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รายงานผลการดําเนินงานสํานักวิจัยและพัฒนา  
ประจําป 2563 

                                                              
สํานักวิจัยและพัฒนาไดรับจัดตั้งเปนหนวยงานตามประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร เมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม 2529 ใหเปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย ทําหนาท่ีกําหนดแนวทาง วางแผน 
ขับเคลื่อน และสนับสนุนภารกิจดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมุงการวิจัยสหสาขาวิชาในลักษณะที่เปนการผนึกกําลังคน และ
กําลังทรัพยากรรวมกับทุกคณะหนวยงานท้ังภายในและภายนอก และนําผลการวิจัยไปใชประโยชนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ภาคใตและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ จนกระทั่งป 2547 ไดมีการปรับปรุงโครงสรางระบบบริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยท้ังระบบ โดยมีสํานักฯ เปนหนวยสนับสนุนปฏิบัติการหลักดานการวิจัย จึงไดมีการรวมเนื้องานและบุคลากรจาก
สํานักฯ เขากับงานสงเสริมการวิจัยและตํารา กองบริการการศึกษา และโอนงานท่ีมีลักษณะเปนงานบริการวิชาการออกไป
สังกัดหนวยงานอ่ืน ปจจุบัน สํานักฯ ไดบูรณาการงานและปรับโครงสรางการบริหาร โดยแบงออกเปน 5 ฝาย ประกอบดวย 
ฝายนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย ฝายบริหารจัดการทุนวิจัย ฝายขอมูลและสารสนเทศวิจัย ฝายพันธกิจวิจัยเพื่อสังคม 
และฝายบูรณภาพการวิจัย 

วิสัยทัศน   
เปนองคกรบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมสูความเปนเลิศ 

พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมอยางครบวงจรใหสอดคลองกับยุทธศาสตรวิจัยของ

มหาวิทยาลัยและประเทศ 
2. สนับสนุนภารกิจดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
3. กํากับ ติดตาม และประเมินผล 

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

วัฒนธรรมองคกร 
We Serve Research 

สมรรถนะหลัก  
บริหารจัดการระบบงานวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการอยางครบวงจร 
 

โครงสรางการบริหารงาน 
สํานักฯ ดําเนินงานตามภารกิจท่ีไดรับนโยบายจากมหาวิทยาลัยและภารกิจหลักของสํานักฯ โดยบริหารงานใน

รูปแบบคลัสเตอร ภายใตการกํากับดูแลของรองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักวิจัยและ
พัฒนาเปนผูบริหารสูงสุด  มีรองผูอํานวยการฯ ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  รองผูอํานวยการฯ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
รองผูอํานวยการฯ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และรองผูอํานวยการฯ ดานพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับชุมชน 
รองรับงานท่ีผูอํานวยการฯ มอบหมาย ตลอดจนกํากับดูแลการดําเนินงานของฝายตามโครงสรางการบริหาร ซึ่งแบงออกเปน 
5 ฝาย (ภาพประกอบที่ OP1)  ผานแผนปฏิบัติงานประจําป มีคณะกรรมการประจําสํานักฯ ซึ่งมีผูอํานวยการฯ เปนประธาน 
ทําหนาท่ีใหขอเสนอแนะและใหความเห็นชอบการดําเนินงานในเรื่องตางๆ นอกจากน้ี ยังมีคณะกรรมการกํากับดูแล อาทิ 
คณะกรรมการวิจัย ทําหนาที่ใหขอเสนอแนะเรื่องบริหารจัดการงานวิจัยใหเปนไปตามระเบียบ/ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร  คณะกรรมการธรรมาภิบาลวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทําหนาที่กลั่นกรองขอรองเรียนท่ีเกิดข้ึนเพ่ือ
เสนอตอมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการตัดสินตอไป เปนตน 
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ในป 2563 สํานักฯ มีบุคลากรทั้งส้ิน 40 คน (ขอมูล ณ 30 กันยายน 2563) แบงเปน ผูบริหาร 6 คน บุคลากร 34 
คน ทําหนาที่ประสานดําเนินงานในเรื่องตางๆ ตามพันธกิจและระบบงานหลักของหนวยงาน จําแนกตามลักษณะการจาง 
แบงเปน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได ลูกจางชั่วคราวโครงการ ทั้งน้ี บุคลากรสายสนับสนุนของสํานักฯ ตองมี
คุณวุฒิตามเกณฑมาตรฐานกําหนดตําแหนงแตละระดับ และไดกําหนดใหหัวหนาฝายเปนตัวแทนทีมบริหารในการดูแลบริหาร
จัดการ โดยมีงานการเจาหนาท่ีคอยใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ และดําเนินงานในภาพรวม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 โครงสรางการบริหารสํานักวิจัยและพัฒนา  
(อางอิง ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การแบงโครงสรางสวนงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2563  

