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วัตถุประสงค์ เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารกิจกรรมและผลงานของสถาบันวิจยั และพัฒนาและเป็นสือ่ กลาง
ในการติดต่อสือ่ สารระหว่างสถาบันวิจยั กับอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและผูส้ นใจ

จดหมายข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนา ฉบับนี้มีข่าวสารที่น่าสนใจและกิจกรรมสาคัญของสถาบันฯ
ในช่วงเดือนมีนาคม—พฤษภาคม 2554 ได้แก่ การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสาหรับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554, การพิจารณาข้อเสนอการวิจัยสาหรับบุคลากรคณะวิทยาการ
จัดการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554, โครงการศึกษาดูงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา, และสาระน่ารู้
เกี่ยวกับงานวิจัยเรื่อง อินเทอร์เน็ตกับการทาวิจัย

บรรณาธิการแถลง
บรรณาธิการแถลง

การให้ทนุ สนับสนุนการวิจยั สาหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากโครงการส่งเสริมการวิจยั ในอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จดั สรรงบประมาณสนับสนุนเป็นทุนวิจยั ให้กบั โครงการวิจยั ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ที่ผา่ นการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จานวน 10 โครงการ เป็นเงิน 2,350,000 บาท รายละเอียดจานวนโครงการงบประมาณที่
ได้รับและชื่อหน่วยงานดังแผนภูมิ

แผนภูมแิ สดงจานวนเงินทุนวิจัยทีจ่ ดั สรรให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554จาแนกตามหน่วยงาน
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จดหมายข่ า ว สถา บั น วิ จั ย และพั ฒ นา

