
 

 

 

โครงการคายยุวเกษตรรุนที1่ 

จัดโดย สโมสรนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร  

ระหวางวันที่ 20 – 22 มกราคม 2560 

 

หลักการและเหตุผล 

 วิถีชีวิตของประชาชนสวนใหญในสามจังหวัดชายแดนใต มีความผูกพันกับอาชีพเกษตรกรรมเปนเวลานาน อาทิ

เชน การทําสวนยาง การเลี้ยงสัตว และการประมง ดังน้ัน คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร จึง

จัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) หลักสูตร 4 ป โดยเนนดานวิชาการ และการปฏิบัติงานอาชีพ 

เกี่ยวกับการผลิตพืชและการผลิตสัตว ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร   พัฒนาการเกษตรของทองถ่ิน

ภาคใต ใหมีศักยภาพในการผลิตเพื่อบริโภคในพื้นที่ สามารถพึงพาตนเองไดและสามารถเปนเจาของการผลิตผลิตภัณฑ

ทางการเกษตรเพื่อการสงออกในอนาคต  ดังน้ันเพื่อประชาสัมพันธคณะเกษตรศาสตรใหเปนที่รูจักโดยกวางขวาง และ

เพื่อสรางเจตคติที่ดีตอศาสตรดานเกษตรใหแกเยาวชนในพื้นที่ คณะเกษตรศาสตรจึงจัดคายยุวเกษตร ทั้งนี ้เพื่อเปด

โอกาสใหเยาวชนที่สนใจเขามาสัมผัสบรรยาการการเรียนการสอนดานการเกษตร อีกทั้งยังไดฝกปฏิบัติงานฟารม และ

งานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรในหองทดลองอีกดวย 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อประชาสัมพันธ/แนะแนวการศึกษาใหกบันักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที3่ จังหวัดชายแดนใต 

 2. เพื่อสรางเจตคติที่ดีตอเกษตรศาสตร 

 

กิจกรรม 

การปลูกผักสลัดและเก็บผักสลัดอยางงาย 

การทํากอนเหด็ 

การแยกเช้ือรา 

การจัดสวนภูมิทัศน                                     

การทําหญาหมัก 

การทําอาหารอัดกอนคุณภาพสูง/การผสมอาหารสูตรอาหาร 

รักษสัตว 

การแปรรปูผลิตภัณฑจากผลผลิตเกษตร 

 

สถานท่ีดําเนินงาน 

 คณะเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 



 

การสมัคร 

สามารถกรอกใบสมัครที่ไดแนบไว หรือสามารถติดตอแจงไดที่ นางสาวอธิตา จันทราช 088-788-4457 ผู

ประสานงานคาย 

คาสมัคร 

 คาลงทะเบียน 50 บาท และคาอาหาร 50 บาท 



 

 

กําหนดการ “โครงการคายยุวเกษตร รุนท่ี 1” 

ระหวางวันท่ี 20–22 มกราคม 2560 

ณ คณะเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

 

วันศกุร ที ่20 มกราคม 2560 

เวลา 16.00 น. กลุมผูรวมคายเดินทางถึงมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร   

เวลา 16.30 น. ลงทะเบียนเขาคาย/แจกอาหารวางผูรวมคายกจิกรรมสรางสัมพันธ (ระหวางการลงทะเบียน) 

เวลา 17.30 น. เดินทางเขาที่พักคาย เกบ็สมัภาระ และพกัผอนตามอัธยาศัย                                                                      

เวลา 19:00น. ภารกิจสวนตัว, รับประทานอาหารเย็น 

เวลา 19.30 น. กิจกรรมนันทนาการ สานสมัพันธชาวคาย 

เวลา 21.00 น ภารกิจสวนตัว, นอน 

วันเสาร ที่ 21 มกราคม 2560                                                                                                                         

เวลา 0๕.30 น. ต่ืนนอน , ภารกิจสวนตัว , รับประทานอาหารเชา  

เวลา ๐๘.๐๐ น. ออกเดินทางจากที่พักไปยังฟารมคณะเกษตรศาสตร                                                          

เวลา 08.30 น. พิธีเปดคาย 

กลาวตอนรบัโดย ผูชวยศาสตราจารยทวี   บุญภิรมย คณบดีคณะเกษตรศาสตร  

ผูชวยศาสตราจารยทวี   บุญภิรมย คณบดีคณะเกษตรศาสตร  กลาวรายงานตอประธาน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงรกั   พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรกลาว

เปดคาย 

เวลา 09.00 น. บรรยายพิเศษโดย นาย แวหามะ   บากา          

เวลา 09.30 น. เขาฐานเรียนรูตามทีก่ําหนด ดังน้ี 

- การปลูกผักสลัดและเก็บผักสลัดอยางงาย 

- การทํากอนเห็ด 

- การแยกเช้ือรา 

- การข่ีมา 

- การทําหญาหมัก 

- การทําอาหารอัดกอนคุณภาพสูง/การผสมอาหารสูตรอาหาร 

- รักษสัตว 

- การแปรรปูผลิตภัณฑจากผลผลิตเกษตร 
 



 

 

กําหนดการ “โครงการคายยุวเกษตร รุนท่ี 1” 

ระหวางวันศุกร ท่ี 20–22มกราคม 2560 

ณคณะเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

 

เวลา 12.00น. ภารกิจสวนตัว, รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.๓0 น. เขาฐานการเรียนรู 

เวลา 16.30 น. ภารกิจสวนตัว,พักผอนตามอัธยาศัย                               

เวลา 17.30 น. รับประทานอาหารเย็น                                                                                                           

เวลา 18.30 น. ภารกิจสวนตัว 

เวลา 19.30 น. นันทนาการ 

เวลา 21.00 น. ภารกิจสวนตัว, นอน 

วันอาทิตย ที่ 22 มกราคม 2560 

เวลา 0๕.30 น. ต่ืนนอน , ภารกิจสวนตัว , รับประทานอาหารเชา  

เวลา 08.30 น. ศิษยเกาเลาประสบการณเกี่ยวกับการเรียนเกษตรและการประกอบอาชีพ 

เวลา 10.00 น. ชมวิดีโอสรปุกิจกรรม 

เวลา 11.00 น. ตัวแทนผูรวมคายกลาวความรูสึก 

เวลา 11.30 น. พิธีปดคาย                             

มอบเกียรติบัตร                                                                                      

ถายรูปรวมกัน                                                                                                               

ผูรวมคายเดินทางกลับบานโดยสวัสดิภาพ 

 

หมายเหตุ : เวลากําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 



หมายเหตุ  

  - สามารถติดตอหรือสอบถามเพิ่มเติมไดที่นางสาวอธิตา จันทราช 088-788-4457, ดร. ซารีนา  สือแม 

081-8974094 และ ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา 061-859-8598 

            - คาสมัครคนละ 100 บาท (คาลงทะเบียน 50 บาท และคาอาหาร 50 บาท)  

 
ใบสมัครคายยุวเกษตร 

      คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร 

ระหวางวันที่ 20 – 22 มกราคม 2560 

 
 

ช่ือ................................................นามสกุล..................................................ช่ือเลน.............................................. 

เลขประจําตัวประชาชน..............................................................วัน เดือน ปเกิด................................................. 

โรคประจําตัว................................................................. ...................................................................................... 

ช่ือบิดา......................................................................ช่ือมารดา........................................................................... 

กําลังศึกษาอยูระดับช้ันมัธยมศึกษาปที ่   4   5   6 โรงเรียน………………………………….............

จังหวัด………………….……ปจจบุันอยูบานเลขที.่.................ซอย......................หมู..........ถนน................................

ตําบล.......................อําเภอ............................จงัหวัด..................................รหัสไปรษณีย....................................

โทรศัพท…………......…………….E – mail ……………………………………Facebook…………………………………………… 

ช่ือผูปกครองที่สามารถติดตอได………………………………………………………………เกี่ยวของเปน……………………..…... 

โทรศัพท……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

ช่ึออาจารยผูดูแล……………………….................................……………โทรศัพท…………………………….......................... 

 
    ลงช่ือ.................................................ผูสมัคร    

          (............................................... ) 
 

 

 
 

 