ณ วันท่ี 18 มิถุนายน 2563) 
 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม 

ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา 

คณะกรรมการวิจัย 

รองผูอํานวยการฯ  
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

รองผูอํานวยการฯ  
ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รองผูอํานวยการฯ  
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

รองผูอํานวยการฯ  
ดานพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม 

 

1. ฝายนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย 
 (หัวหนาฝาย) 

- สนับสนุนการบริหาร
องคกร 

2. ฝายบริหารจัดการทุนวิจัย 
 (หัวหนาฝาย) 

 

- บริหารจัดการทุนวิจัย 
และเครือขายวิจัย 

3. ฝายขอมูลและสารสนเทศวิจัย 
 (หัวหนาฝาย) 
 

- สนับสนุนการเผยแพรผลงาน 
วิจัย และยกยองเชิดชูเกียรติ 

- สนับสนุนการเผยแพรผลงาน
ตีพิมพ 

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิจัย 

- สนับสนุนการนําผลงาน 
วิจัยสูการใชประโยชน 

- ประสานงานวิจัยกับ
ชุมชนและอุตสาหกรรม 

4. ฝายพันธกิจวิจัยเพ่ือสังคม 
 (หัวหนาฝาย) 
 

5. ฝายบูรณภาพการวิจัย 
 (หัวหนาฝาย) 

 

- กํากับดูแลมาตรฐาน
การวิจัย 

- ธรรมาภิบาลวิจัย 
- การพัฒนานักวิจัย 
 

6. สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 
 (หนวยงานในกํากับ) 
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ภารกิจของสํานักวิจัยและพัฒนา 

 สํานักฯ ไดปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยอยางตอเน่ือง โดยมีรายละเอียดการใหบริการหลักท่ีสําคัญดังนี้   

 
ตารางท่ี 1  บริการหลักท่ีสําคัญของสํานักวิจัยและพัฒนา  

พันธกจิ บริการหลักท่ีสําคัญ การสนับสนุน/การสงมอบ ความสําคัญท่ีสงผลตอ
ความสําเร็จขององคกร 

1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยและ
นวัตกรรมอยางครบวงจร
ใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรวิจัยของ
มหาวิทยาลัยและ
ประเทศ 

2. สนับสนุนภารกิจดานการ
วิจัยของมหาวิทยาลัย 

3. กํากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

บริหารจัดการทุนวิจัย
และเครือขายวิจัย 

- ประสานงานกับคณะ/สถาบันวิจัย เพื่อให
เกิดการทํางานในลักษณะ program-
based และ research cluster 

- บริหารจัดการทุนวิจัยภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  

- บริหารจัดการเครือขายวิจัย  
- สารสนเทศงานวิจัย 
- กํากับดูแลมาตรฐานการวิจัย 

- สนับสนุนใหเกิดผลงานวิจัย
ที่สามารถนําไปใชประโยชน
ไดจริงท้ังเชิงพาณิชยและ
สังคม  

- เพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขัน และมีผลตอการ
เปรียบเทียบการจัดอันดับ 
เชน QS ranking, THE 
ranking เปนตน เผยแพรผลงานวิจัย