อินเทอร์เน็ตกับการทาวิจยั

ความก้าวหน้าของระบบอินเทอร์เน็ตและพัฒนาการของเวิลด์ไวด์เว็บก่อให้เกิดประโยชน์แก่วงการต่าง ๆ อย่างมากในวงการศึกษา
ในส่วนของการทาวิจัยทางการศึกษา ระบบอินเทอร์เน็ตก็มีประโยชน์หลายประการดังต่อไปนี้
1. เป็นแหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับการทาวิจัยด้านการศึกษา เนื่องจากมีสถาบันและหน่วยงานหลายแห่งได้นาบทความแนะนาการทา
วิจัยด้านการศึกษามาจัดเก็บไว้ในรูปแบบเอกสารหลายมิติ (hypertext) สาหรับสืบค้นผ่านเวิลด์ไวด์เว็บได้
2. เป็นแหล่งรวมบทความวิจัยด้านการศึกษา โดยสถาบันการศึกษาหลายแห่งได้นาเอาบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และ
บทความวิชาการของอาจารย์และนักวิจัยมาจัดเก็บลงในเว็บไซต์เพื่อให้ผู้สนใจอ่าน นักวิจัยควรสนใจสืบค้นบทความเหล่านี้มาอ่านเพือ่ ให้
ความรู้ของตนกว้างขวางขึ้น
3. เป็นแหล่งค้นหาข้อมูลพื้นฐานการศึกษาต่าง ๆ ป―จจุบันสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ได้นาข้อมูลพื้นฐานของตนมา
จัดเก็บไว้ในเว็บไซต์เพื่อให้ผู้สนใจสืบค้นไปศึกษาหรือใช้งานได้ อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร นโยบาย วิสัยทัศน์ ระเบียบ กฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ฯลฯ
4. เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับนักวิจัยด้วยกัน โดยเฉพาะในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับกระบวนการทาวิจัย การร่วมกัน
ทาวิจัย การเขียนผลงานวิจัยร่วมกัน
5. เป็นเครื่องมือสาหรับการบันทึกผลการทาวิจัยในขัน้ ตอนต่าง ๆ โดยการจัดทาเว็บไซต์ส่วนตัวเพือ่ จัดเก็บข้อมูล บทความ
วิชาการ และเว็บไซต์ต่าง ๆ ทีจ่ ะต้องอ้างอิงในการทาวิจัย
โดยทั่วไปแล้วการสืบค้นข้อมูลที่จัดเก็บในเว็บไซต์ใด ๆ จะต้องทราบชื่อเว็บไซต์นั้นเพื่อให้โปรแกรมเบราเซอร์ตรงไปนาข้อความ
หลายมิติในเว็บไซต์นนั้ ขึ้นมาแสดงบนจอภาพ โดยปกติแล้วนักวิจัยควรสืบเสาะค้นหาชื่อเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาวิชาการที่น่าเชื่อถือทั้งของไทยและ
ต่างประเทศแล้วนามาบันทึกเก็บไว้สาหรับค้นหา เว็บไซต์ทสี่ าคัญ ๆ ได้แก่ของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย องค์การของรัฐ และสมาคมวิชาชีพ
หากเราทราบชื่อเว็บไซต์เหล่านี้แล้วเราก็จะตรงเข้าไปค้นหาเนื้อหาวิชาการที่ตอ้ งการได้ทนั ที
สาหรับแนวทางการทาวิจัยโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือ นักวิจัยสาขาต่าง ๆ ได้หันมาใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเครือ่ งมือ
ช่วยในการทาวิจัยกันมากขึ้น อย่างไรก็ตามการที่จะใช้ระบบอินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์ในงานวิจัยได้อย่างเต็มทีน่ ั้น นักวิจัยควรใช้ขนั้ ตอน
ต่อไปนี้
1. ศึกษาหัวข้องานวิจัยให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน นักวิจัยต้องทราบว่าต้องการจะค้นคว้าหาความรู้อะไร มีสมมติฐานอะไร
งานวิจัยที่จะทานั้นมีขั้นตอนในการวิจัย หรือการพิสูจน์สมมติฐานอย่างไร การทาความเข้าใจนี้มีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะจะทาให้นักวิจัย
ตัดสินใจได้วา่ จะสามารถใช้ประโยชน์จากระบบอินเทอร์เน็ตได้ในทางใดบ้าง
2. กาหนดกลยุทธ์หรือแนวทางในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการทาวิจัย นัน่ คือกาหนดว่าจะใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือใน
การค้นหาเอกสารและวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง ใช้คน้ หาข้อมูลที่ต้องนามาใช้ประกอบการวิจัย ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารแบบสอบถามงานวิจัย ใช้เป็น
เครื่องมือสาหรับการประมวลผล หรือใช้สาหรับการเผยแพร่ผลงานวิจยั
3. ศึกษาเอกสาร บทความ และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้องานวิจัย ได้กล่าวมาแล้วว่านักวิจัยควรสร้างผลงานวิจัยสืบต่อจาก
ผู้อนื่ ดังนั้นงานใช้อนิ เทอร์เน็ตแรกสุดจึงควรเป็นการค้นหาเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ มาศึกษา โดยนักวิจัยจะต้องรู้วิธสี ืบค้นหาเอกสารใน
ระบบอินเทอร์เน็ต จากนั้นจึงนาเอกสารมาศึกษาและเรียบเรียงให้เห็นความคลี่คลายของการวิจัยและผลการวิจัยเป็นลาดับมาจนกระทั่งถึง
ประเด็นหัวข้อที่กาลังทาวิจัยอยู่
4. ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือทาวิจัยตามแนวทางที่ได้กาหนดไว้ เช่น ใช้คน้ หาข้อมูลที่เป็นวัตถุดิบสาหรับทาวิจัย หรือใช้ในการ
ส่งแบบสอบถามและรับคาตอบ หรือใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ฯลฯ
5. ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือสื่อสารกับนักวิจัยอืน่ ๆ หรือในกรณีทนี่ ักวิจัยยังเป็นนักศึกษาอาจต้องการใช้อินเทอร์เน็ตในการ
สื่อสารกับอาจารย์ทปี่ รึกษาผ่านทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งใช้อนิ เทอร์เน็ตในการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้วย
การทาวิจัยโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือสนับสนุนนี้ได้เปิดโอกาสให้นักวิจัยสามารถทางานวิจัยได้อย่างกว้างขวาง
มากกว่าในอดีต แต่ทสี่ าคัญก็คือนักวิจัยที่ใช้อนิ เทอร์เน็ตนั้นควรจะเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษเพราะบทความวิชาการที่เผยแพร่ในระบบ
อินเทอร์เน็ตนั้นส่วนมากใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ นอกจากนั้นนักวิจัยควรมีรายชือ่ ของนักวิชาการ นักวิจัย หรืออาจารย์ผเู้ ชีย่ วชาญที่ตน
ต้องการติดต่อด้วยรวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับติดต่อจะทาให้การทาวิจัยสะดวกมากขึ้น
แหล่งอ้างอิง
ครรชิต มาลัยวงศ์. ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตต่อการทาวิจยั . เข้าถึงได้จาก http://www.drkanchit.com/books_review/
internet.htm (1 มิถุนายน 2554)
วารุณี จิรัญเวทย์. การใช้อนิ เตอร์เน็ตกับการศึกษา.เข้าถึงได้จาก http://www.gotoknow.org/blog/foniad/283076
(1 มิถุนายน 2554)
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ข่าวการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2554 บุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุม สัมมนา และเข้า
รับการอบรม ดังนี้
- นายสุรพิน ขาวขันธ์ (นักวิจยั ) เข้าร่วมสัมมนาเรือ่ ง การมีสว่ นร่วมของภูมภิ าคในการเชือ่ มโยงข้อมูลผลงานวิจยั
ข้ามหน่วยงาน ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2554 ณ ห้องออคิดบอลลูม ชัน้ 2 โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชาออคิด
จังหวัดขอนแก่น จัดสัมมนาโดยสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
- ผศ.สมจิตต์ รัตนอุดมโชค (รองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั และพัฒนา) และ นางสาวพิจกิ า ทิมสุกใส (รอง
ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา) เข้าร่วมประชุมวิชาการ “ขับเคลือ่ นประเทศด้วยพลังความรูแ้ ละความร่วมมือ” ในระหว่าง
วันที่ 25-26 มีนาคม 2554 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร จัดโดย สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั
- นายสุรพิน ขาวขันธ์ (นักวิจยั ) เข้าร่วมประชุมผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยและผูป้ ระสานงานโครงการส่งเสริมการวิจยั
ในอุดมศึกษาในวันที่ 5 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ชัน้ 3 อาคารสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จัดโดย สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ข่าววารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีกาหนดการออกปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่1 มกราคม-มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม วัตถุประสงค์ คือ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัย
และผลการวิจัยของคณาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป เชิญท่านผู้สนใจเข้าไปอ่านได้ที่
http://rdi.snru.ac.th และขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์เพื่อเผยแพร่ในวารสาร ผลงานที่ลงตีพิมพ์จะได้รับการตรวจประเมินจาก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขานั้นๆ สนใจส่งบทความได้ที่ งานสารสนเทศฯ
สถาบันวิจัยและพัฒนา หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rdi.snru.ac.th

