รายงานผลการดำเนินงานสำนักวิจัยและพัฒนา
ประจำป 2561
ลักษณะองคกร
สำนักวิจั ยและพัฒ นาไดรับ จัดตั้งเปน หน วยงานตามประกาศพระราชกฤษฎีก าจัด ตั้งส วนราชการในมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2529 ใหเปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย ทำหนาที่กำหนดแนวทาง วางแผน
ขับ เคลื่อน และสนับสนุนภารกิจดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมุงการวิจัยสหสาขาวิชาในลักษณะที่เปนการผนึกกำลังคน
และกำลังทรัพยากรรวมกั บทุกคณะหนวยงานทั้ งภายในและภายนอก และนำผลการวิจัยไปใชประโยชนเพื่ อสนับ สนุนการ
พัฒนาภาคใตและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ จนกระทั่งป 2547 ไดมีการปรับปรุงโครงสรางระบบบริห ารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยทั้งระบบ โดยมีสำนักวิจัยและพัฒนาเปนหนวยสนับสนุนปฏิบัติการหลักดานการวิจัย จึงไดมีการรวมเนื้องานและ
บุคลากรจากงานสงเสริมการวิจัยและตำรา กองบริการการศึกษา เขากับสำนักวิจัยและพัฒนา และมีการโอนงานที่ มีลักษณะ
เปนงานบริการวิชาการออกไปสังกัดหนวยงานอื่น แลวบูรณาการงานใหมออกเปน 4 ฝาย ประกอบดวย ฝายแผนและบริหาร
ฝายพัฒนาและประสานงานวิจัย ฝายประยุกตและเผยแพรผลงานวิจัย และฝายพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับ สังคม

วิสัยทัศน
เปนองคกรบริหารจัด การงานวิจัยและนวัตกรรมสูความเปนเลิศ

คานิยม
R = Responsibility ความรับผิดชอบตอตนเอง การทำงาน และสังคม
D = Devotion มุงมั่น ทุมเท คำนึงถึงประโยชนสวนรวม
O = Optimistic การมีทัศนคติการทำงานในเชิงบวก

พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยอยางครบวงจรใหสอดคลองกับยุทธศาสตรวิจัยของมหาวิทยาลัย
และประเทศ
2. สนับสนุนภารกิจดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย
3. กำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย

วัฒนธรรมองคกร
We Serve Research

สมรรถนะหลัก
บริหารจัดการระบบงานวิจัยและนวัต กรรมอยางครบวงจร

โครงสรางการบริหารงาน
สำนักวิจัยและพัฒนาดำเนินงานตามภารกิจที่ไดรับนโยบายและภารกิจหลักของสำนักฯ ภายใตการกำกับดูแลของ
รองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม โดยมีคณะกรรมการวิจัยทำหนาที่ในการกำกับดูแลใหคำปรึกษา ขอเสนอแนะ ดานการ
บริหารจัด การของสำนักฯ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีผูอำนวยการสำนักวิจัยและ
พัฒนาเปนผูบริหารสูงสุด มีรองผูอำนวยการฯ ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ รองผูอำนวยการฯ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รองผูอำนวยการฯ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และรองผูอำนวยการฯ ดานพันธกิจสั มพันธมหาวิทยาลัยกับ ชุมชน
รองรับ งานที่ ผูอำนวยการมอบหมาย ตลอดจนกำกั บดู แลการดำเนิ นงานของฝ ายตามโครงสรางการบริห ารองคกร ซึ่ งแบ ง
ออกเปน 4 ฝาย (รูปที่ 1) ผานแผนปฏิบัติงานประจำปของสำนักวิจัยและพัฒนา
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รองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม

ผูอำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา

รองผูอำนวยการฯ
ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ฝายแผนและบริหาร
(หัวหนาฝาย)

- สนับสนุนดานการบริหาร
องคกร
- การพัฒนานักวิจัย
- กำกับดูแลมาตรฐานการวิจัย

รองผูอำนวยการฯ
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ

ฝายพัฒนาและประสานงานวิจัย
(หัวหนาฝาย)

- บริหารจัดการทุนวิจัย
- บริหารจัดการเครือขาย
วิจัย
- สารสนเทศงานวิจัย

คณะกรรมการวิจัย

รองผูอำนวยการฯ

รองผูอำนวยการฯ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ดานพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม

ฝายประยุกตและ
เผยแพรผลงานวิจัย
(หัวหนาฝาย)

ฝายพันธกิจสัมพันธ
มหาวิทยาลัยกับสังคม
(หัวหนาฝาย)

- สนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัย และยกยอง
เชิดชูเกียรติ
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิจัย

