
 ผศ. สมจิตต รัตนอุดมโชค รองอธิการบดีฝาย
วิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง พรอมดวย
คณาจารย 6 คน จากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตร และคณะ
วิทยาการจัดการ และนักวิจัย จํานวน 2 คน เขารวมฝก
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนขอเสนอโครงราง
งานวิจัย เพ่ือขอรับทุนภายใตโครงการบูรณาการของ.. 

จดหมายขาวสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง “การ
พัฒนางานประจําสูงานวิจัย” (Routine to Research : R to R) เมื่อวัน
ที่ 17 พฤษภาคม 2555 ณ หองสรอยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 โดยเชิญ 
ผศ.ดร.อมร สุวรรณนิมิตร และอาจารยสุภาพร อาญาเมือง  คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปนวิทยากร  เพื่อ...

สถาบันวิจัยและพัฒนา นําคณาจารย
และนักวิจัย เขารวมอบรมการเขียน

ขอเสนอโครงรางงานวิจัยเพื่อขอรับทุนฯ

ปที่ 4 ฉบับที่ 13 ( เมษายน - มิถุนายน 2555 )

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

บรรณาธิการแถลง
ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา

 จดหมายขาวฉบับนี้ เปนฉบับตอนรับ
การเปดภาคเรียนปการศึกษา 2555 ภารกิจของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 เดือนที่ผานมานับ
แตเดือนเมษายนจนถึงมิถุนายน สวนใหญจะเกี่ยว
กับการพัฒนาอาจารยและบุคลากรในเรื่องการ
เขียนขอเสนอโครงการวิจัย ทั้งนี้เพื่อใหอาจารย
และบุคลากรมีความรูความเขาใจที่ถูกตองในการ
จัดทําขอเสนอโครงการวิจัย ซึ่งสถาบันวิจัยและ
พัฒนา คาดหวังวานาจะทําใหอาจารยและบุคลากร
จัดทําขอเสนอโครงการวิจัยไดถูกตองมากขึ้นและ
ไดรับจัดสรรเงินทุนสนับสนุนการวิจัยเพิ่มขึ้น
 ข าว ท่ีน า ยินดีสําหรับสถาบันวิจัยและ 
พัฒนา ในฐาน ะผู รั บผิดชอบจัดทํ าว ารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คือ การที ่ศูนย
อางอิงวารสารไทยได ใหการรับรองคุณภาพ
ของวารสารโดยบรรจุเขาในฐานดัชนีอางอิง TCI 
(Thailand Citation Index) อาจารยที่สนใจ            
ตีพิมพบทความในวารสาร สามารถสงบทความ
หรือสอบถามไดที่สถาบันวิจัยและพัฒนา หรือ 
http://journal.snru.ac.th
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อานตอหนา 2

  สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย” 

(Routine to Research : R to R)

  
อานตอหนา 4

ผูบริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ NRPM
 เม่ือวันท่ี  8 พฤษภาคม 2555 ผศ.สมจิตต รัตนอุดมโชค          
รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา และวันท่ี 10 พฤษภาคม 2555        
นางวลัยลักษณ ภูทองกรม อาจารยประจํางานวิจัย นางสาววิภาวรรณ 
ใหญสมบูรณ นักวิจัย และนางสาววิภาพร กันธิยา เจาหนาท่ีบริหาร 
งานท่ัวไปเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใชระบบบริหารงานวิจัย             
แหงชาติ (ระบบ NRPM)” ประจําป 2555 ณ หองประชุม 101 อาคาร
สํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน โดยได
เรียนรูการเขาระบบ NRPM Pre-audit การนําขอมูลงบประมาณที่
ไดรับเพื่อการวิจัยและผลการดําเนินงานวิจัย ปงบประมาณ 2551 
- 2555 เขาระบบ NRPM Ongoing monitoring และรายงานผล
สําเร็จของการดําเนินงานวิจัยในระบบ NRPM Post-audit 
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Routine to Research : R to Rใหความรูและสรางความเขาใจแกบุคลากร
ทั้ งสายวิชาการและสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัย และฝกเขียนเอกสารเชิงหลักการ

