
 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
 

 

 

โครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ภายใต้กิจกรรมพัฒนาศูนย์การศึกษาเทคโนโลยี 

ด้านการเลี้ยงแพะ-แกะ 

รหัสโครงการ 010.02.-/1.11/2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ซารีนา  สือแม 

คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 



รายละเอยีดเอกสารสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

กิจกรรมผลผลติโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

1.รหัสโครงการ 010.02.-/1.11/2562 

 

2. โครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมพัฒนาศูนย์

การศกึษาเทคโนโลยีดา้นการเลี้ยงแพะ-แกะ 

 

3. ผูร้ับผดิชอบโครงการ : ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร. ซารีนา  สือแม 

 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

4.1 เพื่อเป็นแหล่งการเรยีนการสอน การศกึษาวิจัย และการฝกึปฏิบัติงานของนักศึกษา 

4.2 เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดความรูเ้กี่ยวกับการวิจัย และการเลีย้งแพะ-แกะให้กับประชากร

ในพืน้ที่ 

 

5. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 

เป็นแหล่งเรียนรู้และฝกึปฏิบัติงานงานของนักศึกษา เป็นศูนย์เรยีนรู้ด้านการเลีย้งแพะ-แกะ 

และเป็นแหล่งขอ้มูลตามหลักวิชาการส าหรับเกษตรกรในพืน้ที่ 

 

6. เป้าหมายของโครงการ 

 6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรผูเ้ลี้ยงแพะในพืน้ที่จังหวัด

นราธิวาส 

 6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ ได้ฟาร์มแพะจ านวน 1 ฟาร์ม 

 

7. สถานที่ด าเนินโครงการ 

 7.1 คณะเกษตรศาสตร์ 

 7.2 บ้านฮูแตทูวอ หมู่ 4 ต. โคกเคียน อ.เมอืง จ.นราธิวาส 

 



8. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ (โปรดระบุวันที่จัดกิจกรรมจรงิ) 

 8.1 ด าเนินการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เสร็จสิน้เดือน มิถุนายน 2562 

 8.2 ด าเนินการอบรมจ านวน 3 ครั้ง 

ได้ด าเนินการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะให้กับเกษตรกรที่ หมู่ 4 บ้านฮูแตทูวอ 

ต.โคกเคียน อ.เมือง จ. นราธิวาส จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 

1. อบรมการใช้การปฐมพยาบาลสัตว์เบื้องต้น โดยจัดในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 จ านวน 68 

คน ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 2. อบรมเรื่องการดูแลสุขภาพแพะและการจัดการอาหารหยาบคุณภาพดี ณ หมูท่ี่ 4  

บ้านฮูแตทูวอ ต. โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส  ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 จ านวน 68 คน 

 3. อบรมเรื่องการจัดการอาหารข้นคุณภาพดี ณ หมู่ที่ 4 บ้านฮูแตทูวอ  ต.โคกเคียน อ.

เมือง จ.นราธิวาส ในวันที่ 15 มนีาคม 2562 จ านวน 68 คน 

 

9. งบประมาณ 

       9.1 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 250,000 บาท  

       9.2 งบประมาณที่ใชจ้่ายจรงิ    

                  เบิกจ่ายเกินกว่างบประมาณตามที่ได้รับอนุมัต ิเป็นเงิน........บาท คิดเป็นรอ้ยละ         

                   เบิกจ่ายไม่ครบเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติ โดยคิดเงนิคงเหลอืจ านวนเงนิ 111 บาท  

คิดเป็นรอ้ยละ 0.08 

        9.3 แสดงรายละเอียดการใชจ้่ายเงนิ 

ที ่ รายการ 
จ านวนหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 tincture iodine 2 340 

