






ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

1 โครงการส	งเสริมและพัฒนาอาจารย�ด�านวิชาการ  (ผู�ช	วยศาสตราจารย� ดร.สาย

ทอง แก�วฉาย)

20,000           12,000 (60%)

รายงานผลดําเนินโครงการ/ความก�าวหน�าโครงการ และผลการเบิกจ"าย ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ.2561

ผลผลิตด�านวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

รวมทั้งสิ้น

ตุลาคม-มิถุนายน

ทอง แก�วฉาย)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก�าวหน�า...................................                 

  โครงการส	งเสริมและพัฒนาอาจารย�ด�านวิชาการ จัดทําขึ้นเพื่อเป7นการพัฒนา

ตนเองของอาจารย� และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ 

และบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการอบรม สัมมนา นําเสนอผลงานทางวิชาการ 

และการศึกษาดู ซึ่งในป>งบประมาณ 2561 มีอาจารย�ที่เข�ารับการอบรม

ดังต	อไปนี้                                                                                 

   1.อาจารย/อัจฉรา นิยมเดชา เข�าร	วมประชุมวิชาการ Asian-Pacific 

Poultry Conference 2018 ระหว	างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2561 ณ 

โรงแรมพลาซ	าแอทธินี กรุงเทพฯ

   



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

2. อาจารย/นิฟารีซา  เจ9ะเล9าะ เข�าร	วมอบรมขอรับใบอนุญาตการใช�สัตว�เพื่อ

งานทางวิทยาศาสตร� ระหว	างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2560  ณ ห�องแกรนด�

บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร�ค กรุงเทพฯ                                        

  3. อาจารย/ศิราณี  วงศ/กระจ"าง                                                     

     4. อาจารย/ ดร.ภัทราวดี  ศรีมีเทียน เข�าร	วมประชุมวิชาการ IAMBEST 

ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมเขตของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมเขต

อุดมศักดิ์ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม Loft mantigue Hotel อ.

เมือง  จ.ชุมพร                                                                           

             5. อาจารย/ธนเสฏฐ/ ทองใสเกลี้ยง อบรมหลักสูตรการสร�างผลิต

มูลค	าเพิ่มจากการปลูกไม�ผลเศรษฐกิจ ระหว	างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 

มิถุนายน 2561 ณ ห�องประชุม ชั้น 9 อารปฏิบัติการวิจัยกลาง กรุงเทพฯ

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม          (ไม	มีภาพประกอบ)

2 โครงการพัฒนาระบบอาจารย�ที่ปรึกษา คณะเกษตรศาสตร� (อาจารย�จักรพงศ� จิ

ระแพทย�)

5,000             5,000 (100%)       กุมภาพันธ�-พฤษภาคม        



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก�าวหน�า...................................          

จัดทําทะเบียนประวัติประจําตัวนักศึกษาแยกรายชั้นป> เพื่อมอบให�อาจารย�ที่

ปรึกษาจัดเก็บข�อมูล และกํากับติดตามความก�าวหน�าในการเรียน

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม (ไม	มีภาพประกอบ)

3 โครงการ"ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21" 

(อาจารย� ดร.ราฮีมา วาแมดีซา)

10,000           5,000 (50%)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก�าวหน�า...................................                 

         ได�ดําเนินการจัดซื้อระบบการจัดตารางเรียน สามารถจัดตารางเรียน

ด�วยตนเองและอัตโนมัติ โดยสามารถ เลือกออกรายงานผลความสัมพันธ�ของ 

รายวิชา, ผู�เรียน, ผู�สอน, ห�องเรียน, ได�อย	างถูกต�อง ในรูปแบบตารางเรียนของ

นักศึกษา ตารางสอนของอาจารย�ผู�สอน และ ตารางการใช�งานห�องเรียน 

สามารถเข�าใช�งานได�ที่เว็บไซต� http://mgt.pnu.ac.th/mis2/backend/web/ 
                           

ธันวาคม-มกราคม



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม                                                              

            ภาพที่ 1 หน�าหลักของระบบ ประกอบไปด�วยเมนูทางด�านซ�ายมือ

ดังต	อไปนี้



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

ภาพที่ 2 ตัวอย	างการจัดตารางเรียนของนักศึกษาชั้นป>ที่ 1



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

ภาพที่ 3 เมนูการออกรายงานตารางสอน สามารถเลือกออกรายงานผล ใน

รูปแบบตารางเรียนของนักศึกษา ตารางสอนของอาจารย�ผู�สอน และ ตารางการ

ใช�งานห�องเรียน



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

ภาพที่ 4 ตัวอย	างการออกรายงาน ตารางการเรียนของนักศึกษาชั้นป>ที่ 1 คณะ

เกษตรศาสตร�

4 โครงการเพิ่มทักษะทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน (นางจินตนา ทอง

น�อย)

5,000             4,680 (93.6%)ธันวาคม-มิถุนายน



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก�าวหน�า...................................                

 บุคลากรสายสนับสนุนคณะเกษตรศาสตร�ได�เข�ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู�

และทักษะในการปฏิบัติงานตามตําแหน	งและภาระงานที่ได�รับมอบหมาย ดังนี้  

                                                                           1.นางสาว

อังคณา   ราชสุวรรณ ตําแหน"ง เจ�าหน�าที่งานพัสดุ เข�าร	วมโครงการอบรม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

ระหว	างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 

ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�                                               

     
2.นางสาวพิมลรัตน/ หาญสกุลวัฒน/ ตําแหน"ง เจ�าหน�าที่งานนโยบายและแผน

  นางสาวสุรัตนา เทพแข ตําแหน"ง เจ�าหน�าที่งานบัญชี

    เข�าร	วมโครงการควบคุมภายในองค�กร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

ระหว	างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ณ โรงแรมหาดใหญ	 พาราไดซ� โฮเทล 

แอนด� รีสอร�ท อําเภอหาดใหญ	 จังหวัดสงขลา



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

3.นางสาวดวงฤทัย   ชายสวัสดิ์  ตําแหน"ง เจ�าหน�าที่สารสนเทศ            

นางสาวพิมลรัตน/  หาญสกุลวัฒน/ ตําแหน"ง เจ�าหน�าที่งานนโยบายและแผน 

 นางสาวสุรัตนา     เทพแข   ตําแหน"ง เจ�าหน�าที่งานบัญชี                    

       เข�าร	วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพด�านภาษาอังกฤษแก	นักศึกษา

และบุคลากร ระหว	างวันที่ 22-26  มีนาคม 2561 ณ ศูนย�วิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

4.นางสาวอรุณี       ศรีชัย ตําแหน"ง เจ�าหน�าที่งานการเงิน                  

นางสาวสุรัตนา     เทพแข   ตําแหน"ง เจ�าหน�าที่งานบัญชี                      

       เข�าร	วมโครงการอบรมเสริมสร�างประสิทธิภาพการจัดทําบัญชี ระหว	าง

วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ	 อําเภอหาดใหญ	 

จังหวัดสงขลา

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม                                                              

    1.โครงการอบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ�างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 ระหว	างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร� (รูปภาพไม	มี)



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

2.โครงการควบคุมภายในองค�กร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ระหว	าง

วันที่ 20-21 มกราคม 2561 ณ โรงแรมหาดใหญ	 พาราไดซ� โฮเทล แอนด� รี

สอร�ท



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

3.เข�าร	วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพด�านภาษาอังกฤษแก	นักศึกษาและ

บุคลากร ระหว	างวันที่ 22-26  มีนาคม 2561 ณ ศูนย�วิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

4.โครงการอบรมเสริมสร�างประสิทธิภาพการจัดทําบัญชี ระหว	างวันที่ 12-13 

พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ	 อําเภอหาดใหญ	 จังหวัดสงขลา

5 โครงการส	งเสริมและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา (นางสาวดวง

ฤทัย ชายสวัสดิ์)

90,000           37,585 (41.76%)ตุลาคม-สิงหาคม



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก�าวหน�า...................................                 

         1. ได�ดําเนินการจัดทําระบบและกลไกของการประกันคุณภาพ จํานวน 

1 ระบบ

 คณะเกษตรศาสตร� ได�ประกันคุณภาพการศึกษาไว� 2 ระดับ คือระดับหลักสูตร

 และระดับคณะ โดย ใช�เกณฑ� AUN QA และ CUPT QA  ซึ่งเป7นระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ตามที่ 

   

ประกันคุณภาพการศึกษา ตามที่ 

 มหาวิทยาลัยเป7นผู�กําหนด โดยคณะได�วางระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ไว�ดังนี้ คือ การ  ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพันธกิจ การกํากับติดตาม และ

การประกันคุณภาพ 

2. ได�รับการตรวจติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ประจําป> การศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยมี

คณะกรรมการตรวจติดตามการดําเนินงาน  จํานวน 5 ท	านดังนี้                  

         1. ผู�ช	วยศาสตราจารย� ดร.ทิพยวรรณ  นิลทยา

2. อาจารย� ดร.อานิส  พัฒนปรีชาวงศ�

3. ผู�ช	วยศาสตราจารย�บงกช   กมลเปรม

4. อาจารย�ทรงยศ  สารภาพ



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

9.3 ได�รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ                                 

      คณะได�รับการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ เมื่อวันที่ 16-17 

ตุลาคม 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําป>การศึกษา 2559 จํานวน 3 ท	าน

 คือ                                                                                        

       1. ผู�ช	วยศาสตราจารย� ดร.สุรศักดิ์  คชภักดี       1. ผู�ช	วยศาสตราจารย� ดร.สุรศักดิ์  คชภักดี

2. ผู�ช	วยศาสตราจารย� ดร.ยุพาวรรณ  ศรีสวัสดิ์

3. ดร.ยรรยง  สุรัตน�

  ทั้งนี้ได�คะแนนเฉลี่ย 3.00

 



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม                                                              

            ภาพที่ 1 คณะกรรมการตรวจติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจําป>การศึกษา 2560 ในวันที่ 26 เมษายน

 2561



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

ภาพที่ 2 คณะกรรมการตรวจประเมินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับคณะ ประจําป>การศึกษา 2559 วันที่ 16-17 ตุลาคม 2560

 



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

6 โครงการจัดการความรู� (KM) ด�านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21             

     (นางสาวสุรัตนา เทพแข)

5,000             พ.ค.-มิ.ย. ไม	มีการเบิกจ	าย



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก�าวหน�า...................................                 

