รายงานผลการดําเนินงานสํานักวิจัยและพัฒนา
ประจําป 2562
ลักษณะองคกร
สํานักวิจัยและพัฒ นาไดรับ จัดตั้งเปนหน วยงานตามประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส วนราชการในมหาวิทยาลั ย
สงขลานครินทร เมื่ อวันที่ 23 พฤษภาคม 2529 ใหเปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย ทําหนาที่กําหนดแนวทาง วางแผน
ขับเคลื่อน และสนับสนุนภารกิจดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมุงการวิจัยสหสาขาวิชาในลักษณะที่เปนการผนึกกําลังคน และ
กําลังทรัพยากรรวมกับทุกคณะหนวยงานทั้งภายในและภายนอก และนําผลการวิจัยไปใชประโยชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ภาคใต แ ละสอดคล องกั บ การพั ฒ นาประเทศ จนกระทั่ ง ป 2547 ได มี การปรั บ ปรุง โครงสรางระบบบริ ห ารงานวิ จัย ของ
มหาวิทยาลัยทั้งระบบ โดยมีสํานักวิจัยและพัฒนาเปนหนวยสนับสนุนปฏิบัติการหลักดานการวิจัย จึงไดมีการรวมเนื้องานและ
บุคลากรจากงานสงเสริมการวิจัยและตํารา กองบริการการศึกษา เขากับสํานักวิจัยและพัฒนา และมีการโอนงานที่มีลักษณะ
เปนงานบริการวิชาการออกไปสังกัดหนวยงานอื่น แลวบูรณาการงานใหมออกเปน 4 ฝาย ประกอบดวย ฝายแผนและบริหาร
ฝายพัฒนาและประสานงานวิจัย ฝายประยุกตและเผยแพรผลงานวิจัย และฝายพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม

วิสัยทัศน
เปนองคกรบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมสูความเปนเลิศ

พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยอยางครบวงจรใหสอดคลองกับยุทธศาสตรวิจัยของมหาวิทยาลัย
และประเทศ
2. สนับสนุนภารกิจดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย
3. กํากับ ติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย

คานิยม
R = Responsibility ความรับผิดชอบตอตนเอง การทํางาน และสังคม
D = Devotion มุงมั่น ทุมเท คํานึงถึงประโยชนสวนรวม
O = Optimistic การมีทัศนคติการทํางานในเชิงบวก

วัฒนธรรมองคกร
We Serve Research

สมรรถนะหลัก
บริหารจัดการระบบงานวิจัยและนวัตกรรมอยางครบวงจร

โครงสรางการบริหารงาน
สํานักวิจัยและพัฒนาดําเนินงานตามภารกิจที่ไดรับนโยบายและภารกิจหลักของสํานักฯ ภายใตการกํากับดูแลของ
รองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม โดยมีคณะกรรมการวิจัยทําหนาที่ในการกํากับดูแลใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ ดานการ
บริหารจัดการของสํานักฯ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีผูอํานวยการสํานักวิจัย
และพั ฒ นาเป นผู บริห ารสู งสุด มีร องผูอํานวยการฯ ดานวิทยาศาสตรสุ ขภาพ รองผูอํานวยการฯ ด านวิท ยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รองผู อํานวยการฯ ด านมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั งคมศาสตร และรองผู อํ านวยการฯ ด านพั นธกิ จสั ม พั น ธ
มหาวิทยาลัยกับชุมชน รองรับงานที่ผูอํานวยการมอบหมาย ตลอดจนกํากับดูแลการดําเนินงานของฝายตามโครงสรางการ
บริหารองคกร ซึ่งแบงออกเปน 4 ฝาย (ภาพประกอบที่ 1) ผานแผนปฏิบัติงานประจําปของสํานักวิจัยและพัฒนา
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รองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม

ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา

รองผูอํานวยการฯ
ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ฝายแผนและบริหาร
(หัวหนาฝาย)

- สนับสนุนดานการบริหาร
องคกร
- การพัฒนานักวิจัย
- กํากับดูแลมาตรฐานการวิจัย

รองผูอํานวยการฯ
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ

รองผูอํานวยการฯ

รองผูอํานวยการฯ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ดานพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม

