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รายงานผลการดำเนินงานสำนักวิจัยและพัฒนา  
ประจำป 2559 

                                                              

ลักษณะองคกร 
สำนักวิจัยและพัฒนา ไดรับจัดต้ังเปนหนวยงานตามประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสวนราชการในมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร เมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม 2529 ใหเปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย ทำหนาที่กำหนดแนวทาง วางแผน 
ขับเคลื่อน และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยมุงการวิจัยบูรณาการในลักษณะที่เปนสหสาขาวิชา และใช
ทรัพยากรรวมกันทุกคณะ/หนวยงานท้ังภายในและภายนอก และนำผลการวิจัยไปใชประโยชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาคใต
และสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ    จนกระท่ังป 2547 ไดมีการปรับปรุงโครงสรางระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ท้ังระบบโดยใชสำนักวิจัยและพัฒนาเปนฐาน จึงมีการรวมเน้ืองานและบุคลากรจากงานสงเสริมการวิจัยและตำรา กองบริการ
การศึกษาเขากับสำนักวิจัยและพัฒนา และมีการโอนงานท่ีมีลักษณะเปนงานบริการวิชาการออกไปสังกัดหนวยงานอ่ืน  แลว
บูรณาการงานใหมออกเปน 4 ฝาย คือ ฝายแผนและบริหาร ฝายพัฒนาและประสานงานวิจัย ฝายประยุกตและเผยแพร
ผลงานวิจัย และฝายพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม 
 

วิสัยทศัน   
เปนองคกรบริหารจัดการงานวิจัยสูความเปนเลิศในระดับอาเซียน 

 

คานิยม 
สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยดวยใจบริการ (We Serve Research)   

 

พันธกิจ 
1. วางระบบบริหารจัดการงานวิจัยอยางครบวงจรตั้งแตตนน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ  
2. กำหนด กำกับ ดูแลระบบติดตามและประเมินผล 

 
สมรรถนะหลัก 

วางระบบบริหารจัดการงานวิจัยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรวิจัยของมหาวิทยาลัยและประเทศ   
 

โครงสรางการบรหิารงานของสำนักวิจัยและพัฒนา 
 สำนักวิจัยและพัฒนาดำเนินงานตามภารกิจที่ไดรับนโยบายและภารกิจหลักของสำนักฯ ภายใตการกำกับดูแลของ
รองอธิการบดีฝายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา โดยมีคณะกรรมการวิจัยทำหนาที่ในการกำกับดูแลใหคำปรึกษา ขอเสนอแนะ 
ดานการบริหารจัดการของสำนักฯ เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
 มีผูอำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาเปนผูบริหารสูงสุด บริหารงานในรูปแบบคลัสเตอร โดยมีรองผูอำนวยการฯ 
รองรับงานท่ีผูอำนวยการมอบหมาย ตลอดจนกำกับดูแลงานตามคลัสเตอรและฝายตามโครงสรางการบริหารองคกร ซึ่งแบง
ออกเปน 4 ฝาย ประกอบดวย รองผูอำนวยการดานวิทยาศาสตรสุขภาพ รองผูอำนวยการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
รองผูอำนวยการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   และรองผูอำนวยการดานพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับชุมชน  
 ในป 2559 สำนักวิจัยและพัฒนามีบุคลากรทั้งส้ิน 36 คน สังกัด 4 ฝายตามโครงสรางองคกรสำนักวิจัยและพัฒนา 
ทำหนาที่ประสานงานในเรื่องตางๆ ตามพันธกิจของหนวยงาน เชน การบริหารจัดการทุนวิจัย การเผยแพรผลงาน การติดตาม
และประเมินผล 
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รูปที ่1  โครงสรางการบริหารสำนักวิจัยและพัฒนา 
 
ภารกิจของสำนักวิจัยและพัฒนา 

สำนักวิจัยและพัฒนาไดปรับปรุงพัฒนาในเรื่องการบริหารจัดการงานวิจัยอยางตอเน่ือง ไดดำเนินงานรวมกับคูความ
รวมมือในการใหบริการ  ประกอบดวย  ใหความรูเกี่ยวกับการทำวิจัย  บริการจัดการทุนวิจัย  และบริการเผยแพรผลงานวิจัย  
ดังตารางท่ี 1   