        คณะเกษตรศาสตร�ได�มีการจัดโครงการจัดการความรู� (KM)  เพื่อให�เกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู�องค�ความรู�ในตัวบุคคลให�สามารถนํามาใช�ในการพัฒนา 

และปรับปรุงประสิทธิภาพด�านการปฏิบัติงานได�  โดยมีประเด็นหัวข�อองค�

ความรู�จํานวน 5 เรื่อง ดังนี้                                                             

    องค/ความรู� 1 ภาษาอังกฤษในที่ทํางาน (Office Talk) ความพึงพอใจใน

   

    องค/ความรู� 1 ภาษาอังกฤษในที่ทํางาน (Office Talk) ความพึงพอใจใน

การเข�าอบรม กิจกรรมการจัดการความรู� (Knowledge Management) ของ

บุคลากรสายสนับสนุน หัวข�อ ภาษาอังกฤษในที่ทํางาน (Office Talk) มีความ

พึงพอใจโดยรวมอยู	ในระดับ  มาก คิดเป7นค	าเฉลี่ย 4.00

องค/ความรู� 2 การบริหารความเสี่ยงภายในองค/กร  ความพึงพอใจในการเข�า

อบรม กิจกรรมการจัดการความรู� (Knowledge Management) ของบุคลากร

สายสนับสนุน หัวข�อ การบริหารความเสี่ยงภายในองค�กร มีความพึงพอใจโดย

รวมอยู	ในระดับ  มาก   คิดเป7นค	าเฉลี่ย 3.96



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

องค/ความรู� 3 วิธีสร�างแบบสอบถามออนไลน/จาก Google Form  ความพึง

พอใจในการเข�าอบรม กิจกรรมการจัดการความรู�(Knowledge Management)

 ของบุคลากรสายสนับสนุน หัวข�อ วิธีสร�างแบบสอบถามออนไลน�จาก Google

 Form มีความพึงพอใจโดยรวมอยู	ในระดับ  มากที่สุด คิดเป7นค	าเฉลี่ย 4.55

 องค/ความรู� 4 การตอบคําถามออนไลน/ผ"าน Smartphone และ Internet

 ด�วย Kahoot  ความพึงพอใจในการเข�าอบรม กิจกรรมการจัดการความรู� 

(Knowledge Management) ของบุคลากรสายสนับสนุน หัวข�อ การตอบ

คําถามออนไลน�ผ	าน Smartphone และ Internet ด�วย Kahoot มีความพึง

พอใจโดยรวมอยู	ในระดับ  มาก คิดเป7นค	าเฉลี่ย 4.08

องค/ความรู� 5 การเขียนหนังสือราชการอย"างมีประสิทธิภาพ ความพึงพอใจ

ในการเข�าอบรม กิจกรรมการจัดการความรู�(Knowledge Management) 

ของบุคลากรสายสนับสนุน หัวข�อ การเขียนหนังสือราชการอย	างมีประสิทธิภาพ

 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู	ในระดับ  มาก คิดเป7นค	าเฉลี่ย 4.09



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม                                                              

        ภาพที่ 1 กิจกรรมการจัดการความรู� ภาษาอังกฤษในที่ทํางาน (Office 

Talk)

ภาพที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู�  การบริหารความเสี่ยงภายในองค�กร



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

ภาพที่ 3 กิจกรรมการจัดการความรู� วิธีสร�างแบบสอบถามออนไลน�จาก 

Google Form

ภาพที่ 4 กิจกรรมการจัดการความรู�  การตอบคําถามออนไลน�ผ	าน 

Smartphone และ Internet ด�วย Kahoot



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

ภาพที่ 5 กิจกรรมการจัดการความรู� การเขียนหนังสือราชการอย	างมี

ประสิทธิภาพ

7 โครงการพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� 

(นางสาวพิมลรัตน� หาญสกุลวัฒน�)

10,000           3,788 (37.88%)กุมภาพันธ�-พฤษภาคม



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก�าวหน�า...................................                 

            โครงการพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนพัฒนาคณะ

เกษตรศาสตร� เป7นเครื่องมือในการกํากับติดตาม การตรวจสอบ การประเมิน

คุณภาพ การแก�ไขป{ญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน�และแผน

ยุทธศาสตร�ให�ปรากฏเป7นจริงและบรรลุเป|าหมายและวัตถุประสงค�รวมของ

องค�กร โดยจะดําเนินการประชุม กํากับติดตาม ทบทวน แก�ไขป{ญหา และ

   

องค�กร โดยจะดําเนินการประชุม กํากับติดตาม ทบทวน แก�ไขป{ญหา และ

สนับสนุน การดําเนินงานของคณะในทุกพันธกิจและเข�าร	วมประชุม-สัมมนา 

เพื่อนําประสบการณ�กลับมาพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�ในทุกพันธกิจ ดังนี้ 



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

1.เข�าร	วมอบรมโครงการควบคุมภายในองค�กร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร� ณ โรงแรมหาดใหญ	พาราไดซ� โฮเทล แอนด� รีสอร�ท  จังหวัดสงขลา   

 2.การประชุมภายในคณะฯเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ�ทางการเงิน ประจําป> 

2558-2562 เพื่อเตรียมความพร�อมในการจัดทําแผนกลยุทธ�ทางการเงิน 

ประจําป> 2560-2564                                                                   

     3.ทบทวนและกํากับติดตามแผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�      3.ทบทวนและกํากับติดตามแผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� 

ประจําป>งบประมาณ 2560-2564 ณ โรงแรมเดอะภูบีช อําเภอเมือง จังหวัด

กระบี่ และมีการจัดทําป|ายไวนิลประเด็นยุทธศาสตร�ติดตามห�องเรียน ห�อง

ประชุม เพื่อให�บุคลากรและนักศึกษาได�ทราบแนวทางในการพัฒนาคณะ

เกษตรศาสตร�



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

4.เข�าร	วมโครงการทบทวนแผนกลยุทธ� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

ประจําป> 2560-2564 ระหว	างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 ณ ห�องประชุม

ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร�                                                                                  

      5.ประชุมการจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจําป>งบประมาณ 2561 

และการวิเคราะห�เปรียบเทียบต�นทุนต	อหน	วยผลผลิตประจําป>งบประมาณ และการวิเคราะห�เปรียบเทียบต�นทุนต	อหน	วยผลผลิตประจําป>งบประมาณ 

2560 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ครั้งที่ 1/2561                         

         6.เข�าร	วมการจัดระบบกลไกและการปฏิบัติงานตาม CUPT QA ณ ศูนย�

วิทยบริการ                                                                               

          7.การประชุมเพื่อกับติดตามตัวชี้วัดระดับหลักสูตร



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม                                                              

            ภาพที่ 1 โครงการควบคุมภายในองค�กร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร� ณ โรงแรมหาดใหญ	พาราไดซ� โฮเทล แอนด� รีสอร�ท  จังหวัดสงขลา



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

ภาพที่ 2 การประชุมภายในคณะฯเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ�ทางการเงิน 

ประจําป> 2558-2562 เพื่อเตรียมความพร�อมในการจัดทําแผนกลยุทธ�ทาง

การเงิน ประจําป> 2560-2564



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

ภาพที่ 3 ทบทวนและกํากับติดตามแผนกลยุทธ�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร� 

ประจําป>งบประมาณ 2560-2564 ณ โรงแรมเดอะภูบีช อําเภอเมือง จังหวัด

กระบี่ และการจัดทําป|ายไวนิลประเด็นยุทธศาสตร�ติดตามห�องเรียน ห�อง

ประชุม และห�องปฏิบัติการ และป|ายกําหนดการจัดกิจกรรม/โครงการตาม

แผนปฏิบัติราชการประจําป> เพื่อให�บุคลากรและนักศึกษาได�ทราบแนวทางใน

การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร�



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

ภาพที่ 4 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

ประจําป> 2560-2564 ระหว	างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 ณ ห�องประชุม

ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร�



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

ภาพที่ 5 ประชุมการจําทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจําป>งบประมาณ 2561 

และการวิเคราะห�เปรียบเทียบต�นทุนต	อหน	วยผลผลิตประจําป>งบประมาณ 

2560 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ครั้งที่ 1/2561

ภาพที่ 6 การจัดระบบกลไกและการปฏิบัติงานตาม CUPT QA



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

ภาพที่ 7 การประชุมเพื่อกับติดตามตัวชี้วัดระดับหลักสูตร

8 โครงการ"การแข	งขันทักษะทางวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยของ 3 

สถาบัน" (ผศ.ทวี บุญภิรมย�, ผศ.ดร.สายทอง แก�วฉาย)

15,000           กุมภาพันธ� 14,991 (99.94%)



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก�าวหน�า...................................                 

             ผลคะแนนรวมกิจกรรมการแข	งขันทักษะทางวิชาการและการ

นําเสนอผลงานวิจัย                                                                      

         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป{ตตานี            18             

         มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�                          22             

           มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา                                     14           

   

           มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา                                     14           

          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส                       17          

              รางวัลชนะเลิศรวม ได�แก" มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร/

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม                                                              

        ภาพที่ 1 ทักษะการจัดสวนหย	อม



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

ภาพที่ 2 ทักษะการเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร�

ภาพที่ 3 ทักษะการขยายพันธุ�พืช



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

ภาพที่ 4 ทักษะการเข�าด�ามจอบ

ภาพที่ 5 ทักษะการผ	าสัตว�ป>ก



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

ภาพที่ 6 การจัดตู�ปลา

9 โครงการพิกุลเกมส�  (นายมูฮําหมัดอารีเพ็ญ มัยเซ	ง) 15,000           ธันวาคม 15,000 (100%)



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก�าวหน�า...................................                 