ฝายประยุกตและ
เผยแพรผลงานวิจัย
(หัวหนาฝาย)

ฝายพันธกิจสัมพันธ
มหาวิทยาลัยกับสังคม
(หัวหนาฝาย)

ฝายพัฒนาและประสานงานวิจัย
(หัวหนาฝาย)

- บริหารจัดการทุนวิจัย
- บริหารจัดการเครือขาย
วิจัย
- สารสนเทศงานวิจัย

คณะกรรมการวิจัย

- สนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัย และยกยอง
เชิดชูเกียรติ
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิจัย

- ถายทอดเทคโนโลยี
- สนับสนุนการนําผลงาน
วิจัยสูการใชประโยชน

ภาพประกอบที่ 1 โครงสรางการบริหารสํานักวิจัยและพัฒนา

ภารกิจของสํานักวิจัยและพัฒนา
สํานักวิจัยและพัฒนาไดปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยอยางตอเนื่อง โดยมีรายละเอียดการใหบริการหลัก
ที่สําคัญดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 บริการหลักที่สําคัญของสํานักวิจัยและพัฒนา
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยอยางครบวงจรให
สอดคลองกับยุทธศาสตรวิจัย
ของมหาวิทยาลัยและประเทศ
2. สนับสนุนภารกิจดานการวิจัย
ของมหาวิทยาลัย
3. กํากับ ติดตาม และประเมินผล
โครงการวิจัย

การบริการหลักที่สําคัญ
พัฒนานักวิจัย
บริหารจัดการทุนวิจัยและ
เครือขายวิจัย

-

การสนับสนุน
โครงการอบรมใหความรูแกอาจารย/นักวิจัย
ประสานงานกับคณะ/สถาบันวิจัย เพื่อใหเกิดการทํางาน
ในลักษณะ program-based และ research cluster
การบริหารจัดการทุนวิจัยภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย แบงเปน ทุนเงินรายไดมหาวิทยาลัย และ
ทุนภายนอก
การบริหารจัดการเครือขายวิจัย (RU, RC, CoE, DoE)
หองปฏิบัติการสูความเปนเลิศ
สารสนเทศงานวิจัย
การกํากับดูแลมาตรฐานการวิจัย
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พันธกิจ

การบริการหลักที่สําคัญ
เผยแพรผลงานวิจัยและ
การนําไปใชประโยชน
กํากับ ติดตามและ
ประเมินผล

-

การสนับสนุน
การเผยแพรผลงานวิจัยในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีสูการใชประโยชน
วารสารสงขลานครินทร ฉบับ SJST
การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย เครือขายวิจัย
และโครงการถายทอดเทคโนโลยี

ผลการดําเนินงานประจําป 2562
ผลการดําเนินงานในดานตางๆ มีรายละเอียดดังตอไปนี้

1. งบประมาณวิจัยที่ไดรับ
สํานักวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ไดมีการดําเนินภารกิจ
เกี่ยวกับการจัดหาและจัดสรรทุนวิจัยทั้งจากแหลงทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดใหมีระบบสนับสนุนอื่นๆ
จากขอมูลงบประมาณวิจัยที่ไดรับในป 2562 ไดรับงบประมาณวิจัยทั้งสิ้น 527.36 ลานบาท (ภาพประกอบที่ 2) ซึ่งมีจํานวน
สูงขึ้นจากปที่ผานมา โดยสวนใหญจะไดรับงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกมากที่สุด (ภาพประกอบที่ 3) จํานวน 469.95
ลานบาท คิดเปนรอยละ 89.1 ของงบประมาณวิจัยที่ไดรับทั้งหมด
2558

222.73

2559

248.00

2560

401.47

2561

437.64

2562

527.36

ภาพประกอบที่ 2 งบประมาณวิจัยที่ไดรับ (ลานบาท) รวมทุกแหลงทุน ระหวางปงบประมาณ 2558-2562
161.77

