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รายงานผลการดำเนินงานสำนักวิจัยและพัฒนา  
ประจำป 2561 

                                                                                     

ลักษณะองคกร 
สำนักวิจัยและพัฒนาไดรับจัดตั้งเปนหนวยงานตามประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร เม่ือวันที่ 23 พฤษภาคม 2529 ใหเปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย ทำหนาท่ีกำหนดแนวทาง วางแผน 
ขับเคล่ือน และสนับสนุนภารกิจดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมุงการวิจัยสหสาขาวิชาในลักษณะที่เปนการผนึกกำลังคน 
และกำลังทรัพยากรรวมกับทุกคณะหนวยงานทั้งภายในและภายนอก และนำผลการวิจัยไปใชประโยชนเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาภาคใตและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ จนกระทั่งป 2547 ไดมีการปรับปรุงโครงสรางระบบบริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยทั้งระบบ โดยมีสำนักวิจัยและพัฒนาเปนหนวยสนับสนุนปฏิบัติการหลักดานการวิจัย จึงไดมีการรวมเนื้องานและ
บุคลากรจากงานสงเสริมการวิจัยและตำรา กองบริการการศึกษา เขากับสำนักวิจัยและพัฒนา และมีการโอนงานท่ีมีลักษณะ
เปนงานบริการวิชาการออกไปสังกัดหนวยงานอ่ืน แลวบูรณาการงานใหมออกเปน 4 ฝาย ประกอบดวย ฝายแผนและบริหาร 
ฝายพัฒนาและประสานงานวิจัย ฝายประยุกตและเผยแพรผลงานวิจัย และฝายพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม 
 

วิสัยทัศน   
เปนองคกรบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมสูความเปนเลิศ 

 

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  
บริหารจัดการระบบงานวิจัยและนวัตกรรมอยางครบวงจร 

 

โครงสรางการบรหิารงาน 
สำนักวิจัยและพัฒนาดำเนินงานตามภารกิจที่ไดรับนโยบายและภารกิจหลักของสำนักฯ ภายใตการกำกับดูแลของ

รองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม โดยมีคณะกรรมการวิจัยทำหนาท่ีในการกำกับดูแลใหคำปรึกษา ขอเสนอแนะ ดานการ
บริหารจัดการของสำนักฯ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีผูอำนวยการสำนักวิจัยและ
พัฒนาเปนผูบริหารสูงสุด  มีรองผูอำนวยการฯ ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ รองผูอำนวยการฯ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
รองผูอำนวยการฯ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   และรองผูอำนวยการฯ ดานพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับชุมชน 
รองรับงานท่ีผูอำนวยการมอบหมาย ตลอดจนกำกับดูแลการดำเนินงานของฝายตามโครงสรางการบริหารองคกร ซ่ึงแบง
ออกเปน 4 ฝาย (รูปที่ 1)  ผานแผนปฏิบัติงานประจำปของสำนักวิจัยและพัฒนา  
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รูปที่ 1  โครงสรางการบริหารสำนักวิจัยและพัฒนา 

 

ภารกิจของสำนักวิจัยและพัฒนา 
สำนักวิจัยและพัฒนาไดปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยอยางตอเน่ือง  โดยมีรายละเอียดการใหบริการ

หลักท่ีสำคัญดังตอไปนี้   
 

ตารางท่ี 1  บริการหลักท่ีสำคัญของสำนักวิจัยและพัฒนา  

พันธกิจ การบริการหลักท่ี
สำคัญ 

การสนับสนุน 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยอยางครบวงจรให
สอดคลองกับยุทธศาสตรวิจัย
ของมหาวิทยาลัยและ
ประเทศ 

2. สนับสนุนภารกิจดานการวิจัย
ของมหาวิทยาลัย 

3. กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผลโครงการวิจัย 

พัฒนานักวิจัย - โครงการอบรมใหความรูแกอาจารย/นักวิจัย 
บริหารจัดการทุนวิจัย
และเครือขายวิจัย 

- ประสานงานกับคณะ/สถาบันวิจัย เพ่ือใหเกิดการ
ทำงานในลักษณะ program-based และ research 
cluster 

- การบริหารจัดการทุนวิจัยภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย แบงเปน ทุนเงินรายไดมหาวิทยาลัย 
และทุนภายนอก 

