รายงานผลการดำเนินงานสำนักวิจัยและพัฒนา
ประจำป 2559
ลักษณะองคกร
สำนั กวิจัยและพัฒนา ไดรับจัด ตั้งเปนหนวยงานตามประกาศพระราชกฤษฎีกาจัด ตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร เมื่ อวันที่ 23 พฤษภาคม 2529 ใหเ ปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย ทำหนาที่กำหนดแนวทาง วางแผน
ขับเคลื่อน และสนั บสนุ นการวิ จัยและพั ฒนาของมหาวิ ทยาลัย โดยมุงการวิ จัยบู รณาการในลั กษณะที่ เป น สหสาขาวิช า และใช
ทรัพยากรรวมกันทุกคณะ/หนวยงานทั้งภายในและภายนอก และนำผลการวิจัยไปใชประโยชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาคใต
และสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ จนกระทั่งป 2547 ไดมีการปรับ ปรุงโครงสรางระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ทั้งระบบโดยใชสำนักวิจัยและพัฒนาเปนฐาน จึงมีการรวมเนื้องานและบุคลากรจากงานสงเสริมการวิจัยและตำรา กองบริการ
การศึกษาเขากับสำนักวิจัยและพัฒนา และมีการโอนงานที่มีลักษณะเปนงานบริการวิชาการออกไปสังกัด หนวยงานอื่น แลว
บูรณาการงานใหมออกเป น 4 ฝ าย คือ ฝายแผนและบริห าร ฝายพัฒ นาและประสานงานวิจั ย ฝา ยประยุ กตแ ละเผยแพร
ผลงานวิจัย และฝายพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม

วิสัยทัศน
เปนองคกรบริหารจัด การงานวิจัยสูความเปนเลิศในระดับอาเซียน

คานิยม
สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยดวยใจบริการ (We Serve Research)

พันธกิจ
1. วางระบบบริหารจัดการงานวิจัยอยางครบวงจรตั้งแตตนน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
2. กำหนด กำกับ ดูแลระบบติดตามและประเมินผล
สมรรถนะหลัก
วางระบบบริหารจัดการงานวิจัยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรวิจัยของมหาวิทยาลัยและประเทศ

โครงสรางการบริหารงานของสำนักวิจัยและพัฒนา
สำนักวิจัยและพัฒนาดำเนินงานตามภารกิจที่ไดรับนโยบายและภารกิจหลักของสำนักฯ ภายใตการกำกับดูแลของ
รองอธิการบดีฝายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา โดยมีคณะกรรมการวิจัยทำหนาที่ในการกำกับดูแลใหคำปรึกษา ขอเสนอแนะ
ดานการบริหารจัดการของสำนักฯ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มีผูอ ำนวยการสำนักวิจัยและพั ฒนาเปน ผูบ ริ หารสู งสุด บริหารงานในรู ป แบบคลัสเตอร โดยมี รองผู อำนวยการฯ
รองรับงานที่ผูอำนวยการมอบหมาย ตลอดจนกำกับ ดูแลงานตามคลัสเตอรและฝายตามโครงสรางการบริหารองคกร ซึ่งแบง
ออกเปน 4 ฝาย ประกอบดวย รองผูอำนวยการดานวิทยาศาสตรสุขภาพ รองผูอำนวยการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รองผูอำนวยการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และรองผูอำนวยการดานพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับชุมชน
ในป 2559 สำนักวิจัยและพัฒนามีบุคลากรทั้งสิ้น 36 คน สังกัด 4 ฝายตามโครงสรางองคกรสำนักวิจัยและพัฒนา
ทำหนาที่ประสานงานในเรื่องตางๆ ตามพันธกิจของหนวยงาน เชน การบริหารจัดการทุนวิจัย การเผยแพรผลงาน การติดตาม
และประเมินผล
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รองอธิการบดีฝายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา

ผูอำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา

รองผูอำนวยการฯ
ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

-

รองผูอำนวยการฯ
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ

1. ฝายแผนและบริหาร
(หัวหนาฝาย)

2. ฝายพัฒนาและประสานงานวิจัย
(หัวหนาฝาย)

