
 
 

 

 
 

สรุปผลการปฏิบัติการโครงการ 
 

โครงการส่งเสรมิและพฒันาอาจารย์ด้านวิชาการ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คณะเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
 



 
 

รายละเอียดเอกสารสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
 

1. รหัสโครงการ 0 0 6 . 0 2 . - / 5 . 0 1 / 2 5 6 2 
 
2. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการ 
 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : 

หน่วยงานหลัก : งานหลักสูตรและการสอน ฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์   
ชื่อผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.สายทอง  แก้วฉาย 

  
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.1 เพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และด้านบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4.2 เพ่ือให้อาจารย์/บุคลากรสายสอนได้เข้ารับการอบรม สัมมนา น าเสนอผลงานวิจัย ศึกษาดูงาน อย่าง

น้อยคนละ 1 ครั้ง/ปี 
 

5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดโครงการ 
อาจารย์มีการพัฒนา และมีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการ
วิชาการ และบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ท าให้สามารถพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ต่อไป 

 
6. เป้าหมายของโครงการ 

อาจารย์ทุกท่านได้รับการอบรมอย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง/ปี 
 
7. สถานที่ด าเนินโครงการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 
8. ระยะเวลาการด าเนินการ ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
 

9. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 
9.1 งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 40,000.00  (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
9.2 งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง 37,064.00  (สามหมื่นเจ็ดพันหกสิบสี่บาทถ้วน) 
○ เบิกจ่ายเกินกว่างบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติ เป็นเงิน...-.....บาท คิดเป็นร้อยละ...-.....ของงบประมาณ

ทั้งหมด เพราะ......-.......... 
○ เบิกจ่ายไป เป็นเงิน...-.....บาท คิดเป็นร้อยละ...-.....ของงบประมาณท้ังหมด 
  

10. ประมาณการงบประมาณที่ใช้ 40,000.00  (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
 แสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน  

10.1 ค่าใช้สอย 
- ค่าเดินทางไปราชการ  37,064.00  (สามหมื่นเจ็ดพันหกสิบสี่บาทถ้วน) 
 

 



 
 

11. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
11.1 วัตถุประสงค์ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ 
○ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพราะ........................... 

11.2  เป้าหมาย 
  บรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 ○ ไม่บรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้ เพราะ ........................... 

  
ในการด าเนินโครงการ มีอาจารย์ทุกท่านต้องไปอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน พัฒนาความรู้

อย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปี ตามมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. ในการไปอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน
ของอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ซึ่งปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 21 ท่าน เข้าร่วม อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
21 ท่าน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตามตารางสรุปไปราชการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ 2561 และในการไปอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน และมีรายงานผลการเข้าร่วมอบรม 
ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน (ภาคผนวก) ปีการศึกษา 2561 มีบุคลากรสายสอนวิจัยทั้งหมด 21 คน ไป
ราชการอบรม สัมมนา ดูงาน และประชุม อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี/คน (ตารางท่ี 1) 

 
ตารางท่ี 1 สรุปการไปอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานของบุคลากรสายสอนและวิจัย 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล เร่ือง หน่วยงานที่จัด วัน เดือน ป ี จ านวน
คร้ัง 

1. ผศ.ทวี  
บุญภิรมย ์

-เข้าร่วมประชุมความร่วมมือไทย 
อินโดนีเซีย ครั้งท่ี 13 
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชมุไบ
เทค กรุงเทพฯ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

11-13 ต.ค. 
2561 
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-เข้าร่วมอบรมโครงการขยายความ
ร่วมมือทางวิชาการ 
การฝึกสหกิจศึกษา ณ ประเทศอสิราเอล 

มหาวิทยาลยันราธิวาส
ราชนครินทร ์

27 ม.ค. – 2 
ก.พ. 2562 

2. ผศ.ดร.สาย
ทอง  แก้วฉาย 

-เข้าร่วมประชุมวิชาการ 7 th 

International Conference On 
integration of Science and 
Technology of Sustainable 
Development (7 th ICITH) ณ โรงแรม
เภตรา บาลี รสีอร์ทแอนด์วลิล่า เมือง
บาลี ประเทศอินโดนเีซีย 

คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันราธิวาส
ราชนครินทร ์

25-30 พ.ย. 
2561 
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-เข้าร่วมประชุมสภาคณบดสีาขา
การเกษตรแห่งประเทศไทย 

สภาคณบดีแห่งประเทศ
ไทย 

21-23 ธ.ค. 
2561 

-เข้าร่วมประชุมสมัมนาความร่วมมือทาง
วิชาการ เพื่อการพัฒนาการศึกษาใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ณ วิทยาลัยชมุชน
มุกดาหาร จ.มุกดาหาร 

วิทยาลัยชุมชนจังหวัด
นราธิวาส 

11-14 ก.พ.
2562 

-ร่วมงาน ITECT/INDIA EMBASSY OF สถานฑูตอินเดีย 28 ก.พ. – 1 



 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล เร่ือง หน่วยงานที่จัด วัน เดือน ป ี จ านวน
คร้ัง 

INDIA BANGKOK  มี.ค. 2562 
-เข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ การ
พัฒนาก าลังคน เพื่อยกระดับสมรรถนะ
ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย 
ณ โรงแรมเดอะเบอรเ์คลยีโฮเตล็ 
ประตูน้ า กรุงเทพฯ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

25 มี.ค. 2562 

-เข้าร่วมประชุมปฏิบตัิการ การ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างเครือข่ายเชิง
ประเด็น โครงการ อพ.สธ. 

อพ.สธ. 7-10 พ.ค.
2562 

  -การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เรื่อง 
เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 
2019”  

งานวิจัยและนวัตกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร ์

16-18 ม.ิย. 
2562 

 
 

-เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดเตรยีมข้อมลูและ
น าส่งข้อมูล ส าหรับการประเมินคณุภาพ
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐาน TCI รอบที่ 
(2563-2567) ณ ห้องประชุมย่อย ช้ัน 3 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยั
นราธิวาสราชนครินทร ์

มหาวิทยาลยันราธิวาส
ราชนครินทร ์

22 ก.ค.2562 

-เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาโจทย์
วิจัยและยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ ห้องประชุมกัปตัน อาคาร 
HBb มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา 

มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่ 30 ก.ค.2562 

3. ผศ.ดร.จักร
พันธ์  พิชญ
พิพัฒน์กุล 

-เข้าร่วมประขุมสภาคณบดีแห่งประเทศ
ไทย ครั้งท่ี 1/2562 

สภาคณบดีแห่งประเทศ
ไทย 

31 ม.ค. – 1 
ก.พ. 2562 
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-ประชุม KM หัวข้อ AUN-QA สู่การ
ประยุกตห์ลักสูตร 

งานประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลยันราธิวาส
ราชนครินทร ์

1 ส.ค. 2561 

-ประชุมโครงการเตรียมความพร้อมก่อน
การตั้งเบิกและเร่งรัดการเบิกจ่าย) 
ประจ าปี 2562  

กองคลัง มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร ์

10 พ.ค. 2562 

-ประชุมทบทวนแผนกลยุกต์
มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560-2564 
(ประจ าปีงบประมาณ 2563) 

 29 พ.ค. 2562 

  -การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เรื่อง 
เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 

งานวิจัยและนวัตกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

16-18 ม.ิย.
2562 

 



 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล เร่ือง หน่วยงานที่จัด วัน เดือน ป ี จ านวน
คร้ัง 

2019”  นราธิวาสราชนครินทร ์
-เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ด้าน
ประกันคณุภาพ เรื่อง ระบบประกนั
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร ตาม
เกณฑ์ AUN-QA และการจดัการศกึษาที่
เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) ณ ห้อง
ประชุม ช้ัน 3 ศูนย์วิทยาบริการ 

งานประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลยันราธิวาส
ราชนครินทร ์

9-10 ก.ค. 
2562 

4. ผศ.ดร.ซารีนา  
สือแม 

-การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2562 เรื่อง 
เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 
2019”  

งานวิจัยและนวัตกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร ์

16-18 ม.ิย. 
2562 
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-เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ด้าน
ประกันคณุภาพ เรื่อง ระบบประกนั
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร ตาม
เกณฑ์ AUN-QA และการจดัการศกึษาที่
เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) ณ ห้อง
ประชุม ช้ัน 3 ศูนย์วิทยาบริการ 

งานประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลยันราธิวาส
ราชนครินทร ์

9-10 ก.ค.
2562 

5. ผศ.มนทนา  
รุจิระศักดิ ์

-เข้าร่วมประชุมวิชาการ 7 th 

International Conference On 
integration of Science and 
Technology of Sustainable 
Development (7 th ICITH) ณ โรงแรม
เภตรา บาลี รสีอร์ทแอนด์วลิล่า เมือง
บาลี ประเทศอินโดนเีซีย 

คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันราธิวาส
ราชนครินทร ์

25-30 พ.ย. 
2561 
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-เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดเตรยีมข้อมลูและ
น าส่งข้อมูล ส าหรับการประเมินคณุภาพ
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐาน TCI รอบที่ 
(2563-2567) ณ ห้องประชุมย่อย ช้ัน 3 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยั
นราธิวาสราชนครินทร ์

มหาวิทยาลยันราธิวาส
ราชนครินทร ์

22 ก.ค. 2562 

  -การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เรื่อง 
เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 
2019”  

งานวิจัยและนวัตกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร ์

16-18 ม.ิย.
2562 

 

-เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ด้าน
ประกันคณุภาพ เรื่อง ระบบประกนั
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร ตาม
เกณฑ์ AUN-QA และการจดัการศกึษาที่
เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) ณ ห้อง
ประชุม ช้ัน 3 ศูนย์วิทยาบริการ 

งานประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลยันราธิวาส
ราชนครินทร ์

9-10 ก.ค. 
2562 

6. อาจารย์ ดร. -เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระบบบริหาร มหาวิทยาลยันราธิวาส 8-9 ม.ิย.2561  



 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล เร่ือง หน่วยงานที่จัด วัน เดือน ป ี จ านวน
คร้ัง 

ราฮีมา  วาแม
ดีซา 

คุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2561 ณ 
ห้องประชุม Arnoma ช้ัน 3 
โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ 

ราชนครินทร ์  
 
 
 
 
7 

-เข้าร่วมประชุมช้ีแจงกรอบวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรม
วังใต้ จ.สุราษฎ์ธาน ี

งานวิจัยมหาวิทยาลยั
นราธิวาสราชนครินทร ์

15-17 ก.ค.
2561 

-เข้าร่วมประชุมการเก็บตัวอย่างข้อมูล
วิจัยปลาไหลเผือก 

คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลยันราธิวาส
ราชนครินทร ์

5-7 ก.ย. 
2561 

-เข้าร่วมประชุมนักเรยีนทุนรัฐบาล
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้าง
เครือข่ายการวิจัย
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ณ โรงแรม
แลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ 

กระทรวงวิทยาศาสตร ์ 19-23 พ.ย. 
2561 

-เข้าร่วมโครงการ Researcher 
Connect 2019 

บริติช เคานซลิ ประเทศ
ไทย , ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

25-26 ก.พ. 
2562 

  -การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เรื่อง 
เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 
2019”  

งานวิจัยและนวัตกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร ์

16-18 ม.ิย.
2562 

 

-เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ด้าน
ประกันคณุภาพ เรื่อง ระบบประกนั
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร ตาม
เกณฑ์ AUN-QA และการจดัการศกึษาที่
เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) ณ ห้อง
ประชุม ช้ัน 3 ศูนย์วิทยาบริการ 

งานประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลยันราธิวาส
ราชนครินทร ์

