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รายงานผลการดำเนินงานสำนักวิจัยและพัฒนา  
ประจำป 2560 

                                                                                     

ลักษณะองคกร 
สำนักวิจัยและพัฒนา ไดรับจัดต้ังเปนหนวยงานตามประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสวนราชการในมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร เมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม 2529 ใหเปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย ทำหนาที่กำหนดแนวทาง วางแผน 
ขับเคลื่อน และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยมุงการวิจัยสหสาขาวิชาในลักษณะที่เปนการผนึกกำลังคน และ
กำลังทรัพยากรรวมกับทุกคณะหนวยงานทั้งภายในและภายนอก และนำผลการวิจัยไปใชประโยชนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ภาคใตและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ จนกระทั่งป 2547 ไดมีการปรับปรุงโครงสรางระบบบริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยท้ังระบบ โดยใชสำนักวิจัยและพัฒนาเปนฐาน จึงมีการรวมเนื้องานและบุคลากรจากงานสงเสริมการวิจัยและ
ตำรา กองบริการการศึกษา เขากับสำนักวิจัยและพัฒนา และมีการโอนงานท่ีมีลักษณะเปนงานบริการวิชาการออกไปสังกัด
หนวยงานอ่ืน  แลวบูรณาการงานใหมออกเปน 4 ฝาย คือ ฝายแผนและบริหาร ฝายพัฒนาและประสานงานวิจัย ฝายประยุกต
และเผยแพรผลงานวิจัย และฝายพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม 
 

วิสัยทัศน   
เปนองคกรบริหารจัดการงานวิจัยสูความเปนเลิศในระดับภูมิภาคภายในป 2564 

 

คานิยม 
สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยดวยจิตบริการ (We Serve Research)   

 

พันธกิจ 
1. บริหารจัดการงานวิจัยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรวิจัยของมหาวิทยาลัยและประเทศ 
2. กำหนด กำกับ ดูแลระบบติดตามและประเมินผล 

 

สมรรถนะหลัก  
บริหารจัดการงานวิจัยอยางครบวงจรตั้งแตตนน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ 

 

โครงสรางการบรหิารงาน 
สำนักวิจัยและพัฒนาดำเนินงานตามภารกิจที่ไดรับนโยบายและภารกิจหลักของสำนักฯ ภายใตการกำกับดูแลของ

รองอธิการบดีฝายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา โดยมีคณะกรรมการวิจัยทำหนาที่ในการกำกับดูแลใหคำปรึกษา ขอเสนอแนะ 
ดานการบริหารจัดการของสำนักฯ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีผูอำนวยการ
สำนักวิจัยและพัฒนาเปนผูบริหารสูงสุด  รองผูอำนวยการฯ ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ รองผูอำนวยการฯ ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี   รองผูอำนวยการฯ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   และรองผูอำนวยการฯ ดานพันธกิจสัมพันธ
มหาวิทยาลัยกับชุมชน รองรับงานที่ผูอำนวยการมอบหมาย ตลอดจนกำกับดูแลการดำเนินงานของฝายตามโครงสรางการ
บริหารองคกร ซึ่งแบงออกเปน 4 ฝาย (รูปท่ี 1)  ผานแผนปฏิบัติงานประจำปของสำนักวิจัยและพัฒนา  

สำหรับในป 2560 สำนักวิจัยและพัฒนามีบุคลากรท้ังสิ้น 37 คน สังกัด 4 ฝายตามโครงสรางองคกรสำนักวิจัยและ
พัฒนา ทำหนาที่ประสานงานในเรื่องตางๆ ตามพันธกิจและระบบงานหลักของหนวยงาน เชน การบริหารจัดการทุนวิจัย การ
เผยแพรผลงาน การติดตามและประเมินผล 
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รูปที ่1  โครงสรางการบริหารสำนักวิจัยและพัฒนา 

 

ภารกิจของสำนักวิจัยและพัฒนา 
สำนักวิจัยและพัฒนาไดปรับปรุงพัฒนาในเรื่องการบริหารจัดการงานวิจัยอยางตอเน่ือง ไดดำเนินงานรวมกับคูความ

