รายงานผลการดำเนินงานสำนักวิจัยและพัฒนา
ประจำป 2560
ลักษณะองคกร
สำนั กวิจัยและพัฒนา ไดรับจัด ตั้งเปนหนวยงานตามประกาศพระราชกฤษฎีกาจัด ตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร เมื่ อวันที่ 23 พฤษภาคม 2529 ใหเ ปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย ทำหนาที่กำหนดแนวทาง วางแผน
ขับเคลื่อน และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยมุงการวิจัยสหสาขาวิชาในลักษณะที่เปนการผนึ กกำลังคน และ
กำลังทรัพยากรรวมกับ ทุกคณะหนวยงานทั้งภายในและภายนอก และนำผลการวิจัยไปใชป ระโยชนเ พื่อสนับสนุนการพัฒนา
ภาคใต แ ละสอดคล องกับ การพั ฒ นาประเทศ จนกระทั่ ง ป 2547 ไดมี การปรั บ ปรุง โครงสรา งระบบบริ ห ารงานวิ จัยของ
มหาวิทยาลัยทั้งระบบ โดยใชสำนักวิจัยและพัฒนาเปนฐาน จึงมีการรวมเนื้องานและบุคลากรจากงานสงเสริมการวิจัยและ
ตำรา กองบริการการศึกษา เขากับ สำนักวิจัยและพัฒนา และมีการโอนงานที่มีลักษณะเปนงานบริการวิชาการออกไปสังกัด
หนวยงานอื่น แลวบูรณาการงานใหมออกเปน 4 ฝาย คือ ฝายแผนและบริหาร ฝายพัฒนาและประสานงานวิจัย ฝายประยุกต
และเผยแพรผลงานวิจัย และฝายพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม

วิสัยทัศน
เปนองคกรบริหารจัด การงานวิจัยสูความเปนเลิศในระดับภูมิภาคภายในป 2564

คานิยม
สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยดวยจิตบริการ (We Serve Research)

พันธกิจ
1. บริหารจัดการงานวิจัยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรวิจัยของมหาวิทยาลัยและประเทศ
2. กำหนด กำกับ ดูแลระบบติดตามและประเมินผล

สมรรถนะหลัก
บริหารจัดการงานวิจัยอยางครบวงจรตั้งแตตนน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

โครงสรางการบริหารงาน
สำนักวิจัยและพัฒนาดำเนินงานตามภารกิจที่ไดรับนโยบายและภารกิจหลักของสำนักฯ ภายใตการกำกับดูแลของ
รองอธิการบดีฝายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา โดยมีคณะกรรมการวิจัยทำหนาที่ในการกำกับดูแลใหคำปรึกษา ขอเสนอแนะ
ดานการบริห ารจัด การของสำนักฯ เพื่ อให เปนไปตามระเบียบ ข อบังคั บ ของมหาวิทยาลั ยสงขลานคริ นทร มี ผูอำนวยการ
สำนักวิจัยและพัฒนาเปนผูบ ริห ารสูงสุด รองผูอำนวยการฯ ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ รองผูอำนวยการฯ ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี รองผู อำนวยการฯ ด า นมนุษ ยศาสตรและสัง คมศาสตร และรองผู อ ำนวยการฯ ด านพั น ธกิ จ สั ม พั นธ
มหาวิทยาลัยกับ ชุม ชน รองรับ งานที่ผูอำนวยการมอบหมาย ตลอดจนกำกับดูแลการดำเนินงานของฝายตามโครงสรางการ
บริหารองคกร ซึ่งแบงออกเปน 4 ฝาย (รูปที่ 1) ผานแผนปฏิบัติงานประจำปของสำนักวิจัยและพัฒนา
สำหรับในป 2560 สำนักวิจัยและพัฒนามีบุคลากรทั้งสิ้น 37 คน สังกัด 4 ฝายตามโครงสรางองคกรสำนักวิจัยและ
พัฒนา ทำหนาที่ประสานงานในเรื่องตางๆ ตามพันธกิจและระบบงานหลักของหนวยงาน เชน การบริหารจัดการทุนวิจัย การ
เผยแพรผลงาน การติดตามและประเมินผล
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รองอธิการบดีฝายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา

ผูอำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา

รองผูอำนวยการฯ
ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

1. ฝายแผนและบริหาร
(หัวหนาฝาย)

- สนับสนุนดานการบริหาร
องคกร
- การพัฒนานักวิจัย
- มาตรฐานการวิจัย

รองผูอำนวยการฯ
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ

รองผูอำนวยการฯ

รองผูอำนวยการฯ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ดานพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม

3. ฝายประยุกตและ
เผยแพรผลงานวิจัย
(หัวหนาฝาย)

4. ฝายพันธกิจสัมพันธ
มหาวิทยาลัยกับสังคม
(หัวหนาฝาย)

- สนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัย และยกยองเชิดชู
เกียรติ
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิจัย

- ถายทอดเทคโนโลยี
- การนำผลงานวิจัยสูการใช
ประโยชน

2. ฝายพัฒนาและประสานงานวิจัย
(หัวหนาฝาย)

- บริหารจัดการทุนวิจัย
- เครือขายวิจัย
- สารสนเทศงานวิจัย

คณะกรรมการวิจัย

รูปที่ 1 โครงสรางการบริหารสำนักวิจัยและพัฒนา

ภารกิจของสำนักวิจัยและพัฒนา
สำนักวิจัยและพัฒนาไดปรับปรุงพัฒนาในเรื่องการบริหารจัดการงานวิจัยอยางตอเนื่อง ไดด ำเนินงานรวมกับคูความ
รวมมือในการใหบ ริการ ประกอบดวย ใหความรูเกี่ยวกับ การทำวิจัย บริห ารจัด การทุนวิจัย และบริการเผยแพรผลงานวิจัย
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การบริการของสำนักวิจัยและพัฒนา
พันธกิจ
บริหารจัดการงานวิจัยใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรวิจัยของมหาวิทยาลัยและ
ประเทศ

พัฒนานักวิจยั
จัดการทุนวิจัยและ
เครือขายวิจัย

การสนับสนุน
- โครงการอบรมใหความรูแกอาจารย/นักวิจัย
- ประสานงานกับคณะฯ/สถาบันวิจัยฯ เพื่อให
เกิดการทำงานในลักษณะ program-based
และ research cluster
- การบริหารจัดการทุนวิจัยภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
ทุนเงินรายไดมหาวิทยาลัย และทุนภายนอก
- การจัดการเครือขายวิจัย (RU, RC, CoE,
DoE)
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พันธกิจ

การสนับสนุน
- หองปฏิบัติการสูความเปนเลิศ
- มาตรฐานการวิจัย
- การเผยแพรผลงานวิจัยในเวทีระดับชาติและ
นานาชาติ
- สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยี
- การถายทอดองคความรูที่ไดจากงานวิจัยสู
ชุมชนและการใชประโยชน
- วารสารสงขลานครินทร ฉบับ SJST
- การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่
ไดรับทุน และเครือขายวิจัย

เผยแพรผลงานวิจัย
และการนำไปใช
ประโยชน

กำกับ ดูแลระบบติดตามและ
ประเมินผล

จัดการทุนวิจัยและ
เครือขายวิจยั

ผลการดำเนินงานประจำป 2560
ผลการดำเนินงานในดานตางๆ มีรายละเอียดดังตอไปนี้

1. งบประมาณวิจัยที่ไดรับ
สำนักวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานสนับ สนุนการบริหารจัด การงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ดำเนินภารกิจเกี่ยวกับการ
จัด หาและจัด สรรทุนวิจัย ทั้งจากแหลงทุ นภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้ งจั ดให มีระบบสนับ สนุ นอื่นๆ จากขอมู ล
งบประมาณวิจัยที่ไดรับในป 2560 (รูป ที่ 2) พบวาสวนใหญไดรับงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกมากที่สุด จำนวน 351.55
ลานบาท คิดเปนรอยละ 87.56 ของงบประมาณที่ไดรับทั้งหมด
9.82

