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รายละเอียดเอกสารสรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้  

กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

1.รหัสโครงการ  
 
2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมปรับปรุงและ

พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ทวี บุญภิรมย์ และอาจารย์จักรพงศ์  จิระแพทย์ 
 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.1. เพ่ือเสริมสร้างนักศึกษาต้นแบบผู้น ายุวเกษตรพ่ึงตนเองตามแบบพ่อวิถีพอเพียง 
4.2. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการและเพ่ิมพูนประสบการณ์ด้านทักษะปฏิบัติจากกิจกรรมจริง 
4.3. เพ่ือการพัฒนาศักยภาพนักศึกษารอบด้าน สู่บัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามปณิธาณ

ของสถาบัน 
4.4. เพ่ือสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษา เป็นการแบ่งเบาภาระทางครอบครัวที่มีรายได้น้อย 

5. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานงานของนักศึกษา เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎี

ใหม่ และสร้างรายได้เสริมระหว่างเรียนแก่นักศึกษา 
6. เป้าหมายของโครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม  
     เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรมมีมาตรฐานในระดับสากล 

ตัวชี้วัด 1.4 ร้อยละบัณฑิตที่มีงานท าภายใน 1 ปี อย่างน้อย 95 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานท า
ของบัณฑิต ตัวชี้วัด 1.6 ร้อยละของบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป เท่ากับ 100 กลยุทธ์ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่จรรยาบรรณวิชาชีพ 
7. สถานที่ด าเนินโครงการ 

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  ฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
8. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ (โปรดระบุวันที่จัดกิจกรรมจริง) 
 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562   
9. งบประมาณ 

        9.1 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  150,000   (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
       9.2 งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง  150,000   (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  



        9.3 แสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน 
งบรายจ่าย/หมวด/รายการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

15.1 ค่าตอบแทน - - 

15.2 ค่าใช้สอย  48,500 

   - ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้าน 
 
   - ค่าพิมพ์ไวนิล 
   - ค่าอาหารกลางวัน 
   - ค่าจ้างท าป้ายสื่อการเรยีนรู้  

ค่าจ้างเหมาปรับปรุงบ้านนักศึกษา จ านวน 5 หลังๆละ4,000 
บาท 
จ านวน 5 ชุดๆ (ขนาด 5 ตร.ม.*ตร.ม. ละ 200 บาท 
จ านวน 100 คน* 80 บาทต่อมื้อ จ านวน 2 วัน 
จ านวน 1 ชุด (ป้ายอะคริลิก ขนาด 122*244 ซม.) 

    20,000 
 

5,000 
16,000 

7,500 

15.3 ค่าวัสดุ   101,500 

15.3.1 วัสดุเกษตร   
 

   - ยูเรีย (50 kg) 5 กระสอบ ๆ ละ 900 บาท 4,500 

   - ปุ๋ย 15-15-15 (50 kg) 5 กระสอบ ๆ ละ 900 บาท 4,500 

   - เมลด็พันธ์ุผัก 5 ชนิด ๆ ละ 100 บาท 500 

   - ต้นพันธ์ุไมผ้ล 5 ชนิด ๆ ละ 20 ต้นๆละ 100 บาท     10,000 
   - ลูกไก่เนื้อ  
   - อาหารไก ่

จ านวน 200 ตัว ๆ ละ 25 บาท 
อาหารไก่กระสอบละ 500 บาท จ านวน 10 กระสอบ 

5,000 
5,000 

15.3.2 วัสดุก่อสร้าง    

- ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา      4,000 

- ตาข่ายลวดตาเล็ก 3 ม้วน ๆ ละ 2,000 บาท 6,000 

- อุปกรณ์ก่อสร้าง 
- อุปกรณ์ตัดหญ้า(จ านวน 1 ชุด) 

เช่น คอห่าน ปูน อิฐบลอค และอปุกรณร์างน้ าฝน 
เช่น ใบมีด ใบเลื่อย คัน สายเร่ง คาบูเรเตอร ์

53,500 
8,500 

รวม (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 150,000 

 
10. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 - ประชุมวางแผนและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ และแต่งตั้งคณะท างาน เพื่อ
ควบคุมดูแล และก ากับติดตามโครงการฯ จากนั้น ท าการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความเหมาะสม เพ่ือร่วม
กิจกรรมโครงการน าร่องต้นแบบผู้น า 

ยุวเกษตรพึ่งตนเองตามแบบพ่อวิถีพอเพียง  
 - ปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักโครงการ รวมถึงพัฒนาด้านกายภาพพ้ืนที่โดยรอบ  
 - ก าหนดกรอบกิจกรรมให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของโครงการ ภายใต้ปณิธานและพันธ

กิจตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของคณะเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
 - อบรมปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ และลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง

คณะ นักศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อให้ได้รับทราบรายละเอียดของโครงการ และมีความเชื่อมั่นต่อระบบการ
จัดการเรียนรู้ของคณะเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  

 - นักศึกษาที่ร่วมโครงการ เข้าพักในบ้านพักโครงการ และปรึกษาหารือร่วมกันระหว่าง
สมาชิกในบ้าน เพ่ือลงมติเลือกตัวแทน ท าหน้าที่ประธานบ้านพัก ซึ่งบ้านพักแต่ละหลังจะมีอาจารย์พ่ีเลี้ยง ท า
หน้าที่แนะน า และดแูลสภาพความเป็นอยู่ และควบคุมการปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้ก าหนดไว้ 