เพ่ือพัฒนางานประจําที่รับผิดชอบสูงานวิจัย ทั้งนี้มีผูเขารวมอบรมจํานวนทั้งสิ้น 80 คน 
หลังการฝกอบรม ผูเขารับการอบรมสามารถเขียนเอกสารเชิงหลักการเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนการทําวิจัย โดยมีกําหนดสงเอกสารฯ ดังกลาวภายในวันที่ 10 มิถุนายน 
ศกนี้ ดังนั้น ขอเชิญชวนผูสนใจสงเอกสารเชิงหลักการ R to R ไปยังสํานักงาน        
ผูอํานวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยดวน 
  มหาวิทยาลัยได้ตั้งงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยดังกล่าว  (งบ บ.กศ. 
ปี 2555) จํานวน 120,000 บาท โดยให้เงินสนับสนุนทุนละไม่เกิน 5,000 บาท                
(รายละเอียดดูไดจากประกาศ  เรื่อง  การใหทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนางาน
ประจําสู่งานวิจัย (Routine to Research) สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

Routine to Research : R to RRoutine to Research : R to RRoutine to Research : R to Rตอจากหนา ๅ : R to R
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 ในระหวางเดือน เมษายน - มิถุนายน 2555  บุคลากร
ในสถาบันวิจัยและพัฒนาเขารับการอบรม ประชุม สัมมนา 
ดังนี้ 
 -  นางสาววิภาวรรณ  ใหญสมบูรณ (นักวิจัย)  เขารวม
ประชุมคณะกรรมการอํานวยการเครือขายบริหารการวิจัยและถายทอด
เทคโนโลยีสูชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  คร้ังท่ี 1/2555  ใน
วันท่ี 2 เมษายน   2555  ณ  หองประชุม 1401  อาคารสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  มหาวิทยาลัยขอนแกน  จังหวัดขอนแกน  จัดโดย  มหาวิทยาลัย
ขอนแกน

 -  ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค  (รองอธิการบดีฝายวิจัย
และพัฒนา) เขารวมประชุมวิชาการในวันคลายวันสถาปนาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ประจําป  2555  เร่ือง “ธรรมาภิบาลและ
ความสามารถในการแขงขัน : ความทาทายของสังคมไทย” ในวันท่ี 3  
เมษายน  2555 ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร กรุงเทพมหานคร จัดโดย สํานักวิจัย 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

 -  ผศ.ดร. วัลนิกา  ฉลากบาง    (ผูอํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา) เขารวมการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ  
คร้ังท่ี 1  รวมกับมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 9 แหง   ระหวางวันท่ี  29 - 30
เมษายน  2555 ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์  กรุงเทพมหานคร              
จัดโดย  สํานักบริหารโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ขาวการพัฒนาบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา

 -  นางวลัยลักษณ  ภูทองกรม  ( อาจารย) นางสาววิภา
วรรณ  ใหญสมบูรณ  (นักวิจัย) และ นางสาววิภาพร  กันธิยา 
(เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป) เขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช
ระบบบริหารงานวิจัยแหงชาติ (ระบบ NRPM)  ประจําป 2555 ในวันท่ี 
10  พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร        
จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

    -  ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค  (รองอธิการบดีฝายวิจัย
และพัฒนา) ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง  (ผูอํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา) นายศักดิ์ดา แสนสุพรรณ (นักวิจัย) และนางสาว                   
วิภาวรรณ ใหญสมบูรณ (นักวิจัย) เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การเขียนขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนภายใตโครงการบูรณาการ
ของสํานักบริหารโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ  เพ่ือเสนอของบประมาณประจําป 2556  ใน
วันท่ี 29  พฤษภาคม  2555  ณ หองประชุมจันทนกะพอ อาคารศูนยฝก
ประสบการณวิชาชีพ  มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี   
จัดโดย  สถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ท้ัง 6 แหง ใน
ภาคอีสานตอนบน

“ความคาดหวังของนักศึกษา
ตอการจัดการศึกษาของ มรสน. 

