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จดหมายข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 
จดหมายข่าวสถาบนัวจิยัและพัฒนา 

  วตัถปุระสงค ์เพือ่เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารกจิกรรมและผลงานของสถาบนัวจิยัและพฒันาและเปน็สือ่กลาง 

ในการตดิตอ่สือ่สารระหวา่งสถาบนัวจิยักบัอาจารย ์นกัศกึษา บคุลากรและผูส้นใจ 

บรรณาธกิารแถลง 

        

      

 

 

 ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาไดจ้ดัสรรงบประมาณสนบัสนนุเปน็ทนุวจิยัใหกั้บโครงการวจิยัของมหาวทิยาลยั

ราชภฏัสกลนคร ที่ผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนา

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  จ านวน 10 โครงการ  เป็นเงิน 2,350,000 บาท รายละเอียดจ านวนโครงการงบประมาณที่

ได้รับและชื่อหน่วยงานดังแผนภูมิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมแิสดงจ านวนเงินทนุวิจัยทีจ่ดัสรรให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาของ 

ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554จ าแนกตามหน่วยงาน 

บรรณาธิการแถลง 

การใหท้นุสนับสนุนการวจิยัส าหรบับคุลากรของมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 

จากโครงการส่งเสรมิการวจิยัในอดุมศกึษาของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา   

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2554 

           จดหมายข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนา ฉบับนี้มีข่าวสารที่น่าสนใจและกิจกรรมส าคัญของสถาบนัฯ 

ในช่วงเดือนมีนาคม—พฤษภาคม 2554 ได้แก่ การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554, การพิจารณาข้อเสนอการวิจัยส าหรับบุคลากรคณะวิทยาการ

จัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554, โครงการศึกษาดูงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา, และสาระน่ารู้

เก่ียวกับงานวิจัยเรื่อง อินเทอร์เน็ตกับการท าวิจัย 

   ปีที่  3 ฉบับที่ 9 (มีนาคม
—พฤษภาคม 2554)         

        โทรศัพท์/โทรสาร 0-4274-4010 website http://rdi.snru.ac.th 
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อนิเทอรเ์นต็กบัการท าวจิยั 

 

ความก้าวหน้าของระบบอินเทอร์เนต็และพฒันาการของเวิลด์ไวด์เว็บกอ่ให้เกดิประโยชนแ์ก่วงการต่าง ๆ อย่างมากในวงการศึกษา

ในส่วนของการท าวจิัยทางการศกึษา ระบบอินเทอร์เน็ตก็มีประโยชน์หลายประการดังต่อไปนี้ 

1.  เปน็แหล่งใหค้วามรู้เกี่ยวกับการท าวิจัยดา้นการศกึษา เนื่องจากมีสถาบันและหน่วยงานหลายแห่งได้น าบทความแนะน าการท า

วิจัยด้านการศกึษามาจัดเก็บไว้ในรปูแบบเอกสารหลายมิต ิ(hypertext) ส าหรับสืบคน้ผ่านเวิลด์ไวด์เวบ็ได้ 

2.  เปน็แหล่งรวมบทความวิจัยดา้นการศกึษา โดยสถาบันการศกึษาหลายแห่งไดน้ าเอาบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ ์และ 

บทความวิชาการของอาจารย์และนกัวิจัยมาจัดเก็บลงในเว็บไซต์เพื่อใหผู้้สนใจอ่าน นักวจิัยควรสนใจสืบคน้บทความเหล่านี้มาอา่นเพือ่ให้

ความรู้ของตนกวา้งขวางขึ้น  

3.  เป็นแหล่งค้นหาข้อมูลพื้นฐานการศึกษาตา่ง ๆ ป―จจุบันสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ได้น าข้อมูลพื้นฐานของตนมา

จัดเก็บไว้ในเว็บไซต์เพื่อให้ผู้สนใจสบืค้นไปศกึษาหรือใช้งานได้ อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างองคก์ร นโยบาย วิสัยทัศน์ ระเบียบ กฎเกณฑ์

ต่าง ๆ ฯลฯ  

4.  เปน็เครื่องมอืในการตดิต่อสื่อสารกับนกัวิจัยด้วยกัน โดยเฉพาะในการปรกึษาหารือเกี่ยวกับกระบวนการท าวิจัย การร่วมกนั

