RF2.1/2015

ที่

กิจกรรม/รายการ

1

รายงานสรุปผลการดําเนินงานของกองทุนวิจัย ประจําปี 2558
กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร
ความสอดคล้องกับ
งบประมาณ
งบประมาณที่ใช้จ่าย
วัตถุประสงค์ตาม
ตามแผน
ระเบียบกองทุนวิจัย

การส่งเสริมการวิจัย
ทุนสนับสนุนข้อเสนอโครงการวิจัย

1

1.1 ข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การสื่อสารเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพจิตของเด็ก
ภายใต้บริบทสถานการณ์ความไม่สงบของนักจัดรายการวิทยุเสียงใน 5
จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ) (ภีร
กาญจน์ ไค่นุ่นนา)
1.2

1.3

5,000.00

ข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการออกแบบหลักสูตรนิเทศศาสตร์ของ
คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : กรณีศึกษาหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท (ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนาและคณะ)

5,000.00

ข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง ศึกษาความเชื่อมั่นและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
เชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อตราฮาลาลไทย ; กรณีผู้บริโภคศึกษาชาวไทย มาเลย์
และอาหรับ (ฮัมเดีย มูดอ)

5,000.00

หน ้าที่ 1

ผลที่ได้

หมายเหตุ

สนับสนุนทุนข้อเสนอโครงการวิจัย จํานวน 3 ทุน

ที่

กิจกรรม/รายการ

งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณที่ใช้จ่าย

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ทุนพัฒนาโครงงาน
1.4 งานสร้างสรรค์ เรื่อง การสร้างสรรค์งานศิลปะบนระนาบ 2 มิติ เรื่อง
“สามัญสํานึกภายใต้สภาวะกิเลส” (ผศ.สิทธิกร เทพสุวรรณ)
45,000.00

1.5 โครงการวิจัย เรื่อง ความรู้และทัศนคติของนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
ใน 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)
และเนื้อหาสาระที่เหมาะสมสําหรับการสื่อสารเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพจิตเด็ก
ภายใต้บริบทสถานการณ์ (ผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา)

1.6 โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทางการออกแบบหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี และปริญญาโท คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(ผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา และคณะฯ)

39,080.00

50,000.00

1.7 โครงการพัฒนางาน เรื่อง การจัดทําจัดทําฐานข้อมูลผลงาน รางวัล นักศึกษา
(อิทธิเดช รัตนะ)

6,000.00

โครงการวิจัย เรื่อง ภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์โอทอปขอจังหวัดปัตตานี (อ.
1.8 สุวนาถ ทองสองยอด)

12,102.00

หน ้าที่ 2

ความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ตาม
ระเบียบกองทุนวิจัย

ผลที่ได้

หมายเหตุ

สนับสนุนทุนโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ทุนพัฒนางาน จํานวน
6 โครงการ
เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 ร้อยละ 50
เป็นเงิน 25,000 บาท เบิกจ่าย
เงินงวดที่ 2 ร้อยละ 30 เป็นเงิน
15,000 บาท (งบประมาณทั้ง
โครงการ 50,000 บาท)
เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 ร้อยละ 50
(งบประมาณทั้งโครงการ 78,160
บาท)

เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 ร้อยละ 50
(งบประมาณทั้งโครงการ 100,000
บาท)
เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 ร้อยละ 60
(งบประมาณทั้งโครงการ 10,000
บาท)
เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 ร้อยละ 30
(งบประมาณทั้งโครงการ 40,340
บาท)

ที่

กิจกรรม/รายการ

งบประมาณ
ตามแผน

โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานีวิทยุฝึก
1.9 ปฏิบัติ Commsci Radio 105.5 MHZ (อ.อาทิตยา สมโลก)

2.1 ทุนศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ

350,000.00

2.2 ทุนศึกษาต่อภายในประเทศ

590,995.00

2.3 ทุนอุดหนุนการนําเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ
2.4 ทุนอุดหนุนการนําเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศ

