
9.1 ผลผลิตตามตัวชี้วัดที่ได้ทําข้อตกลง ของหน่วยวิจัย............................................................

ป ี50 ป ี51 ป ี52 เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้

1 จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  (รับใหม่)

1.1 ระดับปรญิญาโท 0 6 1 5 1 4 2 15

1.2 ระดับปรญิญาเอก 0 2 0 1 0 1 0 4

2 ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวชิาการจากอาจารย์

2.1 ระดับนานาชาติในฐาน ISI 0 0 0 1 0 1 0 2

2.2 ระดับนานาชาติในฐาน Scopus 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 ระดับนานาชาติอื่นๆที่สวก.ยอมรับ 0 0 0 1 1 3 1 4

2.4 ระดับชาติที่ผ่านการประเมนิจาก TCI 0 0 2 2 3 1 5 3

3 จํานวนโครงการวจิัยที่เสนอขอรับทุน

3.1 ทุนเงินรายได้/งบประมาณแผ่นดิน 0 3 1 4 1 2 2 9

3.2 ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 1 4 1 1 0 3 2 8

4 เงนิทุนวิจัยจากภายนอกที่ได้รับการสนับสนุน  (ล้านบาท) 0.2 1.47 0.2 0.2 0.2 0 0.6 1.67

5 จํานวนนักวิจัยใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ 0 4 0 1 1 0 1 5

6 ฐานข้อมูล /website ของหน่วยวจิัย (มี/ปรับปรุง) มี ดําเนินการ มี/ปรับปรุง มี/ปรับปรุง มี/ปรับปรุง มี/ปรับปรุง มี/ปรับปรุง มี/ปรับปรุง

7 การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

7.1  จํานวนผลิตภัณฑ/์นวัตกรรม (ชิ้น) 0 0 0 0 0 0 0 0

7.2  การยื่นขอจดสิทธิบัตร (เรื่อง) 0 0 0 0 0 0 0 0

7.3  การยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร (เรื่อง) 0 0 0 0 0 0 0 0

7.4  การนําเสนอผลงานทางวิชาการในเวทตี่างๆ รวมถงึการประชุมทางวิชาการของสมาคมต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการทอ่งเที่ยว เช่น สมาคมโรงแรม หอการคา้ ฯลฯ

1 1 1 1 1 0 3 2

8 อื่น ๆ

8.1  รางวัลที่ได้รับ 0 0 0 0 0 0 0 0

8.2  ความร่วมมอืกับหน่วยงานอื่น (คน/ครัง้) 1 3 1 1 1 1 3 5

8.3 อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0

9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ

ปทีี่ 1 ปทีี่ 2 ปทีี่ 3 รวม

1 7 3 3 13

2 3 9 0 12

3 0 0 0 0

4 0 3 0 3

5 0 0 0 0

                  RU /KPI.7

9. Output                                                                                                                                                                   

ตัวชี้วัด
baseline ปทีี่ 1 ปทีี่ 2 ปทีี่ 3 รวม

การพัฒนาบุคลากร (ถ้ามี) (คน/ครัง้)

 งานเผยแพรค่วามรู้เทคโนโลยีและพัฒนาเชิงพาณิชย์ (ถ้ามี)(ครัง้)

ตัวชี้วัด
ผลที่ได้

 Proposal ที่เสนอขอทุน (ถ้ามี)(ชิ้น/ข้อเสนอ)

Proposal ที่ได้รับการสนับสนุน (ถ้ามี)(ชิ้น/ข้อเสนอ)

Journal Club



9.1 ผลผลิตตามตัวชี้วัดที่ได้ทําข้อตกลง ของหน่วยวิจัย............................................................

1.  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ใหม่)ในความดูแลของหน่วยวจิัย

          1.1  ระดับปรญิญาโท

รายงาน   6  เดือนแรก  ปทีี่ 1  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 54 ถงึเดือน/ป ีมิ.ย. 54

1 5310521068 น.ส.ธนิถา  แสงวิเชียร ผศ.รท.หญิง ดร.เกดิศิร ิเจรญิ

วิศาล

คณะวทิยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์

ดร.ธีรศักดิ์  จินดาบถ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์

แนวทางการสง่เสรมิการลงทุนธุรกจิที่พักประเภทบูติค

โฮเต็ล เพื่อตอบสนองนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในเขตพื้นที่

 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

2554

2

3

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปทีี่ 1  ระหว่างเดือน/ป ีก.ค. 54 ถงึเดือน/ป ีธ.ค. 54

1 5410521089 น.ส.ออ้มอรุณ  จูร่ัตนสาร ผศ.รท.หญิง ดร.เกดิศิร ิเจรญิ

วิศาล

คณะวทิยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์

ดร.ธีรศักดิ์  จินดาบถ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์

การพัฒนารูปแบบโรงแรมฮาลาลต่อความเป็นไปได้ใน

การจัดตั้งโรงแรมฮาลาล เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

ต่างชาติในเขตพื้นที่อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

2554

2

3

สังกัด หัวข้อวิทยานิพนธ์สังกัด

ลําดับที่ รหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรกึษาหลัก สังกัด ชื่อนักศึกษา

ลําดับที่ รหัสนักศึกษา  ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรกึษาหลัก

หมายเหตุสังกัดอาจารย์ที่ปรกึษารว่ม หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปทีี่เริ่ม

ปทีี่เริ่มอาจารย์ที่ปรกึษารว่ม หมายเหตุ



9.1 ผลผลิตตามตัวชี้วัดที่ได้ทําข้อตกลง ของหน่วยวิจัย............................................................

1.  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ใหม่)ในความดูแลของหน่วยวจิัย

          1.1  ระดับปรญิญาโท

รายงาน   6  เดือนแรก  ปทีี่ 2  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 55 ถงึเดือน/ป ีมิ.ย. 55

4 5510521083 นางสโรชา  ศรวีิทยากูล ผศ.รท.หญิง ดร.เกดิศิร ิเจรญิ

วิศาล

คณะวทิยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์

คณะวทิยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยาน

นานาชาติหาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของนักท่องเที่ยวที่ใช้บรกิารสายการบนิ

ต้นทุนต่ํา

2555

2

3

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปทีี่ 2  ระหว่างเดือน/ป ีก.ค. 55 ถงึเดือน/ป ีธ.ค. 55

5 5510521084 น.ส.สวรรษพ์ร  อุดมรัตน์ รศ.จุรรีัตน์  บัวแก้ว คณะศิลปศาสตร ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์

ผศ.รท.หญิง ดร.เกดิศิร ิ

เจรญิวศิาล

คณะวทิยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์

รูปแบบการจัดกจิกรรมการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

โดยการมีส่วนรว่มของชุมชนในเขตเมืองเก่า อ.เมอืง   

จ.สงขลา

2555

2

3

 ชื่อนักศึกษา

หมายเหตุ

อาจารย์ที่ปรกึษารว่ม หัวข้อวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรกึษาหลัก สังกัด

สังกัด สังกัด

หัวข้อวิทยานิพนธ์

หมายเหตุ

อาจารย์ที่ปรกึษารว่ม

ปทีี่เริ่ม

ปทีี่เริ่มสังกัด ชื่อนักศึกษารหัสนักศึกษาลําดับที่

ลําดับที่ รหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรกึษาหลัก



9.1 ผลผลิตตามตัวชี้วัดที่ได้ทําข้อตกลง ของหน่วยวิจัย............................................................

1.  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ใหม่)ในความดูแลของหน่วยวจิัย

          1.1  ระดับปรญิญาโท

รายงาน   6  เดือนแรก  ปทีี่ 3  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 56 ถงึเดือน/ป ีมิ.ย. 56

1 5610521067 นายทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ ดร.อนุ เจรญิวงศ์ระยับ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์

ผศ.รท.หญิง ดร.เกดิศิร ิ

เจรญิวศิาล

คณะวทิยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์

กลยุทธ์การสร้างความพรอ้มภายในองค์การของ

สถานประกอบการโรงแรมขนาดย่อยและขนาดเล็กใน

จังหวัดสงขลา

2556

2

3

รายงาน   6  เดือนแรก  ปทีี่ 3  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 56 ถงึเดือน/ป ีมิ.ย. 56

1 5610521080 น.ส. มณฑิรา  เกียรติถาสรนันท์
ผศ.รท.หญิง ดร.เกดิศิร ิเจรญิ

วิศาล

คณะวทิยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์

การศึกษาเอกลักษณข์องกินของฝากเพื่อการ

ทอ่งเที่ยวจังหวัดสงขลา
2556

2

3

ลําดับที่ รหัสนักศึกษา  ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรกึษาหลัก สังกัด หัวข้อวิทยานิพนธ์

สังกัด อาจารย์ที่ปรกึษารว่ม สังกัด หัวข้อวิทยานิพนธ์ลําดับที่

ปทีี่เริ่ม หมายเหตุ

รหัสนักศึกษา  ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรกึษาหลัก ปทีี่เริ่ม หมายเหตุ

อาจารย์ที่ปรกึษารว่ม สังกัด



9.1 ผลผลิตตามตัวชี้วัดที่ได้ทําข้อตกลง ของหน่วยวิจัย............................................................

1.  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ใหม่)ในความดูแลของหน่วยวจิัย

          1.2  ระดับปรญิญาเอก

รายงาน   6  เดือนแรก  ปทีี่ 1  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 54 ถงึเดือน/ป ีมิ.ย. 54

1 5410530005 นางปรารถนา หลีกภัย ผศ. รท.(หญิง) ดร. เกดิศิร ิเจรญิ

วิศาล

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่

1. ดร. ชาล ีไตรจันทร์, 

2. ดร. โสภิณ จิระเกียรตกิุล

คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่, 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่

รูปแบบการพัฒนาผลการดําเนนิงาน

ของธุรกิจท่องเที่ยวขนาดยอ่มในภาคใต้

ของประเทศไทย

2554

2

3

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปทีี่ 1  ระหว่างเดือน/ป ีก.ค. 54 ถงึเดือน/ป ีธ.ค. 54

1

2

สังกัด หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปทีี่เริ่ม หมายเหตุ

ลําดับที่ รหัสนักศึกษา ปทีี่เริ่มหัวข้อวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรกึษาหลัก สังกัด อาจารย์ที่ปรกึษารว่ม

หมายเหตุ

ลําดับที่  ชื่อนักศึกษารหัสนักศึกษา

 ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรกึษาหลัก สังกัด อาจารย์ที่ปรกึษารว่ม สังกัด



9.1 ผลผลิตตามตัวชี้วัดที่ได้ทําข้อตกลง ของหน่วยวิจัย............................................................

1.  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ใหม่)ในความดูแลของหน่วยวจิัย

          1.2  ระดับปรญิญาเอก

รายงาน   6  เดือนแรก  ปทีี่ 2  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 55 ถงึเดือน/ป ีมิ.ย. 55

1

2

3

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปทีี่ 2  ระหว่างเดือน/ป ีก.ค. 55 ถงึเดือน/ป ีธ.ค. 55

1 5510530007 วรพจน ์ปานรอด ผศ.รท.หญิง ดร.เกดิศิร ิเจรญิ

วิศาล

คณะวทิยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์

ดร.อนุ เจรญิวงศ์ระยับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ การพัฒนาสมรรถนะด้านการตลาด

อเิล็กทรอนิกส์ด้านทรัพยากรเชิงกลยุทย์ของ

ธุรกจิที่พักสําหรับอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวใน

ภาคใต้ตอนล่าง

2555

2

3

หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปทีี่เริม่

 ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรกึษาหลัก สังกัด หมายเหตุอาจารย์ที่ปรกึษารว่ม สังกัด หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปทีี่เริ่ม

 ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรกึษาหลัก สังกัด หมายเหตุอาจารย์ที่ปรกึษารว่ม สังกัดรหัสนักศึกษาลําดับที่

ลําดับที่ รหัสนักศึกษา



9.1 ผลผลิตตามตัวชี้วัดที่ได้ทําข้อตกลง ของหน่วยวิจัย............................................................

1.  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ใหม่)ในความดูแลของหน่วยวจิัย

          1.2  ระดับปรญิญาเอก

รายงาน   6  เดือนแรก  ปทีี่ 3  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 56 ถงึเดือน/ป ีมิ.ย. 56

1 5610530007 นางสาวนิจกานต์ หนูอุไร ผศ. รท.(หญิง) ดร. เกิดศริิ 

เจริญวิศาล

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่

รูปแบบการตลาดอย่างยั่งยืนของการทอ่งเที่ยว

เชิงสุขภาพสําหรับนักท่องเที่ยวผูสู้งอายุ

2556

2

3

รายงาน   6  เดือนแรก  ปทีี่ 3  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 56 ถงึเดือน/ป ีมิ.ย. 56

1

2

3

สังกัด อาจารย์ที่ปรกึษารว่ม สังกัด หัวข้อวิทยานิพนธ์

ลําดับที่ รหัสนักศึกษา  ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรกึษาหลัก สังกัด อาจารย์ที่ปรกึษารว่ม ปทีี่เริ่ม หมายเหตุ

ลําดับที่ รหัสนักศึกษา  ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรกึษาหลัก ปทีี่เริ่ม หมายเหตุ

สังกัด หัวข้อวิทยานิพนธ์



9.1 ผลผลิตตามตัวชี้วัดที่ได้ทําข้อตกลง ของหน่วยวจิัย............................................................

