รายงานผลการดําเนินงานสํานักวิจัยและพัฒนา
ประจําป 2563
สํานักวิจัยและพั ฒนาได รับ จั ดตั้งเป นหนวยงานตามประกาศพระราชกฤษฎีกาจัด ตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัย
สงขลานคริน ทร เมื่อวั นที่ 23 พฤษภาคม 2529 ให เป นหนวยงานกลางของมหาวิท ยาลัย ทํ าหน าที่กํ าหนดแนวทาง วางแผน
ขับเคลื่อน และสนับสนุนภารกิจดานการวิจัยของมหาวิทยาลั ย โดยมุงการวิจัยสหสาขาวิชาในลักษณะที่ เปนการผนึกกําลังคน และ
กําลังทรัพยากรรวมกับ ทุกคณะหนวยงานทั้งภายในและภายนอก และนําผลการวิจัยไปใชป ระโยชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ภาคใต แ ละสอดคล องกั บ การพั ฒ นาประเทศ จนกระทั่ ง ป 2547 ได มี ก ารปรั บ ปรุง โครงสร า งระบบบริ หารงานวิ จั ยของ
มหาวิทยาลัยทั้งระบบ โดยมีสํานักฯ เปนหนวยสนับสนุนปฏิบัติการหลักดานการวิจัย จึงไดมีการรวมเนื้องานและบุคลากรจาก
สํานักฯ เขากั บงานสงเสริมการวิจัยและตํ ารา กองบริก ารการศึกษา และโอนงานที่มี ลักษณะเป นงานบริการวิชาการออกไป
สังกัด หนวยงานอื่น ปจจุบัน สํานักฯ ไดบูรณาการงานและปรับโครงสรางการบริหาร โดยแบงออกเปน 5 ฝาย ประกอบดวย
ฝายนโยบายและยุทธศาสตรการวิจั ย ฝ ายบริหารจั ดการทุน วิจัย ฝายขอมู ลและสารสนเทศวิจัย ฝายพันธกิจ วิจัยเพื่อสังคม
และฝายบูรณภาพการวิจัย
วิสัยทัศน
เปนองคกรบริหารจัด การงานวิจัยและนวัตกรรมสูความเปนเลิศ
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัต กรรมอยางครบวงจรใหสอดคลองกับยุทธศาสตรวิจัยของ
มหาวิทยาลัยและประเทศ
2. สนับสนุนภารกิจดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย
3. กํากับ ติดตาม และประเมินผล
คานิยม
R = Responsibility ความรับผิดชอบตอตนเอง การทํางาน และสังคม
D = Devotion มุงมั่น ทุมเท คํานึงถึงประโยชนสวนรวม
O = Optimistic การมีทัศนคติการทํางานในเชิงบวก
วัฒนธรรมองคกร
We Serve Research
สมรรถนะหลัก
บริหารจัด การระบบงานวิจัยและนวัต กรรมแบบบูรณาการอยางครบวงจร

