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รายงานผลการปฏิบัติโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 (รอบ 6 เดือน) 

 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) 
 

     มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มีการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  จ านวนโครงการตามแผนทั้งสิ้น 226 โครงการ งบประมาณรวม 20,471,055 บาท   
ซึ่งในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมามีการด าเนินโครงการไปแล้วทั้งสิ้น 133 โครงการ และผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 
11,449,730.70 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 55.93 ซ่ึงสามารถสรุปผลการปฏิบัติโครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
โดยแยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 

     ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม มีโครงการ
ตามแผนจ านวน 106 โครงการ งบประมาณรวม 9,239,428 บาท ด าเนินโครงการการแล้ว 61 โครงการ     
และผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 5,210,169.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.39 ของการเบิกจ่าย 

     ในประเด็นยุทธศาสตร์ได้มีการก าหนดกลยุทธ์และโครงการเพ่ือให้สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์
โดยมีกลยุทธ์และโครงการ ดังนี้ 
เป้าประสงค์ท่ี 1  กลยุทธ์ :    พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรมมีมาตรฐานใน 
        ระดับสากล 
     โครงการ :   โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม/ 
        โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 
               ส่วนราชการให้ความส าคัญและผลักดันให้กับนักศึกษาได้รับความรู้ในด้านวิชาชีพและพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเพ่ือน าออกสู่ชุมชนและพ้ืนที่การแข่งขันในระดับสากลได้ ให้นักศึกษาได้มีการฝึก
ประสบการณ์ในการแข่งขันต่างๆ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์
เพ่ือน ามาพัฒนาตนเองและมหาวิทยาลัยได้ต่อไป  
    กลยุทธ์ :     ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ 
    โครงการ :   โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบมาตรฐานวิชาชีพ  
  ส่วนราชการได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ  โดยน าแนว
ข้อสอบออกมาให้ความรู้กับนักศึกษาก่อนสอบเพ่ือเตรียมตัวในการสอบจริง  
    กลยุทธ์ :    พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
    โครงการ :   โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา/โครงการสอบ 
        มาตรฐานภาษาอังกฤษ 

     มหาวิทยาลัยฯ ไดมี้ประกาศการในการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกชั้นปี โดยให้ส่วนราชการ
ได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วถึงกันซ่ึงจะเริ่มด าเนินการสอบในปีการศึกษา 2564 โดยใช้ศูนย์ภาษาของคณะ
ศิลปศาสตร์เป็นสถานที่ด าเนินการสอบ 
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   กลยุทธ์ :   ส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานท าของบัณฑิต  
    โครงการ :  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีงานท า/โครงการสร้างเครือข่ายกับสถาน 
                ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต 
      ส่วนราชการได้ส่งเสริมการมีงานท าของนักศึกษาหลังจบการศึกษา มุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนจบ
แล้วได้มีงานท าตามที่ตนเองถนัดและสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ทางมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรม
แนะแนวให้ความรู้เกี่ยวกับการท างานในสถานประกอบการต่างๆ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีวิทยากรจาก
สถานประกอบมาให้ความรู้ในการปฏิบัติการท างาน ท าให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจและปฏิบัติตนเองได้อย่าง
ถูกต้องเมื่อได้มาปฏิบัติงานจริง ซึ่งการมีงานท าของบัณฑิตในปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-
19 ส่งผลให้บัณฑิตไม่สามารถไปปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่รวมทั้งสถานประกอบการหลายแห่งในพ้ืนที่ปิดกิจการ 
    กลยุทธ์ :   ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่จรรยาบรรณ 
                                   วิชาชีพ 
    โครงการ :  โครงการบูรณาการการเรียนการสอน กิจกรรม นักศึกษาที่ส่งเสริม 
       คุณธรรมจริยธรรมควบคู่จรรยาบรรณวิชาชีพ/โครงการส ารวจความมี 
       คุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต  
       ส่วนราชการได้มีการปลูกฝังนักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับการเรียนการสอนซึ่ง 
นอกจากนักศึกษาจะได้รับความรู้ในบทเรียนแล้วยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กันไป ส่งผลให้นักศึกษาที่จบ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้รับค าชื่นชมจากหน่วยงานภายนอกและสถานประกอบการว่าเป็นนักศึกษาที่มี
ความนอบน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ 
 

      บทสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและ
นวัตกรรม ทางส่วนราชการได้ให้ความส าคัญกับนักศึกษาในเรื่องของการพัฒนานักศึกษาทางด้านวิชาชีพและ
นวัตกรรมเพ่ือออกสู่ระดับสากลให้ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอ่ืน การสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพและการแนะแนว
ให้ความรู้ก่อนสอบนักศึกษา รวมทั้งการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยมีประกาศการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา ให้ส่วนราชการได้รับทราบ
และถือปฏิบัติโดยทั่วถึงกันซึ่งจะเริ่มด าเนินการสอบในปีการศึกษา 2564 โดยใช้ศูนย์ภาษาของคณะศิลปศาสตร์
เป็นสถานที่ด าเนินการสอบ ในส่วนของการมีงานท าของนักศึกษาทางมหาวิทยาลัยได้จัดการแนะแนวโดยมี
ผู้ประกอบการจากสถานประกอบจริงมาให้ความรู้ก่อนออกปฏิบัติงาน แต่การมีงานท าของบัณฑิตมีเพียง
เล็กน้อย เนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิด-19 มีการระบาดตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้บัณฑิตไม่
สามารถไปปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่รวมทั้งสถานประกอบการหลายแห่งในพ้ืนที่ปิดกิจการ 
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          ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาการผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ มุ่งสู่ 
Thailand 4.0 มีโครงการตามแผนจ านวน 18 โครงการ งบประมาณรวม 2,940,000 บาท ด าเนินโครงการแล้ว 
9 โครงการและผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 1,594,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.22 ของการเบิกจ่าย 

         ในประเด็นยุทธศาสตร์ได้มีการก าหนดกลยุทธ์และโครงการเพ่ือให้สอดรับกับประเด็น
ยุทธศาสตร์โดยมีกลยุทธ์และโครงการ ดังนี้ 
เป้าประสงค์ท่ี 1 กลยุทธ์ :   ส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 
           โครงการ : โครงการสร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิชาการ/โครงการพัฒนาขีดความสามารถ 
     ในการผลิตผลงาน วิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม/โครงการส่งเสริม 
     และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิจัยทั้งในและต่างประเทศ/โครงการส่งเสริม 
     และสนับสนุนการประกวดแข่งขันผลงานทางวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรม 

         มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรพัฒนาตนเองเพ่ือมุ่งเน้นผลงานทางด้าน
วิชาการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับชาติ หรือนานาชาติ ซึ่งผลงานทางด้านวิชาการ งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ที่ได้รับการเผยแพร่และได้รับรางวัล เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ   
ซึ่งในปี 2563 และปัจจุบัน ไม่มีเวทีการในจัดประชุมเกี่ยวกับงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมได้เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด-19 ท าให้ไม่สามารถน าผลงานออกไปเผยแพร่หรือน าเสนอได้ในช่วงเวลาดังกล่าว 
 

เป้าประสงค์ท่ี 2  กลยุทธ์ :  ส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพ่ิม 
      ให้กับสามจังหวัดชายแดนใต้ 
  โครงการ : โครงการสร้างฐานข้อมูลความต้องการของชุมชน/โครงการพัฒนางานวิจัยที่สนอง 
      ความต้องการของชุมชน/โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลงานวิจัยสู่การ 
       น าไปใช้ประโยชน์/โครงการประเมินการน าผลงานงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์หรือ 
      นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
  มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายให้ส่วนราชการน าความรู้ออกไปพัฒนาชุมชนเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนสู่การท าวิจัยและน าไปใช้ประโยชน์โดยมีผลงานจ านวนที่เพียงพอกับชุมชนเพ่ือสามารถน าไป
พัฒนาชุมชนได้ต่อไป  
 