 
ตารางท่ี 1  บริการของสำนักวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย  

พันธกิจ  บริการที่ให 
วางระบบบริหารจัดการ
งานวิจัย 

พัฒนานักวิจัย - โครงการอบรมใหความรูแกอาจารย/นักวิจัย  
บริหารทิศทางงานวิจัย - ประสานงานกับคณะฯ/สถาบันวิจัยฯ เพ่ือให

เกิดการทำงานในลักษณะ program-based 
และ research cluster 

จัดการทุนวิจัยและ
เครือขายวิจัย 

- การบริหารจัดการทุนวิจัยภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย แบงออกเปน 3 ประเภท คือ ทุน

รองอธิการบดีฝายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

ผูอำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา คณะกรรมการวิจัย 

รองผูอำนวยการฯ  
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

รองผูอำนวยการฯ  
ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รองผูอำนวยการฯ  
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

รองผูอำนวยการฯ  
ดานพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกบัสงัคม 

 

1. ฝายแผนและบริหาร 
(หัวหนาฝาย) 

- แผนและงบประมาณ 

- การเจาหนาท่ี 

- เลขานุการผูบริหาร 

- สารบรรณและธุรการ 

- พัสดุและอาคารสถานที ่

- การประชุม สัมมนา 

- การพัฒนานักวิจัย 
- ประกันคุณภาพ 

- การเงินและบัญชี 

2. ฝายพัฒนาและประสานงานวิจัย 
(หัวหนาฝาย) 

- ทุนเงินรายไดและ
งบประมาณแผนดิน 

- ทุนภายนอก 

- เครือขายวิจัย 
- สารสนเทศงานวิจัย 

- โครงการมหาวิทยาลัยวิจัย
แหงชาต ิ

 

3. ฝายประยุกตและ 
เผยแพรผลงานวิจัย 

(หัวหนาฝาย) 
 

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิจัย 

- การสงเสริมการตีพิมพ 

- การประชาสัมพันและเผยแพร
ผลงานวิจัย 

- วารสารวิชาการ SJST 
 

- การถายทอดเทคโนโลยี
และองคความรูจาก
งานวิจัย 

- ม.อ. เพื่อชุมชนเขมแข็ง 

- ประสานงานวิจัยเชิงพื้นท่ี 

- คลินิกเทคโนโลยี ม.อ. 
 

4. ฝายพันธกิจสัมพันธ 
มหาวิทยาลัยกับสังคม 

(หัวหนาฝาย) 
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พันธกิจ  บริการที่ให 
งบประมาณแผนดิน ทุนเงินรายไดมหาวิทยาลัย 
และทุนภายนอก 

- การจัดการเครือขายวิจัย (RU, RC, COE, DOE) 
- หองปฏิบัติการสูความเปนเลิศ 
- มาตรฐานการวิจัย 

เผยแพรผลงานวิจัย
และการนำไปใช
ประโยชน 

- สนับสนุนรางวัลตีพิมพ/คาตีพิมพบทความ  
(page charge) ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ 

- การเผยแพรผลงานวิจัยในเวทีระดับชาติและ
นานาชาติ 

- สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยี 
- การถายทอดองคความรูท่ีไดจากงานวิจัยสู

ชุมชนและการใชประโยชน 
กำกับ ดูแลระบบติดตาม
และประเมินผล 

จัดการทุนวิจัยและ
เครือขายวิจัย 

- การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ไดรับ
ทุน และเครือขายวิจัย 

 
ผลการดำเนินงานประจำป 2559 

สำนักวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย มีความมุงมั่นท่ีจะนำองคกรสูความเปนเลิศ
ดานการบริหารจัดการงานวิจัย และรวมขับเคล่ือนการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไปสูมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณภาพ โดยมี
การสงเสริมการวิจัยอยางมีทิศทางใหสอดรับกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัยและประเทศ วางระบบและ
การบริหารจัดการงานวิจัยอยางมืออาชีพ รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบ  มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน
ดังตอไปนี้ 