โครงสรางการบริหารงาน
สํานักฯ ดําเนิ นงานตามภารกิ จ ที่ ไดรั บ นโยบายจากมหาวิทยาลั ย และภารกิ จหลั กของสํ านัก ฯ โดยบริห ารงานใน
รูปแบบคลัสเตอร ภายใตการกํากับ ดูแลของรองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัต กรรม ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักวิจัยและ
พัฒนาเปนผูบริหารสูงสุด มีรองผูอํานวยการฯ ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ รองผูอํานวยการฯ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รองผู อํานวยการฯ ดานมนุษ ยศาสตรและสังคมศาสตร และรองผูอํานวยการฯ ดานพั นธกิจสัมพั นธมหาวิทยาลั ยกับ ชุมชน
รองรับงานที่ผูอํานวยการฯ มอบหมาย ตลอดจนกํากับดูแลการดําเนินงานของฝายตามโครงสรางการบริหาร ซึ่งแบงออกเปน
5 ฝาย (ภาพประกอบที่ OP1) ผานแผนปฏิบัติงานประจําป มีคณะกรรมการประจําสํานักฯ ซึ่งมีผูอํานวยการฯ เปนประธาน
ทําหนา ที่ให ขอเสนอแนะและใหค วามเห็ นชอบการดําเนิ นงานในเรื่องตางๆ นอกจากนี้ ยั งมีคณะกรรมการกํ ากับ ดูแล อาทิ
คณะกรรมการวิจัย ทําหนาที่ใหขอเสนอแนะเรื่องบริห ารจัด การงานวิจัยใหเปนไปตามระเบียบ/ขอ บังคับ ของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร คณะกรรมการธรรมาภิบาลวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทําหนาที่กลั่นกรองข อรองเรียนที่เกิด ขึ้นเพื่อ
เสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการตัดสินตอไป เปนตน
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ในป 2563 สํานักฯ มีบุคลากรทั้งสิ้น 40 คน (ขอมูล ณ 30 กันยายน 2563) แบงเปน ผูบริหาร 6 คน บุคลากร 34
คน ทําหนาที่ ประสานดํ าเนิน งานในเรื่ องต างๆ ตามพั นธกิจและระบบงานหลักของหนว ยงาน จําแนกตามลั กษณะการจา ง
แบ งเปน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได ลูกจางชั่วคราวโครงการ ทั้งนี้ บุคลากรสายสนับสนุนของสํ านักฯ ตองมี
คุณวุฒิตามเกณฑมาตรฐานกําหนดตําแหนงแตละระดับ และไดกําหนดใหหัวหนาฝายเปนตัวแทนทีมบริหารในการดูแลบริหาร
จัดการ โดยมีงานการเจาหนาที่คอยใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ และดําเนินงานในภาพรวม
รองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม

ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา
คณะกรรมการวิจัย

รองผูอํานวยการฯ
ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

- สนับสนุนการบริหาร
องคกร

รองผูอํานวยการฯ
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ

รองผูอํานวยการฯ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. ฝายนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย
(หัวหนาฝาย)

4. ฝายพันธกิจวิจัยเพื่อสังคม
(หัวหนาฝาย)

2. ฝายบริหารจัดการทุนวิจัย
(หัวหนาฝาย)

5. ฝายบูรณภาพการวิจัย
(หัวหนาฝาย)

3. ฝายขอมูลและสารสนเทศวิจัย
(หัวหนาฝาย)

6. สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
(หนวยงานในกํากับ)

- บริหารจัดการทุนวิจัย
และเครือขายวิจัย

- สนับสนุนการเผยแพรผลงาน
วิจัย และยกยองเชิดชูเกียรติ
- สนับสนุนการเผยแพรผลงาน
ตีพิมพ
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิจัย

รองผูอํานวยการฯ

ดานพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม

- สนับสนุนการนําผลงาน
วิจัยสูการใชประโยชน
- ประสานงานวิจัยกับ
ชุมชนและอุตสาหกรรม

- กํากับดูแลมาตรฐาน
การวิจัย
- ธรรมาภิบาลวิจัย
- การพัฒนานัก วิจัย

ภาพประกอบที่ 1 โครงสรางการบริหารสํานักวิจัยและพัฒนา
(อางอิง ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การแบงโครงสรางสวนงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563)
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ภารกิจของสํานักวิจัยและพัฒนา
สํานักฯ ไดปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยอยางตอเนื่อง โดยมีรายละเอียดการใหบริการหลักที่สําคัญดังนี้
ตารางที่ 1 บริการหลักที่สําคัญของสํานักวิจัยและพัฒนา
พันธกิจ

บริการหลักที่สําคัญ

การสนับสนุน/การสงมอบ

1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยและ
นวัตกรรมอยางครบวงจร
ใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรวิจัยของ
มหาวิทยาลัยและ
ประเทศ
2. สนับสนุนภารกิจดานการ
วิจัยของมหาวิทยาลัย
3. กํากับ ติดตาม และ
ประเมินผล

