
  

จดหมายขาวสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปที่ 4 ฉบับที่ 15 ( ตุลาคม - ธันวาคม 2555 )

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

บรรณาธิการแถลง
ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง
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 มรสน. ประกาศผลการพิจารณาการใหทุน
สนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากร มรสน. จาก
งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ `56  

 จดหมายขาวฉบับนี้เปนฉบับสงทายป 
2555  งานที ่สําคัญของสถาบันฯ  ในช่วง 
3 เดือนที่ผานมา (ตุลาคม-ธันวาคม) คือ การเขา
รวมจัดกิจกรรมตางๆ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศในการประชุมวิชาการนานาชาติ  ใน
หัวขอ “120 ปการฝกหัดครูไทย ถวายองค์
ราชัน  ธ  ผูทรงเปนครูแหงแผนดิน” ระหวาง
วันที่  24 – 28 ธันวาคม 2555  ในรูปของ
การนําเสนอผลการวิจัยท้ังแบบบรรยายและ
โปสเตอร สถาบันวิจัยฯ ขอขอบคุณนักวิจัย
เจาของผลงานซึ่งประกอบดวย  ดร.สุพรรณี
สมพงษ และ คุณอนุสิทธิ์ นามโยธา มา ณ ที่นี้
นอกจากกิจกรรมสําคัญดังกลาวขางตน 
สถาบันฯ ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความตองการ
ดานการวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ประจําปการศึกษา 2555” ทั้งนี้
เพื่อทราบความตองการดานการวิจัยของ
คณาจารยและบุคลากรซึ่งจะ เปนประ โยชน
สําหรับการวางแผนดานการบริหารจัดการงาน
วิจัยในปการศึกษาตอไป ผลการศึกษาดังกลาว
สามารถอานไดในหนา 4
 สถาบันวิจัยและพัฒนาตระหนักดีวา 
หนาที่ของสถาบันฯ คือการสงเสริม สนับสนุน
และใหบริการเพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ทํางานวิจัยเพิ่มขึ้นอยางมีคุณภาพ ดังนั้น เรา
จะพยายามทําหนาท่ีดังกลาวอยางเต็มที่เพื่อให
เกิดผลดีตอบุคลากรและมหาวิทยาลัย

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประกาศผลการพิจารณาการ
ใหทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครจากเงินนอกงบประมาณ งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.) 
ประจําปีงบประมาณ    พ.ศ.  2556 อานตอหนา 2

 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 40 แหงทั่วประเทศ รวมกันจัดการประชุมวิชาการ

นานาชาติ เรื่อง “120 ป การฝกหัดครูไทย ถวายองคราชัน ธ ผูทรงเปนครูแหง

แผนดิน” ระหวางวันที่ 24 - 28 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมเชอราตัน กรุงเทพมหานคร 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ...

มรสน. ประกาศผลพิจารณาใหทุนสนับสนุนการวิจัย
สําหรับบุคลากร เงินนอกงบประมาณ บ.กศ. 2556

HOT
มรสน. รวมกับ มรภ.ทั่วประเทศ จัดประชุม
วิชาการนานาชาติ “120 ป การฝกหัดครูไทย 
ถวายองคราชัน ธ ผูทรงเปนครูแหงแผนดิน”

หนา 2

    
 ผลการวิจัยเร่ืองความตองการดานการวิจัยของ 
 บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หนา 4 Hot Issueประเด็นร้อน 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   ไดประกาศผลการ
พิจารณาการใหทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจากงบประมาณแผนดิน  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556  แผนงาน สงเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย  งบเงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
องคความรู  จํานวน  14  โครงการ  เปนเงิน 3,937,100 
บาท (สามลานเกาแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยบาทถวน)  
และงบเงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี  
จํานวน  14  โครงการ  เปนเงิน  2,794,300 บาท (สองลาน
เจ็ดแสนเกาหมื่นสี่พันสามรอยบาทถวน) เปนงานวิจัยของ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน  11  โครงการ  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 5 โครงการ  คณะ
ครุศาสตร จํานวน 4  โครงการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
จํานวน 3  โครงการ  คณะวิทยาการจัดการ  จํานวน 3 
โครงการ และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จํานวน 
2 โครงการ

