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รายงานผลการปฏิบัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 (รอบ 12 เดือน) 

 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 
 

     มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มีการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  จำนวนโครงการตามแผนทั้งสิ้น 188 โครงการ งบประมาณรวม 15,103,806.50 บาท 
ผลการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 188 โครงการ และผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 15 ,076,952.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 
99.82 สามารถสรุปผลการปฏิบัติโครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยมีผลการดำเนินโครงการแยกตาม
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

    ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม มีโครงการตาม
แผนจำนวน 90 โครงการ งบประมาณรวม 7,061,748.50 บาท มีการดำเนินโครงการครบทุกโครงการตามแผน 
และผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 7,061,522.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของการเบิกจ่าย 

    การดำเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและ
นวัตกรรม การดำเนินกิจกรรม/โครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามมาตรการ การประหยัดของมหาวิทยาลัย จึงทำให้มีงบประมาณคงเหลือจากการดำเนิน
กิจกรรม/โครงการ และเงินคงเหลือจะนำส่งมหาวิทยาลัยเพื่อบริหารจัดการต่อไป 

 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาการผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ มุ่งสู่  

Thailand 4.0 มีโครงการตามแผนจำนวน 15 โครงการ งบประมาณรวม 2 ,571,690.00 บาท มีการดำเนิน
โครงการครบทุกโครงการตามแผน และผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 2 ,547,166.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.05     
ของการเบิกจ่าย                      

  การดำเนินงานของยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาการผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม              
ที่มีคุณภาพ มุ่งสู่ Thailand 4.0 การดำเนินกิจกรรม/โครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ ซึ่งการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามมาตรการ การประหยัดของมหาวิทยาลัย จึงทำให้มีงบประมาณ
คงเหลือจากการดำเนินกิจกรรม/โครงการ และเงินคงเหลือจะนำส่งมหาวิทยาลัยเพื่อบริหารจัดการต่อไป 

 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนางานบริการวิชาการ วิชาชีพ ที่มีมาตรฐาน เพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของชุมชนและสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโครงการตามแผนจำนวน 10 โครงการ งบประมาณรวม 
787,200.00 บาท มีการดำเนินโครงการครบทุกโครงการตามแผน และผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 787,200.00 บาท 
คิดเป็น   ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่าย                      

   การดำเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานบริการวิชาการ วิชาชีพ ที่มีมาตรฐาน เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนและสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การดำเนินกิจกรรม/โครงการ และการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุตามเป้าหมาย 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาการอนุรักษ์ ส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้สังคมพหุ
วัฒนธรรม มีโครงการตามแผนจำนวน 13 โครงการ งบประมาณรวม 155,500.00 บาท มีการดำเนินโครงการ
ครบทุกโครงการตามแผน และผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 155,404.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.94 ของการเบิกจ่าย 

  การดำเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการอนุรักษ์ ส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้
สังคมพหุวัฒนธรรม การดำเนินกิจกรรม/โครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้    
ซึ่งการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามมาตรการ การประหยัดของมหาวิทยาลัย จึงทำให้มีงบประมาณคงเหลือ
จากการดำเนินกิจกรรม/โครงการ และเงินคงเหลือจะนำส่งมหาวิทยาลัยเพื่อบริหารจัดการต่อไป 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาการบริหารการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สู่องค์กรชั้นนำ มีมีโครงการตาม

แผนจำนวน 60 โครงการ งบประมาณรวม 4,527,668.00 บาท มีการดำเนินโครงการครบทุกโครงการตามแผน 
และผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 4,525,659.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของการเบิกจ่าย                               

 การดำเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สู่องค์กรชั้นนำ 
การดำเนินกิจกรรม/โครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามมาตรการ การประหยัดของมหาวิทยาลัย จึงทำให้มีงบประมาณคงเหลือจากการดำเนิน
กิจกรรม/โครงการ และเงินคงเหลือจะนำส่งมหาวิทยาลัยเพื่อบริหารจัดการต่อไป  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม ในประเด็นยุทธศาสตร์
ได้มีการกำหนดกลยุทธ์และโครงการเพ่ือให้สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์โดยกลยุทธ์และโครงการ ดังนี้ 
เป้าประสงค์ท่ี 1  กลยุทธ์ :    พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรมมีมาตรฐานใน 
        ระดับสากล 
     โครงการ :   โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม/ 
        โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 
               ส่วนราชการให้ความสำคัญและผลักดันให้กับนักศึกษาในการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม    
และผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำเสนอผลงาน
ในระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และเกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทางด้านการวิจัย รวมทั้งสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เพ่ือนำไปสู่ระดับชาติ 
นานาชาติในการพัฒนาด้านวิชาชีพและนวัตกรรมของนักศึกษาต่อไปได้ 
  กลยุทธ์ :     ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ                         
    โครงการ :   โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบมาตรฐานวิชาชีพ  
  ส่วนราชการได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ  โดยนำแนว
ข้อสอบออกมาให้ความรู้กับนักศึกษาก่อนสอบเพ่ือเตรียมตัวในการสอบจริง  
    กลยุทธ์ :    พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
    โครงการ :   โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา/โครงการสอบ 
        มาตรฐานภาษาอังกฤษ 

     มหาวิทยาลัยฯ ไดมี้ประกาศการในการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกชั้นปี โดยให้ส่วนราชการ
ได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วถึงกันซึ่งจะเริ่มดำเนินการสอบในปีการศึกษา 2564 โดยใช้ศูนย์ภาษาของคณะ
ศิลปศาสตร์เป็นสถานที่ดำเนินการสอบ 