และการนําไปใช
ประโยชน 

- เผยแพรผลงานวิจัยและเชิดชูเกียรตินักวิจัย 
- สนับสนุนการเผยแพรผลงานตีพิมพ 
- ถายทอดเทคโนโลยี/องคความรูสูการใช

ประโยชน 
พัฒนานักวิจัย จัดอบรมใหความรู 
กํากับ ติดตามและ
ประเมินผล 

ติดตาม ประเมินผล โครงการวิจัยและ
เครือขายวิจัย  

 

ผลการดําเนินงานประจําป 2563 
ผลการดําเนินงานในดานตางๆ ของสํานักฯ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

1. งบประมาณวิจัยท่ีไดรับ 
 สํานักฯ เปนหนวยงานสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ไดดําเนินภารกิจในในเรื่องการจัดหา
และจัดสรรทุนวิจัยท้ังจากแหลงทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และจัดใหมีระบบสนับสนุนอ่ืนๆ สําหรับในป 2563 มีการ
ปรับเปลี่ยนระบบการจัดสรรงบประมาณในหลายภาคสวนทําใหไดรับงบประมาณลาชา ทําใหขอมูลบางสวนไมครบถวน
สมบูรณ สําหรับงบประมาณวิจัยในปงบประมาณ 2563 ท่ีไดรับรวมท้ังสิ้น 537.7 ลานบาท (ภาพประกอบท่ี 7.1-1) สวนใหญ
จะเปนงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกมากท่ีสุด (ภาพประกอบท่ี 7.1-2) จํานวน 445.7 ลานบาท คิดเปนรอยละ 82.9 ของ
งบประมาณวิจัยที่ไดรับท้ังหมด 

 

ภาพประกอบที่ 7.1-1  งบประมาณวิจัยท่ีไดรับ (ลานบาท) รวมทุกแหลงทุน ระหวางปงบประมาณ 2559-2563 
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ภาพประกอบที่ 7.1-2  งบประมาณวิจัยท่ีไดรับ (ลานบาท) จําแนกตามแหลงทุน ระหวางปงบประมาณ 2559-2563   
 

2. โครงการวิจัยท่ีไดรับทุน 
จากจํานวนโครงการวิจัยในภาพรวมท่ีสํานักฯ รับผิดชอบในปงบประมาณ 2563 มีจํานวนลดลงกวาปท่ีผานมา เน่ืองจาก

การปรับเปลี่ยนระบบการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงนโยบายภาครัฐท่ีเนนการวิจัยเชิงบูรณาการและเนนงานวิจัยตอยอดสูการ
นําไปใชประโยชน ทําใหโครงการวิจัยที่ไดรับสวนใหญจะเปนชุดโครงการ และ/หรือเปนโครงการท่ีมีขนาดใหญมีมูลคาสูง  

 
ภาพประกอบท่ี 4  จํานวนโครงการวิจัยท่ีไดรับทุน ประจําปงบประมาณ 2560-2563 

 

3. นักวิจัยท่ีมีผลงาน 
 3.1  นักวิจัยท่ีไดรับทุน 

 จากขอมูลจํานวนนักวิจัยที่ไดรับทุนตอจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ 2563 (ภาพ 
ประกอบท่ี 5) พบวามีนักวิจัยท่ีไดรับทุนจํานวน 706 คน คิดเปนรอยละ 29.0 และมีจํานวนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลป 
2562 เน่ืองจากสถานการณในปจจุบัน มีจํานวนอาจารย/นักวิจัยในมหาวิทยาลัยคอนขางมาก นักวิจัยอาวุโสจํานวนหนึ่งได
เกษียณอายุราชการ และนักวิจัยรุนใหมท่ีจะข้ึนมาทดแทนนั้นยังขาดประสบการณ ตองอาศัยระยะเวลาในการพัฒนา รวมถึง
นโยบายของประเทศที่สงเสริมการวิจัยแบบบูรณาการ แตละกลุมจะตองมีการวิจัยแบบครบวงจร ทําใหนักวิจัยบางกลุมที่ยัง
ขาดความพรอมไมสามารถจัดทําขอเสนอโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนได และนักวิจัยที่ไมสามารถปรับตัวไดก็จะสละสิทธ์ิในการ
ขอรับทุนน้ันไป 
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ภาพประกอบท่ี 5  รอยละของจํานวนนักวิจัยที่ไดรับทุนในชวงระหวางปงบประมาณ 2560-2563  
 