 - รายงานผลการด าเนินกิจกรรมในแต่ละด้านอย่างต่อเนื่อง ตามระยะเวลาที่ก าหนด พร้อม
ส่งรายการบัญชีครัวเรือนประจ าบ้าน  

 - สรุปผลการด าเนินงานในแต่ละช่วง เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค และประเมินผล
ส าเร็จของกิจกรรมเสนอต่อคณะและมหาวิทยาลัยตามล าดับ 
11.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/เป้าหมาย 

11.1 นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จ านวน 85 คน  
11.2 คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน 15 คน 

   12.ผลการด าเนินโครงการ (โปรดบรรยายโดยละเอียด) 
 สนับสนุนและส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตร เพ่ือพัฒนาประสบการณ์และทักษะชีวิต โดยการให้
นักศึกษาเลี้ยงไก่เนื้อ ไก่ชน และนกกระทา เป็นการฝึกทักษะความรู้และความช านาญที่ตรงตามความสนใจ
ของนักศึกษา ให้สามารถน าไปต่อยอดจากอาชีพเสริมของครอบครัวต่อไป นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้นักศึกษา
การปักช ากิ่งต้นบานบุรี เพ่ือจ าหน่ายส าหรับใช้ตกแต่งสถานที่ในงานต่างๆ ภายในคณะ ซึ่งหารายได้เสริมจาก
เป็นการต่อยอดความรู้ที่ได้จากรายวิชาที่เรียนมา รวมถึง การผลิตดินผสมและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ส าหรับใช้ใน
การปลูกพืชด้วยตนเอง ผลการด าเนินการผลิตไก่เนื้อ มีการจ าหน่ายไก่เนื้อในรูปแบบไก่เป็น มีรายได้รวม
ประมาณ 25,000 บาท ยังไม่หักต้นทุนการผลิต ส าหรับการผลิตพืชผัก ประสบปัญหาสภาพภูมิอากาศเกิด
สภาวะฝนแล้ง ผลผลิตเกิดความเสียหาย และนักศึกษาอยู่ในระหว่างการสอบปลายภาคเรียน จึงเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได้เพียงบางส่วน ไม่สามารถจ าหน่ายได้  
 การด าเนินงานปรับปรุงบ้านพักนักศึกษา ประกอบด้วย การเทพ้ืนคอนกรีตลานหน้าบ้านพัก และ
การปรับปรุงห้องสุขาประจ าบ้าน รวมถึงการปรับปรุงโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์กลางของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยคาดว่า จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2562 นี้ 
 

          13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
  13.1 ปัญหา 

 - นักศึกษาขาดการรายงานผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม จึงไม่สามารถก ากับติดตามได้
อย่างต่อเนื่อง 
 - เกิดสภาวะฝนแล้ง ขาดน้ าส าหรับการดูแลรักษาผลผลิตพืช 
 - ปัญหาการจ้างเหมาช่างเพ่ือด าเนินการค่อนข้างยาก และการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ ไม่พร้อม
กัน ส่งผลต่อการท างานของนักศึกษา และผู้รับผิดชอบ เกิดความล่าช้า และไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
 - เข้าสู่ช่วงฤดูฝน จึงเกิดอุปสรรคเล็กน้อยในงานปรับปรุงบ้านพัก 

  13.2 แนวทางแก้ไข 
 - ก ากับติดตามการรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
 - บริหารจัดการแหล่งน้ าภายในหมู่บ้านรอบรับการเกิดสภาวะฝนแล้ง ขาดน้ าส าหรับการ
ดูแลรักษาผลผลิตพืช 
 - การจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างควรมีการจัดการโดยส านักงานคณะ เพ่ือเป็นการ
ควบคุมการด าเนินงานต่างๆ ของคณะได้เอกภาพ 

 



14. ภาพกิจกรรม (โปรดบรรยายใต้ภาพ) 

 
ภาพที่ 1 การเลี้ยงไก่เนื้อ และไก่ชน 

 
ภาพที่ 2 การผลิตดินผสมและปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้เอง 

 
ภาพที่ 3 การปลูกพืชเสริมรายได้ 

 
ภาพที่ 4 การปักช ากิ่งพันธุ์บานบุรีเป็นรายได้เสริม 

 
ภาพที่ 5 การทดลองเลี้ยงนกกระทา เพ่ือการผลิตเนื้อและไข่ 



 
ภาพที่ 6 ผลผลิตพืชไม่สมบูรณ์จากสภาวะฝนแล้ง 

 
ภาพที่ 7 สภาพโรงเรือนที่มีแผนปรับปรุงเป็นโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์เกษตรส่วนกลาง 

 

 
ภาพที่ 8 บริเวณพ้ืนที่ลานหน้าบ้านที่มีแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

 
ภาพที่ 9 สภาพโรงเรือนที่มีแผนปรับปรุงเป็นโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์เกษตรส่วนกลาง 

 
ภาพที่ 10 วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับปรับปรุงพัฒนาบ้านพักและโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ส่วนกลาง 



   
ภาพที่ 11 การปรับปรุงเป็นโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์เกษตรส่วนกลาง 

    

  
ภาพที่ 12 การปรับปรุงเป็นโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์เกษตรส่วนกลาง 

 



15.ภาคผนวก (โครงการ ค าสั่งมอบหมาย หนังสือขออนุญาตจัดโครงการ เอกสารประกอบการด าเนิน
โครงการ) 

 15.1 โครงการ 

 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 



 



 15.2 ประมาณการ 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 