- การบริหารจัดการเครือขายวิจัย (RU, RC, CoE, DoE) 
- หองปฏิบัติการสูความเปนเลิศ 
- สารสนเทศงานวิจัย 
- การกำกับดูแลมาตรฐานการวิจัย 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม 

ผูอำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา คณะกรรมการวิจัย 

รองผูอำนวยการฯ  
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

รองผูอำนวยการฯ  
ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รองผูอำนวยการฯ  
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

รองผูอำนวยการฯ  
ดานพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกบัสงัคม 

 

ฝายแผนและบริหาร 
(หัวหนาฝาย) 

- สนับสนุนดานการบริหาร
องคกร 

- การพัฒนานักวิจัย 

- กำกับดูแลมาตรฐานการวิจัย 
 

ฝายพัฒนาและประสานงานวิจัย 
(หัวหนาฝาย) 

- บริหารจัดการทุนวิจัย 

- บริหารจัดการเครือขาย
วิจัย 

- สารสนเทศงานวิจัย 
 

ฝายประยุกตและ 
เผยแพรผลงานวิจัย 

(หัวหนาฝาย) 
 

- สนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัย และยกยอง 
เชิดชูเกียรติ 

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิจัย 

 

- ถายทอดเทคโนโลย ี

- สนับสนุนการนำผลงาน 
วิจัยสูการใชประโยชน 

ฝายพันธกิจสัมพันธ 
มหาวิทยาลัยกับสงัคม 

(หัวหนาฝาย) 
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พันธกิจ การบริการหลักท่ี
สำคัญ 

การสนับสนุน 

เผยแพรผลงานวิจัยและ
การนำไปใชประโยชน 

- การเผยแพรผลงานวิจัยในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 
- สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีสูการใชประโยชน 
- วารสารสงขลานครินทร ฉบับ SJST 

กำหนด กำกับ ติดตาม
และประเมินผล 

- การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย เครือขายวิจัย
และโครงการถายทอดเทคโนโลยี 

 

ผลการดำเนินงานประจำป 2561 

ผลการดำเนินงานในดานตางๆ  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

1. งบประมาณวิจัยท่ีไดรับ 
 สำนักวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ไดดำเนินภารกิจเกี่ยวกับ
การจัดหาและจัดสรรทุนวิจัยทั้งจากแหลงทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดใหมีระบบสนับสนุนอ่ืนๆ จากขอมูล
งบประมาณวิจัยที่ไดรับในป 2561 ไดรับงบประมาณวิจัยทั้งส้ิน 431.10 ลานบาท (รูปท่ี 2) ซึ่งมีจำนวนสูงขึ้นจากปที่ผานมา 
โดยสวนใหญจะไดรับงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกมากที่สุด (รปูที่ 3) จำนวน 388.55 ลานบาท คิดเปนรอยละ 90.13 
ของงบประมาณวิจัยท่ีไดรับทั้งหมด 

2557

2558

2559

2560

2561

250.61 

222.73 

248.00 

401.47 

437.64 

 

รูปที่ 2  งบประมาณวิจัยท่ีไดรับ (ลานบาท) รวมทุกแหลงทุน ระหวางปงบประมาณ 2557-2561 
 

2557

2558

2559

2560

2561

4.78

11.39

8.02

6.74

11.51

45.11

49.58

41.45

43.19

37.59

200.73

161.77

198.54

351.55

388.55

ต่างประเทศ ภายใน ภายนอก
 

รูปท่ี 3  งบประมาณวิจัยที่ไดรับ (ลานบาท) ระหวางปงบประมาณ 2557-2561  จำแนกตามแหลงทุน 



 