ท าวิจัย การเขียนผลงานวิจัยร่วมกนั  

5.  เปน็เครื่องมือส าหรับการบันทกึผลการท าวิจัยในขัน้ตอนตา่ง ๆ โดยการจัดท าเว็บไซต์ส่วนตัวเพือ่จัดเก็บข้อมูล บทความ

วิชาการ และเว็บไซต์ต่าง ๆ ทีจ่ะต้องอ้างอิงในการท าวิจัย  

โดยทั่วไปแลว้การสืบคน้ข้อมูลที่จัดเก็บในเว็บไซต์ใด ๆ จะต้องทราบชื่อเว็บไซต์นั้นเพื่อให้โปรแกรมเบราเซอร์ตรงไปน าขอ้ความ

หลายมิติในเว็บไซต์นัน้ขึ้นมาแสดงบนจอภาพ โดยปกติแล้วนกัวิจัยควรสืบเสาะคน้หาชื่อเว็บไซตท์ี่มีเนื้อหาวิชาการที่น่าเชื่อถือทั้งของไทยและ

ต่างประเทศแล้วน ามาบนัทึกเก็บไวส้ าหรับคน้หา เว็บไซต์ทีส่ าคัญ ๆ ได้แก่ของมหาวิทยาลยั สถาบันวิจัย องค์การของรฐั และสมาคมวิชาชีพ 

หากเราทราบชื่อเว็บไซต์เหล่านี้แล้วเรากจ็ะตรงเข้าไปคน้หาเนื้อหาวิชาการที่ต้องการได้ทนัที  

ส าหรับแนวทางการท าวิจัยโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือ นกัวิจัยสาขาตา่ง ๆ ไดห้ันมาใช้ระบบอินเทอรเ์น็ตเปน็เครือ่งมือ

ช่วยในการท าวจิัยกนัมากขึ้น อย่างไรก็ตามการที่จะใช้ระบบอินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์ในงานวจิัยได้อย่างเต็มทีน่ั้น นกัวิจัยควรใช้ขั้นตอน

ต่อไปนี ้

1. ศกึษาหัวข้องานวิจัยให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน นักวจิัยต้องทราบวา่ต้องการจะค้นคว้าหาความรู้อะไร มสีมมตฐิานอะไร 

งานวิจัยที่จะท านั้นมีขั้นตอนในการวิจัย หรือการพสิูจน์สมมติฐานอย่างไร การท าความเข้าใจนี้มีความส าคัญอย่างย่ิง เพราะจะท าใหน้ักวิจัย

ตัดสินใจได้วา่จะสามารถใชป้ระโยชน์จากระบบอินเทอรเ์น็ตได้ในทางใดบ้าง 

2. ก าหนดกลยุทธ์หรือแนวทางในการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัย นัน่คือก าหนดว่าจะใช้อินเทอร์เน็ตเปน็เครื่องมือใน

การคน้หาเอกสารและวิจัยทีเ่กี่ยวขอ้ง  ใช้คน้หาข้อมูลที่ต้องน ามาใช้ประกอบการวิจัย ใช้เปน็เครื่องมือสื่อสารแบบสอบถามงานวิจัย ใช้เปน็

เครื่องมือส าหรับการประมวลผล หรือใช้ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานวิจยั  

3. ศกึษาเอกสาร บทความ และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวขอ้งานวิจัย ได้กล่าวมาแลว้ว่านักวจิัยควรสร้างผลงานวิจัยสืบต่อจาก

ผู้อืน่ ดังนั้นงานใช้อนิเทอร์เน็ตแรกสุดจึงควรเป็นการคน้หาเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ มาศึกษา โดยนกัวิจัยจะตอ้งรู้วิธสีืบค้นหาเอกสารใน

ระบบอินเทอร์เน็ต จากนั้นจึงน าเอกสารมาศกึษาและเรียบเรียงให้เหน็ความคลี่คลายของการวิจัยและผลการวิจัยเปน็ล าดับมาจนกระทั่งถึง

ประเด็นหัวขอ้ที่ก าลงัท าวิจัยอยู ่

4. ใช้อินเทอร์เน็ตเปน็เครื่องมือท าวิจัยตามแนวทางที่ไดก้ าหนดไว ้เชน่ ใช้คน้หาข้อมูลที่เป็นวตัถุดิบส าหรับท าวิจัย หรือใช้ในการ

