รายงานผลการดาเนินงาน รอบปีงบประมาณ 2559
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
1. ภาพรวมผลการดาเนินงาน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559)
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้มุ่งมั่นในการทางานเพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจั ดการ
ที่ได้กาหนดไว้ คือยุทธศาสตร์ ข้อที่ 2 ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาการจัดการ
และยุทธศาสตร์ ข้อที่ 3 การบริการวิชาการด้านวิทยาการจัดการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ทั้ง นี้
ผลของการดาเนินงานของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ในปีการศึกษา 2558
ในส่วนขององค์ประกอบที่ 4 ด้านการวิจัย พบว่าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้รับ คะแนนในภาพรวม 4.63
คะแนน หรือผลการประเมินการดาเนินงานอยู่ในระดับดีมาก และ
องค์ ประกอบที่ 5 ด้า นการบริ การวิช าการ พบว่ า ฝ่า ยวิ จัย และบริ การวิ ชาการได้ รับ คะแนนใน
ภาพรวม 4.00 คะแนน หรือผลการประเมินการดาเนินงานอยู่ในระดับดี

2. ผลการดาเนินงานตามหน้าที่รับผิดชอบ
ในรอบปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 ฝ่ ายวิ จั ยและบริ ก ารวิ ช าการ มี ร ายละเอี ย ดของกิจ กรรมและ
งบประมาณตามกิจกรรมการดาเนินงานดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 งบประมาณด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ตามแผนปฏิบัติการงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559
ลาดับ

ชื่อกิจกรรม

1

ส่งเสริมการวิจัยทุกโปรแกรมวิชา
(จัดสรรงบประมาณให้โปรแกรมวิชาทั้งจานวน)
หนุนเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เช่น ลงพื้นที่พัฒนาโจทย์วิจัย จัดเวทีรายงานความก้าวหน้า
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย จัดเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย พี่เลี้ยงนักวิจัย ระบบสารสนเทศ การจัดทา
คู่มือ รางวัลนักวิจัยดีเด่น และระบบทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัย
การส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
การจัดทาเอกสาร/วารสารเผยแพร่งานผลงานทางวิชาการ
ส่งเสริมการบริการวิชาการเพือ่ รับใช้สงั คมทุกโปรแกรมวิชา
(จัดสรรงบประมาณให้โปรแกรมวิชาทั้งจานวน)
การจัดการความรู้ด้านการวิจัย
รวม

