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สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

อานตอหนา 2

สถาบันวิจัยและพัฒนา นําคณาจารย
และนักวิจัย เขารวมอบรมการเขียน
ขอเสนอโครงรางงานวิจัยเพื่อขอรับทุนฯ
ผศ. สมจิตต รัตนอุดมโชค รองอธิการบดีฝา ย
วิจยั และพัฒนา ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง พรอมดวย
คณาจารย 6 คน จากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตร และคณะ
วิทยาการจัดการ และนักวิจยั จํานวน 2 คน เขารวมฝก
อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตรการเขียนขอเสนอโครงราง
งานวิจยั เพือ่ ขอรับทุนภายใตโครงการบูรณาการของ..
อานตอหนา 4

ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา

จดหมายข า วฉบั บ นี้ เ ป น ฉบั บ ต อ นรั บ
การเปดภาคเรียนปการศึกษา 2555 ภารกิจของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 เดือนที่ผานมานับ
แตเดือนเมษายนจนถึงมิถุนายน สวนใหญจะเกี่ยว
กั บ การพั ฒ นาอาจารย แ ละบุ ค ลากรในเรื่ อ งการ
เขียนขอเสนอโครงการวิจัย ทั้งนี้เพื่อใหอาจารย
และบุคลากรมีความรูความเขาใจที่ถูกตองในการ
จัดทําขอเสนอโครงการวิจัย ซึ่งสถาบันวิจัยและ
พัฒนา คาดหวังวานาจะทําใหอาจารยและบุคลากร
จัดทําขอเสนอโครงการวิจัยไดถูกตองมากขึ้นและ
ไดรับจัดสรรเงินทุนสนับสนุนการวิจัยเพิ่มขึ้น
ข า วที่ น า ยิ น ดี สํ า หรั บ สถาบั น วิ จั ย และ
พั ฒ นาในฐานะผู รั บ ผิ ด ชอบจั ด ทํ า วารสาร
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร คื อ การที่ศ ูน ย
อ า งอิ ง วารสารไทยได ใ ห ก ารรั บ รองคุ ณ ภาพ
ของวารสารโดยบรรจุเขาในฐานดัชนีอางอิง TCI
(Thailand Citation Index) อาจารยที่สนใจ
ตีพิมพบทความในวารสาร สามารถสงบทความ
หรือสอบถามไดที่สถาบันวิจัยและพัฒนา หรือ
http://journal.snru.ac.th

ผูบ ริหารและบุคลากรสถาบันวิจยั และพัฒนา รวมอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ระบบ NRPM

เมือ่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ผศ.สมจิตต รัตนอุดมโชค
รองอธิการบดีฝา ยวิจยั และพัฒนา และวันที่ 10 พฤษภาคม 2555
นางวลัยลักษณ ภูทองกรม อาจารยประจํางานวิจยั นางสาววิภาวรรณ
ใหญสมบูรณ นักวิจยั และนางสาววิภาพร กันธิยา เจาหนาทีบ่ ริหาร
งานทัว่ ไปเขารวมอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การใชระบบบริหารงานวิจยั
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
สําเร็จของการดําเนินงานวิจยั ในระบบ NRPM Post-audit

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
พัฒนางานประจําสูง านวิจยั ” (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...

บรรณาธิการแถลง
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“การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย”
(Routine to Research : R to R)
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ตอจากหนา ๅ : R

to R
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2 ใหความรูและสรางความเขาใจแกบุคลากร

ทั้ ง สายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น ของ
มหาวิทยาลัย และฝกเขียนเอกสารเชิงหลักการ

Routine to Research : R to R
เพือ่ พัฒนางานประจําที่รับผิดชอบสูงานวิจัย 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