เป้าประสงค์ท่ี 3 โครงการ : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
  โดยทางศูนย์วิจัยและนวัตกรรมได้น าส่งผลงานให้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาจ านวน 3 เรื่อง 
ได้แก่ ผลงานของคณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 2 เรื่อง และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 1 เรื่อง 
ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งมีการกระตุ้นให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ผลิตผลงานและน าเสนอเพ่ือรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้มากข้ึนต่อไป 
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      บทสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ที่มี
คุณภาพ มุ่งสู่ Thailand 4.0 ทางมหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรในการท าวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมขึ้นมาใหม่เพ่ือให้มีคุณภาพและตอบโจทย์ให้กับชุมชนได้ การได้รับสิทธิบัตรการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา โดยทางศูนย์วิจัยและนวัตกรรมได้น าส่งผลงานให้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาจ านวน 3 
เรื่อง ได้แก่ ผลงานของคณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 2 เรื่อง และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 1 
เรื่อง ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งมีการกระตุ้นให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ผลิตผลงานและน าเสนอเพ่ือรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้มากข้ึนต่อไป  
 

 
                  ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนางานบริการวิชาการ วิชาชีพ ที่มีมาตรฐาน เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนและสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโครงการตามแผนจ านวน 14 โครงการ งบประมาณรวม 
728,600 บาท ด าเนินโครงการแล้ว 10 โครงการ และผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 364,466 บาท คิดเป็นร้อยละ 
50.02 ของการเบิกจ่าย 

      ในประเด็นยุทธศาสตร์ได้มีการก าหนดกลยุทธ์และโครงการเพ่ือให้สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์
โดยมีกลยุทธ์และโครงการ ดังนี้ 
เป้าประสงค์ท่ี 1 กลยุทธ์ :    ส่งเสริมการบริการวิชาการวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 
                    โครงการ :   โครงการสร้างฐานข้อมูลความต้องการรับบริการวิชาการวิชาชีพของชุมชน/ 
                                   โครงการบริการวิชาชีพ 
   ส่วนราชการได้ด าเนินการออกบริการวิชาการวิชาชีพเพ่ือตอบสนองความต้องการให้กับชุมชน
ในพ้ืนที่ โดยมีโครงการกิจกรรมที่รองรับการให้บริการแก่ชุมชนและนักศึกษาได้ออกไปปฏิบัติงานจริงน าความรู้
ที่ได้ไปฝึกปฏิบัติและให้บริการกับชุมชน เช่น โครงการบริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชน มีการออกบูทต่างๆ มีการ
บริการซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น มีการลงพ้ืนที่ออกบริการ การปรังปรุงทาสีให้กับ
โรงเรียนต่างๆ ในพ้ืนที่ บูรณะซ่อมแซมวัด มัสยิด และให้ความรู้เกี่ยวกับบริการวิชาการต่างๆ กับชุมชน เป็นต้น    
ซึ่งในปี 2563 ถึงปีปัจจุบัน ท าให้บางกิจกรรมของบริการวิชาการไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมดเนื่องจาก
สถานการณ์โควิด-19 ท าให้ด าเนินกิจกรรมได้เพียงบางส่วนเท่านั้น  
 

เป้าประสงค์ท่ี 2 กลยุทธ์ :    จัดตั้งและพัฒนาศูนย์เฉพาะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ 
            โครงการ :  โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะทางด้านวิชาการวิชาชีพ/โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ 
                                    เฉพาะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ 
            ปัจจุบันมีศูนย์ที่เปิดด าเนินการแล้ว 12 ศูนย์ ดังนี้ 

1. ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2. ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ 
4. ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คณะเกษตรศาสตร์และวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยี 
5. ศูนย์บริการวิชาการอิสลามและภาษาอาหรับ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 
6. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ 
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7. ศูนย์บริการวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
8. ศูนย์ เทคโนโลยี เกษตรและนวัตกรรม (Agritech and innovation center หรือ AIC) 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
9. คลินิกถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
10. ศูนย์พัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพ

ตากใบและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส 
11. ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและการค้าชายแดน คณะวิทยาการจัดการ 
12. ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (มีการด าเนินการในปี 63 ไปบางส่วนแล้ว ช่วงเดือน ก.ค. และในวันที่ 25 ส.ค.   
มีการด าเนินการตั้งป้ายศูนย์ฯ) และมีการแก้ไขชื่อศูนย์จากเดิมศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพจากเดิมมีคณะเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีนราธิวาส โดยได้แก้ไขชื่อศูนย์มาเป็น ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาสื่อ (Learning 
and Media Development Center) ปัจจุบันเหลือแค่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด าเนินการดูแลศูนย์เอง 