0.00
0.00
940,995.00

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย
3.1

เบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 ร้อยละ 20
(งบประมาณทั้งโครงการ 42,640
บาท)
2

รวม

4,835.00
รวม

4,835.00

หน ้าที่ 3

สนับสนุนทุน จํานวน 7 ราย
1. ผศ.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว
(ทุนการศึกษาครั้งที่ 1)
1. อ.ชนกิตติ์ ธนะสุข
2. อ.ศุภราภรณ์ ทวนน้อย
3. อ.อาทิตยา สมโลก
4. อ.สมัชชา นิลปัทม์
5. อ.ภักดี ต่วนศิริ
6.อ.กําธร เกิดทิพย์

3

กิจกรรมเสวนา "วิจารณ์ วิจัย วิจักษ์" ครั้งที่ 5 หัวข้อ “จากภูมิปัญญา
ชายแดนใต้สู่นวัตกรรมแม่พิมพ์ผ้าบาติก” วันที่ 15 กรกฎาคม 2558

หมายเหตุ

175,710.00

ทุนพัฒนาบุคลากร

3

ผลที่ได้

8,528.00
รวม

2

งบประมาณที่ใช้จ่าย

ความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ตาม
ระเบียบกองทุนวิจัย

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย 3 กิจกรรม

ที่
5

กิจกรรม/รายการ

งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณที่ใช้จ่าย

สนับสนุนเงินรางวัลผลงานตีพิมพ์
5.1 บทความที่ตีพิมพ์ในรายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติ/TCI หรือบทความวิชาการ
-ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนาและดุษฎี เพ็ชรมงคล. (2557).ประเด็นข่าวไม่เป็นข่าว
:การศึกษาประเด็นข่าวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่ได้รับการนําเสนอผ่าน
สื่อมวลชน ระหว่างพ.ศ.2547-2553. ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายนธันวาคม 2557.วารสารศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หน้า 92-114
-Mudor, H. (2014). Organizational Cultures, Knowledge
Management, Organizational Effectiveness: The Relationship and
Conceptual Framework. 9th International Academic Conference.
ISBN 978-80-87927-00-7
-สมัชชา นิลปัทม์. (2558) วาทกรรมสื่อมวลชนในกระบวนการสันติภาพ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2556 ในวารสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. กรุงเทพ : นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-Binsaleh,M ,& Binsaleh, S. 2014. Mobile Learning
implementation framework in the Confilct Area of the Four
Southermost Provinces of Thailand. Paper present at CCPP2014
Proceedings of the International Conference on Communication,
Conflicts and Peace Process: Landscape of Knowledge from Asia
and the deep south of Thailand

ความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ตาม
ระเบียบกองทุนวิจัย
4

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

หน ้าที่ 4

ผลที่ได้

หมายเหตุ

เงินสมนาคุณผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ จํานวน 7 เรื่อง

ที่

กิจกรรม/รายการ

งบประมาณ
ตามแผน

-Phuangrod,K., LerKiatbundit, S.,& Aujiraponpan,S. (2015). A
Critical Review of the Measurement of Organization
Innovativeness. Paper presented at the 7th International
Conference on Humanities and Social Sciences, SongKhla,
Thailand

งบประมาณที่ใช้จ่าย

ความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ตาม
ระเบียบกองทุนวิจัย

ผลที่ได้

หมายเหตุ

5,000.00

5.6 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน/จังหวัด/ชาติ
-สิทธิกร เทพสุวรรณ. กิเสลแห่งจิต (Defilement of the Mind). จัดแสดง
นิทรรศการทุนสร้างศิลป์กรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 14 ในวันที่ 7 สิงหาคม -5
กันยายน 2558 ณ ท้องพระโรง หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
กรุงเทพฯ
5.7 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับอาเซียน/นานาชาติ

2,500.00

-สิทธิกร เทพสุวรรณ.Passion of mind . จัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรม
อาเซียน ครั้งที่ 4 The 4th ASean Art Exhibition ในวันที่ 3 สิงหาคม -15
กันยายน 2558 ณ หอศิลป์ภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