ในระหวางเดือน เมษายน - มิถุนายน 2555 บุคลากร
ในสถาบันวิจัยและพัฒนาเขารับการอบรม ประชุม สัมมนา
ดังนี้
- นางสาววิภาวรรณ ใหญสมบูรณ (นักวิจยั ) เขารวม
ประชุมคณะกรรมการอํานวยการเครือขายบริหารการวิจยั และถายทอด
เทคโนโลยีสชู มุ ชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครัง้ ที่ 1/2555 ใน
- นางวลัยลักษณ ภูทองกรม ( อาจารย) นางสาววิภา
วันที่ 2 เมษายน 2555 ณ หองประชุม 1401 อาคารสถาบันวิจยั และ
วรรณ ใหญสมบูรณ (นักวิจยั ) และ นางสาววิภาพร กันธิยา
พัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน จัดโดย มหาวิทยาลัย
(เจาหนาทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป) เขารับการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การใช
ขอนแกน
ระบบบริหารงานวิจยั แหงชาติ (ระบบ NRPM) ประจําป 2555 ในวันที่
- ผศ.สมจิตต รัตนอุดมโชค (รองอธิการบดีฝา ยวิจยั 10 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร
และพัฒนา) เขารวมประชุมวิชาการในวันคลายวันสถาปนาสถาบัน จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ประจําป 2555 เรือ่ ง “ธรรมาภิบาลและ
- ผศ.สมจิตต รัตนอุดมโชค (รองอธิการบดีฝา ยวิจยั
ความสามารถในการแขงขัน : ความทาทายของสังคมไทย” ในวันที่ 3
และพัฒนา) ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง (ผูอ าํ นวยการสถาบันวิจยั
เมษายน 2555 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
และพัฒนา) นายศักดิ์ดา แสนสุพรรณ (นักวิจัย) และนางสาว
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร กรุงเทพมหานคร จัดโดย สํานักวิจยั
วิภาวรรณ ใหญสมบูรณ (นักวิจยั ) เขารวมการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
“การเขียนขอเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนภายใตโครงการบูรณาการ
- ผศ.ดร. วัลนิกา ฉลากบาง (ผูอ าํ นวยการสถาบันวิจยั ของสํานักบริหารโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนา
และพัฒนา) เขารวมการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ มหาวิทยาลัยวิจยั แหงชาติ เพือ่ เสนอของบประมาณประจําป 2556 ใน
ครัง้ ที่ 1 รวมกับมหาวิทยาลัยวิจยั แหงชาติ 9 แหง ระหวางวันที่ 29 - 30 วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ณ หองประชุมจันทนกะพอ อาคารศูนยฝก
เมษายน 2555 ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ประสบการณวชิ าชีพ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
จัดโดย สํานักบริหารโครงการสงเสริมการวิจยั ในอุดมศึกษาและพัฒนา จัดโดย สถาบันวิจยั และพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทัง้ 6 แหง ใน
ภาคอีสานตอนบน
มหาวิทยาลัยวิจยั แหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

“ความคาดหวังของนักศึกษา 3
ตอการจัดการศึกษาของ มรสน.
ปการศึกษา 2554”

การสํารวจครัง้ นีเ้ ก็บขอมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 6 คณะ จํานวน 305 คน โดยการสุม แบบ
แบงกลุม เครือ่ งมือทีใ่ ชเปนแบบสอบถาม ผลการสํารวจพบวา
นักศึกษาทีต่ อบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ
61.31) อายุ 19 ป (รอยละ 23.61) สังกัดคณะครุศาสตร (รอย
ละ 21.64) และกําลังศึกษาในชัน้ ปท่ี 1 (รอยละ 30.82) ความ
พึงพอใจโดยรวมของนักศึกษาอยูใ นระดับมาก (x = 3.55) ความ
คาดหวังของนักศึกษาตอการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ปรากฏผลดังนี้ ดานอาชีพ สวนใหญตอ งการ
เปนครู/อาจารย (รอยละ 35.08) พนักงานของรัฐ (รอยละ
18.03) และประกอบธุรกิจสวนตัว (รอยละ 11.15) ความตรง
หรือความสอดคลองของอาชีพที่เลือกกับสาขาวิชาที่เรียน
พบวา มีความตรงหรือความสอดคลอง รอยละ 77.70 ความ
ตองการศึกษาตอในระดับปริญญาโท รอยละ 73.77 สถาน
ศึกษาทีต่ อ งการศึกษาตอ ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,
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ขาวการพัฒนาบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยขอนแกน และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ส่วนใหญ่มองมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดังนี้ จุดเด่น
ไดแก สถานที่ กวางขวาง รมรื่น เปนสัดสวน ตนไมดอกไม
ทัศนียภาพ/บรรยากาศ สะอาด และทีต่ ง้ั เหมาะสม (ความถี่ 40)
หอประชุมมหาวชิราลงกรณ (ความถี่ 28) ครู/อาจารยมคี วาม
เปนกันเอง เอาใจใส เปนแบบอยาง และเปนกัลยาณมิตร
(ความถี่ 18) เครือ่ งแบบของนักศึกษา (ความถี่ 16) และโอกาส
ทางการศึกษาและการใหทนุ กูย มื (ความถี่ 16) จุดทีต่ อ งการ
ใหพฒ
ั นา ไดแก เพิม่ /ปรับปรุงสภาพหองเรียน และติดตัง้ สือ่
เทคโนโลยีสารสนเทศดานการเรียน (ความถี่ 21) ตึก/อาคาร
เรียนอยูหางกัน (ความถี่ 18) เพิ่ม/ปรับปรุงโรงอาหาร และ
ติดพัดลม (ความถี่ 17) พัฒนาสือ่ /อุปกรณการสอนใหทนั สมัย
(ความถี่ 17) และครู/อาจารยควรมีความเชีย่ วชาญในวิชาที่
สอน มีความเปนกลาง สอนใหเต็มคาบ มีทักษะ/เทคนิคการ
สอน และมาสอนตรงเวลา (ความถี่ 13)
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เกี่ยวกับงานวิจัย

ถาทําวิจัยแลวไมมีใครทราบวางานวิจัยนั้นพบอะไร ก็ไมมีคาอะไร เสมือนกับไมไดทํา ดังนั้นนักวิชาการ
จึงตองนําผลจากการศึกษาวิจัยมาเผยแพรใหคนอื่นทราบและเขาใจอาจเปนทางวาจาหรือทางขอเขียน
จึงจะถือวางานวิจัยเสร็จสมบูรณ