1. ผลงานตีพิมพ 
สำนักวิจัยและพัฒนาไดสนับสนุนทุนวิจัย และกำหนดผลลัพธที่เนนผลงานท่ีไดรับการตีพิมพ การสงเสริมการเผยแพร

ผลงานวิจัย เชน การสนับสนุนรางวัลผลงานตีพิมพ การสนับสนุนคาตีพิมพ ตลอดจนการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนานักวิจัยตางๆ 
มุงสงเสริมผลลัพธในเรื่องการเผยแพรและการนำไปใชประโยชนในรูปแบบของการตีพิมพซ่ึงเนนผลงานที่ไดรับการตีพิมพใน
ระดับนานาชาติ  ซึ่งเมื่อพิจารณาจากจำนวนผลงานตีพิมพในระดับนานาชาติ (รูปที่ 2) แลวพบวามีจำนวนเพ่ิมข้ึน 

 

 

รูปท่ี 2  จำนวนผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล WoS (เรื่อง) ระหวางป 2555-2559 
หมายเหต ุ จากฐานขอมูล Web of Science (ARTICLE OR REVIEW) Date: 08.09.2016 
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2. ผลงานวิจัยนำไปใชประโยชน 
สำนักวิจัยและพัฒนา ไดสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับผลงานวิจัย งานสรางสรรค ตลอดจนผลงาน

นวัตกรรม ผานการสรางความรวมมือที่เปนรูปธรรมระหวางหนวยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และหนวยงาน
ภายนอกมากขึ้น สงผลใหมีการนำผลงานวิจัยตลอดจนองคความรูท่ีไดจากการวิจัยออกสูการใชประโยชนมากข้ึนโดยลำดับ  
ท้ังเชิงวิชาการในลักษณะของผลงานท่ีไดรับการอางอิง (รูปที่ 3)  การใชประโยชนเชิงพาณิชยในลักษณะผลงานที่มีการขอใช
สิทธ์ิ (รูปท่ี 4) และหนวยงานท่ีมคีวามรวมมือกับภาคเอกชน/อุตสาหกรรม (รูปท่ี 5) 

 

 

รูปที ่3  จำนวนผลงานไดรับการอางอิง (เรื่อง)  ระหวางป 2555-2559 
หมายเหต ุ จากฐานขอมูล Web of Science (ARTICLE OR REVIEW) Date: 08.09.2016 

 

 

รูปท่ี 4  จำนวนผลงานใชประโยชนเชิงพาณิชย (เรื่อง) ระหวางป 2555-2559 
 

 

รูปท่ี 5  ความรวมมือกับภาคเอกชน/อุตสาหกรรม (หนวยงาน) ระหวางป 2557-2559 
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3. ผลงานนวตักรรม 
สำนักวิจัยและพัฒนา ไดพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพ่ือตอบสนองตอนโยบายของมหาวิทยาลัยในการมุง

สูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือนวัตกรรม โดยคำนึงถึงนวัตกรรมและ/หรือองคความรูใหมๆ ที่ไดจากการทำวิจัย ท่ีสามารถ
นำไปใชประโยชนได การนำเอาผลงานวิจัยตลอดจนองคความรูที่มีอยูในมหาวิทยาลัยไปใชประโยชนในรูปแบบของทรัพยสิน
ทางปญญาเปนแนวทางหนึ่งที่สำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศ ภายใตนโยบายระบบเศรษฐกิจฐานความรูและสังคมเศรษฐกิจ
สรางสรรค จำเปนจะตองมีสงเสริมพัฒนากลไกและระบบการทำงานท่ีเหมาะสมในการเชื่อมโยงระหวางมหาวิทยาลัยกับ
ภาคอุตสาหกรรม สำหรับในป 2559 มีผลงานที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาประเภทสิทธิบัตร 1 เรื่อง และ 
อนุสิทธิบัตร 37 เรื่อง (รูปท่ี 6)  

 

 

