
 
รายละเอียดโครงการสอนเสริมความรู�รายวิชาวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร�แก�นักเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
1. หลักการและเหตุผล :  

ป�ญหาความไม�สงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต� ต้ังแต�ป  พ.ศ. 2557 ส�งผลให�บุคลากร 
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพย�ายออกนอกพ้ืนท่ีเป0นจํานวนมาก เกิดการขาดแคลนครูผู�สอนในรายวิชา
วิทยาศาสตร5และคณิตศาสตร5 ป�ญหาดังกล�าวทําให�ให�คุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมของจังหวัดชายแดน
ภาคใต�ด�อยลงอย�างชัดเจน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด�านการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร5และคณิตศาสตร5 ให�กับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต� คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร5 ซ่ึงมีพร�อมท้ังด�านบุคลกร อุปกรณ5 เครื่องมือ และสถานท่ี จึงจัดโครงการสอนเสริม
ความรู�รายวิชาวิทยาศาสตร5และคณิตศาสตร5แก�นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายข้ึน  

 
2. วัตถุประสงค�ของโครงการ : 

เพ่ือสอนเสริมความรู�รายวิชาวิทยาศาสตร5และคณิตศาสตร5ให�กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต� 

 
3. รูปแบบของโครงการ 
 สอนเสริมท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติการ โดยใช�เครื่องมือ อุปกรณ5 ในห�องปฏิบัติการ  
คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร5 ในรายวิชา ฟ?สิกส5 เคมี ชีววิทยา และ
คณิตศาสตร5 รายวิชาละไม�น�อยกว�า 12 ชั่วโมง รวม 54 ชัว่โมง 
 
4.  กลุ�มเป/าหมาย   : 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร5-คณิตศาสตร5ท่ีมีความประพฤติดี  
ในจังหวัดนราธิวาส ยะลา และป�ตตานี (ทางโรงเรียนเป0นผู�พิจารณาคุณสมบัติ) รวม 600 คน 
 

5. ระยะเวลาในการฝ3กอบรม 
เป0นระยะเวลา 9 วัน ต้ังแต�วันท่ี 5 - 13 มิถุนายน 2558 (ไม�เว�นวันหยุดราชการ) 
 
 
 
 
 

 
/6. สถานท่ีฝLกอบรม….   



 
6. สถานท่ีฝ3กอบรม   

อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร5  
ศูนย5ราชการ เขตการศึกษาโคกเขือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 

 
7. วิธีการสมัคร  

สามารถส�งรายชื่อแสดงความจํานงเพ่ือสมัครเข�าร�วมการอบรมได�โดยตรงท่ี e-mail: 
aslan_h@hotmail.com หรือ โทรสาร 073-709030 ต�อ 3100 ภายในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2558 
รับจํานวนจํากัดเพียง 600 คน 
 
8. ค�าธรรมเนียมการฝ3กอบรม  

ไม�เสียค�าธรรมเนียมใดๆ ท้ังสิ้น มีบริการอาหารกลางวันละ 1 ม้ือ และอาหารว�างวันละ 2 ม้ือ  
(เอกสารประกอบการอบรม ฟรี) 
 
9. การแต�งกาย 

ให�นักเรียนผู�เข�าร�วมโครงการ แต�งกายด�วยชุดนักเรียนหรือเครื่องแบบตามท่ีโรงเรียนกําหนด ให�สุภาพ 
เรียบร�อย ห�ามสวมรองเท�าแตะเข�าชั้นเรียนหรือเข�าร�วมพิธีการต�างๆ 
 
10.  การปฏิบัติตัวระหว�างการเข�าร�วมโครงการ 

10.1  คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี จะรับผิดชอบเฉพาะอาหารกลางวันให�กับนักเรียน 
ผู�เข�าร�วมโครงการ 

10.2  นักเรียนท่ีเข�าร�วมโครงการ จะต�องนําอุปกรณ5การเรียนท่ีจําเป0นมาให�พร�อมสําหรับการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/11. การพักในหอพัก…. 