2556

4.78

2557

11.39

2558

8.02

2559

6.74

2560
0

49.81

208.19

45.11

200.73

49.58

161.77

41.45

198.54

43.19
50

351.55
100

150
ต่างประเทศ

200

250

ภายใน

ภายนอก

300

350

400

รูปที่ 2 งบประมาณวิจัยที่ไดรับ (ลานบาท) ระหวางปงบประมาณ 2556-2560 จำแนกตามแหลงทุน
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2. นักวิจัยที่ไดรับทุน
สำนักวิจัย และพั ฒนา ให ความสำคั ญกั บ การพัฒ นานั กวิจัย มืออาชีพ ซึ่ งเป นองคป ระกอบหลั กสำคั ญในการสราง/
เผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่จะเกิดจากการวิจัยสูการนำไปใชประโยชน โดยไดกำหนดแนวทางสงเสริมสนับสนุนอยาง
เปนรูปธรรม ไมวาจะเปนการจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนานักวิจัย การสนับสนุนทุนวิจัยทุกระดับรวมถึงทุนนักวิจัยหลังปริญญา
เอกอยางตอเนื่อง การกระตุนจูงใจใหบุคลากรทำวิจัยมากขึ้น สรางบรรยากาศใหเกิดความตื่นตัวในการทำวิจัย การสงเสริมและ
อำนวยความสะดวกใหแกนักวิจัยในรูป แบบตางๆ ตลอดจนสรางวัฒนธรรมการชื่นชมยกยองนักวิจัยที่สรางผลงานดีเดนทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ จัด ทำฐานขอมูลผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมุงเนนการสรางระบบเพื่อใหนักวิจัย
ใหเกิดการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม อีกดวย
จากขอมูลรอยละจำนวนนักวิจัยที่ไดรับทุนตอจำนวนอาจารยประจำที่ปฏิบัติงานจริง ป 2556-2560 (รูปที่ 3) พบวา
มีจำนวนใกลเคียงกัน และเมื่อพิจารณาขอมูลในป 2560 พบวามีนักวิจัยที่ไดรับทุนคิดเปนรอยละ 61.8 และเมื่อเปรียบเทียบ
กับขอมูลป 2559 พบวามีจำนวนเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 22.3
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รูปที่ 3 นักวิจัยที่ไดรับ ทุน (รอยละ) ในชวงระหวางป 2556-2560
3. โครงการวิจัยที่ไดรับทุน
จากการที่สำนักวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนั้น มีการดำเนิน
ภารกิจเกีย่ วกับการบริหารจัดการทุนวิจัยทั้งจากแหลงทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงจัดระบบสนับสนุนอื่นๆ
และจากขอมูลจำนวนโครงการวิจัยที่ไดรับในป 2556-2560 (รูปที่ 4) พบวาภาพรวมจำนวนโครงการวิจัยมีจำนวนเพิ่มขึ้น
ในการบริหารจัดการทุนวิจัยนั้น สำนักวิจัยและพัฒนาไดวางระบบติดตามและประเมินผล โดยมีการกำหนดเงื่อนไข
การใหทุน การติดตามผลการดำเนินโครงการอยางใกลชิด รวมทั้งติดตามโครงการวิจัยที่คางสง ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางปองกัน
และแกไขขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อใหเกิดประสิทธิภ าพสูงสุด

รูปที่ 4 จำนวนโครงการวิจัยที่ไดรับทุน (โครงการ) ประจำป 2556-2560
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4. โครงการถายทอดเทคโนโลยี
สำนักวิจัยและพัฒนา ดำเนินภารกิจในดานการประสานงานและเชื่อมโยงการวิจัย อีกทั้งใหบริการสนับสนุนงานวิจัย
ที่เปนประโยชนเพื่อนำไปสูกระบวนการศึกษาวิจัยและถายทอดองคความรูกลับไปยังชุมชนและภาคอุตสาหกรรม โดยวิธีการ
ตางๆ เชน การฝกอบรมดานเทคนิค การใหความรูที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาในลักษณะการบรรยาย สาธิต หรือการฝก
ปฏิบัติ รวมทั้งการสรางเครื่องตนแบบ ทั้งนี้ในการดำเนินการจะตองมีกลุมเปาหมายที่ชัดเจนเพื่อหวังผลใหเกิดการนำความรูไป
ใชประโยชนไดจริง โดยในป 2556-2560 มีโครงการที่ไดรับการสนับสนุนในการถายทอดเทคโนโลยี (รูปที่ 5)
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รูปที่ 5 จำนวนโครงการถายทอดเทคโนโลยี ประจำป 2556-2560
จากผลลั พธต ามตัวชี้วั ดตางๆ ดังกลาวขางตนของสำนักวิจัย และพั ฒ นา เห็ นไดถึงการดำเนินงานที่ต อบสนองและ
สอดคล องกั บ ความต อ งการของผู รั บ บริการและผู มี สวนได ส วนเสี ย ไม ว าจะเปน เรื่องของการส งเสริม สนั บ สนุ นการสร าง
นวัต กรรมจากการวิจัย การเผยแพรผลงานเพื่อสังคมและการนำไปใชป ระโยชน ในภาพรวมของทุกคณะ ทุกวิทยาเขต เพื่ อ
ตอบสนองทิศทางการวิจัยและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเปนการวัด ผลการปฏิบัติงานของสำนักฯ เพื่อนำไปสู
การพัฒนาและปรับ ปรุงประสิทธิภาพการทำงานขององคกรใหดีขึ้น ไมวาจะเปนเรื่องการใหทุนวิจัย การใหรางวัลผลงานตีพิมพ
การพัฒนานักวิจัย รวมถึงระบบบัณฑิตศึกษา