9-10 ก.ค. 
2562 

7. อาจารย์จักร
พงศ์  จิระ
แพทย ์

-เข้าร่วมประขุมอบรมการขับเคลือ่น
โครงการทฤษฎีใหมโ่ดยยึดหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา 
ณ โรงแรมบิช โฮเต็ล แอนดร์ีสอรท์ จ.
สงขลา 

จังหวัดนราธิวาส 27-28 ส.ค. 
2561 
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-เข้าร่วมประชุมน าเสนอผลงานวิจยัการ
ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งท่ี 
17 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่
แกรนด์วิว แอนด์คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์            
จ.เชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 17-23 พ.ย.
2561 

-การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เรื่อง 
เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 

งานวิจัยและนวัตกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

16-18 ม.ิย. 
2562 



 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล เร่ือง หน่วยงานที่จัด วัน เดือน ป ี จ านวน
คร้ัง 

2019”  นราธิวาสราชนครินทร ์
-เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ด้าน
ประกันคณุภาพ เรื่อง ระบบประกนั
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร ตาม
เกณฑ์ AUN-QA และการจดัการศกึษาที่
เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) ณ ห้อง
ประชุม ช้ัน 3 ศูนย์วิทยาบริการ 

งานประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลยันราธิวาส
ราชนครินทร ์

9-10 ก.ค. 
2562 

8. อาจารย์นุร์
ซานีซา  เจะ
ดาโอะ 

-การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เรื่อง 
เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 
2019”  

งานวิจัยและนวัตกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร ์

16-18 ม.ิย. 
2562 
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-เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ด้าน
ประกันคณุภาพ เรื่อง ระบบประกนั
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร ตาม
เกณฑ์ AUN-QA และการจดัการศกึษาที่
เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) ณ ห้อง
ประชุม ช้ัน 3 ศูนย์วิทยาบริการ 

งานประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลยันราธิวาส
ราชนครินทร ์

9-10 ก.ค. 
2562 

9. อาจารย์วัฒนา  
เต็มด ี

-ร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ” 
2561 Thailand Research Expo 
2018” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และ
บางกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลดิ์ กรุงเทพฯ 

ส านักงานวิจัยแห่งชาต ิ 7-15 ส.ค. 
2561 
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-เข้าร่วมประขุมการพัฒนาผลติภณัฑ์”
โกปี้เบตงในระยะที่ 2” 

คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลยัสงขลานคริ
นทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี

8 ต.ค.2561 

-เข้าร่วมอบรมโครงการ ทรัพย์สินทาง
ปัญญากับนวัตกรรมเพื่อการสร้างโอกาส
ทางธุรกิจ ณ โรงแรม Neca Reiche อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 

ส านักงานทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

15 พ.ย. 2561 

-น าเสนอผลงานวิจัยคืนข้อมลูสู่ชุมชน ณ 
โรงเรียนเทศบาล 2 อ.เบตง จ.ยะลา 

อ าเภอเบตง จังหวัด
ยะลา 

6-7 ธ.ค . 
2561 

-น าเสนอผลการด าเนินงานวิจัยตาม
กิจกรรมสื่อสญัจร เบตง บนเส้นทาง
งานวิจัยเชิงพื้นที่ในโครงการ “การวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
กลุ่มผลิตภัณฑ์โกปี้ (กาแฟโบราณ) อ.
เบตง จ.ยะลา 

มหาวิทยาลยัราชภฎั
ยะลา 

20-22 ก.พ. 
2562 

  -เข้าร่วมอบรม “กระบวนการวิจยัและ
พัฒนา”เพื่อสร้างนวัตกรรมส าหรบั
นักวิจัย ครั้งท่ี 2” ณ โรงแรมบรุีศรีภูบู

สถาบันวิจัยและ
นวัตกรรมอาหาร 

27 ก.พ. 2562  



 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล เร่ือง หน่วยงานที่จัด วัน เดือน ป ี จ านวน
คร้ัง 

ติก โฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
-เข้าร่วมอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” 
(ลูกไก่) รุ่นท่ี 9      ณ สถาบันค้นคว้า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

สถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
มหาวิทยาลยัสงขลานคริ
นทร์ 