ปการศึกษา 2554”Hot Issue
ประเด็นร้อน

 

 การสํารวจคร้ังน้ีเก็บขอมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 6 คณะ จํานวน 305 คน โดยการสุมแบบ
แบงกลุม เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม ผลการสํารวจพบวา 
นักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 
61.31) อายุ 19 ป (รอยละ 23.61) สังกัดคณะครุศาสตร (รอย
ละ 21.64)  และกําลังศึกษาในช้ันปท่ี 1 (รอยละ 30.82) ความ
พึงพอใจโดยรวมของนักศึกษาอยูในระดับมาก (   = 3.55) ความ
คาดหวังของนักศึกษาตอการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ปรากฏผลดังน้ี ดานอาชีพ สวนใหญตองการ
เปนครู/อาจารย (รอยละ 35.08) พนักงานของรัฐ (รอยละ 
18.03) และประกอบธุรกิจสวนตัว (รอยละ 11.15) ความตรง
หรือความสอดคลองของอาชีพท่ีเลือกกับสาขาวิชาท่ีเรียน 
พบวา มีความตรงหรือความสอดคลอง รอยละ 77.70 ความ
ตองการศึกษาตอในระดับปริญญาโท รอยละ 73.77 สถาน
ศึกษาท่ีตองการศึกษาตอ ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  นักศึกษา
ส่วนใหญ่มองมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ดังนี้  จุดเด่น
ไดแก สถานที่ กวางขวาง รมรื่น เปนสัดสวน ตนไมดอกไม  
ทัศนียภาพ/บรรยากาศ  สะอาด และท่ีต้ังเหมาะสม (ความถ่ี 40)
 หอประชุมมหาวชิราลงกรณ (ความถ่ี 28) ครู/อาจารยมีความ
เปนกันเอง เอาใจใส เปนแบบอยาง และเปนกัลยาณมิตร 
(ความถ่ี 18) เคร่ืองแบบของนักศึกษา (ความถ่ี 16) และโอกาส
ทางการศึกษาและการใหทุนกูยืม (ความถ่ี 16) จุดท่ีตองการ
ใหพัฒนา ไดแก เพ่ิม /ปรับปรุงสภาพหองเรียน และติดต้ังส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศดานการเรียน (ความถ่ี 21) ตึก/อาคาร
เรียนอยูหางกัน (ความถี่ 18) เพิ่ม/ปรับปรุงโรงอาหาร และ
ติดพัดลม (ความถ่ี 17) พัฒนาส่ือ/อุปกรณการสอนใหทันสมัย 
(ความถ่ี 17) และครู/อาจารยควรมีความเช่ียวชาญในวิชาท่ี
สอน มีความเปนกลาง สอนใหเต็มคาบ มีทักษะ/เทคนิคการ
สอน และมาสอนตรงเวลา (ความถ่ี 13)

x



    ที่ปรึกษา  : ผศ.สมจิตต     รัตนอุดมโชค 
        รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา
บรรณาธิการ : ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง 
                 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
      ผูจัดทํา : นางสาวสุภาวดี สุวรรณเทน 
        นักวิชาการคอมพิวเตอร

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
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สาระนารู
เกี่ยวกับงานวิจัย

 ถาทําวิจัยแลวไมมีใครทราบวางานวิจัยนั้นพบอะไร ก็ไมมีคาอะไร เสมือนกับไมไดทํา ดังนั้นนักวิชาการ
จึงตองนําผลจากการศึกษาวิจัยมาเผยแพรใหคนอื่นทราบและเขาใจอาจเปนทางวาจาหรือทางขอเขียน 
จึงจะถือวางานวิจัยเสร็จสมบูรณ

 สวนตน สวนตนของบทความวิจัยมีองคประกอบ
เชนเดียวกับบทความวิชาการประเภทอ่ืน ซ่ึงไดแก
  - ช่ือบทความ สวนน้ีตองแสดงตัวแปร
และประเด็นทางทฤษฎีที่ศึกษา รวมทั้งความสัมพันธ
ระหวางตัวแปร
  - ช่ือผูเขียน  สวนน้ีตองลําดับช่ือผูเขียน
ตามความสําคัญพรอมหนวยงานท่ีสังกัด
  - บทคัดยอ    สวนนี้จะระบุปญหาที่
ศึกษา วิธีการศึกษา ผลการศึกษา และการอภิปรายผลใน
แงการนําไปใชประโยชนโดยจะมีรายละเอียดในแตละสวน
มากหรือนอยข้ึนอยูกับวาขอมูลน้ันมีความสําคัญตอเร่ือง
ท่ีจะศึกษามากนอยเพียงใด รายละเอียดในท่ีน้ี เชน ขอมูล
ของผูเขารวมวิจัย จํานวนคนที่เราศึกษา อุปกรณ เครื่อง
มือวัด การเก็บขอมูล แบบแผนการวิจัย ขนาดอิทธิพล 
ชวงความเชื่อมั่น ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ฯลฯ

