์ท  อำาเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา โดยได้ดำาเนินการแบ่งกลุ่มระดม

สมองตามยุทธศาสตร์ของคณะ  เพื่อทบทวนกำาหนดกรอบการดำาเนินโครงการและกิจกรรม  และนำาผลที่ได้ไปจัดทำาแผนปฏิบัติการ

งบประมาณประจำาปี 2555-2556  โดยมีความมุ่งหวังที่จะนำาไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด  เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงานของ

คณะและพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป
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การดำาเนินการด้านประกันคุณภาพ
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 คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำาเนินการด้านประกันคุณภาพ ที่มีระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษาภายใน  

เป็นกระบวนการ PDCA ในปีการศึกษา 2553 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ตรวจสอบและประเมินระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน  โดยได้ตรวจสอบตามรายองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา 9 องค์ประกอบ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ของ

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 20 ตัวบ่งชี้  เกณฑ์ของ สมศ. 10 ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย จำานวน 1 

ตัวบ่งชี้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินฯ มีความเห็นว่า ในปีการศึกษา 2553 คณะวิทยาการจัดการมีผลการดำาเนินงานตามเกณฑ์

ของ สกอ. ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 คือมีการดำาเนินงานในระดับดีมาก ผลการดำาเนินงานตามเกณฑ์ของ สมศ. ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.77 คือมีการดำาเนินงานในระดับดี และผลการดำาเนินงานตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 คือมีการดำาเนินงาน

ในระดับดีมาก และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำาเนินกิจกรรมด้านการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สามารถเป็นต้นแบบ

ให้แก่หน่วยงานอื่นได้

 ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สมศ. และมหาวิทยาลัย

จำาแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ

องค์ประกอบ

คะแนนการประเมิน

เกณฑ์ของ สกอ. เกณฑ์ของ สมศ เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และแผน

ดำาเนินงาน
5.00 5.00

2. การผลิตบัณฑิต 4.08 3.17

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 4.00

4. การวิจัย 5.00 3.33 5.00

5. การบริการวิชาการแก่สังคม 4.67 5.00 5.00

6.การบริหารและการจัดการ 5.00

7. การเงินและงบประมาณ 5.00

8.ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00

คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 4.53 3.77 5.00

ผลการประเมิน ระดับดีมาก ระดับดี ระดับดีมาก

การดำาเนินการด้านประกันคุณภาพ
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ประวัติความเป็นมา
คณะวิทยาการจัดการ
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ภูมิหลัง : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เดิมคือ วิทยาลัยครูนครราชสีมา ได้รับการสถาปนาจาก โรงเรียนฝึกหัดครูนครราชสีมา 

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2502 และเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏนครราชสีมา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538  ตั้งแต่วันที่ 25 

มกราคม พ.ศ. 2538  และต่อมาสถาบันราชภัฏนครราชสีมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” ตามพระ

ราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในปี พ.ศ. 2547
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ภูมิหลัง : คณะวิทยาการจัดการ
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 ซึ่งขณะนั้นยังมีสถานภาพเป็นวิทยาลัยคร ู

สังกัดกรมฝึกหัดครู โดยใช้ชื่อว่า “คณะวิชาวิทยาการจัดการ” เริ่มเปิดสอนระดับอนุปริญญาศิลปศาสตร์ (อ.ศศ) หลักสูตร 2 ปี 

จำานวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว และระดับปริญญาตรี 1 สาขา คือ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 

และเริ่มทำาการเปิดเรียนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2529

 ในการก่อตั้งคณะวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์ ดร. อินทร์ ศรีคุณ อธิการวิทยาลัยครูนครราชสีมา ได้อนุมัติงบ

ประมาณแผ่นดินและเงินบำารุงการศึกษา โดยให้ใช้อาคาร 13 เป็นอาคารเรียนและที่ทำาการคณะวิชาวิทยาการจัดการ ทั้งนี้ได้แบ่ง

ส่วนราชการในคณะวิชาวิทยาการจัดการ ตามประกาศแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูนครราชสีมา กระทรวงศึกษาธิการออกเป็น  

5 ภาควิชา ดังนี้

 1. ภาควิชาการเงินและการบัญชี

 2. ภาควิชาการตลาด

 3. ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

 4. ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์

 5. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  

     คณะวิชาวิทยาการจัดการ เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาการจัดการ ตามการพระราชทานนามใหม่จาก พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ทำาให้สถาบันราชภัฎนครราชสีมา เปลี่ยนสถานภาพเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 

2547  เป็นต้นมา 

1 สิงหาคม 2529 : วันสถาปนาคณะวิทยาการจัดการ
 และในวันที่ 1 สิงหาคม 2529 ได้มีการสถาปนา คณะวิชาวิทยาการจัดการ ณ อาคาร 13 โดยมีนายจรูญ หลั่งน้ำาสังข์  

ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าคณะวิชาวิทยาการจัดการคนแรก จึงทำาให้คณะวิทยาการจัดการถือเอา วันที่ 1 สิงหาคม 2529 เป็นวันสถาปนา

คณะวิทยาการจัดการนับจากนั้นสืบมา 
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“ การบริหารและ
ทรัพยากรดำาเนินงาน
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แผนภูมิโครงสร้าง
คณะวิทยาการจัดการ

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

หัวหน้าสำานักงานคณบดี ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการและประเมินผล

รองคณบดี
ฝ่ายวางแผนและบริหาร
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คณบดี

ประธานโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

ประธานโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(การบัญชี)

ประธานโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(การเงินและการธนาคาร)

ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ(การตลาด)

ประธานโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ประธานโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์

ประธานโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์

ประธานโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
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วุฒิการศึกษา บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ

จำานวน

วุฒิการศึกษา

ต่ำากว่า

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

สายสอน 93 - 1 82 10

สายสนับสนุน 16 2 13 1 -

รวม 109 2 14 83 10

ปริญญาโท

ปริญญาโท

ต่ำากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาเอก

ปริญญาตรี

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

วุฒิการศึกษา สายสนับสนุน

วุฒิการศึกษา สายสอน
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จำานวนตำาแหน่งทางวิชาการ คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

ตำาแหน่งทางวิชาการ จำานวน

รองศาสตราจารย์ 3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15

อาจารย์ 75

รวม 93

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
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งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณ บ.กศ. งบประมาณ กศ.ปช.
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งบประมาณ ปี 2553 รวม 19,176,920 บาท

งบประมาณ ปี 2554 รวม 18,833,010 บาท 

แผนภูมิงบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ
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ปีงบประมาณ 2553 19,716,920 

งบประมาณ แผ่นดิน 2,015,700

                      บ.กศ.                      14,903,610

                     กศ.ปช.                       2,797,610

ปีงบประมาณ 2554 18,833,010 

งบประมาณ แผ่นดิน 3,147,200

                      บ.กศ. 12,189,150 

                     กศ.ปช. 3,496,660 
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อาคารสถานที่  อุปกรณ์เครื่องมือ และเทคโนโลยี

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีสถานที่ เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ซึ่งคณะนำาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการ อาทิ โปรแกรม ยืม-จอง อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โปรแกรมจองห้องประชุมออนไลน์ 

โปรแกรมตัดยอดเอกสาร และโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ ซึ่งเป็นระบบที่คณะออกแบบและพัฒนาขึ้นเอง พร้อมด้วยห้องปฏิบัติ

การคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับการใช้งานกว่า 300 เครื่อง มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สำาหรับสนับสนุนการดำาเนิน

งานในทุกภารกิจของคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยระบบการจัดการสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ภายในอย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถรองรับการปรับขยายระบบเครือข่ายในอนาคตและมีการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย ของ

คณะวิทยาการจัดการ (fmswifi) จำานวน 3 จุดและเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัย (nrruwifi) จำานวน 11 จุด เพื่อสนับสนุนการทำางาน

ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาโดยได้ขยายการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในคณะ ได้แก่ห้องเรียน 

ห้องประชุม โปรแกรมวิชาต่างๆ รวมถึงจุดพักผ่อนของนักศึกษา เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย (Wireless 

Access Point) ห้องปฏิบัติการทางโรงแรม ห้องปฏิบัติการทางนิเทศศาสตร์ สตูดิโอสำาหรับผลิตรายการโทรทัศน์ ห้องปฏิบัติการวิทยุ

กระจายเสียง และโรงละคร โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลและให้คำาปรึกษาอย่างใกล้ชิด 

 ซึ่งนอกเหนือจากห้องปฏิบัติการต่างๆแล้ว คณะวิทยาการจัดการมีห้องประชุมและสัมมนาจำานวน 6 ห้องพร้อมอุปกรณ์

อำานวยความสะดวกเพื่อรองรับการจัดอบรมและสัมมนาให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร
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การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

 การดำาเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ  นอกจากมีกรอบการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์แล้ว  คณะยังได้จัดทำาแผน

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเพื่อใช้ในการดำาเนินงานของคณะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 ในปี พ.ศ. 2554  คณะวิทยาการจัดการดำาเนินการด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำาเนินงานบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายในคณะวิทยาการจัดการขึ้น  เพื่อทำาหน้าที่วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง

ในงานแต่ละงานของคณะที่ดำาเนินการและจัดทำาแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายในส่งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานตามแผน  และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจำาคณะ

เพื่อพิจารณา  และนำาผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทั้งสองชุดไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง

ในรอบถัดไป  ซึ่งคณะกรรมการดำาเนินงานบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายในคณะได้กำาหนดความเสี่ยงที่จะ

ดำาเนินการควบคุมในปี พ.ศ. 2555 ไว้  3 งาน  ได้แก่  งานบริหารจัดการครุภัณฑ ์ งานแผนพัฒนาบุคลากรและงานระบบ

ฐานข้อมูลและสารสนเทศการบริหารงาน  
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“ “การผลิตบัณฑิต
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หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554
 

 การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม เพื่อความเจริญอย่างยั่งยืนของท้อง

ถิ่นและประเทศชาติ ถือเป็นพันธกิจที่สำาคัญยิ่งของคณะวิทยาการจัดการ ในปีการศึกษา 2554 นี้ คณะได้เปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ 

ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

โดยแบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำานวน 10 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาโท จำานวน 1 หลักสูตร 

 คณะมีนโยบายในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาให้

ทัดเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ และมีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ที่มุ่งให้ผู้

เรียนบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สำาคัญ คือ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี 

มีความสามารถในการใช้ความรู้เพื่อคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา มีภาวะผู้นำาและสามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีทักษะ

ด้านคณิตศาสตร์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หน่วยงานบริหารหลักสูตร หลักสูตรที่เปิดสอน

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตรบัณฑิต

โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต
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 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอน มีจำานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยเป็นหลักสูตรที่

มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น ให้มีความรอบรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการ เน้นความเป็น

สากลด้านหลักการและแนวคิด มีคุณธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ อีกทั้งสามารถปรับเปลี่ยนให้ทันกับสภาพแวดล้อมทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ ในปีการศึกษา 2554 ประกอบด้วย 

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

 2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

 3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

 4. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

 5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 มีจำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 137 - 140 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชาและในแต่ละกลุ่ม ดังนี้

1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป                    30 หน่วยกิต

   1.1 กลุ่มวิชาภาษา                  12-15 หน่วยกิต

   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                   3-6 หน่วยกิต

   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                   3-6 หน่วยกิต

   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์                   6-9 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ                101-104 หน่วยกิต

    2.1 กลุ่มวิชาแกน                    51 หน่วยกิต

    2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ                  30-36 หน่วยกิต

    2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก                  12-21 หน่วยกิต

    2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                     5 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี                      6 หน่วยกิต
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2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
       มีจำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชาและในแต่ละกลุ่ม 

ดังนี้

1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป                    30 หน่วยกิต

   1.1 กลุ่มวิชาภาษา                  12-15 หน่วยกิต

   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                   3-6 หน่วยกิต

   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                   3-6 หน่วยกิต

   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์                   6-9 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ                    98   หน่วยกิต

    2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ                    30 หน่วยกิต

    2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก                    54 หน่วยกิต

    2.3 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ                     9 หน่วยกิต

    2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                     5 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี                      6 หน่วยกิต
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1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป                    30 หน่วยกิต

   1.1 กลุ่มวิชาภาษา                  12-15 หน่วยกิต

   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                   3-6 หน่วยกิต

   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                   3-6 หน่วยกิต

   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์                   6-9 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ                    92   หน่วยกิต  

    2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ                    33 หน่วยกิต

    2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก        ไม่น้อยกว่า  45      หน่วยกิต

       2.2.1 เลือกแขนง                    30 หน่วยกิต

       2.2.2 เลือกทั่วไป                    15 หน่วยกิต

    2.3 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ                     9 หน่วยกิต

    2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                     5 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี                      6 หน่วยกิต

3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

     มีจำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชาและในแต่ละกลุ่ม 

ดังนี้
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4. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

 มีจำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชาและในแต่ละกลุ่มดังนี้

1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป                    30 หน่วยกิต

   1.1 กลุ่มวิชาภาษา                  12-15 หน่วยกิต

   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                   3-6 หน่วยกิต

   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                   3-6 หน่วยกิต

   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์                   6-9 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ                    99   หน่วยกิต

    2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ                    72 หน่วยกิต

    2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก                    15 หน่วยกิต

    2.3 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ                     9 หน่วยกิต

    2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                    3-5 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี                      6 หน่วยกิต
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5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 มีจำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

องค์ประกอบของหลักสูตร

จำานวนหน่วยกิต

ทำาวิทยานิพนธ์

(แผน ก. แบบ ก.2)

ภาคนิพนธ์

(แผน ข.)

          1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต

          2. หมวดวิชาบังคับ 12 12

          3. หมวดวิชาเลือก 12 18

          4. หมวดวิทยานิพนธ์ 12 -

          5. หมวดภาคนิพนธ์ - 6
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จำานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาการจัดการ 
ประจำาปีการศึกษา พ.ศ. 2554 (จำาแนกตามหลักสูตร) 

หลักสูตร
จำานวนนักศึกษา (คน)

ภาคปกติ ภาค กศ.ปช.

ระดับปริญญาตรี 4 ปี

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 219 150

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 152 109

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 94 57

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 77 31

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 68 -

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 89 -

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 71 -

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 45 23

นิเทศศาสตรบัณฑิต 141 65

เศรษฐศาสตรบัณฑิต 24 -

ระดับปริญญาตรี เทียบโอน

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 72 184

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 141 131

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 77 66

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 22 30

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - -

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 42 -

รวมทั้งสิ้น 1,334 846

ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ภาคพิเศษ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - 27

รวมทั้งสิ้น - 27

 ที่มา:  1) สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2554

 2) ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2555
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จำานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาการจัดการ 
ประจำาปีการศึกษา พ.ศ. 2554 ภาคปกติ 
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ประจำาปีการศึกษา พ.ศ. 2554 ภาค กศ.ปช
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จำานวนนักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษา  
ประจำาปี พ.ศ. 2554 (จำาแนกตามหลักสูตร) 

หลักสูตร
จำานวนนักศึกษา (คน)

ภาคปกติ ภาค กศ.ปช.