2.    ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวชิาการจากอาจารย์ของหน่วยวจิัย

          2.1 ระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล ISI  

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที่ 1  ระหว่างเดือน/ปี ม.ค. 54 ถึงเดือน/ปี ม.ิย. 54

ลําดับที่ ชื่อผูเ้ขียน (ครบทุกคน -Authors)
ปีที่ตีพิมพ์

(Year)
ชื่อเรื่อง (title)

ชื่อวารสาร (ระบุชื่อเต็ม-Journal

 name)

เล่มที่

(volume)

ฉบับที่พิมพ์

(Number)

 หน้าแรก-หน้าสุดท้าย

(Firsy- large  page)

ภาษาที่ตีพิมพ์

(language)

 % ผลงาน

ที่เป็นของ RU นี้

* % ผลงาน

ที่เป็นของRU/

หน่วยงานอื่น

Journal 

Impact  factor 
หมายเหตุ

1 Warrapojn Panrod, Kaedsiri 

Jareonwisan

2011 A meta-analysis of the 

relationship between strategic 

resources, IT capabilities and 

performance

Journal of Institutional 

Research South East Asia

10 1 66-84 English 100% - 1.12

2

3

รายงาน   6  เดอืนหลัง  ปีที่ 1  ระหว่างเดือน/ปี ก.ค. 54 ถึงเดือน/ปี ธ.ค. 54

ลําดับที่ ชื่อผูเ้ขียน (ครบทุกคน - Authors)
ปีที่ตีพิมพ์

(Year)
ชื่อเรื่อง (title)

ชื่อวารสาร (ระบุชื่อเต็ม-Journal

 name)

เล่มที่

(volume)

ฉบับที่พิมพ์

(Number)

 หน้าแรก-หน้าสุดท้าย

(First- large  page)

ภาษาที่ตีพิมพ์

(language)

 % ผลงาน

ที่เป็นของ RU นี้

* % ผลงาน

ที่เป็นของRU /

หน่วยงานอื่น

Journal 

Impact  factor 
หมายเหตุ

1

2

หมายเหตุ    *1. กรณีเป็นผลงานของเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยใหก้ารสนับสนุนขอใหร้ะบุชื่อเรือขา่ยด้วย

                2 . กรณีมีผู้ร่วมงานที่ไม่ใช่สมาชิกของเครือข่ายหรือยกผลงานใหแ้ก่เครือข่ายทั้งหมด ขอให้แนบหลักฐานที่มีลายมือชื่อของผู้เกี่ยวข้อง

                3 . ผลงานทุกเรื่องขอใหแ้นบหลักฐานจากการสืบค้นจาก Web of science



9.1 ผลผลิตตามตัวชี้วัดที่ได้ทําข้อตกลง ของหน่วยวจิัย............................................................

2.    ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวชิาการจากอาจารย์ของหน่วยวจิัย

          2.1 ระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล ISI  

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที่ 2  ระหว่างเดือน/ปี ม.ค. 55 ถึงเดือน/ปี ม.ิย. 55

ลําดับที่ ชื่อผูเ้ขียน (ครบทุกคน-Authors)
ปีที่ตีพิมพ์

(Year)
ชื่อเรื่อง (title)

ชื่อวารสาร (ระบุชื่อเต็ม-Journal

 name)

เล่มที่

(volume)

ฉบับที่พิมพ์

(Number)

 หน้าแรก-หน้าสุดท้าย

(Firsy- large  page)

ภาษาที่ตีพิมพ์

(language)

 % ผลงาน

ที่เป็นของ RU  นี้

* % ผลงาน

ที่เป็นของRU /

หน่วยงานอื่น

Journal 

Impact  factor 
หมายเหตุ

1

2

3

รายงาน   6  เดอืนหลัง  ปีที่ 2  ระหว่างเดือน/ป ีก.ค. 55 ถึงเดือน/ปี ธ.ค. 55

ลําดับที่ ชื่อผูเ้ขียน (ครบทุกคน-Authors)
ปีที่ตีพิมพ์

(Year)
ชื่อเรื่อง (title)

ชื่อวารสาร (ระบุชื่อเต็ม-Journal

 name)

เล่มที่

(volume)

ฉบับที่พิมพ์

(Number)

 หน้าแรก-หน้าสุดท้าย

(First- large  page)

ภาษาที่ตีพิมพ์

(language)

 % ผลงาน

ที่เป็นของ RU  นี้

* % ผลงาน

ที่เป็นของRU /

หน่วยงานอื่น

Journal 

Impact  factor 
หมายเหตุ

1

2

3

หมายเหตุ    *1. กรณีเป็นผลงานของเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยใหก้ารสนับสนุนขอใหร้ะบุชื่อเรือขา่ยด้วย

                2 . กรณีมีผู้ร่วมงานที่ไม่ใช่สมาชิกของเครือข่ายหรือยกผลงานใหแ้ก่เครือข่ายทั้งหมด ขอให้แนบหลักฐานที่มีลายมือชื่อของผู้เกี่ยวข้อง

                3 . ผลงานทกุเรื่องขอใหแ้นบหลักฐานจากการสืบค้นจาก Web of science



9.1 ผลผลิตตามตัวชี้วัดที่ได้ทําข้อตกลง ของหน่วยวจิัย............................................................

2.    ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวชิาการจากอาจารย์ของหน่วยวจิัย

          2.1 ระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล ISI  

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที่ 3  ระหว่างเดือน/ปี ม.ค. 56 ถึงเดือน/ปี ม.ิย. 56

ลําดับที่ ชื่อผูเ้ขียน (ครบทุกคน-Authors)
ปีที่ตีพิมพ์

(Year)
ชื่อเรื่อง (title)

ชื่อวารสาร (ระบุชื่อเต็ม-Journal

 name)

เล่มที่

(volume)

ฉบับที่พิมพ์

(Number)

 หน้าแรก-หน้าสุดท้าย

(Firsy- large  page)

ภาษาที่ตีพิมพ์

(language)

 % ผลงาน

ที่เป็นของ RU นี้

* % ผลงาน

ที่เป็นของRU/

หน่วยงานอื่น

Journal 

Impact  factor 
หมายเหตุ

1

2

3

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที่ 3  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 56 ถึงเดือน/ปี ม.ิย. 56

ลําดับที่ ชื่อผูเ้ขียน (ครบทุกคน-Authors)
ปีที่ตีพิมพ์

(Year)
ชื่อเรื่อง (title)

ชื่อวารสาร (ระบุชื่อเต็ม-Journal

 name)

เล่มที่

(volume)

ฉบับที่พิมพ์

(Number)

 หน้าแรก-หน้าสุดท้าย

(First- large  page)

ภาษาที่ตีพิมพ์

(language)

 % ผลงาน

ที่เป็นของ RU นี้

* % ผลงาน

ที่เป็นของRU/

หน่วยงานอื่น

Journal 

Impact  factor 
หมายเหตุ

1

2

3

                3 . ผลงานทุกเรื่องขอใหแ้นบหลักฐานจากการสืบค้นจาก Web of science

หมายเหตุ    *1. กรณีเป็นผลงานของเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยใหก้ารสนับสนุนขอใหร้ะบุชื่อเรือขา่ยด้วย

                2 . กรณีมีผู้ร่วมงานที่ไม่ใช่สมาชิกของเครือข่ายหรือยกผลงานใหแ้ก่เครือข่ายทั้งหมด ขอให้แนบหลักฐานที่มีลายมือชื่อของผู้เกี่ยวข้อง



9.1 ผลผลิตตามตัวชี้วัดที่ได้ทําข้อตกลง ของหน่วยวิจัย............................................................

2.    ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวชิาการจากอาจารย์ของหน่วยวจิัย

          2.2   ระดับนานาชาติในฐาน Scopus

 ลําดับที่ ชื่อผูเ้ขียน (ครบทุกคน-Authors)
ปทีี่ตีพิมพ์

(Year)
ชื่อเรื่อง (title)

ชื่อวารสาร (ระบุชื่อเต็ม-Journal

 name)

เลม่ที่

(volume)

ฉบับที่พิมพ์

(Number)

 หน้าแรก-หน้าสุดท้าย

(First- large  page)
ภาษาที่ตีพิมพ์(language)

 % ผลงาน

ที่เป็นของ RU นี้

* % ผลงาน

ที่เป็นของRU/

หน่วยงานอื่น

Journal 

Impact  factor 
ชื่อฐานข้อมูล หมายเหตุ

1

2

ลําดับที่ ชื่อผูเ้ขียน (ครบทุกคน-Authors)
ปทีี่ตีพิมพ์

(Year)
ชื่อเรื่อง (title)

ชื่อวารสาร (ระบุชื่อเต็ม-Journal

 name)

เลม่ที่

(volume)

ฉบับที่พิมพ์

(Number)

 หน้าแรก-หน้าสุดท้าย

(First- large  page)
ภาษาที่ตีพิมพ์(language)

 % ผลงาน

ที่เป็นของ RU นี้

* % ผลงาน

ที่เป็นของRU/

หน่วยงานอื่น

Journal 

Impact  factor 
ชื่อฐานข้อมูล หมายเหตุ

1

2

                 2. กรณีมีผู้ร่วมงานที่ไมใ่ช่สมาชิกของเครือข่ายหรือยกผลงานให้แก่เครือข่ายทัง้หมด ขอให้แนบหลักฐานที่มีลายมอืชื่อของผู้เกี่ยวข้อง

รายงาน   6  เดือนแรก  ปทีี่ 1  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 54 ถงึเดือน/ป ีมิ.ย. 54

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปทีี่ 1  ระหว่างเดือน/ป ีก.ค. 54 ถงึเดือน/ป ีธ.ค. 54

หมายเหตุ    *1. กรณีเป็นผลงานของเครอืข่ายที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนขอให้ระบุชื่อเรอืข่ายดว้ย

                 3. ผลงานทุกเรื่องขอให้แนบหลักฐานจากการสืบคน้จากฐานข้อมูล Scopus



9.1 ผลผลิตตามตัวชี้วัดที่ได้ทําข้อตกลง ของหน่วยวิจัย............................................................

2.    ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวชิาการจากอาจารย์ของหน่วยวจิัย

          2.2   ระดับนานาชาติในฐาน Scopus

ลําดับที่ ชื่อผูเ้ขียน (ครบทุกคน-Authors)
ปทีี่ตีพิมพ์

(Year)
ชื่อเรื่อง (title)

ชื่อวารสาร (ระบุชื่อเต็ม-Journal

 name)

เลม่ที่

(volume)

ฉบับที่พิมพ์

(Number)

 หน้าแรก-หน้าสุดท้าย

(First- large  page)
ภาษาที่ตีพิมพ์(language)

 % ผลงาน

ที่เป็นของ RU นี้

* % ผลงาน

ที่เป็นของRU/

หน่วยงานอื่น

Journal 

Impact  factor 
ชื่อฐานข้อมูล หมายเหตุ

1

2

ลําดับที่ ชื่อผูเ้ขียน (ครบทุกคน-Authors)
ปทีี่ตีพิมพ์

(Year)
ชื่อเรื่อง (title)

ชื่อวารสาร (ระบุชื่อเต็ม-Journal

 name)

เลม่ที่

(volume)

ฉบับที่พิมพ์

(Number)

 หน้าแรก-หน้าสุดท้าย

(First- large  page)
ภาษาที่ตีพิมพ์(language)

 % ผลงาน

ที่เป็นของ RU นี้

* % ผลงาน

ที่เป็นของRU/

หน่วยงานอื่น

Journal 

Impact  factor 
ชื่อฐานข้อมูล หมายเหตุ

1

2

                 3. ผลงานทุกเรื่องขอให้แนบหลักฐานจากการสืบคน้จากฐานข้อมูล Scopus

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปทีี่ 2  ระหว่างเดือน/ป ีก.ค. 55 ถงึเดือน/ป ีธ.ค. 55

รายงาน   6  เดือนแรก  ปทีี่ 2  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 55 ถงึเดือน/ป ีมิ.ย. 55

หมายเหตุ    *1. กรณีเป็นผลงานของเครอืข่ายที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนขอให้ระบุชื่อเรอืข่ายดว้ย

                 2. กรณีมีผู้ร่วมงานที่ไมใ่ช่สมาชิกของเครือข่ายหรือยกผลงานให้แก่เครือข่ายทัง้หมด ขอให้แนบหลักฐานที่มีลายมอืชื่อของผู้เกี่ยวข้อง



9.1 ผลผลิตตามตัวชี้วัดที่ได้ทําข้อตกลง ของหน่วยวิจัย............................................................