10,000.00
รวม

6

เงินสนับสนุนวัตถุประสงค์อี่นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
6.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่
25 (3/2557) วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
6.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม การประชุมคณะดําเนินงานประชุมวิชาการ
CCPP การจัดทําหนังสือ

37,500.00
8
225.00
300.00

หน ้าที่ 5

วันที่ 27 ม.ค.58 ประชุมคณะ
จัดทําหนังสือ CCPP

ที่

กิจกรรม/รายการ
6.3 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณฒิในการพิจารณาคุณภาพโครงการวิจัย เรื่อง
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานีวิทยุกระจายเสียงฝึกปฏิบัติ
Commsci Radio 105.5 MHz
6.4 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณฒิในการพิจารณาคุณภาพโครงการวิจัย เรื่อง สื่อ
ทางเลือกยุคดิจิทัลกับผลประโยชน์สาธารณะ กรณีศึกษาการเป็นพื้นที่กลาง
เพื่อสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้
6.5 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณฒิในการพิจารณาคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง
การสื่อสารเพื่อเฝ้าระวังด้านสุขภาพจิตเด็กภายใต้บริบทสถานการณ์ความไม่
สงบของนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตอนล่าง (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
6.6 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณฒิในการพิจารณาคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง
แนวทางการออกแบบหลักสูตรนิเทศศาสตร์ของคณะวิทยาการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : กรณีศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และโท

6.7 การจัดโครงการนําเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา
2557 คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวข้อ "สื่อ-สาร
ผ่านพลังความรู้ สู่สังคม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ คณะ
วิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณที่ใช้จ่าย

ความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ตาม
ระเบียบกองทุนวิจัย

ผลที่ได้

หมายเหตุ

4,500.00

ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คนๆละ 1,500
บาท (หลักเกณฑ์ตามประกาศ
กองทุนวิจัยวิจัย ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555)

4,500.00

ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คนๆละ 1,500
บาท (หลักเกณฑ์ตามประกาศ
กองทุนวิจัยวิจัย ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555)

3,000.00

3,000.00

20,076.00

หน ้าที่ 6

ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คนๆละ 1,000
บาท (หลักเกณฑ์ตามประกาศ
กองทุนวิจัยวิจัย ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555)
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คนๆละ 1,000
บาท (หลักเกณฑ์ตามประกาศ
กองทุนวิจัยวิจัย ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555)

ที่

กิจกรรม/รายการ

งบประมาณ
ตามแผน

6.8 การสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมเข้าร่วมนําเสนองานวิจัยใน
งานประชุมวิชาการระดับชาตินิเทศศาสตร์ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่าง
วันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2558 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎอุดรธานี

6,289.00
รวม

สรุปผลการใช้จ่ายกองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ 2558
หมายเหตุ : ค่าตรวจสอบบัญชียังไม่ได้เบิกจ่าย

งบประมาณที่ใช้จ่าย

ความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ตาม
ระเบียบกองทุนวิจัย

41,890.00
1,200,930.00

หน ้าที่ 7

บาท

ผลที่ได้

หมายเหตุ

1/3

RF2.2/2015

การจัดสรรเงินแต่ละกองทุนวิจัยตามวัตถุประสงค์ของระเบียบกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย : ปีงบประมาณ 2558

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

คณะ/หน่วยงาน

* เงินสะสม
ณ 30 ก.ย. 57
[1]

** 10% ของ
รายได้ที่สมทบ
เข้ากองทุนวิจัย
[2]

งบประมาณของ
กองทุนวิจัย
** รายได้อื่นๆ
ของกองทุนวิจัย ปีงบประมาณ
[3]
2558
[4]=[1]+[2]+[3]

** รายจ่าย
[5]

เงินสะสมเมื่อ
** รายการรับ
สิ้นปีงบประมาณ
คืน/รายการ
2558
ปรับปรุง
ณ 30 ก.ย. 57
[6]
[7]=[4]-[5]+[6]

%การใช้จ่าย
เทียบกับ
งบประมาณ
กองทุนวิจัย
[8]=
[5]
 100%
[4]  [6]

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

0.00

0.00

#DIV/0!