แผนและงบประมาณ
การเจาหนาที่
เลขานุการผูบริหาร
สารบรรณและธุรการ
พัสดุและอาคารสถานที่
การประชุม สัมมนา
การพัฒนานักวิจัย
ประกันคุณภาพ
การเงินและบัญชี

- ทุนเงินรายไดและ
งบประมาณแผนดิน
- ทุนภายนอก
- เครือขายวิจัย
- สารสนเทศงานวิจัย
- โครงการมหาวิทยาลัยวิจัย
แหงชาติ

คณะกรรมการวิจัย

รองผูอำนวยการฯ

รองผูอำนวยการฯ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ดานพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม

3. ฝายประยุกตและ
เผยแพรผลงานวิจัย
(หัวหนาฝาย)

4. ฝายพันธกิจสัมพันธ
มหาวิทยาลัยกับสังคม
(หัวหนาฝาย)

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิจัย
- การสงเสริมการตีพิมพ
- การประชาสัมพันและเผยแพร
ผลงานวิจัย
- วารสารวิชาการ SJST

- การถายทอดเทคโนโลยี
และองคความรูจาก
งานวิจัย
- ม.อ. เพื่อชุมชนเขมแข็ง
- ประสานงานวิจัยเชิงพื้นที่
- คลินิกเทคโนโลยี ม.อ.

รูปที่ 1 โครงสรางการบริหารสำนักวิจัยและพัฒนา

ภารกิจของสำนักวิจัยและพัฒนา
สำนักวิจัยและพัฒนาไดปรับปรุงพัฒนาในเรื่องการบริหารจัดการงานวิจัยอยางตอเนื่อง ไดด ำเนินงานรวมกับคูความ
รวมมือในการใหบริการ ประกอบดวย ใหความรูเกี่ยวกับการทำวิจัย บริการจัด การทุนวิจัย และบริการเผยแพรผลงานวิจัย
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 บริการของสำนักวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย
พันธกิจ
วางระบบบริหารจัดการ
งานวิจัย

พัฒนานักวิจัย
บริหารทิศทางงานวิจัย
จัดการทุนวิจัยและ
เครือขายวิจัย

บริการที่ให
- โครงการอบรมใหความรูแกอาจารย/นักวิจัย
- ประสานงานกับคณะฯ/สถาบันวิจัยฯ เพื่อให
เกิดการทำงานในลักษณะ program-based
และ research cluster
- การบริหารจัดการทุนวิจัยภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย แบงออกเปน 3 ประเภท คือ ทุน
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พันธกิจ

เผยแพรผลงานวิจัย
และการนำไปใช
ประโยชน

กำกับ ดูแลระบบติดตาม
และประเมินผล

จัดการทุนวิจัยและ
เครือขายวิจัย

บริการที่ให
งบประมาณแผนดิน ทุนเงินรายไดมหาวิทยาลัย
และทุนภายนอก
- การจัดการเครือขายวิจัย (RU, RC, COE, DOE)
- หองปฏิบัติการสูความเปนเลิศ
- มาตรฐานการวิจัย
- สนับสนุนรางวัลตีพิมพ/คาตีพิมพบทความ
(page charge) ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ
- การเผยแพรผลงานวิจัยในเวทีระดับชาติและ
นานาชาติ
- สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยี
- การถายทอดองคความรูที่ไดจากงานวิจัยสู
ชุมชนและการใชประโยชน
- การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ไดรับ
ทุน และเครือขายวิจัย

ผลการดำเนินงานประจำป 2559
สำนักวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานสนับ สนุนการบริหารจัดการงานวิจัย มีความมุงมั่นที่จะนำองคกรสูความเปนเลิศ
ดานการบริหารจัดการงานวิจัย และรวมขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไปสูมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ โดยมี
การสงเสริมการวิจัยอยางมีทิศทางใหสอดรับกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัยและประเทศ วางระบบและ
การบริหารจัดการงานวิจัยอยางมืออาชีพ รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบ มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน
ดังตอไปนี้

