
 

 

รายงานผลการปฏิบัติ 

โครงการประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

รหัสโครงการ 003.02.-/5.01/2562 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นางสาวประกายวรรณ  วิเชียรรัตน ์

ผลผลิต :ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

คณะเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 



รายงานผลโครงการประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย 
ปีงบประมาณ 2562 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
…………………………………………………………………………… 

๑. รหัสโครงการ 003.02.-/5.01/2562  
   
๒. ชื่อโครงการ โครงการประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย 
 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 3.1  นางสาวประกายวรรณ  วิเชียรรัตน์ 
 3.2  นางสาวปราณี  ทองเกิด 
 
๔.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 4.๑  เพ่ือรักษาสภาพการเป็นสมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

4.๒ เพ่ือเข้าร่วมประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๕. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดโครงการ 
 5.๑  น าผลที่ได้รับจากการประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย และการศึกษาดูงาน 
มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ในทุกพันธกิจ                                                                        
          5.2  เสนอชื่ออาจารย์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่น สาขาการเกษตร  
          5.3  เสนอชื่อนักศึกษาเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านความประพฤติ คุณธรรมและ
จรยิธรรมดีเด่น จากโครงการคนดีศรีเกษตรบุคลากรและกลุ่มผู้สนใจมีความรู้ความเข้าใจแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอน และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน                                                                                                             
          5.4 น าประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกมาพัฒนาคณะฯ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

6. เป้าหมายของโครงการ 
6.1 แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 – 

๒๕64 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม  

เป้าประสงค์ท่ี 1 บัณฑิตมีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรมมาตรฐานในระดับสากล ตัวชี้วัด 1.6 ร้อยละ
ของบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป เท่ากับ 100  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ มุ่งสู่ 
Thailand 4.0 เป้าประสงค์ท่ี 2.2 งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสามจังหวัดชายแดนใต้ ตัวชี้วัด 2.2.1 จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่ได้รับการรองรับ
จากหน่วยงานภายนอก หรือผู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ในสามจังหวัดชายแดนใต้ อย่างน้อย 100 ผลงาน 
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   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาชีพ ที่มีมาตรฐาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน
และสังคมในสามจังหวัดชายแดนใต้ เป้าประสงค์ที่ 3.1 การบริการวิชาการ วิชาชีพที่พึงพอใจ ในระดับดีขึ้นไป
อย่างน้อย 80 3.1.2 ร้อยละของจ านวนโครงการบริการวิชาการ วิชาชีพที่ผ่านเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับดี
ขึ้นไปอย่างน้อย 90  
           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ส่งเสริม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้พหุวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ที่ 4.1 การอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมของสังคมพหุวัฒนธรรม(เน้นบุคคลและนักศึกษา) 
ตัวชี้วัด 4.1.1 จ านวนกิจกรรม การอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของสังคมพหุวัฒนธรรม อย่างน้อย 200 
กิจกรรม 
           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สู่องค์กรชั้นน า
เป้าประสงค์ที่ 5.3 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัด 5.3.1 ร้อยละของคะแนน
ที่มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินหลักธรรมาภิบาลในการด าเนินการ อย่างน้อย 80 
    6.2  แผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕60-๒๕64  
           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ส่งเสริม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้านการเกษตร ภายใต้
สังคมพหุวัฒนธรรมเป้าประสงค์ที่ 4.2 บัณฑิตสามารถด ารงชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข 
ตัวชี้วัด 4.2.1 ร้อยละของบัณฑิตที่สามารถด ารงชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขอย่างน้อย 
90 (ส ารวจจากบัณฑิต) ค่าเป้าหมาย 86 กลยุทธ์ที่ 4.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนกิจกรรม
นักศึกษาให้สามารถด ารงชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 

7. สถานที่ด าเนินโครงการ 
 สถานที่จัดประชุม ตามที่สภาฯ ก าหนดจัดประชุม 

8. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2561 สิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ.2562 

9.  งบประมาณที่ได้รับท้ังสิ้น   2๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 9.1 งบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติ  2๐,๐๐๐ บาท 
 9.2  งบประมาณที่จ่ายจริง  20,000 บาท 
 (  )  เบิกจ่ายเกินกว่างบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติ   เป็นเงิน  -  บาท   คิดเป็นร้อยละ –  
ของงบประมาณท้ังหมด  เพราะ .......................................................................................................................  
 (  ) เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน   -   บาท  คิดเป็นร้อยละ    ของงบประมาณทั้งหมด       
เพราะ จ านวนวิทยากรและค่าวัสดุลดลง  
 9.3  แสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินดังนี้  
งบรายจ่าย/หมวด/รายการ                จ านวนหน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
9.๑  ค่าบ ารุงสภาคณบดี ประจ าปีงบประมาณ 2562 20,000.-  

รวม 20,000.-  
 หมายเหตุ  ให้ถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการ 
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10. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ หรือผู้ที่คณบดีมอบหมายให้เข้าประชุมแทน 

11.  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 11.1  วัตถุประสงค์ 
  (/)  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
  (  )  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 11.2  เป้าหมาย 
  (/)  บรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้ 
  (  ) ไม่บรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้   เพราะ ....................................................................... 

12.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
  ไม่มี 

13.  แนวทางแก้ไข 
  ไม่มี 
 
 
 
 

                                                                  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 














