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การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐



จดหมายขาวภาควิชาชีววิทยา  ปที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2556 – เดือนพฤษภาคม 2556

 สวัสดีคะ Bionewsletter ฉบับนี้ ไดจัดทําประมวลภาพ

การแขงขันชีววิทยาโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ 10  (The 10th 

Thailand Biology Olympiad) ซึ่งศูนยชีววิทยาโอลิมปก สอวน. 

มหาวิทยาลยันเรศวร ไดรบัเกยีรติใหเปนเจาภาพจดัการแขงขัน ในระหวาง

วันที่ 5 – 9 เมษายน 2556 ที่ผานมา โดยมีภาพพิธีเปดและปดการแขงขัน 

รวมท้ังภาพประทับใจในงานเลี้ยงตอนรับและทัศนศึกษาที่ทีมงาน

เก็บมาฝากอีกมากมาย สําหรับคอลัมนรายงานพิเศษฉบับน้ีขอนําประวัติ

และผลงานของรองศาสตราจารยและผู ช วยศาสตราจารยคนใหม

ของภาควิชาฯ มาเผยแพรเพ่ือแสดงความยินดีในโอกาสรับตําแหนงใหม

ดวยคะ

 และเนื่องจากในชวงนี้มีการจัดโครงการและกิจกรรมตาง ๆ 

หลายโครงการ จึงจําเปนตองตัดบางคอลัมนออกไป สําหรับเรื่องนารูใน

หัวขอ “บูรณาการเรื่องการกิน” ตอน 2 ซึ่งเปนตอนจบนั้น ขอยกไปไว

ฉบบัหนาคะ สาํหรับคอลมันแลกเปลีย่นเรยีนรูขอฝากไวสาํหรับแนวคดิดาน

การจัดการขยะงาย ๆ อยากใหทานผูอานลองนําไปใชนะคะ 

 ทายทีส่ดุนี ้ตองขอขอบคณุทานผูอานทีต่ดิตาม Bionewslet-

ter มาโดยตลอด และทานสามารถรวมแสดงความคิดเห็นมาไดตาม 

email ดานลางนี้นะคะ 

จากใจบรรณาธิการ

สุนีย สีธรรมใจ

suneese@nu.ac.th

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปรัชญา “ชีววิทยาเชี่ยวชาญ สรางผลงานวิจัยและนวัตกรรม นําความกาวหนาสูชุมชน”

ปณิธาน “ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มุงมั่นในการพัฒนาองคกรให  

    มีชื่อเสียง ทางดานการวิจัยและนวัตกรรม ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและ

   มีอัตลักษณที่สอดคลองกับความตองการของสังคม เปนแหลงบริการถายทอดความรูทางวิชาการ

   สูชุมชน”

วิสัยทัศน “เปนภาควิชาที่มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ ดานการวิจัยและนวัตกรรม นําความรูภูมิปญญาไทยมาตอยอดเพื่อพัฒนา
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 ควบคูคุณธรรม สามารถสรางชื่อเสียงใหกับสถาบัน และนําพาสังคมสูการเรียนรู” 
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โครงการภาควิชาฯ  

 “โครงการสัมมนานิสิตสหกิจศึกษาและการศึกษาอิสระ”

 “โครงการ Biology Leader Camp” 

 “โครงการอบรมเทคนิคทางชีววิทยาสําหรับศิษยเกา”  

เรื่องเดนในฉบับ  

 “การแขงขันชีววิทยาโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐”  

รายงานพิเศษ

 “รองศาสตราจารยและผูชวยศาสตราจารยคนใหม 

 ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร”

ภาพเปนขาว

    โครงการสงเสริมวิชาการและพัฒนามาตรฐานอัจฉริยภาพทาง

    วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ครั้งที่ 4

    โครงการบริการวิชาการสูสังคมดานสัตววิทยา

งานประชุมสัมมนา 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตรวิจัย” ครั้งที่ 5 

 การประชุมวิชาการพฤกษศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 7 

 การประชุมวิชาการ “อนุกรมวิธานและซิสเทมาติกสใน    

 ประเทศไทย” ครั้งที่ 3 

แลกเปลี่ยนเรียนรู

“รูรักษสิ่งแวดลอมกับการจัดการขยะ”

สารบัญ
หนา

ทักทายกันกอน

จดหมายขาวภาควิชาชีววิทยา

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปรัชญา

ปณิธาน

  มีชื่อเสียง ทางดานการวิจัยและนวัตกรรม ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและ

  มีอัตลักษณที่สอดคลองกับความตองการของสังคม เปนแหลงบริการถายทอดความรูทางวิชาการ

  สูชุมชน”
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โครงการภาควิชาฯ

 โครงการสั มมนานิ สิตสห กิจศึ กษาและ

การศึกษาอิสระ เปนโครงการท่ีจัดขึ้นเปนประจํา

ในชวงเดือนมีนาคมของทุกป เพื่อใหนิสิตชั้นปที่ 4 

ไดนําเสนอผลงานจากการเรียนรูในรายวิชาสหกิจศึกษา

และการศึกษาอิสระ ซึ่งเปนรายวิชาสุดทายกอนจบ

การศึกษาโดยจะเนนการฝกปฏิบัติโดยนําความรูที่ได

ศึกษามาไปประยุกตใชในการทํางานจริงรวมถึงการทํา

โครงงาน อันจะกอใหเกิดการพัฒนาตนเองในดานตางๆ 

สําหรับในปการศึกษา 2556 นี้มีหัวขอการศึกษาอิสระ

รวม 34 หวัขอ และหนวยงานท่ีนสิติไปเขารวมสหกิจศกึษา

ทัง้สิน้จํานวน 20 หนวยงาน โดยมกีารจดัท้ังแบบ Poster 

Presentation และ Oral Presentation และมกีจิกรรม

พิเศษในปนี้คือ “การประกวดโปสเตอรในดวงใจ” 

ซ่ึงไดรบัความสนใจเปนอยางมากจากนสิติและคณาจารย

ผูเขารวมโครงการฯ

“โครงการสมัมนานสิติสหกจิศกึษาและการศกึษาอิสระ”

ภาพ บรรยากาศในการนําเสนอผลงานแบบ Poster Presentation ภาพ บรรยากาศในการนําเสนอผลงานแบบ Oral  Presentation

ภาพ  นิสิตและอาจารยถายภาพรวมกัน

        ภาพ นางสาวอภิญญา แสงอวม นิสิตชั้นปที่ 4 

รับรางวัลคะแนนโหวตสูงสุด “โปสเตอรในดวงใจ” 

หัวขอเรื่อง “การวินิจฉัย B-thalassemia 

กอนคลอดดวยเทคนิค multiplex ARMS” 

จาก ดร.อุบลวรรณ บุญฉํ่า หัวหนาภาควิชาฯ



ภาพ  อาจารยและศิษยเกาที่เขารวมการอบรมในโครงการฯ ถายภาพรวมกัน

4

 เมื่อวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2556 ดร. เนริสา คุณประทุม 

รองหัวหนาภาควิชาชีววิทยาฝายกิจการนิสิต พรอมดวยทีมงาน 

ไดจัดโครงการ Biology Leader Camp คร้ังท่ี 5 ขึ้น สําหรับผูนํา

กจิกรรมนสิติและนสิติทีส่นใจทกุชัน้ปของภาควชิาฯ โดยวิทยากรรบัเชญิ 

คุณฉัตรชัย เชื้อรามัญ หรือ ครูไข อํานวยการศูนยประสานงานเด็ก

และเยาวชนสรางสรรคเพื่อชีวิตและสิ่งแวดลอมและสํานักขาวเด็กและ

เยาวชน และทีมงานมืออาชีพ โดยผลสรุปจากโครงการน้ีท้ังนิสิตและ

“โครงการ Biology Leader Camp”