5. ความพึงพอใจของผูร ับบริการ
สำนักวิจัยและพัฒนามีระบบการสื่อสารและรับฟงขอมูล ซึ่งพิจารณาถึงความตองการและความคาดหวังจากผูมีสวน
ไดสวนเสียเปนสำคัญ เพื่อนำมาสูการปรับ ปรุงพัฒนาระบบงาน กระบวนการปฏิบัติงาน และการพัฒนาการบริการใหมๆ โดย
ไดมีการจัด ทำและกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปรับ ปรุงกระบวนการปฏิบัติงานทั้งระบบและปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานให
เปนระบบมากขึ้นเพื่อตอบสนองอาจารยนักวิจัยและผูมีสวนไดสวนเสียใหมีความพึงพอใจมากที่สุด
ในปการศึกษา 2560 กลุมผูมีสวนไดสวนเสียประกอบดวย อาจารยนักวิจัย ผูประสานงานวิจัยระดับ คณะ ไดแสดง
ความคิ ด เห็นต อการใหบ ริการของสำนัก วิจัยและพัฒ นา โดยมีค วามพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดั บ ปานกลาง ( x = 3.83)
คิด เป นรอยละ 76.6 (รู ปที่ 6) โดยมีแนวโนม ความพึง พอใจในดานกระบวนการ/ขั้น ตอนการใหบ ริก าร และดานบุ คลากร
อยูในระดับปานกลาง ( x = 3.77 และ 3.89 ตามลำดับ) (รูปที่ 7)
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รูปที่ 6 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการสำนักวิจัยและพัฒนา ระหวางป 2556-2560
ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขันตอนการให้บริ การ
(n = 84)

ความพึงพอใจด้านบุคลากร (n = 84)
ความสุภาพเป็ นกันเอง

การประชาสัมพันธ์
แจ้งข้อมูลข่าวสาร

78.2
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รูปที่ 7 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการสำนักวิจัยและพัฒนาในดานตางๆ ประจำป 2560

6. 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 การสงเสริมใหบุคลากรมีความรูเรื่องกฎระเบี ยบทางด าน
การเงิน ซึ่งเปนเรื่องที่ตองอาศัยความละเอียดรอบคอบเปนอยางมากในการดำเนินการใหถูกตอง เพื่อลดความผิด พลาดซึ่งอาจ
เกิดผลกระทบทางลบแกองคกรได
ในป 2560 สำนักวิจัยและพัฒนามีการเจริญเติบโตและไดรับ ภารกิจเพิ่มขึ้น ในขณะที่งบประมาณที่ไดรับ จัดสรรใน
สวนของงบดำเนินการคงที่หรือไดรับเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากการใชจายงบประมาณประจำปของสำนักวิจัย
และพัฒนาแลว (รูปที่ 8) พบวางบประมาณเงินรายไดสำนักวิจัยและพัฒ นาซึ่งเปนงบดำเนินการมีสัดสวนการใชจายมากกวา
งบประมาณที่ไดรับ
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รูปที่ 8 สัดสวนการใชจายงบประมาณ (รอยละ) ประจำป 2557-2560 จำแนกตามแหลงทุน
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