   ผลการเข�าร"วมกิจกรรมกีฬาพิกุลเกมส/ ครั้งที่ 13                               

           คณะเกษตรศาสตร� ได�รับรางวัล ดังต	อไปนี้                                

   รางวัลชนะเลิศในการแข	งขันกรีฑา และขบวนแฟนซี                             

      รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข	งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส และกอง

เชียร� รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข	งขันกีฬาเปตอง                     

   

เชียร� รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข	งขันกีฬาเปตอง                     

                 และจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต	อโครงการของ

ผู�เข�าร	วมโครงการบางส	วน ผู�เข�าร	วมโครงการพิกุลเกมส� ครั้งที่ 13 มีความพึง

พอใจโดยอยู	ในระดับมาก คิดเป7นค	าเฉลี่ย 4.01 จากจํานวนผู�ประเมินทั้งหมด 

48 คน



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

10 โครงการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� (นางสาวปราณี  ทอง

เกิด)

10,000           ไม	มีการเบิกจ	ายมกราคม-สิงหาคม



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก�าวหน�า...................................                 

  มีการจัดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� ประจําป>

งบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 3 ครั้ง เพื่อเป7นการติดตามการดําเนินงาน การ

บริหารงานราชการภายในคณะเกษตรศาสตร�  ให�ดําเนินไปด�วยความเรียบร�อย

 มีประสิทธิภาพ  มีความโปร	งใส  สามารถตรวจสอบได� และเกิดประโยชน�สูงสุด

   

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม                                                              

      ภาพที่ 1 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร�



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

ภาพที่ 2 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร�

11 โครงการประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห	งประเทศไทย (นางสาวประกาย

วรรณ วิเชียรรัตน�)

20,000           20,000 (100%)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก�าวหน�า...................................                 

   คณบดีคณะเกษตรศาสตร� เข�าร	วมการประชุมสภาคณบดีสาขาเกษตรแห	ง

ประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 ณ คณะ

เกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช

   

ตุลาคม-กันยายน



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม                                                              

   ภาพ คณบดีคณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�เข�าร	วม

การประชุมสภาคณบดีสาขาเกษตรแห	งประเทศไทย



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

12 โครงการแนะแนว (อาจารย� ดร.ราฮีมา วาแมดีซา) 20,000           ไม	มีการเบิกจ	าย

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก�าวหน�า...................................              

ดําเนินโครงการแนะแนวในเดือนกรกฏาคม 2561 โดยจะออกแนะแนว

โรงเรียนมัธยมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต� (ยะลา นราธิวาส และป{ตตานี)

   

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม  (ไม	มีภาพประกอบ)

13 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (อาจารย�วัฒนา เต็มดี) 30,000           1,050 (3.5%)

พฤศจิกายน-กันยายน

มกราคม-มิถุนายน



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก�าวหน�า...................................                 

  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ� วัสดุฝ�กในการเรียนรู�แต	ละรายวิชาที่ใช�ในการเรียนการ

สอนของคณะเกษตรศาสตร�

   

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม (ไม	มีภาพประกอบ)

14 โครงการส	งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสโมสรนักศึกษา (อาจารย�นุร�ซานีซา เจะดา

โอะ)

10,000           ไม	มีการเบิกจ	าย

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก�าวหน�า...................................                

ดําเนินโครงการในเดือนกรกฏาคม 2561 โดยการพาสโมสรนักศึกษาไปดูงาน

นอกสถานที่ คือจังหวัดป{ตตานี เพิ่อฝ�กอบแกนนําสโมสรนักศึกษา

   

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม  (ไม	มีภาพประกอบ)

15 โครงการป{จฉิมนิเทศ (อาจารย�นุลอัฟฎา สาและ) 10,000           พฤษภาคม 10,000 (100%)

มกราคม-มิถุนายน



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก�าวหน�า...................................                 

   โครงการป{จฉิมนิเทศได�มีการจัดการบรรยายเพื่อให�ความรู�แก	นักศึกษาที่

กําลังจะสําเร็จการศึกษา ในป>การศึกษา 2560 ภายใต�หัวข�อ " Young smart 

Farmer and Thailand 4.0" โดย ดร.สุวิทย� พูลศิลป� ผู�ช	วยผู�จัดการธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ�การเกษตร เพื่อให�นักศึกษาได�ทราบถึงแนวทางการ

เตรียมตัวสมัครงาน พร�อมทั้งทราบถึงแนวทางการประกอบอาชีพภายหลัง

   

เตรียมตัวสมัครงาน พร�อมทั้งทราบถึงแนวทางการประกอบอาชีพภายหลัง

สําเร็จการศึกษา และเชิญผู�แทนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร�ที่สร�างชื่อเสียงแก	

มหาวิทยาลัยฯ มาบอกเล	าประสบการณ�แลกเปลี่ยนเรียนรู�กับนักศึกษาชั้นป>ที่ 4



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม                                                              

    ภาพที่ 1 พิธีเป�ด ให�โอวาส และมอบประกาศนียบัตร โดยคณบดีคณะ

เกษตรศาสตร�



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

ภาพที่ 2 การบรรยายหัวข�อ " Young smart Farmer and Thailand 4.0" 

โดย ดร.   สุวิทย� พูลศิลป� ผู�ช	วยผู�จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ�

การเกษตร



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

ภาพที่ 3 นายอัฟฟาน วามะ นักศึกษาทุนฝ�กงานประเทศญี่ปุ�น เล	า

ประสบการณ�แก	นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร�ชั้นป>ที่ 4

16 โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร�อมก	อนเข�าศึกษาคณะเกษตรศาสตร� 

(อาจารย�นิฟารีซา เจ�ะเล�าะ)

10,000           สิงหาคม ไม	มีการเบิกจ	าย

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก�าวหน�า...................................                

ดําเนินโครงการในเดือนสิงหาคม 2561

   

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม  (ไม	มีภาพประกอบ)

17 โครงการเป�ดโลกทัศน� (นางสาวอธิตา  จันทราช) 15,000           สิงหาคม ไม	มีการเบิกจ	าย



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก�าวหน�า...................................                

 ดําเนินโครงการในเดือนสิงหาคม 2561

   

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม  (ไม	มีภาพประกอบ)

18 โครงการสร�างความร	วมมือระหว	างสถานศึกษา สถานประกอบการ/แหล	งฝ�ก 30,000           ไม	มีการเบิกจ	ายมิถุนายน-สิงหาคม18 โครงการสร�างความร	วมมือระหว	างสถานศึกษา สถานประกอบการ/แหล	งฝ�ก

ปฏิบัติ (อาจารย�วัฒนา เต็มดี)

30,000           ไม	มีการเบิกจ	าย

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก�าวหน�า...................................                

 ดําเนินโครงการในเดือนกรกฏาคม 2561

   

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม  (ไม	มีภาพประกอบ)

19 โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม	 (อาจารย� ดร.ราฮีมา วาแมดีซา) 15,000           กันยายน ไม	มีการเบิกจ	าย

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก�าวหน�า...................................                

ดําเนินโครงการในเดือนกันยายน 2561

   

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม  (ไม	มีภาพประกอบ)

มิถุนายน-สิงหาคม



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส

         ผลการเบิกจ"าย/      

    (ร�อยละการเบิกจ"าย)

20 โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม	 ประจําป>การศึกษา 2561 (อาจารย� ดร.รา

ฮีมา วาแมดีซา)

5,000             ก.ค.-ส.ค. ไม	มีการเบิกจ	าย

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก�าวหน�า...................................                

 ดําเนินโครงการในเดือนสิงหาคม 2561

   

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม  (ไม	มีภาพประกอบ)1.2 ภาพประกอบกิจกรรม  (ไม	มีภาพประกอบ)



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

1 โครงการการถ	ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข�าวในพื้นที่พรุที่เคยเป�นป�าเสม็ด     

(ผู�ช	วยศาสตราจารย)มนทนา รุจิระศักดิ์)

100,000         4,068 (4.07%)

(ต.ค.60-พ.ค.61)

รวมทั้งสิ้น

รายงานผลดําเนินโครงการ/ความก$าวหน$าโครงการ และผลการเบิกจ+าย ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป/งบประมาณ พ.ศ.2561

ผลผลิตผลงานการบริการวิชาการ

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ+าย/      

    (ร$อยละการเบิกจ+าย)



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ+าย/      

    (ร$อยละการเบิกจ+าย)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก�าวหน�า...................................               

  การถ+ายทอดเทคโนโลยีครั้งที่ 1 ถ	ายทอดเทคโนโลยีแก	นักศึกษา 3 ครั้ง 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน / 16 พฤศจิกายน และ 14 ธันวาคม 2560 ผ	าน

กิจกรรมการดํานาแบบนาประณีต ภายใต�ชื่อ “ดํานา...ล	ารางวัล” โดยบรรยาย

เรื่อง การควบคุมน้ํา การปรับปรุงดินในพื้นที่พรุ และการปลูกข�าวแบบนา

ประณีต ซึ่งเป�นวิธีที่เหมาะสมกับการปลูกในพื้นที่ป�าเสม็ดเดิม           การ

ถ+ายทอดเทคโนโลยีครั้งที่ 2 เรื่องการปลูกข�าวในพื้นที่พรุที่เคยเป�นป�าเสม็ด 

แก	เกษตรกร นักศึกษา บุคลากร และผู�สนใจทั่วไป เมื่อวันที่ 18 เมษายน แก	เกษตรกร นักศึกษา บุคลากร และผู�สนใจทั่วไป เมื่อวันที่ 18 เมษายน 

2561 ผ	านกิจกรรมการเก็บเกี่ยวข�าว ภายใต�ชื่อ “ออเจ�า...เกี่ยวข�าวหอม

กระดังงา” ประกอบด�วย 3 กิจกรรม ดังนี้ 

(1) จัดนิทรรศการภาคโปสเตอร) 2 เรื่อง คือ ลักษณะของข�าวหอมกระดังงา 

และเทคนิคการปลูกข�าวในพื้นที่พรุที่เคยเป�นป�าเสม็ด 

(2) บรรยายเรื่องปIญหา และการแก�ปIญหาในการปลูกข�าวหอมกระดังงาใน

พื้นที่ป�าเสม็ดเดิม เช	น การเตรียมดินให�ปลอดจากวัชพืช การปKองกันกําจัด

หอยเชอรี่แบบไม	ใช�สารเคมี การปKองกันกําจัดโรคไหม�ซึ่งเป�นโรคข�าวที่สําคัญ

ที่สุดในภาคใต� การแก�ปIญหาเรื่องนกทําลายเมล็ดข�าว ตลอดจนเงื่อนไขในการ

ปลูกข�าวแบบนาประณีต ฯลฯ 



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ+าย/      

    (ร$อยละการเบิกจ+าย)

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม                                                            

 การถ+ายทอดเทคโนโลยีครั้งที่ 1 ภายใต$ชื่อ “ดํานา...ล+ารางวัล”



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ+าย/      

    (ร$อยละการเบิกจ+าย)

การถ+ายทอดเทคโนโลยีครั้งที่ 2 ภายใต$ชื่อ “ออเจ$า...เกี่ยวข$าวหอม

กระดังงา”



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ+าย/      

    (ร$อยละการเบิกจ+าย)

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลี้ยงการจัดการโคเนื้อ-โคขุน (อาจารย) ดร.