 3.2 นักวิจัยท่ีมีผลงานตีพิมพ 

 จากการทีม่หาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดกําหนดวิสัยทัศนในการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคมท่ีมี
ความเปนเลิศทางวิชาการ จึงกําหนดเปาหมายที่จะมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา 1 ใน 5 ของอาเซียน รวมถึงมีอันดับที่สูงขึ้น 
สํานักฯ จึงไดกําหนดกลยุทธการขับเคลื่อนการดําเนินงานดังกลาวเพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมายที่วางไว แตจากผลการ
ดําเนินงานในปที่ผานมา ถึงแมวาจํานวนผลงานตีพิมพในภาพรวมของมหาวิทยาลัยจะเพิ่มขึ้น (ภาพประกอบที่ 6) แตเมื่อ
วิเคราะหจํานวนนักวิจัยที่มีผลงาน (ภาพประกอบที่ 7) พบวายังมีจํานวนคอนขางคงท่ี และเปนนักวิจัยกลุมเดิม ดังน้ัน สํานักฯ 
จึงไดขับเคลื่อนการดําเนินงานดังกลาวโดยการสรางความรวมมือกับคณะ/หนวยงานตางๆ กําหนดแนวทางสงเสริมสนับสนุน
อยางเปนรูปธรรม ไมวาจะเปนการจัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนานักวิจัย การสนับสนุนทุนวิจัยทุกระดับรวมถึงทุนนักวิจัยหลัง
ปริญญาเอกอยางตอเน่ือง การกระตุนจูงใจใหบุคลากรทําวิจัยมากขึ้น สรางบรรยากาศใหเกิดความต่ืนตัวในการทําวิจัย การ
สงเสริมและอํานวยความสะดวกใหแกนักวิจัยในรูปแบบตางๆ ตลอดจนการสรางวัฒนธรรมยกยองชื่นชมนักวิจัยท่ีสรางผลงาน
ดีเดนท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ จัดทําฐานขอมูลผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และการสรางระบบเพื่อใหนักวิจัยใหเกิด
การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมอีกดวย 

 

ภาพประกอบที่ 6  จํานวนผลงานตีพิมพในฐานขอมูล WoS ในชวงระหวางป 2560-2563  

 

ภาพประกอบท่ี 7  สัดสวนจํานวนนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพในชวงระหวางป 2560-2563  
 

4. เครือขายท่ีมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุน 
จากการท่ีสํานักฯ ไดกําหนดกลยุทธเพ่ือรองรับแนวนโยบายระดับประเทศ โดยสงเสริมใหเกิดการวิจัยแบบกําหนด

ทิศทางเพ่ือผลักดันใหเกิดงานวิจัยแบบบูรณาการของภาคใต มุงเนนยุทธศาสตรงานวิจัยสําคัญในเรื่องตางๆ เชน อาหาร 
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ยางพารา ปาลมน้ํามัน เปนตน  สํานักฯ จึงไดสนับสนุนใหเกิดการจัดตั้งสถานวิจัยเฉพาะทางเพื่อรองรับงานวิจัยท่ีมีทิศทางและ
ผลลัพธขอตกลงที่ชัดเจนในเรื่องตางๆ  ซ่ึงเครือขายวิจัยแบงออกเปน 4 ประเภท ประกอบดวย  

- สาขาความเปนเลิศ (Discipline of Excellence: DoE)  
- ศูนยวิจัยความเปนเลิศ (Center of Excellence: CoE) 
- ศูนยวิจัย (Research Center: RC) 
- หนวยวิจัย (Research Unit: RU) 