2558

11.39

2559

8.02

2560

6.74

2561

11.51
37.59

2562

9.79

49.58
198.54
41.45
351.55
43.19
388.55
469.95
47.62
ภายนอก

ต่ างประเทศ

เงิ นรายได้มหาวิ ทยาลัย

ภาพประกอบที่ 3 งบประมาณวิจัยที่ไดรับ (ลานบาท) จําแนกตามแหลงทุน ระหวางปงบประมาณ 2558-2562
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2. โครงการวิจัย
1) โครงการวิจัยที่ไดรับทุน
จากการที่สํานักวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนั้น จึงไดมีการ
ดําเนินภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทุนวิจัยทั้งจากแหลงทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงจัดระบบสนับสนุนอื่นๆ
และจากจํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับในป 2562 จํานวน 1,349 โครงการ (ภาพประกอบที่ 4) แมวาจํานวนโครงการวิจัยในภาพรวม
ที่สํานักฯ ดูแลจะมีจํานวนลดลงกวาปที่ผานมา แตจํานวนงบประมาณที่ไดรับกลับสูงขึ้น เนื่องจากโครงการวิจัยที่ไดรับสวนใหญ
จะเปนชุดโครงการ และ/หรือเปนโครงการที่มีขนาดใหญมมี ูลคาสูง
2558

1,046

2559

1,173

2560

1,541

2561

1,554

2562

1,349

ภาพประกอบที่ 4 จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับทุน ประจําปงบประมาณ 2558-2562
2) สถานะโครงการ
ในการบริหารจัดการทุนวิจัยนั้น สํานักวิจัยและพัฒนาไดวางระบบกํากับ ติดตามและประเมินผล โดยมีการกําหนด
เงื่อนไขการใหทุน การติดตามผลการดําเนินโครงการอยางใกลชิด ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางปองกันและแกไขขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งติดตามโครงการวิจัยที่คางสงอยางจริงจัง ทําใหภาพรวมของการดําเนินงานในป 2562 พบวา
โครงการวิจัยคางสงมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง (ภาพประกอบที่ 5)
124

2558

2559

2560

173

69

87

146
139
135

41

2561

87

2562

134

166
166

194
198

63
โครงการวิ จยั ทีแล้วเสร็จ

โครงการวิ จยั ที บรรลุ KPIs

โครงการวิ จยั ค้างส่ ง

ภาพประกอบที่ 5 สถานะของโครงการวิจัยที่ไดรับทุน ประจําปงบประมาณ 2558-2562
จากผลลัพธตามตัวชี้วัดตางๆ ดังกลาวขางตนของสํานักวิจัยและพัฒนา เห็นไดถึงการดําเนินงานที่ตอบสนองและ
สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ไมวาจะเปนเรื่องของการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย
อยางครบวงจร นอกจากจะตอบสนองทิศทางการวิจัยและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย แลว ยังเปนการวัดผลการปฏิบัติงาน
ของสํานั กฯ เพื่อนําไปสูการพัฒนาและปรับปรุงประสิท ธิภาพการทํางานขององคกรใหดีขึ้น ไมวาจะเปนเรื่องพั ฒนานัก วิจั ย
บริหารจัดการทุนวิจัยและเครือขายวิจัย เผยแพรผลงานวิจัยและการนําไปใชประโยชน และการกํากับ ติดตามและประเมินผล
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3. นักวิจัยทีไ่ ดรับทุน
สํานักวิจัยและพัฒนาใหความสําคัญกับการพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ
ซึ่งเปนองคประกอบหลักสําคัญในการสราง/
เผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่จะเกิดจากการวิจยั สูก ารนําไปใชประโยชน โดยไดกําหนดแนวทางสงเสริมสนับสนุนอยาง
เปนรูปธรรม ไมวาจะเปนการจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนานักวิจัย การสนับสนุนทุนวิจัยทุกระดับรวมถึงทุนนักวิจัยหลังปริญญา
เอกอยางตอเนื่อง การกระตุนจูงใจใหบุคลากรทําวิจัยมากขึ้น สรางบรรยากาศใหเกิดความตื่นตัวในการทําวิจัย การสงเสริมและ
อํานวยความสะดวกใหแกนักวิจัยในรูปแบบตางๆ ตลอดจนสรางวัฒนธรรมการชื่นชมยกยองนักวิจัยที่สรางผลงานดีเดนทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ จัดทําฐานขอมูลผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ นอกจากนีย้ ังมุงเนนการสรางระบบเพื่อใหนักวิจยั
ใหเกิดการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม อีกดวย
จากขอมูลรอยละจํานวนนักวิจัยที่ไดรับทุนตอจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ตั้งแตป 2558-2562 (ภาพ
ประกอบที่ 6) เมื่อพิจารณาขอมูลในป 2562 พบวามีนักวิจัยที่ไดรับทุนจํานวน 1,253 คน คิดเปนรอยละ 50.6 และเมื่อ
เปรียบเทียบกับขอมูลป 2561 พบวา ลดลงรอยละ 5.6 และถึงแมวาจํานวนนักวิจัยที่ไดรับทุนจะมีจํานวนสูงขึ้นจากปที่ผานมา
ก็ตาม แตก็เปนเพียงจํานวนเล็กนอยเทานั้น เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง จึงทําใหสัดสวน
ในภาพรวมลดลง ทั้งนี้ก็เปนเพราะวานักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยที่เปนนักวิจัยอาวุโสจํานวนหนึ่งไดเกษียณอายุราชการ และ
นักวิจัยรุนใหมที่จะขึ้นมาทดแทนนั้นยังขาดประสบการณ ตองอาศัยระยะเวลาในการพัฒนา รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยที่
สงเสริมการวิจัยแบบบูรณาการ ซึ่งแตละกลุมจะตองมีการวิจัยแบบครบวงจร ทําใหนักวิจัยบางกลุมที่ยังขาดความพรอมไม
สามารถจัดทําขอเสนอโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนได และนักวิจัยที่ไมสามารถปรับตัวไดก็จะสละสิทธิ์ในการขอรับทุนนั้นไป
2558
2559