“โครงการอบรมเทคนิคทางชีววิทยา

สําหรับศิษยเกา” 
 เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2556 ภาควิชาฯ ไดจัดโครงการ 

“อบรมเทคนิคทางชีววิทยาสําหรับศิษยเกา”  อันเปนภารกิจที่สําคัญ

อยางหนึ่งในดานการบริการวิชาการ โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อมุงกลุม

เปาหมายหลัก คือศิษยเกาของภาควิชาฯ เพื่อเปนการพัฒนาความรูและ

เสริมทักษะดานวิชาการใหกับศิษยเกา โดยมี ดร.มลิวรรณ นาคขุนทด 

และดร.ประสุข โฆษวิฑิตกุล อาจารยประจําภาควิชาฯ เปนวิทยากร

ในการอบรมดงักลาว งานนีน้อกจากจะไดพฒันาความรูใหม ๆ  เพ่ิมเตมิแลว

ยงัเปนเชือ่มสายสัมพนัธและสรางเครอืขายระหวางศิษยเกากบัภาควชิาฯ 

เพ่ือใหเกิดความรวมมือทางดานวิชาการและกิจกรรมตาง ๆ ในอนาคต

ตอไป

ทีมงานอาจารยพูดเปนเสียงเดียวกันวาคุมคาจริงๆ เพราะนอกจากจะได

ฝกทักษะกระบวนการวางแผนงานและการแกไขปญหาแลวยังไดเรียนรู

ประสบการณและมุมมองใหมๆ ที่สามารถนํามาประยุกตใชการดําเนิน

ชีวิตและงานกิจกรรมนิสิตไดอยางดียิ่ง ทั้งนี้สามารถเขารับชมภาพรวม

กิจกรรมในโครงการนี้ไดที่  

Bio Leadership Camp : Naresuan University 

http://www.youtube.com/watch?v=BOYd5bUtsPw
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การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐

The 10th Thailand Biology Olympiad (10th TBO)

วันที่ ๕ – ๙ เมษายน ๒๕๕๖

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เรื่องเดนในฉบับ

โดย

 มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา

ในพระอปุถมัภสมเดจ็พระเจาพีน่างเธอ เจาฟากลัยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราช

นครินทร โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปนประธาน

รวมกับ มหาวทิยาลยันเรศวร และ สถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

 ดวยในโอกาสที่ ศูนยชีววิทยาโอลิมปก สอวน. มหาวิทยาลัย

นเรศวร ไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพจัดการแขงขันชีววิทยาโอลิมปก

ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ (The 10th Thailand Biology Olympiad) 

ในระหวางวนัที ่๕ – ๙ เมษายน ๒๕๕๖ ทีผ่านมา เรือ่งเดนในฉบบันี ้จงึขอ

ประมวลภาพเหตุการณการจัดการแขงขันครั้งนี้ ซึ่งรวมเวลากวา ๕ วัน 

ที่ผูเขารวมโครงการทั้งสิ้นกวา ๒๘๐ คน ประกอบดวยนักเรียนตัวแทนที่

คัดเลือกมาจากคาย สอวน. (คาย ๒) จากศูนยสอวน.ทั่วประเทศ คณะครู

อาจารย และคณะกรรมการดําเนินงาน ที่ไดเดินทางมารวมแขงขัน และ

เปนกําลังใจใหผูเขาแขงขันครั้งสําคัญครั้งนี้  

ประมวลภาพพิธีเปดการแขงขันชีววิทยาโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖

ตัวแทนนักเรียนจากศูนยสอวน. เชิญธงประจําศูนยฯ ศาสตราจารยนายแพทย จรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิ สอวน. 