ส่งแบบสอบถามและรับค าตอบ หรอืใช้ในการสมัภาษณก์ลุ่มตัวอย่าง ฯลฯ 

5. ใช้อินเทอร์เน็ตเปน็เครื่องมือสื่อสารกับนักวจิัยอืน่ๆ หรือในกรณทีีน่ักวิจัยยงัเป็นนักศกึษาอาจต้องการใช้อินเทอร์เน็ตในการ

สื่อสารกับอาจารย์ทีป่รึกษาผ่านทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส ์รวมทั้งใช้อนิเทอรเ์น็ตในการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้วย  

การท าวิจัยโดยใช้ระบบอินเทอร์เนต็เป็นเครื่องมือสนับสนุนนี้ได้เปิดโอกาสใหน้ักวิจัยสามารถท างานวจิัยได้อย่างกวา้งขวาง

มากกว่าในอดีต แต่ทีส่ าคัญก็คือนักวิจัยที่ใช้อนิเทอร์เน็ตนั้นควรจะเช่ียวชาญในภาษาอังกฤษเพราะบทความวิชาการที่เผยแพรใ่นระบบ

อินเทอร์เน็ตนั้นส่วนมากใชภ้าษาอังกฤษเป็นสื่อ นอกจากนั้นนักวจิัยควรมีรายชือ่ของนกัวิชาการ นักวจิัย หรืออาจารย์ผูเ้ชีย่วชาญที่ตน

ต้องการติดต่อด้วยรวมทั้งหมายเลขโทรศัพท ์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับติดต่อจะท าให้การท าวจิัยสะดวกมากข้ึน  

 

แหลง่อา้งองิ 

ครรชิต มาลัยวงศ์. ประโยชนข์องอนิเทอรเ์นต็ตอ่การท าวจิยั. เขา้ถึงได้จาก http://www.drkanchit.com/books_review/

internet.htm  (1 มิถุนายน 2554) 

วารุณ ี จิรัญเวทย.์ การใชอ้นิเตอรเ์นต็กบัการศกึษา.เขา้ถึงไดจ้าก http://www.gotoknow.org/blog/foniad/283076                        

(1 มิถุนายน 2554) 

สาระนา่รู้เกีย่ว
กบัวจิยั 

http://www.drkanchit.com/books_review/internet.htm
http://www.drkanchit.com/books_review/internet.htm
http://www.gotoknow.org/blog/foniad/283076


หน้ า  3  จดหมายข่ า วสถา บันวิ จั ยและ พัฒนา  

ข่าวการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

          ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2554 บุคลากรในสถาบนัวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุม สัมมนา และเข้า

รับการอบรม ดังนี้ 

  - นายสรุพนิ ขาวขนัธ ์(นกัวจิยั) เขา้รว่มสมัมนาเรือ่ง การมสีว่นรว่มของภมูภิาคในการเชือ่มโยงขอ้มลูผลงานวจิยั

ขา้มหนว่ยงาน  ในวนัศกุรท์ี ่ 25  มนีาคม  2554 ณ หอ้งออคดิบอลลมู  ชัน้ 2  โรงแรมพลแูมน  ขอนแก่น  ราชาออคดิ  

จงัหวดัขอนแก่น  จดัสมัมนาโดยส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ

           -  ผศ.สมจติต ์ รตันอดุมโชค  (รองอธกิารบดฝีา่ยวจิยัและพฒันา) และ นางสาวพจิกิา  ทมิสกุใส  (รอง

ผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา) เขา้รว่มประชมุวชิาการ  “ขบัเคลือ่นประเทศดว้ยพลงัความรูแ้ละความรว่มมอื”  ในระหวา่ง

วนัที ่25-26 มนีาคม 2554 ณ  หอ้งแกรนดบ์อลรมู  โรงแรมมริาเคลิแกรนด ์ หลกัสี ่กรงุเทพมหานคร  จดัโดย  ส านกังาน

กองทนุสนบัสนนุการวจิยั 

           - นายสรุพนิ ขาวขนัธ ์(นกัวจิยั) เขา้รว่มประชมุผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัและผูป้ระสานงานโครงการสง่เสรมิการวจิยั

ในอดุมศกึษาในวนัที ่ 5  เมษายน 2554  ณ  หอ้งประชมุศาสตราจารย์ประเสรฐิ ชัน้ 3 อาคารส านกังานคณะกรรมการ