 สำนักวิจัยและพัฒนา  4 

2. นักวิจัยที่ไดรับทุน 
 สำนักวิจัยและพัฒนาใหความสำคัญกับการพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ ไดกำหนดแนวทางสงเสริมสนับสนุนอยางเปน
รูปธรรม ไมวาจะเปนการจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนานักวิจัย การสนับสนุนทุนวิจัยทุกระดับรวมถึงทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก
อยางตอเน่ือง การกระตุนจูงใจใหบุคลากรทำวิจัยมากข้ึน สรางบรรยากาศใหเกิดความต่ืนตัวในการทำวิจัย การสงเสริมและ
อำนวยความสะดวกใหแกนักวิจัยในรูปแบบตางๆ ตลอดจนสรางวัฒนธรรมการชื่นชมยกยองนักวิจัยท่ีสรางผลงานดีเดนทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ จัดทำฐานขอมูลผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมุงเนนการสรางระบบเพื่อใหนักวิจัย
ใหเกิดการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมอีกดวย 
 จากขอมูลรอยละจำนวนนักวิจัยที่ไดรับทุนตอจำนวนอาจารยประจำที่ปฏิบัติงานจริง ต้ังแตป 2557-2561 (รูปที่ 4) 
เมือ่พิจารณาขอมูลในป 2561 พบวามีนักวิจัยที่ไดรับทุนคิดเปนรอยละ 53.6 และเมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลป 2560 พบวามี
จำนวนลดลงคิดเปนรอยละ 13.3  

 

2557

2558

2559

2560

2561

32.2

50.3

48.0

61.8

53.6

 

รูปที่ 4  นักวิจัยที่ไดรับทุน (รอยละ) ในชวงระหวางป 2557-2561  
 

3. โครงการวิจัยท่ีไดรับทุน 
 จากการท่ีสำนกัวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนั้น จึงไดมีการดำเนิน
ภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทุนวิจัยทั้งจากแหลงทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงจัดระบบสนับสนุนอื่นๆ และ
จากขอมูลจำนวนโครงการวิจัยที่ไดรับในป 2561 (รูปท่ี 5) ถึงแมวาจำนวนโครงการวิจัยในภาพรวมที่สำนักฯ ดูแลจะมีจำนวนลดลง
แตมูลคาทุนที่ไดรับมีมูลคาสูงข้ึนกวาปท่ีผานมา สืบเน่ืองจากนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีสงเสริมการวิจัยแบบบูรณาการ และแต
ละกลุมจะตองมีการวิจัยแบบครบวงจร ซึ่งอาจสงผลใหนักวิจัยบางกลุมท่ียังขาดความพรอมไมสามารถจัดทำขอเสนอโครงการ
เพื่อเสนอขอรับทุนได 
 

2557

2558

2559

2560

2561

970 

1,046 

1,173 

1,541 

1,254 

 
รูปท่ี 5  จำนวนโครงการวิจัยที่ไดรับทุน (โครงการ) ประจำป 2557-2561 

 



 

 สำนักวิจัยและพัฒนา  5 

4. โครงการถายทอดเทคโนโลยี 
สำนักวิจัยและพัฒนาดำเนินภารกิจในดานการประสานงานและเช่ือมโยงการวิจัย อีกทั้งใหบริการสนับสนุนงานวิจัยที่

เปนประโยชนเพ่ือนำไปสูกระบวนการศึกษาวิจัยและถายทอดองคความรูกลับไปยังชุมชนและภาคอุตสาหกรรม โดยวิธีการ
ตางๆ เชน การฝกอบรมดานเทคนิค การใหความรูท่ีเกิดจากการวิจัยและพัฒนาในลักษณะการบรรยาย สาธิต หรือการฝก
ปฏิบัติ รวมทั้งการสรางเครื่องตนแบบ ท้ังนี้ในการดำเนินการจะตองมีกลุมเปาหมายท่ีชัดเจนเพื่อหวังผลใหเกิดการนำความรูไป
ใชประโยชนไดจริง  โดยในป 2557-2561 มีโครงการที่ไดรับการสนับสนุนในการถายทอดเทคโนโลยี ดังรายละเอียดแสดงในรูป
ท่ี 6 

2557

2558

2559

2560

2561

10 

16 

16 

10 

14 

 

รูปท่ี 6  จำนวนโครงการถายทอดเทคโนโลยี ประจำป 2557-2561 
 

จากผลลัพธตามตัวชี้วัดตางๆ ดังกลาวขางตนของสำนักวิจัยและพัฒนา เห็นไดถึงการดำเนินงานท่ีตอบสนองและ
สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ไมวาจะเปนเรื่องของการสงเสริม สนับสนุนการสราง
นวัตกรรมจากการวิจัย  การเผยแพรผลงานเพ่ือสังคมและการนำไปใชประโยชน ในภาพรวมของทุกคณะ ทุกวิทยาเขต เพื่อ
ตอบสนองทิศทางการวิจัยและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเปนการวัดผลการปฏิบัติงานของสำนักฯ เพ่ือนำไปสู
การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานขององคกรใหดีขึ้น  ไมวาจะเปนเร่ืองการใหทุนวิจัย การใหรางวัลผลงานตีพิมพ 
การพัฒนานักวิจัย  