2.    ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวชิาการจากอาจารย์ของหน่วยวจิัย

          2.2   ระดับนานาชาติในฐาน Scopus

ลําดับที่ ชื่อผูเ้ขียน (ครบทุกคน-Authors)
ปทีี่ตีพิมพ์

(Year)
ชื่อเรื่อง (title)

ชื่อวารสาร (ระบุชื่อเต็ม-Journal

 name)

เลม่ที่

(volume)

ฉบับที่พิมพ์

(Number)

 หน้าแรก-หน้าสุดท้าย

(First- large  page)
ภาษาที่ตีพิมพ์(language)

 % ผลงาน

ที่เป็นของ RU นี้

* % ผลงาน

ที่เป็นของRU/

หน่วยงานอื่น

Journal 

Impact  factor 
ชื่อฐานข้อมูล หมายเหตุ

1

2

ลําดับที่ ชื่อผูเ้ขียน (ครบทุกคน-Authors)
ปทีี่ตีพิมพ์

(Year)
ชื่อเรื่อง (title)

ชื่อวารสาร (ระบุชื่อเต็ม-Journal

 name)

เลม่ที่

(volume)

ฉบับที่พิมพ์

(Number)

 หน้าแรก-หน้าสุดท้าย

(First- large  page)
ภาษาที่ตีพิมพ์(language)

 % ผลงาน

ที่เป็นของ RU นี้

* % ผลงาน

ที่เป็นของRU/

หน่วยงานอื่น

Journal 

Impact  factor 
ชื่อฐานข้อมูล หมายเหตุ

1

2

หมายเหตุ    *1. กรณีเป็นผลงานของเครอืข่ายที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนขอให้ระบุชื่อเรอืข่ายดว้ย

                 2. กรณีมีผู้ร่วมงานที่ไมใ่ช่สมาชิกของเครือข่ายหรือยกผลงานให้แก่เครือข่ายทัง้หมด ขอให้แนบหลักฐานที่มีลายมอืชื่อของผู้เกี่ยวข้อง

                 3. ผลงานทุกเรื่องขอให้แนบหลักฐานจากการสืบคน้จากฐานข้อมูล Scopus

รายงาน   6  เดือนแรก  ปทีี่ 3  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 56 ถงึเดือน/ป ีมิ.ย. 56

รายงาน   6  เดือนแรก  ปทีี่ 3  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 56 ถงึเดือน/ป ีมิ.ย. 56



9.1 ผลผลิตตามตัวชี้วัดที่ได้ทําข้อตกลง ของหน่วยวิจัย............................................................

2. ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวชิาการจากอาจารย์ของหน่วยวจิัย

     2.3 ระดับนานาชาติอื่นๆที่สวก.ยอมรับ

 ลําดับที่ ชื่อผู้เขียน (ครบทุกคน-Authors)
ปีที่ตีพิมพ์

(Year)
ชื่อเรื่อง (title)

ชื่อวารสาร (ระบุชื่อเต็ม-Journal

 name)

เล่มที่

(volume)

ฉบับที่พมิพ์

(Number)

 หน้าแรก-หน้าสุดท้าย

(First- large  page)
ภาษาที่ตีพิมพ(์language)

 % ผลงาน

ที่เป็นของ RU นี้

* % ผลงาน

ที่เป็นของRU/

หน่วยงานอื่น

Journal 

Impact  factor 
ชื่อฐานข้อมูล หมายเหตุ

1

2

3

 ลําดับที่ ชื่อผู้เขียน (ครบทุกคน-Authors)
ปีที่ตีพิมพ์

(Year)
ชื่อเรื่อง (title)

ชื่อวารสาร (ระบุชื่อเต็ม-Journal

 name)

เล่มที่

(volume)

ฉบับที่พมิพ์

(Number)

 หน้าแรก-หน้าสุดท้าย

(First- large  page)
ภาษาที่ตีพิมพ(์language)

 % ผลงาน

ที่เป็นของ RU นี้

* % ผลงาน

ที่เป็นของRU/

หน่วยงานอื่น

Journal 

Impact  factor 
ชื่อฐานข้อมูล หมายเหตุ

1

2

3

รายงาน   6  เดอืนแรก  ปีที่ 1  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 54 ถึงเดือน/ป ีม.ิย. 54

รายงาน   6  เดอืนหลัง  ปีที่ 1  ระหว่างเดือน/ป ีก.ค. 54 ถึงเดือน/ป ีธ.ค. 54

หมายเหตุ   *1. กรณเีป็นผลงานของเครือข่ายที่มหาวทิยาลัยให้การสนับสนุนขอให้ระบุชื่อเรือข่ายดว้ย

                 2. กรณมีีผูร้่วมงานที่ไม่ใช่สมาชิกของเครือข่ายหรือยกผลงานให้แกเ่ครือข่ายทั้งหมด ขอให้แนบหลักฐานที่มีลายมือชื่อของผู้เกี่ยวข้อง

                 3. ผลงานทุกเรื่องขอให้แนบหลักฐานจากการสบืค้นจากในฐานขอ้มูลระดับนานาชาติอื่นๆที่สกว.ยอมรับ



9.1 ผลผลิตตามตัวชี้วัดที่ได้ทําข้อตกลง ของหน่วยวิจัย............................................................

2. ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวชิาการจากอาจารย์ของหน่วยวจิัย

     2.3 ระดับนานาชาติอื่นๆที่สวก.ยอมรับ

 ลําดับที่ ชื่อผู้เขียน (ครบทุกคน-Authors)
ปีที่ตีพิมพ์

(Year)
ชื่อเรื่อง (title)

ชื่อวารสาร (ระบุชื่อเต็ม-Journal

 name)

เล่มที่

(volume)

ฉบับที่พมิพ์

(Number)

 หน้าแรก-หน้าสุดท้าย

(First- large  page)
ภาษาที่ตีพิมพ(์language)

 % ผลงาน

ที่เป็นของ RU นี้

* % ผลงาน

ที่เป็นของRU/

หน่วยงานอื่น

Journal 

Impact  factor 
ชื่อฐานข้อมูล หมายเหตุ

1

2

3

 ลําดับที่ ชื่อผู้เขียน (ครบทุกคน-Authors)
ปีที่ตีพิมพ์

(Year)
ชื่อเรื่อง (title)

ชื่อวารสาร (ระบุชื่อเต็ม-Journal

 name)

เล่มที่

(volume)

ฉบับที่พมิพ์

(Number)

 หน้าแรก-หน้าสุดท้าย

(First- large  page)
ภาษาที่ตีพิมพ(์language)

 % ผลงาน

ที่เป็นของ RU นี้

* % ผลงาน

ที่เป็นของRU/

หน่วยงานอื่น

Journal 

Impact  factor 
ชื่อฐานข้อมูล หมายเหตุ

1

2

3

รายงาน   6  เดอืนแรก  ปีที่ 2  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 55 ถึงเดือน/ป ีม.ิย. 55

รายงาน   6  เดอืนหลัง  ปีที่ 2  ระหว่างเดือน/ป ีก.ค. 55 ถึงเดือน/ป ีธ.ค. 55

หมายเหตุ    *1. กรณเีป็นผลงานของเครือข่ายที่มหาวทิยาลัยให้การสนับสนุนขอให้ระบุชื่อเรือข่ายดว้ย

                 2. กรณมีีผูร้่วมงานที่ไม่ใช่สมาชิกของเครือข่ายหรือยกผลงานให้แกเ่ครือข่ายทั้งหมด ขอให้แนบหลักฐานที่มีลายมือชื่อของผู้เกี่ยวข้อง

                 3. ผลงานทุกเรื่องขอให้แนบหลักฐานจากการสบืค้นจากในฐานขอ้มูลระดับนานาชาติอื่นๆที่สกว.ยอมรับ



9.1 ผลผลิตตามตัวชี้วัดที่ได้ทําข้อตกลง ของหน่วยวิจัย............................................................

2. ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวชิาการจากอาจารย์ของหน่วยวจิัย

     2.3 ระดับนานาชาติอื่นๆที่สวก.ยอมรับ

 ลําดับที่ ชื่อผู้เขียน (ครบทุกคน-Authors)
ปีที่ตีพิมพ์

(Year)
ชื่อเรื่อง (title)

ชื่อวารสาร 

(ระบุชื่อเต็ม-Journal name)

เล่มที่

(volume)

ฉบับที่พมิพ์

(Number)

 หน้าแรก-หน้าสุดท้าย

(First- large  page)
ภาษาที่ตีพิมพ(์language)

 % ผลงาน

ที่เป็นของ RU นี้

* % ผลงาน

ที่เป็นของRU/

หน่วยงานอื่น

Journal 

Impact  factor 
ชื่อฐานข้อมูล หมายเหตุ

1

2

3

 ลําดับที่ ชื่อผู้เขียน (ครบทุกคน-Authors)
ปีที่ตีพิมพ์

(Year)
ชื่อเรื่อง (title)

ชื่อวารสาร (ระบุชื่อเต็ม-Journal

 name)

เล่มที่

(volume)

ฉบับที่พมิพ์

(Number)

 หน้าแรก-หน้าสุดท้าย

(First- large  page)
ภาษาที่ตีพิมพ(์language)

 % ผลงาน

ที่เป็นของ RU นี้

* % ผลงาน

ที่เป็นของRU/

หน่วยงานอื่น

Journal 

Impact  factor 
ชื่อฐานข้อมูล หมายเหตุ

1

2

3

หมายเหตุ    *1. กรณเีป็นผลงานของเครือข่ายที่มหาวทิยาลัยให้การสนับสนุนขอให้ระบุชื่อเรือข่ายดว้ย

                 2. กรณมีีผูร้่วมงานที่ไม่ใช่สมาชิกของเครือข่ายหรือยกผลงานให้แกเ่ครือข่ายทั้งหมด ขอให้แนบหลักฐานที่มีลายมือชื่อของผู้เกี่ยวข้อง

                 3. ผลงานทุกเรื่องขอให้แนบหลักฐานจากการสบืค้นจากในฐานขอ้มูลระดับนานาชาติอื่นๆที่สกว.ยอมรับ

รายงาน   6  เดอืนแรก  ปีที่ 3  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 56 ถึงเดือน/ป ีม.ิย. 56

รายงาน   6  เดอืนแรก  ปีที่ 3  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 56 ถึงเดือน/ป ีม.ิย. 56



9.1 ผลผลิตตามตัวชี้วัดที่ได้ทําข้อตกลง ของหน่วยวิจัย............................................................

2.   ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวชิาการจากอาจารย์ของหน่วยวจิัย

     2.4   ระดับชาตทิี่ผา่นการประเมินจาก TCI

ลําดับที่ ชื่อผู้เขียน (ครบทุกคน-Authors)
ปีที่พมิพ์

(Year)
ชื่อเรื่อง(Title)

ชื่อวารสาร (ระบุชื่อเต็ม- 

Journal name)

เล่มที่

(Volume)

ฉบับที่พมิพ์

(Number)

หน้าแรก-หน้าสุดท้าย

( First-last page)

ภาษาที่ตีพิมพ์

(Language)

 % ผลงาน

ที่เป็นของ RU นี้

* % ผลงาน

ที่เป็นของRU/

หน่วยงานอื่น

Journal 

Impact  factor 
หมายเหตุ

1

2

3

ลําดับที่ ชื่อผู้เขียน (ครบทุกคน-Authors)
ปีที่พมิพ์

(Year)
ชื่อเรื่อง(Title)

ชื่อวารสาร (ระบุชื่อเต็ม- 

Journal name)

เล่มที่

(Volume)

ฉบับที่พมิพ์

(Number)

หน้าแรก-หน้าสุดท้าย

( First-last page)

ภาษาที่ตีพิมพ์

(Language)

 % ผลงาน

ที่เป็นของ RU นี้

* % ผลงาน

ที่เป็นของRU/

หน่วยงานอื่น

Journal 

Impact  factor 
หมายเหตุ

1

2

3

หมายเหตุ   *1. กรณเีป็นผลงานของเครือข่ายที่มหาวทิยาลัยให้การสนับสนุนขอให้ระบุชื่อเรือข่ายดว้ย

                 2. กรณมีีผูร้่วมงานที่ไม่ใช่สมาชิกของเครือข่ายหรือยกผลงานให้แกเ่ครือข่ายทั้งหมด ขอให้แนบหลักฐานที่มีลายมือชื่อของผู้เกี่ยวข้อง

                 3. ผลงานทุกเรื่องขอให้แนบหลักฐานจากการสบืค้นจากในฐานขอ้มูลระดับชาตทิี่ผา่นการประเมินจาก TCI

รายงาน   6  เดอืนแรก  ปีที่ 1  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 54 ถึงเดือน/ป ีม.ิย. 54

รายงาน   6  เดอืนหลัง  ปีที่ 1  ระหว่างเดือน/ป ีก.ค. 54 ถึงเดือน/ป ีธ.ค. 54



9.1 ผลผลิตตามตัวชี้วัดที่ได้ทําข้อตกลง ของหน่วยวิจัย............................................................