ในป 2563 มีเครือขายวิจัยที่มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนรวมท้ังสิ้น 28 เครือขาย โดยในภาพรวมเครือขายวิจัย
ประเภท RC ไดรับการสนับสนุนมากท่ีสุด จํานวน 14 เครือขาย และเครือขายประเภท RU มีจํานวนลดลง (ภาพประกอบที่ 8 
และ 9) เนื่องดวยมหาวิทยาลัยมีนโยบายกําหนดทิศทางเครือขายวิจัยเกิดใหมท่ีชัดเจนมากขึ้น เนนสนับสนุนเครือขายวิจัย
ประเภท CoE DoE และ RC รวมถึงการยุบ/ควบรวมเครือขายวิจัยที่มีความซ้ําซอนกัน 

 

ภาพประกอบท่ี 8  จํานวนเครือขายวิจัยที่มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุน ประจําปงบประมาณ 2559-2563 

 
ภาพประกอบที่ 9  เครือขายวิจัยที่มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุน จําแนกตามประเภทของเครือขาย 

 

5. การพัฒนาอาจารย/นักวิจัย 
สํานักฯ เห็นความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพอาจารย/นักวิจัยของมหาวิทยาลัย ท้ังสวนที่เปนการพัฒนานักวิจัย

รุนกลางและการสรางนักวิจัยรุนใหมเพื่อมุงสูความนักวิจัยมืออาชีพ โดยไดดําเนินการภายใตกรอบแนวคิดท่ีวาบริบททั้งภายใน
และภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหมหาวิทยาลัยตองปรับตัว โดยเฉพาะดานการทํางานวิจัยใหทันกับ
สถานการณดังกลาว นักวิจัยจึงควรจะไดรับการพัฒนาเพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทํางานใหกาวไปขางหนาพรอม
กับการเติบโตของมหาวิทยาลัย สําหรับกิจกรรมการพัฒนาอาจารย/นักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยน้ัน สํานักฯ ไดจัดกิจกรรมใน
หลากหลายรูปแบบ ทั้งการบรรยาย/เสวนา การจัดประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจะมีการวิเคราะหขอมูลกลุมลูกคาท่ีสําคัญ
คือ อาจารย/นักวิจัย เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบในการออกแบบโครงการ และไดประชาสัมพันธโครงการผานชองทางตางๆ ไป
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ยังนักวิจัยกลุมเปาหมาย เชน นักวิจัยรุนใหม นักวิจัยกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซ่ึงในแตละปสํานักฯ ไดพยายามจัด
โครงการพัฒนาอาจารย/นักวิจัยใหมากข้ึน และครอบคลุมนักวิจัยใหครบถวนทุกกลุม โดยในป 2563 ไดวางแผนจัดโครงการไว
ท้ังสิ้น 13 โครงการ แตสามารถดําเนินการไดเพียง 9 โครงการ เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-
19)  และมีผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมรอยละ 89.8 (ภาพประกอบที่ 10) 
 

 
ภาพประกอบท่ี 10  จํานวนโครงการพัฒนาอาจารย/นักวิจัย 

 
6. บทความท่ีขอรับรางวัลตีพิมพ 
 สํานักฯ กําหนดกลยุทธการเพิ่มจํานวนผลงานตีพิมพโดยการสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย ซ่ึงไดกําหนดเงื่อนไข
การใหรางวัลผลงานตีพิมพแกอาจารย/นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏอยูในฐานขอมูล
สากล ท้ังนี้เพื่อเปนแรงจูงใจและสงเสริมใหอาจารย/นักวิจัยผลิตผลงานที่มีคุณภาพ  สําหรับการดําเนินงานที่ผานมามีการเสนอ
ขอรับการสนับสนุนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในปงบประมาณ 2563 มีบทความที่ขอรับรางวัลตีพิมพรวมทั้งสิ้น จํานวน 1,119 
บทความ ซึ่งเพ่ิมขึ้นกวาปที่ผานมา (ภาพประกอบท่ี 11) เน่ืองจากนักวิจัยใหความสําคัญกับการตีพิมพผลงานเพิ่มมากขึ้น  