จักรพันธ) พิชญพิพัฒน)กุล)

56,060           

(ม.ค.- ก.พ.61)

30,219.59 (53.91%)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก�าวหน�า...................................1.อบรม

เกษตรกรต�นแบบ จํานวน 12 ฟาร)มต�นแบบ 2.อบรมเครือข	ายผู�เลี้ยงโคเนื้อ 3

 จังหวัดชายแดนภาคใต� ณ คณะเกษตรศาสตร) จํานวน 200 คน 3.จัดเสวนา

เรื่องทิศทางโคเนื้อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต� ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร) 200 คน

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม                                                            

 ภาพ การเปRดฟาร)มต�นแบบ ณ อําเภอตากใบ โดยผู�ว	าราชการจังหวัดนราธิวาส



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ+าย/      

    (ร$อยละการเบิกจ+าย)

ภาพ อบรมเครือข	ายผู�เลี้ยงโค



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ+าย/      

    (ร$อยละการเบิกจ+าย)

ภาพ กิจกรรมการเสวนาทิศทางโคเนื้อใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต�

3  โครงการการบริการวิชาการวิชาชีพการเลี้ยงปูทะเลในตะกร�าในบ	อซีเมนต)เพื่อ

เสริมสร�างรายได�ให�แก	เกษตร (อาจารย) ดร.ภัทราวดี ศรีมีเทียน)

55,000           

 (ก.พ.- มี.ค.61)

46,610 (84.75%)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก�าวหน�า...................................               

      บริการวิชาการให�แก	นักเรียน นักศึกษา ชาวประมง และเกษตรกรได�รับ

ความรู�ด�านการเลี้ยงปูทะเลในผลิตปูเนื้อหรือปูนิ่ม ณ ฟาร)มคณะเกษตรศาสตร) 



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ+าย/      

    (ร$อยละการเบิกจ+าย)

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม                                                            

   ภาพที่ 1 การแจกแผ	นพับเกี่ยวกับการเลี้ยงปูทะเล และอธิบายเกี่ยวกับปู

ทะเล



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ+าย/      

    (ร$อยละการเบิกจ+าย)

ภาพที่ 2 การบรรยายเกี่ยวกับกล	องพลาสติกที่นําใช�ในการเลี้ยงปูทะเลโดยปู 1

 ตัวต	อกล	องพลาสติก 1 กล	อง



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ+าย/      

    (ร$อยละการเบิกจ+าย)

ภาพที่ 3 การใช�ท	อพีวีซีเป�นแพในการลอยกล	องพลาสติกเพื่อเลี้ยงปูทะเล

ภาพที่ 4 การถาม-ตอบเกี่ยวกับการเลี้ยงปูทะเล



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ+าย/      

    (ร$อยละการเบิกจ+าย)

4  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตอาหารแพะคุณภาพดี (อาจารย) ดร.ซา

รีนา สือแม)

63,570           

 (ม.ค.- ก.พ.61)

47,257 (74.34%)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก�าวหน�า...................................              

บริการวิชาการเพื่อถ	ายทอดความรู�ด�านการจัดการอาหารในการเลี้ยงแพะให�กับ

ผู�เลี้ยงแพะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส (บ�านฮูแตทูวอ ม.4)  นักศึกษากลุ	มวิชา

สัตวศาสตร)คณะเกษตรศาสตร) และนักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไปในงาน

สถาปนามหาวิทยาลัยปTที่ 12



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ+าย/      

    (ร$อยละการเบิกจ+าย)

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม                                                            

      ภาพการบริการวิชาการด�านการจัดการอาหารในการเลี้ยงแพะให�กับผู�

เลี้ยงแพะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส (บ�านฮูแตทูวอ ม.4)



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ+าย/      

    (ร$อยละการเบิกจ+าย)

ภาพการจัดอบรมนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร) 



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ+าย/      

    (ร$อยละการเบิกจ+าย)

ภาพการสาธิตให�นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในงานวันสถาปนา

มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12

5 โครงการบริการวิชาการปลูกพืชในโรงเรือนและการจัดการระบบการให�น้ํา

พร�อมกับการให�ปุUย (fertigation)  (อาจารย) ดร.นราธิษณ) หมวกรอง)

68,700           อยู	ระหว	างดําเนินการเบิกจ	าย

(ก.พ.-มิ.ย.61)



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ+าย/      

    (ร$อยละการเบิกจ+าย)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก�าวหน�า...................................               

 ได�ออกแบบระบบการให�น้ําพร�อมกับการให�ปุUยแบบ Smart Fertigation ที่

สามารถควบคุมการทํางานได�ทุกที่ผ	านระบบอินเตอร)เน็ตไร�สายบนมือถือ และ

ได�ทําการติดตั้งเพื่อทดสอบการทํางานของระบบที่ฟาร)มของคณะ

เกษตรศาสตร) หลังจากทดสอบการทํางานแล�ว มีแผนการอบรมส	งเสริมให�กับ

เกษตรกรบ�านโคกยามู และผู�สนใจในช	วงเดือนมีนาคม 2561 แลมีกําหนด

ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 เดือนกรกฎาคม 2561นี้



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ+าย/      

    (ร$อยละการเบิกจ+าย)

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม                                                            

 ภาพ โมเดลชุดควบคุมระบบการให�น้ําพร�อมปุUยแก	พืช ที่สามารถควบคุมการ

ทํางานผ	านระบบอินเตอร)เนตไร�สายบนมือถือ



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ+าย/      

    (ร$อยละการเบิกจ+าย)

ภาพ อบรมครั้งที่ 1 เรื่องการสร�างและใช�งานโมเดลชุดควบคุมระบบการให�น้ํา

พร�อมปุUยแก	พืช ที่สามารถควบคุมการทํางานผ	านระบบอินเตอร)เน็ตไร�สายบน

มือถือ

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตปุUยอินทรีย)จากวัสดุเหลือใช�ในท�องถิ่น 

(ผู�ช	วยศาสตราจารย)ศิราณี วงศ)กระจ	าง)

41,850           

 (ม.ค.-มี.ค. 61)

11,300 (27%)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก�าวหน�า...................................               

   1.นํานักศึกษาออกสาธิตการทําปุUยอินทรีย)แก	เกษตรกร 20 คน 

2.ออกบริการวิชาการร	วมกับมหาวิทยาลัยเรื่องให�ความรู�เกษตรกรด�านการ

ผลิตปุUยอินทรีย)  ณ โรงเรียนตากใบ



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ+าย/      

    (ร$อยละการเบิกจ+าย)

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม                                                            

     ภาพ การนํานักศึกษาออกสาธิตการทําปุUยอินทรีย)แก	เกษตรกร



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ+าย/      

    (ร$อยละการเบิกจ+าย)



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ+าย/      

    (ร$อยละการเบิกจ+าย)

ภาพการร	วมออกบริการวิชาการกับมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนตากใบ

7 โครงการถ	ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ด (ผู�ช	วยศาสตราจารย) ดร.สายทอง 

แก�วฉาย)

49,245           
 (ม.ค.-มี.ค. 61)

46,776 (94.99%)



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ+าย/      

    (ร$อยละการเบิกจ+าย)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก�าวหน�า...................................               

 1.ถ	ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดแก	เกษตรกร จํานวน 40 คน ณ คณะ

เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร)  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 

มีนาคม 2561

 2. ซ	อมแซมโรงเรือนสําหรับสนับสนุนการหารายได�ระหว	างเรียนของ

นักศึกษาจากการเพาะเห็ด                                                            

         ประโยชน)ที่คาดว	าจะได�รับ  

1.เป�นแหล	งเรียนและฝeกปฏิบัติงานของนักศึกษา1.เป�นแหล	งเรียนและฝeกปฏิบัติงานของนักศึกษา

2.เป�นศูนย)เรียนรู�ด�านการการเพาะเห็ดและให�บริการทางวิชาการแก	ชุมชน

3.ทดลองเพาะเห็ดชนิดใหม	ๆ ในพื้นที่ เพื่อส	งเสริมการเพาะเห็ดในพื้นที่



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ+าย/      

    (ร$อยละการเบิกจ+าย)

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม                                                           

 ภาพที่ 1 โครงการถ	ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ด ณ คณะเกษตรศาสตร) 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร)  วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ+าย/      

    (ร$อยละการเบิกจ+าย)



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ+าย/      

    (ร$อยละการเบิกจ+าย)

��� �����	
�������������������ก������������	�
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ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ+าย/      

    (ร$อยละการเบิกจ+าย)



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ+าย/      

    (ร$อยละการเบิกจ+าย)

��� ก�����������"#��	
 ��� � 1,000 ก�
�

8 โครงการการจัดดอกไม�ในงานภูมิทัศน) (ผู�ช	วยศาสตราจารย)เจษฎา แก�วฉาย) 14,700           
 (ม.ค.61)  (พ.ค. 61)

อยู	ระหว	างดําเนินการเบิกจ	าย

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก�าวหน�า................................... จัดอบรม

เรื่องการจัดภูมิทัศน)แก	บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ภายใต�ชื่อ ภูมิทัศน)กับการดูแล

รักษาพันธุ)ไม� เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห�องประชุมวชิรอําไพ



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ+าย/      

    (ร$อยละการเบิกจ+าย)

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม                                                           

ภาพที่ 1 นายกสภามหาวิทยาลัยฯ กล	าวเปRดการอบรมฯ ให�โอวาทแก	ผู�เข�ารับ

การอบรม



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ+าย/      

    (ร$อยละการเบิกจ+าย)

ภาพ ผู�เข�าร	วมรับการอบรมการจัดภูมิทัศน)

9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกปาล)มน้ํามันและการปลูกผักเสริมรายได�

ในแปลง (อาจารย)ชินีกาญจน) อ�องหว	าง)

47,600           27,859 (58.53%)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก�าวหน�า...................................               