2.   ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวชิาการจากอาจารย์ของหน่วยวจิัย

     2.4   ระดับชาตทิี่ผา่นการประเมินจาก TCI

ลําดับที่ ชื่อผู้เขียน (ครบทุกคน-Authors)
ปีที่พมิพ์

(Year)
ชื่อเรื่อง(Title)

ชื่อวารสาร (ระบุชื่อเต็ม- 

Journal name)

เล่มที่

(Volume)

ฉบับที่พมิพ์

(Number)

 

หน้าแรก-หน้าสุดท้าย

( First-last page)

ภาษาที่ตีพิมพ์

(Language)

 % ผลงาน

ที่เป็นของ RU นี้

* % ผลงาน

ที่เป็นของRU/

หน่วยงานอื่น

Journal 

Impact  factor 
หมายเหตุ

1 ปรารถนา หลีกภัย และเกดิศริิ เจริญ

วิศาล

2555 ผลกระทบของการมุ่งเน้นความเป็น

ผูป้ระกอบการ การมุ่งเน้นตลาด 

และการมุ่งเน้นการเรียนรู้ ที่มีตอ่

ความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร

วารสารวิทยาการจัดการ 29 1 p69-p82 ไทย 100%

2

ลําดับที่ ชื่อผู้เขียน (ครบทุกคน-Authors)
ปีที่พมิพ์

(Year)
ชื่อเรื่อง(Title)

ชื่อวารสาร (ระบุชื่อเต็ม- 

Journal name)

เล่มที่

(Volume)

ฉบับที่พมิพ์

(Number)

 

หน้าแรก-หน้าสุดท้าย

( First-last page)

ภาษาที่ตีพิมพ์

(Language)

 % ผลงาน

ที่เป็นของ RU นี้

* % ผลงาน

ที่เป็นของRU/

หน่วยงานอื่น

Journal 

Impact  factor 
หมายเหตุ

1 วรพจน์ ปานรอด, และ เกิดศิริ เจริญ

วิศาล.

2555 รูปแบบการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในกจิกรรมการตลาดของ

ธุรกจิรีสอร์ทและสปาในภาคใต้

BU Academic Review 11 2 ไทย 100%

2 น.ส.นิจกานต ์ หนูอุไร, ผ.ศ.ร.ท.(หญิง)

ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล

2555 การตลาดอย่างยั่งยืน:กระบวนทัศน์

ใหม่มุ่งสูค่วามยั่งยืน

สหวิทยาการวิจัย:ฉบับ

บัณฑิตศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

2 36 - 44 ไทย 100

3

4

รายงาน   6  เดอืนหลัง  ปีที่ 2  ระหว่างเดือน/ป ีก.ค. 55 ถึงเดือน/ป ีธ.ค. 55

รายงาน   6  เดอืนแรก  ปีที่ 2  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 55 ถึงเดือน/ป ีม.ิย. 55

หมายเหตุ     *1. กรณเีป็นผลงานของเครือข่ายที่มหาวทิยาลัยให้การสนับสนุนขอให้ระบุชื่อเรือข่ายดว้ย

                 3. ผลงานทุกเรื่องขอให้แนบหลักฐานจากการสบืค้นจากในฐานขอ้มูลระดับชาตทิี่ผา่นการประเมินจาก TCI

                 2. กรณมีีผูร้่วมงานที่ไม่ใช่สมาชิกของเครือข่ายหรือยกผลงานให้แกเ่ครือข่ายทั้งหมด ขอให้แนบหลักฐานที่มีลายมือชื่อของผู้เกี่ยวข้อง



9.1 ผลผลิตตามตัวชี้วัดที่ได้ทําข้อตกลง ของหน่วยวิจัย............................................................

2.   ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวชิาการจากอาจารย์ของหน่วยวจิัย

     2.4   ระดับชาตทิี่ผา่นการประเมินจาก TCI

ลําดับที่ ชื่อผู้เขียน (ครบทุกคน-Authors)
ปีที่พมิพ์

(Year)
ชื่อเรื่อง(Title)

ชื่อวารสาร (ระบุชื่อเต็ม- 

Journal name)

เล่มที่

(Volume)

ฉบับที่พมิพ์

(Number)

 

หน้าแรก-หน้าสุดท้าย

( First-last page)

ภาษาที่ตีพิมพ์

(Language)

 % ผลงาน

ที่เป็นของ RU นี้

* % ผลงาน

ที่เป็นของRU/

หน่วยงานอื่น

Journal 

Impact  factor 
หมายเหตุ

1

2

3

ลําดับที่ ชื่อผู้เขียน (ครบทุกคน-Authors)
ปีที่พมิพ์

(Year)
ชื่อเรื่อง(Title)

ชื่อวารสาร (ระบุชื่อเต็ม- 

Journal name)

เล่มที่

(Volume)

ฉบับที่พมิพ์

(Number)

 

หน้าแรก-หน้าสุดท้าย

( First-last page)

ภาษาที่ตีพิมพ์

(Language)

 % ผลงาน

ที่เป็นของ RU นี้

* % ผลงาน

ที่เป็นของRU/

หน่วยงานอื่น

Journal 

Impact  factor 
หมายเหตุ

1

2

3

หมายเหตุ     *1. กรณเีป็นผลงานของเครือข่ายที่มหาวทิยาลัยให้การสนับสนุนขอให้ระบุชื่อเรือข่ายดว้ย

                 2. กรณมีีผูร้่วมงานที่ไม่ใช่สมาชิกของเครือข่ายหรือยกผลงานให้แกเ่ครือข่ายทั้งหมด ขอให้แนบหลักฐานที่มีลายมือชื่อของผู้เกี่ยวข้อง

                 3. ผลงานทุกเรื่องขอให้แนบหลักฐานจากการสบืค้นจากในฐานขอ้มูลระดับชาตทิี่ผา่นการประเมินจาก TCI

รายงาน   6  เดอืนแรก  ปีที่ 3  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 56 ถึงเดือน/ป ีม.ิย. 56

รายงาน   6  เดอืนแรก  ปีที่ 3  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 56 ถึงเดือน/ป ีม.ิย. 56



9.1 ผลผลิตตามตัวชี้วัดที่ได้ทําข้อตกลง ของหน่วยวจิัย............................................................

3. จํานวนโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน

       3.1 ทุนรายได้/งบประมาณแผ่นดิน

รายงาน   6  เดือนแรก  ปทีี่ 1  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 54 ถงึเดือน/ป ีม.ิย. 54

1
แนวทางการพัฒนาการตลาดเชิงอรรตลักษณ์เพื่อ

อุตสาหกรรมไมซ์ในภาคใต้

นางสาวณัฐกานต์ รัตนพันธ ์ผ.ศ.ร.ท.(หญิง)ดร.เกดิศิริ 

เจริญวศิาล และ นายณัฐพล เจริญ
งบประมาณแผ่นดิน 200,000 อยู่ระหว่างดําเนินการ

2

3

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปทีี่ 1  ระหว่างเดือน/ป ีก.ค. 54 ถงึเดือน/ป ีธ.ค. 54

1

2

3

หมายเหตุ

รวม

รวม

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน คณะผูด้ําเนินการวิจัย แหล่งทุน งบประมาณที่เสนอขอ

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน คณะผูด้ําเนินการวิจัย แหล่งทุน งบประมาณที่เสนอขอ หมายเหตุ



9.1 ผลผลิตตามตัวชี้วัดที่ได้ทําข้อตกลง ของหน่วยวจิัย............................................................

3. จํานวนโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน

       3.1 ทุนรายได้/งบประมาณแผ่นดิน

รายงาน   6  เดือนแรก  ปทีี่ 2  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 55 ถงึเดือน/ป ีม.ิย. 55

1

ผลการปฏิบัติงานของโรงแรมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา การวิเคราะห์ตามแนวคิดการวัดผลเชิงดุลย

ภาพ

อ.ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ 70,000

2

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปทีี่ 2  ระหว่างเดือน/ป ีก.ค. 55 ถงึเดือน/ป ีธ.ค. 55

1

2

3

หมายเหตุ

รวม

รวม

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน คณะผูด้ําเนินการวิจัย แหล่งทุน งบประมาณที่เสนอขอ

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน คณะผูด้ําเนินการวิจัย แหล่งทุน งบประมาณที่เสนอขอ หมายเหตุ



9.1 ผลผลิตตามตัวชี้วัดที่ได้ทําข้อตกลง ของหน่วยวจิัย............................................................

3. จํานวนโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน

       3.1 ทุนรายได้/งบประมาณแผ่นดิน

รายงาน   6  เดือนแรก  ปทีี่ 3  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 56 ถงึเดือน/ป ีม.ิย. 56

1 การตลาดอยา่งยั่งยืนสําหรับการท่องเที่ยวผูสู้งอายุ
ผ.ศ.ร.ท.(หญิง)ดร.เกดิศิริ เจริญวศิาล และ 

น.ส.นิจกานต์  หนูอุไร
งบประมาณแผ่นดิน 450,000 อยู่ระหว่างดําเนินการ

3

รายงาน   6  เดือนแรก  ปทีี่ 3  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 56 ถงึเดือน/ป ีม.ิย. 56

1

2

3

หมายเหตุ

รวม

รวม

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน คณะผูด้ําเนินการวิจัย แหล่งทุน งบประมาณที่เสนอขอ

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน คณะผูด้ําเนินการวิจัย แหล่งทุน งบประมาณที่เสนอขอ หมายเหตุ



9.1 ผลผลิตตามตัวชี้วัดที่ได้ทําข้อตกลง ของหน่วยวจิัย............................................................

3. จํานวนโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน

       3.2 ทุนวิจัยจากแหลง่ทุนภายนอก

รายงาน   6  เดือนแรก  ปทีี่ 1  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 54 ถงึเดือน/ป ีม.ิย. 54

1

2

3

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปทีี่ 1  ระหว่างเดือน/ป ีก.ค. 54 ถงึเดือน/ป ีธ.ค. 54

1

2

หมายเหตุ

รวม

รวม

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน คณะผูด้ําเนินการวิจัย แหล่งทุน งบประมาณที่เสนอขอ

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน คณะผูด้ําเนินการวิจัย แหล่งทุน งบประมาณที่เสนอขอ หมายเหตุ



9.1 ผลผลิตตามตัวชี้วัดที่ได้ทําข้อตกลง ของหน่วยวจิัย............................................................

3. จํานวนโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน

       3.2 ทุนวิจัยจากแหลง่ทุนภายนอก

รายงาน   6  เดือนแรก  ปทีี่ 2  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 55 ถงึเดือน/ป ีม.ิย. 55

1

2

3

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปทีี่ 2  ระหว่างเดือน/ป ีก.ค. 55 ถงึเดือน/ป ีธ.ค. 55

1

2

3

หมายเหตุ

รวม

รวม

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน คณะผูด้ําเนินการวิจัย แหล่งทุน งบประมาณที่เสนอขอ

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน คณะผูด้ําเนินการวิจัย แหล่งทุน งบประมาณที่เสนอขอ หมายเหตุ



9.1 ผลผลิตตามตัวชี้วัดที่ได้ทําข้อตกลง ของหน่วยวจิัย............................................................

3. จํานวนโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน

       3.2 ทุนวิจัยจากแหลง่ทุนภายนอก

รายงาน   6  เดือนแรก  ปทีี่ 3  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 56 ถงึเดือน/ป ีม.ิย. 56

1

2

3

รายงาน   6  เดือนแรก  ปทีี่ 3  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 56 ถงึเดือน/ป ีม.ิย. 56

1

2

3

หมายเหตุ

รวม

รวม

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน คณะผูด้ําเนินการวิจัย แหล่งทุน งบประมาณที่เสนอขอ

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน คณะผูด้ําเนินการวิจัย แหล่งทุน งบประมาณที่เสนอขอ หมายเหตุ



9.1 ผลผลิตตามตัวชี้วัดที่ได้ทําข้อตกลง ของหน่วยวิจัย............................................................

4. เงินทุนวจิัยจากภายนอกที่ได้รับการสนับสนุน  (ล้านบาท)

รายงาน   6  เดือนแรก  ปทีี 1  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 54 ถงึเดือน/ป ีมิ.ย. 54

กําลังดําเนินการ สิ้นสุด

1 โครงการวิจัยเรื่องสถานภาพการฝึกอาชพีและ

ความต้องการตลาดแรงงานในจังหวัดชายแดนใต้ 

"การศึกษากระบวนการสร้างรายได้และโอกาสใน

การมีงานทําของชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ และ 4 อําเภอจังหวัดสงขลา"

1. ผศ. รท.(หญงิ)ดร.เกิดศิร ิ เจริญวิศาล (นักวิจัยหลัก /

หัวหน้าโครงการ 20%),

2. ผศ. สุพัตรา  โมกขกุล (นักวิจัยหลัก 15%), 

3. รศ. อําพร  วิรยิโกศล (นักวิจัยหลัก 15%), 

4. อ. ชุษณา  ณ นคร (ผู้ร่วมวิจัย 10%), 

5. อ. ณัฐกานต์  รัตนพันธุ์ (ผู้ร่วมวิจัย 10%), 

6. อ.โดมพัชร  บุญชู (ผู้ร่วมวิจัย 10%), 

7. อ. พรชัย  ศักดิ์ศิริโสภณ (ผู้ร่วมวิจัย 10%), 

8. ผศ. ปรารถนา  หลีกภัย (นักวิจัยประจําโครงการ 

นักศึกษาระดับปรญิญาเอก สาขาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ 5%), 

9. อ. ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ (นักวิจัยประจําโครงการ 

นักศึกษาปรญิญาโท คณะวิทยาการจัดการ สาขาการ

จัดการการท่องเที่ยว 5 %)

UNDP กรกฏาคม 2553 - กุมภาพันธ์ 2554  1,700,000 70% คดิเป็นเผลงานของ

หน่วยวิจัย 1,190,000

 บาท

2 โครงการสร้างคุณคา่ให้กับสนิคา้และบรกิาร 

SMEs ในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้แผนปฏบิัติการไทย

เขม้แข็ง 2555 (Contract Research)

1. ผศ. รท.(หญงิ)ดร.เกิดศิร ิ เจริญวิศาล (20%), 

2. อ. ณัฐกานต์  รัตนพันธุ์ (10%) , 

3. ผศ. สุพัตรา  โมกขกุล (20%), 

4. ดร.วิวัฒน์  แซ่หล ี(20%), 

5. อ.โดมพัชร  บุญชู (10%), 

6. อ.พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ (20%)

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม

กรกฏาคม 2553 - กันยายน 2554  624,000 100%

1,814,000

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูด้ําเนินการวิจัย แหลง่ทุน
ระยะเวลาดําเนินการ

เริ่มต้น-สิ้นสุดตามสัญญา

รวม

สถานะของโครงการ งบประมาณที่

ได้รับ

ทั้งโครงการ

 % ผลงาน

ของสถานวิจัย
หมายเหตุ

1,190,000 + 624,000=



9.1 ผลผลิตตามตัวชี้วัดที่ได้ทําข้อตกลง ของหน่วยวิจัย............................................................

