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วัตถุประสงค์ เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารกิจกรรมและผลงานของสถาบันวิจยั และพัฒนาและเป็นสือ่ กลาง
ในการติดต่อสือ่ สารระหว่างสถาบันวิจยั กับอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและผูส้ นใจ
ลมหนาวปีนี้พดั มาพร้อมเรื่องราวมากมายทั้งภัยธรรมชาติที่เตือนสติ
ให้เราไม่ประมาทและตระหนักถึงส่วนรวมมากขึ้นสาหรับชาวราชภัฏสกลนคร
ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนลมหนาวยังคงพัดกลิ่นไอแห่งความสุขมาเยือนเช่นเคย
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่านที่เข้า
รับพระราชทานปริญญาบัตรประจาปี 2553 จดหมายข่าวฉบับนี้ ได้นาข่าวสาร
กิจกรรมสาคัญ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาในระหว่างเดือน กันยายน—
บรรณาธิการแถลง
พฤศจิกายน มาเล่าสูก่ นั ฟ―ง เช่น การเข้าร่วมนาเสนอผลงานในนิทรรศการ บรรณาธิ
การแถลง
มหกรรมจัดการ ความรู้ การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น สาระน่ารู้เกี่ยวกับงานวิจัย
ชุมชน เป็นต้น

สถาบันวิจยั และพัฒนาร่วมนาเสนอผลงานในนิทรรศการมหกรรมจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมนาเสนอผลงานในนิทรรศการมหกรรม
จัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจาปีงบประมาณ 2553
ในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา โดยเป็นผลงานเกี่ยวกับ
กระบวนการงานวิจัย การบริหารจัดการงานวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย
และ งานวิจัยสถาบัน การร่วมงานมหกรรมการ จัดการความรู้ครั้งนี้
สถาบันวิจัยฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการ
ดาเนินงานซึ่งผลงานที่จัดแสดงมีรูปแบบที่น่าสนใจและได้รับความสนใจ
อย่างมากจากผู้เข้าชมงาน

สถาบันวิจยั และพัฒนาประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักวิจยั ดีเด่น ประจาปี 2553
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ประจาปี 2553 เพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ครั้งที่ 2 เรื่อง “การวิจัยท้องถิ่น เพื่อแผ่นดินไทย : พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในท้องถิ่น” จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามระหว่างวันที่
14—17 มกราคม 2554 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ นักวิจัยดีเด่น
ได้แก่ ผศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน สถาบันวิจัยและพัฒนา
จึงขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้
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การวิจยั ชุมชน