     1.ดําเนินการจัดซื้อวัสดุเกษตรและวัสดุสําหรับการบริการวิชาการเป�นที่

เรียบร�อยร�อย                                                                           

      2.จะดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกปาล)มน้ํามันและการ

ปลูกผักเสริมรายได�ในแปลงในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม (ไม	มีภาพประกอบ)

       (ม.ค.-มิ.ย.61)        



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ+าย/      

    (ร$อยละการเบิกจ+าย)

10 โครงการถ	ายทอดเทคโนโลยีทางเกษตรศาสตร)ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร) (ผู�ช	วยศาสตราจารย)ทวี บุญภิรมย) และผู�ช	วย

ศาสตราจารย) ดร.สายทอง แก�วฉาย)

100,000         

  (ก.พ.61)

100,000 (100%)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก�าวหน�า...................................               

      การจัดโครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร)เพื่อสร�าง

ความรู�ความเข�าใจในหลักวิชาการทางการเกษตร และทําให�นักศึกษาคณะ

เกษตรศาสตร) นําความรู�และประสบการณ)ในการเรียนมาประยุกต)ใช�ให�เกิดเกษตรศาสตร) นําความรู�และประสบการณ)ในการเรียนมาประยุกต)ใช�ให�เกิด

ประโยชน) และถ	ายทอดแก	เกษตรกร และบุคคลทั่วไปที่สนใจทําให�สามารถนํา

ความรู�ไปใช�ได�จริงในชุมชน 



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ+าย/      

    (ร$อยละการเบิกจ+าย)

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม                                                            

     ภาพการจัดนิทรรศการด�านพืชศาสตร)



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ+าย/      

    (ร$อยละการเบิกจ+าย)

ภาพการจัดนิทรรศการด�านสัตวศาสตร)



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ+าย/      

    (ร$อยละการเบิกจ+าย)

ภาพการจัดจําหน	ายสินค�าทางเกษตร



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

1 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในการดํารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 

(ผู#ช$วยศาสตราจารย(เจษฎา แก#วฉาย)

30,000           14,500 (48.33%)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก#าวหน#า...................................                 

รวมทั้งสิ้น

  (ม.ค.-มิ.ย.61)

รายงานผลดําเนินโครงการ/ความก#าวหน#าโครงการ และผลการเบิกจ)าย ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป-งบประมาณ พ.ศ.2561

ผลผลิตการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ)าย/      

    (ร#อยละการเบิกจ)าย)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก#าวหน#า...................................              

 เข#าร$วมกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม คือ กิจกรรมกวนอาซูรอ และรอมฎอน

สัมพันธ(ร$วมกับทางมหาวิทยาลัยฯ และในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561 จะ

เข#าร$วมกิจกรรมหล$อเทียนพรรษา

   



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ)าย/      

    (ร#อยละการเบิกจ)าย)

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม                                                          

ภาพ การกวนอาซูรอ สืบสานวัฒนธรรม (งานครบรอบ 13 ปC แห$งการ

สถาปนามาหวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร()



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ)าย/      

    (ร#อยละการเบิกจ)าย)



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ)าย/      

    (ร#อยละการเบิกจ)าย)

ภาพ กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ( และการมอบทุนการศึกษา

2 โครงการค$ายถ$ายทอดเทคโนโลยีภูมิปFญญาท#องถิ่นทางเกษตรสู$นักศึกษาคณะ

เกษตรศาสตร( (อาจารย( ดร.ซารีนา สือแม)

50,000           

          (ส.ค.61)

6,800 (13.6%)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก#าวหน#า...................................            



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ)าย/      

    (ร#อยละการเบิกจ)าย)

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม (ไม$มีภาพประกอบ)

3 โครงการสวนอนุรักษ(สมุนไพรภูมิปFญญาท#องถิ่น (อาจารย(นุร(ซานีซา เจะดา

โอะ)

10,000           อยู$ระหว$างดําเนินการเบิกจ$าย

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก#าวหน#า...................................              

  1. ทําการซ$อมแซมโรงเรือนเพื่อการเพาะชํากล#าไม# เพื่อเปIนแหล$งเรียนรู#พืช

สมุนไพรท#องถิ่นให#แก$นักศึกษาและผู#ที่สนใจทั่วไป

2. จัดเตรียมอุปกรณ(เพื่อการเพาะชํากล#าไม#

(ก.พ.-มิ.ย.)

2. จัดเตรียมอุปกรณ(เพื่อการเพาะชํากล#าไม#

แผนการดําเนินงานต$อไป                                                            

 ดําเนินการซ$อมแซมโรงเรือนให#แล#วเสร็จและนํานักศึกษาในรายวิชาฝLก

ปฏิบัติงานพืช 1 ปลูกสมุนไพรต$อไป



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ)าย/      

    (ร#อยละการเบิกจ)าย)

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม                                                          

ภาพ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ(สําหรับซ$อมแซมโรงเรือนเพาะชําในฟาร(มคณะ

เกษตรศาสตร(



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ)าย/      

    (ร#อยละการเบิกจ)าย)



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ)าย/      

    (ร#อยละการเบิกจ)าย)
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ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ)าย/      

    (ร#อยละการเบิกจ)าย)

��� ��������� ก���!
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ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ)าย/      

    (ร#อยละการเบิกจ)าย)

4 โครงการอนุรักษ(พันธุ(ไม#ท#องถิ่น (อาจารย( ดร.ราฮีมา วาแมดีซา) 10,000           อยู$ระหว$างดําเนินการเบิกจ$าย

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก#าวหน#า..................................            

งานที่ได#ดําเนินการแล#ว คือ จัดทําโรงเรือนเพื่อรวบรวมพันธุ(  โดยการติดตั้ง

ซาแรน และปรับพื้นที่                                                                

  งานที่อยู$ระหว$างดําเนินการ คือ ติดตั้งตาข$ายลวด และติดตั้งระบบน้ํา

 (ก.พ.-มิ.ย.)



ไตรมาส 3

1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ)าย/      

    (ร#อยละการเบิกจ)าย)

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม                                                          

ภาพ การติดตั้งซาแรน และปรับพื้นที่



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.
4,616,180      

1 โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงแพะ-แกะ (อ.ดร.ซารี

นา  สือแม)

400,000         

       (ธ.ค. 60-ก.ค. 61)

311,859.80 (77.96%)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก้าวหน้า...................................

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม                                                          

   ด้านการบริการวิชาการ                                                          
    ภาพที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตอาหารแพะคุณภาพดี ให้ชุมชนหมู่

 4 บ้านฮูแตทูวอ รับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเลี้ยงแพะจํานวน 50 คน

    

คณะเกษตรศาสตร์

รายงานผลดําเนินโครงการ/ความก้าวหน้าโครงการ และผลการเบิกจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

ภาพที่ 2 เจ้าหน้าที่ และเด็กจากศูนย์เด็กเล็ก คณะพยาบาล มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร์ จํานวน 15 คนได้มาดูงาน

การเรียนการสอน                                                                    
   ภาพที่ 3 สถานที่ฝึกงานรายวิชาการฝึกปฏิบัติสัตว์ 2 กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์

 จํานวน 20 คน และสถานที่เรียนภาคปฏิบัติรายวิชาการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

ขนาดเล็ก นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มสัตวศาสตร์ จํานวน 25 คน 



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

2 โครงการดูแลบํารุงรักษาแปลงสาธิตและการปลูกพืชแซมปาล์มน้ํามันและ

ยางพารา (อาจารย์ชินีกาญจน์ อ้องหว่าง)

1,000,000       

               (ม.ค.-ส.ค. 61)

768,335 (76.83%)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก้าวหน้า...................................            

มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ํามันเขตศูนย์ราชใหม่ พื้นที่ 50 ไร่ มีการจัดซื้อปุ๋ยเคมี 

อินทรีย์ ค่าแรงงาน จํานวน 3 คน พื้นที่ดําเนินการตําบลตันหยงลิมอ จํานวน

 185  ไร่  ปลูกปาล์มน้ํามัน 135 ไร ่ยางพารา 40 ไร่ แปลงเกษตรผสมผสาน

 15 ไร่



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม                                                          

        ภาพที่ 1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เยี่ยมชมฟาร์มคณะ

เกษตรศาสตร์ป่าไผ่

ภาพที่ 2 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์รายงานผลการปฏิบัติงานต่อท่านนายก

สภามหาวิทยาลัยฯ



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

ภาพที่ 3 สวนปาล์มน้ํามันเขตศูนย์ราชการใหม่

ภาพที่ 4 สวนยางพาราที่ป่าไผ่



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

3 โครงการส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ 

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยของ 3 

สถาบัน (ผศ.ทวี บุญภิรมย์)

250,000         

(ก.พ.-มี.ค. 61)

249,977 (99.99%)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก้าวหน้า...................................              

 ผลคะแนนรวมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการนําเสนอ
ผลงานวิจัย                                                           
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี            18                   

   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์                         22              

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา                                    14                    

     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส                    17              

         รางวัลชนะเลิศรวม ไดแ้ก่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม                                                          

         ภาพที่ 1 พิธีเปิดโครงการ



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

ภาพที่ 2 การแข่งขันทักษะการจัดตู้ปลา

ภาพที่ 3 การแข่งขันทักษะการจัดสวนหย่อม



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

ภาพที่ 4 การแข่งขันทักษะการผ่าสัตว์ปีก

4 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชแบบ smart farm (อ.ดร.นราธิษณ์

 หมวกรอง)

300,000         

           (ก.พ.-เม.ย. 61)

8,000 (2.67%)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก้าวหน้า...................................           