2 needle 25 x 1 2 180 

3 alcohol 10 700 

4 ส าลี 10 1,600 

5 เพนไดสเตรป ขนาด 100 cc 5 2,400 

6 วิตามิน ADE3 5 1,900 

7 เวอร์เม็ก ขนาด 100 cc 5 2,250 

8 หลอดฉีดยาขนาด 10 ซีซี 4 1,800 

9 หลอดฉีดยาขนาด 3 ซีซี 3 900 

10 เข็มฉีดยาเบอร์ 18 ขนาด 1 นิ้ว 3 270 



11 เข็มฉีดยาเบอร์ 21 ขนาด 1 นิ้ว 2 180 

12 เข็มฉีดยาเบอร์ 23 ขนาด 1 นิ้ว 2 180 

13 แร่ธาตุก้อน สีแดง 24 1,200 

14 แร่ธาตุก้อน สีขาว 24 1,680 

15 ยา บิวทาโซน 4 1,440 

16 ถุงมือขนาด s 5 1,000 

17 ถุงมือขนาด M 5 1,000 

18 ถุงมือขนาด L 2 400 

19 คาโทซาล 3 1,350 

20 petrolium ether 4 ลิตร 5 6,500 

21 formalin 2 1,960 

22 อาหารข้นแพะ cp 14% 115 45,080 

23 ลวดตาข่ายไวแมน 1 11,870 

24 รถเข็นอาหารสัตว์ 2 2,520 

25 แป็บแบนขนาด 3x1 1/2 614.56 46,092 

26 กากน้ าตาล 5 1,875 

27 กากถั่วเหลือง 10 12,000 

28 กากปาล์ม 5 1,750 

29 ข้าวโพดบด 10 6,000 

30 เกลือป่น 2 420 

31 ถังหมักขนาด 200 ลิตรพร้อม ฝา 20 23,640 

32 หญ้าแห้งอัดก้อน 400 36,000 

33 ค่าจ้างเหมา 1 33,412 
รวม  249,889 

 

10. ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

10.1 ปลูกหญ้าหญ้าหวานอิสราเอล (เนเปียร์อสิราเอล) จ านวน 3 ไร่ 

10.2 ถ่ายทอดความรูเ้กี่ยวกับการผลิตแพะและการจัดการอาหารแพะ 

10.3 วิจัยอาหารสูตรอาหารที่เหมาะสมในฟาร์มคระเกษตรศาสตร์ 



11.จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ/เป้าหมาย 

 เกษตรกรผูเ้ลี้ยงแพะ-แกะในพืน้ที่จังหวัดนราธิวาสจ านวน 50 คน 

  

 12. ผลการด าเนินโครงการ (โปรดบรรยายโดยละเอียด) 

 โครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมพัฒนา

ศูนย์การศึกษาเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงแพะ-แกะ ได้รับงบประมาณ 250,000 บาท โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย และการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา 

และเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการวิจัย และการเลี้ยงแพะ-แกะให้กับประชากรในพื้นที่ 

นอกจากนั้นช่วยยกระดับและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์ โดยเฉพาะแพะ-แกะ ที่มีความ

เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชากรในพื้นที่ ให้เกิดความเข้มแข็งและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

ให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน นอกจากนั้นศูนย์ดังกล่าวจะรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล ในการผลิต

แพะ ตลอดจนเพื่อเป็นการรองรับการเกษตรเชิงท่องเที่ยวในอนาคต ซึ่งได้ด าเนินการปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ โดยกั้นแนวรั้ว ซึ่งใช้รั้วส าเร็จรูปมีความยาวประมาณ 200 เมตร และท าความสะอาดรอบ ๆ

บริเวณ เพื่อเตรียมการแถลงข่าวในงานสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครบรอบ 14 

ปี ดังภาพที่ 1-3 และด าเนินการเตรยีมงานเพื่อน าแพะ แกะมาแสดงให้นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้

ดูในงานสถาปนามหาวิทยาลัย ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ดังภาพที่ 4-5 นอกจากนั้นจากงบประมาณ

นีไ้ด้จัดซือ้จัดจา้งวัสดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการด าเนินกิจกรมด้านแพะ แกะ เช่นอาหารแพะ แกะ ยา และ

อื่น ๆ  

นอกจากนั้นในโครงการนี้ได้ด าเนินการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะให้กับ

เกษตรกรที่ หมู ่4 บ้านฮูแตทูวอ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ. นราธิวาส จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 

1. อบรมการใช้การปฐมพยาบาลสัตว์เบื้องต้น โดยจัดในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 จ านวน 68 

คน ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 2. อบรมเรื่องการดูแลสุขภาพแพะและการจัดการอาหารหยาบคุณภาพดี ณ หมูท่ี่ 4  

บ้านฮูแตทูวอ ต. โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส  ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 จ านวน 68 คน 