การวิจัยชุมชน เป็นเรื่องทีน่ ักวิชาการควรหันมามองหรือให้ความสนใจว่า ชุมชนทีเ่ ราอยูอ่ าศัยเป็นอย่างไร
เราจะช่วยพัฒนาชุมชนได้อย่างไร เราจะจัดการชุมชนอย่างไรให้ดีและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม แต่ยงั คงไว้ทั้งวัฒนธรรม
วิถีชีวิตและความเป็นอยูท่ ี่ไม่เน้นเทคโนโลยีมากเกินไป และเราจะเสริมแรงอะไรให้กับชุมชน สิ่งต่างๆเหล่านี้นับว่าน่าสนใจ
อย่างยิ่ง
ความหมาย “การวิจยั การพัฒนา และการวิจยั ชุมชน”
การวิจยั คือ กระบวนการในการสร้างความรู้ การค้นหาความรู้ความจริงทีเ่ ชื่อถือได้
การพัฒนา คือ กระบวนการในการใช้ความรู้เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
การวิจยั ชุมชน คือ กระบวนการสร้างความรู้โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เพื่อแก้ป―ญหาหรือส่งเสริม
ศักยภาพของชุมชน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทีด่ ีขึ้น
การวิจัยชุมชนเป็นงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน ภายใต้ฐานคิดที่ว่าเมื่อมีป―ญหาเกิดขึ้นในชุมชน คาตอบที่ใช้ในการ
แก้ป―ญหาก็ควรมาจากคนในชุมชน เพราะในชุมชนมีทุนที่สามารถนามาช่วยแก้ป―ญหาได้ เช่น ทุนทางทรัพยากร สิ่งแวดล้อม
ความรู้ ภูมิป―ญญา การมีกลุ่ม/องค์กร/เครือข่าย ทุนทางสังคม ประเพณี และทุนที่เป็นตัวเงิน
ลักษณะของการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน เป็นวิธีวิทยาการ กล่าวคือมีขั้นตอนและกระบวนการ โดยเน้นกระบวน
การที่สามารถสร้างความรู้ใหม่เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ทาให้คนในชุมชนเก่งขึ้น มัน่ ใจขึ้น และเกิดกลไกการ
จัดการป―ญหาในชุมชน โจทย์วิจัยต้องมาจากชุมชน คนในชุมชนอาสามาเป็นนักวิจัย ทดลองทาวิจัย ร่วมสร้างความรู้ มีการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และมีปฏิบัติการของการสร้างความรู้และการใช้ความรู้
กระบวนการในการวิจัยชุมชน
การวิจัยชุมชนสามารถแบ่งการดาเนินงานได้เป็น 2 ระยะใหญ่ ดังนี้
ระยะก่อนการวิจัย ประกอบด้วย 1) การคัดเลือกชุมชน 2) การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน(ข้อมูลมือ2)
3) การเข้าชุมชนเพื่อสร้างสัมพันธภาพและ 4) การประเมินเบื้องต้นทั้งบริบททั่วไปและบริบทเฉพาะ (Rapid Assessment) ระยะของการทาวิจยั ประกอบด้วย 1) การศึกษาบริบทชุมชนทั้งบริบททั่วไปและบริบทเฉพาะ 2) การวิเคราะห์
ป―ญหา/ศักยภาพของชุมชน เพื่อให้ได้คาถามวิจัย 3) การหาคนที่มีอานาจในชุมชนที่สมัครใจเป็นทีมวิจัย(Core Team )
4) การวางแผนการดาเนินงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม 5) การส่งเสริมความรู้ 6) การปฏิบัติตามแผนในลักษณะการเรียนรู้
จากการปฏิบัติ (Action Learning in Action) 7) การติดตามและการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 8) การสรุป
บทเรียนจากการดาเนินงาน และ 9) การขยายผลสู่ชุมชนข้างเคียง
อ้างอิง
สุจินต์ สิมารักษ์ และภาสกร นันทพานิช. (2553). เอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตรนักวิจยั ชุมชน. ระหว่างวันที่
4 พฤษภาคม 2553 – 7 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. จัดโดย
เครือข่ายบริหารจัดการงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา.
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ข่าวการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจยั และพัฒนา
ในช่วงเดือนกันยายน—พฤศจิกายน 2553 บุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุม สัมมนา และเข้ารับการอบรม ดังนี้
- ผศ. สมจิตต์ รัตนอุดมโชค รองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั และพัฒนา เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ เรือ่ ง “การประเมินผล
ความคุม้ ค่าของการวิจยั ” ในวันที่ ๑๕ กันยายน 2553 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ อาคารเครือข่ายประสานงานวิจยั
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโดย สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
- นางสาวพิจกิ า ทิมสุกใส และ นางสาวดวงฤดี อิ่มบุญสุ รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัย ในวันที่ 17-18 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม 2 ชัน้ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
- นางสาวดวงฤดี อิม่ บุญสุ รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมหน่วยงานทีไ่ ด้รับจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรม/โครงการภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 20 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุมใหญ่ กรมการพัฒนาชุมชน
ชัน้ 5 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กรุงเทพมหานคร จัดโดย กรมการพัฒนาชุมชน
- นางชวิพร มัง่ สุวรรณ รักษาการหัวหน้าสานักงานผูอ้ านวยการ ได้ไปช่วยราชการ ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง ตัง้ แต่
วันที่ 15 กันยายน 2553
- นางสาวพัทธนันท์ ชมพูนชุ นักวิจยั ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- นางสาวดวงฤดี อิ่มบุญสุ รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ นางสาววิภาพร กันธิยา ผูป้ ฏิบตั ิงานบริหารเข้า
ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้อง
ประชุมทีปวิชญ์ ชัน้ 4 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
- ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง มิติใหม่ของการวิจัยสถาบัน
ระหว่างวันที่ 15 -16 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานคร จัดโดย สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนา
อุดมศึกษา