รวมมือในการใหบริการ  ประกอบดวย  ใหความรูเกี่ยวกับการทำวิจัย  บริหารจัดการทุนวิจัย  และบริการเผยแพรผลงานวิจัย  
ดังตารางท่ี 1   

 
ตารางท่ี 1   การบริการของสำนักวิจัยและพัฒนา  

พันธกิจ การสนับสนุน 
บริหารจัดการงานวิจัยใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรวิจัยของมหาวิทยาลัยและ
ประเทศ 

พัฒนานักวิจัย - โครงการอบรมใหความรูแกอาจารย/นักวิจัย 
จัดการทุนวิจัยและ
เครือขายวิจัย 

- ประสานงานกับคณะฯ/สถาบันวิจัยฯ เพื่อให
เกิดการทำงานในลักษณะ program-based 
และ research cluster 

- การบริหารจัดการทุนวิจัยภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
ทุนเงินรายไดมหาวิทยาลัย และทุนภายนอก 

- การจัดการเครือขายวิจัย (RU, RC, CoE, 
DoE) 

รองอธิการบดีฝายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

ผูอำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา คณะกรรมการวิจัย 

รองผูอำนวยการฯ  
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

รองผูอำนวยการฯ  
ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รองผูอำนวยการฯ  
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

รองผูอำนวยการฯ  
ดานพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกบัสงัคม 

 

1. ฝายแผนและบริหาร 
(หัวหนาฝาย) 

- สนับสนุนดานการบริหาร
องคกร 

- การพัฒนานักวิจัย 

- มาตรฐานการวิจัย 
 

2. ฝายพัฒนาและประสานงานวิจัย 
(หัวหนาฝาย) 

- บริหารจัดการทุนวิจัย 

- เครือขายวิจัย 
- สารสนเทศงานวิจัย 

 

3. ฝายประยุกตและ 
เผยแพรผลงานวิจัย 

(หัวหนาฝาย) 
 

- สนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัย และยกยองเชดิชู
เกียรติ 

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิจัย 

 

- ถายทอดเทคโนโลย ี

- การนำผลงานวิจัยสูการใช
ประโยชน 

4. ฝายพันธกิจสัมพันธ 
มหาวิทยาลัยกับสังคม 

(หัวหนาฝาย) 
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พันธกิจ การสนับสนุน 
- หองปฏิบัติการสูความเปนเลิศ 
- มาตรฐานการวิจัย 

 เผยแพรผลงานวิจัย
และการนำไปใช
ประโยชน 

- การเผยแพรผลงานวิจัยในเวทีระดับชาติและ
นานาชาติ 

- สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยี 
- การถายทอดองคความรูที่ไดจากงานวิจัยสู

ชุมชนและการใชประโยชน 
- วารสารสงขลานครินทร ฉบับ SJST 

กำกับ ดูแลระบบติดตามและ
ประเมินผล 

จัดการทุนวิจัยและ
เครือขายวิจยั 

- การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยท่ี
ไดรับทุน และเครือขายวิจัย 

 