ระดับปริญญาตรี 4 ปี

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 110 48

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 124 213

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 167 35

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 145 68

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) 122 28

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 61 8

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 29 10

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 35 8

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 55 -

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 58 8

นิเทศศาสตรบัณฑิต 70 16

เศรษฐศาสตรบัณฑิต 5 -

ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ภาคพิเศษ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - 17

รวมทั้งสิ้น 981 459

 

ที่มา:  1) สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2555

 2) ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2555
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จำานวนนักศึกษาภาคปกติ ที่สำาเร็จการศึกษา  
ประจำาปี พ.ศ. 2554 (จำาแนกตามหลักสูตร) 
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จำานวนนักศึกษาภาค กศ.ปช ที่สำาเร็จการศึกษา  
ประจำาปี พ.ศ. 2554 (จำาแนกตามหลักสูตร) 
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“
“ผลการดำาเนินงานตามภารกิจ
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“ Lifelong Learning, the Way 
of Sustainable Development

อ.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

“
54 / Faculty of Management Science



 ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
 

 ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละสาขาวิชา มีการจัดรายวิชาที่มีความหลากหลาย เน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  

กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ มีทักษะในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้จากการวิจัย  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ โดยจัดให้ผู้เรียนได้นำาความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ  

ทั้งในรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

 เพื่ อให้ผู้ เ รียนได้ เ รียนรู้ ถึ งการนำาความรู้ทางทฤษฎี ไปใช้ ในทางปฏิบัติภายใต้บริบทสภาพแวดล้อมต่างๆ  

ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์จึงได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากบุคคล หน่วยงาน หรือชุมชนภายนอก ทั้งในด้านวิชาการ

หรือวิชาชีพ โดยสนับสนุนให้โปรแกรมวิชาต่างๆ เชิญบุคลากรภายนอกที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายสาขามาเป็นอาจารย์พิเศษสอน

ทั้งรายวิชาหรือบรรยายในบางคาบเวลา ตลอดจนการจัดกิจกรรมนำานักศึกษาไปรับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมหน่วยงานภายนอก

สถาบัน

 นอกจากนี้  ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้โปรแกรมวิชาต่างๆ ส่งตัวแทนนักศึกษาในหลาก

หลายสาขาวิชา เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการในเวทีระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ทำาให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการเข้าร่วม

แข่งขัน เกิดวิสัยทัศน์ มุมมองที่ดี เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพและทักษะเชิงวิชาการของนักศึกษา และ

สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างมาก
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“ “การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเป็นพื้นฐาน
สำาคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพร	อดิเรกโชติกุล
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหาร
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 ฝ่ายวางแผนและบริหาร 
 ฝ่ายวางแผนและบริหาร  คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำาเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยเน้นการบริหารจัดการ

แบบมีส่วนร่วมทั้งจากบุคลากรภายในคณะและเครือข่ายภายนอก  เพื่อให้การวางแผนและการบริหารงานของคณะเกิดประสิทธิภาพ

และบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของคณะ  รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา  ผลการ

ดำาเนินงานในรอบปี  2554 ที่ผ่านมา มีผลการดำาเนินงาน  ดังนี้

 1. งานด้านยุทธศาสตร์  ได้แก่  การทบทวนกรอบการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะ  

 2. งานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  ได้แก่  จัดทำาแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุม

ภายในส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 3. งานด้านงบประมาณ  ได้แก่  การจัดทำาแผนปฏิบัติการงบประมาณ  การติดตามการใช้งบประมาณของคณะให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด

 4. งานด้านบุคลากร  ได้แก่  โครงการพัฒนาผู้บริหารของคณะในทุกระดับ  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะ  

โครงการศึกษาดูงาน

 5. งานด้านการประชาสัมพันธ์  ได้แก่  การจัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะผ่านช่องทางต่างๆ เช่น  รายงานประจำาปี  

จดหมายข่าว  แผ่นพับ  ป้ายประชาสัมพันธ์  โทรทัศน์วงจรปิด  ฯลฯ 

 การดำาเนินงานในด้านต่างๆ ได้ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี  โดยมีการวางแผนและมีการทบทวนผลการ

ดำาเนินงานในแต่ละกิจกรรม  ทั้งนี้ เพื่อนำาไปปรับปรุงการดำาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในรอบปีต่อไป
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“ มุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนา
คุณภาพของนักวิจัย และให้งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาคณะ      
        อ.ดร.ณัฏฐินี ทองดี
       รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

“
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การดำาเนินงานด้านการวิจัย 
 งานบริการวิชาการ งานประกันคุณภาพ (และการจัดการความรู้) ปี 2554    

 คณะวิทยาการจัดการ เป็นหน่วยงานที่ให้ความสำาคัญกับการพัฒนางานวิจัย และอาจารย์นักวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง โดย

กำาหนดให้เป็นหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ โดยมีแนวทางในการทำางาน คือ “มุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ทั้ง

ต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพของนักวิจัย และให้งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคณะ” 

 ซึ่งการดำาเนินงานภารกิจด้านการวิจัย ดำาเนินงานโดยคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ  และมีรองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการเป็นผู้กำากับนโยบายและการดำาเนินงาน ในปี พ.ศ.2554 ที่ผ่านมา คณะได้มีการพัฒนางานวิจัยร่วมกับชุมชนในพื้นที่

อำาเภอสีคิ้ว โดยมีการลงนามความร่วมมือกับอำาเภอสีคิ้ว ในการวิจัยและพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ผลงานวิจัยใน

รอบปีที่ผ่านมา คณะได้กำาหนดให้เป็นงานวิจัยในเชิงพื้นที่ และการวิจัยที่สามารถบูรณาการวิจัยเข้ากับการจัดการเรียนการสอนและ

งานบริการวิชาการ ทำาให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์กับพื้นที่และผลงานวิชาการอย่างมาก 

 ปีงบประมาณ 2554 คณะได้กำาหนดแผนการจัดการงานวิจัยออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมการทำาวิจัยในเชิงพื้นที่  

การสร้างนักวิจัย การหนุนเสริมความรู้ด้านการวิจัย และการจัดทำาวารสารวิชาการ โดยมีรายละเอียดงบประมาณในตารางต่อไปนี้

 

 ผลจากการดำาเนินงานดังกล่าวทำาให้คณะวิทยาการจัดการ โครงการวิจัยทั้งสิ้นกว่า 50 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 20 

ล้านบาท เกิดนักวิจัยจำานวนทั้งสิ้น 60 คน คิดเป็น ร้อยละ 58.8 ของอาจารย์ทั้งหมด 

กิจกรรมการหนุนเสริมวิจัย  

 คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการการหนุนเสริมวิจัยโดยแยกออกเป็น 

2 ประเด็น คือ การหนุนเสริมความรู้เรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่และการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน  

โดยวิทยากร คือ ดร.ปรีชา อุยตระกูล และอาจาย์ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ ซึ่งทั้งสองท่านยังได้ทำาหน้าที่ในการพี่เลี้ยงคอยให้คำาแนะแก่

นักวิจัยอีกด้วย ประเด็นต่อมาที่คณะได้ดำาเนินงาน คือ การหนุนเสริมความรู้เรื่อง “เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ และ

การเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนสู่วิจัยชุมชน”  

โดยวิทยากร รศ.ดร.กัลกพฤษก์ ผิวทองงาม และรศ.ดร. คงศักดิ์ ธาตุทอง จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมการหนุนเสริม  ดัง

กล่าวส่งผลให้คณาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการได้รับความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดในการทำางานวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน

วิจัย โดยการเขียนบทความ ซึ่งนับเป็นจุดที่คณะจำาเป็นต้องให้ความสำาคัญและมีการพัฒนา  

ลำาดับที่                           กิจกรรม งบประมาณ

1 การส่งเสริมการทำาวิจัยและการสร้างนักวิจัย 200,000
2 การหนุนเสริมความรู้ด้านการวิจัย 50,000

3 การจัดทำาวารสารวิชาการ 60,000
4 งบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อการอุดหนุนทุนวิจัย 300,000

รวมงบประมาณ 610,000
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กิจกรรมการจัดทำาวารสารวิชาการ ฉบับที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ

  การจัดทำาวารสารวิชาการเป็นภารกิจที่คณะให้ความสำาคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้

จากการวิจัยสู่ประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วไป โดยคณะมีเป้าหมายในการจัดทำาวารสารวิชาการเป็นประจำาทุกปี โดยมีบทความทั้งที่เป็น

บทความจากบุคลากรภายในและภายนอก รวมทั้งสิ้น จำานวน 13 บทความ   

เป้าหมาย ทิศทางการดำาเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ปี 2555
 “มุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพของนักวิจัย 

และให้งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคณะ” 

 จากแนวทางและเป้าหมายของการวิจัยและบริการวิชาการ คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ

จะมีการดำาเนินงานการพัฒนางานวิจัย งานบริการวิชาการมาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายสำาคัญของการดำาเนินงาน 

คือ “จะให้งานวิจัยเป็นฐานองค์ความรู้ในการของการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน อาจารย์ บุคลากร และท้องถิ่น” โดยใน

ปี 2555 นี้คณะวิทยาการจัดการ ได้วางแนวทางการดำาเนินงานด้านการวิจัย คือ มุ่งเน้นให้ความสำาคัญกับงานวิจัยในชั้นเรียน ทั้งนี้

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีแผนในการดำาเนินการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อสร้างองค์ความรู้

ใหม่ ต่อยอดการวิจัยที่ผ่านมา และการเชื่อมโยงงานวิจัย งานวิชาการไปสู่ชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปพร้อมๆกัน และยังมุ่งเน้นให้

เกิดการบูรณาการงานวิจัยไปกับงานบริการวิชาการแก่ชุมชนเข้าด้วยกัน ตลอดจนคณะยังได้มีการกำาหนดกิจกรรมการหนุนเสริมองค์

ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยให้กับอาจารย์ นักวิจัยทุกท่าน ตลอดจนการสร้างเวทีและช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ

ในรูปแบบของวารสารวิชาการ และการจัดการประชุมวิชาการเพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยและงานวิชาการให้กับคณาจารย์ และบุคคล

ภายนอกที่สนใจอีกด้วย

ผลงานเด่นในรอบปี 
1. กิจกรรมการสร้างความร่วมมือในการวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชน อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

 กิจกรรมการสร้างความร่วมมือในการวิจัยและบริการแก่ชุมชน จัดขึ้นภายใต้กิจกรรมการบริการวิชาการ หัวข้อ “การสร้าง

ความเข้มแข็งให้ชุมชนบนฐานความรู้และการวิจัย” ที่คณะวิทยาการจัดการได้กำาหนดไว้ในแผนงานงบประมาณประจำาปี 2554 โดย

การลงนามความร่วมมือ (MOU) นี้จัดขึ้นระหว่างคณะวิทยาการจัดการ และอำาเภอสีคิ้ว โดยมีตัวแทน คือ นายอำาเภออำาเภอสีคิ้ว  

คุณวีระ จันทรทิพรักษ์ เมื่อวันที่  4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ณ หอประชุม ที่ว่าการอำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา สาระของความร่วมมือ

ดังกล่าว คือ การมุ่งเน้นการทำางานร่วมกันในด้านการวิจัย และการบริการวิชาการระหว่างทั้งสองหน่วยงาน และจะทำาให้อำาเภอสีคิ้ว

เป็นแหล่งเรียนรู้ของคณะวิทยาการจัดการในศาสตร์ด้านต่างๆ ที่คณะดำาเนินการอยู่ นอกจากกิจกรรมนี้แล้ว ยังมีการจัดทำากิจกรรม

การบริการวิชาการเรื่องของบทบาทของผู้สูงอายุเชื้อสายไทยวน ที่อยู่ในอำาเภอสีคิ้วที่มีต่อกิจกรรมทางสังคม โดยมี ผศ.ศศิธร นิธิปรีชา  

หนึ่งในอาจารย์นักวิจัยในพื้นที่เป็นผู้ดำาเนินกิจกรรม 
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2. โครงการการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) แปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมปี 2554

 ผศ.ดร.สุธานันท์ โพธิ์ชาธาร และคณาอาจารย์จากโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการตลาด 

โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้ดำาเนินการเป็นที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาการรวมกลุ่ม

อุตสาหกรรม (Cluster) แปรรูปผลิตภัณฑ์ไหม ให้แก่ สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โดยงบประมาณภายใต้กิจกรรมตามยุทธศาสตร์

ไหมกลุ่มจังหวัดภาตตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จำานวน 7,292,000 บาท กิจกรรมโครงการดังกล่าวมีเป้าหมาย คือ เพื่อยกระดับ 

และพัฒนาขีดความสามารถของคลัสเตอร์ผู้ประกอบการไหมให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการ การทำานวัตกรรม และ

ด้านการตลาด เพื่อให้เกิดเครือข่ายผู้ประกอบการ และการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ โดยมีระยะเวลาการดำาเนินงานระหว่างเดือน 

กรกฎาคม ถึงกันยายน 2554    

3. โครงการการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางสายไหมกลุ่มจังหวัด 

 ดร.ณัฏฐินี ทองดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรม 

ท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป และโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยได้รับการ

พิจารณาเป็นที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางสายไหมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จากสำานักงาน

กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์ โดยมีงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 13,000,000 บาท ดำาเนิน

โครงการระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนมิถุนายน 2554 เป้าหมายของโครงการดังกล่าว คือ การพัฒนาและส่งเสริมให้หมู่บ้าน

ผ้าไหมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้ง 4 จังหวัดได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวผ้าไหมนครชัยบุรินทร์ ซึ่งการพัฒนา

ดังกล่าวดำาเนินการตามแนวทางของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง คือ การพัฒนาองค์ประกอบของการท่องเที่ยว ได้แก่ 

องค์ประกอบการด้านแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาผ้าไหม การประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การให้บริการทางด้านการท่องเที่ยว คือ การบริการที่พักแบบโฮมสเตย์ 

ผู้นำาเที่ยว สิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนรูปแบบการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว 

4. โครงการการส่งเสริมการท่องเที่ยว (Road show) เพื่อขยายฐานการตลาดการท่องเที่ยวและสินค้า OTOP 

จังหวัดนครราชสีมา
 ดร.ณัฏฐินี ทองดี และคณาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ ดร.วิเชียร ก่อกิจกุศล อาจารย์บุญตา  

วัฒนวาณิชย์กุล อาจารย์ดวงพร กิจอาทร อาจารย์ทัศนีย์ เทียมถนอม  อาจารย์ปรายตา พรหมเสน และอาจารย์สุภาพร  

ล้ำาวรรณวงษ์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นที่ปรึกษาดำาเนินงานโครงการการส่งเสริมการขาย (Road show) และขยายฐานการ

ตลาดการท่องเที่ยวและสินค้า OTOP สำานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา งบประมาณทั้งสิ้น 6,225,500  บาท 

โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเกิดการขายและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวขึ้น โดย

มีการดำาเนินการระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 2554 โดยดำาเนินการเป็น 3 ระดับ คือ ระดับจังหวัด ดำาเนินการใน

ระหว่างงานฉลองชัยท้าวสุรนารี ระดับประเทศดำาเนินการ ณ อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และระดับต่างประเทศดำาเนินการ  

ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
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 ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 คณะวทิยาการจดัการ          ไดใ้หค้วามสำาคญักบัการสรา้งเครอืขา่ยเพือ่การบรหิารจดัการและดำาเนนิกจิกรรมการพฒันานกัศึกษา 

ให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์และพันธกิจ ตลอดจนเป็นไปตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา โดยนอกจากจะจัดตั้งคณะ

กรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนคณาจารย์จากโปรแกรมวิชาต่างๆ แล้ว ยังอาศัยนักศึกษาแกนนำาซึ่งประกอบ

ด้วยกรรมการนักศึกษาในแต่ละโปรแกรมวิชา และกรรมการสโมสรนักศึกษาเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และพัฒนาการจัด

กิจกรรม   งานด้านกิจการนักศึกษาตลอดปี พ.ศ.2554  จึงสามารถดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลงานการดำาเนินกิจกรรม

ต่าง ๆ ดังนี้

 1. งานด้านการทำานุบำารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  ได้แก่ กิจกรรมไหว้ครู ตักบาตรพัฒนาจิต ถวายเทียนพรรษา  

กิจกรรมการฝึกสมาธิ กิจกรรมศึกษาดูงานวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น งานผ้าไหมปักธงชัย

 2. งานทนุและสง่เสรมิใหม้รีายไดร้ะหวา่งเรยีน  ดว้ยการแสวงหาทุนและสนบัสนนุให้นกัศึกษาท่ียากจนได้รบัทุนท้ังทุนให้เปล่า 

และการทำางานนอกเวลาเรียน

 3. งานด้านส่งเสริมสุขภาพพลานามัยและต่อต้านยาเสพติด เช่น การแข่งขันกีฬาภายในคณะ  

 4. งานจิตอาสา  ได้แก่ ค่ายอาสาพัฒนา กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กิจกรรมทำาความสะอาด

 5. งานด้านส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย เช่น การเลือกตั้งกรรมการนักศึกษาประจำาโปรแกรมวิชา เลือกตั้งนายกสโมสร

นักศึกษา

 6. งานด้านการพัฒนาผู้นำา เช่น การอบรมการสร้างทีมงาน การสร้างสรรค์กิจกรรม walk rally  เป็นต้น

 7. งานสร้างเครือข่ายการพัฒนานักศึกษา กับหน่วยงานภายในและสถาบันอื่นๆ เช่น การทำาบันทึกข้อตกลงความเข้าใจใน

การพัฒนากิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และสุรินทร์

 8. งานด้านศิษย์เก่า ได้ดำาเนินการเปิดป้ายที่ทำาการชมรมศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ซึ่งตรง

กับวันครบรอบ 25 ปี ของการสถาปนาของการคณะวิทยาการจัดการ

 กิจกรรมหนึ่งที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ดำาเนินการเป็นประจำามาตลอด 3 ปี คือ การพัฒนานักศึกษาภาวะผู้นำาแกนนำาเพื่อให้

รู้จักการสร้างทีมงาน การสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำาโครงการตามแนวทางการประกันคุณภาพ 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเหล่านั้น ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวช่วยให้นักศึกษาแกนนำาสามารถนำา

ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการดำาเนินการจัดกิจกรรมในโปรแกรมวิชาของตนเอง ช่วยประหยัดงบประมาณ ตลอดจนก่อให้เกิด

พลังและความภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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“ การพัฒนานักศึกษาแกนนำาก็เพื่อให้สามารถสร้าง
ทีมงานของตนเองและ การสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ             
             อ.สุเกษม อิงคนินันท์
       รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

“
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““ Becoming excellent might not be our ultimate 
goal for now. Yet,being even on top of the  
excellence will be the greatest test for our  
management proficiency in the near future.
        ศิริวรรณ อินทเศียร
        หัวหน้าสำานักงานคณบดี  
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 สำานักงานคณบดี 
 ผลการดำาเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2554 และแนวทางการดำาเนินงานในปีงบประมาณ 2555 สำานักงานคณบดี  

คณะวิทยาการจัดการ

 สำานักงานคณะวิทยาการจัดการ  ได้ดำาเนินงานตามนโยบายของคณบดี ตามกรอบภาระงานที่คณะกำาหนด โดยในรอบ

ปีงบประมาณ 2554 ที่ผ่านมา  มีการดำาเนินงานต่างๆ ดังนี้

 1. การดำาเนินงาน KM เพื่อรวบรวมรายละเอียดของแต่ละงานจัดทำาเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งดำาเนินการแล้วเสร็จเป็น 

รูปเล่มเรียบร้อยแล้ว

 2. การส่งหน่วยงานสำานักงานคณบดี เข้าร่วมคัดเลือกกลุ่มงานสายสนับสนุนดีเด่น ประจำาปี พ.ศ. 2554  ผลการคัดเลือก

ปรากฏว่า สำานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นหน่วยงานสายสนับสนุนดีเด่น ได้รับโล่รางวัลพร้อมเงิน

รางวัล 20,000 บาท

 3. การดำาเนินกิจกรรม 5 ส คณะมีนโยบายให้สำานักงานคณบดี ดำาเนินโครงการสร้างจิตสำานึกรัก สำานักงานด้วยกิจกรรม 5 ส 

โดยได้เริ่มดำาเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 

 มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 1 ธันวาคม  2554 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระ

ชนมายุครบ 84 พรรษา  มีการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานกิจกรรม 5 ส  มีการศึกษาดูงาน ณ  บริษัท ยามาฮ่า มอเตอร์ 

พาร์ท เมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำากัด โดยนำาความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ของสำานักงาน

คณบดี

 4. การปรับปรุงอาคาร 13 คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย จำานวนเงิน 1 ล้านบาท ในการปรับปรุงชั้น 1 

อาคาร 13 เพื่อปรับปรุงเป็นห้องเรียนรวม 1 ห้อง ปรับปรุงห้องน้ำาทั้งหมด ปรับปรุงกระดานไวท์บอร์ด การดำาเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 

คณะมีห้องประชุมใช้สำาหรับบริการด้านการเรียนการสอนของคณะ

 5. การปรับปรุงห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 (22.14) คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุง

ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 (22.14) จำานวนเงิน  452,000 บาท เพื่อซ่อมแซมบริเวณหลังคาที่มีจุดรั่ว เปลี่ยนบุผนังห้องประชุมใหม ่

และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ห้องประชุมมีความสวยงาม และสมบูรณ์พร้อมใช้งาน

 6. มีการปรับปรุง พัฒนาแบบฟอร์มการขอรับบริการต่างๆ เพื่ออำานวยความสะดวกต่อบุคลากรของคณะ และทำาให้การ

ขอรับบริการมีความชัดเจน ดำาเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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วิชาการ

 กิจกรรมกระบวนทัศน์เชิงกลยุทธ์สู่ความสำาเร็จใน

ศตวรรษที่ 21 โดย คุณตัน  ภาสกรณที ณ  โรงแรมสีมาธานี  

จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  2554

จัดโดย โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

 โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ  ประจำาปีการศึกษา 2554   

ในระหว่างวันที่  14 - 18  มีนาคม  2554  ณ  อาคาร 13  และอาคาร 22   

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) จัดกิจกรรมพิเศษ

ทางการตลาด ครั้งที่ 2 ภายใต้กิจกรรม “การตลาดย้อนยุค (Retro  

Marketing)” ในระหว่างวันที่  22 - 23 มกราคม  2554 ณ หอประชุม

อนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 สยามแม็คโครได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษา 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ 

"แม็คโครมิตรแท้โชห่วย ประจำาปี 2553"  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ณ 

ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ

 โครงการสัมมนา HR TALK @ NRRU ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาการจัดการ จัดโดย โปรแกรมวิชา

บริหารธุรกิจ (บริหารทรัพยากรมนุษย์) โดยบูรณาการการให้ความรู้ทาง

วิชาการกับการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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วิชาการ

 “ความสำาเร็จในการบริหารจัดการองค์การ”วิทยากรโดย ดร.บุญมา  อิ่มวิเศษ 

ให้แก่ นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป เมื่อวันที่  1  สิงหาคม  2554  ณ คณะ

วิทยาการจัดการ  

 โครงการประกวดแผนพัฒนาธุรกิจเพื่อพัฒนาตลาดสินค้า OTOP 

ภายใต้โครงการ One-2-Call! โครงการประกวดแผนธุรกิจ (ปีที่ 5) หัวข้อ “ติด

ปีก Bean ต้องคิดแผนให้ดี วางแผนให้ชัวร์”  เมื่อวันที่  8 กรกฎาคม 2554 

ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี จัดโดยโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) 

ร่วมกับ นิตยสาร BrandAge และ AIS One - 2 - Call! ให้กับอาจารย์ นิสิต 

นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 โครงการเจาะลึกเทคนิคการจัดซื้อเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม   

2554 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 7 (13.11) จัดโดยโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 

(การตลาด)ให้แก่ศิษย์เก่า และนักศึกษา

  โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(การเงินและการธนาคาร) ได้จัดโครงการวิทยากร

พิเศษในรายวิชา เมื่อวันที่ 14 และ 27 กรกฎาคม  พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุมวิทยาการ

จัดการ 7 (13.11) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้กับ

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 , 3 และ 4

 คณะวิทยาการจัดการ ได้เชิญคุณ ชมพูนุช ภัทรขจี ผู้สื่อข่าว

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ศิษย์เก่านิเทศศาสตร์เป็นวิทยากรเพื่อให้

นักศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานด้านการสื่อข่าวทางโทรทัศน์และยังเป็นการสร้าง

แรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 10 และ 11 กรกฏาคม 2554
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 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์จัด โครงการพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

“อินดี้ดาอะไรดา” เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 17.00-24.00 น. โดย

นักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้

เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชา กิจกรรมในรายวิชา โครงการพิเศษ

เพื่อการประชาสัมพันธ์ ในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา 

 โปรแกรมวิ ชาบริหารธุ รกิ จ (บริหารทรัพยากรมนุษย์ ) 

ได้จัดการประชุมอภิปรายเรื่อง“การจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

รัฐวิสาหกิจ และเอกชน”  เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุม

ตะโกราย โดยได้รับเกียรติจาก คุณ ปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดนครราชสีมา   คุณจักริน   เชิดฉาย   ประธานหอการค้าจังหวัด

นครราชสีมา และคุณชุลีพร สุรพลองอาจ นักวิชาการระดับ 10 ด้าน

บุคคล การไฟฟ้าเขต 3  

 โครงการฝึกอบรม HR DAY @ NRRU ครั้งที่ 9 เรื่อง“หลัก

เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และHAPPY WORK-

PLACE (องค์การแห่งความสุข)” เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ 

ห้องประชุม 1 คณะวิทยาการจัดการ จัดโดย นักศึกษาโปรแกรมวิชา

บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) ได้รับเกียรติจาก ดร.วิภาภรณ์ 

เกียรติอำานวย เป็นวิทยากรรับเชิญ

  โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) ได้จัดโครงการ “ก้าวไปกับบัญชี

ราชภัฏโคราช” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล วิทยากร โดยมี

เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้นักศึกษามีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพทางการบัญชี สร้าง

เสริมองค์ความรู้ที่ถูกต้องในเส้นทางวิชาชีพทางบัญชี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2554

  โครงการสัมมนาวิชาการหัวข้อ “HTML 5 and Microsoft Silverlight on The 

Web and Mobile.” เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 8 

อาคาร 22 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโดย โปรแกรม

วิชาบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
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 โปรแกรมวิชาการบริการธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 

จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “หลักทรัพย์ค้ำาประกันสินเชื่อของธนาคาร” โดย 

คุณธรรมนูญ เหลืองลาวัณย์  อดีตเจ้าหน้าที่ประเมินราคาหลักทรัพย์ ภาค

อีสาน ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) ซึ่งนักศึกษาสามารถนำาความรู้ที่

ได้จากวิทยากรไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้เป็นอย่างดี

 กิจกรรม Tourism and Hospitality Day  วันที่ 19 กันยายน  

2554  ณ หอประชุมอนุสรณ์  70 ปี  จัดโดยนักศึกษาจากโปรแกรมวิชา

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ 

 โครงการสัมมนา “กลยุทธ์นักลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวรุ่นใหม่”  

วันที่ 22 กันยายน 2554 ณ อาคาร 13.11 เวลา 13.00-16.00 น.จัดโดย

นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภาค กศ.ปช. รุ่น 12 โดยเชิญ

วิทยากร คุณสกล  ธีระพงษ์ธนากร   กรรมการผู้จัดการบริษัทเจ้าคุณฯ

ทัวร์ โดยมีนักศึกษาจากโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจ

บริการ เข้าร่วมรับฟังจำานวน 50 คน

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม ประกวดสารคดีสั้นทาง

โทรทัศน์ “เที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืน” ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม  - กันยายน 

2554  ณ โรงแรมพลูแมนราชาออร์คิด จังหวัดขอนแก่น  หอประชุมคณะ

วิทยาการจัดการ 22.14 และ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ  โดย

นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และนักศึกษานิเทศศาสตร์สาขาวิทยุ

กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สามารถคว้ารางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล

10,000 บาท 

 โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดโครงการสัมมนาการจัดการ 

“เปิดประตู  NRRU  TO  ASEAN Economic  Community” วิทยากรโดย

คุณกษิต  ภิรมย์  เมื่อวันที่ 17 กันยายน  2554  ณ ห้องประชุมวิทยาการ 

1 (22.14)  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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 โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดโครงการบูรณาการการเรียน  การสอน  

การจัดการความรู้ และบริการวิชาการแก่ชุมชน   ระหว่างวันที่  4 - 5  กรกฎาคม  

2554  ณ เทศบาลตำาบลคลองไผ่  อำาเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา

 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการการหนุนเสริมวิจัย

ภายใต้หัวข้อ“การเขียนบทความวิจัยและวิชาการเพื่อตีพิมพ์ระดับชาติ

นานาชาติ” เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม  2554  ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 

2 (22.11)  โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.กัลปพฤกษ์  ผิวทองงาม และ

รศ.ดร.คงศักดิ์ ธาตุทอง เป็นวิทยากร 

 โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ   (การเงินและการธนาคาร)    

จั ด โ ค ร งก า รบ ริ ก า ร วิ ช าก า ร เ ร่ื อ ง ก า รทำ า บัญชี ค รั ว เ รื อ น  

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว อำาเภอปักธงชัย 

จังหวัดนครราชสีมา ให้กับนักเรียนและชุมชน

 โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการและบูรณาการ 

บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย จัดในระหว่างวันที่ 18 -19 