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

0.00

0.00

#DIV/0!

คณะการแพทย์แผนไทย

0.00

0.00

#DIV/0!

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

0.00

0.00

#DIV/0!

คณะทันตแพทยศาสตร์

0.00

0.00

#DIV/0!

คณะเทคนิคการแพทย์

0.00

0.00

#DIV/0!

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

0.00

0.00

#DIV/0!

คณะนิติศาสตร์

0.00

0.00

#DIV/0!

คณะพยาบาลศาสตร์

0.00

0.00

#DIV/0!

คณะแพทยศาสตร์

0.00

0.00

#DIV/0!

คณะเภสัชศาสตร์

0.00

0.00

#DIV/0!

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

0.00

0.00

#DIV/0!

คณะรัฐศาสตร์

0.00

0.00

#DIV/0!

คณะวิทยาการจัดการ

0.00

0.00

#DIV/0!

คณะวิทยาการสื่อสาร
คณะวิทยาศาสตร์

2,845,132.63 1,011,600.00

32,378.59 3,889,111.22 1,200,930.00
0.00

0.00 2,688,181.22
0.00

30.88%
#DIV/0!

การใช้จ่ายงบประมาณ
***วัตถุประสงค์
แผนงบประมาณ

1

2

0.00 175,710.00 940,995.00

3

4

4,835.00 37,500.00

5

6

0.00

7

0.00

8

0.00 41,890.00

****
ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ เช่น
ค่าสอบบัญชี

0.00

หมายเหตุ
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ที่

17
18
19
20
21
22
23
24

คณะ/หน่วยงาน

#DIV/0!

คณะวิเทศศึกษา

0.00

0.00

#DIV/0!

คณะวิศวกรรมศาสตร์

0.00

0.00

#DIV/0!

คณะศิลปกรรมศาสตร์

0.00

0.00

#DIV/0!

คณะศิลปศาสตร์

0.00

0.00

#DIV/0!

คณะศึกษาศาสตร์

0.00

0.00

#DIV/0!

คณะเศรษฐศาสตร์

0.00

0.00

#DIV/0!

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

วิทยาเขตตรัง

0.00

0.00

#DIV/0!

วิทยาเขตปัตตานี

0.00

0.00

#DIV/0!

วิทยาเขตภูเก็ต

0.00

0.00

#DIV/0!

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

0.00

0.00

#DIV/0!

วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่

30
31
32

[5]
 100%
[4]  [6]

0.00

26

29

%การใช้จ่าย
เทียบกับ
งบประมาณ
กองทุนวิจัย
[8]=

0.00

โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์

28

** รายจ่าย
[5]

เงินสะสมเมื่อ
** รายการรับ
สิ้นปีงบประมาณ
คืน/รายการ
2558
ปรับปรุง
ณ 30 ก.ย. 57
[6]
[7]=[4]-[5]+[6]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25

27

* เงินสะสม
ณ 30 ก.ย. 57
[1]

** 10% ของ
รายได้ที่สมทบ
เข้ากองทุนวิจัย
[2]

งบประมาณของ
กองทุนวิจัย
** รายได้อื่นๆ
ของกองทุนวิจัย ปีงบประมาณ
[3]
2558
[4]=[1]+[2]+[3]

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การใช้จ่ายงบประมาณ
***วัตถุประสงค์
แผนงบประมาณ

1

2

3

4

5

6

7

8

****
ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ เช่น
ค่าสอบบัญชี

หมายเหตุ
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ที่

33
34
35
36

คณะ/หน่วยงาน

* เงินสะสม
ณ 30 ก.ย. 57
[1]

** 10% ของ
รายได้ที่สมทบ
เข้ากองทุนวิจัย
[2]

งบประมาณของ
กองทุนวิจัย
** รายได้อื่นๆ
ของกองทุนวิจัย ปีงบประมาณ
[3]
2558
[4]=[1]+[2]+[3]

** รายจ่าย
[5]

เงินสะสมเมื่อ
** รายการรับ
สิ้นปีงบประมาณ
คืน/รายการ
2558
ปรับปรุง
ณ 30 ก.ย. 57
[6]
[7]=[4]-[5]+[6]

%การใช้จ่าย
เทียบกับ
งบประมาณ
กองทุนวิจัย
[8]=
[5]
 100%
[4]  [6]

วิทยาเขตหาดใหญ่

0.00

0.00

#DIV/0!