50.3
48.0

2560
2561
2562

61.8
53.6
50.6

ภาพประกอบที่ 6 รอยละของจํานวนนักวิจัยทีไ่ ดรับทุนในชวงระหวางปงบประมาณ 2558-2562

4. เครือขายที่มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุน
จากการที่สํานักวิจัยและพัฒนาไดกําหนดกลยุทธเพื่อรองรับแนวนโยบายระดับประเทศ โดยสงเสริมใหเกิดการวิจัย
แบบกําหนดทิศทางเพื่อผลักดันใหเกิดงานวิจัยแบบบูรณาการของภาคใต มุงเนนยุทธศาสตรงานวิจัยสําคัญในเรื่องตางๆ เชน
ยางพารา ปาลมน้ํามัน อาหาร เปนตน สํานักฯ จึงไดสนับสนุนใหเกิดการจัดตั้งสถานวิจัยเฉพาะทางเพื่อรองรับงานวิจัยที่มี
ทิศทางและผลลัพธขอตกลงที่ชัดเจนในเรื่องตางๆ ซึ่งเครือขายวิจัยแบงออกเปน 4 ประเภท ประกอบดวย
- สาขาความเปนเลิศ (Discipline of Excellence: DoE)
- สถานวิจัยความเปนเลิศ (Center of Excellence: CoE)
- สถานวิจัย (Research Center: RC)
- หนวยวิจัย (Research Unit: RU)
ในป 2562 มีเครือขายวิจัยที่มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 29 เครือขาย โดยในภาพรวมเครือขายวิจัย
ประเภท RC ไดรับการสนับสนุนมากที่สุด จํานวน 14 สถานวิจัย และเครือขายประเภท RU มีจํานวนลดลงกวาปที่ผานมามาก
ที่สุด (ภาพประกอบที่ 7 และ 8) เนื่องดวยมหาวิทยาลัยมีนโยบายกําหนดทิศทางเครือขายวิจัยเกิดใหมที่ชัดเจนมากขึ้น เนน
สนับสนุนเครือขายวิจัยประเภท CoE, DoE และ RC รวมถึงการยุบ/ควบรวมเครือขายวิจัยที่มีความซ้ําซอนกันอีกดวย
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ภาพประกอบที่ 7 จํานวนเครือขายวิจัยที่มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุน ประจําปงบประมาณ 2558-2562
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ภาพประกอบที่ 8 เครือขายวิจัยที่มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุน จําแนกตามประเภทของเครือขาย

