ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 ( ตุลาคม - ธันวาคม 2554 )

จดหมายข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร

สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 10 ชั้น 4 โทรศัพท์/โทรสาร 042744010 http://rdi.snru.ac.th

จดหมายข่ า วสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
ฉบับนี้ นำ�เสนอประเด็นร้อน เรื่อง “ความคาด
หวั ง ของนั ก ศึ ก ษาต่ อ การจั ด การศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” นอกจากนี้ยังนำ�
เสนอกิจกรรมสำ�คัญของสถาบันฯ ในช่วงเดือน
ตุลาคม - ธันวาคม 2554 อันได้แก่ ข้อเสนอแนะ
จากสภามหาวิทยาลัยจากการเยี่ยมสถาบันวิจัย
และพัฒนา, ผลการประเมินการจัดงานราชภัฏ
วิ ช าการและงานคาราวานวิ ท ยาศาสตร์ แ ละการ
แข่งขันจรวดขวดนํ้าระดับประเทศ ครั้งที่ 10, การ
เข้าร่วมประชุมของบุคลากรสถาบันวิจัยฯ เรื่อง
การประชุ ม ประจำ � ปี ระหว่า งผู้ป ระสานงานระบบ
NRPM ของหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ วช.
และการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
แจ้งจดข้อมูลลิขสิทธิ์สำ�หรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และข่าวการรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ
รับทุนสนับสนุนสำ�หรับนักศึกษา มรสน. จากเงิน
นอกงบประมาณ งบ บ.กศ. ประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555

ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิพ์ ฒ
ั นา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เยี่ยมสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อ
วันศุกร์ท่ี 30 กันยายน 2554 เวลา 10.00 – 12.30 น. ณ ห้องสร้อยสุวรรณา ชัน้ 3
อาคาร 10 เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและแนวทางในการกำ�หนดทิศทางและ
นดยบายร่วมกัน
สภามหาวิทยาลัยได้กล่าวชื่นชมสถาบันวิจัยและพัฒนาในเรื่องการ
บริหารจัดการด้านงบประมาณในการวิจยั ทีค่ อ่ นข้างน้อยแต่สามารถ...
อ่านต่อหน้า 3

1

สถาบันวิจัยและพัฒนาประเมินผลการจัดงานราชภัฏวิชาการ
และงานคาราวานวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันจรวดขวดนำ�้

แนะนำ� ร
บุคลาก่
ใหม
ชื่อ
: นางสาววิภาวรรณ ใหญ่สมบูรณ์
ตำ�แหน่ง : นักวิจัย (พนักงานราชการ)
การศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ : 089-4184612

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา

จดหมายข่าว

บรรณาธิการแถลง

สภามหาวิทยาลัยฯเยีย่ ม
สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการ
จัดงานราชภัฏวิชาการและงานคาราวานวิทยาศาสตร์และการแข่งขันจรวด
ขวดนํ้าระดับประเทศ ครั้งที่ 10 จัดระหว่างวันที่ 15 - 18 พฤศจิกายน 2554
พบว่าในภาพรวมผูช้ มงานมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.06, S.D.= .58)
และงานราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 8 “เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว” จัดระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2554 ในภาพรวมผู้ชม
งาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( x = 4.22, S.D.= .71) ผลการประเมิน
นี้ได้นำ�เสนอฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำ�ไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดงาน
ในครั้งต่อไป

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำ�หรับ
นักศึกษา มรสน. จากเงิน
นอกงบประมาณ งบบำ�รุงการศึกษา
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

สถาบันวิจัยฯ ส่งบุคลากรเข้าร่วมการ
ประชุมประจำ�ปีระหว่างผู้ประสานงาน
ระบบ NRPM ของหน่วยงานภาครัฐ
และเจ้าหน้าที่ วช.