ผลการดําเนินงาน/ผลได้ออกแบบระบบโรงเรือนและชุดให้น้ําพร้อมกับการ

ให้ปุ๋ย ที่สามารถควบคุมการทํางานได้ทุกที่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายบน

มือถือ ขณะนี้การจัดสร้างโรงเรือนปลูกพืชแบบ smart farm จํานวน 2 หลัง

 ขนาด 6 x 30 เมตรเสร็จแล้ว และเริ่มอบรมส่งเสริมให้กับเกษตรกรบ้าน

ฮูแตทูวอ และผู้สนใจ ครั้งที่ 1



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

ประโยชน์ที่สาธารณะชนได้รับ                                                               1.

เป็นโมเดลตัวอย่างของโรงเรือนปลูกพืชแบบ  smart farm ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ

2.นักเรียนจากโรงเรียนบ้านร่มเกล้าเข้ามาฝึกอบรมการปลูกพืชแบบ smart farm 

จํานวน 30 คน

3.เกษตรกรจากบ้านฮูแตทูวอ 30 คน  

4.มีนักศึกษาคณะเกษตรศาตร์จํานวน 15 เข้ารับการฝึกการปลูกพืชในโรงเรือน

5.การจัดอบรมในครั้งที่ 2 มีกําหนดครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 เดือนกรกฎาคม 2561นี้

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม                                                          

     ภาพ อบรมวิชาการการปลูกพืชในโรงเรือนแก่นักเรียนบ้านร่มเกล้า



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

ภาพ สาธิตการทํางานของระบบการให้น้ํากับปุ๋ยแบบอัตโนมัติให้แก่นักเรียน

โรงเรียนบ้านร่มเกล้าจํานวน 30 คน

ภาพ การอบรมเกษตรกรบา้นฮูแตทูวอ จาํนวน 30 คน



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

ภาพ นกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์จาํนวน 15 เขา้รับการฝึกการปลูกพืชใน

โรงเรือน

5 โครงการการปลูกข้าวหอมกระดังงาและข้าวซีบูกันตัง ในพื้นที่พรุที่เคยเป็น

ป่าเสม็ด (ผศ.มนทนา รุจิระศักดิ์)

78,000           
             (ธ.ค 60 - เม.ย. 61)

39,000 (50%)



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก้าวหน้า...................................         

ตุลาคม 2560 ไถดะ ไถแปร และคราด                                        

ตุลาคม 2560 เพาะกล้า หน้าคอกแพะในพื้นที่ 1 งาน                      

14-16 พฤศจิกายน 2560 ดํานาโดยวิธีนาประณีต                           15

 ธันวาคม 2560 ไถแปร และคราด ครั้งที่ 2                               22 

ธันวาคม 2560 ดํานาโดยวิธีนาประณีต โดยใช้ต้นกล้าที่เหลืออยู่       23 

ธันวาคม 2560-17 เมษายน 2561 รักษาระดับน้ํา และใส่ปุ๋ย และกําจัดหอย

เชอรี่ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่สารเคมี และไม่เป็นพิษต่อสัตว์น้ําอื่นๆ          

                                                                         18 เมษายน 

2561 เก็บเกี่ยวข้าวโดยบูรณาการงบประมาณกับโครงการบริการวิชาการ

เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวในพื้นที่พรุที่เคยเป็นป่าเสม็ด 

30 เมษายน-11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นวดข้าว ตากข้าวเปลือก สีเป็นข้าว

กล้อง และบรรจุถุงสุญญากาศ แบบถุงละ 0.5 กิโลกรัม



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม                                                          

         ภาพที่ 1 เตรียมพื้นที่ และภาพที่ 2 ดํานาโดยนักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

ภาพที่ 3 น้ําท่วมแปลงนาข้าวเสียหายทั้งหมด

ภาพที่ 4 เตรียมพื้นที่ครั้งที่ 2 และภาพที่ 5 นาข้าวหลังปลูกซ่อม



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

ภาพที่ 6-7 แปลงนาข้าวปัจจุบัน

ภาพที่ 8-9 ความเสียหายที่เกิดจากการทําลายของหอยเชอรี่ทําให้ข้าว

เจริญเติบโตไม่พร้อมกัน



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

ภาพที่ 10-11 ข้าวเริ่มติดเมล็ดเมื่อกลางเดือนมีนาคม

ภาพที่ 12 ใช้สอนนักศึกษาวิชาการฝึกงาน และพืชไร่เศรษฐกิจ                

      ภาพที่ 13 ทําโมบายไล่นกจากกระป๋อง

ภาพที่ 14  งานวันเก็บเกี่ยวข้าว 18 มีนาคม 2561 มีเกษตรกรนักศึกษา 

บุคลากร และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงาน 164 คน(บูรณาการงบประมาณ

ร่วมกับโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวในพื้นที่พรุที่เคยเป็นป่า

เสม็ด)



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

ภาพที่ 15 สีข้าวด้วยเครื่องสีข้าวกล้องขนาดเล็กของมหาวิทยาลัย

6 โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาเทคโนโลยีด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (อ.ศิราณี 

วงศ์กระจ่าง)

380,000         

                                (ม.ค. - ส.ค. 61)

264,750 (69.67%)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก้าวหน้า...................................



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม                                                          

       ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

7 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่เนื้อในร่องสวนปาล์ม (อ.ณัฐพัชรกานต์ แก้ว

พลอย)

86,400           

               (ธ.ค. 60 - เม.ย. 61)

52,200 (60.42%)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก้าวหน้า...................................              

            ได้รับแต่ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม      (ไม่มีภาพประกอบ)

8 โครงการสร้างแปลงหญ้าและผลิตพืชอาหารสัตว์ (อ.ดร.จักรพันธ์ พิชญ

พิพัฒน์กุล)

250,000         

               (พ.ย. 60 - ส.ค. 61)

67,950 (27.18%)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..................................  1.แปลง

หญ้าซิกแนลเลื้อย จํานวน 3 แปลง รวม 15 ไร่ 2.เตรียมแปลงเพื่อปลูกเพิ่ม 

จํานวน 2 แปลง รวม 10 ไร่ 3.ผลผลิตหญ้า จํานวน 1.8 ตัน:ไร่:ปี             

  

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม                                                          

   ภาพที่ 1 การเตรียมแปลงเพื่อปลูกหญ้าซิกแนลเลื้อย



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

ภาพที่ 2 ปรับสภาพดินให้มีความเหมาะสมต่อการปลูกโดยใช้ทลายปาล์ม

น้ํามันกับปุ๋ยมูลโค

ภาพที่ 3 แปลงหญ้าซิกแนลเลื้อยที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

9 โครงการพัฒนาการศูนย์การเรียนรู้การผลิตโคเนื้อ-โคขุน (อ.ดร.จักรพันธ์ 

พิชญพิพัฒน์กุล)

300,000         

               (พ.ย. 60 - ก.ค. 61)

166,522.28 (55.51%)



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก้าวหน้า...................................       1.

ผลิตแม่พันธุ์ในปี61 ได้จํานวน 5 ตัว 2.พ่อพันธุ์ จํานวน 4 ตัว 3.ผลิตลูกโค

สายพันธุ์ลูกผสมบราห์มัน จํานวน 5 ตัว       

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม                                                          

   ภาพที่ 1 การเลี้ยงฝูงแม่พันธุ์ในแปลงหญ้า



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

ภาพที่ 2 การเลี้ยงฝูงพ่อพันธุ์ในแปลงหญ้า



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

ภาพที่ 3 ฟาร์มโคขุนต้นแบบสาธิต ณ ฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์

10 โครงการค่ายยุวเกษตร (อ.ดร.ราฮีมา วาแมดีซา)  (ใช้งบประมาณ-วิทย-์เทค

โน)

265,000         

          (มี.ค.-เม.ย.61)

132,500 (50%)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก้าวหน้า...................................              

              โครงการค่ายยุวเกษตร รุ่นที่ 3 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 

จํานวน  185    คน จากจํานวนทั้งหมด 29  โรงเรียนในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ โดยมาจากการรับสมัครทางออนไลน์ 116 คน  และจาก

การส่งจดหมายไปตามโรงเรียน จํานวน 42 คน นักเรียนและผู้ปกครอง

เข้าใจหลักสูตรการศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์มากยิ่งขึ้น และมีความ

สนใจที่จะเข้ามาศึกษาต่อในคณะเกษตรฯ และจะดําเนินการจัดค่ายยุว

เกษตร รุ่นที่ 4 ในเดือนสิงหาคม 2561



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม                                                          

     ภาพที่ 1 พิธีเปิดโครการค่ายยุวเกษตร รุ่นที่ 3

ภาพที่ 2 กิจกรรมการผ่าสัตว์ปีก



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

ภาพที่ 3 กิจกรรมการการเพาะเชื้อเห็ด

11 โครงการถ่ายทอดการเลี้ยงปูทะเลในตะกร้าในบ่อซีเมนต์เพื่อเสริมสร้าง

รายได้ให้แก่เกษตร (อ.ดร.ภัทราวดี ศรีมีเทียน)

70,000           
             (มี.ค. - ก.ค. 61)

69,977 (99.97%)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก้าวหน้า...................................              