การประเมินข้อเสนอการวิจยั เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจยั
สาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจากงบประมาณแผ่นดิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
คณะกรรมการฯตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 597/2553 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2553 และคาสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 600/2553 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ประชุมพิจารณาข้อเสนอการวิจัยของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทีข่ อรับทุนสนับสนุนการวิจยั สาหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งบประมาณแผ่นดิน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2553 มีผทู้ ผี่ า่ นการประเมินและได้รับการจัดส่งข้อเสนอการวิจัยไปยัง สานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) จานวน 17 โครงการ เป็นเงิน 4,611,000 บาท ประกอบด้วยโครงการวิจยั เดีย่ ว (แบบ ว – 1ด) จานวน
16 โครงการ เป็นเงิน 3,398,000 บาท และแผนงานวิจัย (แบบ ว – 1ช) จานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 1,213,000 บาท
จาแนกข้อมูลตามหน่วยงานดังแผนภูมิ
แผนภูมิ แสดงจานวนและงบประมาณ ข้อเสนอการวิจัยของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่เสนอขอรับทุนวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จาแนกตามหน่วยงาน

ปี ที่ 2 ฉบั บ ที่ 7

หน้ า 4

สถาบันวิจยั และพัฒนาร่วมนาเสนอผลงานวิจยั ในงาน
“การนาเสนอผลงานวิจยั แห่งชาติ ประจาปี 2553”
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้นาผลงานวิจัยของอาจารย์
ไปร่วมนาเสนอในรูปแบบนิทรรศการ จานวน 8 เรื่อง และนาเสนอใน รูปแบบ
โปสเตอร์ 2 เรื่อง ในงาน “การนาเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ประจาปี 2553” (Thailand Research
Expo 2010) ระหว่างวันที่ 26—30 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก จากผู้เข้าร่วมงาน
พร้อมนี้สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มอบโล่เพือ่ ขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ในการนากิจกรรมการวิจัยเข้าร่วมนาเสนอในงานดังกล่าว

สถาบันวิจยั และพัฒนา จัดอบรม “การเขียนข้อเสนอวิจยั อย่างไรให้ได้ทนุ ”
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมเรื่อง “การเขียนข้อเสนอ
วิจัยอย่างไรให้ได้ทุน” ในวันที่ 24 สิงหาคม 2553
ณ ห้องดุสิตา อาคารเอนกประสงค์ ภูพานเพลซ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
บุคลากรได้ทราบแนวทางการเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับ
ทุนวิจัย ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจานวนทั้งสิ้น 72 คน โดยได้รับ
เกียรติจากนาย ภูมิภักดิ์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์
ผู้อานวยการสานักบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นวิทยากร

ข่าววารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีกาหนดการออกปีละ 2 ฉบับ ฉบับที1่ มกราคม-มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม วัตถุประสงค์ คือ เพื่อเผยแพร่ ความรู้ด้านการวิจัย
และผลการวิจัยของคณาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป เชิญท่านผู้สนใจเข้าไปอ่านได้ที่
http://rdi.snru.ac.th และขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่
ในวารสาร ผลงานที่ลงตีพิมพ์ จะได้รับการตรวจประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(Peer Review) ในสาขานั้นๆ สนใจส่งบทความได้ที่ งานสารสนเทศฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา
หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rdi.snru.ac.th

แนะนาบคุ ลาก

รใหม่

ชื่อ : นายศักดิ์ดา แสนสุพรรณ
ตาแหน่ง นักวิจัย(พนักงานราชการ) สังกัดสานักงานผู้อานวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
การศึกษา : ค.ม.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 081- 547 5908

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