 
11. การพักในหอพัก 
สําหรับนักเรียนที่ประสงค5จะพักหอพักของมหาวิทยาลัยฯ ให�จัดเตรียมอุปกณ5เคร่ืองใช�ส�วนตัวที่จําเป0น และเคร่ือง
นอน ดังนี้ 

นักเรียนหญิง การพักหอพักนักศึกษาหญิงของมหาวิทยาลัย โดยเป0นห�องพักขนาด 4 คน/
1 ห�อง เตียงนอน 2 ชั้น 2 เตียง มีเบาะนอนให� มีห�องน้ําในตัว ให�นักเรียน
นําผ�าปูท่ีนอน หมอน ผ�าห�ม พัดลม และเครื่องใช�ส�วนตัวท่ีจําเป0นมาเอง 
โดยนักเรียนต�องเสียค�าธรรมเนียมการเข�าพักวันละ 20 บาท/คน  

นักเรียนชาย พักท่ีอาคารคณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี โดยเป0นห�องพักรวมแบบ
ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ แต�ไม�มีเครื่องนอนอํานวยความสะดวก ห�องน้ํารวม
แยกอยู�ด�านนอกห�องพัก ให�นักเรียนนําเสื่อ เบาะนอน หมอน ผ�าห�ม และ
เครื่องใช�อย�างอ่ืนท่ีจําเป0นมาเอง โดยนักเรียนต�องเสียค�าธรรมเนียมการเข�า
พักวันละ 10 บาท/คน  

มหาวิทยาลัยฯ ไม�รับผิดชอบค�าอาหารเช�าและอาหารเย็นสําหรับนักเรียนท่ีพักหอพัก แต�จะมีร�านขาย
อาหารไว�บริการ ณ โรงอาหาร คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี นักเรียนต�องระมัดระวังและดูแล
ตัวเองและเพ่ือนให�ปลอดภัยไม�ควรอยู�นอกหอพักหลังเวลา 18.00 น. และมหาวิทยาลัยฯ ไม�อนุญาต
ให�นักเรียนออกนอกบริเวณหอพักโดยลําพัง โดยเฉพาะในยามวิกาล หากมีป�ญหาเกิดข้ึน มหาวิทยาลัย
จะไม�รับผิดชอบความเสียหายใดๆท้ังสิ้น 

 
12. ติดต�อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได�ท่ี 

12.1 ดร.อาสลัน  หิเล โทร. 089-6582914 
12.2 สํานักงานคณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี โทรศัพท5/โทรสาร 073-709030 ต�อ 3100  

และ 086-4884388 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
สอนเสริมความรู�รายวิชาวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร� 

แก�นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
************************************** 

 
โรงเรียน:   
รายช่ือผู�สมัคร 
1. ชื่อ-สกุล: ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี:  
 E-mail:  
2. ชื่อ-สกุล: ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี:  
 E-mail:  
3. ชื่อ-สกุล: ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี:  
 E-mail:  
4. ชื่อ-สกุล: ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี:  
 E-mail:  
5. ชื่อ-สกุล: ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี:  
 E-mail:  
6. ชื่อ-สกุล: ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี:  
 E-mail:  
7. ชื่อ-สกุล: ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี:  
 E-mail:  
8. ชื่อ-สกุล: ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี:  
 E-mail:  
 
อาจารย�ท่ีปรึกษา 
ชื่อ-สกุล: โทร:  
E-mail:  
 
ส�งใบสมัคร  
1.  ทางโทรสาร 073-709030 ต�อ 3100 
2. E-mail: aslan_h@hotmail.com 
3. นักเรียนท่ีมีความประสงค5จะเข�าพักในหอพักมหาวิทยาลัยโปรดแจ�งรายชื่อล�วงหน�าและแนบมาพร�อมกับ

แบบฟอร5มนี้ 
 
 
 



 

 
สอนเสริมความรู�รายวิชาวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร� 

แก�นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
************************************** 

 
โรงเรียน:   
รายช่ือผู�สมัคร 
9. ชื่อ-สกุล: ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี:  
 E-mail:  
10.ชื่อ-สกุล: ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี:  
 E-mail:  
11.ชื่อ-สกุล: ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี:  
 E-mail:  
12.ชื่อ-สกุล: ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี:  
 E-mail:  
13.ชื่อ-สกุล: ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี:  
 E-mail:  
14.ชื่อ-สกุล: ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี:  
 E-mail:  
15.ชื่อ-สกุล: ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี:  
 E-mail:  
16.ชื่อ-สกุล: ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี:  
 E-mail:  
 