   กลยุทธ์ :   ส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของบัณฑิต  
    โครงการ :  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีงานทำ/โครงการสร้างเครือข่ายกับสถาน 
                ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต 
      ส่วนราชการได้ส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษาหลังจบการศึกษา มุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนจบ
แล้วได้มีงานทำตามที่ตนเองถนัดและสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ทางมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรม
แนะแนวให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบการต่างๆ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีวิทยากรจาก
สถานประกอบการมาให้ความรู้ในการปฏิบัติการทำงาน ทำให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจและปฏิบัติตนเองได้
อย่างถูกต้องเมื่อได้มาปฏิบัติงานจริง ซึ่งการมีงานทำของบัณฑิตในปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
โควิด-19 ส่งผลให้บัณฑิตไม่สามารถไปปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่รวมทั้งสถานประกอบการหลายแห่งในพ้ืนที่ปิด
กิจการ 
    กลยุทธ์ :   ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่จรรยาบรรณ 
                                   วิชาชีพ 
    โครงการ :  โครงการบูรณาการการเรียนการสอน กิจกรรม นักศึกษาที่ส่งเสริม 
       คุณธรรมจริยธรรมควบคู่จรรยาบรรณวิชาชีพ/โครงการสำรวจความมี 
       คุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต  
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       ส่วนราชการได้มีการปลูกฝังนักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับการเรียนการสอนซึ่ง 
นอกจากนักศึกษาจะได้รับความรู้ในบทเรียนแล้วยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กันไป ส่งผลให้นักศึกษาที่จบ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้รับคำชื่นชมจากหน่วยงานภายนอกและสถานประกอบการว่าเป็นนักศึกษาที่มี
ความนอบน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ 
 

      บทสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและ
นวัตกรรม ทางส่วนราชการได้ให้ความสำคัญกับนักศึกษาในเรื่องของการพัฒนานักศึกษาทางด้านวิชาชีพและ
นวัตกรรมเพ่ือออกสู่ระดับสากลให้ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอ่ืน การสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพและการแนะแนว
ให้ความรู้ก่อนสอบนักศึกษา รวมทั้งการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยมีประกาศการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา ให้ส่วนราชการได้รับทราบ
และถือปฏิบัติโดยทั่วถึงกันซึ่งจะเริ่มดำเนินการสอบในปีการศึกษา 2564 โดยใช้ศูนย์ภาษาของคณะศิลปศาสตร์
เป็นสถานที่ดำเนินการสอบ ในส่วนของการมีงานทำของนักศึกษาทางมหาวิทยาลัยได้จัดการแนะแนวโดย      
มีผู้ประกอบการจากสถานประกอบการจริงมาให้ความรู้ก่อนออกปฏิบัติงาน แต่การมีงานทำของบัณฑิตมีเพียง
เล็กน้อย เนื่องจากเกิดสถานการณ์ โควิด-19 มีการระบาดตั้งแต่ปี 2564 ส่งผลให้บัณฑิตไม่สามารถไป
ปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่รวมทั้งสถานประกอบการหลายแห่งในพ้ืนที่ปิดกิจการ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาการผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ มุ่งสู่    
Thailand 4.0 ในประเด็นยุทธศาสตร์ได้มีการกำหนดกลยุทธ์และโครงการเพ่ือให้สอดรับกับประเด็น
ยุทธศาสตร์โดยมีกลยุทธ์และโครงการ ดังนี้ 
เป้าประสงค์ท่ี 1 กลยุทธ์ :   ส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 
           โครงการ : โครงการสร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิชาการ/โครงการพัฒนา  
           ขีดความสามารถในการผลิตผลงาน วิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม/โครงการ 
           ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิจัยทั้งในและต่างประเทศ/โครงการส่งเสริม 
  และสนับสนุนการประกวดแข่งขันผลงานทางวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรม       

         มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรพัฒนาตนเองเพ่ือมุ่งเน้นผลงานทางด้าน
วิชาการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับชาติ หรือนานาชาติ ซึ่งผลงานทางด้านวิชาการ งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ที่ได้รับการเผยแพร่และได้รับรางวัล เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ   
ซึ่งในปี 2564 มีการเข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยฯ ต่างๆเกี่ยวกับด้านผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
และนวัตกรรม โดยมีการประชุมผ่านทางระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่
สามารถนำผลงานออกไปเผยแพร่หรือนำเสนอได้ในช่วงเวลาดังกล่าว 
 

เป้าประสงค์ท่ี 2  กลยุทธ์ :  ส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพ่ิม 
      ให้กับสามจังหวัดชายแดนใต้ 
  โครงการ : โครงการสร้างฐานข้อมูลความต้องการของชุมชน/โครงการพัฒนางานวิจัยที่สนอง 
      ความต้องการของชุมชน/โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลงานวิจัยสู่การ 
       นำไปใช้ประโยชน์/โครงการประเมินการนำผลงานงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์หรือ 
      นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
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  มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายให้ส่วนราชการนำความรู้ออกไปพัฒนาชุมชนเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนสู่การทำวิจัยและนำไปใช้ประโยชน์โดยมีผลงานจำนวนที่เพียงพอกับชุมชนเพ่ือสามารถนำไป
พัฒนาชุมชนได้ต่อไป  
 

เป้าประสงค์ท่ี 3 โครงการ : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
  โดยทางศูนย์วิจัยและนวัตกรรมได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาจำนวน 3 
เรื่อง ได้แก่ ผลงานของคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 เรื่อง และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 
เรื่อง ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งมีการกระตุ้นให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ผลิตผลงานและนำเสนอเพ่ือรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้มากข้ึนต่อไป 

      บทสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ที่มี
คุณภาพ มุ่งสู่ Thailand 4.0 ทางมหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรในการทำวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมข้ึนมาใหม่เพ่ือให้มีคุณภาพและตอบโจทย์ให้กับชุมชนได้ การได้รับสิทธิบัตรการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา โดยทางศูนย์วิจัยและนวัตกรรมได้นำส่งผลงานให้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาจำนวน 3 
เรื่อง ได้แก่ ผลงานของคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 เรื่อง และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 
เรื่อง ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งมีการกระตุ้นให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ผลิตผลงานและนำเสนอเพ่ือรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้มากข้ึนต่อไป  