5. การพัฒนาอาจารย/นักวิจัย
สํานักวิจัยและพัฒนาเห็นความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพอาจารย/นักวิจัยของมหาวิทยาลัย ทั้งในสวนทีเ่ ปนการ
พัฒนานักวิจัยรุนเกาและการสรางนักวิจัยรุนใหมเพื่อมุงสูความนักวิจัยมืออาชีพ
โดยไดดําเนินการภายใตกรอบแนวคิดที่วา
บริบททั้งภายในและภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหมหาวิทยาลัยตองปรับตัวโดยเฉพาะดานการทํางานวิจัยให
ทันกับสถานการณดังกลาว ดังนั้น นักวิจัยควรจะไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทํางานใหกาวไป
ขางหนาพรอมกับการเติบโตของมหาวิทยาลัย สําหรับกิจกรรมการพัฒนาอาจารย/นักวิจัยภายมหาวิทยาลัยนั้น สํานักฯ ไดจัด
กิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการบรรยาย/เสวนา การจัดประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจะมีการวิเคราะหขอมูลลูกคาที่
สําคัญคือ อาจารย/นักวิจัย เพื่อใชเปนขอมูลประกอบในการออกแบบโครงการ และไดประชาสัมพันธโครงการผานชองทาง
ตางๆ ไปยังนักวิจัยกลุมเปาหมาย เชน นักวิจัยรุนใหม นักวิจัยดานสังคมศาสตร ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ และดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี ซึ่งในแตละปสํานักฯ ไดพยายามจัดโครงการพัฒนาอาจารย/นักวิจัยใหมากขึ้น โดยในป 2562 ไดจัดโครงการรวม
ทั้งสิ้น 15 โครงการ (ภาพประกอบที่ 9)
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ภาพประกอบที่ 9 จํานวนโครงการพัฒนาอาจารย/นักวิจัย
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6. บทความที่ขอรับรางวัลตีพิมพ
สํานั กวิจัยและพัฒ นากํ าหนดกลยุท ธการเพิ่ม จํานวนผลงานตีพิ ม พ โดยการสนั บ สนุ นการตี พิ มพ บทความวิจัย ได
กําหนดเงื่อนไขการใหรางวัลผลงานตีพิมพแกอาจารย/นักวิจัยที่มผี ลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
อยูในฐานขอมูลสากล ทั้งนี้เพื่อเปนแรงจูงใจและสงเสริมใหอาจารย/นักวิจัยผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ สําหรับการดําเนินงานที่
ผานมามีการเสนอขอรับการสนับสนุนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป 2562 มีบทความที่ขอรับรางวัลตีพิมพรวมทั้งสิ้น จํานวน
671 บทความ ซึ่งมีจํานวนลดลงกวาปที่ผานมา (ภาพประกอบที่ 10) เนื่องจากมีการปรับหลักเกณฑการเสนอขอรับรางวัลที่
เขมขนมากขึ้น
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ภาพประกอบที่ 10 จํานวนบทความที่ขอรับรางวัลตีพิมพ

7. ตนฉบับบทความที่ขอรับบริการจากหนวย Publication Clinic
สํานักวิจัยและพัฒนา ไดจัดตั้งหนวย Publication Clinic ทําหนาที่สนับสนุนและสงเสริมใหนักวิจัยสามารถจัดทํา
ตนฉบับ (manuscript) เพื่อลงตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลสากล เชน ฐานขอมูล ISI หรือ Scopus ให
มากขึ้นโดยเฉพาะสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ เชน website เมื่อนักวิจัยไดสง
ตนฉบับบทความวิจัยแลว หนวยฯ จะพิจารณาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิตามสาขาของงานวิจัยเพื่อพิจารณาบทความ หลังจากนั้น
จึงจัดสงขอเสนอแนะกลับไปยังนักวิจัยพรอมทั้งแนะนําวารสารเพื่อลงตีพิมพ ทั้งนี้ หนวยฯ ไดมีการติดตามความคืบหนาของ
ตนฉบับบทความวิจัยเปนระยะๆ ปจจุบันมีบทความที่ขอรับบริการมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป 2562 มีตนฉบับที่
ขอรับบริการรวมทั้งสิ้น 195 บทความ (ภาพประกอบที่ 11)
2559
2560
2561
2562