บริหารจัดการทุนวิจัย
และเครือขายวิจัย

- ประสานงานกับคณะ/สถาบันวิจัย เพื่อให
เกิดการทํางานในลักษณะ programbased และ research cluster
- บริหารจัดการทุนวิจัยภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
- บริหารจัดการเครือขายวิจัย
- สารสนเทศงานวิจัย
- กํากับดูแลมาตรฐานการวิจัย
- เผยแพรผลงานวิจัยและเชิดชูเกียรตินักวิจัย
- สนับสนุนการเผยแพรผลงานตีพิมพ
- ถายทอดเทคโนโลยี/องคความรูสูการใช
ประโยชน
จัดอบรมใหความรู
ติดตาม ประเมินผล โครงการวิจัยและ
เครือขายวิจัย

เผยแพรผลงานวิจัย
และการนําไปใช
ประโยชน
พัฒนานักวิจัย
กํากับ ติดตามและ
ประเมินผล

ความสําคัญที่สงผลตอ
ความสําเร็จขององคกร
- สนับสนุนใหเกิดผลงานวิจัย
ที่สามารถนําไปใชประโยชน
ไดจริงทั้งเชิงพาณิชยและ
สังคม
- เพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขัน และมีผลตอการ
เปรียบเทียบการจัดอันดับ
เชน QS ranking, THE
ranking เปนตน

ผลการดําเนินงานประจําป 2563
ผลการดําเนินงานในดานตางๆ ของสํานักฯ มีรายละเอียดดังตอไปนี้

1. งบประมาณวิจัยที่ไดรับ
สํานักฯ เปนหนวยงานสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ไดดําเนินภารกิจในในเรื่องการจัด หา
และจัดสรรทุนวิจัยทั้งจากแหลงทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และจัดใหมีระบบสนับสนุนอื่นๆ สําหรับ ในป 2563 มีการ
ปรับเปลี่ยนระบบการจัดสรรงบประมาณในหลายภาคสวนทําใหไดรับงบประมาณลาชา
ทําใหขอมูลบางสวนไมครบถวน
สมบูรณ สําหรับงบประมาณวิจัยในปงบประมาณ 2563 ที่ไดรับรวมทั้งสิ้น 537.7 ลานบาท (ภาพประกอบที่ 7.1-1) สวนใหญ
จะเปนงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกมากที่สุด (ภาพประกอบที่ 7.1-2) จํานวน 445.7 ลานบาท คิดเปนรอยละ 82.9 ของ
งบประมาณวิจัยที่ไดรับทั้งหมด

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

2. โครงการวิจัยที่ไดรับทุน
จากจํานวนโครงการวิจัยในภาพรวมที่สํานักฯ รับผิดชอบในปงบประมาณ 2563 มีจํานวนลดลงกวาปที่ผานมา เนื่องจาก
การปรับเปลี่ยนระบบการจัดสรรงบประมาณ
รวมถึงนโยบายภาครัฐที่เนนการวิจัยเชิงบูรณาการและเนนงานวิจัยตอยอดสูการ
นําไปใชประโยชน ทําใหโครงการวิจัยที่ไดรับสวนใหญจะเปนชุด โครงการ และ/หรือเปนโครงการที่มีขนาดใหญมีมูลคาสูง

ภาพประกอบที่ 4 จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับทุน ประจําปงบประมาณ 2560-2563