 รายละเอียดในสวนเนื้อหา และ สวนทาย 
ติดตามไดในฉบับตอไป...

 ส่ิงท่ีบทความวิจัยนําเสนอคือ ขอเท็จจริงไมใชความคิดเห็น  กลาวคือ 
ผูเขียนบทความตองนําเสนอขอเท็จจริงที่ไดจากงานที่ศึกษา ไมใชนําเสนอ
ความเห็นสวนตัวที่มีตองานนั้น กลวิธีนําเสนอขอคนพบในบทความวิจัยมี
ความสําคัญไมนอยไปกวาเนื้อหา  เนื้อหาในบทความวิจัยจะมีความลุมลึก 
ลํ้าหนา ทันสมัยและสะทอนความกาวหนาของสาขาน้ันๆ เพราะเปนความรู
ใหมท่ีเพ่ิงคนพบ กลุมเปาหมายของบทความวิจัยจึงไมใชบุคคลท่ัวไปซ่ึงไมมี
พื้นความรูพอท่ีจะอานใหเขาใจโดยถองแท แตเปนนักวิชาการในสาขาน้ันๆ
 บทความวิจัยตองมีการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือใหทราบวามีใคร
ศึกษาอะไรไวแลวและนําความรูจากงานท่ีทบทวนมาวางแผนวิธีศึกษาในงาน
ของตน จากนั้นผูวิจัยจึงนําสิ่งที่พบในงานวิจัยของตนมาเขียนเปนบทความ
วิจัย เห็นไดวาสิ่งที่ปรากฏในบทความวิจัยเปนสิ่งที่ผูเขียนบทความเขียนขึ้น
จากพื้นฐานขอมูลที่เก็บมาดวยตนเองจากภาคสนาม กลาวไดวา บทความ
วิจัยเปนผลผลิตจากงานวิจัยเชิงประจักษ ซ่ึงจะทําใหผูอานทราบความรูเชิงลึก
ท่ีเปนขอคนพบลาสุดในสาขาน้ันๆ 

 องคประกอบของบทความวิจัย
 โครงสรางของบทความวิจัยไมตางจากบทความวิชาการประเภทอ่ืน
มากนักโดยเฉพาะในสวนตนและสวนทาย ยกเวนสวนเน้ือหา   สวนประกอบ
ของบทความวิจัยมีดังน้ี

¨Ò¡§Ò¹ÇÔ̈ ÑÂ ÊÙ‹...º·¤ÇÒÁÇÔ̈ ÑÂ ”“

สํานักบริหารโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัย        
แหงชาติ เพื่อเสนอของบประมาณประจําป 2556 ในกรอบประเด็นโครงการบูรณาการ
วิจัยจากฐานภูมิปญญาทองถิ่นสูนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยากร

ตอจากหนา 1 : การเขียนขอเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนฯ

ในคร้ังน้ีคือ ศาสตราจารย ดร.เกตุ กรุดพันธ ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.วัชรี จําปามูล และดร. คันศนีย คําบุญชู เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 
2555 ณ หองประชุมจันทรกะพอ ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรู 
ความเขาใจในเทคนิคและวิธีเขียนขอเสนอการวิจัยที่ถูกตองตาม
หลักเกณฑ และแนวทางการประเมินท่ีสํานักบริหารโครงการสงเสริม
การวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติกําหนด
นอกจากนี้ผูเขาอบรมยังไดลงมือเขียนขอเสนอการวิจัยและไดรับ
ขอเสนอแนะจากคณะวิทยากรตลอดจนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางนักวิจัยจากหนวยงานตางๆ