4. เงินทุนวจิัยจากภายนอกที่ได้รับการสนับสนุน  (ล้านบาท)

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปทีี่ 1  ระหว่างเดือน/ป ีก.ค. 54 ถงึเดือน/ป ีธ.ค. 54

กําลังดําเนินการ สิ้นสุด

1 แนวทางการพัฒนาการจัดการการทอ่งเที่ยว

เชิงการแพทย์ของจังหวัดสงขลาเพื่อรองรับ

การเปดิเสรทีางการคา้ของประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน

ดร.อรพรรณ จันทรอ์นิทร,์ ผศ.รท.(หญิง) ดร.เกดิ

ศิริ เจรญิวิศาลและคณะฯ

ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชัย 

วิทยาเขตสงขลา

1,600,000 15% คดิเป็นเผลงานของ

หน่วยวิจัย 240,000 

บาท

2

3

240,000           

ลําดับที่ คณะผูด้ําเนินการวิจัย แหลง่ทุน
ระยะเวลาดําเนินการ

เริ่มต้น-สิ้นสุดตามสัญญา

รวม

สถานะของโครงการ งบประมาณที่

ได้รับ

ทั้งโครงการ

 % ผลงาน

ของสถานวิจัย
หมายเหตุชื่อโครงการวิจัย

หมายเหตุ  1. โครงการหนึ่งโครงการขอใหร้ายงานเพยีงครัง้เดียวเป็นงบประมาณที่ได้รับตลอดโครงการ

               2. นับเฉพาะโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนในระยะเวลาของการจัดตั้งเครือขา่ยวิจัย

               3. กรณีที่ได้รับทุนวิจัยกอ่นจัดตั้งเครือขา่ย สามารถนับได้โดยโครงการวิจัยต้องได้รับทุนก่อนวันที่มหาวิทยาลัยไดร้ับขอ้เสนอขอจัดตั้งเครือขา่ยไมเ่กิน 3 เดือน



9.1 ผลผลิตตามตัวชี้วัดที่ได้ทําข้อตกลง ของหน่วยวิจัย............................................................

4. เงินทุนวจิัยจากภายนอกที่ได้รับการสนับสนุน  (ล้านบาท)

รายงาน   6  เดือนแรก  ปทีี่ 2  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 55 ถงึเดือน/ป ีมิ.ย. 55

กําลังดําเนินการ สิ้นสุด

1

2

3

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปทีี่ 2  ระหว่างเดือน/ป ีก.ค. 55 ถงึเดือน/ป ีธ.ค. 55

กําลังดําเนินการ สิ้นสุด

1

2

3

หมายเหตุ  1. โครงการหนึ่งโครงการขอใหร้ายงานเพยีงครัง้เดียวเป็นงบประมาณที่ได้รับตลอดโครงการ

               2. นับเฉพาะโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนในระยะเวลาของการจัดตั้งเครือขา่ยวิจัย

               3. กรณีที่ได้รับทุนวิจัยกอ่นจัดตั้งเครือขา่ย สามารถนับได้โดยโครงการวิจัยต้องได้รับทุนก่อนวันที่มหาวิทยาลัยไดร้ับขอ้เสนอขอจัดตั้งเครือขา่ยไมเ่กิน 3 เดือน

หมายเหตุ

รวม

รวม

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูด้ําเนินการวิจัย แหลง่ทุน
ระยะเวลาดําเนินการ

เริ่มต้น-สิ้นสุดตามสัญญา

สถานะของโครงการ งบประมาณที่

ได้รับ

ทั้งโครงการ

 % ผลงาน

ของสถานวิจัย

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูด้ําเนินการวิจัย แหลง่ทุน
ระยะเวลาดําเนินการ

เริ่มต้น-สิ้นสุดตามสัญญา

สถานะของโครงการ งบประมาณที่

ได้รับ

ทั้งโครงการ

 % ผลงาน

ของสถานวิจัย
หมายเหตุ



9.1 ผลผลิตตามตัวชี้วัดที่ได้ทําข้อตกลง ของหน่วยวิจัย............................................................

4. เงินทุนวจิัยจากภายนอกที่ได้รับการสนับสนุน  (ล้านบาท)

รายงาน   6  เดือนแรก  ปทีี่ 3  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 56 ถงึเดือน/ป ีมิ.ย. 56

กําลังดําเนินการ สิ้นสุด

1

2

3

รายงาน   6  เดือนแรก  ปทีี่ 3  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 56 ถงึเดือน/ป ีมิ.ย. 56

กําลังดําเนินการ สิ้นสุด

1

2

3

หมายเหตุ  1. โครงการหนึ่งโครงการขอใหร้ายงานเพยีงครัง้เดียวเป็นงบประมาณที่ได้รับตลอดโครงการ

               2. นับเฉพาะโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนในระยะเวลาของการจัดตั้งเครือขา่ยวิจัย

               3. กรณีที่ได้รับทุนวิจัยกอ่นจัดตั้งเครือขา่ย สามารถนับได้โดยโครงการวิจัยต้องได้รับทุนก่อนวันที่มหาวิทยาลัยไดร้ับขอ้เสนอขอจัดตั้งเครือขา่ยไมเ่กิน 3 เดือน

 % ผลงาน

ของสถานวิจัย
หมายเหตุ

รวม

 % ผลงาน

ของสถานวิจัย
หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูด้ําเนินการวิจัย แหลง่ทุน
ระยะเวลาดําเนินการ

เริ่มต้น-สิ้นสุดตามสัญญา

สถานะของโครงการ งบประมาณที่

ได้รับ

ทั้งโครงการ

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูด้ําเนินการวิจัย แหลง่ทุน
ระยะเวลาดําเนินการ

เริ่มต้น-สิ้นสุดตามสัญญา

สถานะของโครงการ งบประมาณที่

ได้รับ

ทั้งโครงการ



9.1 ผลผลิตตามตัวชี้วัดที่ได้ทําข้อตกลง ของหน่วยวิจัย............................................................

5.  นักวิจัยใหม่ที่เข้าร่วมหน่วยวจิัย

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที่ 1  ระหว่างเดอืน/ปี ม.ค. 54 ถึงเดือน/ปี ม.ิย. 54

ลําดับที่ ชื่อนักวิจัย คณะ/ภาควิชา ชื่อโครงการที่ทํา/คาดว่าจะทํา
แหล่งทุนที่เสนอขอ/

คาดว่าจะขอ

ระยะเวลาดําเนินการ

เริ่มตน้-สิ้นสุด
งบประมาณที่เสนอ งบประมาณที่ไดร้ับ

งบประมาณที่ไดร้ับ

ช่วงที่รายงาน
หมายเหตุ

1 อ. ชุษณา  ณ นคร คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการวิจัยเรื่องสถานภาพการฝกึอาชพี

และความตอ้งการตลาดแรงงานในจังหวัด

ชายแดนใต ้"การศึกษากระบวนการสร้าง

รายได้และโอกาสในการมงีานทําของชุมชน

ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้และ 4 อําเภอ

จังหวัดสงขลา"

UNDP กรกฏาคม 2553 - 

กุมภาพันธ ์2554

1,700,000 บาท 1,700,000 บาท งวดที่ 1 680,000 บาท, 

งวดที่ 2 250,000 บาท

2 ผศ. ปรารถนา  หลีกภัย คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการวิจัยเรื่องสถานภาพการฝกึอาชพี

และความตอ้งการตลาดแรงงานในจังหวัด

ชายแดนใต ้"การศึกษากระบวนการสร้าง

รายได้และโอกาสในการมงีานทําของชุมชน

ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้และ 4 อําเภอ

จังหวัดสงขลา"

UNDP กรกฏาคม 2553 - 

กุมภาพันธ ์2554

1,700,000 บาท 1,700,000 บาท งวดที่ 1 680,000 บาท, 

งวดที่ 2 250,000 บาท

3 อ. ทรงสนิ ธีระกุลพิศุทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการวิจัยเรื่องสถานภาพการฝกึอาชพี

และความตอ้งการตลาดแรงงานในจังหวัด

ชายแดนใต ้"การศึกษากระบวนการสร้าง

รายได้และโอกาสในการมงีานทําของชุมชน

ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้และ 4 อําเภอ

จังหวัดสงขลา"

UNDP กรกฏาคม 2553 - 

กุมภาพันธ ์2554

1,700,000 บาท 1,700,000 บาท งวดที่ 1 680,000 บาท, 

งวดที่ 2 250,000 บาท



9.1 ผลผลิตตามตัวชี้วัดที่ได้ทําข้อตกลง ของหน่วยวิจัย............................................................

5.  นักวิจัยใหม่ที่เข้าร่วมหน่วยวจิัย

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปีที่ 1  ระหว่างเดอืน/ปี ก.ค. 54 ถึงเดือน/ปี ธ.ค. 54

ลําดับที่ ชื่อนักวิจัย คณะ/ภาควิชา ชื่อโครงการที่ทํา/คาดว่าจะทํา
แหล่งทุนที่เสนอขอ/คาดว่า

จะขอ

ระยะเวลาดําเนินการ

เริ่มตน้-สิ้นสุด
งบประมาณที่เสนอ งบประมาณที่ไดร้ับ

งบประมาณที่ไดร้ับ

ช่วงที่รายงาน
หมายเหตุ

1

2

3
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5.  นักวิจัยใหม่ที่เข้าร่วมหน่วยวจิัย

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที่ 2  ระหว่างเดอืน/ปี ม.ค. 55 ถึงเดือน/ปี ม.ิย. 55

ลําดับที่ ชื่อนักวิจัย คณะ/ภาควิชา ชื่อโครงการที่ทํา/คาดว่าจะทํา
แหล่งทุนที่เสนอขอ/คาดว่า

จะขอ

ระยะเวลาดําเนินการ

เริ่มตน้-สิ้นสุด
งบประมาณที่เสนอ งบประมาณที่ไดร้ับ

งบประมาณที่ไดร้ับ

ช่วงที่รายงาน
หมายเหตุ

1

2

3

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปีที่ 2  ระหว่างเดอืน/ปี ก.ค. 55 ถึงเดือน/ปี ธ.ค. 55

ลําดับที่ ชื่อนักวิจัย คณะ/ภาควิชา ชือ่โครงการที่ทํา/คาดว่าจะทํา
แหล่งทุนที่เสนอขอ/คาดว่า

จะขอ

ระยะเวลาดําเนินการ

เริ่มตน้-สิ้นสุด
งบประมาณที่เสนอ งบประมาณที่ไดร้ับ

งบประมาณที่ไดร้ับ

ช่วงที่รายงาน
หมายเหตุ

1

2
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5.  นักวิจัยใหม่ที่เข้าร่วมหน่วยวจิัย

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที่ 3  ระหว่างเดอืน/ปี ม.ค. 56 ถึงเดือน/ปี ม.ิย. 56

ลําดับที่ ชื่อนักวิจัย คณะ/ภาควิชา ชื่อโครงการที่ทํา/คาดว่าจะทํา
แหล่งทุนที่เสนอขอ/คาดว่า

จะขอ

ระยะเวลาดําเนินการ

เริ่มตน้-สิ้นสุด
งบประมาณที่เสนอ งบประมาณที่ไดร้ับ

งบประมาณที่ไดร้ับ

ช่วงที่รายงาน
หมายเหตุ

1

2

3

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที่ 3  ระหว่างเดอืน/ปี ม.ค. 56 ถึงเดือน/ปี ม.ิย. 56

ลําดับที่ ชื่อนักวิจัย คณะ/ภาควิชา ชื่อโครงการที่ทํา/คาดว่าจะทํา
แหล่งทุนที่เสนอขอ/คาดว่า

จะขอ

ระยะเวลาดําเนินการ

เริ่มตน้-สิ้นสุด
งบประมาณที่เสนอ งบประมาณที่ไดร้ับ

งบประมาณที่ไดร้ับ

ช่วงที่รายงาน
หมายเหตุ

1

2

3



9.1 ผลผลิตตามตัวชี้วัดที่ได้ทําข้อตกลง ของหน่วยวิจัย............................................................