 
5. ความพึงพอใจตอการใหบรกิาร 

สำนักวิจัยและพัฒนามีระบบการส่ือสารและรับฟงขอมูล ซ่ึงพิจารณาถึงความตองการและความคาดหวังจากผูมีสวน
ไดสวนเสียเปนสำคัญ ดังนั้น สำนักฯ จึงไดจัดทำแบบสำรวจครอบคลุมในเรื่องตางๆ เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจลูกคาปละ 1 
ครั้ง เพ่ือนำผลการประเมิน ตลอดจนขอเสนอแนะตางๆ ท่ีไดมาใชเปนประโยชนในการพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานของ
องคกร เพื่อตอบสนองอาจารยนักวิจัยและผูมีสวนไดสวนเสียใหมีความพึงพอใจมากที่สุด 

ในปการศึกษา 2561 กลุมผูมีสวนไดสวนเสียประกอบดวย อาจารยนักวิจัย ผูประสานงานวิจัยระดับคณะ ไดแสดง
ความคิดเห็นตอการใหบริการของสำนักวิจัยและพัฒนา โดยมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.9) คิด
เปนรอยละ 78.3 (รูปท่ี 23) โดยมีแนวโนมความพึงพอใจในดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ และดานบุคลากร อยูใน
ระดับปานกลาง ( x = 3.9 และ 4.0 ตามลำดับ)  (รูปท่ี 7) 
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2557

2558

2559

2560

2561

77.4 

78.3 

79.5 

76.6 

78.3 

 

തܠ                                                                 = 3.9, SD = 0.87  

รูปท่ี 7  รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการสำนักวิจัยและพัฒนา ระหวางป 2557-2561 

 

3.9

3.9

3.7

3.4

3.9

การประชาสมัพนัธ์ 

แจ้งข้อมูลข่าวสาร

ความทนัสมยัของข้อมูล

ความสะดวกในการ

ติดต่อสือสาร

ความละเอียดชดัเจน

ของขนัตอน/แบบฟอร์ม

ระยะเวลาในการให้บริการ

ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขนัตอนการให้บริการ 

(n = 84) 

  

3.9

4.0

3.8

3.9

3.9

ความสภุาพเป็นกนัเอง

ความรู้ความชาํนาญ

ในงานทีรบัผิดชอบ

ความรวดเรว็ในการ

ให้บริการ

ความสามารถ

ในการแก้ไขปัญหา

การรบัฟังความคิดเหน็

จากผู้รบับริการ

ความพึงพอใจด้านบุคลากร (n = 84) 

 

รูปท่ี 8  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการสำนักวิจัยและพัฒนาในดานตางๆ ประจำป 2561 

 
6. 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 2561 สำนักวิจัยและพัฒนามีการเจริญเติบโตและไดรับภารกิจเพ่ิมขึ้น ในขณะท่ีงบประมาณที่ไดรับจัดสรรใน
สวนของงบดำเนินการคงที่หรือไดรับเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กนอย  ซึ่งเมื่อพิจารณาจากการใชจายงบประมาณประจำปของสำนักวิจัย
และพัฒนาแลว (รูปท่ี 9) พบวางบประมาณเงินรายไดสำนักวิจัยและพัฒนาซึ่งเปนงบดำเนินการมีสัดสวนการใชจายมากกวา
งบประมาณที่ไดรับ 
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งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้

สาํนักวิจยัและพัฒนา

เงินรายได้ส่วนกลาง

กองทุนวิจยั

วิทยาเขตหาดใหญ่

กองทุนวิจยั

มหาวิทยาลยั

99.8

99.6

56.6

42.8

48.6

99.8

104.1

65.3

70.2

75.0

98.0

104.7

75.7

91.3

73.5

73.6

99.9

66.5

87.1

86.4

91.8

98.0

68.1

89.2

65.1

2557 2558 2559 2560 2561
 

รูปท่ี 9  สัดสวนการใชจายงบประมาณ (รอยละ) ประจำป 2557-2561 จำแนกตามแหลงทุน 

 


