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บทสรุปผู้บริหาร 
 

โครงการพัฒนาเยาวชนเพ่ือเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมพัฒนาการศูนย์การเรียนรู้การ
ผลิตโคเนื้อ-โคขุน ผลผลิต: โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 300,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง 299,740 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.91 ของ
งบประมาณท้ังหมด วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.) ขยายพันธุ์โคเนื้อสายพันธุ์ดี 2.) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาการจัดการฟาร์มโคเนื้อ 3.) บริการวิชาการด้านการเลี้ยงโค ให้กับกลุ่มเกษตรกร ผลการด าเนินโครงการพบว่า 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ ดังนี้ 1.) ลูกโคเนื้อที่เกิดในปีงบประมาณ 2562 จ านวน 10 ตัว 2) 
นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานการเลี้ยงการจัดการโคเนื้อจ านวน 111 คน  3.) ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงโค โดย
การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงโคเนื้อแก่เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์โคเนื้อมือนารอจ ากัด จ านวน 75 คน 
สนับสนุนการศึกษาทดลองการวิชาปัญหาพิเศษจ านวน 1 โครงการ คือ โครงการศึกษาการเลี้ยงโคขุนด้วยใบปาล์ม
น้ ามัน จากผลการด าเนินงานพบอุปสรรคในการด าเนินโครงการคือ ขาดแคลนนักวิชาการสัตวบาลประจ าฟาร์มเพ่ือ
บริหารจัดการฟาร์ม แผนกิจกรรมโครงการที่ที่จะด าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2563 คือ 1.) การสร้างแปลงพืช
อาหารสัตว์ให้เพียงพอ 2.) จัดตั้งโรงผสมอาหารข้นส าหรับโคเนื้อ 3.) ให้บริการวิชาการด้านการเลี้ยงโคเนื้อแก่
เกษตรกร  
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บทน า 
 

ฟาร์มโคเนื้อ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เริ่มด าเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
การเลี้ยงโคเนื้อให้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา การศึกษาวิจัย และการถ่ายทอดองค์ความรู้ แก่
เกษตรกรผู้เลี้ยงโค มาตั้งแต่ปี 2558 ปัจจุบันฟาร์มโคเนื้อมีโครงสร้างพ้ืนฐาน ดังนี้ โรงเรือนโคเนื้อขนาดความจุ 20 ตัว 
จ านวน 1 หลัง โรงเรือนโคขุนชั่วคราว ขนาด 16 ตัว 1 หลัง แม่พันธุ์สายพันธุ์บราห์มัน จ านวน 5 ตัว สายพันธุ์
ก าแพงแสน จ านวน 3 ตัว โคสายพันธุ์ลูกผสมเพศผู้ 10 ตัว และโคสายพันธุ์ลูกผสมเพศผู้ 4 ตัว รวมทั้งสิ้น 22 ตัว  
และเจ้าหน้าที่งานฟาร์มโคเนื้อจ านวน 1 คน ในปีงบประมาณ 2562 ฟาร์มโคเนื้อ ได้รับการจัดสรรงบประมาณผ่าน 
โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือใช้ในการด าเนินงานของ
ฟาร์ม เช่น ค่าจ้างคนงาน ค่าอาหารสัตว์ และ อ่ืน ๆ เป็นจ านวน 300,000 บาท โดยมีกิจกรรมการด าเนินงานจ านวน 
3 กิจกรรมคือ การขยายพันธุ์โคเนื้อสายพันธุ์ดี การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการท่ายทอดองค์ความรู้
ด้านการเลี้ยงโคให้กับเกษตรกร ดังนั้นรายงานสรุปผลการด าเนินงานฉบับนี้จึงเป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ 2563 เพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการโครงการต่อไป  

 
 

 
จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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รายละเอียดเอกสารสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
 

1. รหัสโครงการ 0 1 4 . 0 2 . - / 1 . 1 1 / 2 5 6 2 
 

2. ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาเยาวชนเพ่ือเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  กิจกรรมพัฒนาการศูนย์การเรียนรู้การผลิตโคเนื้อ-โคขุน  
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ:  ผศ.ดร.จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล และ อ.น.สพ. เอลฮัม แวฮามะ 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ:  

4.1 ขยายพันธุ์โคเนื้อสายพันธุ์ดี  
4.2 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  
4.3 บริการวิชาการด้านการเลี้ยงโค ให้กับกลุ่มเกษตรกร 

5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดโครงการ: ฟาร์มโคเนื้อสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ-โคขุน 
6. เป้าหมายของโครงการ:  