สถาบันวิจยั และพัฒนาไปทัศนศึกษา
ณ เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผศ. สมจิตต์ รัตนอุดมโชค รองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั และพัฒนา ได้นาทีมผูบ้ ริหารและบุคลากรจากสถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไปทัศนศึกษาตามแผนพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2554 ณ เวียงจันทน์ วังเวียง
หลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ม
ภาพกจิ กรร

ปี ที่ 3 ฉบั บ ที่ 8

หน้ า 4

การพิจารณาข้อเสนอการวิจยั สาหรับบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
คณะกรรมการฯ ตามคาสัง่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 300/2554 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2554
ได้พิจารณาข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสาหรับบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เมือ่ วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสรัสจันทร อาคาร 10 ชัน้ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จานวน 6 โครงการ เป็นเงิน 199,000
บาท

การรับสมัคข้อเสนอการวิจยั เพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจยั สาหรับบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ
งบบารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ
และสายสนับสนุน) และอาจารย์พิเศษที่มีสัญญาการจ้างไม่ต่ากว่า 9 เดือน (ตลอดปีการศึกษา) ส่งข้อเสนอการวิจัย
เพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบารุง
การศึกษา (บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยส่งข้อเสนอการวิจัย จานวน 5 ชุด และแผ่นบันทึก
ไฟล์ข้อมูลข้อเสนอการวิจัย จานวน 1 แผ่น ไปยังสานักงานผู้อานวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 10 ชั้น 4
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทเี่ ว็บไซต์ http://rdi.snru.ac.th หรือ
สอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 0–4274–4010 หรือ 951 (ภายใน)

โครงการจัดตัง้ ศูนย์ตน้ แบบหมู่บา้ นเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมลงพื้นที่หมู่บ้านเครือข่ายราชภัฏ (บ้านนางอย
ตาบลเต่างอย จังหวัดสกลนคร) ในวันที่ 9 และ 14 มิถุนายน 2554 เพื่อดาเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและรับฟ―ง
ความคิดเห็นของผู้นาและตัวแทนประชาชนในพื้นที่ อันจะนาไปสู่การจัดโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง/เหมาะสม
กับสภาพป―ญหาและความต้องการของชุมชนตลอดจนวิเคราะห์ประเด็นซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาโจทย์วิจัยต่อไป

จดหมายข่าวสถาบันวิจยั และพัฒนา จัดทาโดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744010 E-mail : rdi_snru@hotmail.com Website : http://rdi.snru.ac.th