 การดําเนินการของโครงการถ่ายทอดการเลี้ยงปูทะเลในตะกร้าในบ่อซีเมนต์

เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรแบ่งการดําเนินการออกเป็น 2 ส่วน

ด้วยกันคือ การปรับปรุงโรงเรือนและการถ่ายทอดการเลี้ยงปูทะเลในตะกร้า

สู่เกษตรกร            เดือนที่ 1 เดือนตุลาคม เตรียมความพร้อมในการหา

วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ

เดือนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน เตรียมและพูดคุยเกี่ยวกับแบบแผนในการ

ปรับปรุงโรงเรือนกับผู้จ้างเหมาปรับปรุงโรงเรือนต้นแบบการเลี้ยงปูทะเล



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

เดือนที่ 3 เดือนธันวาคม ผู้จ้างเหมาเข้ามาดูพื้นที่เพื่อปรับปรุงโรงเรือนและ

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์อุปกรณ์ในการปรับปรุงโรงเรือนและปรับพื้นที่ในการ

ปรับปรุงโรงเรือนโดยการขอความอนุเคราะห์รถเพื่อใช้ในการพื้นที่จาก

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมกับการ

ถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงปูทะเล                  เดือนที่ 4 เดือนมกราคม

วันที่ 8 มกราคม 2561 ผู้จ้างเหมาเริ่มปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงโรงเรือน โดย

โรงเรือนที่ปรับปรุงนั้นมีขนาด 6 เมตร X 4 เมตร

นอกจากนี้วันที่ 25 มกราคม 2561 ได้ทําการถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงปู

ทะเลสู่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ณ โรงเรียนตาก

ใบ อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยการสาธิตการจําลองการเลี้ยงปูทะเล

 และการแจกแผ่นพับการเลี้ยงปูทะเล ซึ่งการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการ

เลี้ยงปูทะเลในครั้งนี้เป็นการฝึกการปฏิบัติงานเพื่อเสริมการเรียนการสอน

ของนักศึกษาในรายวิชาการผลิตสัตว์น้ํา ของคณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อีกด้วย โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

นี้จํานวน 10 คน ซึ่งมีการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา

ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ดังนี้



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

1. การทดลองใช้เครื่องมือ salinity meter ในการวัดความเค็มของน้ํา ซึ่งปู

ทะเลอาศัยอยู่ที่บริเวณน้ํากร่อย ดังนั้นน้ําที่มีความเหมาะสมในการเลี้ยงปู

ทะเลต้องมีความเค็ม 20-35 ส่วนในพันส่วน ซึ่งเป็นค่าความเค็มของน้ํา

กร่อยและเป็นค่าความเค็มที่เหมาะสมในการเลี้ยงปูทะเล ขั้นตอนในการ

ทดสอบความเค็มของน้ําคือ นักศึกษาเตรียมน้ํา 3  ระดับ ได้แก่ น้ําจืด น้ํา

กร่อย และน้ําเค็ม แล้วให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ

ทั่วไปเข้าทดสอบความเค็มของน้ําโดยใช้เครื่องมือ salinity meter      2.

การสาธิตการจําลองการเลี้ยงปูทะเลในตะกร้าในบ่อซีเมนต์ ซึ่งขั้นตอนแรก

คือการทําน้ําทะเลเทียม โดยการนําถังสีดํารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อเป็นการ

จําลองแทนบ่อซีเมนต์ในการเลี้ยงปูทะเลใส่น้ําจืดลงไปหลังจากนั้นเติมเกลือ

แกงให้เกลือแกงละลายน้ําให้หมดจากนั้นเติมธาตุต่างๆ ที่เหมาะสมลงไปเพื่อ

เป็นการเลียนแบบน้ําทะเลวัดค่าความเค็มของน้ําให้ได้ความเค็ม 25 ส่วนใน

พันส่วน ใส่เครื่องปั้มออกซิเจนเพื่อเป็นการเพิ่มอากาศให้แก่ปูทะเล จากนั้น

นําท่อพีวีซีที่ประกอบทําเป็นแพไว้แล้ววางลงในถังสาธิต และวางกล่องปู

ทะเลลงในแพท่อพีวีซี จากนั้นนําปูลงในกล่องพลาสติกดังกล่าว หลังจากนั้น

เมื่อผู้สนใจเข้าร่วมโ



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

โดยมีนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการถ่ายทอด

ความรู้การสาธิตการจําลองการเลี้ยงปูทะเลจํานวน 109 คน

                 เดือนที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ทํา

การถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงปูทะเลสู่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา

ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อําเภอเมือง

จังหวัดนราธิวาส โดยการสาธิตการจําลองการเลี้ยงปูทะเล และการแจก

แผ่นพับการเลี้ยงปูทะเล การสาธิตการจําลองการเลี้ยงปูทะเลในตะกร้าใน

บ่อซีเมนต์ และวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 การปรับปรุงโรงเรือนเสร็จ

เรียบร้อย

เดือนที่ 6-8 เดือนมีนาคม-พฤษภาคม เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเขียนรายงาน

ภาพที่ 1 การสาธิตการจําลองการเลี้ยงปูทะเลในตะกร้าในบ่อซีเมนต์



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

ภาพที่ 2 การถ่ายทอดความรู้โดยการสาธิตการจําลองการเลี้ยงปูทะเลแก่

นักเรียนที่สนใจ

ภาพที่ 3 การถ่ายทอดความรู้โดยการสาธิตการจําลองการเลี้ยงปูทะเลรู้แก่

นักศึกษาที่สนใจ



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

ภาพที่ 4 การฝึกการปฏิบัติงานของนักศึกษาในรายวิชาการผลิตสัตว์น้ํา 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ภาพที่ 5 การถ่ายทอดความรู้และให้คําแนะนําแก่เกษตรที่สนใจในการเลี้ยง

ปูทะเล



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

ภาพที่ 6 การทดลองใช้เครื่องมือในการวัดความเค็ม

ภาพที่ 7 บริเวณที่ต้องการปรับปรุงโรงเรือน



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

ภาพที่ 8 การปรับพื้นที่ในการปรับปรุงโรงเรือนโดยได้รับการอนุเคราะห์รถ

เพื่อใช้ในการพื้นที่จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ภาพที่ 9 การปรับปรุงโรงเรือนที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

12 โครงการฝึกงานสหกิจด้านเทคโนโลยีการเกษตรในโมชาฟ เขตอาราวา 

ประเทศอิสราเอล (อ.ดร.นราธิษณ์  หมวกรอง)

331,780         

                 (ต.ค. 60 - ส.ค. 61)

80,411 (24.24%)



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก้าวหน้า...................................              

              - งานนิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจ ณ เขตอาราวา ประเทศ

อิสราเอล

ในวันที่ 24 – 30 ธันวาคม ได้เดินทางไปนิเทศนักศึกษาสหกิจจํานวน 6 คน 

และประชุมร่วมกับผู้บริหาร AICAT เพื่อหารือแนวทางการทํา MOU 

ระหว่าง AICAT และ PNU ในการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจในฟาร์ม

ของเกษตรกร ของประเทศอิสราเอล 

          - การเปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2 ขณะนี่ได้เปิดรับสมัครนักศึกษา

เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 2 โดยจะทําการฝึกเตรียมความพร้อมด้านภาษา และ

การใช้ชีวิตในต่างแดน ในช่วงเดือน เมษายน 2561  และเดินทางไปฝึกสห

กิจช่วงเดือนสิงหาคม 2561

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม                                                          

         ภาพที่ 1 การนิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจด้าน

เทคโนโลยีการเกษตร ณ เขตอาราวา ประเทศอิสราเอล



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

ภาพที่ 2 ประชุมหารือเกี่ยวกับการเสนอทํา MOU ด้านสหกิจศึกษา ระหว่าง

 PNU กับ AICAT



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

ภาพที่ 3 ลงนาม MOU ด้านสหกิจศึกษา ระหว่าง PNU กับ AICAT เมื่อวันที่

 9 พฤษภาคม 2561



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

ภาพที่ 4 ประชุมนักศึกษารุ่นที่ 2 และผู้ปกครอง เพื่อให้รายละเอียดและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

ภาพที่ 5 อบรมเตรียมความพร้อมและ ฝึกความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

ภาพที่ 6 นักศึกษารุ่น 2 เดินทางไปเข้าค่ายภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีมหาสารคาม

ภาพที่ 7 นักศึกษารุ่น 2 เข้าค่ายภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีมหาสารคาม



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

ภาพที่ 8 นักศึกษารุ่น 1 ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจ และได้รับมอบใบ

ประกาศจาก AICAT

13 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ (กลุ่มไม้ผล)  

       (อ.จักรพงศ์ จิระแพทย์)

50,000           

        (ม.ค.- มิ.ย. 61)
อยู่ระหว่างดําเนินการเบิกจ่าย



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก้าวหน้า................................... -    การ
ดําเนินงานที่ผ่านมา                                                         1.

เตรียมพื้นที่ปลูกและปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ เช่น มังคุด มะม่วง มะละกอ 

ทุเรียน และลองกอง เป็นต้น

2.ปลูกไม้ผลพื้นเมือง เช่น มะกอกน้ํา มะเฟือง ขนุน อัมพวา ฝรั่ง มะนาว 

และทุเรียนเทศ เป็นต้น                                                         3.

วางบ่อซีเมนต์เพื่อปลูกมะนาว จัดเตรียมและปรับสภาพวัสดุปลูก

แผนงานที่อยู่ระหว่างดําเนินการ                                                
1. การวางระบบน้ํา อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อและเตรียมวัสดุอุปกรณ์สําหรับ

การวางระบบ  2.การจัดสร้างรั้วกั้น เพื่อป้องกันสัตว์เข้าทําลาย ขณะนี้อยู่

ระหว่างการนําส่งวัสดุจากร้านจําหน่าย 3.การปลูกแซมกล้วยหิน และปลูก

ซ่อมต้นพันธุ์ที่ตายและถูกทําลาย



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม                                                          

       ภาพที่ 1 การกําหนดพื้นที่และการกําหนดผังปลูก



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

ภาพที่ 2 อนุบาลและเตรียมพันธุ์ต้นไม้ผล    



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

ภาพที่ 3 กิจกรรมการเรียนการสอน



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

ภาพที่ 4 วางผังพื้นที่ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ 1 งาน



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

ภาพที่ 5 นักศึกษาเตรียมพื้นที่และขุดหลุดปลูก



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

ภาพที่ 6 พื้นที่แปลงสาธิตการปลูกและการจัดการไม้ผล และชนิดไม้ผล 

ได้แก่ทุเรียนบ้าน ทุเรียนมูซังคิง มังคุด มะละกอ ลองกอง และขนุน เป็นต้น

14 โครงการพัฒนาการศึกษาด้านการเลี้ยงม้า (อ.ดร.ซารีนา สือแม) 125,000         

                           (ธ.ค. 60 - ก.ค. 61)
125,000 (100%)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก้าวหน้า...................................              