- ถายทอดเทคโนโลยี
- สนับสนุนการนำผลงาน
วิจัยสูการใชประโยชน

รูปที่ 1 โครงสรางการบริหารสำนักวิจัยและพัฒนา

ภารกิจของสำนักวิจัยและพัฒนา
สำนักวิจัยและพัฒนาไดปรับ ปรุงพัฒนาการบริห ารจัด การงานวิจัยอยางตอเนื่อง โดยมีรายละเอียดการใหบริการ
หลักที่สำคัญดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 บริการหลัก ที่สำคัญของสำนักวิจัยและพัฒนา
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยอยางครบวงจรให
สอดคลองกับยุทธศาสตรวิจัย
ของมหาวิทยาลัยและ
ประเทศ
2. สนับสนุนภารกิจดานการวิจัย
ของมหาวิทยาลัย
3. กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผลโครงการวิจัย

การบริการหลักที่
สำคัญ
พัฒนานักวิจัย
บริหารจัดการทุนวิจัย
และเครือขายวิจัย

การสนับสนุน
- โครงการอบรมใหความรูแกอาจารย/นักวิจัย
- ประสานงานกับคณะ/สถาบันวิจัย เพื่อใหเกิดการ
ทำงานในลักษณะ program-based และ research
cluster
- การบริหารจัดการทุนวิจัยภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย แบงเปน ทุนเงินรายไดมหาวิทยาลัย
และทุนภายนอก
- การบริหารจัดการเครือขายวิจัย (RU, RC, CoE, DoE)
- หองปฏิบัติการสูความเปนเลิศ
- สารสนเทศงานวิจัย
- การกำกับดูแลมาตรฐานการวิจัย
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พันธกิจ

การบริการหลักที่
สำคัญ
เผยแพรผลงานวิจัยและ
การนำไปใชประโยชน

การสนับสนุน
- การเผยแพรผลงานวิจัยในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
- สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีสูการใชประโยชน
- วารสารสงขลานครินทร ฉบับ SJST
- การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย เครือขายวิจัย
และโครงการถายทอดเทคโนโลยี

กำหนด กำกับ ติดตาม
และประเมินผล

ผลการดำเนินงานประจำป 2561
ผลการดำเนินงานในดานตางๆ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. งบประมาณวิจัยที่ไดรับ
สำนักวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ไดดำเนินภารกิจเกี่ยวกับ
การจัดหาและจัดสรรทุนวิจัยทั้งจากแหลงทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดใหมีระบบสนับสนุนอื่นๆ จากขอมูล
งบประมาณวิจัยที่ไดรับในป 2561 ไดรับงบประมาณวิจัยทั้งสิ้น 431.10 ลานบาท (รูปที่ 2) ซึ่งมีจำนวนสูงขึ้นจากปที่ผานมา
โดยสวนใหญจะไดรับงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกมากที่สุด (รูปที่ 3) จำนวน 388.55 ลานบาท คิดเปนรอยละ 90.13
ของงบประมาณวิจัยที่ไดรับทั้งหมด
2557

250.61

2558

222.73

2559

248.00

2560

401.47

2561

437.64

รูปที่ 2 งบประมาณวิจัยที่ไดรับ (ลานบาท) รวมทุกแหลงทุน ระหวางปงบประมาณ 2557-2561
2557
2558
2559
2560
2561

4.78
11.39
8.02
6.74
11.51

45.11

200.73

49.58

161.77

41.45

198.54

43.19

351.55

37.59

388.55
ต่า งประเทศ

ภายใน

ภายนอก

รูปที่ 3 งบประมาณวิจัยที่ไดรับ (ลานบาท) ระหวางปงบประมาณ 2557-2561 จำแนกตามแหลงทุน
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2. นักวิจัยที่ไดรับทุน
สำนักวิจัยและพัฒนาใหความสำคัญกับการพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ ไดกำหนดแนวทางสงเสริมสนับสนุนอยางเปน
รูปธรรม ไมวาจะเปนการจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนานักวิจัย การสนับสนุนทุนวิจัยทุกระดับรวมถึงทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก
อยางตอเนื่อง การกระตุนจูงใจใหบุคลากรทำวิจัยมากขึ้น สรางบรรยากาศใหเกิดความตื่นตัวในการทำวิจัย การสงเสริมและ
อำนวยความสะดวกใหแกนักวิจัยในรูปแบบตางๆ ตลอดจนสรางวัฒนธรรมการชื่นชมยกยองนักวิจัยที่สรางผลงานดีเดนทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ จัดทำฐานขอมูลผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมุงเนนการสรางระบบเพื่อใหนักวิจัย
ใหเกิดการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมอีกดวย
จากขอมูลรอยละจำนวนนักวิจัยที่ไดรับทุนตอจำนวนอาจารยประจำที่ปฏิบัติงานจริง ตั้งแตป 2557-2561 (รูปที่ 4)
เมือ่ พิจารณาขอมูลในป 2561 พบวามีนักวิจัยที่ไดรับทุนคิดเปนรอยละ 53.6 และเมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลป 2560 พบวามี
จำนวนลดลงคิดเปนรอยละ 13.3
2557