3. นักวิจัยที่มีผลงาน
3.1 นักวิจัยที่ไดรับทุน
จากขอมูลจํานวนนักวิจัยที่ไดรับทุนตอจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ 2563 (ภาพ
ประกอบที่ 5) พบวามีนักวิจัยที่ไดรับทุนจํานวน 706 คน คิดเปนรอยละ 29.0 และมีจํานวนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลป
2562 เนื่องจากสถานการณในปจจุบัน มีจํานวนอาจารย/นักวิจัยในมหาวิทยาลัยคอนขางมาก นักวิจัยอาวุโสจํานวนหนึ่งได
เกษียณอายุราชการ และนักวิจัยรุนใหมที่จะขึ้นมาทดแทนนั้นยังขาดประสบการณ ตองอาศัยระยะเวลาในการพัฒนา รวมถึง
นโยบายของประเทศที่สงเสริมการวิจัยแบบบูรณาการ แตละกลุมจะตองมีการวิจัยแบบครบวงจร ทําใหนักวิจัยบางกลุมที่ยัง
ขาดความพรอมไมสามารถจัดทําขอเสนอโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนได และนักวิจัยที่ไมสามารถปรับตัวไดก็จะสละสิทธิ์ในการ
ขอรับทุนนั้นไป
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ภาพประกอบที่ 5 รอยละของจํานวนนักวิจัยที่ไดรับทุนในชวงระหวางปงบประมาณ 2560-2563
3.2 นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ
จากการทีม่ หาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดกําหนดวิสัยทัศนในการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคมที่มี
ความเปนเลิศทางวิชาการ จึงกําหนดเปาหมายที่จะมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา 1 ใน 5 ของอาเซียน รวมถึงมีอันดับที่สูงขึ้น
สํานักฯ จึงไดกําหนดกลยุทธการขับเคลื่อนการดําเนินงานดังกลาวเพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายที่วางไว แตจากผลการ
ดําเนินงานในปที่ผานมา ถึงแมวาจํานวนผลงานตีพิมพในภาพรวมของมหาวิทยาลัยจะเพิ่มขึ้น (ภาพประกอบที่ 6) แตเมื่อ
วิเคราะหจํานวนนักวิจัยที่มีผลงาน (ภาพประกอบที่ 7) พบวายังมีจํานวนคอนขางคงที่ และเปนนักวิจัยกลุมเดิม ดังนั้น สํานักฯ
จึงไดขับเคลื่อนการดําเนินงานดังกลาวโดยการสรางความรวมมือกับคณะ/หนวยงานตางๆ กําหนดแนวทางสงเสริมสนับสนุน
อยางเปนรูป ธรรม ไมวาจะเปนการจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนานักวิจัย การสนับสนุนทุนวิจัยทุกระดับรวมถึงทุนนักวิจัยหลัง
ปริญญาเอกอยางตอเนื่อง การกระตุนจูงใจใหบุคลากรทําวิจัยมากขึ้น สรางบรรยากาศใหเกิดความตื่นตัวในการทําวิจัย การ
สงเสริมและอํานวยความสะดวกใหแกนักวิจัยในรูปแบบตางๆ ตลอดจนการสรางวัฒนธรรมยกยองชื่นชมนักวิจัยที่สรางผลงาน
ดีเดนทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ จัดทําฐานขอมูลผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และการสรางระบบเพื่อใหนักวิจัยใหเกิด
การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมอีกดวย

ภาพประกอบที่ 6 จํานวนผลงานตีพิมพในฐานขอมูล WoS ในชวงระหวางป 2560-2563

ภาพประกอบที่ 7 สัดสวนจํานวนนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพในชวงระหวางป 2560-2563

4. เครือขายที่มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุน
จากการทีส่ ํานักฯ ไดกําหนดกลยุทธเพื่อรองรับแนวนโยบายระดับประเทศ โดยสงเสริมใหเกิดการวิจัยแบบกําหนด
ทิศทางเพื่อผลักดันใหเกิดงานวิจัยแบบบูรณาการของภาคใต มุงเนนยุทธศาสตรงานวิจัยสําคัญในเรื่องตางๆ เชน อาหาร
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ยางพารา ปาลมน้ํามัน เปนตน สํานักฯ จึงไดสนับสนุนใหเกิดการจัดตั้งสถานวิจัยเฉพาะทางเพื่อรองรับงานวิจัยที่มีทิศทางและ
ผลลัพธขอตกลงที่ชัดเจนในเรื่องตางๆ ซึ่งเครือขายวิจัยแบงออกเปน 4 ประเภท ประกอบดวย
- สาขาความเปนเลิศ (Discipline of Excellence: DoE)
- ศูนยวิจัยความเปนเลิศ (Center of Excellence: CoE)
- ศูนยวิจัย (Research Center: RC)
- หนวยวิจัย (Research Unit: RU)
ในป 2563 มีเครือขายวิจัยที่มหาวิทยาลัยใหการสนับ สนุนรวมทั้งสิ้น 28 เครือขาย โดยในภาพรวมเครือขายวิจัย
ประเภท RC ไดรับการสนับสนุนมากที่สุด จํานวน 14 เครือขาย และเครือขายประเภท RU มีจํานวนลดลง (ภาพประกอบที่ 8
และ 9) เนื่องดวยมหาวิทยาลัยมีนโยบายกําหนดทิศทางเครือขายวิจัยเกิดใหมที่ชัดเจนมากขึ้น เนนสนับสนุนเครือขายวิจัย
ประเภท CoE DoE และ RC รวมถึงการยุบ/ควบรวมเครือขายวิจัยที่มีความซ้ําซอนกัน