6.  ฐานข้อมูล /website ของเครือข่ายวิจัยภาษาอังกฤษ

รายงาน   6  เดือนแรก  ปทีี่ 1  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 54 ถงึเดือน/ป ีม.ิย. 54

ลําดับที่ URL วัน เดือน ปี  ที่ปรับปรุง รายละเอียดที่ปรับปรุง หมายเหตุ

1 http://ru-trs.mgt.psu.ac.th 16-ม.ิย.-54 ข้อมูลโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัย

2

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปทีี่ 1  ระหว่างเดือน/ป ีก.ค. 54 ถงึเดือน/ป ีธ.ค. 54

ลําดับที่ URL วัน เดือน ปี  ที่ปรับปรุง รายละเอียดที่ปรับปรุง หมายเหตุ

1 http://ru-trs.mgt.psu.ac.th 16-ก.ย.-54 รายงาน 6 เดือนแรกปีที่ 1 ของหน่วยวิจัย

2

หมายเหตุ 1. เครอืข่ายวิจัยต้อง update รายงานผลการดําเนินการที่ผ่านการประเมนิจากมหาวิทยาลัยขึ้นบน website

             2. แนบสําเนาหน้า website ที่ update ประกอบการรายงาน



9.1 ผลผลิตตามตัวชี้วัดที่ได้ทําข้อตกลง ของหน่วยวิจัย............................................................
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รายงาน   6  เดือนแรก  ปทีี่ 2  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 55 ถงึเดือน/ป ีม.ิย. 55

ลําดับที่ URL วัน เดือน ปี  ที่ปรับปรุง รายละเอียดที่ปรับปรุง หมายเหตุ

1 http://ru-trs.mgt.psu.ac.th 16-ม.ิย.-55 รายงาน 12 เดือน ปีที่ 1 ของหน่วยวิจัย

2

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปทีี่ 2  ระหว่างเดือน/ป ีก.ค. 55 ถงึเดือน/ป ีธ.ค. 55

ลําดับที่ URL วัน เดือน ปี  ที่ปรับปรุง รายละเอียดที่ปรับปรุง หมายเหตุ

1 http://ru-trs.mgt.psu.ac.th 16-ก.ย.-55 รายงาน 6 เดือนแรกปีที่ 2 ของหน่วยวิจัย

2

หมายเหตุ 1. เครอืข่ายวิจัยต้อง update รายงานผลการดําเนินการที่ผ่านการประเมนิจากมหาวิทยาลัยขึ้นบน website

             2. แนบสําเนาหน้า website ที่ update ประกอบการรายงาน
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รายงาน   6  เดือนแรก  ปทีี่ 3  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 56 ถงึเดือน/ป ีม.ิย. 56

ลําดับที่ URL วัน เดือน ปี  ที่ปรับปรุง รายละเอียดที่ปรับปรุง หมายเหตุ

1 http://ru-trs.mgt.psu.ac.th 16-ม.ิย.-56 รายงาน 12 เดือน ปีที่ 2 ของหน่วยวิจัย

2

รายงาน   6  เดือนแรก  ปทีี่ 3  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 56 ถงึเดือน/ป ีม.ิย. 56

ลําดับที่ URL วัน เดือน ปี  ที่ปรับปรุง รายละเอียดที่ปรับปรุง หมายเหตุ

1 http://ru-trs.mgt.psu.ac.th 16-ก.ย.-56 รายงาน 6 เดือนแรกปีที่ 3 ของหน่วยวิจัย

2

หมายเหตุ 1. เครอืข่ายวิจัยต้อง update รายงานผลการดําเนินการที่ผ่านการประเมนิจากมหาวิทยาลัยขึ้นบน website

             2. แนบสําเนาหน้า website ที่ update ประกอบการรายงาน



9.1 ผลผลิตตามตัวชี้วัดที่ได้ทําข้อตกลง ของหน่วยวิจัย............................................................

7.  การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของหน่วยวิจัย

     7.1  จํานวนผลิตภัณฑ/์นวัตกรรม 

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที่ 1  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 54 ถึงเดือน/ป ีมิ.ย. 54

ลําดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ ์/นวัตกรรม ชื่อผู้ประดิษฐ์/สร้างสรรค์ หลักฐาน หมายเหตุ

1

2

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปีที่ 1  ระหว่างเดือน/ป ีก.ค. 54 ถึงเดือน/ป ีธ.ค. 54

ลําดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ ์/นวัตกรรม ชื่อผู้ประดิษฐ์/สร้างสรรค์ หลักฐาน หมายเหตุ

1

2

หมายเหตุ         แนบหลักฐานประกอบซึ่งอาจเป็นเอกสารหรอือื่นๆ
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7.  การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของหน่วยวิจัย

     7.1  จํานวนผลิตภัณฑ/์นวัตกรรม 

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที่ 3  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 56 ถึงเดือน/ป ีมิ.ย. 56

ลําดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ ์/นวัตกรรม ชื่อผู้ประดิษฐ์/สร้างสรรค์ หลักฐาน หมายเหตุ

1

2

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที่ 3  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 56 ถึงเดือน/ป ีมิ.ย. 56

ลําดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ ์/นวัตกรรม ชื่อผู้ประดิษฐ์/สร้างสรรค์ หลักฐาน หมายเหตุ

1

2

หมายเหตุ         แนบหลักฐานประกอบซึ่งอาจเป็นเอกสารหรอือื่นๆ



9.1 ผลผลิตตามตัวชี้วัดที่ได้ทําข้อตกลง ของหน่วยวิจัย............................................................

7.  การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของหน่วยวจิัย

     7.2   การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที่ 1  ระหว่างเดอืน/ปี ม.ค. 54 ถึงเดือน/ปี ม.ิย. 54

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร

1

2

3

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปีที่ 1  ระหว่างเดอืน/ปี ก.ค. 54 ถึงเดือน/ปี ธ.ค. 54

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร

1

2

3

ลําดับที่
ประเภทของการจด

ลําดับที่ ชื่อผลงาน ชื่อผู้ประดิษฐ์/สร้างสรรค์ วันที่ยื่นจด  เลขที่คําขอ

วันที่ยื่นจด  เลขที่คําขอ เลขที่สิทธิบัตร  หมายเหตุ

หมายเหตุ
สถานะ 

( รอประกาศโฆษณา,รอตรวจสอบ)

สถานะ

(รอประกาศโฆษณา,รอตรวจสอบ)

เลขที่สิทธิบัตร  
ประเภทของการจด

ชื่อผลงาน ชื่อผู้ประดิษฐ์/สร้างสรรค์ ประเทศที่จด  

ประเทศที่จด  
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7.  การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของหน่วยวจิัย

     7.2   การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที่ 2  ระหว่างเดอืน/ปี ม.ค. 55 ถึงเดือน/ปี ม.ิย. 55

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร

1

2

3

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปีที่ 2  ระหว่างเดอืน/ปี ก.ค. 55 ถึงเดือน/ปี ธ.ค. 55

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร

1

2

3

หมายเหตุลําดับที่ ชื่อผลงาน ชื่อผู้ประดิษฐ์/สร้างสรรค์ ประเทศที่จด  

ประเทศที่จด  ลําดับที่ ชื่อผลงาน ชื่อผู้ประดิษฐ์/สร้างสรรค์
ประเภทของการจด สถานะ 

( รอประกาศโฆษณา,รอตรวจสอบ)
หมายเหตุ

ประเภทของการจด
วันที่ยื่นจด  เลขที่คําขอ เลขที่สิทธิบัตร  

สถานะ 

( รอประกาศโฆษณา,รอตรวจสอบ)

เลขที่สิทธิบัตร  วันที่ยื่นจด  เลขที่คําขอ
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7.  การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของหน่วยวจิัย

     7.2   การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที่ 3  ระหว่างเดอืน/ปี ม.ค. 56 ถึงเดือน/ปี ม.ิย. 56

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร

1

2

3

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที่ 3  ระหว่างเดอืน/ปี ม.ค. 56 ถึงเดือน/ปี ม.ิย. 56

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร

1

2

3

วันที่ยื่นจด  เลขที่คําขอ เลขที่สิทธิบัตร  
ประเภทของการจด

ลําดับที่ ชื่อผลงาน ชื่อผู้ประดิษฐ์/สร้างสรรค์ ประเทศที่จด  วันที่ยื่นจด  เลขที่คําขอ
สถานะ 

( รอประกาศโฆษณา,รอตรวจสอบ)
หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อผลงาน ชื่อผู้ประดิษฐ์/สร้างสรรค์ ประเทศที่จด  
สถานะ 

( รอประกาศโฆษณา,รอตรวจสอบ)
หมายเหตุ

เลขที่สิทธิบัตร  
ประเภทของการจด
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7.  การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของหน่วยวิจัย

          7.3  การนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที่ 1  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 54 ถึงเดือน/ป ีม.ิย. 54

ลําดับที่ เรื่อง ผู้รับประโยชน์ ลักษณะการนําไปใช้ วันที่ที่นําไปใช้ประโยชน์ หลักฐาน หมายเหตุ

1

2

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปีที่ 1  ระหว่างเดือน/ป ีก.ค. 54 ถึงเดือน/ป ีธ.ค. 54

ลําดับที่ เรื่อง ผู้รับประโยชน์ ลักษณะการนําไปใช้ วันที่ที่นําไปใช้ประโยชน์ หลักฐาน หมายเหตุ

1

2

หมายเหต ุ        แนบหลักฐานประกอบซึ่งอาจเป็นเอกสารหรืออื่นๆ
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          7.3  การนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที่ 2  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 55 ถึงเดือน/ป ีม.ิย. 55

ลําดับที่ เรื่อง ผู้รับประโยชน์ ลักษณะการนําไปใช้ วันที่ที่นําไปใช้ประโยชน์ หลักฐาน หมายเหตุ

1

2

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปีที่ 2  ระหว่างเดือน/ป ีก.ค. 55 ถึงเดือน/ป ีธ.ค. 55

ลําดับที่ เรื่อง ผู้รับประโยชน์ ลักษณะการนําไปใช้ วันที่ที่นําไปใช้ประโยชน์ หลักฐาน หมายเหตุ

1

2

หมายเหตุ         แนบหลักฐานประกอบซึ่งอาจเป็นเอกสารหรืออื่นๆ



9.1 ผลผลิตตามตัวชี้วัดที่ได้ทําข้อตกลง ของหน่วยวิจัย............................................................

7.  การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของหน่วยวิจัย

          7.3  การนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที่ 3  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 56 ถึงเดือน/ป ีม.ิย. 56

ลําดับที่ เรื่อง ผู้รับประโยชน์ ลักษณะการนําไปใช้ วันที่ที่นําไปใช้ประโยชน์ หลักฐาน หมายเหตุ

1

2

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที่ 3  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 56 ถึงเดือน/ป ีม.ิย. 56

ลําดับที่ เรื่อง ผู้รับประโยชน์ ลักษณะการนําไปใช้ วันที่ที่นําไปใช้ประโยชน์ หลักฐาน หมายเหตุ

1

2

หมายเหตุ         แนบหลักฐานประกอบซึ่งอาจเป็นเอกสารหรืออื่นๆ
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8.  อื่นๆ

          8.1  รายการรางวัลที่ได้รับ

รายงาน   6  เดือนแรก  ปทีี่ 1  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 54 ถงึเดือน/ป ีมิ.ย. 54

ระดับภาค

/มหาวิทยาลัย
ระดับชาติ

ระดับ

นานาชาติ

1

2

3

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปทีี่ 1  ระหว่างเดือน/ป ีก.ค. 54 ถงึเดือน/ป ีธ.ค. 54

ระดับภาค

/มหาวิทยาลัย
ระดับชาติ

ระดับ

นานาชาติ

1

2

3

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ระดับรางวัล
วัน เดอืน ปี

ที่ได้รับรางวัล

ระดับรางวัล
วัน เดอืน ปี

ที่ได้รับรางวัล

ชื่อผูท้ี่ได้รับรางวัล ชื่อผลงาน หน่วยงานที่ให้รางวัล

 ชื่อรางวัลลําดับที่ ชื่อผูท้ี่ได้รับรางวัล ชื่อผลงาน หน่วยงานที่ให้รางวัล

ลําดับที่

ประเภทรางวัล  

(เช่น  ดีเยี่ยม  ดีเด่น  

ชมเชย)

 ชื่อรางวัล

ประเภทรางวัล  

(เช่น  ดีเยี่ยม  ดีเด่น  

ชมเชย)
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8.  อื่นๆ

          8.1  รายการรางวัลที่ได้รับ

รายงาน   6  เดือนแรก  ปทีี่ 2  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 55 ถงึเดือน/ป ีมิ.ย. 55

ระดับภาค

/มหาวิทยาลัย
ระดับชาติ

ระดับ

นานาชาติ

1

2

3

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปทีี่ 2  ระหว่างเดือน/ป ีก.ค. 55 ถงึเดือน/ป ีธ.ค. 55