ตอจากหนา 1 : การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยสาขาเทคโนโลยี

 ในชวงเดือน ตุลาคม 2555 - ธันวาคม  
2555   ผูบริหารและบุคลากรในสถาบันวิจัย
และพัฒนาเขารับการอบรมประชุมสัมมนา ดังนี้
 

 ลงวันที่  30  พฤศจิกายน  2555  จํานวน  26 โครงการ  
เป็นเงินทั้งสิ้น  1,050,000  บาท  (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)  
จําแนกตามคณะดังนี้  คณะครุศาสตร์  จํานวน  7  โครงการ 
คณะวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี  จํานวน   7  โครงการ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จํานวน  5  โครงการ 
คณะวิทยาการจัดการ  จํานวน  2  โครงการ  คณะเทคโนโลยี
การเกษตร  จํานวน  3  โครงการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
จํานวน  2  โครงการ และสถาบันภาษาและศิลปะวัฒนธรรม  
จํานวน  1  โครงการ
 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.)   ได้ขอ
ความร่วมมือมายังเครือข่ายวิจัยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อเปนเจาภาพจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยสูภูมิภาค”  (Regional 
Research Expo) ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็น
ส่วนหนึ่งในการร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งจะ
จัดขึ้นในระหว่างวันที่  13 -15 มีนาคม 2556  ณ โรงแรมเซ็น
ทารา โฮเต็ล  แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  จังหวัดขอนแก่น  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีในการแสดงผลงานวิจัย
และกิจกรรมวิจัยของเครือข่ายวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สู่การใช้ประโยชน์ในเวทีระดับภูมิภาค

ขาวการพัฒนาบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา

 ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา
 เขารวมประชุมกรอบงบประมาณและรายชื่อผูผานการประเมินไดรับการจัดสรรทุนโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ
 2556  ระหวางวันที่ 7  - 10 ตุลาคม  2555  ณ  สํานักบริหารโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย
วิจัยแหงชาติ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร  จัดโดย  สํานักบริหารโครงการสงเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อนําเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ”ใน
วันจันทรที่ 29  ตุลาคม 2555  ณ หองประชุมวิญูคุวานันท  ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม จัดโดย  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 อาจารยดวงฤดี  อิ่มบุญสุ  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 เขารวมประชุมเกี่ยวกับการนําเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติภายใตโครงการ 120 ป การฝกหัดครูไทย ถวาย
องคราชัน ธ ผูทรงเปนครูแหงแผนดิน ในวันจันทรที่ 19  พฤศจิกายน  2555  ณ  หองประชุมวิบูลย-ยุพิน  เลาหพงศชนะ  
ชั้น 5  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  จัดโดย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
 ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
            เขารวมประชุมเปนเจาภาพจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยสูภูมิภาค” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 3/2555  ในวันพุธ
ที่ 21  พฤศจิกายน  2555  ณ  หองประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 8  คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  จังหวัดขอนแกน  
จัดโดย  มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา
 เขารวมประชุมกรอบงบประมาณและรายชื่อผูผานการประเมินไดรับการจัดสรรทุนโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ เขารวมประชุมกรอบงบประมาณและรายชื่อผูผานการประเมินไดรับการจัดสรรทุนโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ
 ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา
 เขารวมประชุมกรอบงบประมาณและรายชื่อผูผานการประเมินไดรับการจัดสรรทุนโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ เขารวมประชุมกรอบงบประมาณและรายชื่อผูผานการประเมินไดรับการจัดสรรทุนโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ เขารวมประชุมกรอบงบประมาณและรายชื่อผูผานการประเมินไดรับการจัดสรรทุนโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ
 ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา

 นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน  นักวิชาการคอมพิวเตอร  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อนําเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ”ใน เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อนําเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ”ใน
 นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน  นักวิชาการคอมพิวเตอร  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน  นักวิชาการคอมพิวเตอร  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน  นักวิชาการคอมพิวเตอร  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน  นักวิชาการคอมพิวเตอร  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน  นักวิชาการคอมพิวเตอร  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน  นักวิชาการคอมพิวเตอร  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน  นักวิชาการคอมพิวเตอร  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน  นักวิชาการคอมพิวเตอร  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน  นักวิชาการคอมพิวเตอร  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน  นักวิชาการคอมพิวเตอร  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน  นักวิชาการคอมพิวเตอร  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน  นักวิชาการคอมพิวเตอร  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน  นักวิชาการคอมพิวเตอร  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน  นักวิชาการคอมพิวเตอร  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน  นักวิชาการคอมพิวเตอร  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน  นักวิชาการคอมพิวเตอร  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน  นักวิชาการคอมพิวเตอร  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน  นักวิชาการคอมพิวเตอร  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน  นักวิชาการคอมพิวเตอร  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน  นักวิชาการคอมพิวเตอร  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน  นักวิชาการคอมพิวเตอร  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน  นักวิชาการคอมพิวเตอร  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน  นักวิชาการคอมพิวเตอร  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน  นักวิชาการคอมพิวเตอร  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน  นักวิชาการคอมพิวเตอร  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน  นักวิชาการคอมพิวเตอร  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน  นักวิชาการคอมพิวเตอร  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน  นักวิชาการคอมพิวเตอร  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน  นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 อาจารยดวงฤดี  อิ่มบุญสุ  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารยดวงฤดี  อิ่มบุญสุ  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 เขารวมประชุมเกี่ยวกับการนําเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติภายใตโครงการ 120 ป การฝกหัดครูไทย ถวาย เขารวมประชุมเกี่ยวกับการนําเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติภายใตโครงการ 120 ป การฝกหัดครูไทย ถวาย
 อาจารยดวงฤดี  อิ่มบุญสุ  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารยดวงฤดี  อิ่มบุญสุ  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารยดวงฤดี  อิ่มบุญสุ  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารยดวงฤดี  อิ่มบุญสุ  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารยดวงฤดี  อิ่มบุญสุ  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารยดวงฤดี  อิ่มบุญสุ  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารยดวงฤดี  อิ่มบุญสุ  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารยดวงฤดี  อิ่มบุญสุ  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารยดวงฤดี  อิ่มบุญสุ  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารยดวงฤดี  อิ่มบุญสุ  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารยดวงฤดี  อิ่มบุญสุ  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารยดวงฤดี  อิ่มบุญสุ  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารยดวงฤดี  อิ่มบุญสุ  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารยดวงฤดี  อิ่มบุญสุ  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารยดวงฤดี  อิ่มบุญสุ  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารยดวงฤดี  อิ่มบุญสุ  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารยดวงฤดี  อิ่มบุญสุ  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารยดวงฤดี  อิ่มบุญสุ  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารยดวงฤดี  อิ่มบุญสุ  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารยดวงฤดี  อิ่มบุญสุ  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารยดวงฤดี  อิ่มบุญสุ  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารยดวงฤดี  อิ่มบุญสุ  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารยดวงฤดี  อิ่มบุญสุ  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารยดวงฤดี  อิ่มบุญสุ  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารยดวงฤดี  อิ่มบุญสุ  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารยดวงฤดี  อิ่มบุญสุ  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารยดวงฤดี  อิ่มบุญสุ  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารยดวงฤดี  อิ่มบุญสุ  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารยดวงฤดี  อิ่มบุญสุ  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารยดวงฤดี  อิ่มบุญสุ  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารยดวงฤดี  อิ่มบุญสุ  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารยดวงฤดี  อิ่มบุญสุ  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
            เขารวมประชุมเปนเจาภาพจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยสูภูมิภาค” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 3/2555  ในวันพุธ            เขารวมประชุมเปนเจาภาพจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยสูภูมิภาค” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 3/2555  ในวันพุธ
 ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

มรสน. ประกาศผลการพิจารณาการใหทุน
สนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากร มรสน. 
จากงบฯ แผนดิน ประจําปงบประมาณ 2556  
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พระบรมวงศานุวงศ ที่มีคุณูปการตอการฝกหัดครูไทยและเผยแพร
ผลผลิตด้านการศึกษาและงานวิจัย   ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และมหาวิทยาลัยต่างๆทั ้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ ่ม
ประเทศอาเซียน อีกทั ้งยังเป็นการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้เกี ่ยวกับ
ความก้าวหน้าในศาสตร์เกี ่ยวกับครู  และศาสตร์ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้นําผลงานเข้าร่วม 2 ผลงาน 
คือ 1) A Collaborative Learning in Mathematical Proof 