             ดําเนินการซ่อม และปรับปรุงคอกม้า เทปูนทางเดิน ทาสี ทํา

ความสะอาด  เตรียมแปลงหญ้าสํารอง อีกทั้งได้ดําเนินการจัดซื้ออาหาร 

หญ้า และวัสดุในการทํารั้วและวงม้า



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม                                                          

       ภาพที่ 1 ปรับปรุงโรงเรือนและคอกม้า

ภาพที่ 2 บริการขี่ม้า



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

15 โครงการรวบรวมพันธุกรรมปลาไหลเผือกสามจังหวัดชายแดนใต้ (อ.นุร์ซานี

ซา เจะดาโอะ)

50,000           
               (ธ.ค. 60 - มิ.ย. 61)

23,512 (47.02%)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก้าวหน้า...................................         1.

ดําเนินการ ซ่อมแซมโรงเรือนเพาะชํา 2.รวบรวมพันธุกรรมปลาไหลเผือกที่

พบในแหล่งธรรมชาติของสามจังหวัดชายแดนใต้

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม                                                        

ภาพที่ 1 ซ่อมแซมโรงเรือนเพาะชํา บริเวณข้างคณะวิทยาการจัดการเพื่อ

เตรียมเป็นเรือนเพาะชํากล้าไม้



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

ภาพที่ 2 โรงเรือนข้างคณะวิทยาการจัดการ สามารถใช้งานเป็นเรือนเพาะ

ชําไม้ดอกไม้ประดับเพื่อใช้ในงานสอนและงานฟาร์มได้



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

ภาพ การลงพื้นที่เพื่อสํารวจและรวบรวมเมล็ดพันธุ์ปลาไหลเผือกร่วมกับ

ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ เขตจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลา



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

ภาพ เมล็ดปลาไหลเผือกที่ได้ นํามาแช่น้ําเพื่อนําไปเพาะชําต่อไป

16 โครงการสร้างโรงเรือนเลี้ยงปลาสวยงามและปลาน้ําจืดเศรษฐกิจ (อ.นิฟารี

ซา เจ๊ะเล๊าะ)

50,000           
             (ก.พ.- ก.ค. 61)

33,402 (66.80%)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก้าวหน้า...................................              

    - จัดซื้อจัดจ้างวัสดุก่อสร้างโรงเรือนสําหรับเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม

- ปรับพื้นที่เพื่อเริ่มการก่อสร้างโรงเรือนสําหรับเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม

- ก่อสร้างโรงเรือนสําหรับเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม                                                          

       ภาพที่ 1 วัสดุก่อสร้างโรงเรือนสําหรับเพาะเลี้ยงปลา



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

ภาพที่ 2 เตรียมพื้นที่สําหรับสร้างโรงเรือนเลี้ยงปลา



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

ภาพที่ 3 โรงเรือนเลี้ยงปลา

17 โครงการสืบสานเศรษฐกิจพอเพียง (ผศ.ทวี บุญภิรมย์) 150,000         
              (มี.ค.- ส.ค. 61)

79,050 (52.7%)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก้าวหน้า...................................              

             ได้รับแต่ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม                                                          

              ไม่มีภาพประกอบ

18 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์สู่ศูนย์กลางความ

เป็นเลิศการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  (ผศ.ทวี บุญภิรมย์)           

       (ใช้งบประมาณ-วิทย-์เทคโน)

330,000         

        (ม.ค.- มิ.ย. 61)

102,030.72 (30.92%)



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก้าวหน้า...................................          

เตรียมปรับสถานที่ จัดซื้อต้นไม้  ทําป้ายแต่ละฐานการเรียนรู้ภายในฟาร์ม 

จัดหาวัสดุทางการเกษตร เช่น กากทลายปาล์ม วงบ่อ เพื่อพัฒนาฐานการ

เรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ ปรับปรุงโรงเรือนสําหรับผลิตปุ๋ยน้ําชีวภาพ 

ปรับปรุงโรงเรือนสําหรับเลี้ยงปลาสวยงาม

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม                                                          

       ภาพที่ 1 การใช้กากทะลายปาล์มปรับปรุงดิน



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

ภาพที่2  ปรับปรุงระบบการให้น้ําแบบอีแร้ง

ภาพที่ 3 วางวงบ่อเพื่อการให้น้ําและปลูกพืชในสภาพควบคุม



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

ภาพที่ 4 ถมพื้นที่สร้างโรงผลิตสารชีวภาพ

ภาพที่ 5 สร้างโรงจําหน่ายผลผลิตในฟาร์ม



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

ภาพที่ 6 ซ่อมไฟฟ้าในฟาร์ม

19 โครงการการเลี้ยงแพะและวัวขุนในสวนปาล์มน้ํามันยางพารา (อาจารย์ชินี

กาญจน์ อ้องหว่าง)

100,000         

              (ม.ค.- ส.ค. 61)

51,900 (51.9%)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก้าวหน้า...................................              

วัวขุน จํานวน 20 ตัว ไปเลี้ยงที่ฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ป่าไผ่ แม่วัวคลอด

ลูกใหม่เพิ่มขึ้น 5 ตัว ได้คอกจํานวน 1 คอก   ด้านการเจริญเติบโตของวัวดี

ขึ้น ในส่วนของแพะได้มีการเตรียมทําโรงเรือนสําหรับเลี้ยงแพะ



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม                                                          

        ภาพที่ 1 วัวขุนพันธุ์พื้นเมือง



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

ภาพที่ 2 โรงเรือนเลี้ยงแพะ



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

ภาพที่ 3 ฝูงวัวขุนพันธุ์พื้นเมือง

20 โครงการพัฒนาพื้นที่แปลงปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยง

ไหม (อ.ธนเสฏฐ์ ทองใสเกลี้ยง)

50,000           

(พ.ค.- มิ.ย. 61)

8,525 (17.05%)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก้าวหน้า...................................             

พัฒนาพื้นที่แปลงปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไหม



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

1.2 ภาพประกอบกิจกรรม                                                          

          ภาพที่ 1 กิจกรรมที่ดําเนินการ

ภาพที่ 2 กิจกรรมที่ดําเนินการ

ยกร่องเตรียมแปลง
ปลูกต้นหม่อนใบและ
หม่อนเบอรรี่กินผล

พื้นที่ก่อนการยก
ร่องเพื่อปลูกหม่อน

บางส่วนได้ลงปลูก
หม่อนใบเพื่อทําต้น

พันธุ ์

 พื้นที่บางส่วนได้ลงปลูกหม่อนใบ และพื้นที่บางส่วนรอปลูก
หม่อนเบอรรี่กินผล ซึ่งอยู่ในขัน้ตอนปักชําต้นกล้า

 ขุดบ่อน้ําและอยู่ในขัน้ตอนดําเนินการวางระบบน้ําและราด
พื้นปูนบริเวณใต้ถุน



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

ภาพที่ 3 บริการวิชาการในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ร่วมบริการวิชาการกับ มนร.
เรื่องการปลูกหม่อน ที่โรงเรียน

ตากใบ

ร่วมจัดนิทรรศการเรื่องการ
เลี้ยงไหมในวันสถาปนามนร.

หนอนไหมจากงานวันสถาปนามหาลัย ได้ทดลอง
เลี้ยงต่อผสมพันธุจ์นได้ลูก F1



1 2 3 4

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส
         ผลการเบิกจ่าย/      

    (ร้อยละการเบิกจ่าย)

ลักษณะรังไหมญี่ปุน่(สีขาว) 
และรังไหมพื้นบ้านไทยพันธุ์
เหลืองสกล (เหลืองทอง)

ผสมพันธุผ์ีเสื้อไหมทัง้สองชนิด วางไข่
ฟักเป็นหนอน เข้าดักแด้และออกมาป็น

ผเีสื้อไหม F1

เพื่อการปรับปรุงและพฒันาสายพนัธุ์ไหมทนโรคและให้ผลผลิตสูง

สารสกัดจากหม่อนและโปรตนีจากเส้นไหมเพื่อพฒันาผลิตภัณฑ์

ต่าง  ๆเช่น เป็นส่วนผสมในเครื่องสําอางเพื่อ ครีม โลชั่น สบู่ ยาสระผม



ผลการเบิกจ่าย/

1 2 3 4  (ร้อยละการเบิกจ่าย)

ต.ค-ธ.ค ม.ค-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค.-ก.ย.
คณะเกษตรศาสตร์ 100,000        

1 โครงการพัฒนาห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเรียนการสอน งานวิจัยและการ
บริการวิชาการ  (อ.ดร.ราฮีมา วาแมดีซา)

         100,000

(ต.ค.- ธ.ค.60)

96,924 (96.92%)

1.1 ผลการดําเนินโครงการ/ความก้าวหน้า...................................                   
 ทําการปรับปรุงพัฒนาห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ และการหารายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษา

รายงานผลดําเนินโครงการ/ความก้าวหน้าโครงการ และผลการเบิกจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ที่ โครงการ จัดสรร

ไตรมาส



ผลการเบิกจ่าย/

รายงานผลดําเนินโครงการ/ความก้าวหน้าโครงการ และผลการเบิกจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ไตรมาส
1.2 ภาพประกอบกิจกรรม                                                             
ภาพการปรับปรุงพัฒนาห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ



ผลการเบิกจ่าย/

รายงานผลดําเนินโครงการ/ความก้าวหน้าโครงการ และผลการเบิกจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ไตรมาส
ภาพการปรับปรุงพัฒนาห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ



ผลการเบิกจ่าย/

รายงานผลดําเนินโครงการ/ความก้าวหน้าโครงการ และผลการเบิกจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ไตรมาส
ภาพการปรับปรุงพัฒนาห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ



ผลการเบิกจ่าย/

รายงานผลดําเนินโครงการ/ความก้าวหน้าโครงการ และผลการเบิกจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ไตรมาส
ภาพห้องวางขวดเพาะเลี้ยง

ภาพห้องเรียนและห้องประสานงาน และห้องย้ายเลีย้ง