2

3
4
5
6
7

งบประมาณ
(บาท)
400,000
100,000

50,000
150,000
50,000
180,000
20,000
950,000
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1. ด้านการวิจัย มีดังต่อไปนี้
1.1 การสร้างระบบและกลไกการวิจัย
1.1.1 การแต่งตั้งคณะทางาน
คณะวิทยาการจัดการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ตามคาสั่งคณะวิทยาการ
จัดการ ที่ 1006/2556 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2556 โดยมี ที่ปรึกษา ประกอบด้วย ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไ ธสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ธานัน ธ์ โพธิ์ ชาธาร ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์เอกราช หนูแก้ว ผู้ ช่วยศาสตราจารย์
ทวี วั ช ระเกี ย รติ ศั ก ดิ์ ร องศาสตราจารย์ ช คั ต ตรั ย รยะสวั ส ดิ์ รองศาสตราจารย์ เ นตรชนก คงทน และ
ดร.ณัฏฐินี ทองดี ด้านคณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ตั้งประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมตตา ดีเจริญ รองศาสตราจารย์กรองทิพย์ ชัยชาญ รองศาสตราจารย์เบญจมาศ
อภิสิทธิ์ภิญโญ ดร.สุวรรณา เตชะธีระปรีดา ดร.จิรศักดิ์ ศิริรัตนพล อาจารย์ธวัญรัตน์ ประจันตะเสน อาจารย์
สุจิตรา จาปาศรีนางสาวสุภาพร ล้าวรรณวงศ์ นางชญาน์นันท์ ฉิมนาคพันธุ์ นางสาวสุภาพร ยอดทองหลาง นาย
วงศ์กร สิงหวรวงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัตน์ เอกศาสตร์
1.1.2 การจัดทายุทธศาสตร์ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้จัดทายุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและบริการวิขาการ เพื่อให้การ
ดาเนินงานของฝ่ายฯมีทิศทาง มีวิสัยทัศน์ และอยู่ภายใต้กรอบการดาเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ เป็นที่ปรึกษา
ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
1.1.3 การจัดทาคู่มือบริหารจัดการงานวิจัยระดับคณะ
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้ดาเนินการจัดทา “คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา พ.ศ. 2559 (ฉบับปรั บปรุง )” จานวน 79 หน้า โดยมีเนื้อหา
ประกอบด้วยกรอบแนวทางการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2556-2560 ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์
และขั้นตอน การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย การคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัย การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์
แบบฟอร์ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานวิ จั ย สั ญ ญารั บ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย แบบรายงานการวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์
แบบรายงานการนาวิจัยไปใช้ประโยชน์ ตัวอย่างการจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ และจรรยาบรรณนักวิจัย
เป็นต้น โดยมีนายวงศ์กร สิงหวรวงศ์ เป็นผู้ออกแบบและจัดพิมพ์
1.1.4 การจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย
ฝ่ายวิจั ยและบริ การวิช าการ ได้ด าเนิ นการจัด ทาระบบสารสนเทศเพื่อ การบริ หารงานวิจั ย
ที่ ส ามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการบริ ห ารงานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ โดยสามารถเข้ า สู่ ร ะบบได้ ที่
www.fms.nrru.ac.th/research ซึ่งระบบประกอบด้วยเมนูย่อยต่าง ๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย
หลักเกณฑ์การขอรับทุน แบบฟอร์มงานวิจัย แบบฟอร์มบริการวิชาการ เอกสารตีพิมพ์เผยแพร่ คณะทางาน
การสืบค้นงานวิจัย กิจกรรมการวิจัย การประชาสัมพันธ์งานวิจัย และการติดต่อ เป็นต้น โดยมีนายเรืองเดช
กุลชูศักดิ์ เป็นผู้ออกแบบและปรับปรุงข้อมูล
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1.2 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้ให้การสนับสนุนทุนสาหรับการทาวิจัยแก่คณาจารย์ และนักศึกษา
ดังนี้
1.2.1 งานวิจัยสาหรับคณาจารย์
การให้ทุนสนับสนุนคณาจารย์ จานวน 1 ประเภท คืองานวิจัยเชิงบูรณาการ ซึ่ง มีคณาจารย์
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จานวน 10 ทุน ทุนละ 33,000 บาท ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 รายชื่อนักวิจัยและโครงการวิจัยเชิงบูรณาการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะวิทยาการจัดการ
ลาดับ

โครงการวิจัย

1

พฤติกรรมการออมของนักเรียนโรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่
ตาบลมะเกลือใหม่ อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
การวิเคราะห์งานเพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลมะเกลือใหม่ อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
แนวทางการบริหารจัดการและยกระดับหอกระจายข่าวแบบการมีส่วนร่วม
ของประชาชนองค์การบริหารส่วนตาบลมะเกลือใหม่ อาเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา
แนวทางการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ตาบลมะเกลือใหม่ อาเภอ
สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

อาจารย์วันวิสาข์ ธรรมวิชา

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการพัฒนากลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ
เทศบาลตาบลมะเกลือใหม่ อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนตาบลมะเกลือใหม่ อาเภอสูง
เนิน จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นของนักเรียน
โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ ตาบลมะเกลือใหม่ อาเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการที่พักแรมของนักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตาบล
มะเกลือใหม่ อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตาบลมะเกลือใหม่
อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตาบลมะเกลือใหม่
อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

อาจารย์ดวงพร กิจอาทร

2
3

4
5
6
7

8
9
10

ชือ่ -สกุล

อาจารย์นพดล เพิ่มสมบูรณ์
อาจารย์เกศรินทร์ โชคเพิ่มพูน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร นิธิ
ปรีชา