สิงหาคม 2554  ณ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน อำาเภอ ครบุรี ตำาบลสระว่าน

พระยา จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับชุมชนเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง 

19
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 โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ จัดโครงการ 

บริการวิชาการด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน “หลักการจัดการ Homestay 

และการจัดทำาเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ” ให้แก่ชุมชนบ้านเขายายเที่ยง 

อ.สีคิ้ว เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554  ณ หอประชุมการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

 โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) จัดโครงการ

ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารการเงินสู่ชุมชน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554  

ณ ต. พลสงคราม อ. โนนสูง จ.นครราชสีมา ให้กับผู้นำาชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจ 

 โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์จัดโครงการอบรมความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์

สำาหรับครูผู้สอนสังคมศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554    

ณ ห้องประชุม 22.4.2 อาคาร 22 ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครูผู้

สอนด้านสังคมศึกษาในระดับมัธยม และเพื่อให้เกิดความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านการศึกษา
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Talk of  the town
กิจการนักศึกษา

 โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดกิจกรรม "สานสัมพันธ์พี่น้อง  เพื่อน

พ้องการจัดการ"  เมื่อวันที่  25  มิถุนายน  2554   ณ  โรงยิมพลศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 โครงการสานสายใยสายสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554 

จัดให้กับนักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปีจำานวน 120 คน มีการมอบเสื้อสามารถให้

ประธานนักศึกษาของโปรแกรมวิชา มอบของขวัญให้นักศึกษาประพฤติดี และ

นักศึกษาเรียนดี ณ ชั้นล่างโรงอาหารมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดย โปรแกรมวิชา

บริหารทรัพยากรมนุษย์

 โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) จัดโครงการจิตอาสา  

เพื่ อ เป็นการปลูกฝั งให้นักศึกษามีจริยธรรมและรู้ จั กการเสียสละต่อสั งคม  

เมื่อวันที่ 4  สิงหาคม  2554 ณ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จ.นครราชสีมา

 โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (บริหารทรัพยากรมนุษย์) จัดโครงการเชิดชู

คุณธรรม น้อมนำาประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด เมื่ิอวันที่ 25-26 ธันวาคม 

พ.ศ. 2553 ณ วัดยองแยง ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ให้กับ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมมากขึ้น 

มีความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น

 คณะวิทยาการจัดการจัด เลือกตั้ง นายกสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ 

คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 เพื่อแสดงออกถึงประชาธิปไตย
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Talk of  the town
กิจการนักศึกษา

 โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ

และสร้างเครือข่ายนักศึกษาโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) กิจกรรม

ศึกษาดูงานและ Walk Rally ณ ไร่องุ่น ปภัสรา จังหวัดสระบุรีและวัดใหม่ บ้าน

ดอน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2554

 คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำาเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำานักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ โดยจัดอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะการสร้างและพัฒนา

ทีมงาน ด้วยกิจกรรม Walk Rally ในระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2554 ส่งผล

ให้นักศึกษาแกนนำาของแต่ละโปรแกรมวิชาสามารถนำาความรู้และประสบการณ์

ที่ได้รับไปใช้ในการจัดกิจกรรมของโปรแกรมวิชาของตนเอง

 โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) จัดกิจกรรม 

การเงิน ฯ ร่วมใจ ร่วมใส่ใจสังคม เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนวัด

ไม้เสี่ยว อำาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อปลูกฝังให้ทั้งนักศึกษาและ

นักเรียนตระหนักถึงความสำาคัญของประชาธิปไตย  เป็นผู้มีคุณธรรมและสืบสาน

ประเพณี  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากยาเสพติด

 สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ได้มอบเงินและสิ่งของบริจาค  

ในโครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านไม้เสี่ยว ต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2554 โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ คือ กิจกรรมจิต

อาสาบำาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม และการนำาความรู้สู่ชุมชน 

 โครงการ “นิเทศศาสตร์สัมพันธ์ครั้งที่ 4 ” เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย 

และสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์จาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนำานักศึกษานิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วม ระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2554  

ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
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Talk of  the town
ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

 คณะวิทยาการจัดการได้จัดประเพณีแห่เทียนจำานำาพรรษา ณ วัดพลับ 

อำาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของวัฒนธรรม

ไทย และดำารงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา เมืื่อวันที่ 14  กรกฎาคม  2554

 โครงการตักบาตรพัฒนาจิต คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ

ตักบาตรทุกวันพุธ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี อีกทั้งยังเป็นการทำานุ

บำารุงศาสนา

 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการการบริหารเวลาและการฝึกสมาธิ

ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความ

สำาคัญยิ่งเพราะนอกจากจะช่วยให้นักศึกษาได้ใช้เวลาในการทำากิจกรรมต่างๆ 

ได้อย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะในด้านการเรียน การพัฒนา

ตนเองทั้งในด้านวิชาการ ด้านสังคม และส่วนตัว และจำาเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะ

ต้องได้รับการฝึกฝน พัฒนาให้เป็นนิสัย สามารถนำาไปใช้ในการประกอบอาชีพ

และการดำารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

 โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการทำานุบำารุงสถาบันทาง

ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์  ทั้งนี้

เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจและเรียนรู้ถึงศิลปวัฒนธรรมของศาสนาพุทธ เป็น

พุทธมามกะที่ดี และเป็นการปลูกฝังจิตสำานึกที่ดีแก่นักศึกษา อีกทั้งเป็นการ

พัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

อันเป็นประโยชน์แก่สังคม  

 โครงการที่ ส่ ง เสริม ให้นั กศึ กษามีความเข้ า ใจและ เรี ยนรู้ ถึ ง 

ศิลปวัฒนธรรมของศาสนาพุทธ เป็นพุทธมามกะที่ดี วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554
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Talk of  the town
บริหารจัดการ

 คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการทบทวนกรอบการดำาเนินงานของ

คณะ โดยเชิญผู้ทรงวุฒิ  ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่าร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็น

ข้อมูลในการทบทวนกรอบดำาเนินงาน เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554

 คณะวิทยาการจัดการได้จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารของคณะใน

ทุกระดับ ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2554 โดยประกอบด้วย

กิจกรรมการให้ความรู้และการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเครือข่ายทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการทบทวนและจัดทำาแผนทุกหน่วย

งาน ในระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2554 ณ เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท อ.ปากช่อง 

จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนกำาหนดกรอบนโยบายและการ

วางแผนของคณะ และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ทั้งสายสอนและสายสนับสนุนของคณะวิทยาการจัดการเพื่อนำาไปปรับปรุง

นโยบายและการวางแผนของคณะ

 สำานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลหน่วยงาน 

สายสนับสนุนดีเด่น ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2 ปีซ้อน  

ปีการศึกษา 2553 และปีการศึกษา 2554 

 คณะวิทยาการจัดการได้เดินทางเย่ียมชมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนา

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (TQF) ณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏรำาไพพรรณี จ.จันทบุรี ในระหว่างวันท่ี 27-29 เมษายน 2554
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โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ
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โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)  

 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธานันท์ โพธิ์ชาธาร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน) โดย นางสุชาดา 

อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรม “แม็คโคร มิตรแท้โชห่วย” ขึ้นในช่วงระหว่างเดือน

กรกฎาคม - ตุลาคม 2554 โดยมีนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ จากโปรแกรมวิชาต่างๆ เข้าร่วมโครงการ

จำานวน 66 คน ซึ่งกิจกรรมในโครงการจะเริ่มจากการจัดอบรมเรื่อง การบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของ 

บริษัทฯ หลังจากนั้น จะมีการแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มๆ โดยแต่ละกลุ่มจะลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อทำาการสำารวจร้าน

ค้าตามหลักการที่ได้รับจากการอบรม จัดทำารายงานตามรูปแบบ ให้ข้อเสนอแนะ และทำาการปรับปรุงร้านค้าร่วมกับเจ้าของร้านค้า 

 การดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น ทำาให้นักศึกษาได้รับความรู้เรื่องการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก ได้รับการ

พัฒนาทักษะในการนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ให้คำา

แนะนำากับผู้อื่นได้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำางานเป็นทีม นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมยังเป็นการเสริม

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน และเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยต่อชุมชนในท้องถิ่นอีกด้วย

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ บริษัท ซีพีออลล์ จำากัด (มหาชน)
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศาวนิต 

เศาณานนท์ อธิการบดี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ บริษัท ซีพี

ออลล์ จำากัด (มหาชน) โดย นายประสพ ดวงมาลา ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการ 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2551 โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการที่จะพัฒนานักศึกษา

ให้มีความพร้อมและมีคุณภาพ ในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน และจากความร่วมมือ 

ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ดำาเนินโครงการสรรหาต่างจังหวัด (คนขนคน) โดยได้รับ

นักศึกษาจากโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ที่ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น สาขาต่างๆ ในจังหวัดชลบุรีและระยอง กิจกรรมนี้ทำาให้

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกได้มีโอกาสเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตรงในเรื่องการขาย การให้บริการ การบริหารจัดการร้านค้าปลีก

ประเภทสะดวกซื้อ อีกทั้งได้รับรายได้พิเศษและสวัสดิการต่างๆ ในระหว่างการฝึกงานด้วย 

 โครงการสรรหาต่างจังหวัด (คนขนคน) ที่เกิดจากความร่วมมือและการผลักดันอย่างจริงจังขององค์กรทั้งสองฝ่ายนี้ ได้มี

การดำาเนินการมาโดยต่อเนื่องและประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 - 18 กุมภาพันธ์ 2554 มี

นักศึกษาภาคปกติ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป เข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับบริษัทฯ จำานวน 25 คน 
“
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ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ กรมสรรพากร
 เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องภาษีอากร ก่อนเข้าสู่โลกแห่งการทำางานจริง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธานันท์ โพธิ์ชาธาร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม

มือ ร่วมกับ กรมสรรพากร โดย นางสาวจำารัส แหยมสร้อยทอง รองอธิบดีกรมสรรพากร เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ภายใต้

กรอบความร่วมมือนี้ได้มีการดำาเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบ

ธุรกิจให้กับนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน RD go Campus” ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จำานวน 

110 คน ในระหว่างวันที่ 10 - 14 ตุลาคม 2554 

ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 คณะวิทยาการ

จัดการ ซึ่งในระหว่างการอบรม มีการนำานักศึกษา

เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำานักงานสรรพากร

จังหวัดนครราชสีมา และมีการนำาเสนอผลงานโดย

นักศึกษาด้วย   

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อธิการบดี ได้ลงนามข้อตกลงดำาเนิน

งานตามโครงการส่งเสริมและเฝ้าระวังภัยจากโรคเสี่ยง ร่วมกับ สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย นายศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา 

ผู้อำานวยการสำานักงานหลักประกันสุขภาพเขต   9  นครราชสีมา ปฏิบัติงานแทนเลขาธิการสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2554 โดยภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว โดย ผศ.นันทพร อดิเรกโชติกุล และ อ.อิสรชัย 

ลาวรรณา จากโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ได้จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและนักศึกษามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครราชสีมา รู้จักการดูแลรักษาสุขภาพ เกิดความเข้าใจถึงโรคเสี่ยงต่างๆ และสามารถป้องกันและดูแลตนเองเบื้องต้นได ้

โดยมีพยาบาลวิชาชีพและผู้ เชี่ยวชาญร่วมให้คำาแนะนำาปรึกษาแก่ประชาชนในบริ เวณพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการด้วย 

กิจกรรมดังกล่าวนี้ จัดขึ้นในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 2 เมษายน 2554 ณ บริเวณ 

ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และ ในเดือนมิถุนายน 2554  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

82 / Faculty of Management Science



ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ อำาเภอสีคิ้ว

  คณะวิทยาการจัดการ  ได้จัดโครงการการบริการวิชาการเรื่อง “การสร้างความเข้มแข็งระหว่างชุมชนบนฐานความรู้และการวิจัย” 

ร่วมกับอำาเภอสีคิ้ว ณ หอประชุมมหาดไทย 100 ปี ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

ได้เล็งเห็นความสำาคัญและประโยชน์ในการบูรณาการด้านการวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับอำาเภอสีคิ้ว ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนา

และผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง

ความร่วมมือด้านกิจการนักศึกษา
 คณะวิทยาการจัดการ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ ในการสร้าง 

เครือข่ายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ

วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมศิวาลัย ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วม

ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความร่วมมือกันในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเริ่มจากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำากิจกรรมระหว่างกัน มีการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นจากแต่ละสถาบัน  รวมทั้งแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี 
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ความร่วมมือกับโรงเรียนบ้านไม้เสี่ยว
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธานันท์ โพธิ์ชาธาร คณบดีคณะวิทยาการจัดการได้แลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่า

ด้วยการสนับสนุนการดำาเนินการร่วมมือพัฒนาผู้เรียน แก่ นายปรีดี โสโป ผู้อำานวยการโรงเรียนวัดไม้เสี่ยว หลังจากได้มีการ

ดำาเนินกิจกรรมนำาร่องร่วมกันมาตั้งแต่ วันที่ 25 เมษายน 2554 ที่ผ่านมาด้วยการจัดโครงการ จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนวัดไม้เสี่ยว  

ซึ่งประสบความสำาเร็จด้วยดีได้รับความร่วมมือทั้งจากครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน และชาวบ้านร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่น โดย

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการได้จัดกิจกรรมให้บริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์แก่น้อง ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด 

และจัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและชุมชน รวมทั้งได้ร่วมหาทุนในการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนวัดไม้เสี่ยว 

ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ช่วยให้ทั้งนักศึกษาและนักเรียนของทั้ง 2 หน่วยงานได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองเป็นอย่างดียิ่ง จึงได้เกิดแนวคิด

ในการร่วมมืออย่างเป็นทางการขึ้นและเป็นที่มาของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสนับสนุนการดำาเนินการร่วมมือพัฒนาผู้เรียน  

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554
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“
ผลการดำาเนินงานของศูนย์์วิจัย
และพัฒนาวิสาหกิจ
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิสาหกิจ  คณะวิทยาการจัดการ

 กิจการของชุมชนที่ผลิตและจำาหน่ายสินค้าหรือบริการต่างๆ หรือที่เรียกว่า “วิสาหกิจชุมชน” ถือได้ว่าเป็นกลไกสำาคัญใน

การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนจำานวนมากกำาลังได้รับผลกระทบจากการแข่งขัน

ที่รุนแรงและต่อเนื่องในภาคธุรกิจ จึงจำาเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็น

หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งขึ้น

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิสาหกิจ” ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือ การส่งเสริมคณาจารย์ของคณะให้

ทำาการวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการ และถ่ายทอดความรู้ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น 

อันจะเป็นการช่วยเสริมสร้างเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศได้อย่างยั่งยืน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิสาหกิจ มีกรอบภารกิจในการดำาเนินงาน ดังนี้

  1. ดำาเนินงานด้านการวิจัยและการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะ และ