ระดับภาค

/มหาวิทยาลัย
ระดับชาติ

ระดับ

นานาชาติ

1

2

3

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ระดับรางวัล
วัน เดอืน ปี

ที่ได้รับรางวัล

ระดับรางวัล
วัน เดอืน ปี

ที่ได้รับรางวัล
 ชื่อรางวัล

ประเภทรางวัล  

(เช่น  ดีเยี่ยม  ดีเด่น  

ชมเชย)

 ชื่อรางวัล

ประเภทรางวัล  

(เช่น  ดีเยี่ยม  ดีเด่น  

ชมเชย)

ลําดับที่ ชื่อผูท้ี่ได้รับรางวัล ชื่อผลงาน หน่วยงานที่ให้รางวัล

ลําดับที่ ชื่อผูท้ี่ได้รับรางวัล ชื่อผลงาน หน่วยงานที่ให้รางวัล
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8.  อื่นๆ

          8.1  รายการรางวัลที่ได้รับ

รายงาน   6  เดือนแรก  ปทีี่ 3  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 56 ถงึเดือน/ป ีมิ.ย. 56

ระดับภาค

/มหาวิทยาลัย
ระดับชาติ

ระดับ

นานาชาติ

1

2

3

รายงาน   6  เดือนแรก  ปทีี่ 3  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 56 ถงึเดือน/ป ีมิ.ย. 56

ระดับภาค

/มหาวิทยาลัย
ระดับชาติ

ระดับ

นานาชาติ

1

2

3

ประเภทรางวัล  

(เช่น  ดีเยี่ยม  ดีเด่น  

ชมเชย)

ระดับรางวัล

ลําดับที่ ชื่อผูท้ี่ได้รับรางวัล ชื่อผลงาน หน่วยงานที่ให้รางวัล  ชื่อรางวัล

ประเภทรางวัล  

(เช่น  ดีเยี่ยม  ดีเด่น  

ชมเชย)

วัน เดอืน ปี

ที่ได้รับรางวัล
หมายเหตุ

ระดับรางวัล
วัน เดอืน ปี

ที่ได้รับรางวัล
หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อผูท้ี่ได้รับรางวัล ชื่อผลงาน หน่วยงานที่ให้รางวัล  ชื่อรางวัล
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8.  อื่นๆ

          8.2  ความรว่มมอืกับหนว่ยงานอื่น 

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที่ 1  ระหว่างเดือน/ปี ม.ค. 54 ถึงเดือน/ปี ม.ิย. 54

ลําดับที่ หนว่ยงานที่รว่มมอื ชื่อสมาชิกที่ดําเนนิการ กิจกรรม/ลักษณะความร่วมมือ เริ่มตน้-สิ้นสุด ผลที่ได ้(หากม)ี หมายเหตุ

1

2

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปีที่ 1  ระหว่างเดือน/ปี ก.ค. 54 ถึงเดือน/ปี ธ.ค. 54

ลําดับที่ หนว่ยงานที่รว่มมอื ชื่อสมาชิกที่ดําเนนิการ กิจกรรม/ลักษณะความร่วมมือ เริ่มตน้-สิ้นสุด ผลที่ได ้(หากม)ี หมายเหตุ

1

2
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1

2

เริ่มตน้-สิ้นสุด ผลที่ได ้(หากม)ี หมายเหตุลําดับที่ ชื่อสมาชิกที่ดําเนนิการ กิจกรรม/ลักษณะความรว่มมอืหนว่ยงานที่รว่มมอื
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          8.2  ความรว่มมอืกับหนว่ยงานอื่น 

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที่ 3  ระหว่างเดือน/ปี ม.ค. 56 ถึงเดือน/ปี ม.ิย. 56

ลําดับที่ หนว่ยงานที่รว่มมอื ชื่อสมาชิกที่ดําเนนิการ กิจกรรม/ลักษณะความร่วมมือ เริ่มตน้-สิ้นสุด ผลที่ได ้(หากม)ี หมายเหตุ

1

2

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที่ 3  ระหว่างเดือน/ปี ม.ค. 56 ถึงเดือน/ปี ม.ิย. 56

1

2

เริ่มตน้-สิ้นสุด ผลที่ได ้(หากม)ี หมายเหตุลําดับที่ หนว่ยงานที่รว่มมอื ชื่อสมาชิกที่ดําเนนิการ กิจกรรม/ลักษณะความรว่มมอื



9.1 ผลผลติตามตัวชี้วัดที่ได้ทําข้อตกลง ของหน่วยวิจัย............................................................

8.  อื่นๆ

     8.3  อื่นๆ 

รายงาน   6  เดือนแรก  ปทีี่ 1  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 54 ถงึเดือน/ป ีมิ.ย. 54

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปทีี่ 1  ระหว่างเดือน/ป ีก.ค. 54 ถงึเดือน/ป ีธ.ค. 54

รายงาน   6  เดือนแรก  ปทีี่ 2  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 55 ถงึเดือน/ป ีมิ.ย. 55

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปทีี่ 2  ระหว่างเดือน/ป ีก.ค. 55 ถงึเดือน/ป ีธ.ค. 55

รายงาน   6  เดือนแรก  ปทีี่ 3  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 56 ถงึเดือน/ป ีมิ.ย. 56

รายงาน   6  เดือนแรก  ปทีี่ 3  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 56 ถงึเดือน/ป ีมิ.ย. 56



9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ

     2. โครงการวจิัยที่ได้รับการสนับสนุน

ลําดับที่ ชื่อโครงการวจิัย ระยะเวลา คณะผูด้ําเนินการวจิัย (% การรับผดิชอบ) แหลง่ทุน งบประมาณที่เสนอขอ หมายเหตุ

1 การจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวเมืองชายแดนสงขลา ในรูปแบบโฮมส

เตยเ์พื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุม่ IMT-GT "กรณีศกึษา ชุมชนตน้แบบ

เกาะยอ"

สงิหาคม 2553 - มิถุนายน

 2554

ผศ. รท.(หญิง)ดร.เกดิศริิ  เจริญวศิาล (นักวจิัยหลัก / หัวหนา้

โครงการ 40%),  

อ. ณัฐกานต ์ รัตนพันธุ ์(ผู้ร่วมวจิัย 30%), 

อ.โดมพัชร  บุญชู (ผู้ร่วมวจิัย 30%)

เงินงบประมาณแผ่นดนิปี 2553 120,000 บาท

2 โครงการวจิัยเรื่องสถานภาพการฝึกอาชพีและความตอ้งการ

ตลาดแรงงานในจังหวัดชายแดนใต ้"การศกึษากระบวนการสร้าง

รายได้และโอกาสในการมีงานทําของชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ และ 4 อําเภอจังหวัดสงขลา"

กรกฏาคม 2553 - 

กุมภาพันธ2์554

ผศ. รท.(หญิง)ดร.เกดิศริิ  เจริญวศิาล (นักวจิัยหลัก / หัวหนา้

โครงการ 20%),

ผศ. สุพัตรา  โมกขกุล (นักวจิัยหลัก 15%), 

รศ. อําพร  วริิยโกศล (นักวจิัยหลัก 15%), 

อ. ชุษณา  ณ นคร (ผู้ร่วมวจิัย 10%), 

อ. ณัฐกานต ์ รัตนพันธุ ์(ผู้ร่วมวจิัย 10%), 

อ.โดมพัชร  บุญชู (ผู้ร่วมวจิัย 10%), 

อ. พรชัย  ศักดิ์ศิริโสภณ (ผู้ร่วมวจิัย 10%), 

ผศ. ปรารถนา  หลีกภัย (นักวจิัยประจําโครงการ นักศกึษาระดับ

ปริญญาเอก สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 5%), 

อ. ทรงสิน ธรีะกุลพศิุทธิ์ (นักวจิัยประจําโครงการ นักศกึษา

ปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว 5

 %)

UNDP 1,700,000 บาท

ลําดับที่ ชื่อโครงการวจิัย ระยะเวลา คณะผูด้ําเนินการวจิัย (% การรับผดิชอบ) แหลง่ทุน งบประมาณที่เสนอขอ หมายเหตุ

1

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที่ 1  ระหว่างเดอืน/ป ีม.ค. 54 ถึงเดือน/ป ีม.ิย. 54

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปีที่ 1  ระหว่างเดอืน/ป ีก.ค. 54 ถึงเดือน/ป ีธ.ค. 54

หมายเหตุ  1. โครงการหนึ่งโครงการขอให้รายงานเพียงครั้งเดียว เป็นงบประมาณที่ไดร้ับตลอดโครงการ

              2. นับเฉพาะโครงการที่ไดร้ับทุนสนับสนุนในระยะเวลาของการจัดตั้งเครือข่ายวิจัย

              3. กรณีที่ไดร้ับทุนวจิัยก่อนจัดตั้งเครือข่าย สามารถนับไดโ้ดยโครงการวจิัยต้องได้รับทุนก่อนวันที่มหาวิทยาลัยได้รับขอ้เสนอขอจัดตั้งเครือข่ายไม่เกิน 3 เดือน



9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ

     2. โครงการวจิัยที่ได้รับการสนับสนุน

ลําดับที่ ชื่อโครงการวจิัย ระยะเวลา คณะผูด้ําเนินการวจิัย (% การรับผดิชอบ) แหลง่ทุน งบประมาณที่เสนอขอ หมายเหตุ

1 การจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวเมืองชายแดนสงขลา ในรูปแบบโฮมส

เตยเ์พื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุม่ IMT-GT "กรณีศกึษา ชุมชนตน้แบบ

เกาะยอ"

สงิหาคม 2553 - มิถุนายน

 2554

ผศ. รท.(หญิง)ดร.เกดิศริิ  เจริญวศิาล (นักวจิัยหลัก / หัวหนา้

โครงการ 40%),  

อ. ณัฐกานต ์ รัตนพันธุ ์(ผู้ร่วมวจิัย 30%), 

อ.โดมพัชร  บุญชู (ผู้ร่วมวจิัย 30%)

เงินงบประมาณแผ่นดนิปี 2553 120,000 บาท

2 โครงการวจิัยเรื่องสถานภาพการฝึกอาชพีและความตอ้งการ

ตลาดแรงงานในจังหวัดชายแดนใต ้"การศกึษากระบวนการสร้าง

รายได้และโอกาสในการมีงานทําของชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ และ 4 อําเภอจังหวัดสงขลา"

กรกฏาคม 2553 - 

กุมภาพันธ2์554

ผศ. รท.(หญิง)ดร.เกดิศริิ  เจริญวศิาล (นักวจิัยหลัก / หัวหนา้

โครงการ 20%),

ผศ. สุพัตรา  โมกขกุล (นักวจิัยหลัก 15%), 

รศ. อําพร  วริิยโกศล (นักวจิัยหลัก 15%), 

อ. ชุษณา  ณ นคร (ผู้ร่วมวจิัย 10%), 

อ. ณัฐกานต ์ รัตนพันธุ ์(ผู้ร่วมวจิัย 10%), 

อ.โดมพัชร  บุญชู (ผู้ร่วมวจิัย 10%), 

อ. พรชัย  ศักดิ์ศิริโสภณ (ผู้ร่วมวจิัย 10%), 

ผศ. ปรารถนา  หลีกภัย (นักวจิัยประจําโครงการ นักศกึษาระดับ

ปริญญาเอก สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 5%), 

อ. ทรงสิน ธรีะกุลพศิุทธิ์ (นักวจิัยประจําโครงการ นักศกึษา

ปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว 5

 %)

UNDP 1,700,000 บาท

ลําดับที่ ชื่อโครงการวจิัย ระยะเวลา คณะผูด้ําเนินการวจิัย (% การรับผดิชอบ) แหลง่ทุน งบประมาณที่เสนอขอ หมายเหตุ

1

หมายเหตุ  1. โครงการหนึ่งโครงการขอให้รายงานเพียงครั้งเดียว เป็นงบประมาณที่ไดร้ับตลอดโครงการ

              2. นับเฉพาะโครงการที่ไดร้ับทุนสนับสนุนในระยะเวลาของการจัดตั้งเครือข่ายวิจัย

              3. กรณีที่ไดร้ับทุนวจิัยก่อนจัดตั้งเครือข่าย สามารถนับไดโ้ดยโครงการวจิัยต้องได้รับทุนก่อนวันที่มหาวิทยาลัยได้รับขอ้เสนอขอจัดตั้งเครือข่ายไม่เกิน 3 เดือน

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที่ 2  ระหว่างเดอืน/ป ีม.ค. 55 ถึงเดือน/ป ีม.ิย. 55

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปีที่ 2  ระหว่างเดอืน/ป ีก.ค. 55 ถึงเดือน/ป ีธ.ค. 55



9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ

     2. โครงการวจิัยที่ได้รับการสนับสนุน

ลําดับที่ ชื่อโครงการวจิัย ระยะเวลา คณะผูด้ําเนินการวจิัย (% การรับผดิชอบ) แหลง่ทุน งบประมาณที่เสนอขอ หมายเหตุ

1 การจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวเมืองชายแดนสงขลา ในรูปแบบโฮมส

เตยเ์พื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุม่ IMT-GT "กรณีศกึษา ชุมชนตน้แบบ

เกาะยอ"