32.2

2558

50.3

2559

48.0

2560

61.8

2561

53.6

รูปที่ 4 นักวิจัยที่ไดรับ ทุน (รอยละ) ในชวงระหวางป 2557-2561
3. โครงการวิจัยที่ไดรับทุน
จากการที่สำนักวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนั้น จึงไดมีการดำเนิน
ภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทุนวิจัยทั้งจากแหลงทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงจัดระบบสนับสนุนอื่นๆ และ
จากขอมูลจำนวนโครงการวิจัยที่ไดรับในป 2561 (รูปที่ 5) ถึงแมวาจำนวนโครงการวิจัยในภาพรวมที่สำนักฯ ดูแลจะมีจำนวนลดลง
แตมูลคาทุนที่ไดรับมีมูลคาสูงขึ้นกวาปที่ผานมา สืบเนื่องจากนโยบายของมหาวิทยาลัยที่สงเสริมการวิจัยแบบบูรณาการ และแต
ละกลุมจะตองมีการวิจัยแบบครบวงจร ซึ่งอาจสงผลใหนักวิจัยบางกลุมที่ยังขาดความพรอมไมสามารถจัดทำขอเสนอโครงการ
เพื่อเสนอขอรับทุนได
2557
2558
2559

970
1,046
1,173

2560
2561

1,541
1,254

รูปที่ 5 จำนวนโครงการวิจัยที่ไดรับทุน (โครงการ) ประจำป 2557-2561
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4. โครงการถายทอดเทคโนโลยี
สำนักวิจัยและพัฒนาดำเนินภารกิจในดานการประสานงานและเชื่อมโยงการวิจัย อีกทั้งใหบริการสนับสนุนงานวิจัยที่
เปนประโยชนเพื่อนำไปสูกระบวนการศึกษาวิจัยและถายทอดองคความรูกลับไปยังชุมชนและภาคอุตสาหกรรม โดยวิธีการ
ตางๆ เชน การฝกอบรมดานเทคนิค การใหความรูที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาในลักษณะการบรรยาย สาธิต หรือการฝก
ปฏิบัติ รวมทั้งการสรางเครื่องตนแบบ ทั้งนี้ในการดำเนินการจะตองมีกลุมเปาหมายที่ชัดเจนเพื่อหวังผลใหเกิดการนำความรูไป
ใชประโยชนไดจริง โดยในป 2557-2561 มีโครงการที่ไดรับการสนับสนุนในการถายทอดเทคโนโลยี ดังรายละเอียดแสดงในรูป
ที่ 6
2557

10

2558

16

2559

16

2560
2561

10
14

รูปที่ 6 จำนวนโครงการถายทอดเทคโนโลยี ประจำป 2557-2561
จากผลลั พธต ามตัวชี้วั ดตางๆ ดังกลาวขางตนของสำนักวิจัย และพั ฒ นา เห็ นไดถึงการดำเนินงานที่ต อบสนองและ
สอดคล องกั บ ความต อ งการของผู รั บ บริการและผู มี สวนได ส วนเสี ย ไม ว าจะเปน เรื่องของการส งเสริม สนั บ สนุ นการสร าง
นวัต กรรมจากการวิจัย การเผยแพรผลงานเพื่อสังคมและการนำไปใชป ระโยชน ในภาพรวมของทุกคณะ ทุกวิทยาเขต เพื่ อ
ตอบสนองทิศทางการวิจัยและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเปนการวัด ผลการปฏิบัติงานของสำนักฯ เพื่อนำไปสู
การพัฒนาและปรับ ปรุงประสิทธิภาพการทำงานขององคกรใหดีขึ้น ไมวาจะเปนเรื่องการใหทุนวิจัย การใหรางวัลผลงานตีพิมพ
การพัฒนานักวิจัย