มหาวิทยาลัย

  2. สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการที่สามารถนำาไป

ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาปรับปรุงภาคสังคมท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

  3. พัฒนาบุคลากรของคณะให้มีความสามารถในการวิจัยในเชิงลึก โดยมุ่งเน้นการดำาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์

ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจ และนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิสาหกิจท้องถิ่นเป็นสำาคัญ

  4. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อระดม

ทรัพยากรต่างๆ สำาหรับการพัฒนาสังคมท้องถิ่น
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ในรอบปี 2554 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิสาหกิจ ได้ดำาเนินโครงการที่สำาคัญ ดังนี้
  1. เป็นที่ปรึกษาในการดำาเนินการโครงการ “ การพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) แปรรูปผลิตภัณฑ์

ไหมปี 2554 ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์) ภายใต้โครงการกิจกรรมตาม

ยุทธศาสตร์ไหมกลุ่มจังหวัด ปี 2554 ” โดยได้ทำาหน้าที่วิจัย ถ่ายทอดความรู้ ให้คำาปรึกษา และส่งเสริมหรือสนับสนุนการดำาเนินงาน

ของคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) แปรรูปผลิตภัณฑ์ไหม จังหวัดนครราชสีมา

  2. เป็นที่ปรึกษาในการดำาเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมพริกจังหวัดชัยภูมิ ภายใต้โครงการหลัก 4 โครงการ ได้แก่

  -  โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปพริกชัยภูมิ

  -  โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปพริกชัยภูมิให้ได้มาตรฐาน

  -  โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมแปรรูปพริกชัยภูมิ

  -  โครงการลดต้นทุนการใช้พลังงานของโรงงานห้องเย็นรักษาคุณภาพพริกชัยภูมิ
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ผลการดำาเนินงานของโปรแกรมวิชา“

“
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 มุ่งมั่นพัฒนานักบริหารมืออาชีพ สู่สังคม 

อ.สุธิรา เจริญ
ประธานโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
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โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
ด้านบุคลากร
 ปัจจุบันโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มีอาจารย์ผู้สอนทั้งสิ้น  15  คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก  1  คน  ปริญญาโท  14  คน  

ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  1  คน  และอาจารย์  14  คน

ด้านการวิจัย

คณาจารย์ในสาขาวิชา ชื่อโครงการวิจัย แหล่งเงินทุน

ผศ.เอกราช   หนูแก้ว

- การศึกษาการใช้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแก้ไข

ปัญหาความยากจนในท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำาบล  จังหวัด

นครราชสีมา

สกอ.

อ.สุรัตน์  หงษ์ไทย
- การสำารวจความต้องการและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการของ

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครราชสีมา

อ.สุธิรา  เจริญ

- ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการธุรกิจเครื่องปั้นดินเผา : กรณีศึกษา

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน  อ.โชคชัย  จ.นครราชสีมา

- การศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของการดำาเนินการในเชิงธุรกิจของคณะลิเก

โคราช  ถ.มุขมนตรี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

สกว.

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครราชสีมา

อ.ศิริพร  เลิศยิ่งยศ

- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำาชุมชนเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนใน

แหล่งอารยธรรม  จังหวัดนครราชสีมาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- โครงการจัดทำาแผนชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

หมู่บ้านโคกแฝก  ต.ขามทะเลสอ  อ.ขามทะเลสอ  จ.นครราชสีมา

วช.

สกว.และ 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครราชสีมา

อ.วิภาวี  พูลทวี

 - บทเรียนการพัฒนาการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน :  กรณีศึกษาธุรกิจไข่เค็ม

ดินปลวก  ต.ขามทะเลสอ  อ.ขามทะเลสอ  จ.นครราชสีมา

สกว.และ 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครราชสีมา

อ.สุชีรา   ธนาวุฒิ
- การสำารวจความต้องการและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการของ

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครราชสีมา

 อ.ชิตวรา  บรรจงปรุ
- การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจชุมชนในเขต

เทศบาลตำาบลคลองไผ่  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครราชสีมา

“
91 / Annual Report 2011



ด้านกิจการนักศึกษา
 1.  กิจกรรม  โครงการบำาเพ็ญประโยชน์  ครอบครัวการจัดการปันน้ำาใจให้น้อง  วันที่  17  สิงหาคม  2554   ณ  โรงเรียน

พุทธเกษตรวัดโนนเมือง  ตำาบลโนนเมือง อำาเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  จำานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม 409  คน

 2.  กิจกรรม  สานสัมพันธ์พี่น้อง  เพื่อนพ้องการจัดการ  วันที่  25  มิถุนายน  2554  ณ  โรงยิมพลศึกษา  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา  จำานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม  429  คน

 3.  กิจกรรม  โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ  วันที่  1  สิงหาคม  2554  ณ  ห้องบรรยายรวม 22.8  คณะวิทยาการ

จัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  จำานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม  302  คน

ทิศทางการดำาเนินงานในอนาคต

 โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป  มีพันธกิจในการให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติด้วยการฝึกทักษะเพื่อเตรียม

ความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหารให้แก่นักศึกษา  โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิชาการ การจัดระบบการศึกษา

ให้นักศึกษามีโอกาสได้รับประสบการณ์จากชุมชน และศูนย์การเรียนรู้ในท้องถิ่นด้วยประสบการณ์จริงจากปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่น

เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้  ประสบการณ์  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและนำาไปใช้ได้จริงในชีวิตการทำางาน และการดำาเนิน

ชีวิตในอนาคต  นอกจากนี้โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปยังตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากรภายในโปรแกรมวิชาให้ก้าวสู่ตำาแหน่งทาง

วิชาการ และการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของโปรแกรมให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

ด้านบริการวิชาการ
 1. เรื่อง โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพด้านการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด และการจัดการทุน 

วันที่  14 - 30  มีนาคม  2554  ณ  โกลเด้นแลนด์รีสอร์ท  จัดโดย  สำานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา  ให้กับ ประธาน

และสมาชิกกลุ่มหนึ่งตำาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

 2.  เรื่อง  กระบวนทัศน์เชิงกลยุทธ์สู่ความสำาเร็จในศตวรรษที่ 21  วันที่  20  พฤษภาคม  2554  ณ  โรงแรมสีมาธานี   

จัดโดย  โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป  ให้กับ  ผู้นำากลุ่มวิสาหกิจ  นักธุรกิจท้องถิ่น  นักเรียน - นักศึกษา  และประชาชนผู้สนใจ

ทั่วไป
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“ความพยายามอยู่ที่ใด ความสำาเร็จอยู่ที่นั่น
   รศ.เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ
   ประธานโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
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โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
ด้านบุคลากร
            ปัจจุบันโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(การบัญชี)  มีอาจารย์ผู้สอนทั้งสิ้น 13 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 1 คน ปริญญาโท 12 คน 

ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ 1 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน และอาจารย์ 9 คน

กิจกรรมของโปรแกรมวิชาในรอบปี
 1. กิจกรรมการอบรมโปรแกรมสำาเร็จรูปทางบัญชี Acpertis วันที่  23 - 24 พฤษภาคม  1 - 3 มิถุนายน และ 11 มิถุนายน 2554  

เวลา 08.00 - 18.30 น. ณ อาคาร 22 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 22.5.3 ผู้เข้ารับการอบรม นักศึกษาโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) 

หลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ หมู่ 1 - 3 วิทยากร ได้แก่ อาจารย์โอภาส  ผลประพฤติ บริษัทสยามมัลติซอฟท์ จำากัด

 2. กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ วันที่ 5 มิถุนายน 2554 ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 8 เวลา 08.00 น. - 16.30 น.

ผู้เข้ารับการอบรม นักศึกษาโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(การบัญชี) หลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ หมู่ 1 - 3  วิทยากร ได้แก่ อาจารย์

จุฑาทิพย์  สุทธิเทพ อาจารย์ประจำาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา

 3. กิจกรรมอบรมโปรแกรมสำาเร็จรูปทางบัญชี Auto fight  วันที่ 19 20 และ 27 พฤษภาคม 2554 ณ อาคาร 27 ห้องปฏิบัติ

การคอมพิวเตอร์ 27.03.03 นักศึกษาโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) ภาคกศ.ปช รุ่น 11 หมู่ 1 และ รุ่น 13 หมู่ 1 - 3 วิทยากร

คือ อาจารย์สมศักดิ์  จินตวัฒนกุล อาจารย์ประจำามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 4. บรรยายพิเศษในรายวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ เรื่อง“การส่งเสริมการลงทุนในกิจการขนาดกลางขนาดย่อม” ณ ห้อง

ประชุมคณะวิทยาการจัดการ 22.8 อาคาร 22 วันที่ 3 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ผู้เข้ารับการอบรม นักศึกษาโปรแกรมวิชา 

บริหารธุรกิจ(การบัญชี) ภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 (หลักสูตรเทียบโอน) จำานวน 2 หมู่เรียน และชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี) จำานวน 2 หมู่เรียน

วิทยากรคือ คุณอรพินทร์  ฤทธิ์ไธสง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน จังหวัดนครราชสีมา

 5. โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายนักศึกษาโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) กิจกรรมศึกษาดูงาน และ 

Walk Rally ณ ไร่องุ่น ปภัสรา จังหวัดสระบุรีและวัดใหม่บ้านดอน จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 6 สิงหาคม 2554 ผู้เข้าร่วมโครงการ 

นักศึกษาโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(การบัญชี) ภาคปกติ ชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี) จำานวน  2 หมู่เรียน

 6. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) วันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์

อบรมเยาวชนนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ผู้เข้าร่วมโครงการ นักศึกษาโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(การบัญชี) ระดับปริญญาตรี 4 ปี 

ชั้นปีที่ี 1 จำานวน 3 หมู่เรียน

 7. โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) กิจกรรมเสริมวิสัยทัศน์ วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2554 

ณ บริษัทสยามโอชิ จำากัด จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมโครงการ นักศึกษาโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(การบัญชี) ระดับปริญญาตรี 

4 ปี ชั้นปีที่ 3 จำานวน 3 หมู่เรียน
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ทิศทางการดำาเนินงานในอนาคต
มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยฝึกทักษะด้านวิชาชีพตามมาตรฐานการบัญชี เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงานท้องถิ่น

อย่างมีคุณภาพ
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“ทำาให้ดีที่สุด และยอมรับผลที่จะเกิดขึ้น
อ.เพชรรัตน์   สุทธิเทพ

ประธานโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(การเงินและการธนาคาร)

“
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โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)

ด้านบุคลากร
 ปัจจุบันโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)  มีอาจารย์ผู้สอนทั้งสิ้น  5  คน   วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 

  1  คน   ปริญญาโท  4 คน ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ ดังนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  1  คน   และอาจารย์  4  คน

ด้านการวิจัยคณาจารย์ในสาขาวิชา ชื่อโครงการวิจัย แหล่งเงินทุน

ผศ.ดร. สุธาสินี โพธิ์ชาธาร - โครงการการดำาเนินการมาตรฐานคุณภาพผ้าไหมในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนล่าง

- การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำาหรับอุตสาหกรรมแปรรูปผ้าไหม

แหล่งเงินทุน

ภายนอก

แหล่งเงินทุน

ภายนอก
อ.เพชรรัตน์ สุทธิเทพ - การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำาหรับอุตสาหกรรมแปรรูปผ้าไหม แหล่งเงินทุน

ภายนอก

ด้านการบริการวิชาการ
 เรื่อง โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารการเงินสู่ชุมชน วันที่ 29 สิงหาคม 2554 ณ ต. พลสงคราม อ. โนนสูง 

จ.นครราชสีมา จัดโดยโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) ให้กับผู้นำาชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจ

 เรื่อง โครงการบริการวิชาการ วันที่ วันที่ 8 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว อำาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จัด

โดยโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) ให้กับนักเรียนและชุมชน

ด้านกิจการนักศึกษา 
 กิจกรรม การเงิน ฯ ร่วมใจ ร่วมใส่ใจสังคม วันที่ 8 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว อำาเภอปักธงชัย จังหวัด

นครราชสีมา จำานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน นักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน  เพื่อปลูกฝัง 

ให้ทั้งนักศึกษาและนักเรียนตระหนักถึงความสำาคัญของประชาธิปไตย  เป็นผู้มีคุณธรรมและสืบสานประเพณี  มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากยาเสพติด

ทิศทางการดำาเนินงานในอนาคต 
 ด้านคณาจารย์  ส่งเสริมให้คณาจารย์ในโปรแกรมวิชาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและการทำาผลงานทางวิชาการ  

ด้านนักศึกษา จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิต 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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““แม้...”ฝ่ายการตลาด” จะไม่ใช่ตัวแทนบริษัททั้งหมด
แต่... บริษัททั้งหมดจะก้าวข้ามความสำาเร็จได้ ก็ต้องทำาตัวเหมือนฝ่ายการตลาด
องค์การที่ดีไม่ได้มีแค่ฝ่ายการตลาด... แต่ต้องมี “ฝ่ายลูกค้า”
การตลาดไม่ได้จบด้วย “การขาย”
 แต่..จบด้วยความประทับใจ และการกลับมา “ซื้อซ้ำา”

ผศ.ดร. ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์
ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ(การตลาด)
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โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)
ด้านบุคลากร
 ปัจจุบันโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)  มีอาจารย์ผู้สอนทั้งสิ้น 10 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 1 คน 

ปริญญาโท 9 คน   ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน   และอาจารย์ 8 คน กำาลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 2 คน

ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา 

ด้านการวิจัย

คณาจารย์ในสาขาวิชา ชื่อโครงการวิจัย แหล่งเงินทุน

ผศ. ดร. ณัฐกิตติ์ อินทร์

สวรรค์

- การวิจัยและพัฒนาเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนในแหล่งอารยธรรม

ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

-  การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาชุมชนแหล่งอารยธรรมอำาเภอโนนสูง จังหวัด

นครราชสีมา บ้านธารปราสาท เนินอุโลก บ้านโนนวัด จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การ

จัดการการท่องเที่ยวตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วช.

ผศ. วัชราภรณ์ ธิโสภา - การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการบริหารการขาย ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) ชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครราชสีมา
อ. สุจิตรา พันธุ์งามพงศ์ - การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนอำาเภอโนนสูง จังหวัด

นครราชสีมา ต่อการส่งเสริมศักยภาพเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน

ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

- การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของสินค้าหนึ่งตำาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ตำาบลลาดบัวขาว 

อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับตลาดสินค้าที่ระลึกสำาหรับนักท่องเที่ยว

วช.

คณะวิทยาการ

จัดการ

อ.กานดา สีหเนตร - ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาในเขตอีสานใต้

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครราชสีมา
อ.โชติมา ไชยวงศ์เกียรติ - การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาชุมชนแหล่งอารยธรรมอำาเภอโนนสูง จังหวัด

นครราชสีมา บ้านธารปราสาท เนินอุโลก บ้านโนนวัด จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การ

จัดการการท่องเที่ยวตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- การสำารวจความต้องการพฤติกรรมการใช้บริการของผู้รับบริการ ณ ที่พักอาศัย

ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด (ปณท) ในพื้นที่สำานักงานไปรษณีย์ เขต 3 จังหวัด

นครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์

- การศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสินค้าที่ระลึกของพื้นที่เขายายเที่ยง

อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

วช.