ศูนย์ที่จะด าเนินการในปี 2567 มี 1 ศูนย์ คือ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
คณะแพทยศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ 
 

      บทสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานบริการวิชาการ วิชาชีพ ที่มีมาตรฐาน เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนและสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนราชการได้มีการพัฒนาบริการวิชาการ 
วิชาชีพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่ และมีศูนย์เฉพาะทางเพ่ือให้ความรู้กับนักศึกษาและ
ประชาชนในพ้ืนที่ ที่มีความสนใจในแต่ละศูนย์เฉพาะทางเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคมในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ต่อไป และปัจจุบันศูนย์เฉพาะทางที่ให้บริการและให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคคล
ภายในและภายนอกมีด้วยกัน 12 ศูนย์ และศูนย์ที่ก าลังจะด าเนินการในปี 2567 มี 1 ศูนย์  
 
                  ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาการอนุรักษ์ ส่งเสริม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้สังคมพหุ
วัฒนธรรม มีโครงการตามแผนจ านวน 30 โครงการ งบประมาณรวม 625,700 ด าเนินโครงการแล้ว 13 
โครงการ และผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 320,991 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.30 ของการเบิกจ่าย 

        ในประเด็นยุทธศาสตร์ได้มีการก าหนดกลยุทธ์และโครงการเพ่ือให้สอดรับกับประเด็น
ยุทธศาสตร์โดยมีกลยุทธ์และโครงการ ดังนี้ 
เป้าประสงค์ท่ี 1 กลยุทธ์ :    ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม/พัฒนา 

                        ระบบและกลไกสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร 
โครงการ :  โครงการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม/โครงการพัฒนาระบบและกลไก  

                         สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร 
       มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร มีการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมเพ่ือ

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้น เช่น โครงการวันส าคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
วันหล่อเทียน ทอดกฐิน วันไหว้/ร าลึกพระคุณครู รอมฎอน/เมาลิด งานพระราชทานปริญญาบัตร                 
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วันสถาปนามหาวิทยาลัย เป็นต้น ในปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันสามารถด าเนินการจัดกิจกรรมได้เพียงบางส่วน
เท่านั้น เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19  ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ครบที่วางไว้ 

 

เป้าประสงค์ท่ี 2  กลยุทธ์ :   ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนกิจกรรมนักศึกษาให้สามารถ 
                         ด ารงชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
 โครงการ :  โครงการบูรณาการ การเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาท่ีส่งเสริมความ 
                         เป็นพหุวัฒนธรรม/โครงการส ารวจความสุขในการอยู่ในสังคมพหุ 
                         วัฒนธรรมของบัณฑิต 
        ส่วนราชการได้ด าเนินการให้นักศึกษาที่ก าลังจะจบการศึกษา สามารถด ารงชีวิตภายใต้สังคมพหุ

วัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนกิจกรรมนักศึกษาให้สามารถ
ด ารงชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม  

 

         บทสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการอนุรักษ์ ส่งเสริม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ที่จัดขึ้น เช่น โครงการวันส าคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วันหล่อเทียน ทอดกฐิน วันไหว้/ร าลึก
พระคุณครู รอมฎอน/เมาลิด งานพระราชทานปริญญาบัตร วันสถาปนามหาวิทยาลัย เป็นต้น  ในปีที่ผ่านมา
จนถึงปัจจุบันสามารถด าเนินการจัดกิจกรรมได้เพียงบางส่วนเท่านั้น เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ท าให้ไม่
สามารถจัดกิจกรรมได้ครบที่วางไว้และนักศึกษาท่ีก าลังจะจบสามารถด ารงชีวิตอยู่ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมได้
อย่างมีความสุข โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนและกิจกรรมของนักศึกษาให้สามารถด ารงชีวิตอยู่
ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม  
 

         ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาการบริหารการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สู่องค์กรชั้นน า มีโครงการ
ตามแผนจ านวน 58 โครงการ งบประมาณรวม 6,937,327 บาท ด าเนินโครงการแล้ว 40 โครงการ และผลการ
เบิกจ่ายทั้งสิ้น 3,959,904.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.08 ของเบิกจ่าย   