 
ภาพประกอบท่ี 11  จํานวนบทความท่ีขอรับรางวัลตีพิมพ 

 

7. ตนฉบับบทความท่ีขอรับบริการจากหนวย Publication Clinic 
 สํานักฯ ไดจัดตั้งหนวย Publication Clinic ทําหนาที่สนับสนุนและสงเสริมใหนักวิจัยสามารถจัดทําตนฉบับ 
(manuscript) เพื่อลงตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลสากล เชน ฐานขอมูล WoS หรือ SCOPUS ใหมากขึ้น
โดยเฉพาะสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทําการประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ เม่ือนักวิจัยไดสงตนฉบับบทความวิจัย
แลว หนวยฯ จะพิจารณาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิตามสาขาของงานวิจัยเพ่ือพิจารณาบทความ หลังจากน้ันจึงจัดสงขอเสนอแนะ
กลับไปยังนักวิจัยพรอมทั้งแนะนําวารสารเพ่ือลงตีพิมพ และมีการติดตามความคืบหนาเปนระยะ ปจจุบันมีบทความที่ขอรับ
บริการเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยในปงบประมาณ 2563 มีตนฉบับท่ีขอรับบริการรวมทั้งส้ิน 184 เรื่อง (ภาพประกอบท่ี 12)  
ไดรับการตอบรับการตีพิมพแลวจํานวน 59 เรื่อง คิดเปนรอยละ 32.1  
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ภาพประกอบที่ 12  จํานวนตนฉบับบทความท่ีขอรับบริการจากหนวย Publication Clinic 

 

8. จํานวนบทความที่สงมาพิจารณาตีพิมพในวารสารสงขลานครินทร ฉบับ SJST 
 ปจจุบันวารสารสงขลานครินทร ฉบับ SJST เปนวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีอ่ยูในฐานขอมูล SCOPUS และอยู
ระหวางการยกระดับเพื่อเขาสูฐานขอมูล WoS และเมื่อพิจารณาจากจํานวนตนฉบับบทความท่ีสงมาลงตีพิมพและผานกระบวน 
การพิจารณาของกองบรรณาธิการวารสารฯ (ภาพประกอบที่ 13 และ 14) พบวามีแนวโนมเพิ่มขึ้น และเพื่อใหวารสารมี
คุณภาพอยูในระดับสูง จึงมีความเขมงวดในการพิจารณาคุณภาพของบทความที่จะลงตีพิมพ ทําใหบทความที่ไมเปนไปตาม
เกณฑคุณภาพท่ีวารสารกําหนด ถูกปฏิเสธการตีพิมพในสัดสวนที่สูงข้ึน  

 
ภาพประกอบที่ 13  บทความที่สงมาลงตีพิมพในวารสารสงขลานครินทร ฉบับ SJST ในระหวางป 2559-2563 

 
ภาพประกอบท่ี 14  บทความท่ีผานกระบวนการพิจารณาของกองบรรณาธิการวารสารสงขลานครินทร ฉบับ SJST  

ในระหวางป 2559-2563 
  

9. โครงการท่ีขอการรับรองมาตรฐาน 
 สํานักฯ ไดสงเสริมใหมีการนํามาตรฐานการวิจัยทั้งเชิงวิทยาศาสตรและสังคมศาสตรไปใชในกระบวนการวิจัย  
โดยมาตรฐานการวิจัยดังกลาวนี้เปนกลไกในการกํากับ ตรวจสอบ รับรอง และรักษามาตรฐานในกระบวนการดําเนินงานวิจัย 
เพื่อชวยยกระดับคุณภาพใหไดผลงานวิจัยเปนที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล สํานักฯ ไดดําเนินการเกี่ยวกับ
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มาตรฐานการวิจัยที่สําคัญในรูปแบบของคณะกรรมการ ซ่ึงทําหนาท่ีหลักๆ คือการจัดทํามาตรฐานการวิจัยเพ่ือใชเปนแนวทาง
และหลักเกณฑในการบริหารจัดการระบบการวิจัยใหมีมาตรฐานเดียวกัน พิจารณาและใหการรับรองขอเสนอโครงการ  ติดตาม
กํากับดูแลการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ  ซึ่งคณะกรรมการฯ ดังกลาว ประกอบดวย 

- คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
- คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
- คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวของสถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
- คณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยทางเคมีของหองปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 สําหรับการดําเนินการในปจจุบัน มีโครงการที่ขอการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในปงบประมาณ 2563 มี
จํานวนทั้งส้ิน 162 โครงการ เปนโครงการขอใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรมากที่สุด จํานวน 99 โครงการ (ภาพประกอบที่ 
15 และ 16) 

 

ภาพประกอบที่ 15  จํานวนโครงการท่ีขอการรับรองมาตรฐาน 

 
ภาพประกอบท่ี 16  จํานวนโครงการที่ขอการรับรองมาตรฐาน จําแนกตามมาตรฐานการวิจัย 

 

10. ความรวมมือกับภาคเอกชน/อุตสาหกรรม 
 สํานักฯ ไดสงเสริมการพัฒนาและยกระดับผลงานวิจัย งานสรางสรรค และผลงานนวัตกรรม ผานการสรางความ
รวมมือท่ีเปนรูปธรรมระหวางหนวยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต และหนวยงานภายนอกมากขึ้น โดยกําหนด 
กลยุทธการสรางความรวมมือโดยเฉพาะกับภาคเอกชน/อุตสาหกรรม รวมถึงผูใชประโยชนจากงานวิจัยอ่ืนๆ ซึ่งเปนกลุมลูกคา
เปาหมายของสํานักฯ เพื่อใหสามารถตอบสนองไดตรงกับความตองการ และใหเกิดการนําผลงานวิจัย องคความรูท่ีไดจากการ
วิจัยออกสูการใชประโยชนเชิงพาณิชยมากท่ีสุด ปจจุบันมีความรวมมือกับภาคเอกชน/อุตสาหกรรมที่เปนรูปธรรมรวมทั้งสิ้น 15 
หนวยงาน (ภาพประกอบที่ 17) 



 

 สํานักวิจัยและพัฒนา  10 

 
 

ภาพประกอบที่ 17  จํานวนความรวมมือกับภาคเอกชน/อุตสาหกรรม (หนวยงาน) 
 

11. ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
สํานักฯ มีระบบการส่ือสารและรับฟงขอมูลซึ่งพิจารณาถึงความตองการและความคาดหวังจากผูมีสวนไดสวนเสียเปน

สําคัญ ดังน้ัน สํานักฯ จึงไดจัดทําแบบสํารวจครอบคลุมในเรื่องตางๆ เพื่อวัดระดับความพึงพอใจลูกคาปละ 1 ครั้ง เพ่ือนําผล
การประเมิน ตลอดจนขอเสนอแนะตางๆ ที่ไดมาใชเปนประโยชนในการพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร เพื่อ
ตอบสนองผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียใหมีความพึงพอใจมากท่ีสุด สําหรับในปงบประมาณ 2563 กลุมผูตอบแบบสํารวจ
ความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักฯ  ประกอบดวย  อาจารย/นักวิจัย  ผูประสานงานวิจัยระดับคณะ  และบุคคลทั่วไป  
ผลสํารวจพบวาโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (  = 3.94) คิดเปนรอยละ 78.4 (ภาพประกอบที่ 18) โดยมีระดับความ
พึงพอใจในดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ และดานบุคลากร อยูในระดับมาก (  = 3.89 และ 4.06 ตามลําดับ)  
(ภาพประกอบท่ี 19) 

 

 

ภาพประกอบท่ี 18  รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการสํานักวิจัยและพัฒนา 

    

   
ภาพประกอบท่ี 19  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการสํานักวิจัยและพัฒนาในดานตางๆ 

เปรียบเทียบระหวางปงบประมาณ 2562-2563 
 

 