“120 ป การฝกหัดครูไทย ถวายองคราชัน
 ธ ผูทรงเปนครูแหงแผนดิน”

ตอจากหนา 1

by  Using T5 Instruction Model and D4L+P  นําเสนอใน
รูปแบบโปสเตอร์  นักวิจัย  ดร.สุพรรณี  สมพงษ์  และ 2)  A 
Developed Linear Structure Relationship Model of 
School Administrators’ Competencies Affecting School 
Effectiveness  น ําเสนอในร ูปแบบบรรยาย  น ักว ิจ ัย  นาย
อนุสิทธิ ์ นามโยธา นักศึกษาปริญญาเอกสาขาการบริหารและ
พัฒนาการศึกษา
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 การวิจัยเรื่องความตองการดานการวิจัยของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประจําปการศึกษา  2555  มี
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาความตองการดานการวิจัยของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประจําปการศึกษา 
2555 ทั้งนี้เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและวางแผนการ
จัดการงานวิจัย และ เปนแนวทางในการวางแผนการจัดอบรม
ในโครงการพัฒนานักวิจัยใหมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

วิธีวิจัย และสถิติเพื่อการวิจัย ระยะเวลาในการจัดอบรม 
สัมมนา จํานวน 2 วัน ใหมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของมีการบริการดานการวิจัย โดยใหมีเครือขายวิจัย
ในแตละคณะ, มีคลินิกวิจัย และนํานักวิจัยลงพื้นที่ชุมชน
เพื่อหาปญหาวิจัย ตองการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปน
ผูพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน 
และควรแยกคณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนขอเสนอ
โครงการวิจัย ออกเปน 2 ชุด คือ 1) สายวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และ 2) สายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร โดย
ระบุเหตุผลที่ตองการทําวิจัยวาเพื่อแสวงหาความรูใหม 
และระบุเหตุผลที่ไมตองการทําวิจัยวางบประมาณสนับสนุน
มีจํานวนจํากัด รองลงมาไดแกไมไดเปนเกณฑหรือขอบังคับ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมีการนําผลการวิจัยไปใชนอย 
 3. ดานการตีพิมพ พบวาตองการที่จะตีพิมพ
บทความวิจัย และตองการใหมีผูทรงคุณวุฒิชวยตรวจ
บทความ  
 4. ดานการใชประโยชน พบวา มีความตองการ
นําผลงานวิจัยไปใชประโยชน (รอยละ 94.67)  สวนใหญ
ตองการนําไปใชประโยชนในดานการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน รองลงมาไดแก เพื่อพัฒนาผลงานวิชาการที่
สูงขึ้น และการถายทอดสูชุมชน และบริการวิชาการ

กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครที่ปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน
ทั้งสิ้น 150 คน โดยการสุมตามสะดวก เครื่องมือที่ใชใน
การรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามความตองการดาน
การวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการตั้งแตวันที่ 28 
กุมภาพันธ 2555 ถึง 12 มีนาคม 2555 การวิเคราะห
ขอมูลใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ 
 ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนเพศหญิง (รอยละ 50.67)  มีอายุระหวาง 25 - 35 
ป (รอยละ 60.00) การศึกษาระดับปริญญาโท (รอย
ละ 50.67) สังกัดคณะวิทยาการจัดการ (รอยละ 11.33) 
ความตองการดานการวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครโดยภาพรวม ทั้ง 4 ดาน อยูในระดับปาน
กลาง ( = 3.41) โดยมีรายละเอียดในความตองการดาน
การวิจัย 4 ดาน ดังนี้    
 1. ดานการประชาสัมพันธ (งบแผนดิน) ตองการ
ใหมีการประชาสัมพันธในรูปแบบของหนังสือราชการ 
ตองการใหพิจารณาทุนจากประโยชนของการวิจัย รองลง
มาไดแก ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
และความแปลกใหมของการวิจัย 
 2. ดานการจัดอบรม สัมมนา ตองการใหจัด
อบรมในเรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ, ระเบียบ
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