องคประกอบของบทความวิจัย

โครงสรางของบทความวิจยั ไมตา งจากบทความวิชาการประเภทอื่น
มากนักโดยเฉพาะในสวนตนและสวนทาย ยกเวนสวนเนือ้ หา สวนประกอบ
ของบทความวิจยั มีดงั นี้

เชนเดียวกับบทความวิชาการประเภทอืน่ ซึง่ ไดแก
- ชือ่ บทความ สวนนีต้ อ งแสดงตัวแปร
และประเด็นทางทฤษฎีที่ศึกษา รวมทั้งความสัมพันธ
ระหวางตัวแปร
- ชือ่ ผูเ ขียน สวนนีต้ อ งลําดับชือ่ ผูเ ขียน
ตามความสําคัญพรอมหนวยงานทีส่ งั กัด
- บทคัดยอ สวนนี้จะระบุปญหาที่
ศึกษา วิธกี ารศึกษา ผลการศึกษา และการอภิปรายผลใน
แงการนําไปใชประโยชนโดยจะมีรายละเอียดในแตละสวน
มากหรือนอยขึ้นอยูกับวาขอมูลนั้นมีความสําคัญตอเรื่อง
ทีจ่ ะศึกษามากนอยเพียงใด รายละเอียดในทีน่ ้ี เชน ขอมูล
ของผูเขารวมวิจัย จํานวนคนที่เราศึกษา อุปกรณ เครื่อง
มือวัด การเก็บขอมูล แบบแผนการวิจัย ขนาดอิทธิพล
ชวงความเชื่อมั่น ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ฯลฯ
รายละเอียดในสวนเนื้อหา และ สวนทาย
ติดตามไดในฉบับตอไป...

ตอจากหนา 1 : การเขียนขอเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนฯ

สํ า นั ก บริ ห ารโครงการส ง เสริ ม การวิ จั ย ในอุ ด มศึ ก ษาและพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย
แหงชาติ เพื่อเสนอของบประมาณประจําป 2556 ในกรอบประเด็นโครงการบูรณาการ
วิจัยจากฐานภูมิปญญาทองถิ่นสูนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยากร
ในครัง้ นี้คือ ศาสตราจารย ดร.เกตุ กรุดพันธ ผูชวยศาสตราจารย
ดร.วัชรี จําปามูล และดร. คันศนีย คําบุญชู เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม
2555 ณ หองประชุมจันทรกะพอ ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรู
ความเขาใจในเทคนิคและวิธีเขียนขอเสนอการวิจัยที่ถูกตองตาม
หลักเกณฑ และแนวทางการประเมินทีส่ าํ นักบริหารโครงการสงเสริม
การวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติกําหนด
นอกจากนี้ผูเขาอบรมยังไดลงมือเขียนขอเสนอการวิจัยและไดรับ
ข อ เสนอแนะจากคณะวิ ท ยากรตลอดจนได แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู
ระหวางนักวิจัยจากหนวยงานตางๆ
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สวนตน สวนตนของบทความวิจยั มีองคประกอบ

4
จดหมายขาว

สิง่ ทีบ่ ทความวิจยั นําเสนอคือ ขอเท็จจริงไมใชความคิดเห็น กลาวคือ
ผูเขียนบทความตองนําเสนอขอเท็จจริงที่ไดจากงานที่ศึกษา ไมใชนําเสนอ
ความเห็นสวนตัวที่มีตองานนั้น กลวิธีนําเสนอขอคนพบในบทความวิจัยมี
ความสําคัญไมนอยไปกวาเนื้อหา เนื้อหาในบทความวิจัยจะมีความลุมลึก
ลํ้าหนา ทันสมัยและสะทอนความกาวหนาของสาขานัน้ ๆ เพราะเปนความรู
ใหมทเ่ี พิง่ คนพบ กลุม เปาหมายของบทความวิจยั จึงไมใชบคุ คลทัว่ ไปซึง่ ไมมี
พื้นความรูพ อทีจ่ ะอานใหเขาใจโดยถองแท แตเปนนักวิชาการในสาขานัน้ ๆ
บทความวิจัยตองมีการทบทวนวรรณกรรมเพื่อใหทราบวามีใคร
ศึกษาอะไรไวแลวและนําความรูจ ากงานทีท่ บทวนมาวางแผนวิธศี กึ ษาในงาน
ของตน จากนั้นผูวิจัยจึงนําสิ่งที่พบในงานวิจัยของตนมาเขียนเปนบทความ
วิจัย เห็นไดวาสิ่งที่ปรากฏในบทความวิจัยเปนสิ่งที่ผูเขียนบทความเขียนขึ้น
จากพื้นฐานขอมูลที่เก็บมาดวยตนเองจากภาคสนาม กลาวไดวา บทความ
วิจยั เปนผลผลิตจากงานวิจยั เชิงประจักษ ซึง่ จะทําใหผอู า นทราบความรูเ ชิงลึก
ทีเ่ ปนขอคนพบลาสุดในสาขานัน้ ๆ