ผลการดำเนินงานประจำป 2560 

ผลการดำเนินงานในดานตางๆ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

1. งบประมาณวิจัยท่ีไดรับ 
 สำนักวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ดำเนินภารกิจเก่ียวกับการ
จัดหาและจัดสรรทุนวิจัยท้ังจากแหลงทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมท้ังจัดใหมีระบบสนับสนุนอ่ืนๆ  จากขอมูล
งบประมาณวิจัยที่ไดรับในป 2560 (รูปท่ี 2) พบวาสวนใหญไดรับงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกมากท่ีสุด จำนวน 351.55 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 87.56 ของงบประมาณท่ีไดรับทั้งหมด 
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รูปท่ี 2  งบประมาณวิจัยที่ไดรับ (ลานบาท) ระหวางปงบประมาณ 2556-2560  จำแนกตามแหลงทุน 
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2. นักวิจัยที่ไดรับทุน 
 สำนักวิจัยและพัฒนา ใหความสำคัญกับการพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ ซึ่งเปนองคประกอบหลักสำคัญในการสราง/
เผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีจะเกิดจากการวิจัยสูการนำไปใชประโยชน โดยไดกำหนดแนวทางสงเสริมสนับสนุนอยาง
เปนรูปธรรม ไมวาจะเปนการจัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนานักวิจัย การสนับสนุนทุนวิจัยทุกระดับรวมถึงทุนนักวิจัยหลังปริญญา
เอกอยางตอเนื่อง การกระตุนจูงใจใหบุคลากรทำวิจัยมากขึ้น สรางบรรยากาศใหเกิดความตื่นตัวในการทำวิจัย การสงเสริมและ
อำนวยความสะดวกใหแกนักวิจัยในรูปแบบตางๆ ตลอดจนสรางวัฒนธรรมการชื่นชมยกยองนักวิจัยที่สรางผลงานดีเดนทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ จัดทำฐานขอมูลผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมุงเนนการสรางระบบเพื่อใหนักวิจัย
ใหเกิดการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม อีกดวย 

จากขอมูลรอยละจำนวนนักวิจัยที่ไดรับทุนตอจำนวนอาจารยประจำที่ปฏิบัติงานจริง ป 2556-2560 (รูปที่ 3) พบวา
มีจำนวนใกลเคียงกัน และเมื่อพิจารณาขอมูลในป 2560 พบวามีนักวิจัยที่ไดรับทุนคิดเปนรอยละ 61.8 และเมื่อเปรียบเทียบ
กับขอมูลป 2559 พบวามีจำนวนเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 22.3  
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รูปที ่3  นักวิจัยที่ไดรับทุน (รอยละ) ในชวงระหวางป 2556-2560  
 

3. โครงการวิจัยท่ีไดรับทุน 
 จากการท่ีสำนักวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยน้ัน มีการดำเนิน
ภารกิจเก่ียวกับการบริหารจัดการทุนวิจัยทั้งจากแหลงทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงจัดระบบสนับสนุนอ่ืนๆ 
และจากขอมูลจำนวนโครงการวิจัยท่ีไดรับในป 2556-2560 (รูปท่ี 4) พบวาภาพรวมจำนวนโครงการวิจัยมีจำนวนเพ่ิมข้ึน  

ในการบริหารจัดการทุนวิจัยน้ัน สำนักวิจัยและพัฒนาไดวางระบบติดตามและประเมินผล โดยมีการกำหนดเงื่อนไข
การใหทุน การตดิตามผลการดำเนินโครงการอยางใกลชิด รวมท้ังติดตามโครงการวิจัยท่ีคางสง ท้ังนี้เพ่ือหาแนวทางปองกัน
และแกไขขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 

 
รูปท่ี 4  จำนวนโครงการวิจัยที่ไดรับทุน (โครงการ) ประจำป 2556-2560 
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4. โครงการถายทอดเทคโนโลยี 
สำนักวิจัยและพัฒนา ดำเนินภารกิจในดานการประสานงานและเชื่อมโยงการวิจัย อีกท้ังใหบริการสนับสนุนงานวิจัย

ท่ีเปนประโยชนเพื่อนำไปสูกระบวนการศึกษาวิจัยและถายทอดองคความรูกลับไปยังชุมชนและภาคอุตสาหกรรม โดยวิธีการ
ตางๆ เชน การฝกอบรมดานเทคนิค การใหความรูท่ีเกิดจากการวิจัยและพัฒนาในลักษณะการบรรยาย สาธิต หรือการฝก
ปฏิบัติ รวมทั้งการสรางเครื่องตนแบบ ท้ังนี้ในการดำเนินการจะตองมีกลุมเปาหมายท่ีชัดเจนเพื่อหวังผลใหเกิดการนำความรูไป
ใชประโยชนไดจริง    โดยในป 2556-2560 มีโครงการที่ไดรับการสนับสนุนในการถายทอดเทคโนโลยี (รูปที่ 5) 
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รูปท่ี 5  จำนวนโครงการถายทอดเทคโนโลยี ประจำป 2556-2560 