6.1 ลูกโคเนื้อที่เกิดในปีงบประมาณ 2562 จ านวน 10 ตัว 
6.2 นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงงานจ านวน 50 คน 
6.3 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงโคจ านวน 50 คน 

7. ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม  เป้าประสงค์ที่ 1.4 

บัณฑิตมีงานท าหลังจากส าเร็จการศึกษา ตัวชี้วัด 1.4.1 ร้อยละบัณฑิตที่มีงานท าภายใน 1 ปี อย่างน้อย 95 กลยุทธ์ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานท าของบัณฑิต  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการ วิชาชีพ ที่มีมาตรฐาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน
และสังคม ในสามจังหวัดชายแดนใต้ เป้าประสงค์ 3.1 การบริการวิชาการ วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนและสังคม ตัวช้ีวัด 3.1.1 ร้อยละของจ านวนผู้รับบริการวิชาการ วิชาชีพ ที่พึงพอใจในระดับดีขึ้นไป อย่างน้อย
ร้อยละ 80 
8. สถานที่ด าเนินโครงการ: ฟาร์มโคเนื้อคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
9. ระยะเวลาการด าเนินการ ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กรกฎาคม 2562 
10. กิจกรรมทีด่ าเนินการ 

10.1 เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์โคเนื้อ ฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ 
10.2 ฝึกปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงโคเนื้อให้กับนักศึกษา 
10.3 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงโคแก่กลุ่มเกษตรกร 

11. งบประมาณที่ได้รับท้ังสิ้น 
11.1 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 300,000    บาท อยู่ในผลผลิต: โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา

พิเศษเฉพาะกิจ ฯ 
11.2 งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง 299,740    บาท คิดเป็นร้อยละ 99.91 ของงบประมาณท้ังหมด 

   12.3 แสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน จากงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง เป็นเงิน 299,740 บาท 
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งบรายจ่าย/หมวด/รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

งบด าเนินงาน   

15.1 ค่าตอบแทน - 

15.2 ค่าใช้สอย   

 - ค่าจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 169,170 
 - ค่าสมทบประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง 5 % 3,630 
 - ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลเกษตร 29,845 
รวมค่าใช้สอย 202,645 
15.3 ค่าวัสดุ   
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 12,095 
- วัตถุดิบอาหารสัตว์ 20,000 
- หญ้า/ฟางแห้งอัดก้อน 40,000 
- ยาและเวชภัณฑ์ดูแลสัตว์ 10,000 
- ไนโตรเจนเหลว 15,000 
รวมค่าวัสดุ 97,095 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น    (สองแสนเก้าหม่ืนเก้าพันเจ็ดร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) 299,740 

 
11. ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 128 คน 

- นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จ านวน 111 คน  
- สมาชิกสหกรณ์โคเนื้อเนื้อมือนารอจ ากัด 125 คน 

12. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
- เกษตรกรมีความรู้ด้านการเลี้ยงโคเนื้อและโคขุนเป็นอาชีพ 
- นักศึกษามีทักษะการเลี้ยงการจัดการโคเนื้อ 
- คณะเกษตรศาสตร์มีฟาร์มโคเนื้อท่ีสามารถรองรับการเรียนการสอน 
- คณะเกษตรศาสตร์มีฟาร์มโคเนื้อ-โคขุน เป็นศูนย์เรียนรู้และให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน 
 

   12.1 ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ 
                     บรรลุตามวตัถุประสงค์ของโครงการทุกประการ ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการข้อที่  1.) พัฒนาฟาร์มโคเนื้อ-โคขุน คณะเกษตรศาสตร์ เพ่ือรองรับการเรียนการสอน 

รายวิชา จ านวนนักศึกษา (คน) ชั้นปี ผู้สอน 
การผลิตสัตว์  62 1 อ.ดร จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล 
การผลิตสัตว์เคี้ยวเอี้ยงขนาดใหญ่ 17 2 อ.ดร จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล 
การฝึกงานด้านสัตว์ I 62 1 อ.ดร จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล 
การฝึกงานด้านสัตว์ II 17 2 อ.ดร จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล 
การผสมเทียม 14 4 อ.ดร จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล 
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ปัญหาพิเศษ 2 4 อ.ดร จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล 
รวม  6 รายวิชา จ านวนนักศึกษา 111 คน 
 
