
แผนการให้บริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2563 

งานบริการวิชาการ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์บริการ
วิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ในสามจังหวัดชายแดนใต้  โดยคณะฯ ได้ออกแบบ
โครงการเพ่ือการบริการวิชาการด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้และศาสตร์การสอนแนวใหม่   ร่วมพัฒนานักเรียนใน
พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้สู่แนวทางและนโยบายของรัฐบาล   

นอกจากนี้  ยั งมีการบริการวิชาการ เ พ่ือแสดงศักยภาพในการจัดการศึกษา เ พ่ือน าไปสู่ 
Entrepreneurial University โดยใช้กิจกรรมการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ การสาธิตและร่วมผลิตผลิตภัณฑ์
ของแต่ละสาขารายวิชา และกิจกรรม Startup   โดยการน าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ไข
ปัญหา การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้   
 
วัตถุประสงค์ 
 1.   เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ในสามจังหวัดชายแดนใต้   

2.   เพ่ือการบริการวิชาการด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้และศาสตร์การสอนแนวใหม่   ร่วมพัฒนา
นักเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้สู่แนวทางและนโยบายของรัฐบาล   

3.   เพ่ือแสดงศักยภาพในการจัดการศึกษา เพ่ือน าไปสู่ Entrepreneurial University โดยใช้
กิจกรรมการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การสาธิตและร่วมผลิตผลิตภัณฑ์ของแต่ละสาขารายวิชา 
และกิจกรรม Startup   โดยการน าองคค์วามรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้กับนักเรียนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้   
 
เป้าประสงค์    

1.    มีระบบการบริหารจัดการเรียนการสอน การวิจัยสู่การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะอาชีพเพ่ือให้การ
บริการวิชาการท่ีดีแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

2.    สร้างความร่วมมือในการบริการวิชาการและน้อมน าแนวทางพระราชด าริให้ตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
 
กลยุทธ์ 
 1.   บริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และสร้างความเข้มแข็ง เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของชุมชน ร่วมกับการพัฒนานักเรียนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้
และศาสตร์การสอนแนวใหม่    
 2.   แสดงศักยภาพในการจัดการศึกษา เพ่ือน าไปสู่ Entrepreneurial University โดยใช้กิจกรรม
การเสริมทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การสาธิตและร่วมผลิตผลิตภัณฑ์ของแต่ละสาขารายวิชา และ
กิจกรรม Startup   โดยการน าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา  

 
 
 



โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 63 

ที ่ โครงการ วัน-เวลา  ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อครั้งที่ 13 

1-3 ก.พ.63 
21-23 มี.ค. 63 
27-31 มี.ค. 63 
5-7 ก.ค. 63 

ดร.อาสลัน  

2 โครงการส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อพัฒนา
จังหวัดชายแดนใต้กิจกรรมประกวดการ
แข่งขัน พัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องในวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร ์

4-8 ก.พ. 63 อ.จิตติมา  

3 โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อ
สุขภาพจากฐานทรัพยากรชุมชน 

พ.ย. 63 อ.พงษ์พันธ์  

4 โครงการจัดกิจกรรมนิทรรศการ การ
ประกวดแข่งขันวิทยาศาสตร์ 

 18-20 ส.ค. 63 ดร.กนกวรรณ  

5 โครงการพัฒนาการเรียนภาคปฏิบัติการ
โรงเรียนดารุสสาลาม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 

ม.ค.-ก.พ. 63 ผศ.ดร.รักชนก 
ภูวพัฒน์ 

 

6 โครงการค่ายอาสาบูรณาการการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการ ส่งเสริมพหุ
วัฒนธรรมที่เข้มแข็งสนับสนุนศาสนวิถี 1 วัด 
1 มัสยิด 1 อ าเภอ เพ่ือสันติสุขในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

เม.ย.63-ก.ค.63 อาจารย์วาริน 
นราวิทย์ 

 

7 โครงการผลิตเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อ
แจกจ่ายแก่ส่วนราชการและประชาชน 

มี.ค.63-เม.ย. 63 ดร.อาสลัน 
ดร.จารุวรรณ  

 

8 โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ไวรัส2019 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มิ.ย.63-ก.ค. 63 ผศ.ดร.รักชนก 
ภูวพัฒน์ 

 

9 โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์แก่ครูในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา :กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ผ่าน
ชุดการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

 ดร.อาสลัน  

 
 



แผนการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
โครงการกิจกรรม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
62 

พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อครั้งที่ 
13 

            ดร.อาสลัน 

2 โครงการส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัด
ชายแดนใต้กิจกรรมประกวดการแข่งขัน พัฒนา
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่อง
ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

            อ.จิตติมา 

3 โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพ
จากฐานทรัพยากรชุมชน 

            อ.พงษ์พันธ์ 

4 โครงการจัดกิจกรรมนิทรรศการ การประกวดแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ 

            ดร.กนกวรรณ 

5 โครงการพัฒนาการเรียนภาคปฏิบัติการโรงเรียนดา
รุสสาลาม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 

            ผศ.ดร.รักชนก 
ภูวพัฒน์ 

6 โครงการค่ายอาสาบูรณาการการเรียนการสอนและ
บริการวิชาการ ส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
สนับสนุนศาสนวิถี 1 วัด 1 มัสยิด 1 อ าเภอ เพื่อ
สันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

            อาจารย์วาริน 
นราวิทย์ 

7 โครงการผลิตเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อ
แจกจ่ายแก่ส่วนราชการและประชาชน 

            ดร.อาสลัน 
ดร.จารุวรรณ 

 



โครงการกิจกรรม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. 
62 

พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

8 โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโร
น่า ไวรัส 2019 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

            ผศ.ดร.รักชนก 
ภูวพัฒน์ 

9 โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์แก่ครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษา :
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ผ่านชุดการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ 

            ดร.อาสลัน 

 


