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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
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บรรณาธิการแถลง
สวัสดีค่ะ "RDI Newsletter” ฉบับปฐมฤกษ์ ขอนาเสนอเรื่อ ราวที่น่าสนใจ ทั้ ที่เป็นข่าวสารความรู้ทา วิชาการและ
านวิจัย ตลอดจนกิจกรรมต่า ๆที่เกิดขึ้นในสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอบเขตขอ เนื้อหาใน
จดหมายข่าว จะเน้นข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์ นักวิจัยและผู้อ่านในว กว้า เพื่อส่ เสริมความเข้าใจและพัฒนาการวิจัย
ขอ มหาวิทยาลัย จดหมายข่าวฉบับนี้ขอแนะนาบทบาทและหน้าที่ตลอดจนความรับผิดชอบขอ สวพ. นอกจากนี้จะพาท่านทา
ความรู้จักกับคณะกรรมการบริหารกอ ทุนวิจัยขอ มหาวิทยาลัยซึ่ เป็นผู้พิจารณาและอนุมัติ บประมาณการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย
จากนั้นจะพาท่านพบกับข่าวสารและกิจกรรมที่ได้ดาเนิน านโดยสวพ. ในช่ว ภาคเรียนที่ 2 ขอ ปีการศึกษา 2553 โดยเฉพาะ
ธนาคารข้อมูลด้านการวิจัยขอ นักวิจัยในมหาวิทยาลัยตั้ แต่ปี 2545- ปัจจุบัน และในตอนท้าย จะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็น
สมาชิกระบบการสื่อสารทา อิเลคทรอนิกส์ขอ สวพ. เพื่อรับข้อมูลข่าวสารโดยตร ในระบบจดหมายอิเลคทรอนิกส์ขอ ท่าน RDI
Newsletter จะผลิตเป็นรายภาคเรียน และในฉบับต่อไปจะนาเสนอบทคัดย่อขอ านวิจัยซึ่ ล้วนเป็นผล านขอ คณาจารย์และ
นักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตหมุนเวียนกันไป กอ บรรณาธิการจึ หวั เป็นอย่า ยิ่ ว่า หนั สือข่าวฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้อ่านทุกท่าน อีกทั้ ยั สามารถทาหน้าที่เป็นสื่อกลา ระหว่า สานักวิจัยและพัฒนากับนักวิจัยทุกท่าน อันจะเป็นจุดเริ่มที่ดีแห่
การพัฒนาความเข้าใจ ข้อมูลและ านวิจัยระหว่า กัน แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ
อรไท ครุธเวโช
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รอบรู้งานวิจัย ....
 แนะนาคณะกรรมการบริหารเ นิ กอ ทุนเพือ่ การวิจยั
คณะกรรมการบริหารเ นิ กอ ทุนเพือ่ การวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกอบด้วย
1. ผศ.ดร.ประภา กาหยี
2. รศ.สมชาย
สกุลทัพ
3. นายมานพ
ชาชิโย
4. นายณัฏฐพ ศ์ ถือดา
5. ผศ.ธวัชชัย
ทุมทอ
6. ผศ.น เยาว์ ใจห้อ
7. ดร.สุวณิช
ชัยนาค
8. ดร.สาวิตร
พ ศ์วัชร์
9. ผศ.เกษรา
ปัญญา
10. ผศ.ทร เกียรติ ภาวดี
11. ดร.หิรัญ
ประสารการ
12. ผศ.ทิพวรรณ ประย ค์รตั น์
13. ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล
มีอานาจหน้าที่ 1) กาหนดทิศทา ในการวิจัยและกาหนดแนวทา ในการจัดสรรเ ินกอ ทุนเพื่อการวิจัย 2) พิจารณา
อนุ มั ติ แ ละเห็ น ชอบหลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยเ ิ น สนั บ สนุ น และส่ เสริ ม การวิ จั ย 3) แต่ ตั้ คณะท า านพิ จ ารณาจั ด สรร
ทุนอุดหนุนการวิจัยประจาปี 4) แต่ ตั้ คณะกรรมการตรวจประเมินผล านการวิจัย 5) ติดตามการใช้จ่ายเ ินกอ ทุน
เพื่อการวิจัย และ 6) ให้ข้อเสนอแนะแนวทา การดาเนิน านพัฒนาระบบการวิจัยแก่มหาวิทยาลัย เพื่อนาไปประสานและ
ดาเนินการ
หมายเหตุ การดาเนิน านในข้อ 3 ยั ค ใช้คณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจยั ประจาปี

 แนะนาขัน้ ตอนการขอทุน มรภ.ภูเก็ต (อย่า ย่อ)
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอทุนจากเว็บไซต์ http://research.pkru.ac.th หรือติดต่อขอรับได้ที่สถาบันวิจัยฯ
 ส่ แบบฟอร์มการขอทุน ณ สถาบันวิจัยฯ จานวน 15 ชุด
 สถาบันวิจัยฯ นัดหมายคณะกรรมการพิจารณา
 สถาบันวิจัยฯ ประกาศรายชื่อผุ้ได้รับทุนวิจัย
(สามารถติดตามข้อมูลเกีย่ วกับทุนวิจยั ภายในและทุนภายนอก เพิม่ เติมได้ที่ http://research.pkru.ac.th)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
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ข่าวสารสถาบันฯ ....