บริษัท 

ไปรษณีย์ไทย 

จำากัด (ปณท)

คณะวิทยาการ

จัดการ

“
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คณาจารย์ในสาขาวิชา ชื่อโครงการวิจัย แหล่งเงินทุน

อ.นพอนันต์ กาญจนวัฒนาวงศ์ - การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาชุมชนแหล่งอารยธรรมอำาเภอโนนสูง จังหวัด

นครราชสีมา บ้านธารปราสาท เนินอุโลก บ้านโนนวัด จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การ

จัดการการท่องเที่ยวตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำาบลโนนประดู่ อ.สีดา จังหวัดนครราชสีมา

- ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดและปัจจัยประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตััดสินใจ

ซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านจัดสรร เขตอำาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

วช.

อบต.

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครราชสีมา

อ.จารุวรรณ พนมจีระสวัสดิ์ - การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาชุมชนแหล่งอารยธรรมอำาเภอโนนสูง จังหวัด

นครราชสีมา บ้านธารปราสาท เนินอุโลก บ้านโนนวัด จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การ

จัดการการท่องเที่ยวตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- การรับรู้บุคลิกภาพตราสินค้าของที่ระลึกประเภทผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากสุกร

ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดนครราชสีมา

- การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำาบลหนองหว้า อ.บัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

- การเปรียบเทียบการรับรู้บุคลิกภาพตราสินค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระหว่างนักศึกษาและผู้ที่ไม่ใช่นักศึกษา

- ทัศนคติและคะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่มีต่อการใช้การเรียนการสอนแบบ

ปกติและการเรียนการสอนแบบใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ

วช.

สกว.

อบต.

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครราชสีมา

คณะวิทยาการ

จัดการ
อ. กนก บุญศักดิ์ - การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาชุมชนแหล่งอารยธรรมอำาเภอโนนสูง จังหวัด

นครราชสีมา บ้านธารปราสาท เนินอุโลก บ้านโนนวัด จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การ

จัดการการท่องเที่ยวตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วช.

คณะวิทยาการ

จัดการ

ด้านการบริการวิชาการ
 โครงการเจาะลึกเทคนิคการจัดซื้อเชิงปฏิบัติการ วันที่ 1 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 7 (13.11) จัดโดย  

อ. นพอนันต์ กาญจนวัฒนาวงศ์ ให้กับศิษย์เก่า และนักศึกษา

 สัมมนา โครงการประกวดแผนพัฒนาธุรกิจเพื่อพัฒนาตลาดสินค้า OTOP ภายใต้โครงการ One-2-Call! โครงการประกวดแผน

ธุรกิจ(ปีที่5) หัวข้อ “ติดปีก Bean ต้องคิดแผนให้ดี วางแผนให้ชัวร์”  วันที่  8 กรกฎาคม 2553 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี จัดโดยโปรแกรม

วิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) ร่วมกับ นิตยสาร BrandAge และ AIS One - 2-Call! ให้กับอาจารย์ นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ด้านกิจการนักศึกษา
 1. กิจกรรมพิเศษทางการตลาด ครั้งที่ 2 ภายใต้กิจกรรม “การตลาดย้อนยุค (Retro Marketing)” วันที่ วันที่ 22 - 23 

มกราคม 2554 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม 200 คน จัดโดย อ. กนก 

บุญศักดิ์

 2. โครงการ “การศึกษาดูงานด้านการพยากรณ์ทางการตลาด” ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ในด้านการพยากรณ์

ทางการตลาด และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ ณ บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำากัด (นิคมอุตสาหกรรมหนองแค) จังหวัด

สระบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2554 โดยมีอาจารย์จารุวรรณ พนมจีระสวัสดิ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

 3. โครงการศึกษาดูงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงในการศึกษาดู

งานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ อีกทั้งได้แนวคิดในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ อันจะนำาไปสู่การเพิ่มพูนความรู้ในด้านการตัดสินใจ

ทางการตลาดในปัจจัยสำาคัญ 4 ประการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด  ณ บ้านหอมเทียน Tao 

Hong Tai Ceramics Factory จ.ราชบุรี และตลาดน้ำาอัมพวา   จ. สมุทรสงคราม ในระหว่างวันที่ 20 -21 พฤษภาคม 2554 โดยมี

อาจารย์จารุวรรณ พนมจีระสวัสดิ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

 4. กิจกรรมศึกษาดูงานการตลาดชุมชนท้องถิ่นเชิงวัฒนธรรมและร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

นักศึกษาได้รับความรู้ทางด้านการตลาดชุมชนท้องถิ่น ได้สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่น  ที่เป็นเอกลักษณ์และร่วมกันอนุรักษ์

ประเพณีไทย ณ ตลาดจั๊กจั่น และเพลินวาน อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ระหว่างวันที่  5 - 6  กุมภาพันธ์  2554  

โดยมีอาจารย์สุจิตรา พันธุ์งามพงศ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

 5. โครงการศึกษาดูงานเพิ่มวิสัยทัศน์ด้านการตลาด  สำาหรับการเป็นเจ้าของกิจการและปลูกจิตสำานึกการทำานุบำารุงศาสนา

และการรับผิดชอบต่อสังคม ณ การค้าขายตลาดท่าเสด็จริมโขง เทศบาลเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย -การค้าขายในนครเวียง

จันทร์ และศึกษาดูงานการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - 

วัดอุทิศยารามหมู่ที่  3 บ้านหนองบัวเงิน ตำาบลหนองไผ่ อำาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  และ บริเวณแวดล้อมของชุมชนในหมู่บ้าน 

โดยมี ผศ. วัชราภรณ์   ธิโสภา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

 6. โครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาเพื่อเป็นการเพิ่มวิสัยทัศน์ด้านการตลาดธุรกิจบริการ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมโขน

เป็นศิลปะการแสดงของไทย  ณ  หอประชุมใหญ่  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก  ห้วยขวาง กรุงเทพฯ และตลาดโรงเกลือ 

มาร์เก็ต นวนคร ประตูน้ำาพระอินทร์ ถนนพหลโยธิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2554 โดยมี ผศ. วัชราภรณ์    

ธิโสภา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
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“

“
 อยากเก่งอยากทันสมัย ต้องใส่ใจเทคโนโลยี

อ.จินตนา โต้งสูงเนิน
ประธานโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

102 / Faculty of Management Science



โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ด้านบุคลากร
 ปัจจุบันโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มีอาจารย์ผู้สอนทั้งสิ้น 15 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 1 คน 

ปริญญาโท 13 คน ปริญญาตรี 1 คนดำารงตำาแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ 15 คน

ด้านการวิจัย

คณาจารย์ในสาขาวิชา ชื่อโครงการวิจัย แหล่งเงินทุน

อ.ปฐมาภรณ์ เถาว์พัน -  การศึกษาความพึงพอใจในการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครราชสีมา

ด้านการบริการวิชาการ
 1. โครงการออกค่ายบริการวิชาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษานำาความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปสร้างประโยชน์แก่ท้องถิ่น 

และให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และสร้างจิตสำานึกที่ดีเพื่อสร้างให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นที่พึงประสงค์ของสังคมต่อไป วัน

ที่ 17-19 มกราคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านคลองเตย (ชนะรัตน์ราษฎ์รังสรรค์)  โรงเรียนสะแกราชวิทยา  โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง  และ

โรงเรียนบ้านหนองแฟบ อำาเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา จัดโดย โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)    

               

 2. โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “พัฒนาเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla และการโปรโมทเว็บไซต์องค์กรผ่าน Social    

Network”เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรต่างๆสามารถสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ต่างๆขององค์กรหรือหน่วยงานผ่านทาง Social Network และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 9-12  พฤษภาคม  

2554 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ 5 (FMS-LAB5) ห้อง 22.5.6 อาคาร 22 ให้กับแก่บุคคลทั่วไป รวม

จำานวน 30 คน
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ด้านกิจการนักศึกษา
 1. โครงการศึกษาดูงานเสริมวิสัยทัศน์นักศึกษาโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)งาน Commart 2011มี

วัตถุประสงค์เพื่อเสริมวิสัยทัศน์นักศึกษาเพื่อประกอบการเรียนการสอน โดยเป็นการศึกษาดูงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจะ

เน้นทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร  และเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  เพื่อสร้างและเสริมประสบการณ์และวิสัยทัศน ์

เพื่อการทำางานและประกอบอาชีพหลังจากการสำาเร็จการศึกษา วันที่ 18 มีนาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จำานวน

นักศึกษาที่เข้าร่วม 43 คน

 2. โครงการศึกษาดูงานเสริมวิสัยทัศน์นักศึกษาโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ มี

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างให้นักศึกษาของโปรแกรมวิชาฯ เปิดมุมมอง วิธีการคิด และความรู้ใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งของการนำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในวันที่ 7 ธันวาคม 2554 ณ บริษัท Wincore Nixdorf (Thailand) 

กรุงเทพมหานคร จำานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม 50  คน

 3. โครงการสานสัมพันธ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ GoodBye Senior มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกิจกรรมนันทนาการให้กับนักศึกษา

ในโปรแกรมวิชาร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำาลังสำาเร็จการศึกษา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับ

อาจารย์  และนักศึกษารุ่นพี่กับนักศึกษารุ่นน้องให้รู้จักกันมากขึ้นวันที่ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554  ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม 930 คน  

 4.  โครงการเสริมความแกร่งให้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ชั้นปีที่ 3 เพื่อให้นักศึกษามี

ความรู้ความสามารถ ในการพัฒนา Web Application ด้วยภาษา PHP ในวันที่ 20-24 ธันวาคม 2553 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ชั้น 5 อาคาร 22 คณะวิทยาการจัดการจำานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม จำานวน 70 คน 

ทิศทางการดำาเนินงานในอนาคต
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีทิศทางในการดำาเนินงาน ให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา คณะ

วิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยทั้งด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน และด้านการทำานุบำารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม และมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจที่กำาหนด เพื่อให้ประจักษ์ต่อประชาคมและ

สาธารณชน
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“ “เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมอุดมปัญญา 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์คือการจัดการปัญญา

ที่ไม่ใช่เพียงทำาการแสวงหาและใช้ความรู ้
 แต่เป็น การธรรมด้วย

อ.เมธี ฤทธิ์ไธสง
ประธานโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
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โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
ด้านบุคลากร
 ปัจจุบันโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) มีอาจารย์ผู้สอนทั้งสิ้น 6 คน   วุฒิการศึกษาระดับปริญญา

เอก 1 คน   ปริญญาโท 5 คน ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์  2 คน และอาจารย์ 4 คน

ด้านการวิจัย

คณาจารย์ในสาขาวิชา ชื่อโครงการวิจัย แหล่งเงินทุน

ผศ.ดร.สุวิมล  ตั้งประเสริฐ     - การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในจังหวัดนครราชสีมา

สกอ.

ด้านการบริการวิชาการ
 เรื่อง โครงการฝึกอบรม HR DAY @ NRRU ครั้งที่ 9 “หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และHAPPY 

WORKPLACE (องค์การแห่งความสุข)” วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ จัดโดย 

นักศึกษาโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) ให้กับ นักศึกษาและบุคคลภายนอก รวม 200 คน 

ด้านกิจการนักศึกษา 
 เรื่อง โครงการเชิดชูคุณธรรม น้อมนำาประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด วันที่ 25-26 ธันวาคม พ.ศ. 2553     ณ วัดยองแยง 

ต.หนองระเวียง อ.เมือง นครราชสีมา  จัดโดยโปรแกรมวิชาให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 รวมจำานวน 54 คน 

นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมมากขึ้น  มีความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น 

ทิศทางการดำาเนินงานในอนาคต

 นอกจากพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาที่โปรแกรมวิชาต้องตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย ความ

ท้าทายในอนาคตคือการเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยอื่นที่บริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เช่น

เดียวกันนี้ ตลอดจนสมาคม องค์การวิชาชีพ และองค์การทั้งภาคเอกชนและภาครัฐที่มีความต้องการนักจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้

เกิดวิสัยทัศน์ร่วมเพื่อพัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไปสู่ความเป็นวิชาชีพซึ่งสร้างมืออาชีพที่นำาการเปลี่ยนแปลงจากโลกสู่องค์การ

และท้องถิ่นได้อย่างมืออาชีพ
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โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
ด้านบุคลากร

 ปัจจุบันโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มีอาจารย์ผู้สอนทั้งสิ้น 11 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จำานวน 2 คน ปริญญา

โท จำานวน 9 คน ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำานวน 3 คน และ อาจารย์ จำานวน 8 คน 

ด้านการวิจัย
คณาจารย์ในสาขาวิชา ชื่อโครงการวิจัย แหล่งเงินทุน

ผศ.เมตตา ดีเจริญ - การศึกษาสถานภาพหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา

-การพัฒนาหอกระจายข่าวเพื่อตอบสนองความต้องการชุมชน ในเขตเทศบาลตำาบล

ลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา

ผศ.เนตรชนก คงทน - โครงการสำารวจภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอารยธรรมลุ่มน้ำาบริเวณ

ที่ราบสูงโคราชในการรับรู้ของนักท่องเที่ยว 

- การสำารวจพฤติกรรมเปิดรับสื่อของนักท่องเที่ยวเพื่อประกอบธุรกิจการสื่อสาร

ครบวงจรส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา

- สถานการณ์ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำาบลหนองน้ำาใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

- โครงการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

บ้านบุไท ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ นครราชสีมา

- โครงการวิจัย ทักษะการสื่อสารหมอพื้นบ้าน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนอย่างยั่งยืน ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

วช.

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา

คณะวิทยาการจัดการ

สกอ.

สำานักวิชาการ 

กรมพัฒนาการแพทย์

แผนไทยและแพทย์ทาง

เลือก

ดร.วิเชียร ก่อกิจกุศล - การพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษานิเทศศาสตร์ด้วยการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ตรงแบบมีส่วนร่วมกับนักวิชาชีพ เพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนการสอน

ในรายวิชาการสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

คณะวิทยาการจัดการ

อ.จิรพัฒน์ โทพล - โครงการสำารวจภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอารยธรรมลุ่มน้ำาบริเวณ

ที่ราบสูงโคราชในการรับรู้ของนักท่องเที่ยว 

- การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำาบลกระเบื้องนอก อำาเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

- การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำาบลช่องแมว อำาเภอลำาทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

- พฤติกรรมเปิดรับสื่อของนักท่องเที่ยวเพื่อประกอบธุรกิจการสื่อสารครบวงจรส่ง

เสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา

- ความต้องการในการจัดตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา ของประชาชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา

วช.