สงิหาคม 2553 - มิถุนายน

 2554

ผศ. รท.(หญิง)ดร.เกดิศริิ  เจริญวศิาล (นักวจิัยหลัก / หัวหนา้

โครงการ 40%),  

อ. ณัฐกานต ์ รัตนพันธุ ์(ผู้ร่วมวจิัย 30%), 

อ.โดมพัชร  บุญชู (ผู้ร่วมวจิัย 30%)

เงินงบประมาณแผ่นดนิปี 2553 120,000 บาท

2 โครงการวจิัยเรื่องสถานภาพการฝึกอาชพีและความตอ้งการ

ตลาดแรงงานในจังหวัดชายแดนใต ้"การศกึษากระบวนการสร้าง

รายได้และโอกาสในการมีงานทําของชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ และ 4 อําเภอจังหวัดสงขลา"

กรกฏาคม 2553 - 

กุมภาพันธ2์554

ผศ. รท.(หญิง)ดร.เกดิศริิ  เจริญวศิาล (นักวจิัยหลัก / หัวหนา้

โครงการ 20%),

ผศ. สุพัตรา  โมกขกุล (นักวจิัยหลัก 15%), 

รศ. อําพร  วริิยโกศล (นักวจิัยหลัก 15%), 

อ. ชุษณา  ณ นคร (ผู้ร่วมวจิัย 10%), 

อ. ณัฐกานต ์ รัตนพันธุ ์(ผู้ร่วมวจิัย 10%), 

อ.โดมพัชร  บุญชู (ผู้ร่วมวจิัย 10%), 

อ. พรชัย  ศักดิ์ศิริโสภณ (ผู้ร่วมวจิัย 10%), 

ผศ. ปรารถนา  หลีกภัย (นักวจิัยประจําโครงการ นักศกึษาระดับ

ปริญญาเอก สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 5%), 

อ. ทรงสิน ธรีะกุลพศิุทธิ์ (นักวจิัยประจําโครงการ นักศกึษา

ปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว 5

 %)

UNDP 1,700,000 บาท

ลําดับที่ ชื่อโครงการวจิัย ระยะเวลา คณะผูด้ําเนินการวจิัย (% การรับผดิชอบ) แหลง่ทุน งบประมาณที่เสนอขอ หมายเหตุ

1

หมายเหตุ  1. โครงการหนึ่งโครงการขอให้รายงานเพียงครั้งเดียว เป็นงบประมาณที่ไดร้ับตลอดโครงการ

              2. นับเฉพาะโครงการที่ไดร้ับทุนสนับสนุนในระยะเวลาของการจัดตั้งเครือข่ายวิจัย

              3. กรณีที่ไดร้ับทุนวจิัยก่อนจัดตั้งเครือข่าย สามารถนับไดโ้ดยโครงการวจิัยต้องได้รับทุนก่อนวันที่มหาวิทยาลัยได้รับขอ้เสนอขอจัดตั้งเครือข่ายไม่เกิน 3 เดือน

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที่ 3  ระหว่างเดอืน/ป ีม.ค. 56 ถึงเดือน/ป ีม.ิย. 56

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที่ 3  ระหว่างเดอืน/ป ีม.ค. 56 ถึงเดือน/ป ีม.ิย. 56



9.2  ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ

ลําดับที่ เรื่องที่จัด วันที่จัด สถานที่ รายชื่อผู้เข้าร่วม หมายเหตุ

1 การจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวเมืองชายแดนสงขลา 20-ม.ค.-54 หอ้งประชุมคณะวิทยาการจัดการ ผศ. รท.(หญิง)ดร.เกดิศิริ  เจรญิวิศาล 

อ. ณัฐกานต ์ รัตนพันธุ ์

อ.โดมพัชร  บุญชู และนักศึกษาในหน่วยวิจัย

2

3

ลําดับที่ เรื่องที่จัด วันที่จัด สถานที่ รายชื่อผู้เข้าร่วม หมายเหตุ

1

2

        3. Journal Club

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที่ 1  ระหว่างเดอืน/ปี ม.ค. 54 ถึงเดือน/ป ีมิ.ย. 54

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปีที่ 1  ระหว่างเดอืน/ปี ก.ค. 54 ถึงเดือน/ป ีธ.ค. 54



9.2  ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ

        3. Journal Club

ลําดับที่ เรื่องที่จัด วันที่จัด สถานที่ รายชื่อผู้เข้าร่วม หมายเหตุ

1

2

ลําดับที่ เรื่องที่จัด วันที่จัด สถานที่ รายชื่อผู้เข้าร่วม หมายเหตุ

1

2

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที่ 2  ระหว่างเดอืน/ป ีม.ค. 55 ถึงเดือน/ป ีมิ.ย. 55

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปีที่ 2  ระหว่างเดอืน/ปี ก.ค. 55 ถึงเดือน/ป ีธ.ค. 55



9.2  ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ

        3. Journal Club

ลําดับที่ เรื่องที่จัด วันที่จัด สถานที่ รายชื่อผู้เข้าร่วม หมายเหตุ

1

2

ลําดับที่ เรื่องที่จัด วันที่จัด สถานที่ รายชื่อผู้เข้าร่วม หมายเหตุ

1

2

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที่ 3  ระหว่างเดอืน/ป ีม.ค. 56 ถึงเดือน/ป ีมิ.ย. 56

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที่ 3  ระหว่างเดอืน/ป ีม.ค. 56 ถึงเดือน/ป ีมิ.ย. 56



9.2 ผลการดําเนนิงานตามแผนงานโครงการ

ลําดับที่ ชื่อผู้เข้าร่วมพัฒนาบุคลากร ลักษณะการพัฒนา (ดูงาน, อบรม, สัมมนา) เรื่อง ระยะเวลา (เริ่มตน้-สิ้นสุด) สถานที่ งบประมาณที่ใช้

1 ผศ.ดร.เกิดศิร ิเจริญวิศาล 

และนายวรพจน์ ปานรอด

เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  ที่จังหวัด

เชียงใหม่

Southeast Asian Association for 

Instituitional Research

2-4 พฤศจกิายน 2554 จังหวัดเชยีงใหม่ 17,200

3

ลําดับที่ ชื่อผู้เข้าร่วมพัฒนาบุคลากร ลักษณะการพัฒนา (ดูงาน , อบรม  , สัมมนา) เรื่อง ระยะเวลา (เริ่มตน้-สิ้นสุด) สถานที่ งบประมาณที่ใช้

1

2

3

หมายเหตุ

มีนศ.ในที่ปรกึษาระดับปรญิญาเอกและอยู่

ในความดูแลของหนว่ยวิจัยนําเสนอผลงาน

ในเรื่อง Organization Performance in the

 Dimension of Bundling Strategic

หมายเหตุ

       4. การพัฒนาบุคลากร (ดูงาน, อบรม, สัมมนา)

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที่ 1  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 54 ถึงเดือน/ป ีมิ.ย. 54

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปีที่ 1  ระหว่างเดือน/ป ีก.ค. 54 ถึงเดือน/ป ีธ.ค. 54



9.2 ผลการดําเนนิงานตามแผนงานโครงการ

       4. การพัฒนาบุคลากร (ดูงาน, อบรม, สัมมนา)

ลําดับที่ ชื่อผู้เข้าร่วมพัฒนาบุคลากร ลักษณะการพัฒนา (ดูงาน , อบรม  , สัมมนา) เรื่อง ระยะเวลา (เริ่มตน้-สิ้นสุด) สถานที่ งบประมาณที่ใช้

1

2

ลําดับที่ ชื่อผู้เข้าร่วมพัฒนาบุคลากร ลักษณะการพัฒนา (ดูงาน , อบรม  , สัมมนา) เรื่อง ระยะเวลา (เริ่มตน้-สิ้นสุด) สถานที่ งบประมาณที่ใช้

1

2

3

หมายเหตุ

หมายเหตุ

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปีที่ 2  ระหว่างเดือน/ป ีก.ค. 55 ถึงเดือน/ป ีธ.ค. 55

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที่ 2  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 55 ถึงเดือน/ป ีมิ.ย. 55



9.2 ผลการดําเนนิงานตามแผนงานโครงการ

       4. การพัฒนาบุคลากร (ดูงาน, อบรม, สัมมนา)

ลําดับที่ ชื่อผู้เข้าร่วมพัฒนาบุคลากร ลักษณะการพัฒนา (ดูงาน , อบรม  , สัมมนา) เรื่อง ระยะเวลา (เริ่มตน้-สิ้นสุด) สถานที่ งบประมาณที่ใช้ หมายเหตุ

1

2

3

ลําดับที่ ชื่อผู้เข้าร่วมพัฒนาบุคลากร ลักษณะการพัฒนา (ดูงาน , อบรม  , สัมมนา) เรื่อง ระยะเวลา (เริ่มตน้-สิ้นสุด) สถานที่ งบประมาณที่ใช้ หมายเหตุ

1

2

3

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที่ 3  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 56 ถึงเดือน/ป ีมิ.ย. 56

รายงาน   6  เดือนแรก  ปีที่ 3  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 56 ถึงเดือน/ป ีมิ.ย. 56



9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ

ลําดับที่
ลักษณะการเผยแพร่

 (จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพเิศษ,ฯลฯ)

วัน เดือน ปี
สถานที่ ประเภทผู้เข้าร่วมรับการเผยแพร่ฯ (จํานวน) หมายเหตุ

1 การจัดบรรยายพิเศษในประเด็น “สิ่งแวดล้อมถูกทําลายแล้วการ

ท่องเที่ยวจะทําอย่างไร”

16-เม.ย.-54 ห้องประชุมคณะวทิยาการ และคณะการ

จัดการสิ่งแวดล้อม

ผูป้ระกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ และ

นักศกึษาคณะวทิยาการจัดการ

2

3

ลําดับที่
ลักษณะการเผยแพร่

 (จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพเิศษ,ฯลฯ)

วัน เดือน ปี
สถานที่ ประเภทผู้เข้าร่วมรับการเผยแพร่ฯ (จํานวน) หมายเหตุ

1

2

       5. งานเผยแพร่เทคโนโลยีและพัฒนาเชิงพาณิชย์ (ถ้ามี)(ครั้ง)

รายงาน   6  เดอืนแรก  ปีที่ 1  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 54 ถึงเดือน/ป ีมิ.ย. 54

รายงาน   6  เดอืนหลัง  ปีที่ 1  ระหว่างเดือน/ป ีก.ค. 54 ถึงเดือน/ป ีธ.ค. 54



9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ

       5. งานเผยแพร่เทคโนโลยีและพัฒนาเชิงพาณิชย์ (ถ้ามี)(ครั้ง)

ลําดับที่
ลักษณะการเผยแพร่

 (จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพเิศษ,ฯลฯ)

วัน เดือน ปี
สถานที่ ประเภทผู้เข้าร่วมรับการเผยแพร่ฯ (จํานวน) หมายเหตุ

1

2

3

ลําดับที่
ลักษณะการเผยแพร่

 (จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพเิศษ,ฯลฯ)

วัน เดือน ปี
สถานที่ ประเภทผู้เข้าร่วมรับการเผยแพร่ฯ (จํานวน) หมายเหตุ

1

2

3

รายงาน   6  เดอืนหลัง  ปีที่ 2  ระหว่างเดือน/ป ีก.ค. 55 ถึงเดือน/ป ีธ.ค. 55

รายงาน   6  เดอืนแรก  ปีที่ 2  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 55 ถึงเดือน/ป ีมิ.ย. 55



9.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ

       5. งานเผยแพร่เทคโนโลยีและพัฒนาเชิงพาณิชย์ (ถ้ามี)(ครั้ง)

ลําดับที่
ลักษณะการเผยแพร่

 (จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพเิศษ,ฯลฯ)

วัน เดือน ปี
สถานที่ ประเภทผู้เข้าร่วมรับการเผยแพร่ฯ (จํานวน) หมายเหตุ

1

2

3

ลําดับที่
ลักษณะการเผยแพร่

 (จัดอบรมสัมมนา,บรรยายพเิศษ,ฯลฯ)

วัน เดือน ปี
สถานที่ ประเภทผู้เข้าร่วมรับการเผยแพร่ฯ (จํานวน) หมายเหตุ

1

2

3

รายงาน   6  เดอืนแรก  ปีที่ 3  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 56 ถึงเดือน/ป ีมิ.ย. 56

รายงาน   6  เดอืนแรก  ปีที่ 3  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 56 ถึงเดือน/ป ีมิ.ย. 56



9.2  ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ

          6.  อื่นๆ (ถ้ามี)

รายงาน   6  เดือนแรก  ปทีี่ 1  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 54 ถงึเดือน/ป ีมิ.ย. 54

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปทีี่ 1  ระหว่างเดือน/ป ีก.ค. 54 ถงึเดือน/ป ีธ.ค. 54

รายงาน   6  เดือนแรก  ปทีี่ 2  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 55 ถงึเดือน/ป ีมิ.ย. 55

รายงาน   6  เดือนหลัง  ปทีี่ 2  ระหว่างเดือน/ป ีก.ค. 55 ถงึเดือน/ป ีธ.ค. 55

รายงาน   6  เดือนแรก  ปทีี่ 3  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 56 ถงึเดือน/ป ีมิ.ย. 56

รายงาน   6  เดือนแรก  ปทีี่ 3  ระหว่างเดือน/ป ีม.ค. 56 ถงึเดือน/ป ีมิ.ย. 56