139
153
184
195

ภาพประกอบที่ 11 จํานวนตนฉบับบทความที่ขอรับบริการจากหนวย Publication Clinic

8. โครงการบูรณาการเชิงพื้นที่
สํานักวิจัยและพัฒนา ดําเนินภารกิจในดานการประสานงานและเชื่อมโยงการวิจัย อีกทั้งใหบริการสนับสนุนงานวิจัย
ที่เปนประโยชนเพื่อนําไปสูกระบวนการศึกษาวิจัยและถายทอดองคความรูกลับไปยังชุมชนโดยวิธีการตางๆ เชน การฝกอบรม
ดานเทคนิค การใหความรูที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาในลักษณะการบรรยาย สาธิต หรือการฝกปฏิบัติ รวมทั้งการสราง
เครื่องตนแบบ ทั้งนี้ ในการดําเนินการจะตองมีกลุมเปาหมายและระบุพื้นที่ดําเนินการที่ชัดเจน เพื่อหวังผลใหเกิดการนําความรู
ไปใชประโยชนไดจริง โดยในป 2558-2562 มีโครงการที่ไดรับการสนับสนุนทั้งสิ้นจํานวน 5 โครงการ (ภาพประกอบที่ 12)
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ภาพประกอบที่ 12 จํานวนโครงการบูรณาการเชิงพื้นที่ ประจําปงบประมาณ 2558-2562

9. ความรวมมือกับภาคเอกชน/อุตสาหกรรม
สํานักวิจัยและพัฒนา ไดสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับผลงานวิจัย งานสรางสรรค ตลอดจนผลงาน
นวัตกรรม ผานการสรางความรวมมือที่เปนรูปธรรมระหวางหนวยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต และหนวยงาน
ภายนอกมากขึ้น โดยสํานักฯ ไดกําหนดกลยุทธการสรางความรวมมือโดยเฉพาะกับภาคเอกชน/อุตสาหกรรม รวมถึงผูใช
ประโยชนจากงานวิจัยอื่นๆ ซึ่งเปนกลุมลูกคาเปาหมายของสํานักฯ เพื่อใหสามารถตอบสนองไดตรงกับความตองการ และทําให
เกิดการนําผลงานวิจัย ตลอดจนองคความรูที่ไดจากการวิจัยออกสูการใชประโยชนเชิงพาณิชยมากที่สุด ปจจุบันสํานักฯ มีความ
รวมมือกับภาคเอกชน/อุตสาหกรรมที่เปนรูปธรรมทั้งสิ้น 5 หนวยงาน (ภาพประกอบที่ 13)
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ภาพประกอบที่ 13 จํานวนความรวมมือกับภาคเอกชน/อุตสาหกรรม (หนวยงาน)

10. โครงการที่ขอการรับรองมาตรฐาน
สํานักวิจัยและพัฒนาไดสงเสริมสนับสนุนใหมีการนํามาตรฐานการวิจัยทั้งเชิงวิทยาศาสตรและสังคมศาสตรไปใชใน
กระบวนการวิจัย โดยมาตรฐานฯ ดังกลาวนีเ้ ปนกลไกในการกํากับ ตรวจสอบ รับรอง และรักษามาตรฐานในกระบวนการ
ดําเนินงานวิจัย เพื่อชวยยกระดับคุณภาพการวิจัยใหไดผลงานวิจัยเปนที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล สํานักฯ ได
มีการดําเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัยที่สําคัญในรูปแบบของคณะกรรมการ ซึ่งทําหนาที่หลักๆ คือการจัดทํามาตรฐานการ
วิจัยเพื่อใชเปนแนวทางและหลักเกณฑในการบริหารจัดการระบบการวิจัยใหมีมาตรฐานเดียวกัน พิจารณาและใหการรับรอง
ขอเสนอโครงการ ติดตามกํากับดูแลการดําเนินงานโครงการ ฯลฯ
คณะกรรมการฯ ดังกลาว ประกอบดวย
- คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- คณะกรรมการมาตรฐานการวิจัยความปลอดภัยทางชีวภาพ
- คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวของสถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- คณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยทางเคมีของหองปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สําหรับการดําเนินการในปจจุบัน มีโครงการที่ขอการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในป 2562 มีจํานวน 159
โครงการ โดยเปนโครงการขอใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรมากที่สุด จํานวน 94 โครงการ (ภาพประกอบที่ 14 และ 15)
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2559