อบต.

อบต.

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา
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สร้างสรรค์ปัญญาชนนักสื่อสาร
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

   อ.ดร.วิเชียร ก่อกิจกุศล
   ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
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ด้านบริการวิชาการ 
 1. ผู้ทรงคุณวุฒิ เอกสารวิจัยส่วนบุคคล เรื่อง ภาพลักษณ์ห้องสมุดกองทัพภาคที่ ๒ ในการรับรู้ของประชาชนจังหวัด

นครราชสีมา หลักสูตรประจำา วิทยาการทัพบก ลักษณะวิชา สังคม จิตวิทยา โดย ผศ.เนตรชนก คงทน

 2.  อาจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  บรรยายเรื่อง การเป็นผู้ประกอบการและผู้ประกาศ  โดย อาจารย์ 

ดร.วิเชียร ก่อกิจกุศล 

 3. อบรมทักษะการทำาข่าว ให้กำาลังพลกองทัพภาคที่ 2 โดย ผศ.เมตตา ดีเจริญ

 4.                          โครงการบูรณาการการเรียนการสอนและบริการวิชาการนิเทศศาสตร์แก่ชุมชนในหัวข้อ “การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน”  

แก่กำาลังพลของหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 2 จำานวน 20 นาย ในวันที่  19-22 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ณ อาคาร

กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา เวลา 17.00-21.00 น. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมตตา ดีเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพร 

 อดิเรกโชติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนตรชนก คงทน และอาจารย์ จิรพัฒน์  โทพล 

 5. โครงการพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ “อินดี้ดาอะไรดา” วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 17.00-24.00 น. 

โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชา 

โครงการพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ ในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 6.   ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผศ.นันทพร อดิเรกโชติกุล 

และ อ.อิสรชัย ลาวรรณา ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา จัดขึ้นในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 2 เมษายน 2554 ณ บริเวณศาลากลาง

จังหวัดนครราชสีมา และ ในเดือนมิถุนายน 2554  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 7.  อบรมการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ ให้แก่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราช โดย ผศ.นันทพร อดิเรกโชติกุล

ด้านกิจการนักศึกษา
 1. โครงการ “นิเทศศาสตร์สัมพันธ์ครั้งที่ 4 ” เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา

สาขาวิชานิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) โดยนำานักศึกษานิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมจำานวน 50 คน ระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2554 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย 

 2.  กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง นิเทศศาสตร์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554  ณ สนามโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส จังหวัดนครราชสีมา 

ระหว่างเวลา 13.00-17.00 น.  

ทิศทางการดำาเนินงานในอนาคต 
       ปัจจุบันวงการวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารหรือนิเทศศาสตร์ ซึ่งได้แก่ นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ นักข่าว นักจัด

รายการวิทยุ โทรทัศน์ นักหนังสือพิมพ์ ผู้ประกาศข่าว ผู้ดำาเนินรายการ และนักแสดง เป็นผู้ที่ทำาหน้าที่ในการประสานการถ่ายทอด

ข้อมูลหรือประสานการติดต่อสื่อสารเพื่อเผยแพร่ข่าวสารไปยังสาธารณชน ได้มีการนำาเอาแนวคิดทางด้านการจัดการสื่อสารเข้ามา

ผสมผสานกับองค์ความรู้กับศาสตร์อื่นๆ ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษาและการบันเทิง เพื่อทำาให้การสื่อสารข้อมูลต่างๆเป็น

ไปอย่างรวดเร็วสมบูรณ์และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบัน  ทั้งนี้นักวิชาชีพทางด้านนิเทศศาสตร์  จำาเป็นจะต้องมีพื้นฐาน

ทางการสื่อสารเพราะถือเป็นองค์ความรู้หลักในการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารในฐานะเป็นนักสื่อสาร โดยใช้รูปแบบและวิธีการนำาเสนอที่

หลากหลายตอบสนองต่อการพัฒนาสังคมในปัจจุบัน ได้อย่างยั่งยืน 

 จากกรอบประเด็นดังกล่าว คณะวิทยาการจัดการ โดยคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์  ได้ดำาเนินการร่าง

และพัฒนาหลักสูตรฯ ตลอดจนกิจกรรมการเรียนการสอนและการประสานความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพทั้งในระดับท้องถิ่นและใน

ระดับประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและสังคมเป็นหลัก  โดยมุ่งมั่นที่จะผลิตบุคลากรด้านการโฆษณา การ

ประชาสัมพันธ์  สื่อสารการข่าวและการบันเทิง ที่มีความเชี่ยวชาญสามารถนำาเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยอาศัยหลัก

วิชาการด้านการจัดการการสื่อสาร ซึ่งจะสามารถพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

“
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ผลิตบัณฑิตมีคุณธรรม 
นำาความรูบู้รณาการ
แก้ไขปัญหาชุมชน
และสร้างสรรค์สังคมได้อย่างยั่งยืน
อ. สุภาวดี มณีเนตร
ประธานโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์
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โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์
ด้านบุคลากร

 ด้านบุคลากรปัจจุบันโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์มีอาจารย์ผู้สอนทั้งสิ้น 11 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 1 คน ปริญญาโท 

10 คน ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ 2 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน และอาจารย์ 5 คน

ด้านการวิจัย

คณาจารย์ในสาขาวิชา ชื่อโครงการวิจัย แหล่งเงินทุน

ผศ.ดร.สุธานันท์ โพธิ์ชาธาร

- โครงการการดำาเนินการมาตรฐานคุณภาพผ้าไหมในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง

เหนือตอนล่าง

- การพัฒนาหอกระจายข่าวเพื่อตอบสนองความต้องการชุมชน ในเขตเทศบาลตำาบล

ลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

งบกลุ่มจังหวัด

ผศ.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์

- การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดนครราชสีมาอย่างยั่งยืนภายใต้หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการการให้บริการจาก อบจ./

เทศบาล ตำาบล/อบต.

- การศึกษาสาเหตุการออกกลางคันและการไม่สำาเร็จการศึกษาตามแผนของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สกอ.

อบจ./เทศบาล 

ตำาบล/อบต.

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครราชสีมา

อ. เอกรัตน์ เอกศาสตร์

- การบูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่ อำาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ด้วย

การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- การศึกษาศักยภาพผลิตและการตลาดน้อยหน่าในจังหวัดนครราชสีมา

- การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจาก อบจ./เทศบาล 

ตำาบล/อบต.

- การศึกษาสาเหตุการออกกลางคันและการไม่สำาเร็จการศึกษาตามแผนของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สกอ.

สกอ.

อบจ./เทศบาล 

ตำาบล/อบต.

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครราชสีมา

รศ.เตือนจิต เหมพงศ์พันธุ์ - การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการการให้บริการจาก อบจ./

เทศบาล ตำาบล/อบต.

อบจ./เทศบาล 

ตำาบล/อบต.

รศ.พรณีย์  ตะกรุดทอง
- การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการการให้บริการจาก อบจ./

เทศบาล ตำาบล/อบต.

อบจ./เทศบาล 

ตำาบล/อบต.
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คณาจารย์ในสาขาวิชา ชื่อโครงการวิจัย แหล่งเงินทุน

อ.ชลิกา ศิลปอนันต์ - ปัจจัยที่มีผลต่อความความสุขในการทำางาน กรณีศึกษา การผลิตเครื่องปั้นดินเผา

ด่านเกวียน  อ. โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครราชสีมา
อ.สุภาวดี มณีเนตร - แนวทางการพัฒนาตลาดเครื่องปั้นดินเผาด้วยกระบวนการใช้ฐานข้อมูลพฤติกรรม

ผู้บริโภค กรณีศึกษาตำาบลด่านเกวียน อ. โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

- การผลิต ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรในการปลูกมันสำาปะหลังตำาบลลาด

บัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครราชสีมา

 นอกจากนี้ยังมีบทความ เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะละกอแก่เกษตรกรในจังหวัด

นครราชสีมา โดย อาจารย์เอกรัตน์ เอกศาสตร์  ได้รับรางวัลชมเชย สาขาส่งเสริมการเกษตร จากการประชุมวิชาการครั้งที่ 7  

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน  

ด้านการบริการวิชาการ 
 1. โครงการบริการวิชาการและบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย จัดในวันที่ 18 -19 สิงหาคม 

2554  ณ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน อำาเภอครบุรี ตำาบลสระว่านพระยา จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับ

ชุมชนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. โครงการอบรมความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์สำาหรับผู้สอนสังคมศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา จัดในวันที่ 2 กันยายน 2554   

ณ ห้องประชุม 22.4.2 อาคาร 22 ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูน

ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครูผู้สอนด้านสังคมศึกษาในระดับมัธยม และเพื่อให้เกิดความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านการศึกษา

 3. โครงการ Econ news เป็นโครงการ “ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ” จัดทำาเป็นจุลสารรายเดือน เพื่อให้ความรู้ด้าน

เศรษฐกิจทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคแก่หน่วยงานต่างๆ โดยจะทำาการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมาและภายนอก  ซึ่งได้นำาเสนอในรูปแบบของข่าวเศรษฐกิจ ข่าวธุรกิจ บทความ ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ และนิยามศัพท์ทาง

เศรษฐกิจ ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้รับความรู้ และความเข้าใจ ข่าวสารทางเศรษฐกิจมากขึ้น

 4. โครงการหนังสือ เศรษฐศาสตร์ราชภัฏราชสีมา วัตถุประสงค์ในการจัดทำาเพื่อรายงานผลการดำาเนินงานและความ

ก้าวหน้าตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะวิทยาการจัดการด้านการจัดการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ  การทำานุบำารุง

ศิลปวัฒนธรรม  ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษา  เป็นการรวบรวมข้อมูลการดำาเนินงานของโปรแกรมวิชาฯ  ใน  ปี 

พ.ศ. 2551-2553
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ด้านกิจการนักศึกษา 

 โครงการทำานุบำารุงสถาบันทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2554

ทิศทางการทำางานในอนาคต   
 ผลิตบัณฑิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ตามปรัชญาของโปรแกรมวิชาที่ว่าด้วย บัณฑิตมีคุณธรรม คืนความรู้สู่ท้องถิ่น 

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม สู่ความยั่งยืนของประเทศ 
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“ “hospitality & happiness 
from heart 

อ. จุฑาทิพย์ สุทธิเทพ
ประธานโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

และธุรกิจบริการ
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โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
ด้านบุคลากร
 ปจัจบัุนโปรแกรมวชิาอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วและธรุกจิบรกิาร   มอีาจารยผ์ูส้อนทัง้สิน้    9 คน   วฒุกิารศกึษาระดบัปรญิญาเอก   1 คน    

ปริญญาโท 8 คน ดำารงตำาแหน่งอาจารย์ 5 คนและ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 4 คน 

ด้านการวิจัย

 นอกจากนี้ยังมีบทความวิจัยเรื่อง The competitiveness Enhancement and Acknowledgement of Local Community 

Enterprises in Cultural and Local Wisdom Tourism based on Sufficiency at One Tambon One Product (OTOP) villages, 

Nakhon Ratchasima Province. โดย ดร.ณัฏฐินี   ทองดี  ในการเข้าร่วมนำาเสนอผลงานวิจัย แบบ Oral Presentation ในการ

ประชุม “Regional Stability through Economic, Social and Environment Development in the Greater Mekong Sub-region 

and Asia-Pacific”  ระหว่างวันที่ 7-12 สิงหาคม 2554  ณ Cinnamon Grand Hotel  เมืองโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา

คณาจารย์ในสาขาวิชา ชื่อโครงการวิจัย แหล่งเงินทุน

อ.จุฑาทิพย์  สุทธิเทพ - การพัฒนาโฮมสเตย์ของหมู่บ้านผ้าไหมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์)

- โครงการการศึกษาสำารวจพฤติกรรม ความต้องการและรูปแบบของกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีต่อหมู่บ้านผ้าไหมกลุ่ม

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์)

- ความพึงพอใจในอัตลักษณ์ของนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจ

บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งบจังหวัด

นครราชสีมา

งบจังหวัด

นครราชสีมา

มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครราชสีมา
อ.ธนวัฒน์  โกวิทวณิชภัณฑ์ - การพัฒนาโฮมสเตย์ของหมู่บ้านผ้าไหมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์)

- โครงการการศึกษาสำารวจพฤติกรรม ความต้องการและรูปแบบของกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีต่อหมู่บ้านผ้าไหมกลุ่ม

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์)

งบจังหวัด

นครราชสีมา

งบจังหวัด

นครราชสีมา

อ. ปรายตา  พรหมเสน - การพัฒนาโฮมสเตย์ของหมู่บ้านผ้าไหมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์)

- โครงการการศึกษาสำารวจพฤติกรรม ความต้องการและรูปแบบของกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีต่อหมู่บ้านผ้าไหมกลุ่ม

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์)

งบจังหวัด

นครราชสีมา

งบจังหวัด

นครราชสีมา

“
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ด้านการบริการวิชาการ
 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับชุมชน วันที่ 29-31สิงหาคม  ณ สมุทรสงครามและเพชรบุรี โดยอาจารย์ 

จุฑาทิพย์  สุทธิเทพ จัดให้กับนักศึกภาคปกติ สาขาการจัดการโรงแรมจำานวน 40 คน

 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ วันที่  5 กันยายน 2554 ณ สถาบันพัฒนา

บุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส กรุงเทพมหานคร โดยอาจารย์จุฑาทิพย์  สุทธิเทพ จัดให้กับนักศึกษา สาขาการจัดการโรงแรม

ภาคปกติ จำานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม 32 คน

 โครงการบริการวิชาการด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน “หลักการจัดการ Homestay และการจัดทำาเส้นทางเดินป่า

ศึกษาธรรมชาติ” วันที่ 29 สิงหาคม 2554  ณ หอประชุมการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  จัดโดย อาจารย์จุฑาทิพย์  สุทธิเทพ  และอาจารย์ 

สุภาพร  ล้ำาวรรณวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ  ร่วมกับศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  โดย

จัดบริการวิชาการให้กับชุมชนบ้านเขายายเที่ยง ตำาบลคลองไผ่ อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ทั้งกลุ่มที่จะจัดทำา Homestay และ

กลุ่มเยาวชน

ด้านกิจการนักศึกษา
 กิจกรรมประกวดสารคดีสั้นทางโทรทัศน์”เที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืน” ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2554   

ณ  โรงแรมพลูแมนราชาออร์คิด จังหวัดขอนแก่น  หอประชุมคณะวิทยาการจัดการ 22.14 และ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค 

กรุงเทพฯ โดยโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ จัดให้กับนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ

นักศึกษานิเทศศาสตร์สาขาวิทยุโทรทัศน์ จำานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม 70 คน

 กิจกรรมท่องเที่ยวคิดดี..ทำาดี...แบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง  17  สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านทับควาย อำาเภอพิมาย  จังหวัด

นครราชสีมา  จำานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม 40 คน

 กิจกรรม Tourism and Hospitality Day  วันที่ 19 กันยายน  2554  ณ หอประชุมอนุสรณ์  70 ปี  จัดโดยนักศึกษาจาก

โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ โดยเชิญวิทยากร คุณกลชัย  ศุโกมล  กรรมการผู้จัดการสัญธิญา รีสอร์ท แอนด์ 

สปา จังหวัดสุราษฎร์ธานี บรรยายหัวข้อเรื่อง การบริการจัดการธุรกิจที่พักสไตล์รีสอร์ท  และคุณพลพจน์  พลเจริญเกียรติ  กรรมการ 

ผู้จัดการทองสมบูรณ์ คลับ จังหวัดนครราชสีมา บรรยายหัวข้อเรื่อง  กิจกรรมการท่องเที่ยวแบบผจญภัย โดยมีนักศึกษาจากโปรแกรม

วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ เข้าร่วมรับฟังจำานวนกว่า 100 คน

 โครงการสัมมนา “กลยุทธ์นักลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวรุ่นใหม่” วันที่ 22 กันยายน 2554 ณ อาคาร 13.11 เวลา 13.00-16.00 น. 