          ในประเด็นยุทธศาสตร์ได้มีการก าหนดกลยุทธ์และโครงการเพ่ือให้สอดรับกับประเด็น
ยุทธศาสตร์โดยมีกลยุทธ์และโครงการ ดังนี้ 
เป้าประสงค์ท่ี 1  กลยุทธ์ :  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

โครงการ : โครงการจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ 
    ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  ซึ่งในปัจจุบันงาน
สารสนเทศมีการปรับปรุงพัฒนาระบบให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ต่อผู้ใช้บริการมี 2 ระบบ คือ  

1. PNUCM เป็นระบบเกี่ยวกับหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยโดยมีกองต่างๆ ด าเนินการ
อยู่ ซ่ึงในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบเพ่ิมมากข้ึนให้มีความสะดวกต่อการใช้งาน ส่วนระบบ 
PNUCM การพัฒนาระบบยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ 
 
 

 



7 
 

2. ฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์ให้มีการจองหนังสือแบบออนไลน์ การคืนหนังสือ การเข้าไป
ค้นหาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับห้องสมุดแบบออนไลน์ ซึ่งท าให้นักศึกษาไม่ต้องเข้าไปห้องสมุด
แบบเดิมแต่เป็นการเข้าห้องสมุดแบบระบบออนไลน์ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับยุคใน
ปัจจุบันมากขึ้นสามารถตอบโจทย์นักศึกษาได้ เป็นอย่างดี ฐานข้อมูลห้องสมุดแบบ
ออนไลน์ได้พัฒนาระบบเรียบร้อยแล้ว 

 
เป้าประสงค์ท่ี 2  กลยุทธ์ :   ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่าง 
       เครือข่าย 

          โครงการ :  โครงการจัดการความรู้ (KM)/โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (best practice)/ 
      โครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 

                       ส่วนราชการได้มีการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ภายในองค์กรและภายนอกเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
 

เป้าประสงค์ท่ี 3   กลยุทธ์ :    พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
          โครงการ :  โครงการติดตามตรวจสอบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล/โครงการการพัฒนา 
     ผู้บริหารเพ่ือให้เป็นผู้น าการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 มีการประเมินผู้บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตรง

ตามหลักการประเมินหลักธรรมาภิบาลที่ตั้งไว้ 
 

เป้าประสงค์ท่ี 4  กลยุทธ์ :   พัฒนาคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการสร้างความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ/สร้างขวัญ 
      ก าลังใจแก่บุคลากรทุกระดับ 

 โครงการ : โครงการสร้างความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ/โครงการพัฒนาคุณวุฒิของบุคลากร/ 
                        โครงการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ/โครงการสร้างขวัญและก าลังใจ/โครงการ 
                        พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
          มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับต าแหน่งหน้าที่ของตนเองเพ่ือน าความรู้

มาพัฒนาตนเองและงานที่ท าให้ดียิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นบุคลากรสายสอนและวิจัยที่มีคุณวุฒิเพ่ือให้รับ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการพัฒนาตนเองและพัฒนามหาวิทยาลัยได้ต่อไป บุคลากรสายสอนและ
วิจัยที่มีต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยยังคงต้องพัฒนาตนเองเพ่ือให้ได้มาซึ่งต าแหน่งทางวิชาการและ
น าความรู้ที่ได้มาพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ต่อไป บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย บุคลากรสายสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นมีการเพิ่มข้ึนทุกปี เนื่องจากเป็นการพัฒนาตนเอง
และมหาวิทยาลัยได้ต่อไป  
 

          บทสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สู่องค์กร
ชั้นน า การพัฒนาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศโดยมีระบบอยู่มี 2 ระบบ คือ PNUCM และ ฐานข้อมูลห้องสมุด
แบบออนไลน์ มีการพัฒนาระบบสามารถตอบโจทย์กับผู้ใช้งานได้มากขึ้น มีการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้
ภายในองค์กรและภายนอกเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  มีการประเมินผู้บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล 
และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตรงตามหลักการประเมินหลักธรรมาภิบาลที่ตั้งไว้ การพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้เกี่ยวกับต าแหน่งหน้าที่ของตนเองเพ่ือน าความรู้มาพัฒนาตนเองและงานที่ท าให้ 
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ดียิ่งขึ้น มุ่งเน้นบุคลากรสายสอนและวิจัยที่มีคุณวุฒิเพ่ือให้รับการศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการพัฒนา
ตนเองและพัฒนามหาวิทยาลัยได้ต่อไป บุคลากรสายสอนและวิจัยที่มีต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยน า
ความรู้มาพัฒนาตนเองเพ่ือให้ได้มาซึ่งต าแหน่งทางวิชาการและน าความรู้ที่ได้น ามาพัฒนานักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยได้ต่อไป บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย บุคลากรสายสนับสนุน
การด าเนินการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นมีการเพ่ิมข้ึนทุกป ีเนื่องจากเป็นการพัฒนาตนเองและมหาวิทยาลัยได้ต่อไป  
 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ ผลการเบิกจ่าย 

แผน ผล คิดเป็น % แผน ผล คิดเป็น % 
1 106 61 57.55 9,239,428.00 5,210,169.39 56.39 
2 18 9 50.00 2,940,000.00 1,594,200.00 54.22 
3 14 10 71.43 728,600.00 364,466.00 50.02 
4 30 13 43.33 625,700.00 320,991.00 51.30 
5 58 40 68.97 6,937,327.00 3,959,904.31 57.08 

รวม 226 133 58.85 20,471,055.00 11,449,730.70 55.93 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

            ผลการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติโครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน พบว่า ในภาพรวมส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาส           
ราชนครินทร์ สามารถปฏิบัติโครงการโดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 58.85 ของโครงการทั้งหมด และมีการเบิกจ่ายร้อย
ละ 55.93 ทั้งนี้ โครงการบางส่วนเป็นโครงการที่ด าเนินการต่อเนื่อง อาทิ โครงการด้านการวิจัย โครงการด้าน
บริหารจัดการ  โครงการประชุม และโครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต ด้านผลการเบิกจ่าย 
พบว่า ในภาพรวมโครงการที่ด าเนินการต่อเนื่องปฏิบัติตามแผนราชการที่ได้วางไว้  
           เมื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับแผนการปฏิบัติโครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
ผลการปฏิบัติโครงการในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ถือได้ว่าส่วนราชการในสังกัดสามารถบริหารจัดการแผนปฏิบัติ
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้มีการเชื่อมโยง
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการกับแผนกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์        
พ.ศ.2560 – 2564 ส่งผลให้มหาวิทยาลัยบรรลุผลการด าเนินงานในระดับเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์
ซึ่งสะท้อนทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามวิสัยทัศน์ 
           ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้เกิดประสิทธิภาพ
การปฏิบัติโครงการในปีต่อไป มีข้อเสนอแนะให้ส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
พิจารณาลดโครงการที่ไม่จ าเป็นลง เพ่ิมโครงการประเภทบูรณาการ และเร่งรัดการจัดโครงการที่มีความส าคัญ
ต่อการบรรลุวิสัยทัศน์หรือพันธกิจ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   
           เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการปฏิบัติ
โครงการตามแผนกลยุทธ์และการก ากับ ติดตาม และประเมินผลโครงการ มหาวิทยาลัยควรด าเนินการ ดังนี้           
           1. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการโครงการร่วมกัน เช่น บูรณาการโครงการร่วมระหว่างคณะ 
บูรณาการโครงการร่วมระหว่างยุทธศาสตร์ เพื่อลดจ านวนโครงการที่ต้องปฏิบัติ เพ่ิมประสิทธิภาพของโครงการ
และสร้างความคุ้มค่าในการบริหารจัดการงบประมาณ 
          2. ควรจัดให้มีระบบสอบทานข้อมูลการก ากับ ติดตาม และประเมินผลโดยมีการติดตามเป็น
รายไตรมาส โครงการระหว่างส่วนกลางและส่วนราชการในสังกัด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของข้อมูล รวมถึงเพ่ิม
ความสามารถในการบริหารจัดการและการตัดสินใจ 
          3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลโครงการ       
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ รวมถึงการสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยต่อไป  
 
          