อาจารย์สจุ ิตรา จาปาศรี
อาจารย์จฑุ าทิพย์ สุทธิเทพ

อาจารย์ชิษณุพงศ์ ธนพิบูลพงศ์
รองศาสตราจารย์เบญจมาศ
อภิสิทธิ์ภิญโญ
ดร.จิรศักดิ์ ศิริรัตนพล
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1.2.2 งานวิจัยสาหรับคณาจารย์
การให้ทุนสนับสนุนคณาจารย์ จานวน 1 ประเภท คืองานวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งมีคณาจารย์ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย จานวน 10 ทุน ทุนละ 7,000 บาท ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 รายชื่อนักวิจัย และโครงการวิจัยในชั้นเรียนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะวิทยาการจัดการ
ลาดับ
โครงการวิจัย
1 ศึกษาพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Base
Learning : PBL) เรื่องวิถีชีวิตกับการผลิต ในรายวิชาเศรษฐกิจและ
วิถีชีวิต
2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาการบัญชีเพื่อการ
จัดการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3 การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นหลัก (Problem Base Learning) ของรายวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
4 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลและกลยุทธ์การกาหนดราคาผลิตภัณฑ์
บนอินเทอร์เน็ตด้วยการเรียนรู้โดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน
5 ศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน
เรื่อง การประกันวินาศภัย
6 การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในวิชาจิตวิทยา
บริการ
7 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ในรายวิชาหลักการประกันภัย (๓๐๒๔๐๕) สาหรับ
นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
8 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
สาหรับการเรียนการสอนวิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9 การปฏิรูปกระบวนการสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem- Base Learning : PBL) ในรายวิชา ๓๑๗๓๕๐ สารคดี
เพื่อการสื่อสารมวลชน
10 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา ๓๒๓๒๐๖
การจัดการงานบริการส่วนหน้า (Front office Management)
โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

ชื่อ-สกุล
รองศาสตราจารย์พรณีย์ ตะกรุดทอง

รองศาสตราจารย์เบญจมาศ อภิสิทธิ์
ภิญโญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชตรียา ผล
พานิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชราภรณ์ ธิโสภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชีรา ธนาวุฒิ
อาจารย์อภิรดี เนติรังษีวัชรา
อาจารย์ชลิตา แควกลาง