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต

0.00

0.00

#DIV/0!

วิทยาลัยอิสลามศึกษา

0.00

0.00

#DIV/0!

สถาบันสันติศึกษา
รวม

2,845,132.63 1,011,600.00

0.00
32,378.59 3,889,111.22 1,200,930.00

0.00
0.00 2,688,181.22

#DIV/0!
30.88%

การใช้จ่ายงบประมาณ
***วัตถุประสงค์
แผนงบประมาณ

1

2

0.00 175,710.00 940,995.00

3

4

4,835.00 37,500.00

หมายเหตุ
* เงินสะสม หมายถึง เฉพาะยอดเงินคงเหลือจากปีงบประมาณ 2556 ที่สามารถนําไปใช้จ่ายในกองทุนวิจัยได้
** ขอให้กรอกงบประมาณให้สอดคล้องกับรายงานงบการเงินของกองทุนวิจัย
*** ระเบียบกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 กําหนดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนวิจัยไว้ 8 ข้อและในการรายงานผลการดําเนินการขอให้รวมกิจกรรม/รายการต่าง ๆ ไว้ ดังนี้
1. ส่งเสริมการวิจัย สนับสนุนโครงการวิจัย หมายถึง ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ทุนสนับสนุนเครือข่ายวิจัย (สาขาความเป็นเลิศ, สถานวิจัยความเป็นเลิศ, สถานวิจัย และหน่วยวิจัย)
2. พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย หมายถึง ทุนสนับสนุนบุคลากรในการศึกษาต่อ อบรม สัมมนาประชุม เสนอผลงานวิจัย
3. สนับสนุนให้บุคลากรมีประสบการณ์การทําวิจัยต่างประเทศ หมายถึง การเดินทางไปทําวิจัย การฝึกอบรมเกี่ยวกับการวิจัย ณ ต่างประเทศ
4. สนับสนุนรางวัลให้งานวิจัยที่ประสบผลสําเร็จ หมายถึง รางวัลผลงานตีพิมพ์, page charge, รางวัลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน
5. สนับสนุนการจดทะเบียนสิทธิบัตร รวมถึง การจัดอบรมสัมมนาหรือการดําเนินกิจกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา ค่าธรรมเนียมการจดสิทธิบัตร, อนุสิทธิบัตร
6. สนับสนุนการจัดหลักสูตรร่วมระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย หมายถึง ทุนประเภทต่าง ๆ สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา, ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์
ค่าเดินทางไปเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
7. สนับสนุนอาจารย์ชาวต่างประเทศเป็นที่ปรึกษาวิจัยและวิทยานิพนธ์
8. วัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย หมายถึง ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รวมทั้งทุนประชุม/เข้าร่วมสัมมนา) การจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการวิจัย,
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (พิจารณาโครงการวิจัย, รายงานวิจัย) ค่าตอบแทนแก่หน่วยงาน, การจัดประชุมสัมมนาต่างๆ, โครงการ Science Park ภาคใต้, การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
**** ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนวิจัย ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี หรือค่าตอบแทนผู้จัดทําบัญชี โดยขอให้ระบุรายการไว้ในช่องหมายเหตุ

5

6

0.00

7

0.00

8

0.00 41,890.00

****
ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ เช่น
ค่าสอบบัญชี

0.00

หมายเหตุ

RF3/2015
ผลผลิตที่เกิดจากการสนับสนุนของกองทุนวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2558
ตีพิมพ์
ลำดั
บที่
15