 
จากผลลัพธตามตัวชี้วัดตางๆ ดังกลาวขางตนของสำนักวิจัยและพัฒนา เห็นไดถึงการดำเนินงานท่ีตอบสนองและ

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

 
5. ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

สำนักวิจัยและพัฒนามีระบบการสื่อสารและรับฟงขอมูล ซึ่งพิจารณาถึงความตองการและความคาดหวังจากผูมีสวน
ไดสวนเสียเปนสำคัญ เพื่อนำมาสูการปรับปรุงพัฒนาระบบงาน กระบวนการปฏิบัติงาน และการพัฒนาการบริการใหมๆ โดย
ไดมีการจัดทำและกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานท้ังระบบและปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานให
เปนระบบมากขึ้นเพื่อตอบสนองอาจารยนักวิจัยและผูมีสวนไดสวนเสียใหมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ในปการศึกษา 2560 กลุมผูมีสวนไดสวนเสียประกอบดวย อาจารยนักวิจัย ผูประสานงานวิจัยระดับคณะ ไดแสดง
ความคิดเห็นตอการใหบริการของสำนักวิจัยและพัฒนา โดยมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.83)  
คิดเปนรอยละ 76.6 (รูปที่ 6) โดยมีแนวโนมความพึงพอใจในดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ และดานบุคลากร   
อยูในระดับปานกลาง ( x = 3.77 และ 3.89 ตามลำดับ)  (รูปท่ี 7) 
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รูปท่ี 6  รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการสำนักวิจัยและพัฒนา ระหวางป 2556-2560 
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รูปท่ี 7  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการสำนักวิจัยและพัฒนาในดานตางๆ ประจำป 2560 

 
6. การบริหารจัดการงบประมาณ 

สำนักวิจัยและพัฒนา ไดรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือใชในการบริหารงานภายในและบริหารงานกิจกรรมตางๆ ภายใต
กรอบภารกิจท่ีสำนักวิจัยและพัฒนารับผิดชอบ จากงบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได และกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี ้ยังไดงบประมาณบางสวนจากหนวยงานภายนอก เชน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ที่นำมาใชในการ
จัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนนักวิจัยในรูปแบบตางๆ เชน การประชุมสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ  ท้ังนี้ ฝายการเงินจะมี
การรายงานผลการใชจายงบประมาณอยางเปนระบบทุกเดือน เพ่ือใหผูบริหารและบุคลากรสามารถตรวจสอบไดวาเปนไปตาม
แผนงานหรือวัตถุประสงคท่ีวางไว นอกจากน้ียังใหความสำคัญกับการสงเสริมใหบุคลากรมีความรูเรื่องกฎระเบียบทางดาน
การเงิน ซึ่งเปนเรื่องท่ีตองอาศัยความละเอียดรอบคอบเปนอยางมากในการดำเนินการใหถูกตอง เพ่ือลดความผิดพลาดซ่ึงอาจ
เกิดผลกระทบทางลบแกองคกรได  
 ในป 2560 สำนักวิจัยและพัฒนามีการเจริญเติบโตและไดรับภารกิจเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีงบประมาณที่ไดรับจัดสรรใน
สวนของงบดำเนินการคงที่หรือไดรับเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กนอย  ซึ่งเมื่อพิจารณาจากการใชจายงบประมาณประจำปของสำนักวิจัย
และพัฒนาแลว (รูปท่ี 8) พบวางบประมาณเงินรายไดสำนักวิจัยและพัฒนาซึ่งเปนงบดำเนินการมีสัดสวนการใชจายมากกวา
งบประมาณที่ไดรับ 
   

 

തܠ = 3.7, SD = 1.07
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รูปท่ี 8  สัดสวนการใชจายงบประมาณ (รอยละ) ประจำป 2557-2560 จำแนกตามแหลงทุน 

 