 
                  ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนางานบริการวิชาการ วิชาชีพ ที่มีมาตรฐาน เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนและสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในประเด็นยุทธศาสตร์ได้มีการกำหนดกลยุทธ์และโครงการ
เพ่ือให้สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์โดยมีกลยุทธ์และโครงการ ดังนี้ 
เป้าประสงค์ท่ี 1 กลยุทธ์ :    ส่งเสริมการบริการวิชาการวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 
                    โครงการ :   โครงการสร้างฐานข้อมูลความต้องการรับบริการวิชาการวิชาชีพของชุมชน/ 
                                   โครงการบริการวิชาชีพ 
     ส่วนราชการได้ดำเนินการออกบริการวิชาการวิชาชีพเพ่ือตอบสนองความต้องการให้กับชุมชน
ในพ้ืนที่ โดยมีโครงการ กิจกรรมที่รองรับการให้บริการแก่ชุมชนและนักศึกษาได้ออกไปปฏิบัติงานจริงนำ
ความรู้ที่ ได้ ไปฝึ กปฏิ บั ติ และให้ บริการกับชุมชน  เช่ น  โครงการบริการวิชาการวิช าชีพสู่ ชุ มชน                   
ของวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสได้มีการออกซ่อมแซมบูรณะวัด ณ วัดทุ่งกง มีการซ่อมแซมโรงเลี้ยงให้กับวัด   
และวิทยาลัยการอาชีพตากใบ ได้ดำเนินการโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพสาขาเครื่องกล โดยออก
ให้บริการ ณ โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ โดยมีการให้บริการด้านการซ่อมเครื่องยนต์ต่างๆ เช่น ซ่อมรถจักรยานยนต์ 
เป็นต้น โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพสาขาไฟฟ้ากำลัง โดยออกให้บริการ ณ โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ โดยมี
การให้บริการซ่อมด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ซ่อมกาน้ำร้อน หม้อหุงข้าว เป็นต้น โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น Microsoft Office Word, 
Excel, PowerPoint เป็นต้น  กิจกรรมบริการวิชาการดำเนินการได้บางส่วนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19     
ทำให้ดำเนินกิจกรรมได้เพียงบางส่วนเท่านั้น  
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เป้าประสงค์ท่ี 2 กลยุทธ์ :    จัดตั้งและพัฒนาศูนย์เฉพาะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ 
            โครงการ :  โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะทางด้านวิชาการวิชาชีพ/โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ 
                                    เฉพาะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ 
            ปัจจุบันมีศูนย์ที่เปิดดำเนินการแล้ว 13 ศูนย์ ดังนี้ 

1. ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการดำเนินการ          
ได้ให้บริการวิชาการแก่สังคมในกลุ่มบริการวิชาการแบบไม่ใช้เครื่องมือ และแบบใช้เครื่องมือ 
โดยให้บริการด้านทดสอบวัสดุ ทั้งในห้องปฏิบัติการและในภาคสนาม รวมถึงการออกแบบ 
เช่น การออกแบบอัตราส่วนผสมคอนกรีต และยังรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ ในงาน 
วิศวกรรมโยธา เป็นต้น และในปีงบประมาณ 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการเปิดรับการ
ทดสอบเพ่ิมเติมในงานวิศวกรรมด้านอื่นๆ จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
ด้านวิศวกรรมเครื่องกล ด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรม และด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ทั้งนี้ ได้มีด้าน
การทดสอบที่เพ่ิมข้ึน ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะในที่ประชุมที่ผ่านมา 
 

2. ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มีการดำเนินการ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยนราธิวาส            
ราชนครินทร์ จัดตั้ งขึ้นเมื่อวันที่  7 เมษายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์
ประสานงานด้านการจัดการเรียนรู้ด้านภาษา และเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการด้าน
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู ภาษาจีน และภาษาอาหรับที่ทันสมัยและครบวงจรแก่
นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ตลอดจนการสนับสนุนการเรียนการสอนและ
การวิจัยเพ่ือสนองความต้องการของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และสังคมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และมีการให้บริการ ดังนี้ ศูนย์ภาษามีการบริการด้านภาษาให้แก่นักศึกษา 
บุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และบุคคลทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการที่หลากหลาย 
ดังนี้ 
1. บริการให้คำปรึกษาด้านภาษาอังกฤษ ภาษามลายู  ภาษาไทยและภาษาจีนโดย

ผู้เชี่ยวชาญ 
2. บริการหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร และสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

ภาษามลายูและภาษาจีน 
3. บริการอุปกรณ์สำหรับการเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง ได้แก่ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และ 

Talking Dictionary 
4. บริการ  Movie Longe และแผ่นซีดี/ดีวีดีหนังและสารคดีให้ผู้เข้าใช้บริการได้ฝึกทักษะ

การฟังภาษาต่างๆ 
5. บริการแปลภาษา 
6. ศูนย์สอบ TOEFL ITP ซึ่งกำหนดจัดสอบทุกวันเสาร์ของทุกเดือน 
7. บริการสอนเสริมหลักสูตรระยะสั้นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู และภาษาจีน 
ในปี 2564 มีการดำเนินการ ดังนี้ 
1. ด้านการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะด้านภาษา ซึ่งถือเป็นพันธกิจหลักของศูนย์

ภาษานั้นในปี พ.ศ.2564 ได้จัดทำ 4 โครงการ ดังนี้ 
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1.1 โครงการพัฒนาศูนย์เพ่ือยกระดับการให้บริการในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยได้
สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ภาษา คิดเป็นร้อยละ 80 

1.2 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ โดยร่วมกับวิทยาลัยเทคนิค
นราธิวาสคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 52 คน ทั้ งนี้อาจารย์ที่
เข้าร่วมโครงการมีความสามารถทางภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 60 

1.3 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทำให้อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการผลิต
สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ได้จำนวน 6 เรื่อง 

1.4 โครงการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ 
มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จำนวน 100 
คน ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล 

2. ด้านการบริการแปลภาษา มีการขยายการให้บริการสู่ชุมชน เช่น หน่วยงานภาครัฐใน
ระดับตำบลหรือจังหวัด 