10-16 ม.ีค. 
2562 

-การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เรื่อง 
เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 
2019”  

งานวิจัยและนวัตกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร ์

16-18 ม.ิย. 
2562 

-เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ด้าน
ประกันคณุภาพ เรื่อง ระบบประกนั
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร ตาม
เกณฑ์ AUN-QA และการจดัการศกึษาที่
เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) ณ ห้อง
ประชุม ช้ัน 3 ศูนย์วิทยาบริการ 

งานประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลยันราธิวาส
ราชนครินทร ์

9-10 ก.ค. 
2562 

10. ผศ.ศิราณี  
วงศ์กระจ่าง 

-น าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม
วิชาการระดับชาติแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 11-13 ธ.ค. 
2561 
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-การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เรื่อง 
เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 
2019”  

งานวิจัยและนวัตกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร ์

16-18 ม.ิย.
2562 

-เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ด้าน
ประกันคณุภาพ เรื่อง ระบบประกนั
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร ตาม
เกณฑ์ AUN-QA และการจดัการศกึษาที่
เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) ณ ห้อง
ประชุม ช้ัน 3 ศูนย์วิทยาบริการ 

งานประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลยันราธิวาส
ราชนครินทร ์

9-10 ก.ค. 
2562 

11. อ.ดร.ภัทราวดี  
ศรีมีเทียน 

-เข้าร่วมประชุมสมัมนาเพื่อตดิตาม
ความก้าวหน้าด้านการวัดการเรยีนการ
สอน ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร ก้าวแรก
สู่มืออาชีพ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

29 ส.ค. – 2 
ก.ย.2561 
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-เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาต ิ
“วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งท่ี 11 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์ 27-28 ม.ีค.
2562 

-น าเสนอผลการด าเนินโครงการ “ทุน
พัฒนานักวิจัยสู่ต าแหน่งวิชาการเพื่อ
ชุมชนและสังคม” 

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 

31 ก.ค. 2562 

-การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เรื่อง 
เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 
2019”  

งานวิจัยและนวัตกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร ์

16-18 ม.ิย. 
2562 

-เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ด้าน งานประกันคุณภาพ 9-10 ก.ค. 



 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล เร่ือง หน่วยงานที่จัด วัน เดือน ป ี จ านวน
คร้ัง 

ประกันคณุภาพ เรื่อง ระบบประกนั
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร ตาม
เกณฑ์ AUN-QA และการจดัการศกึษาที่
เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) ณ ห้อง
ประชุม ช้ัน 3 ศูนย์วิทยาบริการ 

มหาวิทยาลยันราธิวาส
ราชนครินทร ์

2562 

12. อ.ดร.ธนเสฏฐ์  
ทองใสเกลี้ยง 

-การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เรื่อง 
เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 
2019”  

งานวิจัยและนวัตกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร ์

16-18 ม.ิย. 
2562 
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 -เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ด้าน

ประกันคณุภาพ เรื่อง ระบบประกนั
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร ตาม
เกณฑ์ AUN-QA และการจดัการศกึษาที่
เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) ณ ห้อง
ประชุม ช้ัน 3 ศูนย์วิทยาบริการ 

งานประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลยันราธิวาส
ราชนครินทร ์

9-10 ก.ค.  
2562 

13. อ.ดร.
นราธิษณ์  
หมวกรอง 

-เข้าร่วมรับการสมัภาษณ์และน าเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อพิจารณาทุน RISE 
(6142022) 

ส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (สนช.) 
กรุงเทพฯ 

27-29 ส.ค. 
2561 
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-เข้าร่วมรับฟังการบรรยายโครงการ
นักศึกษาฝึกงานในประเทศญีปุ่น ณ 
รอยัลพารากอนฮอลล์ กรุงเทพฯ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

30 ส.ค. – 2 
ก.ย. 2561 

-เข้าร่วมอบรมโครงการวิจัยทุนสนบัสนุน
จาก สกว.โครงการปรับปรุงพันธุ์พืชผัก
อินทรีย์ ณ บริษัทภตูะวัน ออแกรนิต
ฟาร์ม จ.อ านาจเจริญ 