จดหมายข่าว
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สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชวนนักศึกษา ภาคปกติ
ส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำ�หรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบำ�รุง
การศึกษา (บ.กศ.) ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยส่ง
ข้อเสนอการวิจัยจำ�นวน 5 ชุด และแผ่นบันทึกไฟล์ข้อมูล
ข้อเสนอการวิจยั จำ�นวน 1 แผ่น ไปยังสำ�นักงานผูอ้ �ำ นวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 10 ชั้น 4 ภายในวันที่ 15
ธันวาคม 2554 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์ http://
rdi.snru.ac.th หรือสอบถามทีห่ มายเลขโทรศัพท์ 0 - 4274 - 4010
หรือ 951 (ภายใน)

นายสุรพิน ขาวขันธ์ และนางสาวภัณฑิรา สีนวลแล
ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม
ประจำ�ปี 2554 ระหว่างวันที่ 6 – 8 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรม
เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรับฟังแนวทาง
ในการทำ�งานระบบ NRPM และ ประชุมกลุ่มย่อยวิเคราะห์สภาพ
ความเสี่ยงการทำ�งานของระบบ NRPM ตลอดจนหาแนวทาง
ควบคุมความเสี่ยงของการทำ�งาน เพื่อนำ�ไปพัฒนาการทำ�งานของ
ระบบ NRPM ให้มีคุณภาพมากขึ้น

บุคลากรสถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมอบรม
เชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การแจ้งจดข้อมูล
ลิขสิทธิ์สำ�หรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มอบหมายให้ นางสาว
สุภาวดี สุวรรณเทน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนางสาว
วิภาพร กันธิยา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นตัวแทนของ
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแจ้งจด
ข้อมูลลิขสิทธิ์สำ�หรับมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เมื่อ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องสิริคุณากร 3 (อาคาร
อธิการบดีใหม่) มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนางจิราภรณ์
เหลืองไพรินทร์ ผูจ้ ดั การสำ�นักงานบริหารจัดการทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อเสริม
สร้างความรูค้ วามเข้าใจในงานด้านลิขสิทธิ์ รวมถึงการจัดเตรียม
เอกสารในการยื่นคำ�ขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และการจัดตั้ง
เครือข่ายทรัพย์สินทางปัญญาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สภามหาวิทยาลัยฯเยีย่ ม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มัน่ ทีจ่ ะหาทุนวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก ซึง่ มีจ�ำ นวนมากเพียงแต่
ต้องมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาตนเอง พัฒนาข้อเสนอการวิจยั ให้นา่
สนใจ มีคณ
ุ ภาพและตรงตามความต้องการของแหล่งทุน ตัวอย่าง
แหล่งทุนภายนอก เช่น กฟผ. มีการพิจารณาให้ทนุ วิจยั แก่บคุ คล
ภายนอกทุกเดือนตลอดปีแต่ท้งั นี้ต้องเป็นไปตามกรอบการให้ทุน
ของ กฟผ. ซึง่ กรอบหนึง่ ของ กฟผ. นัน้ สนับสนุนการให้ทนุ วิจยั ทาง
สังคมด้วย นอกจากนีอ้ าจทำ�เป็นชุดหรือแผนงานวิจยั โดยเชิญ
เมธีวจิ ยั อาวุโส (เช่น รศ.ดร.สุจนิ ต์ สิมารักษ์) เป็นหัวหน้าชุดหรือผู้
อำ�นวยการแผนงานวิจยั หรือทีป่ รึกษา
6) บุคลากรของมหาวิทยาลัยทีท่ �ำ งานวิจยั มีนอ้ ย ดังนัน้
สถาบันวิจัยควรหาคำ�ตอบให้ได้ว่าอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมี
ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพวิจัยในด้านใดและควรหา
ประเด็นหรือปัญหาเพือ่ ทำ�เป็นแม่บทใหญ่ทจ่ี ะทำ�งานวิจยั ร่วมกัน
7) งานสารสนเทศ
		
7.1) ให้พฒ
ั นาวารสารของมหาวิทยาลัยให้
เป็นไปตามเกณฑ์ของสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)
		
7.2) บทความวิจยั ทีล่ งตีพมิ พ์ในวารสารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนัน้ ให้ท�ำ Abstract เป็นภาษา
อังกฤษด้วย โดยอาจจ้างผูแ้ ปลหรือจ้างผูต้ รวจหรือจ้างชาวต่าง
ประเทศเป็น Part time นอกจากนีค้ �ำ อธิบายหรือใต้ตาราง ควรเป็น
ภาษาอังกฤษด้วย
		