สนับสนุน โครการวิจัยของนักศึกษา ในรายวิชา ปัญหาพิเศษ จ านวน 2 โครงการ 

ชื่อโครงการ จ านวนนักศึกษา (คน) รายชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา 
โครงการศึกษาการเลี้ยงโคขุน
ด้วยใบปาล์ม  

2 นางสาวซูไฮลา หะมะ 
นางสาวฟารีดะห ์

อ.ดร.จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล 

 
การเพาะขยายพันธุ์โค 

ประเภทโคเนื้อ จ านวน ผลผลิต 
การรีดเก็บน้ าเชื้อและแช่แข็ง
น้ าเชื้อเพ่ือใช้ในการผสมเทียม  

รีดเก็บน้ าเชื้อจากโคพ่อพันธุ์  2 ตัว 
เพ่ือน ามาแช่แข็ง จ านวน 6 ครั้ง 

น้ าเชื้อแช่แข็งจ านวน 1,000 หลอด 

การผสมเทียมให้กับโคแม่พันธุ์
ภายในฟาร์ม 

ผสมเทียมให้กับโคแม่พันธุ์ภายใน
ฟาร์ม 14 แม่ 

ลูกโคเกิดใหม่ จ านวน 8 ตัว 
-เขตป่าไผ่ คลอด 5 ตัว ตาย 3 ตัว 
-เขตโคกเขือ คลอด 3 ตัว ตาย 2 ตัว 
-คงเหลือลูกโค จ านวน 3 ตัว เนื่องจากลูกโค
ไม่สมบูรณ์ ไม่ได้กินนมน้ าเหลืองหลังคลอด 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการข้อที่  3.) บริการวิชาการด้านการเลี้ยงโคเนื้อโคขุน 

กิจกรรมการบริการ กลุ่มเป้าหมาย จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน) วันที่จัดโครงการ 
บริการน้ าเชื้อแช่แข็ง กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคที่

เป็นสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อ
มือนารอจ ากัด 

50 ฟาร์ม 1 มกราคม 2562- 30 
สิงหาคม 2562 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
เลี้ยงโคเนื้อ 

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคที่
เป็นสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อ
มือนารอจ ากัด 

75 2-3 พฤษภาคม 2562 

รวม 3 กิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 125 คน 
 

   12.2 เป้าหมาย 
- บรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้ ดังนี้ พัฒนาฟาร์มโคเนื้อคณะเกษตรศาสตร์ จนสามารถรองรับการเรียนการสอน

และการบริการวิชาการได้ 
- นักศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติในการพัฒนาทักษะทางวิชาการและทักษะการท างานในการเลี้ยงโคเนื้อ 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การเลี้ยงโคเนื้อ แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อมือนารอจ ากัด 

จนเกิดความเข้มแข็ง 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 

 ขาดแคลนนักวิชาการสัตวบาลประจ าฟาร์ม เพ่ือบริหารจัดการฟาร์มโคเนื้อ ติดต่อประสานงานระหว่าง
อาจารย์ นักศึกษา และ คนงานประจ าฟาร์ม และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการด าเนินงานภายในฟาร์ม 
14. แนวทางแก้ไข 

จัดหานักวิชาการสัตวบาลประจ าฟาร์ม 
15. รูปภาพการด าเนินโครงการ 



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์

กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาฟาร์มโคเนื้อเพื่อการเรียนการสอนในฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ 
 

 

 
รูปที ่1.1 การจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อผสมเป็นอาหารข้นให้โคเนื้อภายในฟาร์ม ประกอบด้วย กากถั่วเหลือง 

มันเส้น กากปาล์มน้ ามัน วิตามินและแร่ธาตุ 

 
รูปที่ 1.2 การจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อผสมเป็นอาหารข้นให้โคเนื้อภายในฟาร์ม ประกอบด้วย กากถั่วเหลือง 

มันเส้น กากปาล์มน้ ามัน วิตามินและแร่ธาตุ 



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์

 
รูปที่ 1.3 สาธิตการเลี้ยงโคขุนภายในฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์โดยนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

 

 
รูปที่ 1.4 การผสมอาหารข้นจากวัตถุดิบต่าง ๆ โดยคนงานประจ าฟาร์มโคเนื้อ เพื่อน าไปเลี้ยงโคเนื้อ 



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์

 

 
รูปที่ 1.5 การให้หญ้าและอาหารแก่โคเนื้อโดยเจ้าหน้าที่ประจ าฟาร์ม 

 
รูปที่ 1.5 การให้อาหารแก่โคเนื้อโดยเจ้าหน้าที่ประจ าฟาร์ม 

 