3. ด้านการเป็นศูนย์ทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEFL ITP   
ที่เดียวในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้เกิดการขยายพ้ืนที่ในการให้บริการทาง
วิชาการ เกิดการสร้างเครือข่ายทั้งในระดับท้องถิ่นตลอดจนภูมิภาค เช่น มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ทั้งนี้ ในการยกระดับเป็นศูนย์สอบ ทำให้ภายในปีงบประมาณ 2565      
ศูนย์ภาษาควรขยายการให้บริการ โดยดำเนินการจัดทำข้อสอบมาตรฐานเพ่ือวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาส       
ราชนครินทร์ (PNU-TEP) 

4. ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านภาษา มีความทันสมัยเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
นักศึกษาบุคลากรภายในและภายนอก นักเรียน ตลอดจนชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
ภายในห้องศูนย์ภาษาประกอบไปด้วยห้องดูภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศ (Movie 
Lounge) จำนวน 2 ห้อง สามารถรองรับผู้คนจำนวนทั้งหมด 40 ที่นั่ง มีหนังสือจำนวน
ทั้งหมด 935 เล่ม แบ่งออกเป็นหนังสือภาษาไทย จำนวน 98 เล่ม ภาษาอังกฤษ จำนวน 
611  เล่ม ภาษามลายู จำนวน 80 เล่ม และภาษาจีน จำนวน 146 เล่ม ทั้งนี้ยังมี
หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ และอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ แท็ปเล็ต จำนวน 8 เครื่อง 
และพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ (Talking Dict) จำนวน 4 เครื่อง คอมพิวเตอร์จำนวน 8 
เครื่อง และสื่อการเรียนการสอนภาษาต่างๆ ในรูปแบบซีดีและออนไลน์ จำนวน 10 เรื่อง 
โดยมีการให้บริการอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ มีการเก็บสถิติการเข้ารับบริการห้องศูนย์
ภาษา และระบบบริการยืม-คืน ทั้งหนังสือ ตำราเรียน งานวิจัย แท็ปเล็ต พจนานุกรม
อิเล็กทรอนิกส์ (Talking Dict) และคอมพิวเตอร์สำหรับการค้นคว้าข้อมูล 

จำนวนหน่วยงานที่เข้ารับบริการศูนย์ภาษาประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563 มีทั้งหมด 37 
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 
     หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีจำนวน 13 ส่วนราชการ ดังนี้ 

1. อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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2. สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
3. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
6. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
7. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
8. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
9. วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
10. บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
11. บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยนราธิวาส          

ราชนครินทร์ 
12. บัณฑิตวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
13. วิทยาลัยการอาชีพตากใบ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีจำนวน 24 ส่วนราชการ ดังนี้ 
1. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

     2. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
3. คณะศึกษาศาสตร์ มอ.วิทยาเขตปัตตานี 
4. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มอ.วิทยาเขตปัตตานี 
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
7. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
8. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
9. โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน 
10. โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มอ.วิทยาเขตปัตตานี 
11. โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์ 
12. โรงเรียนนาราวิทย์ 
13. โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ 
14. โรงเรียนสุคิรินวิทยา 
15. โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน 
16. โรงเรียนบันนังสตาวิทยานุสรณ์ 
17. อบต.โคกเคียน 
18. กระทรวงศึกษาธิการ 
19. ที่ทำการปกครองจังหวัดฝ่ายความมั่นคง 
20. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.ยะหา จ.ยะลา 
21. โรงพยาบาลรือเสาะ 
22. โรงพยาบาลแว้ง 
23. โรงพยาบาลสุไหงโกลก 
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24. Pactera Technology International Limited 
จากการดำเนินงานในปี 2564 ศูนย์ภาษา ได้มีการวางแผนเพื่อพัฒนาศูนย์ภาษาอย่างต่อเนื่อง โดยการ
จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางภาษาและขยายเครือข่ายในการให้บริการ ตามวิสัยทัศน์ว่าด้วยปี 
พ.ศ.2565 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการ
ด้านภาษาท่ีทันสมัยและครบวงจรที่สุดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการดำเนินการ  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส         
ราชนครินทร์ ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในปีงบประมาณ 2560 และได้เปิดให้บริการการ
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามหลักวิชาการ อายุ 1 ปีครึ่งถึง 4 ปี ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ และให้บริการแก่บุคลากรภายนอก รวมทั้งมุ่งหวังให้เป็นต้นแบบที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานในปีงบประมาณ 2563 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา  วิจัยด้าน
พัฒนาการเด็กปฐมวัยของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ดังนั้น  
จึงต้องบริหารจัดการศูนย์อย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินงานในปี 2560 ที่ผ่านมา เริ่มเปิด
ดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2560 มีเด็กจำนวน 11 คน บุคลากรภายใน 8 คน บุคลากร
ภายนอก 3 คน ครูประจำชั้น 1 คน ครูพ่ีเลี้ยง 1 คน ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้จัดเป็นแหล่งเรียนรู้แก่บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ และผู้ที่สนใจ โดยมีนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส         
ราชนครินทร์ ใช้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น และมีนักศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มาศึกษาดูงาน และทำกรณีศึกษา
เมื่อดำเนินการครบ 3 ปี ในปีการศึกษา 2562 มีจำนวนเด็ก 42 คน แบ่งเป็นบุคลากรภายใน 
16 คน บุคลากรภายนอก 26 คน จากจำนวนเด็กที่เพ่ิมขึ้น จึงจำเป็นต้องเปิดรับครูพี่เลี้ยงอีก 
1 คน ในเดือนตุลาคม 2562 เพ่ือให้สามารถดูแลเด็กได้อย่างทั่วถึง เพ่ิมห้องเรียนอีก 1 ห้อง 
เพ่ือลดความแออัดและแยกชั้นเรียนเป็นห้องเรียนเด็กกลางและห้องเรียนเด็กโต 