ใหเกียรติมาเปนประธาน ในพิธีเปดการแขงขันฯ

ตัวแทนนักเรียนผูเขาแขงขันฯ  นํากลาวปฏิญาณตน ตัวแทนคณะกรรมการฯ นํากลาวปฏิญาณตน

 การแขงขันชวีวิทยาโอลมิปกระดบัชาต ิ มกีารดาํเนนิการสอบทัง้

ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิซ่ึงใชขอสอบมาตรฐานเดยีวกนั มกีารพจิารณา

ขอสอบจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิโดยละเอียด มีการกําหนดเกณฑ

การใหคะแนนและตัดสินผลการแขงขันจากฝายวิชาการซึ่งมาจากผูแทน

ศูนย สอวน. ทั่วประเทศ โดยยึดหลักของ “ธรรมนูญการแขงขันชีววิทยา

โอลมิปกระดบัชาต”ิ (ฉบบัปรบัปรุง  ๒๕๕๕) และเปนไปตามวตัถปุระสงค

ของมูลนิธิฯ คือ เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาดานชีววิทยา สงเสริม

ใหนกัเรยีนไดแสดงความสามารถดานสตปิญญาและพฒันาศกัยภาพของ

ตนเอง และเปนการสรางสัมพันธไมตรีและเครืองขายของนักเรียนคาย

โอลิมปกจากศูนย สอวน. ตาง ๆ ทั่วประเทศ
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ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแกน

ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิณ ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา  ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ศูนย สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ศูนย สอวน. โรงเรียนเทพศิรินทร     ศูนย สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพประทับใจในการทัศนศึกษาของอาจารยผูแทนศูนย สอวน. ณ จังหวัดสุโขทัย ที่อุทยานประวัติศาสตรศรีสันาลัย 

พิพิธภัณฑผาทองคํา บานหาดเสี้ยว และชมวิธีการทําทองโบราณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๖

6
นักเรียนผูเขาแขงขันและอาจารยผูแทนศูนยสอวน.

ถายภาพเปนที่ระลึกรวมกับประธานในพิธีฯ และผูสนับสนุนการแขงขัน
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นั่งรถรางชมเมืองพิษณุโลก

ประมวลภาพพิธีปดการแขงขันชีววิทยาโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖

ศ.ดร.สุจินต จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ใหเกียรติมาเปนประธานกลาวปดการแขงขันฯ

พิธีมอบธงการเปนเจาภาพครั้งที่ ๑๑

ใหกับมหาวิทยาลัยทักษิณ

นักเรียนผูไดรับรางวัลเหรียญทอง  

นักเรียนผูไดรับรางวัลเหรียญเงิน  

นักเรียนผูไดรับรางวัลเหรียญทองแดง  

 ประมวลภาพการแขงขันชีววิทยาโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ นี้เปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น ในโอกาสนี้ขอแสดงความชื่นชม

ในความตัง้ใจพากเพยีรของผูเขาแขงขนัทกุคนทีส่ามารถมาถงึวนัน้ี ขอเปนกาํลงัใจใหประสบความสาํเรจ็ในกาวตอไปขางหนาตามทีมุ่งมัน่ตัง้ใจ

ไว และขอขอบคุณทุกทานที่ชวยทําใหการจัดงานครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ขอบคุณคะ
@ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมษายน ๒๕๕๖ 

ดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่:  http://www.posn.or.th/images/stories/result-tbo2013.pdf

http://www.sci.nu.ac.th/TBO10/index.php 

เรียนรู่ภูมิปญญาไทย บานจาทวี

สักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกราบนมัสการ พระพุทธชินราช

นารูประวัติศาสตรกําแพงเพชร สังสรรคสรางสัมพันธไมตรี

ส่วนหนึ่งของกิจกรรมนักเรียนผู้เข้าแข่งขันฯ
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          รายงานพิเศษ          รายงานพิเศษ

 รศ.ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ มีความสนใจและทําการศึกษา