5. ความพึงพอใจตอการใหบริการ
สำนักวิจัยและพัฒนามีระบบการสื่อสารและรับฟงขอมูล ซึ่งพิจารณาถึงความตองการและความคาดหวังจากผูมีสวน
ไดสวนเสียเปนสำคัญ ดังนั้น สำนักฯ จึงไดจัดทำแบบสำรวจครอบคลุมในเรื่องตางๆ เพื่อวัดระดับความพึงพอใจลูกคาปละ 1
ครั้ง เพื่อนำผลการประเมิน ตลอดจนขอเสนอแนะตางๆ ที่ไดมาใชเปนประโยชนในการพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานของ
องคกร เพื่อตอบสนองอาจารยนักวิจัยและผูมีสวนไดสวนเสียใหมีความพึงพอใจมากที่สุด
ในปการศึกษา 2561 กลุมผูมีสวนไดสวนเสียประกอบดวย อาจารยนักวิจัย ผูประสานงานวิจัยระดับคณะ ไดแสดง
ความคิดเห็นตอการใหบริการของสำนักวิจัยและพัฒนา โดยมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.9) คิด
เปนรอยละ 78.3 (รูปที่ 23) โดยมีแนวโนมความพึงพอใจในดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ และดานบุคลากร อยูใน
ระดับปานกลาง ( x = 3.9 และ 4.0 ตามลำดับ) (รูปที่ 7)
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2557

77.4

2558

78.3

2559

79.5

2560

76.6

2561

78.3

= 3.9, SD = 0.87

รูปที่ 7 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการสำนักวิจัยและพัฒนา ระหวางป 2557-2561
ความพึงพอใจด้านบุคลากร (n = 84)

ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขันตอนการให้บริ การ
(n = 84)

ความสุภาพเป็ นกันเอง

การประชาสัมพันธ์
แจ้ง ข้อมูลข่าวสาร

3.9

ความทันสมัยของข้อ มูล

3.9

ความสะดวกในการ
ติ ดต่อ สือสาร
ความละเอี ยดชัดเจน
ของขันตอน/แบบฟอร์ม
ระยะเวลาในการให้บริ ก าร

ความรู้ความชํานาญ
ในงานทีรับผิ ดชอบ
ความรวดเร็วในการ
ให้บริ การ

3.7

ความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหา

3.4
3.9

3.9

การรับฟั ง ความคิ ดเห็น
จากผู้รบั บริ การ

4.0
3.8
3.9
3.9

รูปที่ 8 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการสำนักวิจัยและพัฒนาในดานตางๆ ประจำป 2561

6. การบริหารจัดการงบประมาณ
สำนักวิจัยและพัฒนา ไดรับ จัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการบริหารงานภายในและบริหารงานกิจกรรมตางๆ ภายใต
กรอบภารกิจที่สำนักวิจัยและพัฒนารับผิดชอบ จากงบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได และกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ ยังไดงบประมาณบางสวนจากหนวยงานภายนอก เชน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ที่นำมาใชในการ
จัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนนักวิจัยในรูป แบบตางๆ เชน การประชุมสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งนี้ ฝายการเงินจะมี
การรายงานผลการใชจายงบประมาณอยางเปนระบบทุกเดือน เพื่อใหผูบริหารและบุคลากรสามารถตรวจสอบไดวาเปนไปตาม
แผนงานหรือวัต ถุประสงคที่วางไว นอกจากนี้ ยังให ความสำคั ญกับ การสงเสริมใหบุคลากรมีความรูเรื่องกฎระเบี ยบทางด าน
การเงิน ซึ่งเปนเรื่องที่ตองอาศัยความละเอียดรอบคอบเปนอยางมากในการดำเนินการใหถูกตอง เพื่อลดความผิด พลาดซึ่งอาจ
เกิดผลกระทบทางลบแกองคกรได
ในป 2561 สำนักวิจัยและพัฒนามีการเจริญเติบโตและไดรับ ภารกิจเพิ่มขึ้น ในขณะที่งบประมาณที่ไดรับ จัดสรรใน
สวนของงบดำเนินการคงที่หรือไดรับเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากการใชจายงบประมาณประจำปของสำนักวิจัย
และพัฒนาแลว (รูปที่ 9) พบวางบประมาณเงินรายไดสำนักวิจัยและพัฒ นาซึ่งเปนงบดำเนินการมีสัดสวนการใชจายมากกวา
งบประมาณที่ไดรับ
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งบประมาณแผ่นดิ น

99.8
99.8
98.0

73.6

91.8
99.6
104.1
104.7
99.9
98.0

เงิ นรายได้
สํานักวิ จยั และพัฒนา
56.6
เงิ นรายได้ส่วนกลาง
42.8

กองทุนวิ จยั
วิ ทยาเขตหาดใหญ่

65.3
75.7
66.5
68.1
70.2

48.6

กองทุนวิ จยั
มหาวิ ทยาลัย

75.0
73.5
65.1

2557

2558

2559

91.3
87.1
89.2

2560

86.4

2561

รูปที่ 9 สัดสวนการใชจายงบประมาณ (รอยละ) ประจำป 2557-2561 จำแนกตามแหลงทุน
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