ภาพประกอบที่ 8 จํานวนเครือขายวิจัยที่มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุน ประจําปงบประมาณ 2559-2563

ภาพประกอบที่ 9 เครือขายวิจัยที่มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุน จําแนกตามประเภทของเครือขาย

5. การพัฒนาอาจารย/นักวิจัย
สํานักฯ เห็นความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพอาจารย/นักวิจัยของมหาวิทยาลัย ทั้งสวนที่เปนการพัฒนานักวิจัย
รุนกลางและการสรางนักวิจัยรุนใหมเพื่อมุงสูความนักวิจัยมืออาชีพ โดยไดดําเนินการภายใตกรอบแนวคิด ที่วาบริบ ททั้งภายใน
และภายนอกมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย างรวดเร็ ว ทํ าให ม หาวิ ท ยาลั ย ต อ งปรั บ ตั ว โดยเฉพาะด า นการทํ า งานวิ จั ย ให ทัน กั บ
สถานการณดังกลาว นักวิจัยจึงควรจะไดรับ การพัฒนาเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทํางานใหกาวไปขางหนาพรอม
กับ การเติบ โตของมหาวิทยาลัย สําหรับ กิจกรรมการพัฒนาอาจารย/นักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยนั้น สํานักฯ ไดจัด กิจกรรมใน
หลากหลายรูปแบบ ทั้งการบรรยาย/เสวนา การจัด ประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจะมีการวิเคราะหขอมูลกลุมลูกคาที่สําคัญ
คือ อาจารย/นักวิจัย เพื่อใชเปนขอมูลประกอบในการออกแบบโครงการ และไดประชาสัมพันธโครงการผานชองทางตางๆ ไป
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ยังนักวิจัยกลุมเปาหมาย เชน นักวิจัยรุนใหม นักวิจัยกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซึ่งในแตละปสํานักฯ ไดพยายามจัด
โครงการพัฒนาอาจารย/นักวิจัยใหมากขึ้น และครอบคลุมนักวิจัยใหครบถวนทุกกลุม โดยในป 2563 ไดวางแผนจัดโครงการไว
ทั้งสิ้น 13 โครงการ แตสามารถดําเนินการไดเพียง 9 โครงการ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID19) และมีผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมรอยละ 89.8 (ภาพประกอบที่ 10)

ภาพประกอบที่ 10 จํานวนโครงการพัฒนาอาจารย/นักวิจัย

6. บทความที่ขอรับรางวัลตีพิมพ
สํานักฯ กําหนดกลยุทธการเพิ่มจํานวนผลงานตีพิมพโดยการสนับ สนุนการตีพิมพบทความวิจัย ซึ่งไดกําหนดเงื่อนไข
การใหรางวัลผลงานตีพิมพแกอาจารย/นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติที่ป รากฏอยูในฐานขอมูล
สากล ทั้งนี้เพื่อเปนแรงจูงใจและสงเสริมใหอาจารย/นักวิจัยผลิตผลงานที่มีคุณภาพ สําหรับ การดําเนินงานที่ผานมามีการเสนอ
ขอรับการสนับสนุนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในปงบประมาณ 2563 มีบทความที่ขอรับรางวัลตีพิมพรวมทั้งสิ้น จํานวน 1,119
บทความ ซึ่งเพิ่มขึ้นกวาปที่ผานมา (ภาพประกอบที่ 11) เนื่องจากนักวิจัยใหความสําคัญ กับการตีพิมพผลงานเพิ่มมากขึ้น