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 

4-7 ม.ิย. 
2562 

-การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เรื่อง 
เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 
2019”  

งานวิจัยและนวัตกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร ์

16-18 ม.ิย.
2562 

-เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ด้าน
ประกันคณุภาพ เรื่อง ระบบประกนั
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร ตาม
เกณฑ์ AUN-QA และการจดัการศกึษาที่
เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) ณ ห้อง
ประชุม ช้ัน 3 ศูนย์วิทยาบริการ 

งานประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลยันราธิวาส
ราชนครินทร ์

9-10 ก.ค.
2562 

14. อ.ดร.นิฟารีซา  
เจ๊ะเล๊าะ 

-การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เรื่อง 
เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 
2019”  

งานวิจัยและนวัตกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร ์

16-18 ม.ิย. 
2562 

 
 
 
2 

-เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ด้าน
ประกันคณุภาพ เรื่อง ระบบประกนั

งานประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลยันราธิวาส

9-10 ก.ค.
2562 



 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล เร่ือง หน่วยงานที่จัด วัน เดือน ป ี จ านวน
คร้ัง 

คุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร ตาม
เกณฑ์ AUN-QA และการจดัการศกึษาที่
เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) ณ ห้อง
ประชุม ช้ัน 3 ศูนย์วิทยาบริการ 

ราชนครินทร ์

15. อ.ดร.สไุลมาน  
เจ๊ะอาบ ู

-เข้าร่วมประชุมการจดัท าแผนที่น าทาง
และยุทธศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
รายสาขา ด้านการปรับตัวต่อผลการ
กระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ           ณ โรงแรม ที อาร์ ร๊
อกฮิลล์ จ.สงขลา 

ส านักงานวิจัยแห่งชาต ิ 15 พ.ค. 2562  
 
 
 
3 
 

-การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เรื่อง 
เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 
2019”  

งานวิจัยและนวัตกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร ์

16-18 ม.ิย.
2562 

-เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ด้าน
ประกันคณุภาพ เรื่อง ระบบประกนั
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร ตาม
เกณฑ์ AUN-QA และการจดัการศกึษาที่
เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) ณ ห้อง
ประชุม ช้ัน 3 ศูนย์วิทยาบริการ 

งานประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลยันราธิวาส
ราชนครินทร ์

9-10 ก.ค. 
2562 

16. อ.นส.พ.เอล
ฮัม  แวฮามะ 

-เข้าร่วมงานสหกจิศึกษาไทย ครั้งท่ี 10 
พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยวลักลกัษณ์ 
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์ 6 มิ.ย. 2562  
 
 
 
 
 
5 

-การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เรื่อง 
เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 
2019”  

งานวิจัยและนวัตกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร ์

16-18 ม.ิย.
2562 

-เข้าร่วมประชุมสมัมนา เรื่อง บทบาท
ของสัตวแพทย์ในมุมมองใหม่ของกรม
ปศุสัตว์ ณ โรงแรมเดอะทวินโลตสั จ.
นครศรีธรรมราช 

กรมปศุสตัว ์ 4-5 ก.ค. 
2562 

-เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ด้าน
ประกันคณุภาพ เรื่อง ระบบประกนั
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร ตาม
เกณฑ์ AUN-QA และการจดัการศกึษาที่
เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) ณ ห้อง
ประชุม ช้ัน 3 ศูนย์วิทยาบริการ 

งานประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลยันราธิวาส
ราชนครินทร ์

9-10 ก.ค.
2562 

17. อ.ชินีกาญจน์  
อ้องหว่าง 

-การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เรื่อง 
เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 
2019”  

งานวิจัยและนวัตกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร ์

16-18 ม.ิย. 
2562 

 
 
 
2 



 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล เร่ือง หน่วยงานที่จัด วัน เดือน ป ี จ านวน
คร้ัง 

-เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ด้าน
ประกันคณุภาพ เรื่อง ระบบประกนั
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร ตาม
เกณฑ์ AUN-QA และการจดัการศกึษาท่ี
เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) ณ ห้อง
ประชุม ช้ัน 3 ศูนย์วิทยาบริการ 

งานประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลยันราธิวาส
ราชนครินทร ์

9-10 ก.ค.
2562 

18.  อ.กนก  
เชาวภาษี 

-การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เรื่อง 
เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 
2019”  

งานวิจัยและนวัตกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร ์

16-18 ม.ิย.
2562 

 
 
 
2 

-เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ด้าน
ประกันคณุภาพ เรื่อง ระบบประกนั
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร ตาม
เกณฑ์ AUN-QA และการจดัการศกึษาที่
เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) ณ ห้อง
ประชุม ช้ัน 3 ศูนย์วิทยาบริการ 

งานประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลยันราธิวาส
ราชนครินทร ์

9-10 ก.ค.
2562 

19 อ.กนกวรรณ  
สุขขจรวงษ ์

-การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เรื่อง 
เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 
2019”  

งานวิจัยและนวัตกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร ์

16-18 ม.ิย. 
2562 

 
 
 
2 

-เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ด้าน
ประกันคณุภาพ เรื่อง ระบฟบประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร ตาม
เกณฑ์ AUN-QA และการจดัการศกึษาที่
เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้  (OBE) ณ ห้อง
ประชุม ช้ัน 3 ศูนย์วิทยาบริการ 

งานประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลยันราธิวาส
ราชนครินทร ์

9-10 ก.ค.
2562 

20  อ.อัมภรณ์
พรรณ  
พลาศัย 

-การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เรื่อง 
เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 
2019”  

งานวิจัยและนวัตกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร ์

16-18 ม.ิย.
2562 

 
 
 
2 

-เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ด้าน
ประกันคณุภาพ เรื่อง ระบบประกนั
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร ตาม
เกณฑ์ AUN-QA และการจดัการศกึษาที่
เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) ณ ห้อง
ประชุม ช้ัน 3 ศูนย์วิทยาบริการ 

งานประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลยันราธิวาส
ราชนครินทร ์

9-10 ก.ค. 
2562 

21 ผศ.เจษฎา  
แก้วฉาย 

-การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เรื่อง 
เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 
2019”  
 

งานวิจัยและนวัตกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร ์

16-18 ม.ิย. 
2562 

 
1 

 



 
 

12. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
อาจารย์ทุกท่านต้องไปอบรม สัมมนา ประชุม ศึกษาดูงานต่างมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี แต่

บางท่านไม่ไปนอกมหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด 
 

13. แนวทางแก้ไข 
กระตุ้นเตือนให้อาจารย์ต้องไปอบรม สัมมนา ประชุม ศึกษาดูงานต่างมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ครั้ง/

ปี และเพ่ิมงบประมาณ 
 

14.รูปภาพการด าเนินโครงการ - 
 
15.ข้อเสนอแนะต่าง ๆ  

การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการซึ่งอาจารย์ทุกท่านไปราชการท่านละ 1 ครั้ง ๆ ละ 4500 บาท 
งบประมาณเท่ากับ 90,000 (เก้าหมื่นบาทถ้วน) แต่งบประมาณที่ตั้งไว้จริงเพียง 40,000 บาท เนื่องจากคณะมี
งบประมาณจ ากัด ท าให้บุคลากรบางท่าน จ าเป็นต้องพัฒนาตนเองในการอบรมสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงาน
ภายในของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

16.เอกสารต่าง ๆ เช่นข้อเสนอโครงการ สรุปไปราชการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 
2561 และรายงานผลการเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน (แสดงในภาคผนวก) 
 

17.การประเมินโครงการ 
 17.1 แบบฟอร์มการประเมินโครงการ  ไม่มี 
 17.2 รายงานผลการประเมินโครงการ  ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก 