1. ผลงานตีพิมพ
สำนักวิจัยและพัฒนาไดสนับสนุนทุนวิจัย และกำหนดผลลัพธที่เนนผลงานที่ไดรับการตีพิมพ การสงเสริมการเผยแพร
ผลงานวิจัย เชน การสนับ สนุนรางวัลผลงานตีพิมพ การสนับสนุนคาตีพิมพ ตลอดจนการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒ นานักวิจัยตางๆ
มุงสงเสริมผลลัพธในเรื่องการเผยแพรและการนำไปใชป ระโยชนในรูป แบบของการตีพิมพซึ่งเนนผลงานที่ไดรั บ การตีพิมพใน
ระดับนานาชาติ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากจำนวนผลงานตีพิมพในระดับนานาชาติ (รูปที่ 2) แลวพบวามีจำนวนเพิ่มขึ้น

รูปที่ 2 จำนวนผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล WoS (เรื่อง) ระหวางป 2555-2559
หมายเหตุ จากฐานขอมูล Web of Science (ARTICLE OR REVIEW) Date: 08.09.2016
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2. ผลงานวิจัยนำไปใชประโยชน
สำนักวิจั ยและพัฒ นา ไดสง เสริ มสนั บ สนุ นการพัฒ นาและยกระดั บ ผลงานวิ จัย งานสร างสรรค ตลอดจนผลงาน
นวั ต กรรม ผ านการสรางความร วมมื อที่เ ป น รูป ธรรมระหว า งหน วยงานทั้ง ภายในมหาวิท ยาลั ย วิ ทยาเขต และหน ว ยงาน
ภายนอกมากขึ้น สงผลให มีการนำผลงานวิจัยตลอดจนองคความรูที่ได จากการวิจัยออกสูการใชป ระโยชนมากขึ้ นโดยลำดั บ
ทั้งเชิงวิชาการในลักษณะของผลงานที่ไดรับการอางอิง (รูปที่ 3) การใชป ระโยชนเชิงพาณิ ชยใ นลักษณะผลงานที่มีการขอใช
สิทธิ์ (รูปที่ 4) และหนวยงานที่มคี วามรวมมือกับภาคเอกชน/อุตสาหกรรม (รูปที่ 5)

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

รูปที่ 4 จำนวนผลงานใชประโยชนเชิงพาณิชย (เรื่อง) ระหวางป 2555-2559

รูปที่ 5 ความรวมมือกับภาคเอกชน/อุตสาหกรรม (หนวยงาน) ระหวางป 2557-2559
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3. ผลงานนวัตกรรม
สำนักวิจัยและพัฒนา ไดพัฒนาระบบการบริหารจัด การงานวิจัยเพื่อตอบสนองตอนโยบายของมหาวิทยาลัยในการมุง
สูการเปนมหาวิทยาลัย วิจัยเพื่อนวัต กรรม โดยคำนึงถึงนวัตกรรมและ/หรือองคความรูใหม ๆ ที่ไดจากการทำวิจัย ที่สามารถ
นำไปใชประโยชนไ ด การนำเอาผลงานวิจัยตลอดจนองคความรูที่มีอยูใ นมหาวิทยาลัย ไปใชป ระโยชนในรูปแบบของทรัพยสิน
ทางปญญาเปนแนวทางหนึ่งที่สำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศ ภายใตนโยบายระบบเศรษฐกิจฐานความรูและสังคมเศรษฐกิจ
สรา งสรรค จำเป นจะตอ งมี สงเสริม พั ฒ นากลไกและระบบการทำงานที่ เหมาะสมในการเชื่ อมโยงระหว างมหาวิท ยาลัยกั บ
ภาคอุต สาหกรรม สำหรับ ในป 2559 มี ผลงานที่ ได รับ การจดทะเบี ยนทรัพย สิน ทางปญ ญาประเภทสิ ทธิ บัต ร 1 เรื่อง และ
อนุสิทธิบัตร 37 เรื่อง (รูปที่ 6)

รูปที่ 6 จำนวนผลงานที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพ ยสินทางปญญา (เรื่อง) ระหวางป 2555-2559