 3. อบรมเรื่องการจัดการอาหารข้นคุณภาพดี ณ หมู่ที่ 4 บ้านฮูแตทูวอ  ต.โคกเคียน  

อ.เมือง จ.นราธิวาส ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 จ านวน 68 คน 

 

 13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 

 13.1 ปัญหา ไม่มี 

 13.2 แนวทางแก้ไข ไม่ม ี

 

 



14. ภาพกิจกรรม (โปรดบรรยายใต้ภาพ) 

ผลการด าเนินงาน: ปรับภูมิทัศนบ์ริเวณโรงเรือนแพะภายใต้รายวิชาฝกึการปฏิบัติดา้นสัตว์ 2  

ภาพกิจกรรม 1-3 

 
ภาพท่ี 1 นักศึกษาช้ันปีที่ 2 ในรายวิชาฝกึปฏิบัติสัตว์ 2 ก าลังด าเนินการทาสี และซ่อมแซมรัว้ 

 
 ภาพท่ี 2 นักศึกษาช้ันปีที่ 2 ในรายวิชาฝกึปฏิบัติสัตว์ 2 ก าลังด าเนินการทาสี และซ่อมแซมรัว้ 

 
ภาพท่ี 3 ผลที่ได้หลังจากการด าเนินการปรับปรุงภูมทิัศน์ 

  

 



ผลการด าเนิน การเตรียมงานเพื่อน าแพะ แกะมาแสดงให้นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้ดูในงาน

สถาปนามหาวิทยาลัย ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 

ภาพกิจกรรม 4-5  
 

 
ภาพท่ี 4 การน าแพะแกะมาแสดงในงานสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 

 
ภาพท่ี 5 การน าแพะแกะมาแสดงในงานสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 



ผลการด าเนินการอบรม 

คร้ังที่ 1. อบรมการใชก้ารปฐมพยาบาลสัตว์เบือ้งต้น โดยจัดในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 

ภาพกิจกรรม 6-8 

 

 
ภาพท่ี 6 คณบดีพบปะกับผู้เข้าอบรม 

 

 
ภาพท่ี 7 ก าลังอธิบายการใชย้าเบือ้งตน้ในแพะ 

 



 
ภาพท่ี 8 นักศึกษาช่วยงานอธิบายการใชย้าเบือ้งต้นในแพะ 

ผลการด าเนินการอบรม 

คร้ังที่ 2. อบรมเรื่องการดูแลสุขภาพแพะและการจัดการอาหารหยาบคุณภาพดี ณ หมู่ที่ 4 บ้าน

ฮูแตทูวอ ต.โคกคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส  ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 

ภาพกิจกรรม 9-11 

 

 
ภาพท่ี 9 อธิบายการตรวจสุขภาพแพะเบือ้งต้น 

 



 
ภาพท่ี 10 พันธุ์หญ้าที่ใชใ้นการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการอาหารหยาบคุณภาพดี 

 

 
ภาพท่ี 11 สาธิตและสอนวิธีการปลูกหญ้าเนเปียร์อสิราเอล 

 



ผลการด าเนินการอบรม 

คร้ังที่ 3. อบรมเรื่องการจัดการอาหารข้นคุณภาพดี ณ หมูท่ี่ 4 บ้านฮูแตทูวอ  ต.โคกเคียน อ.เมอืง 

จ.นราธิวาส ในวันที่ 15 มนีาคม 2562 จ านวน 52 คน 

ภาพกิจกรรม 12-14 

 

 
ภาพท่ี 12 เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม (บางสว่นกลับก่อนเนื่องจากต้องไปรับลูกจากโรงเรยีน) 

 

 
ภาพท่ี 13 นักศึกษาช่วยงานก าลังสาธิตการท าอาหารอัดก้อน 

 



 
ภาพท่ี 15 นักศึกษาช่วยงานก าลังสาธิตการท าอาหารอัดก้อน 

 

 
ภาพท่ี 16 ผูเ้ข้าอบรมก าลังฝกึการท าอาหารอัดก้อน 

 

15. ภาคผนวก (โครงการ ค าสั่งมอบหมาย หนังสือขออนุญาตจัดโครงการ เอกสารประกอบการ

ด าเนนิโครงการ) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
  
