ประกาศรับสมัครสมาชิกเพือ่ รับข่าวสารวิจยั ฯ
ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทาเว็บไซต์ขอ สถาบันฯ (http://research.pkru.ac.th) เพื่ออานวยความสะดวก
ให้กบั คณาจารย์ และผู้สนใจขึ้น
ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึ ประกาศรับสมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสารและข้อมูลวิจัย ได้ที่สถาบันวิจัยฯ
หรือ http://research.pkru.ac.th ได้ตั้ แต่วันที่ 31 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป


การจัดทา Database านวิจัย (ฐานข้อมูล) ขอ สถาบันวิจัยฯ

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา กาลั ดาเนินการจัดทา Database วิจัย ตั้ แต่ปี พ.ศ. 2544 –ปัจจุบนั ดั นั้น สถาบันวิจัยฯ
จึ ขอเชิญชวน คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ ติดตามเว็บไซต์ขอ สถาบันฯ (http://research.pkru.ac.th) เพื่อสืบค้น
ข้อมูลหรือสมัครเป็นสมาชิกเพื่อ Upload ข้อมูลวิจัยขอ ตนเอ ได้ตั้ แต่วันที่ 31 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป


ข่าวการอบรม
ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา กาหนดจัดอบรมประจาปีการศึกษา 2554 ในหัวข้อต่า ๆ ประกอบด้วย 1) การอบรม
นักวิจัยรุ่นใหม่ และ 2) การพัฒนาหัวข้อวิจัยเชิ ปฏิบัติการ โดยจะแจ้ กาหนดการอบรมในเดือนเมษายน 2554


การสารวจความคิดเห็นเพือ่ พัฒนาและปรับปรุ การทา านขอ สถาบันวิจัยฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนา จะมีการสารวจความคิดเห็นเพื่อปรับปรุ แก้ไข การทา านขอ สถาบันวิจัยและพัฒนา ดั นั้น
สถาบันวิจัยฯ จึ ขอความร่วมมือจากทุกท่านให้ข้อเสนอแนะต่อไป โดยแบบสารวจจะนาส่ ตามช่อ รับจดหมายขอ ท่าน


การส่ ผล านเข้าร่วมนาเสนอใน Thailand Research Symposium 2011

ด้วยสานัก านคณะกรรมการวิจัยแห่ ชาติ (วช.) ได้กาหนดจัด าน Thailand Research Symposium 2011 ขึ้น
ในระหว่า วันที่ 26-30 สิ หาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมบา กอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประส ค์ กรุ เทพฯ
และได้เรียนเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมนาผล านเสนอในรูปแบบขอ ภาคการประชุมและภาคนิทรรศการ นั้น
ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึ ขอเรียนเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษาได้ส่ ผล าน เพื่อเข้าร่วม
นาเสนอ ณ เวทีระดับชาติต่อไป (สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้ที่สานัก านคณะทุกคณะ หรือสถาบันวิจัยและพัฒนา)


คลีนกิ วิจัย

เรียน คณาจารย์ทุกท่าน
สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมให้บริการคาปรึกษาแนะนาขั้นตอนและกระบวนการการเขียนโคร การ ตลอดจน านบริการชุมชน
ทั้ หน่วย านภายใน และภายนอก หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา หรือ
โทร. 113, 114

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
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ประมวลภาพข่าว....

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมเป็น
เจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้ ที่ 2 เรื่อ
“การพัฒนาท้อ ถิน่ เพือ่ แผ่นดินไทย :
พัฒนาคุณภาพชีวติ ขอ คนในท้อ ถิน่ ”
ระหว่า วันที่ 14-17 มกราคม 2554 ณ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบลู ส คราม (ส่วน
ทะเลแก้ว) ที่ผ่านมา โดยเป็นผล าน
เกี่ยวกับภาคนิทรรศการ และภาค
บรรยาย ซึ่ ผล านที่จัดแสด มีรปู แบบ
ที่น่าสนใจและได้รับความสนใจ อย่า มาก
จากผู้เข้าชม าน

ผอ.วิจัย และคณะ รวมรับฟังบรรยาย
งานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 2

เวทีนาเสนอผลงานวิจัย โดย ผศ.ดร.สายธาร
ทองพร้อม งานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 2

นาแสนอขั้นตอนการหุงข้าวของพ่อ
ที่จัดแสดง งานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 2

เบื้องหลังการเตรียมงานภาคนิทรรศการ
งานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 2

โปรดอย่าลืม
- ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านวิจัย ได้ใน
จดหมายข่าวฉบับต่อไป ในเดือนมิถุนายน
2554 หรือที่ (http://research.pkru.ac.th)
- แนะนาข้อมูลและข่าวสารวิจัยได้ที่
E-mail และ โทร. 113, 114

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เชิญชวนผู้สนใจชิมเข้าชมบูธจัดแสดงผลงาน
งานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 2

 ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล
 บรรณาธิการ : ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช
 ออกแบบและจัดทารูปเล่ม : นางสาววิมล
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