     ผลการดำเนินงาน ในปี 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์              
การบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นำเสนอใน 3 ประเด็น ได้แก่ ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ
ดำเนินงานและผลลัพธ์ ดังนี้ 
ปัจจัยนำเข้า (Input) ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564 ครูประจำชั้น   
จำนวน  1 คน ครูพ่ีเลี้ยง จำนวน 2 คน สถานที่จัดโครงการ ณ อาคารเรียน ชั้น 1  คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ซึ่งได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ได้
มาตรฐานในการจัดโครงการสถานที่ ห้องเรียน 2 ห้อง จัดมุมการเรียนรู้แบบอิสระ 6 มุมการ
เรียนรู้ประกอบด้วยมุมหนังสือ มุมอาชีพ มุมบล็อก มุมดนตรี มุมวิทยาศาสตร์ มุมเกมส์
การศึกษา ปรับปรุงสถานที่ให้สอดคล้องกับการกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก เช่น ห้องเรียน 2 
ห้องทั้งข้างในข้างนอก ห้องอาหาร ห้องน้ำหญิง/ชาย ห้องพยาบาล ห้องเก็บสื่อ วัสดุอุปกรณ์ 
โต๊ะเรียน ตู้เก็บเครื่องใช้ส่วนตัว ของเล่นกระตุ้นพัฒนาการ เป็นต้น 
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 ผลลัพธ์ (Output) ดังนี้ 
3.1 เพ่ือให้การบริการเชิงวิชาชีพในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย โดยในการดำเนินโครงการมีการ    

จัดบริการเชิงวิชาชีพในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในวันทำการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 
กันยายน 2564 โดยระหว่างการดำเนินโครงการได้มีการจัดประชุมเพ่ือประเมินการ
ดำเนินโครงการและรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้องที่มีต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3.2 เพ่ือสร้างรายได้ ให้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
3.3 เป็นแหล่งเรียนรู้แก่บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์            

และหน่วยงานภายนอก โดยในการดำเนินโครงการมีการจัดบริการในการเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัยใน 

     วันทำการในปีงบประมาณ 2564 ตั้ งแต่ เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564           
โดยระหว่างการดำเนินโครงการได้มีฝึกปฏิบัติหรือดูงานของนักศึกษาพยาบาลและ
บุคคลภายนอก ดังนี้ 

      - นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ฝึกปฏิบัติรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น            
ฝึกประเมินพัฒนาการเด็ก การเจริญเติบโต วัคซีน และการให้คำแนะนำผู้ปกครอง      
และการจัดกิจกรรมการเล่น 

      - นักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1 ดูงานอาหารเด็กวัย 1-3 ปี 
      - ลูกจ้างกระทรวงอุดมศึกษาฯ ดูงานการดูแลเด็กปฐมวัย    
 

4. ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คณะเกษตรศาสตร์และวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี มีการดำเนินการ เป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
นักศึกษาของคณะที่มีหน้าที่ดูแลงานต่างๆ ของศูนย์โดยมีฟาร์มไก่ไข่ ฟาร์มไข่นกกระทา 
ฟาร์มวัว ฟาร์มม้า ฟาร์มแพะ และยังมีการปลูกพืชพันธุ์สวนครัว เช่น ผักสลัด เป็นต้น       
เพ่ือเป็นการศึกษาข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงในการใช้ชีวิตตามแนวทางของรัชกาลที่ 9   
และให้ส่วนราชการอ่ืนที่สนใจทั้งภายในและภายนอกมาศึกษาความรู้เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้กันต่อไป 
 

5. ศูนย์บริการวิชาการอิสลามและภาษาอาหรับ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มีดำเนินการ 
ศูนย์บริการวิชาการอิสลามและภาษาอาหรับ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์       
เริ่มเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยมีนางพาตีเมาะ สะดีมายู รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดนราธิวาส ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ดร.วิสุทธิ์ บินล่าเต๊ะ 
ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้ นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ 
ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ผู้นำชุมชนและผู้ทรงคุณวุฒิตลอดจน
คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษามาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมกล่าวดุอาขอพรต่อพระ  
ผู้เป็นเจ้า ณ ห้องทำการศูนย์บริการวิชาการอิสลามและภาษาอาหรับ อาคารเรียนรวมและ
สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ชั้น 5 เป็นศูนย์กลางความรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายด้าน 
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วิชาการอิสลามและภาษาอาหรับ เพ่ือยกระดับการให้บริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคมใน
รูปแบบที่หลากหลายและทันสมัย บูรณาการกับการวิจัย การพัฒนานักศึกษา การทำนุบำรุง 
ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงอิสลามและภาษาอาหรับ เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ความสมานฉันท์และสันติสุขที่ยั่งยืนในสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และประชาคมอาเซียน และการดำเนินการ ดังนี้ 
1. พัฒนาหลักสูตรการบริการวิชาการที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

และสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนประชาคมอาเซียน 
2. ดำเนินกิจกรรมและโครงการบริการวิชาการต่างๆ ตามหลักสูตรและแผนงานเพ่ือพัฒนา

วิชาการอิสลามและทักษะภาษาอาหรับตลอดจนภาษามลายู (ยาวี) 
3. รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการบริการวิชาการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและ

จุดเน้นของสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 
4. จัดทดสอบมาตรฐานความรู้ ทักษะภาษาอาหรับและภาษามลายูยาวี ของนักศึกษาและ

ผู้สนใจทั่วไป 
5. จัดบริการให้คำปรึกษาและตอบปัญหาวิชาการอิสลาม และการแปลเอกสารข้อมูล

ภาษาต่างประเทศ (อาหรับ มลายู ไทย) 
6. พัฒนาบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีให้เอ้ือต่อการให้บริการวิชาการอย่างมี

คุณภาพและทันสมัย 
7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมกับเครือข่ายทั้งในและ

ต่างประเทศ 
               โดยมีโครงการบริการวิชาการในปีการศึกษา 2563-2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 9 โครงการ ได้แก่ 

1. โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมทางวิชาการอิสลามและภาษาอาหรับ 
2. โครงการแปลหนังสือหรือตำราวิชาการอิสลามและภาษาอาหรับ 
3. โครงการอบรมภาษาอาหรับหลักสูตรระยะสั้น 
4. โครงการพัฒนาคนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
5. โครงการพัฒนาศูนย์บริการวิชาการอิสลามและภาษาอาหรับ 
6. โครงการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางด้านกฎหมายอิสลามร่วมสมัย 
7. โครงการมองสถาบันผ่านเลนซ์ AIAS PNU RADIO 
8. โครงการบริการวิชาการในวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ 
9. โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาอิสลาม 