รูปท่ี 6  จำนวนผลงานท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา (เรื่อง) ระหวางป 2555-2559 
 

4. งบประมาณวิจัยที่ไดรับ 
สำนักวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ไดมีการดำเนินภารกิจ

เกี่ยวกับการจัดหาและจัดสรรทุนวิจัยทั้งจากแหลงทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมท้ังจัดใหมีระบบสนับสนุนอ่ืนๆ 
จากขอมูลงบประมาณวิจัยที่ไดรับในป 2559 (รูปท่ี 7) พบวาสวนใหญไดรับงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกมากท่ีสุด จำนวน 
223.98 ลานบาท คิดเปนรอยละ 60.26 ของงบประมาณที่ไดรับท้ังหมด 

 

รูปท่ี 7  งบประมาณวิจัยที่ไดรับ (ลานบาท) ระหวางปงบประมาณ 2555-2559  จำแนกตามแหลงทุน 
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5. นักวิจัยทีไ่ดรับทุน 
 สำนักวิจัยและพัฒนาไดใหความสำคัญกับการพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ ซ่ึงเปนองคประกอบหลักที่สำคัญในการสราง/
เผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่จะเกิดจากการวิจัยเพื่อการนำไปใชประโยชน โดยไดกำหนดแนวทางสงเสริมสนับสนุนอยาง
เปนรูปธรรม ไมวาจะเปนเรื่องการสรางระบบพัฒนานักวิจัย การสนับสนุนทุนวิจัยอยางตอเน่ือง การกระตุนจูงใจใหบุคลากร
ทำงานวิจัยมากข้ึน สรางบรรยากาศใหเกิดความต่ืนตัวทำวิจัย สงเสริมและอำนวยความสะดวกใหแกนักวิจัยในรูปแบบตางๆ 
ตลอดจนสรางวัฒนธรรมการชื่นชมยกยองนักวิจัยที่สรางผลงานดีเดนท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ จัดทำฐานขอมูล
ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมุงเนนโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยใหเกิดการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม รวมถึงสนับสนุน
ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกอีกดวย 

จากขอมูลจำนวนนักวิจัยท่ีไดรับทุนตั้งแตปงบประมาณ 2555-2559 (รูปท่ี 8) พบวามจีำนวนเพ่ิมขึน้ นอกจากนี้ เมื่อ
พิจารณาขอมูลในป 2559 พบวามีนักวิจัยท่ีไดรับทุนคิดเปนรอยละ 48.0 เปรียบเทียบกับขอมูลป 2558 มีจำนวนลดลงเล็กนอย  
 

 

รูปที ่8  นักวิจัยที่ไดรับทุนในชวงระหวางป 2555-2559  
 

จากผลลัพธในดานตางๆ ดังกลาวขางตนของสำนักวิจัยและพัฒนา เห็นไดถึงการดำเนินงานที่ตอบสนองและ
สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ไมวาจะเปนเรื่องของการสงเสริม สนับสนุนการสราง
นวัตกรรมจากการวิจัย  การเผยแพรผลงานเพ่ือสังคมและการนำไปใชประโยชน ในภาพรวมของทุกคณะ ทุกวิทยาเขต เพื่อ
ตอบสนองทิศทางการวิจัยและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเปนการวัดผลการปฏิบัติงานของสำนักฯ เพ่ือนำไปสู
การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานขององคกรใหดีขึ้น  ไมวาจะเปนเร่ืองการใหทุนวิจัย การใหรางวัลผลงานตีพิมพ 
การพัฒนานักวิจัย รวมถึงระบบบัณฑิตศึกษา 

 

6. โครงการวิจัยที่ไดรับทุน 
 สำนักวิจัยและพัฒนาดำเนินการสงเสริมและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมงานวิจัยของทุกคณะ/วิทยาเขต ในภาพ 
รวมทั้งมหาวิทยาลัยซ่ึงมีแนวโนมวามหาวิทยาลัยมีจำนวนโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนเพิ่มขึ้นทุกป (รูปที่ 9) ทั้งนี้ สำนักฯ จึงไดวาง
ระบบติดตามความกาวหนาในการใหทุนสนับสนุนการวิจัยและเครือขายวิจัย มีการกำหนดเงื่อนไขการใหทุน การติดตาม
ความกาวหนาการดำเนินโครงการ รวมทั้งติดตามโครงการวิจัยท่ีคางสง ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางแกไขเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด   
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รูปท่ี 9  จำนวนโครงการวิจัยที่ไดรับทุน (โครงการ) ประจำป 2555-2559 