4. งบประมาณวิจัยที่ไดรับ
สำนักวิจัยและพัฒ นาเป นหนวยงานสนั บสนุ นการบริห ารจัด การงานวิ จัยของมหาวิ ทยาลั ย ไดมีก ารดำเนินภารกิ จ
เกี่ยวกับการจัด หาและจัดสรรทุนวิจัยทั้ งจากแหลงทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดใหมีระบบสนั บสนุนอื่น ๆ
จากขอมูลงบประมาณวิจัยที่ไดรับ ในป 2559 (รูปที่ 7) พบวาสวนใหญไดรับงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกมากที่สุด จำนวน
223.98 ลานบาท คิดเปนรอยละ 60.26 ของงบประมาณที่ไดรับทั้งหมด

รูปที่ 7 งบประมาณวิจัยที่ไดรับ (ลานบาท) ระหวางปงบประมาณ 2555-2559 จำแนกตามแหลงทุน
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5. นักวิจัยทีไ่ ดรับทุน
สำนักวิจัยและพัฒนาไดใหความสำคัญกับการพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ ซึ่งเปนองคประกอบหลักที่สำคัญในการสราง/
เผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่จะเกิด จากการวิจัยเพื่อการนำไปใชประโยชน โดยไดกำหนดแนวทางสงเสริมสนับสนุนอยาง
เปนรูปธรรม ไมวาจะเปนเรื่องการสรางระบบพัฒ นานักวิจั ย การสนับสนุนทุนวิจัยอยางตอเนื่อง การกระตุนจูงใจใหบุคลากร
ทำงานวิจัยมากขึ้น สรางบรรยากาศใหเ กิด ความตื่นตัวทำวิจัย สงเสริมและอำนวยความสะดวกใหแกนักวิจัยในรูปแบบตางๆ
ตลอดจนสรางวัฒนธรรมการชื่นชมยกยองนักวิจัยที่สรางผลงานดีเดนทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ จัดทำฐานขอมูล
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมุงเนนโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยใหเกิด การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม รวมถึงสนับสนุน
ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกอีกดวย
จากขอมูลจำนวนนักวิจัยที่ไดรับทุนตั้งแตปงบประมาณ 2555-2559 (รูปที่ 8) พบวามีจำนวนเพิ่มขึน้ นอกจากนี้ เมื่อ
พิจารณาขอมูลในป 2559 พบวามีนักวิจัยที่ไดรับทุนคิดเปนรอยละ 48.0 เปรียบเทียบกับขอมูลป 2558 มีจำนวนลดลงเล็กนอย

รูปที่ 8 นักวิจัยที่ไดรับ ทุนในชวงระหวางป 2555-2559
จากผลลัพ ธใ นดา นต า งๆ ดั ง กล า วข า งต น ของสำนั ก วิ จัย และพั ฒ นา เห็ น ได ถึ งการดำเนิ น งานที่ ต อบสนองและ
สอดคล องกั บ ความต อ งการของผู รั บ บริการและผู มี สวนได ส วนเสี ย ไม ว าจะเปน เรื่ องของการส งเสริม สนั บ สนุ นการสร าง
นวัต กรรมจากการวิจัย การเผยแพรผลงานเพื่อสังคมและการนำไปใชป ระโยชน ในภาพรวมของทุกคณะ ทุกวิทยาเขต เพื่ อ
ตอบสนองทิศทางการวิจัยและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเปนการวัด ผลการปฏิบัติงานของสำนักฯ เพื่อนำไปสู
การพัฒนาและปรับ ปรุงประสิทธิภาพการทำงานขององคกรใหดีขึ้น ไมวาจะเปนเรื่องการใหทุนวิจัย การใหรางวัลผลงานตีพิมพ
การพัฒนานักวิจัย รวมถึงระบบบัณฑิตศึกษา

6. โครงการวิจัยที่ไดรับทุน
สำนักวิจัยและพัฒ นาดำเนินการสงเสริมและสนั บ สนุนการสรางนวัต กรรมงานวิจัยของทุ กคณะ/วิทยาเขต ในภาพ
รวมทั้งมหาวิทยาลัยซึ่งมีแนวโนมวามหาวิทยาลัยมีจำนวนโครงการวิจัยที่ไดรับทุนเพิ่มขึ้นทุกป (รูปที่ 9) ทั้งนี้ สำนักฯ จึงไดวาง
ระบบติ ดตามความกาวหน าในการให ทุน สนั บ สนุ นการวิจั ยและเครื อขา ยวิจั ย มีการกำหนดเงื่อ นไขการให ทุน การติด ตาม
ความกาวหนาการดำเนินโครงการ รวมทั้ง ติด ตามโครงการวิจัยที่ คางสง ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางแกไขเพื่ อใหเกิด ประสิทธิภ าพ
สูงสุด
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รูปที่ 9 จำนวนโครงการวิจัยที่ไดรับ ทุน (โครงการ) ประจำป 2555-2559