ภาพประกอบที่ 11 จํานวนบทความที่ขอรับรางวัลตีพิมพ

7. ตนฉบับบทความที่ขอรับบริการจากหนวย Publication Clinic
สํ า นั ก ฯ ได จั ด ตั้ ง หน ว ย Publication Clinic ทํ า หน าที่ ส นั บ สนุ นและส ง เสริ มให นั ก วิ จั ยสามารถจั ด ทํ า ต น ฉบั บ
(manuscript) เพื่อลงตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลสากล เชน ฐานขอมูล WoS หรือ SCOPUS ใหมากขึ้น
โดยเฉพาะสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทําการประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ เมื่อนักวิจัยไดสงตนฉบับบทความวิจัย
แลว หนวยฯ จะพิจารณาคัด เลือกผูทรงคุณวุฒิตามสาขาของงานวิจัยเพื่อพิจารณาบทความ หลังจากนั้นจึงจัดสงขอเสนอแนะ
กลับ ไปยังนักวิจัยพรอมทั้งแนะนําวารสารเพื่อลงตีพิมพ และมีการติดตามความคืบหนาเปนระยะ ปจจุบันมีบทความที่ขอรับ
บริการเพิ่ม ขึ้นอยางตอเนื่ อง โดยในปงบประมาณ 2563 มีตนฉบับ ที่ขอรับ บริการรวมทั้งสิ้น 184 เรื่อง (ภาพประกอบที่ 12)
ไดรับการตอบรับการตีพิมพแลวจํานวน 59 เรื่อง คิดเปนรอยละ 32.1
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ภาพประกอบที่ 12 จํานวนตนฉบับบทความที่ขอรับบริการจากหนวย Publication Clinic

8. จํานวนบทความที่สงมาพิจารณาตีพิมพในวารสารสงขลานครินทร ฉบับ SJST
ปจจุบันวารสารสงขลานครินทร ฉบับ SJST เปนวารสารวิชาการระดับนานาชาติทอี่ ยูในฐานขอมูล SCOPUS และอยู
ระหวางการยกระดับเพื่อเขาสูฐานขอมูล WoS และเมื่อพิจารณาจากจํานวนตนฉบับบทความที่สงมาลงตีพิมพและผานกระบวน
การพิจารณาของกองบรรณาธิการวารสารฯ (ภาพประกอบที่ 13 และ 14) พบวามีแนวโนมเพิ่มขึ้น และเพื่อใหวารสารมี
คุณภาพอยูในระดับสูง จึงมีความเขมงวดในการพิจารณาคุณภาพของบทความที่จะลงตีพิมพ ทําใหบทความที่ไมเปนไปตาม
เกณฑคุณภาพที่วารสารกําหนด ถูกปฏิเสธการตีพิมพในสัดสวนที่สูงขึ้น

ภาพประกอบที่ 13 บทความที่สงมาลงตีพิมพในวารสารสงขลานครินทร ฉบับ SJST ในระหวางป 2559-2563

ภาพประกอบที่ 14 บทความที่ผานกระบวนการพิจารณาของกองบรรณาธิการวารสารสงขลานครินทร ฉบับ SJST
ในระหวางป 2559-2563

9. โครงการที่ขอการรับรองมาตรฐาน
สํานั ก ฯ ได สง เสริ มให มีก ารนํ า มาตรฐานการวิ จั ย ทั้ งเชิ งวิ ทยาศาสตร และสั ง คมศาสตร ไปใช ในกระบวนการวิ จั ย
โดยมาตรฐานการวิจัย ดังกลาวนี้เปนกลไกในการกํากับ ตรวจสอบ รับ รอง และรักษามาตรฐานในกระบวนการดําเนินงานวิจัย
เพื่อชวยยกระดับ คุ ณภาพให ได ผลงานวิจัยเปนที่ย อมรับ ทั้งในระดับ ประเทศและระดับ สากล สํ านักฯ ได ดําเนินการเกี่ยวกั บ
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มาตรฐานการวิจัยที่สําคัญในรูปแบบของคณะกรรมการ ซึ่งทําหนาที่หลักๆ คือการจัด ทํามาตรฐานการวิจัยเพื่อใชเปนแนวทาง
และหลักเกณฑในการบริหารจัดการระบบการวิจัยใหมีมาตรฐานเดียวกัน พิจารณาและใหการรับ รองขอเสนอโครงการ ติดตาม
กํากับดูแลการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ ซึ่งคณะกรรมการฯ ดังกลาว ประกอบดวย
- คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัต วของสถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- คณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยทางเคมีของหองปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สําหรับการดําเนินการในปจจุบัน มีโครงการที่ขอการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในปงบประมาณ 2563 มี
จํานวนทั้งสิ้น 162 โครงการ เปนโครงการขอใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรมากที่สุด จํานวน 99 โครงการ (ภาพประกอบที่
15 และ 16)