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์

 
รูปที่ 1.6 ฝูงแม่โคเนื้อสายพันธุ์บราห์มัน จ านวน 20 ตัว 

 

 
รูปที่ 1.7 ลูกโคเนื้อที่เกิดจากการผสมเทียมและการขยายพันธุ์ภายในฟาร์ม 

 



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์

 
รูปที่ 1.8 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้านการจัดการฟาร์มโคเนื้อแก่นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ 

 

 
รูปที่ 1.9 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้านการจัดการฟาร์มโคเนื้อแก่นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ 

 



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์

 
รูปที่ 1.10 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้านการจัดการฟาร์มโคเนื้อแก่นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ 

 

 
รูปที ่1.11 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้านการจัดการฟาร์มโคเนื้อแก่นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์

กิจกรรมที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ง การเลี้ยงการจดัการโคเนื้อโคขุน 

 
รูปที่ 2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเลี้ยงการจัดการฟาร์มโคเนื้อโคขุน แก่ สมาชิกสหกรณ์โคเนื้อ  

มือนารอจ ากัด จ านวน 95 คน เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 

 
 

รูปที่ 2.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเลี้ยงการผสมอาหารข้นส าหรับโคเนื้อโคขุน แก่ สมาชิกสหกรณ์โคเนื้อ 
มือนารอจ ากัด จ านวน 95 คน เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 

 



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์

 
 

รูปที่ 2.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเลี้ยงการจัดการฟาร์มโคเนื้อโคขุน แก่ สมาชิกสหกรณ์โคเนื้อ มือนารอ
จ ากัด จ านวน 95 คน เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 

 

 
รูปที่ 2.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเลี้ยงการจัดการฟาร์มโคเนื้อโคขุน แก่ สมาชิกสหกรณ์โคเนื้อ  

มือนารอจ ากัด จ านวน 95 คน เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 
 



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์

กิจกรรมที่ 3 โครงการบริการผสมเทียม แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ 
โคเนื้อมือนารอจ ากดั ระหว่าง 1 มกราคม 2562- 30 สิงหาคม จ านวน 50 ฟาร์ม 

 
 

รูปที ่3.1 บริการผสมเทียม แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคที่เป็นสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อมือนารอจ ากัด อ าเภอศรีสาคร 
 

 
 

รูปที่ 3.2 บริการผสมเทียม แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคที่เป็นสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อมือนารอจ ากัด  
อ าเภอ สุไหงปาดี 

 
 



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์

 
 

 
 

รูปที ่3.3 บริการผสมเทียม แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคที่เป็นสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อมือนารอจ ากัด อ าเภอบาเจาะ 
 



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์

 

 
 

รูปที ่3.4 การบริการผสมเทียม แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคที่เป็นสมาชิกสหกรณ์โคเนือ้มือนารอจ ากัด 
 

 



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์

กิจกรรมที่ 4 การรีดเกบ็น้ าเชื้อและการแช่แขง็น้ าเชื้อโค 
 

 

 
 

รูปที่ 4.1 การรีดเก็บน้ าเชื้อโคเพื่อน้ าไปผลิตน้ าเช้ือแช่แข็ง 
 



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์

 
 

รูปที่ 4.2 น้ าเช้ือแช่แข็งที่เก็บรักษาไว้ในถังเก็บ เพ่ือน าไปผสมเทียมให้กบัโคแม่พันธุ์ต่อไป 
 
16. ข้อเสนอแนะต่าง ๆ    

 ควรมีนักวิชาการเกษตรประจ างานฟาร์มเพ่ือให้การด าเนินงานเกิดความต่อเนื่อง และมีการพัฒนายั่งยืน 
 
17. แผนกิจกรรมโครงการที่ที่จะด าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2562 

1.) การสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ให้เพียงพอ  
2.) จัดตั้งศูนย์สาธิตการเลี้ยงโคขุน  
3.) จัดตั้งโรงผสมอาหารข้นส าหรับโคเนื้อ โคขุน แพะ-แกะ  
4.) ให้บริการวิชาการด้านการเลี้ยงโคเนื้อโคขุน การร่วมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อโค จ.นราธิวาส  
5.) การปรับปรุงพันธ์โคเนื้อสายพันใหม่ที่เหมาะสมกับการเลี้ยงในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 
 
 
 
 



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 

 
 
 
 



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์

 



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์

 
 
 
 



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์

 
 
 
 



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์

 



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์

 



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์

 
 



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์

 
 
 
