อาจารย์ถิรายุ มีฤกษ์สม

อาจารย์เกศรินทร์ โชคเพิ่มพูน

อาจารย์พราวพุทธิ วรรณคา

1.2.3 งานวิจัยสาหรับนักศึกษา
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสาหรับนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ จานวน 30 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
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1.3 การหนุนเสริมการวิจัย
ฝ่ า ยวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการได้ ใ ช้ ก ระบวนการหนุ น เสริ ม การวิ จั ย เข้ า มาใช้ ใ นการพั ฒ นา
ผลงานวิจัยของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ โดยการหนุนเสริมการวิจัยเชิง บูรณาการ ได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รุจิรกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร หงส์พันธ์ เข้ามาเป็นวิทยากรกระบวนการ
สาหรับงานวิจัยในพื้นที่ตาบลมะเกลือใหม่ อาเภอสูง เนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยกระบวนการหนุนเสริม
เริ่มตั้งแต่การพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ การศึกษากระบวนการวิจัยเชิงพื้นที่ เทคนิคการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
ในพื้นที่ เทคนิคการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการวิจัย และกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
1.4 การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของคณะวิทยาการ
จัดการด้านการวิจัย โดยการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ในครั้ง นี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ขวัญ กมล ดอนขวา
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี เป็ น วิ ท ยากรอบรมในหั ว ข้ อ “กุ ญ แจสู่ ค วามส าเร็ จ ของการสร้ า งสรรค์
ผลงานวิจัยตั้งแต่ระดับต้นทางถึงปลายทาง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์คณะวิทยาการ
จัดการให้สามารถดาเนินการวิจัยตั้งแต่เริ่มพัฒนาโจทย์วิจัย จนถึงการตีพิมพ์บทความวิจัยในแหล่งมาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาติ
1.5 การจัดการความรู้ด้านงานวิจัย (Knowledge Management : KM)
การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ได้ใช้วิธีการจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดาเนินงานวิจัย
ของบุคลากรในคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งได้รับเกียรติจากดร.จิรศักดิ์ ศิริรัตนพล โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ทาหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามขั้นตอนของสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (กพร.) ซึ่งแบ่งได้ 7 ขั้นตอน คือการบ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัด
ความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และการ
เรียนรู้ โดยคณะวิทยาการจัดการ ได้กาหนดหัวข้อในการจัดการความรู้ คือ การทางานวิจัยให้เสร็จทันเวลา
ซึ่ง ได้ผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ จานวน 3 ประเด็น คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดานเนิ งานวิจัย (Input)
กระบวนการ/ขั้นตอนระหว่างการดาเนินการวิจัย (Process) และการจัดการสาหรับการจัดทาเล่มรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ (Output) รวมถึงการได้เผยแพร่ผลของการจัดการความรู้ ในการนี้ฝ่ายได้เผยแพร่ผลของการ
จัดการความรู้ในรูปแบบของเอกสาร และเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ
1.6 การส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย
การดาเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่
คณะวิ ท ยาการ ฝ่ า ยวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ ได้ จั ด ประชุ ม วิ ช าการและน าเสนอผลงานวิ จั ย ระดั บ ชาติ
ครั้ง ที่ 6 ในประเด็น “ศาสตร์แห่งวิทยาการจัดการเพื่อรับใช้สัง คม.....3 ทศวรรษแห่ง การตามรอยแม่ของ
แผ่นดิน” The National Academic Research Conference 6th “Management Science for Socially
Engagement : Over the Three Decades of Following the Mother of the Earth โดยความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และภาคีเครือข่ายใน
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ซึ่งการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช หนูแก้ว เป็นที่ปรึกษาการจัดงาน ในการนี้ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการยังได้จัดทา
เอกสารประกอบการจั ด ประชุ ม วิ ช าการในครั้ ง นี้ ด้ ว ย โดยมี ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ เ อกรั ต น์ เอกศาสตร์
เป็นบรรณาธิการ
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2. ด้านการบริการวิชาการ มีดังต่อไปนี้
2.1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
การสร้า งเครื อข่ ายความร่ว มมือ กับ หน่ วยงานภายนอก ได้ ดาเนิ นการจัด ทาบัน ทึก ข้อ ตกลง
ความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
และภาคีในพื้นที่ จานวน 4 แห่ง คือ 1) องค์การบริหารส่วนตาบลโนนไทย อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
2) เทศบาลตาบลโนนสูง อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 3) เทศบาลตาบลเมืองใหม่โคกกรวด อาเภอเมือง
นครราชสมา จั ง หวั ด นครราชสีม า และ 4) องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลถนนโพธิ์ อ าเภอโนนไทย จั ง หวั ด
นครราชสีมา เพื่อตกลงการให้ความร่วมมือกันในด้านการส่งเสริมและสนับสนุน การวิจัย พัฒนา และถ่ายทอด
องค์ค วามรู้ด้ า นวิ ท ยาการจัด การ และส่งเสริ มและสนั บสนุนการบริ การวิ ชาการด้านศาสตร์ การจั ดการที่
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านั้น
2.2 การบริการวิชาการโดยมีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นแกนนา
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้ร่วมมือกับโปรแกรมวิชาต่างๆในการดาเนินกิจกรรมเพื่อบริการ
วิชาการสู่ชุมชน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้มีกิจกรรมบริการวิชาการในประเด็นต่างๆ ดังนี้
2.2.1 ด้านการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การบริการวิชาการเพื่อชี้นา ป้องกัน หรือแก้ไ ขปัญหาสัง คมด้านการน้อมนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การดาเนินการในส่วนนี้ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้ร่วมกับโปรแกรมวิชาการจัดการ
เศรษฐศาสตร์ บัญชี และนิเทศศาสตร์ นาโดยผศ.เอกราช หนูแก้ว ผศ.สุภาวดี มณีเนตร รศ.เบญจมาศ
อภิสิทธิภิญโญ และอาจารย์อิสรชัย ลาวรรณา ได้บริการวิชาการให้กับประชาชนในพื้นที่ตาบลมะค่า อาเภอ
โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จานวน 55 คน ด้วยวิธีการอบรมภาคทฤษฎี การศึกษาดูงาน การสาธิตดาเนิน
กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการแสดงสินค้าตัวอย่าง
2.2.2 ด้านเศรษฐกิจ
การบริการวิชาการเพื่อชี้นา ป้องกัน หรือแก้ไ ขปัญ หาสัง คมด้านเศรษฐกิจ ในประเด็ น
“การพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชน” โดยการดาเนินการในส่วนนี้ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้ร่วมกับโปรแกรม
วิชาการจัดการ การตลาด อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ และเศรษฐศาสตร์ นาโดย ผศ.เอกราช หนูแก้ว
ผศ.วัชราภรณ์ ธิ โสภา อาจารย์ปรายตา พรหมเสน และรศ.พรณีย์ ตะกรุดทอง ได้บริการวิชาการให้กับ
ประชาชนในพื้ นที่ ตาบลโคกกรวด อาเภอเมือ ง จัง หวัด นครราชสีม า ที่เ ข้า ร่ว มกิ จกรรม จ านวน 50 คน
ด้วยวิธีการบรรยายข้อมูลวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การชมวีดีทัศน์
เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน และการเข้าชมการประกอบการวิสาหกิจชุมชน
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2.2.3 ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม
การบริก ารวิ ชาการเพื่ อ ชี้น า ป้ องกัน หรื อแก้ไ ขปัญ หาสั ง คมด้ า นการเสริ มสร้ างความ
เข้มแข็งของสังคม เรื่องการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นากลุ่ม การดาเนินการในส่วนนี้
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้ร่วมกับโปรแกรมวิชาทรัพยากรมนุษย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด และ
การเงิ น และการธนาคาร น าโดย อ.นิ ร วิ ท ย์ เพี ย ราษฎร์ อ.นพดล เพิ่ ม สมบู ร ณ์ อ.ศิ ว วิ ช ญ์ จั้ น อรั ญ
ผศ.ดร.โชติมา ไชยวงศ์เกียรติ อ.วันวิสาข์ ธรรมวิชา และอ.ชลิตา แควกลาง ได้บริการวิชาการให้กับเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่ตาบลมะเกลือใหม่ อาเภอสูง เนิน จัง หวัดนครราชสีมา ที่เข้าร่ว มกิจกรรม จานวน 60 คน
ด้วยวิธีการบรรยายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม และ
กิจกรรมสุนทรียะสนทนา (Dialog) เพื่อพัฒนาศักยภาพระดับกลุ่ม และกิจกรรมถอดบทเรียน (After Action
Review : AAR)
2.2.4 กิจกรรม Walk Rally เพื่อการบริการวิชาการ
ฝ่ายวิ จัยและบริ การวิ ชาการ ได้จัดกิ จกรรม Walk Rally เพื่ อการบริก ารวิช าการ
เรื่ อ ง การจั ด ท าเส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ ต าบลมะเกลื อ ใหม่ อ าเภอสู ง เนิ น จั ง หวั ด นครราชสี ม า
โดยมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ จานวน 12 คน คือ รศ.กรองทิพย์ ชัยชาญ อ.ชลิกา ศิลปอนันต์
รศ.พรณีย์ ตะกรุดทอง อ.กนก บุญศักดิ์ ผศ.เนตรชนก คงทน ผศ.ดร.สุวิมล ตั้งประเสริฐ ดร.จิรศักดิ์ ศิริรัตนพล
รศ.เบญจมาศ อภิสิทธิ์ ภิญโญ อ.ปรายตา พรหมเสน อ.ธวัญ รั ตน์ ประจันตะเสน อ.สุชีรา ธนาวุฒิ และ
อ.อิศริย์ เดชตานนท์ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีประชาชนในพื้นที่ตาบลมะเกลือใหม่ อาเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมาที่เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 129 คน โดยเข้ารับฟังการบรรยายการบริหารจัดการท่องเที่ยวใน
ภาพรวม และกิจกรรมทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยว คือเส้นทาง ร้านหุ่นเหล็กโคราช – น้าตกวะภูแก้ว –ร้าน
กาแฟดงมะไฟ – วัด ป่ า ภู ผาสู ง – อ่ า งเก็ บ น้ าซั บ ประดู่ – วั ด บ้ า นใหม่ สัน ติ – สวนมิ ตรภาพมะเกลื อ ใหม่
โดยแต่ละจุดจะมีการบรรยายประกอบการจัดทาเส้นทางการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อหัวข้อ “เที่ยวมะเกลือใหม่…..
ถืกใจอีหลี” อันประกอบด้วย เรื่องที่ 1 ท่องไปกับหุ่นเหล็ก เรื่องที่ 2 รื่นรมย์กับน้าตกวะภูแก้ว เรื่องที่ 3
ชิมกาแฟดงมะไฟพาเพลิน เรื่องที่ 4 ตะลุยภูผาสูงพร้อมไหว้พระทาบุญกับวัดป่าภูผาสูง เรื่องที่ 5 รับลมอ่างซับ
ประดู่พร้อมชมวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องที่ 6 นมัสการหลวงปู่ดาวัดบ้านใหม่สันติ และเรื่องที่ 7 พักผ่อนไปกับ
สวนมิตรภาพมะเกลือใหม่
2.3 การบริการวิชาการโดยหนุนเสริมโปรแกรมวิชา
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้ หนุนเสริมโปรแกรมวิชาต่าง ๆ ภายใต้โครงการบริการวิชาการที่
ตอบสนองความต้ องการของสัง คม กิ จกรรม ส่ง เสริ มการบริก ารวิ ชาการเพื่ อรั บใช้สัง คมและบูร ณาการ
ศิลปวัฒนธรรมทุกหลักสูตร ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โปรแกรมวิชาได้มีกิจกรรมบริการวิชาการภายใต้
โครงการดังกล่าว ในประเด็นต่าง ๆ ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 รายชื่อและประเด็นในการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะวิทยาการจัดการ
ที่