ภาพประกอบที่ 15 จํานวนโครงการที่ขอการรับรองมาตรฐาน

ภาพประกอบที่ 16 จํานวนโครงการที่ขอการรับรองมาตรฐาน จําแนกตามมาตรฐานการวิจัย

10. ความรวมมือกับภาคเอกชน/อุตสาหกรรม
สํานักฯ ไดสงเสริ มการพัฒนาและยกระดับ ผลงานวิจัย งานสร างสรรค และผลงานนวัต กรรม ผานการสรางความ
รวมมื อ ที่ เป น รู ป ธรรมระหว างหน ว ยงานทั้ งภายในมหาวิท ยาลั ย /วิ ท ยาเขต และหน ว ยงานภายนอกมากขึ้ น โดยกํ า หนด
กลยุทธการสรางความรวมมือโดยเฉพาะกับภาคเอกชน/อุต สาหกรรม รวมถึงผูใชประโยชนจากงานวิจัยอื่นๆ ซึ่งเปนกลุมลูกคา
เปาหมายของสํานักฯ เพื่อใหสามารถตอบสนองไดตรงกับความตองการ และใหเกิดการนําผลงานวิจัย องคความรูที่ไดจากการ
วิจัยออกสูการใชประโยชนเชิงพาณิชยมากที่สุด ปจจุบันมีความรวมมือกับภาคเอกชน/อุตสาหกรรมที่เปนรูป ธรรมรวมทั้งสิ้น 15
หนวยงาน (ภาพประกอบที่ 17)
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ภาพประกอบที่ 17 จํานวนความรวมมือกับภาคเอกชน/อุตสาหกรรม (หนวยงาน)

11. ความพึงพอใจของผูรับบริการ
สํานักฯ มีระบบการสื่อสารและรับฟงขอมูลซึ่งพิจารณาถึงความตองการและความคาดหวังจากผูมีสวนไดสวนเสีย เปน
สําคัญ ดังนั้น สํานักฯ จึงไดจัดทําแบบสํารวจครอบคลุมในเรื่องตางๆ เพื่อวัดระดับความพึงพอใจลูกคาปละ 1 ครั้ง เพื่อนําผล
การประเมิน ตลอดจนขอเสนอแนะตางๆ ที่ไดมาใชเปนประโยชนในการพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร เพื่อ
ตอบสนองผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียใหมีความพึงพอใจมากที่สุด สําหรับในปงบประมาณ 2563 กลุมผูต อบแบบสํารวจ
ความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักฯ ประกอบดวย อาจารย/นักวิจัย ผูประสานงานวิจัยระดับคณะ และบุคคลทั่วไป
ผลสํารวจพบวาโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ( = 3.94) คิดเปนรอยละ 78.4 (ภาพประกอบที่ 18) โดยมีระดับความ
พึงพอใจในดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ และดานบุคลากร อยูในระดับมาก ( = 3.89 และ 4.06 ตามลําดับ)
(ภาพประกอบที่ 19)

ภาพประกอบที่ 18 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการสํานักวิจัยและพัฒนา

ภาพประกอบที่ 19 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการสํานักวิจัยและพัฒนาในดานตางๆ
เปรียบเทียบระหวางปงบประมาณ 2562-2563
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