- โครงการพัฒนาศูนย์สาธิตการศึกษาอิสลาม (ตาดีกา) มัสยิด มนร. 
                - โครงการบัณฑิตอาสาตาดีกาก้าวไกล 
                         - วิทยากรบรรยายวิชาการท้ังภายในและภายนอก 
                         - โครงการบริการวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
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6. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มีการดำเนินการ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ       
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 (ชื่อเดิมศูนย์
ความเป็นเลิศการบูรณาการการดูแลผู้สูงอายุท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม)          
เพ่ือรับมือกับปัญหาและแก้ไขปัญหาสังคมสูงวัยอย่างยั่ งยื น ทั้ งนี้ภารกิจของศูนย์ฯ 
ประกอบด้วย การพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมของประชากรเพ่ือวัย
ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ และการเป็นศูนย์การเรียนรู้ของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ในปี 2564 มีการดำเนินการ คือ มีการเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้สูงอายุ
โดยผ่านทางออนไลน์ในรูปแบบทางเฟสบุ๊คเป็นส่วนใหญ่โดยมีกิจกรรมต่างๆให้กับผู้สูงอายุ 
ได้แก่ การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และคำขวัญ ( MOTTO) เป็นต้น 

 
7. ศูนย์บริการวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีการดำเนินการ      

เพ่ือการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก เช่น พลังงานไบโอดีเซล พลังงานแสงอาทิตย์ 
เป็นต้น มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการขอทุนวิจัยเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกจากหน่วยงานนอก
นำมาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะพลังงานไบโอดีเซลที่ได้การ
พัฒนาจากปาล์มน้ำมัน ที่มีอยู่อย่างมากในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดนราธิวาส 

 
8. ศูนย์ เทคโนโลยี เกษตรและนวัตกรรม (Agritech and innovation center หรือ AIC) 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีการดำเนินการ เป็นศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร 
และนวัตกรรม ในจังหวัดนราธิวาส มีการดำเนินการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมี
การลงนามร่วมกันกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีหน้าที่ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรม องค์ความรู้ที่ มีอยู่ ให้ กับชุมชนใน พ้ืนที่ ในการดำเนินของศูนย์  AIC                
มีคณะกรรมการแต่ งตั้ งโดยมี  หั วหน้าศูนย์ราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์             
และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการศูนย์ฯ ในปี 2564 มีการประสานงานกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆ     
ของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง ปัญหาด้านการร่วงของใบ
ยางพารา เป็นต้น มีการดำเนินการเข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการหารือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด วางแผนการเสนอโครงการงานวิจัยเพ่ือแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว มีการดำเนินการทั้งในห้องปฏิบัติการและในแปลงยางพาราของมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ เพ่ือแก้ไขปัญหาการร่วงระบาดของยางพาราให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

9. คลินิกถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  มีการดำเนินการ เน้นให้
คำปรึกษา บริการ องค์ความรู้  ปัญหาต่างๆ ด้านการเกษตรและร่วมกับทางวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีนราธิวาส ในปี 2564 มีการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีต่างๆ มีการเลี้ยงผึ้ง
ชันโรง ลองกองแปรรูป แพะเนื้อ โคเนื้อ ไก่เบตง แพะนม มีห้องแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มี
มาตรฐาน และมีผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย จำนวน 21 รายการ มีการก่อสร้าง 
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ห้องตัวอย่างจำหน่ายเนื้อ ห้องตัวอย่างห้องสาธิตการจำหน่ายเนื้อโค เป็นต้น ในปี 65       
จะดำเนินการเกี่ยวกับการแปรรูปเกี่ยวกับน้ำนมแพะ ต่อไป 
 

10. ศูนย์พัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพ
ตากใบและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มีการดำเนินการ จัดตั้งศูนย์เพ่ือมุ่งเน้น
ให้กับนักศึกษาและบุคลากรภายนอกในการพัฒนาด้านฝีมือด้านไฟฟ้า เนื่องจากดำเนินการ
ด้านไฟฟ้าก่อน ด้านอ่ืนยังไม่มีการดำเนินการ เป็นศูนย์ย่อยของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดนราธิวาส โดยอาจารย์ต้องเข้าร่วมอบรมเป็นผู้ทดสอบจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เพ่ือให้ได้ลายเส้นกลับมา เพ่ือใช้เป็นการทดสอบมาตรฐานนักศึกษา บุคลากรภายนอก 
เพ่ือให้นักศึกษาเข้ามาทดสอบมาตรฐานวิชาชีพในการจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และบุคลากรภายนอกเข้ามาทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือนำไปใช้
ประกอบในการทำงานโดย มีการผ่านการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในปี 2564 
วิทยาลัยฯ มีแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ แต่ด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่สามารถดำเนินการได้ ในปี 2565 วิทยาลัยฯ 
มีโครงการบริหารจัดการศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ที่เตรียมจะดำเนินการในช่วงเดือน
ธันวาคม 2564 

 
11. ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและการค้าชายแดน คณะวิทยาการจัดการ มีการดำเนินการ จัดตั้งขึ้น

เพ่ือให้บริการแก่กลุ่มผู้ประกอบการ ที่มีความต้องการในเรื่องการพัฒนาสินค้า การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์และการตลาดออนไลน์ ในปี 2564 ได้ดำเนินการให้บริการ เรื่อง Digital 
Marketing สำคัญอย่างไร ทำไมธุรกิจต้องปรับตัว ในหัวข้อเรื่องการยกระดับผู้ประกอบการสู่
ระบบออนไลน์ โดยบรรยายให้ความรู้ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Zoom 
online 
 

12. ศู น ย์ ก า ร เรี ย น รู้ แ ล ะ พั ฒ น า สื่ อ  (Learning and Media Development Center)           
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการดำเนินการในเรื่องของสื่อต่างๆ วิดีโอ มีการตัดต่อใน
การทำสื่อต่างๆ โดยส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยฯ เข้ามาใช้บริการเป็นส่วนใหญ่  โดยมี
การสอนอบรมให้ความรู้การทำสื่อต่างๆ ให้กับนักศึกษาภายในคณะและคณะอ่ืนๆ ที่สนใจ 
และเข้ามาใช้เครื่องมือภายในศูนย์ในการทำสื่อ วิดีโอ ต่างๆ ไม่ว่าจะสื่อการเรียนการสอนหรือ
อ่ืนๆ ที่สนใจ ในปี 2564 การดำเนินงานให้ส่วนราชการภายในเข้ามาใช้สื่อต่างๆ ของทาง
คณะ และสอนทำสื่อต่างๆ ให้กับผู้ที่สนใจ 