ชื่อ-สกุล

หัวข้อที่ให้บริการวิชาการ

พื้นที่บริการวิชาการ

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
31 คน

1 อาจารย์นพดล
เพิ่มสมบูรณ์

การจัดการความรู้ในองค์กร และ
การสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

ตาบลมะเกลือใหม่ อาเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา

2 อาจารย์สจุ ิตรา
จาปาศรี

การบริหารโครงสร้างองค์กรและหน้าที่
ความรับผิดชอบของสมาชิกโรงสีข้าว
ชุมชนตาบลมะเกลือใหม่
การจัดทาบัญชีโรงสีชุมชนตาบล
มะเกลือใหม่และการเรียนรู้เพื่อสืบทอด
วัฒนธรรมพื้นบ้านประเพณีกินเข่าค่า
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์จังหวัด
นครราชสีมา

โรงสีข้าวชุมชนตาบลมะเกลือใหม่
อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

30 คน

โรงสีข้าวชุมชนตาบลมะเกลือใหม่
อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

30 คน

เกษตรกร ตัวแทนจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องจากภาครัฐ เอกชน
และหน่วยงานอิสระ จังหวัด
นครราชสีมา
การวางแผนการจัดรายการอาหารและ ผู้ประกอบการธุรกิจบริการอาหาร
การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม และเครื่องดื่ม โรงแรม ภัตตาคาร
จังหวัดนครราชสีมา
การถ่ายทอดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ ตาบลมะค่า อาเภอโนนไทย
พอเพียงเพื่อสร้างความมั่งคงให้กับ
จังหวัดนครราชสีมา
เศรษฐกิจชุมชน
อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
ตาบลมะเกลือใหม่ อาเภอสูงเนิน
เรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
จังหวัดนครราชสีมา
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
การพัฒนาการบริการลูกค้าใน
ร้านอาหารในเขตอาเภอเมือง
ร้านอาหาร
นครราชสีมา
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อ
ชุมชนตาบลรังกาใหญ่ อาเภอ
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนตาบล
พิมาย จังหวัดนครราชสีมา
รังกาใหญ่ อาเภอพิมาย จ.นครราชสีมา
เทคนิคการนาเสนอข้อมูลข่าวสารและ ตาบลมะเกลือใหม่ อาเภอสูงเนิน
สาระบันเทิงของนักจัดรายการมือ
จังหวัดนครราชสีมา
อาชีพ

83 คน

3 รศ.เบญจมาศ
อภิสิทธิ์ภิญโญ
4 อาจารย์ศิริสรณ์เจริญ
กมลลิ้มสกุล

5 อาจารย์ชิษณุพงศ์
ธนพิบูลพงศ์
6 รศ.ชคัตตรัย
รยะสวัสดิ์
7 อาจารย์เพชรรัตน์
สุทธิเทพ
8 นายธนวัฒน์
โกวิทวณิชภัณฑ์
9 ดร.ศุภชานันท์
วนภู
10 อาจารย์เกศรินทร์
โชคเพิ่มพูน

*****

30 คน

35 คน

39 คน

30 คน
30 คน

30 คน