7. ความพึงพอใจของผูร บั บริการ
สำนักวิจัยและพั ฒนา มีการสื่อสารและรับฟงขอมูล ซึ่งพิจารณาถึงความตองการและความคาดหวัง จากผูมีสวนได
สวนเสียเปนสำคัญ เพื่อนำมาสูก ารปรับปรุงพัฒนาระบบงาน กระบวนการปฏิบัติงาน และการพัฒนาการบริการใหมๆ โดยไดมี
การจัดทำและกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานทั้งระบบและปรับ เปลี่ยนการปฏิบัติงานใหเปน
ระบบมากขึ้นเพื่อตอบสนองอาจารยนักวิจัยและผูมีสวนไดสวนเสียใหมีความพึงพอใจมากที่สุด
ในป 2559 กลุ มผู มีสว นไดสวนเสียประกอบด วย อาจารย นักวิ จัย ผูป ระสานงานวิ จัยระดั บ คณะ ได แสดงความ
คิด เห็นตอการใหบ ริการของสำนักวิจัยและพัฒนา โดยมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.22) คิดเปนรอยละ
79.5 (รูปที่ 10) โดยมีแนวโนมความพึงพอใจในดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ อยูในระดับปานกลาง ( x = 4.12)
สำหรับดานบุคลากร อยูในระดับมาก ( x = 4.32) (รูปที่ 11)

รูปที่ 10 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริก ารสำนักวิจัยและพัฒนา ระหวางป 2555-2559
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รูปที่ 11 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริก ารสำนักวิจัยและพัฒนาในดานตางๆ ประจำป 2559

8. การบริหารจัดการงบประมาณ
สำนักวิจัยและพัฒนา ไดรับ จัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการบริหารงานภายในและบริหารงานกิจกรรมตางๆ ภายใต
กรอบภารกิจที่สำนักวิจัยและพัฒนารับผิดชอบ จากงบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได และกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ ยังไดงบประมาณบางสวนจากหนวยงานภายนอก เชน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ที่นำมาใชในการ
จัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนนักวิจัยในรูป แบบตางๆ เชน การประชุมสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งนี้ ฝายการเงินจะมี
การรายงานผลการใชจายงบประมาณอยางเปนระบบทุกเดือน เพื่อใหผูบริหารและบุคลากรสามารถตรวจสอบไดวาเปนไปตาม
แผนงานหรือวัต ถุประสงคที่วางไว นอกจากนี้ ยังให ความสำคั ญกับ การสงเสริมใหบุคลากรมีความรูเ รื่องกฎระเบี ยบทางด าน
การเงิน ซึ่งเปนเรื่องที่ตองอาศัยความละเอียดรอบคอบเปนอยางมากในการดำเนินการใหถูกตอง เพื่อลดความผิด พลาดซึ่งอาจ
เกิดผลกระทบทางลบแกองคกรได
ในป 2559 สำนักวิจัยและพัฒนามีการเจริญเติบโตและไดรับภารกิจเพิ่มขึ้น ในขณะที่งบประมาณที่ไดรับจัดสรรคงที่
หรือไดรับเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากการใชจายงบประมาณประจำปของสำนักวิจัยและพัฒนาแลว (รูปที่ 13)
พบว า งบประมาณในส วนของเงิ น รายได ส ำนั ก วิจั ย และพั ฒ นา ซึ่ ง เป น งบประมาณในส ว นของเงิ น เดื อ นบุ ค ลากรและ
งบดำเนินการ มีสัดสวนการใชจายมากกวางบประมาณที่ไดรับ

รูปที่ 12 สัดสวนการใชจายงบประมาณ (รอยละ) ประจำป 2557-2559 จำแนกตามแหลงทุน
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