รำยชื่อกองทุน
คณะวิทยำกำรสื่อสำร

Proceedings

inter

nat

inter

nat

กองทุนวิจยั คณะ/หน่วยงำน

-

1

1

-

กองทุนวิจยั คณะ/หน่วยงำน+กองทุนวิจยั ม.
รวม

0

1

ลักษณะกำรสนับสนุน

*หมำยเหตุ คณะฯเลือกกรอกเฉพำะช่องที่มีข้อมูล

1

0

นักวิจยั รับทุน
รำยงำน โครงกำร
วิจัย วิจัยที่รับทุน
1

4

1

4

ดูงำน,สัมมนำ,
เสนองำน
inter
nat
0

0

นักศึกษำ ป.ตรี

ศึกษำต่อ/อบรม
inter
1

nat
5

1

5

ทุน
วิจัย

ทุนกำร
ศึกษำ

ประชุม/
สัมมนำ/
เสนองำน

-

-

1

-

-

0

0

1
1

อื่นๆ
(โปรด
ระบุ)

แบบ RF 4/2015
รายละเอียดของ Output ที่เกิดจากกองทุนวิจัย ในปี 2558
ชื่อกองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร
1.ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
1.1 วารสารระดับนานาชาติ (มี Impact Factor)
-ไม่มี1.2 วารสารระดับนานาชาติ (ไม่มี Impact Factor)
-ไม่มี1.3 วารสารระดับชาติ : ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ
-ไม่มี1.4 วารสารระดับชาติ : ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นภาษาไทย จานวน 1 เรื่อง
-ภีรกาญจน์ ไค่นนุ่ นาและดุษฎี เพ็ชรมงคล. (2557).ประเด็นข่าวไม่เป็นข่าว :การศึกษาประเด็นข่าวในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่ไม่ได้รับการนาเสนอผ่านสื่อมวลชน ระหว่างพ.ศ.2547-2553. ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือน
กันยายน-ธันวาคม 2557.วารสารศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
หน้า 92-114
2.ผลงานที่นาเสนอในการประชุม/สัมมนา
2.1 การประชุมระดับนานาชาติ จานวน 1 เรื่อง
Binsaleh,M ,& Binsaleh, S. 2014. Mobile Learning implementation framework in the Confilct
Area of the Four Southermost Provinces of Thailand. Paper present at CCPP2014 Proceedings of
the International Conference on Communication, Conflicts and Peace Process: Landscape of
Knowledge from Asia and the deep south of Thailand
2.2 การประชุมระดับชาติ
-ไม่มี3.โปสเตอร์ที่ตีพิมพ์ระดับประเทศ
-ไม่มี4.บทความเทคนิคระดับประเทศ
-ไม่มี5.บทความที่ได้รับการอ้างอิง
-ไม่มี-

แบบ RF 4/2015
6.ผลงานที่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
-ไม่มี7.สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานวิชาการลักษณะอื่นๆ ระดับประเทศ
-ไม่มี8.รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

จานวน 1 เรื่อง

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานีวิทยุฝึกปฏิบัติ Commsci
Radio 105.5 MHZ
คณะผู้วิจัย : อาจารย์อาทิตยา สมโลก , หน่วยงานต้นสังกัด : คณะวิทยาการสื่อสาร,
งบประมาณทีไ่ ด้ที่รับ 42,640 บาท, ปีทไี่ ด้รับทุน 2553 และวันที่ส่งรายงาน 1 กรกฎาคม 2558
9.โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน จานวน 4 โครงการ
1.โครงการวิจัย เรื่อง ความรู้และทัศนคติของนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงใน 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
(สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) และเนื้อหาสาระที่เหมาะสมสาหรับการสื่อสารเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพจิตเด็ก
ภายใต้บริบทสถานการณ์
ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภีรกาญจน์ ไค่นนุ่ นา
2.โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทางการออกแบบหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภีรกาญจน์ ไค่นนุ่ นา และคณะ
3.โครงการวิจัย เรื่อง ภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัดปัตตานี
ผู้วิจัย : อาจารย์สวุ นาถ ทองสองยอด
4.โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานีวิทยุฝึกปฏิบัติ Commsci Radio
105.5 MHz
ผู้วิจัย : อาจารย์อาทิตยา สมโลก