7.3) รูปเล่มของวารสารจะต้องทำ�ให้ดขู ลังและ
น่าเชือ่ ถือในทางวิชาการ ชือ่ วารสารก็ควรให้เป็นสากล การตรวจ
ปรับนัน้ ต้องถูกต้อง 100 % ต้องแล้วเสร็จตรงตามกำ�หนด และควร
มี column ประจำ�สำ�หรับนักเขียนมือทอง (อาจขอความอนุเคราะห์
จากกรรมการสภาผูท้ รงคุณวุฒขิ องมหาวิทยาลัย)

3
จดหมายข่าว

ทำ�ออกมาได้ดแี ละฝากเรือ่ งการสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
พร้อมตัง้ ข้อสังเกตและให้ขอ้ เสนอแนะดังนี้
1) งานวิจยั หมูบ่ า้ นต้นแบบเป็นเรือ่ งทีด่ มี าก หากเป็น
ไปได้ควรมีการต่อยอดประเด็นปัญหาในพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ นราชภัฏตาม
โครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน
ตอนบน ซึง่ ตัง้ เป้าให้เป็นหมูบ่ า้ นต้นแบบทีส่ ามารถพัฒนาตนเอง
ได้อย่างยัง่ ยืนซึง่ จะเป็นประโยชน์แก่ทอ้ งถิน่ อย่างมาก เช่น งาน
วิจยั ทีต่ อ่ ยอดจากประเด็นปัญหาของบ้านจอมแจ้งซึง่ เป็นหมูบ่ า้ น
หนึ่งของหมู่บ้านเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเพื่อ
เป็นการฟืน้ ฟูสวัสดิการสังคมและการศึกษา
2) งานวิจัยอีสานตอนบน ควรเลือกประเด็นปัญหา
เด่นๆ 1 เรือ่ ง จากประเด็นปัญหาในพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้จากการศึกษาตาม
โครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน
ตอนบนมาทำ�วิจยั โดยประเด็นปัญหาทีเ่ ลือกทำ�วิจยั นัน้ ควรเป็น
ประเด็นทีส่ ามารถจุดประกายและทำ�ให้เกิด impact ได้
3) งานวิจัยจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน/ชาวบ้าน เป็น
เรื่องที่น่าสนใจอาจทำ�ให้เกิดโครงการโมเดลปราชญ์ชาวบ้าน
และสามารถเขียนบทความลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารของ
มหาวิทยาลัยและโครงการดังกล่าวสามารถขอรับทุนสนับสนุน
การทำ�วิจยั จากแหล่งทุนภายนอกได้ เช่น ธนาคารเพือ่ การเกษตร
และสหกรณ์ (ธกส.)
4) ยุทธศาสตร์จงั หวัด งานวิจยั ส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัย
ทีผ่ า่ นมานัน้ ยังไม่สามารถตอบโจทย์ของจังหวัดเท่าใดนัก หาก
สามารถตอบโจทย์ของจังหวัดหรือมหาวิทยาลัยเลือกทำ�วิจัยที่
จังหวัดให้ความสนใจได้ก็จะก่อปะโยชน์ต่อสังคมอย่างมากและ
ในขณะเดียวกันก็ของบประมาณของจังหวัดหรือกลุม่ จังหวัดได้
5) ทุนวิจยั บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องมีความมุง่