 
13. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร  มีการดำเนินการ ปลูกพืชผักต่างๆ         

ในแปลงข้างโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ โดยมีนักศึกษาของคณะดำเนินการดูแลการ
ปลูกและออกจำหน่ายผลิตผลให้กับบุคลกรภายในมหาวิทยาลัย มีการปลูกพืชผลต่างๆ ใน
แปลง เช่น เมล่อน บัตเตอร์นัท ผักสลัด และข้าวโพด เป็นการสร้างรายได้ให้กับนักศึกษา    
ให้ความรู้กับบุคลากรภายนอกท่ีสนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้จากศูนย์ได้ 



14 
 

ศูนย์ที่จะดำเนินการในปี 2567 มี 1 ศูนย์ คือ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
คณะแพทยศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ (ยังไม่มีการดำเนินการ) 

 
     บทสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานบริการวิชาการ วิชาชีพ ที่มีมาตรฐาน เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของชุมชนและสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนราชการได้มีการพัฒนาบริการวิชาการ 
วิชาชีพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่ และมีศูนย์เฉพาะทางเพ่ือให้ความรู้กับนักศึกษาและ
ประชาชนในพ้ืนที่ ที่มีความสนใจในแต่ละศูนย์เฉพาะทางเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคมในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ต่อไป และปัจจุบันศูนย์เฉพาะทางที่ให้บริการและให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคคล
ภายในและภายนอกมีด้วยกัน 13 ศูนย์ และศูนย์ที่กำลังจะดำเนินการในปี 2567 มี 1 ศูนย์  
 
                  ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาการอนุรักษ์ ส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้สังคม      
พหุวัฒนธรรม ในประเด็นยุทธศาสตร์ได้มีการกำหนดกลยุทธ์และโครงการเพื่อให้สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์
โดยมีกลยุทธ์และโครงการ ดังนี้ 
เป้าประสงค์ท่ี 1 กลยุทธ์ :    ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม/พัฒนา 

                        ระบบและกลไกสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร 
โครงการ :  โครงการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม/โครงการพัฒนาระบบและกลไก  

                         สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร 
       มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร มีการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมเพ่ือ

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้น เช่น โครงการวันสำคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
ทอดกฐิน ช่อพิกุลสัมพันธ์ จิตอาสาพัฒนาวัดทุ่งกง เป็นต้น สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้เพียงบางส่วน
เท่านั้น เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19  ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ครบที่วางไว้ 

 

เป้าประสงค์ท่ี 2  กลยุทธ์ :   ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนกิจกรรมนักศึกษาให้สามารถ 
                         ดำรงชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
 โครงการ :  โครงการบูรณาการ การเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาท่ีส่งเสริมความ 
                         เป็นพหุวัฒนธรรม/โครงการสำรวจความสุขในการอยู่ในสังคม 
                         พหุวัฒนธรรมของบัณฑิต 
         ส่วนราชการได้ดำเนินการให้นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา สามารถดำรงชีวิตภายใต้สังคม     

พหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนกิจกรรมนักศึกษาให้สามารถ
ดำรงชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม  

 

         บทสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการอนุรักษ์ ส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   
ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ที่จัดขึ้น เช่น โครงการวันสำคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำเนินโครงการถึงช่วงเดือนมีนาคม 
2564 ทอดกฐิน ช่อพิกุลสัมพันธ์ จิตอาสาพัฒนาวัดทุ่งกง กิจกรรมกับจังหวัดโดยมีการส่งตัวแทนไปร่วมกับ
จังหวัด ด้านหลักศาสนาอิสลาม สัมมนาด้านพหุวัฒนธรรม เป็นต้น สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้เพียง
บางส่วนเท่านั้น เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ครบตามที่กำหนดไว้     
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และนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาสามารถดำรงชีวิตอยู่ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข โดยมี
การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนและกิจกรรมของนักศึกษาให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
 

         ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาการบริหารการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สู่องค์กรชั้นนำ                              
ในประเด็นยุทธศาสตร์ได้มีการกำหนดกลยุทธ์และโครงการเพ่ือให้สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์โดยมีกลยุทธ์
และโครงการ ดังนี้ 
เป้าประสงค์ท่ี 1  กลยุทธ์ :  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

โครงการ : โครงการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ 
    ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  ซึ่งในปัจจุบันงาน
สารสนเทศมีการปรับปรุงพัฒนาระบบให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ต่อผู้ใช้บริการมี 3 ระบบ คือ  

1. PNUCM เป็นระบบเกี่ยวกับหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยโดยมีกองต่างๆ ดำเนินการ
อยู่ ซ่ึงในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบเพ่ิมมากข้ึนให้มีความสะดวกต่อการใช้งาน ส่วนระบบ 
PNUCM ระบบได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย และส่วนราชการต่างๆ ได้เข้าไปใช้ระบบ 
PNUCM กันมากข้ึน 

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

3. Edoc ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Edocument) ส่วนราชการเริ่มมีการดำเนินการใช้
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนของสำนักงานอธิการบดีมีการเริ่มใช้บางส่วน 
เนื่องจากเป็นระบบใหม่ต้องมีการศึกษาข้อมูลในการใช้ระบบฯ  

 
เป้าประสงค์ท่ี 2  กลยุทธ์ :   ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่าง 
       เครือข่าย 

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

                       ส่วนราชการได้มีการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ภายในองค์กรและภายนอกเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
 

เป้าประสงค์ท่ี 3   กลยุทธ์ :    พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
          โครงการ :  โครงการติดตามตรวจสอบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล/โครงการการพัฒนา 
     ผู้บริหารเพ่ือให้เป็นผู้นำการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 มีการประเมินผู้บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตรง

ตามหลักการประเมินหลักธรรมาภิบาลที่ตั้งไว้ 
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เป้าประสงค์ท่ี 4  กลยุทธ์ :   พัฒนาคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการสร้างความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ/สร้างขวัญ 
      กำลังใจแก่บุคลากรทุกระดับ 

 โครงการ : โครงการสร้างความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ/โครงการพัฒนาคุณวุฒิของบุคลากร/ 
                        โครงการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ/โครงการสร้างขวัญและกำลังใจ/โครงการ 
                        พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 
          มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ของตนเองเพ่ือนำความรู้

มาพัฒนาตนเองและงานที่ทำให้ดียิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นบุคลากรสายสอนและวิจัยที่มีคุณวุฒิ เพ่ือให้รับ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการพัฒนาตนเองและพัฒนามหาวิทยาลัยได้ต่อไป บุคลากรสายสอนและ
วิจัยที่มีตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยยังคงต้องพัฒนาตนเองเพ่ือให้ได้มาซึ่งตำแหน่งทางวิชาการและ
นำความรู้ที่ได้มาพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ต่อไป บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย บุคลากรสายสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นมีการเพ่ิมขึ้นทุกปี มหาวิทยาลัยฯ ยังมีนโยบาย
ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์เพ่ือพัฒนาคุณวุฒิตำแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง และเป็นการพัฒนาตนเอง
และมหาวิทยาลัยได้ต่อไป  
 

          บทสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สู่องค์กร
ชั้นนำ การพัฒนาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศโดยมีระบบอยู่ มี 3 ระบบ คือ PNUCM  ฐานข้อมูลห้องสมุด      
แบบออนไลน์ และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีการพัฒนาระบบสามารถตอบโจทย์กับผู้ใช้งานได้มากขึ้น   
มีการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ภายในองค์กรและภายนอกเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการประเมิน
ผู้บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตรงตามหลักการประเมินหลัก        
ธรรมาภิบาลที่ตั้งไว้ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ของตนเองเพ่ือนำความรู้มาพัฒนา
ตนเองและงานที่ทำให้ดียิ่งขึ้น มุ่งเน้นบุคลากรสายสอนและวิจัยที่มีคุณวุฒิเพ่ือให้รับการศึกษาในระดับปริญญา
เอกเป็นการพัฒนาตนเองและพัฒนามหาวิทยาลัยได้ต่อไป บุคลากรสายสอนและวิจัยที่มี ตำแหน่งทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยนำความรู้มาพัฒนาตนเองเพ่ือให้ได้มาซึ่งตำแหน่งทางวิชาการและนำความรู้ที่ได้นำมาพัฒนา
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ต่อไป บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย บุคลากรสาย
สนับสนุนการดำเนินการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นมีการเพ่ิมขึ้นทุกปี เนื่องจากเป็นการพัฒนาตนเองและ
มหาวิทยาลัยได้ต่อไป  
 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ ผลการเบิกจ่าย 

แผน ผล คิดเป็น % แผน ผล คิดเป็น % 
1 90 90 100.00 7,061,748.50 7,061,522.95 99.99 
2 15 15 100.00 2,571,690.00 2,547,166.00 99.05 
3 10 10 100.00 787,200.00 787,200.00 100.00 
4 13 13 100.00 155,500.00 155,404.00 99.94 
5 60 60 100.00 4,527,668.00 4,525,659.50 99.96 

รวม 188 188 100.00 15,103,806.50 15,076,952.45 99.82 
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 ผลการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน พบว่า ในภาพรวมส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาส           
ราชนครินทร์ สามารถปฏิบัติโครงการโดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 100.00 ของโครงการทั้งหมด และมีการเบิกจ่าย
ร้อยละ 99.82 ทั้งนี้ โครงการบางส่วนเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง อาทิ โครงการด้านการวิจัย โครงการ
ด้านบริหารจัดการ  โครงการประชุม และโครงการด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต ด้านผลการ
เบิกจ่าย พบว่า ในภาพรวมโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องปฏิบัติตามแผนราชการที่ได้วางไว้  
           เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับแผนการปฏิบัติโครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
ผลการปฏิบัติโครงการในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ถือได้ว่าส่วนราชการในสังกัดสามารถบริหารจัดการ
แผนปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้มี
การเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการกับแผนกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนามหาวิทย าลัยนราธิวาส        
ราชนครินทร์ พ.ศ.2560 – 2564 ส่งผลให้มหาวิทยาลัยบรรลุผลการดำเนินงานในระดับเป้าประสงค์และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ซึ่งสะท้อนทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามวิสัยทัศน์ 
      ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้เกิดประสิทธิภาพ
การปฏิบัติโครงการในปีต่อไป มีข้อเสนอแนะให้ส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
พิจารณาลดโครงการที่ไม่จำเป็นลง เพ่ิมโครงการประเภทบูรณาการ และเร่งรัดการจัดโครงการที่มีความสำคัญ
ต่อการบรรลุวิสัยทัศน์หรือพันธกิจ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   
           เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการปฏิบัติ
โครงการตามแผนกลยุทธ์และการกำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการ มหาวิทยาลัยควรดำเนินการ ดังนี้           
           1. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการโครงการร่วมกัน เช่น บูรณาการโครงการร่วมระหว่างคณะ 
บูรณาการโครงการร่วมระหว่างยุทธศาสตร์ เพื่อลดจำนวนโครงการที่ต้องปฏิบัติ เพ่ิมประสิทธิภาพของโครงการ
และสร้างความคุ้มค่าในการบริหารจัดการงบประมาณ 
          2. ควรจัดให้มีระบบสอบทานข้อมูลการกำกับ ติดตาม และประเมินผลโดยมีการติดตามเป็น
รายไตรมาส โครงการระหว่างส่วนกลางและส่วนราชการในสังกัด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของข้อมูล รวมถึงเพ่ิม
ความสามารถในการบริหารจัดการและการตัดสินใจ 
          3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการ       
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ รวมถึงการสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยต่อไป  
 
          