การอดุมศกึษา จดัโดย ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  

ข่าววารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

           วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีก าหนดการออกปีละ 2 ฉบับ ฉบบัที่1 มกราคม-มิถุนายน  

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม วัตถุประสงค์ คือ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัย 

และผลการวิจัยของคณาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป เชิญท่านผู้สนใจเข้าไปอ่านได้ที่ 

http://rdi.snru.ac.th และขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยสาขามนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์เพื่อเผยแพร่ในวารสาร ผลงานที่ลงตีพิมพ์จะได้รับการตรวจประเมินจาก 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขานั้นๆ สนใจส่งบทความได้ที ่งานสารสนเทศฯ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rdi.snru.ac.th 

   

สถาบนัวจิยัและพฒันาไปทศันศกึษา 

ณ  เวยีงจนัทน ์ วงัเวยีง  หลวงพระบาง  ประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว   

       ผศ. สมจติต ์ รตันอดุมโชค รองอธกิารบดฝีา่ยวจิยัและพฒันา ไดน้ าทมีผูบ้รหิารและบคุลากรจากสถาบนัวจิยัและพฒันา  

มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร  ไปทศันศกึษาตามแผนพฒันาบคุลากร ระหวา่งวนัที ่ 9-12  พฤษภาคม 2554 ณ  เวยีงจนัทน ์ วงัเวยีง   

หลวงพระบาง ประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว เพ่ือศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ของ

ประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว  

ภาพกจิกรรม
 



ปี ท่ี  3  ฉ บับ ท่ี  8  หน้ า  4  

จดหมายขา่วสถาบนัวจิยัและพฒันา จดัท าโดย 

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 680 หมู ่11 ถนนนิตโย ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมอืง จังหวัดสกลนคร 47000 

โทรศัพท์/โทรสาร 042-744010  E-mail : rdi_snru@hotmail.com Website : http://rdi.snru.ac.th 

การพจิารณาขอ้เสนอการวจิยัส าหรบับคุลากรคณะวทิยาการจดัการ   

มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2554 

 คณะกรรมการฯ ตามค าสัง่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 300/2554 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2554  

ได้พิจารณาข้อเสนอการวิจัยเพ่ือรับทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสกลนคร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 เมือ่วนัจนัทรท์ี่ 30 พฤษภาคม 2554  เวลา 10.00 – 12.00 น.   

ณ หอ้งประชมุสรสัจนัทร อาคาร 10 ชัน้ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ านวน 6 โครงการ เป็นเงิน 199,000 

บาท   

การรบัสมคัขอ้เสนอการวจิยัเพื่อรบัทนุสนบัสนนุการวจิยัส าหรบับคุลากร 
ของมหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร  จากเงนินอกงบประมาณ   

งบบ ารงุการศกึษา (บ.กศ.)  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  2555 

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ

และสายสนับสนุน) และอาจารย์พิเศษที่มีสัญญาการจ้างไม่ต่ ากว่า 9 เดือน (ตลอดปีการศึกษา) ส่งข้อเสนอการวิจัย

เพ่ือรับทุนสนบัสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากเงินนอกงบประมาณ งบบ ารุง

การศึกษา (บ.กศ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยส่งข้อเสนอการวิจัย จ านวน 5 ชุด และแผ่นบันทึก

ไฟล์ข้อมูลขอ้เสนอการวิจัย จ านวน 1  แผ่น ไปยงัส านักงานผู้อ านวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 10 ชั้น 4  

ภายในวันที ่31  กรกฎาคม  2554  โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทีเ่ว็บไซต์ http://rdi.snru.ac.th  หรือ

สอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 0–4274–4010 หรือ 951 (ภายใน) 

 
 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมลงพื้นท่ีหมู่บ้านเครือข่ายราชภัฏ (บ้านนางอย 

ต าบลเต่างอย จังหวัดสกลนคร) ในวันที ่9 และ 14 มิถุนายน 2554 เพื่อด าเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและรับฟ―ง

ความคิดเห็นของผู้น าและตัวแทนประชาชนในพื้นที่ อันจะน าไปสู่การจัดโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง/เหมาะสม

กับสภาพป―ญหาและความต้องการของชุมชนตลอดจนวิเคราะห์ประเด็นซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาโจทย์วิจัยต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจดัตัง้ศนูยต์น้แบบหมู่บา้นเครอืขา่ยความรว่มมอืมหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร 

ตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 