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ต่อจากหน้า 1

ความนำ�

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานแห่งคุณธรรม
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะการทำ�งาน และด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นพลเมืองที่ดี และมีคุณภาพ และเสริมสร้าง
ประเทศให้มีความเจริญ การที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพนั้น จะต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านรวมกัน โดยเฉพาะปัจจัยด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน ดังนั้นการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพให้กับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งที่สำ�คัญ และจำ�เป็นอย่างยิ่ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงสำ�รวจความคาดหวังของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อ
เป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต่อไป
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การสำ�รวจครั้งนี้ เก็บข้อมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร จำ�นวน 305 คน จาก 6 คณะ โดยการสุ่มแบบ
แบ่งชั้น ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ รวบรวมข้อมูล นำ�เสนอข้อมูล
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 61.31) อายุ 19 ปี (ร้อย
ละ 23.61) สังกัดคณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 21.64) และกำ�ลังศึกษาอยู่
ชั้นปีที่ 1 (ร้อยละ 30.82)
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อทิศทางการจัดการ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โดยรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.55)
เมื่อพิจารณาในรายด้านปรากฏผลดังนี้
2.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก( x = 3.66) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่าอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ
2.2 ด้านผู้สอน/อาจารย์พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ( x = 3.75) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ
2.3 ด้านแหล่งเรียนรู้ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( x = 3.48) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก
2 ข้อ ได้แก่ ความเพียงพอของเอกสาร วารสาร และตำ�ราภายในห้อง
สมุด และความเพียงพอของแหล่งเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย
2.4 ด้านบริบทและสถานที่ พบว่า ในภาพรวมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.26) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า
อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ
ตอนที่ 3 ความคาดหวังของนักศึกษาต่อทิศทางการจัดการ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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โทรศัพท์/โทรสาร 042744010 http://rdi.snru.ac.th

ความคาดหวังด้านอาชีพ พิจารณาจาก 5 อันดับแรก มีดังนี้
ครู/อาจารย์ ร้อยละ 35.08, พนักงานของรัฐ ร้อยละ 18.03, ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 11.15, วิศวกร ร้อยละ 7.12 และสถาปนิก
ร้อยละ 5.90
ความตรงหรือสอดคล้องของอาชีพที่เลือกกับสาขาวิชาที่
นักศึกษากำ�ลังศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่คิดว่า สาขาวิชาที่ตน
กำ�ลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันมีความตรงหรือสอดคล้องกับอาชีพ ร้อยละ
77.70 และคิดว่าไม่ตรงหรือสอดคล้อง ร้อยละ 21.64
นักศึกษามีความต้องการศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต ร้อย
ละ 73.77 สถานศึกษาที่ต้องการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไม่
ต้องการศึกษาต่อ ร้อยละ 2
นักศึกษาส่วนใหญ่มองมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดังนี้
1) จุดเด่น (พิจารณา 5 อันดับแรก) ได้แก่ ด้านสถานที่
กว้างขวาง ร่มรื่น เป็นสัดส่วน ต้นไม้ดอกไม้ ทัศนียภาพ/บรรยากาศ
สะอาด และที่ตั้งเหมาะสม (ความถี่ 40) หอประชุมมหาวชิราลงกรณ
(ความถี่ 28) ด้านครู/อาจารย์ มีความเป็นกันเอง, เอาใจใส่, เป็นแบบ
อย่าง, และเป็นกัลยาณมิตร (ความถี่ 18) เครื่องแบบของนักศึกษา
และการแต่งกาย (ความถี่ 16) และโอกาสทางการศึกษา และการให้
ทุนกู้ยืม (ความถี่ 16)
2) จุดที่ต้องการพัฒนา (พิจารณา 5 อันดับแรก) ได้แก่
ควรเพิ่ม /ปรับปรุงสภาพห้องเรียน และควรติดตั้งสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการเรียน (ความถี่ 21) ตึกและอาคารเรียนอยู่ห่าง
กัน (ความถี่ 18) ควรเพิ่ม/ปรับปรุง โรงอาหาร และควรติดพัดลม
(ความถี่ 17) ควรพัฒนาสื่อ/อุปกรณ์การสอนให้ทันสมัย(ความถี่
17) และครู/อาจารย์ควรมีความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน มีความ
เป็นกลางหรือความยุติธรรม สอนให้เต็มคาบ มีทักษะ/เทคนิคการ
สอน และมาสอนตรงเวลา (ความถี่ 13)
ที่ปรึกษา : ผศ.สมจิตต์
รัตนอุดมโชค
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
บรรณาธิการ : ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้จัดทำ� : นางสาวสุภาวดี สุวรรณเทน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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