อาจารย�ท่ีปรึกษา 
ชื่อ-สกุล: โทร:  
E-mail:  
 
ส�งใบสมัคร  
1.  ทางโทรสาร 073-709030 ต�อ 3100 
2. E-mail: aslan_h@hotmail.com 
3. นักเรียนท่ีมีความประสงค5จะเข�าพักในหอพักมหาวิทยาลัยโปรดแจ�งรายชื่อล�วงหน�าและแนบมาพร�อมกับ

แบบฟอร5มนี้ 
 
 



 

 
สอนเสริมความรู�รายวิชาวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร� 

แก�นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
************************************** 

 
โรงเรียน:   
รายช่ือผู�สมัคร 
17.ชื่อ-สกุล: ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี:  
 E-mail:  
18.ชื่อ-สกุล: ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี:  
 E-mail:  
19.ชื่อ-สกุล: ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี:  
 E-mail:  
20.ชื่อ-สกุล: ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี:  
 E-mail:  
21.ชื่อ-สกุล: ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี:  
 E-mail:  
22.ชื่อ-สกุล: ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี:  
 E-mail:  
23.ชื่อ-สกุล: ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี:  
 E-mail:  
24.ชื่อ-สกุล: ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี:  
 E-mail:  
 
อาจารย�ท่ีปรึกษา 
ชื่อ-สกุล: โทร:  
E-mail:  
 
ส�งใบสมัคร  
1.  ทางโทรสาร 073-709030 ต�อ 3100 
2. E-mail: aslan_h@hotmail.com 
3. นักเรียนท่ีมีความประสงค5จะเข�าพักในหอพักมหาวิทยาลัยโปรดแจ�งรายชื่อล�วงหน�าและแนบมาพร�อมกับ

แบบฟอร5มนี้ 
 
 



 
สอนเสริมความรู�รายวิชาวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร� 

แก�นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
************************************** 

 
โรงเรียน:   
รายช่ือผู�สมัคร 
25.ชื่อ-สกุล: ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี:  
 E-mail:  
26.ชื่อ-สกุล: ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี:  
 E-mail:  
27.ชื่อ-สกุล: ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี:  
 E-mail:  
28.ชื่อ-สกุล: ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี:  
 E-mail:  
29.ชื่อ-สกุล: ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี:  
 E-mail:  
30.ชื่อ-สกุล: ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี:  
 E-mail:  
31.ชื่อ-สกุล: ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี:  
 E-mail:  
32.ชื่อ-สกุล: ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี:  
 E-mail:  
 
อาจารย�ท่ีปรึกษา 
ชื่อ-สกุล: โทร:  
E-mail:  
 
ส�งใบสมัคร  
1.  ทางโทรสาร 073-709030 ต�อ 3100 
2. E-mail: aslan_h@hotmail.com 
3. นักเรียนท่ีมีความประสงค5จะเข�าพักในหอพักมหาวิทยาลัยโปรดแจ�งรายชื่อล�วงหน�าและแนบมาพร�อมกับ

แบบฟอร5มนี้ 
 
 
 



 

 
สอนเสริมความรู�รายวิชาวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร� 

แก�นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
************************************** 

 
โรงเรียน:   
รายช่ือผู�สมัคร 
33.ชื่อ-สกุล: ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี:  
 E-mail:  
34.ชื่อ-สกุล: ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี:  
 E-mail:  
35.ชื่อ-สกุล: ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี:  
 E-mail:  
36.ชื่อ-สกุล: ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี:  
 E-mail:  
37.ชื่อ-สกุล: ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี:  
 E-mail:  
38.ชื่อ-สกุล: ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี:  
 E-mail:  
39.ชื่อ-สกุล: ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี:  
 E-mail:  
40.ชื่อ-สกุล: ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี:  
 E-mail:  
 
อาจารย�ท่ีปรึกษา 
ชื่อ-สกุล: โทร:  
E-mail:  
 
ส�งใบสมัคร  
1.  ทางโทรสาร 073-709030 ต�อ 3100 
2. E-mail: aslan_h@hotmail.com 
3. นักเรียนท่ีมีความประสงค5จะเข�าพักในหอพักมหาวิทยาลัยโปรดแจ�งรายชื่อล�วงหน�าและแนบมาพร�อมกับ

แบบฟอร5มนี้ 
 
 



 
 
 
 
 