 
7. ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

สำนักวิจัยและพัฒนา มีการสื่อสารและรับฟงขอมูล ซึ่งพิจารณาถึงความตองการและความคาดหวังจากผูมีสวนได
สวนเสียเปนสำคัญ เพ่ือนำมาสูการปรับปรุงพัฒนาระบบงาน กระบวนการปฏิบัติงาน และการพัฒนาการบริการใหมๆ โดยไดมี
การจัดทำและกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานทั้งระบบและปรับเปล่ียนการปฏิบัติงานใหเปน
ระบบมากข้ึนเพื่อตอบสนองอาจารยนักวิจัยและผูมีสวนไดสวนเสียใหมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ในป 2559 กลุมผูมีสวนไดสวนเสียประกอบดวย อาจารยนักวิจัย ผูประสานงานวิจัยระดับคณะ ไดแสดงความ
คิดเห็นตอการใหบริการของสำนักวิจัยและพัฒนา โดยมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.22) คิดเปนรอยละ 
79.5 (รูปที่ 10) โดยมีแนวโนมความพึงพอใจในดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ อยูในระดับปานกลาง  ( x = 4.12) 
สำหรับดานบุคลากร อยูในระดับมาก ( x = 4.32)  (รูปท่ี 11) 

 

 

รูปที ่10  รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการสำนักวิจัยและพัฒนา ระหวางป 2555-2559 
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รูปที ่11  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการสำนักวิจัยและพัฒนาในดานตางๆ ประจำป 2559 

 
8. การบริหารจัดการงบประมาณ 

สำนักวิจัยและพัฒนา ไดรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือใชในการบริหารงานภายในและบริหารงานกิจกรรมตางๆ ภายใต
กรอบภารกิจท่ีสำนักวิจัยและพัฒนารับผิดชอบ จากงบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได และกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้ ยังไดงบประมาณบางสวนจากหนวยงานภายนอก เชน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ที่นำมาใชในการ
จัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนนักวิจัยในรูปแบบตางๆ เชน การประชุมสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ  ท้ังนี้ ฝายการเงินจะมี
การรายงานผลการใชจายงบประมาณอยางเปนระบบทุกเดือน เพ่ือใหผูบริหารและบุคลากรสามารถตรวจสอบไดวาเปนไปตาม
แผนงานหรือวัตถุประสงคท่ีวางไว นอกจากน้ียังใหความสำคัญกับการสงเสริมใหบุคลากรมีความรูเรื่องกฎระเบียบทางดาน
การเงิน ซึ่งเปนเรื่องท่ีตองอาศัยความละเอียดรอบคอบเปนอยางมากในการดำเนินการใหถูกตอง เพ่ือลดความผิดพลาดซ่ึงอาจ
เกิดผลกระทบทางลบแกองคกรได   

ในป 2559 สำนักวิจัยและพัฒนามีการเจริญเติบโตและไดรับภารกิจเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีงบประมาณที่ไดรับจัดสรรคงท่ี
หรือไดรับเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กนอย  ซึ่งเม่ือพิจารณาจากการใชจายงบประมาณประจำปของสำนักวิจัยและพัฒนาแลว (รูปที่ 13) 
พบวางบประมาณในสวนของเงินรายไดสำนักวิจัยและพัฒนา ซึ่งเปนงบประมาณในสวนของเงินเดือนบุคลากรและ
งบดำเนินการ มีสัดสวนการใชจายมากกวางบประมาณที่ไดรับ   
 

 

รูปท่ี 12  สัดสวนการใชจายงบประมาณ (รอยละ) ประจำป 2557-2559 จำแนกตามแหลงทุน 
 