จัดโดย  นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภาค กศ.ปช. รุ่น 12 โดยเชิญวิทยากร คุณสกล  ธีระพงษ์ธนากร   กรรมการผู้จัดการ

บริษัทเจ้าคุณฯทัวร์ โดยมีนักศึกษาจากโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ เข้าร่วมรับฟังจำานวน 50 คน

ทิศทางการดำาเนินงานในอนาคต
 โปรแกรมวิชาจะมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้มีความพร้อม เพื่อให้สอดรับกับการเข้าร่วม Asian Community Economy  

โดยจะเน้นการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และกิจกรรมเกี่ยวกับนักศึกษาที่สามารถเตรียมความพร้อมสู่สากล 
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บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ“
“
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1. อ.สุภาพร    ลักษมีธนสาร   บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)     มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

2. อ.ศิริพร     เลิศยิ่งยศ   บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)     มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

3. อ.ยุทธกร    ฤทธิ์ไธสง   บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. อ.สุธิรา      เจริญ     บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

5. อ.วิภาวี      พูลทวี    ศศ.ม.(การบริหารองค์การ)    มหาวิทยาลัยศรีปทุม

6. อ.สุรัตน์      หงษ์ไทย    บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

3.1. 2.

4.

5.

6.
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General Management
คณาจารย์

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

 7. อ.ทวี          วัชระเกียรติศักดิ์  พบ.ม.(บริหารธุรกิจ)     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 8. อ.สุชีรา         ธนาวุฒิ   กจ.ม.(เทคโนโลยีการจัดการ)    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 9. อ.ดวงพร        กิจอาทร   บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

10. อ.ดร.สุวรรณา   เตชะธีระปรีดา  Ph.D.(Business Administration)   มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

11. อ.ชิตวรา        บรรจงปรุ   บธ.ม (บริหารธุรกิจ)     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

12. อ.พวงพรภัสสร์   วิริยะ   กจ.ม.(เทคโนโลยีการจัดการ)    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

13. อ.นุชจรี         ภักดีจอหอ   กจ.ม.(เทคโนโลยีการจัดการ)    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

14. อ.รดามณี       พัลลภชนกนาถ  กจ.ม.(การจัดการทั่วไป)    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

8. 10.

11.

7. 9.
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1.

1. อ.กิ่งแก้ว    บุญสุข     บธ.ม.(การบัญชีการเงิน)              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. อ.ปนัดดา    บุญพาวัฒนา    บธ.ม.(บัญชี)          มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

3. อ.นิวัต    กุลศุภโชติ    บธ.ม.(การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม)      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. อ.ดร.สวียา    ปรารถนาดี    ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)(หลักสูตรนานาชาติ)          มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

       ในความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเนบราสก้า - ลินคอล์น, สหรัฐอเมริกา

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

2.

3.
4.

5.
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Accounting
คณาจารย์

โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(การบัญชี)

7. 9.

8.6.

 6. ผศ.ศถิภา       กลิ่นจันทร์แดง  กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

 7. อ.ธัญญลักษณ์   ปัณฑรสูติ          พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 8. รศ.เบญจมาศ    อภิสิทธิ์ภิญโญ   บธ.ม.    มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

 9. อ.สุกฤตา       บุรินทร์วัฒนา   บช.ม.(บัญชี)      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

11. อ.จิตติชัย       ห่อทอง   บธม.(การจัดการ)     สถาบันราชภัฎสวนดุสิต

12. อ.ณิชฎา        กีรติอุไร   บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)     มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

13. อ.จารวี         แจ้งกรณ์   บธ.ม.(การบัญชี)     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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Finance and Banking
คณาจารย์
โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(การเงินและการธนาคาร)

1.

2.

1.  อ.ธวัญรัตน์   ประจันตะเสน  บธ.ม.(การเงิน)     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2.  อ.เพชรรัตน์   สุทธิเทพ  บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)     มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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3.
4.

3.  ผศ.ดร.สุธาสินี   โพธิ์ชาธาร   ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)    มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

4.  อ.วันวิสาข์       ธรรมวิชา   บธ.ม.(การเงินและการธนาคาร)    มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

5.  อ.เกศินี       ถนอมพลกรัง   บธ.ม.      มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
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1.

2.

3.

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

2. ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์   อินทร์สวรรค์    กจ.ด.(การจัดการการสื่อสาร)  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

3. อ.กนก       บุญศักดิ์  บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)    มหาวิทยาลัยบูรพา
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Marketing
คณาจารย์

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ(การตลาด)
4.

5. 6.

7.
8.

 4. อ.จารุวรรณ   พนมจีระสวัสดิ์    บธ.ม.(การตลาด)           มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 5. อ.สุจิตรา     พันธุ์งามพงศ์    บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)                  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 6. อ.นพอนันต์    กาญจนวัฒนาวงศ์   บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)          มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 7. อ.กฤตวรรณ   คำารบธนสาร           บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)           มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 8. อ. โชติมา     ไชยวงศ์เกียรติ    บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)               มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

 9. อ.ไพโรจน์     จั้นอรัญ           บธ.ม.(การตลาด/บริหารการตลาด)     มหาวิทยาลัยสยาม

10. อ. กานดา    สีหเนตร    M.B.A.                    Arkansas State University
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2.

1.
3.

4.

5.

1. อ.ปฐมาภรณ์   เถาว์พัน วท.ม.(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2. อ.ดร.จิรศักดิ์   ศิริรัตนพล ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา)     มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

3. อ.จิระพงษ์     พนาวงศ์ วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)    มหาวิทยาลัยรังสิต

4. อ.เอกชัย       ปานมาก ศศ.บ.(อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)         วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม

5. อ.อภิสิทธิ์      เดิมสันเทียะ ศศ.ม.(การจัดการสารสนเทศ)     มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

6. อ.เมธี         ทองดี  บธ.ม.(การจัดการระบบสารสนเทศ)    มหาวิทยาลัยสยาม

7. อ.นริศ         มิ่งโมรา วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  

Business Computer
คณาจารย์
โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
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6. 7.

8.

9.

10.

11.

8. อ.ถิรายุ    มีฤกษ์สม  บธ.ม.         มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9. อ.ทิพย์สุดา     วงศ์คำาด ี  วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)       มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10. อ.จินตนา     โต้งสูงเนิน     บธ.ม.         มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

11. อ.เจนจีรา     อักษรพิมพ์     บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)        มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

12. อ.ลักษมี      โขมโนทัย  วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

13. อ.ศุภชานันท์   วนภู   วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)       มหาวิทยาลัยขอนแก่น

14. อ.ธีรศักดิ์      สังข์ศรี  วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)      มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15. อ.กนกมน     รุจิรกุล   วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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Human resource management 
คณาจารย์
โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (บริหารทรัพยากรมนุษย์)

1. อ.เมธี         กีรติอุไร   รป.ม.(การจัดการสำาหรับนักบริหาร)     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

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

2.

1.
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3. ผศ.นุชตรียา      ผลพานิชย์    M.SC.(Management Human Relation)    Abilene Christian University

4. อ.ประภาพรรณ   พงษ์พุทธรักษ์  บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)                 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

5. อ.เมธี           ฤทธิ์ไธสง         พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)             สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

6. อ.ปิยะมาศ      สุรภพพิศษฐ์  บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)                  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

5.

3.
4.
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Commuication arts
คณาจารย์
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์

1.

2.

3.

4.

1. อ.จิรพัฒน์    โทพล   วส.ม.(สื่อสารมวลชน)      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. อ.ดร.สุชาดา   นำา้ใจด ี  ศศ.ด.(พัฒนศาสตร์)      มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. ผศ.เนตรชนก  คงทน          นศ.ม.(นิเทศศาสตรพัฒนาการ)     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. อ.บุญตา    วัฒนวานิชย์กุล  นศ.ม.(นิเทศศาสตร์)       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

5. อ.สุเกษม    อิงคนินันท์  ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

6. อ. อิสรชัย    ลาวรรณา  ค.ม.(โสตทัศนศึกษา)       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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5.

6.

7. 8.

9. 10.

7.  ผศ.นันทพร    อดิเรกโชติกุล  นศ.ม.(นิเทศศาสตรพัฒนาการ)     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

8.  ผศ.เมตตา     ดีเจริญ  ค.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

9.  อ.ดร.วิเชียร    ก่อกิจกุศล  กจ.ด.(การจัดการการสื่อสาร)      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

10. อ.ทัศนีย์       เทียมถนอม  นศ.ม.(การประชาสัมพันธ์)     มหาวิทยาลัยสยาม

11. อ.พงษ์ศักดิ์    พงษ์ทองเจริญ  วส.ม.(การสื่อสารภาครัฐและเอกชน)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

131 / Annual Report 2011



1. อ.เอกรัตน์        เอกศาสตร์  วท.ม.(เศรษฐศาสตร์)      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. ผศ.ดร.สุธานันท์   โพธิ์ชาธาร  ปร.ด.(เศรษฐศาสตร์)      มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

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

4. อ.พัชชยา         ทรงเสี่ยงไชย  วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

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

1.

2.

3.
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Economics
คณาจารย์

โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์

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

7.  รศ.เตือนจิต     เหมพงศ์พันธุ์  ศศ.ม.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8.  อ.สุภาวดี       มณีเนตร  วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9.  อ.อัญรัตน์      วิเชียร   ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10. รศ.พรณีย์      ตะกรุดทอง  ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)      สถาบันเทคโนโลยีสังคม

11. ผศ.ชคัตตรัย    รยะสวัสดิ์  วท.ม.(เศรษฐศาสตร์)      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.

5.

6.

7.

8.
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Tourism industry and service business
คณาจารย์
โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ

1. อ. ปรายตา     พรหมเสน  วท.ม.(การจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว)    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. อ.ดร.ณัฏฐินี     ทองดี   Ph.D. Architectural Heritage Management and Tourism  มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. อ. สุภาพร      ล้ำาวรรณวงศ ์  วท.ม.(อุทยานและนันทนาการ)       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

2.

3.
1.
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4. อ.จุฑาทิพย์    สุทธิเทพ          M.A.(Cultural Management)            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. อ.กติกา       กลิ่นจันทร์แดง    บธ.ม.(การจัดการการท่องเที่ยว)                มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6. อ.อานรรต     ใจสำาราญ          M.Sc.(International Hotel Management)          The University of Buckingham,  

                 England

7. อ.ธนวัฒน์     โกวิทวณิชภัณฑ์          M.A (Cultural Management)         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8. อ.อภิรดี       เนติรังษีวัชรา          M.A (International Hotel and Tourism Management)  

      มหาวิทยาลัยนเรศวร และ Southern cross University

9. อ.กมลทรรศน์  นวลอนันต์              M.A.(Tourism Management)          มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

4.

5.

7.

6.

Tourism industry and service business
คณาจารย์
โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
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FMS Officer
บุคลากร สายสนับสนุน
สำานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

4.3.
2. 6.

1.

7.5.

8.

1.  นายศักดิ์สิทธิ์      ศรีมณีสวัสดิ์  นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ 3  ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์)  

2.  นายสุรพงษ์        คำาแปล   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3  วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

3.  นายไพรัช          นิ่มนาม   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3  วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

4.  นายเลืองสิทธิ์      กองศรีมา   ช่างไม้    มัธยมศึกษาตอนต้น                

5.  นางสาวเครือวัลย์   คงชุ่มชื่น   เจ้าหน้าที่พัสดุ 2    บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)        

6.  นายวงศกร        สิงหวรวงศ์   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 3   นศ.บ.(นิเทศศาสตร์)                   

7.  นางสาวกันทิมา    จาระนัย          ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2  บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)                                       

8.  นางอัญชลี         ฉิมนาคพันธุ์  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 3   บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)         
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16.9.

14.

11.

17.

15.

13.

12.
10.

 9.  นายธันญา        โยวงศ์  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 3   วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)             

10.  นางศิริวรรณ      อินทเศียร  หัวหน้าสำานักงานคณบดี   บธ.ม.(การจัดการ)       

11.  นางวาสนา        เพ็งทองหลาง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 3  บธ.บ.(บริหารทรัพยากรมนุษย์)      

12.  นางสาวปัญจารีย์  จิระสุโข  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 3  บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)                            

13.  นางสาวสายยนต์   น้อยไพล  นักวิชาการศึกษา 3  บธ.บ (การตลาด) .                           

14.  นางสาวสมพร     อินทร์พงษ์  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2  ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)                    

15.  นายประเสริฐ      วงศ์สิทธิไพฑูรย์ นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ 3 ศศ.บ.(ศิลปศาสตรบัณฑิต)                    

16.  นายนพดล        ปลั่งกลาง  ฝ่ายอาคารสถานที่  มัธยมตอนต้น         

17.  นายนราธร        สุพรมนตรี  นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ 3  ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์)   
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ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.สุธานันท์  โพธิ์ชาธาร

คณบดี

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพร  อดิเรกโชติกุล

อาจารย์ยุทธกร  ฤทธิ์ไธสง 

อาจารย์สุเกษม  อิงคนินันท์  

ดร.ณัฎฐินี  ทองดี

อาจารย์พัชชยา  ทรงเสี่ยงไชย  

นางศิริวรรณ  อินทเศียร

อาจารย์บุญตา   วัฒนวานิชย์กุล

อาจารย์ทัศนีย์   เทียมถนอม

นางอัญชลี ฉิมนาคพันธุ์

นายนราธร   สุพรมนตรี

นางสาวกันทิมา   จาระนัย

นางสาวสายยนต์   น้อยไพล

นางสาวปัญจารีย์   จิระสุโข

นายธันญา  โยวงศ์

ภาพประกอบ
นายศักดิ์สิทธิ์   ศรีมณีสวัสดิ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

บรรณาธิการจัดหน้า
นายวงศกร สิงหวรวงศ์

รายนามผู้จัดทำา
รายงานประจำาปี 2554
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