39

2560

81

2561

100

2562

159

ภาพประกอบที่ 14 จํานวนโครงการที่ขอการรับรองมาตรฐาน
2559
2560
2561

0

39

0
7

66

8
6

70

24
29

2562

94

36
โครงการประเมิ นประเภทงานวิ จัยและระดับความปลอดภัยของห้ องปฏิ บัติก าร
โครงการขอใช้สต
ั ว์เพื องานทางวิ ท ยาศาสตร์
โครงการยืนขอจริ ยธรรมการวิ จัยในมนุษย์ สาขาวิ ทยาศาสตร์สุขภาพ

ภาพประกอบที่ 15 จํานวนโครงการที่ขอการรับรองมาตรฐาน จําแนกตามมาตรฐานการวิจัย

11. ความพึงพอใจของผูรับบริการ
สํานักวิจัยและพัฒนามีระบบการสื่อสารและรับฟงขอมูล ซึ่งพิจารณาถึงความตองการและความคาดหวังจากผูมีสวน
ไดสวนเสียเปนสําคัญ ดังนั้น สํานักฯ จึงไดจัดทําแบบสํารวจครอบคลุมในเรื่องตางๆ เพื่อวัดระดับความพึงพอใจลูกคาปละ 1
ครั้ง เพื่อนําผลการประเมิน ตลอดจนขอเสนอแนะตางๆ ที่ไดมาใชเปนประโยชนในการพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานของ
องคกร เพื่อตอบสนองอาจารยนักวิจัย และผูมีสวนไดสวนเสียใหมีความพึงพอใจมากที่สุด
ในป การศึกษา 2562 กลุม ผูต อบแบบสํ ารวจความพึ งพอใจตอการให บ ริการของสํานั กฯ ประกอบดวย อาจารย /
นักวิจัย ผูป ระสานงานวิ จัย ระดั บ คณะ และบุ ค คลทั่ วไป ผลสํ ารวจพบวาโดยรวมมี ค วามพึ ง พอใจในระดับ มาก ( = 4.0)
คิด เป นรอยละ 79.3 (ภาพประกอบที่ 16) โดยมีระดับ ความพึ งพอใจในด านกระบวนการ/ขั้นตอนการให บ ริการ และดาน
บุคลากร อยูในระดับมาก ( = 3.9 และ 4.0 ตามลําดับ) (ภาพประกอบที่ 17)
2558

78.3

2559

79.5

2560

76.6

2561

78.3

2562

79.3
= 4.0, SD = 0.8

ภาพประกอบที่ 16 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการสํานักวิจัยและพัฒนา
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ความพึงพอใจด้านบุคลากร

ความพึง พอใจด้านกระบวนการ/ขันตอนการให้ บริ การ
3.9
3.9

การประชาสัม พันธ์
แจ้ง ข้อมูลข่าวสาร

3.7

ความสะดวกในการ
ติ ด ต่อสือสาร

3.4

ความละเอียดชัด เจน
ของขันตอน/แบบฟอร์ม

4.1

ระยะเวลาในการให้บ ริ การ

3.8
ปี 2561 (N=84)

ปี 2562 (N=80)

3.8

ความรวดเร็วในการ
ให้บริ การ

3.9

3.9
3.9

ความสามารถ
ในการแก้ไขปั ญหา

3.8

4.2
4.0
4.0

ความรู้ค วามชํานาญ
ในงานทีรับ ผิดชอบ

3.9
3.9

ความทันสมัย ของข้อมูล

3.9

ความสุภาพเป็ นกันเอง

3.9
3.9

การรับฟั งความคิ ดเห็น
จากผูร้ บั บริ การ

ปี 2561 (N=84)

4.0

ปี 2562 (N=80)

ภาพประกอบที่ 17 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการสํานักวิจัยและพัฒนาในดานตางๆ
เปรียบเทียบระหวางปงบประมาณ 2561-2562
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