วิจัยทางดานกีฏวิทยามาเปนเวลานานกวา 10 ป โดยมีผลงานวิจัยที่โดด

เดนหลายเรื่อง มีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและ

ระดบันานาชาตอิกีกวา 20 ผลงาน นอกจากนีย้งัไดนาํเสนอผลงานในการ

ประชุมวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศอยางตอเนื่อง ตัวอยางผล

งานวิจัยที่โดดเดนและมีความสําคัญดานความหลากหลายชีวภาพ ไดแก 

“First record of the fi refl y genus Pygoluciola Wittmer (Co-

leoptera: Lampyridae: Luciolinae) in Thailand.” ซึ่งไดรับการ

ตพีมิพในวารสาร Lampyrid นอกเหนือจากงานสอนในภาควิชาฯ รศ.ดร.

วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ ยังเปนหนึ่งในผูเขียนหนังสือ “ชีววิทยาของผึ้ง” 

ซึ่งเปนหนังสือในโครงการสนับสนุนการจัดทําตนฉบับหนังสือใหมที่ทรง

คุณคา ลําดับที่ 3 ของ สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ 

ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

“รองศาสตราจารย ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ”

สวนหนึ่งของผลงานวิจัย

และการเขียนตํารา

ของ รศ.ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ

 มใิชเพยีงแตงานสอนและงานวิจยัเทานัน้ รศ.ดร.วนัดี วฒันชยัยิง่

เจรญิ ยงัดาํรงตาํแหนงบรหิารในตาํแหนงผูอาํนวยการโรงเรยีนมธัยมสาธติ 

มหาวทิยาลยันเรศวร และรกัษาการผูอาํนวยการสถานวจิยัเพือ่ความเปน

เลศิทางวชิาการดานความหลากหลายทางชีวภาพ ซึง่แมจะเปนภาระหนกั

แต รศ.ดร.วนัด ีวฒันชัยยิง่เจรญิ กอ็ทุศิตนและปฏิบติัหนาท่ีดวยดีเสมอมา 

 พวกเราชาวชีววิทยา มีความภาคภูมิใจและขอรวมแสดง

ความยินดี พรอมสงกําลังใจใหกับ รศ.ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ เพื่อ

พัฒนาองคกรและประเทศชาติตอไป

 Bionews ฉบับนี้ขอนําเสนอคอลัมนรายงานพิเศษ “รองศาสตราจารยและผูชวยศาสตราจารยคนใหม ประจําภาควิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร” เพื่อรวมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ ในโอกาสไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทาง

วชิาการเปน “รองศาสตราจารย” และผูชวยศาสตราจารย ดร.เชดิศกัดิ ์ทพัใหญ ในโอกาสไดรบัการแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนงทางวชิาการเปน 

“ผูชวยศาสตราจารย” และในโอกาสนี้จึงขอนําเสนอประวัติและผลงานของอาจารยทั้งสองทานไวโดยยอ ดังนี้
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สวนหนึ่งของผลงานวิจัยและการเขียนหนังสือของ ผศ.ดร.เชิดศักดิ์ ทัพใหญ

ผูชวยศาสตราจารย

ดร.เชิดศักดิ์ ทัพใหญ

 ผศ.ดร.เชดิศกัดิ ์ทัพใหญ มคีวามสนใจและเชีย่วชาญ

ทางดานอนกุรมวธิานของพชื โดยเฉพาะอยางยิง่พืชวงศกลอย 

(Dioscoreaceae) ของประเทศไทย โดยไดเร่ิมศึกษาวิจัย

อยางจริงจังตั้งแตป 2543 จนถึงปจจุบันมีผลงานตีพิมพเผย

แพรในวารสารวิชาการทั้ง

 ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาตมิากกวา 15 ผลงาน 

ผลงานวจิยัชิน้สาํคญัทีโ่ดดเดน ไดแก ผลงานการศกึษาอนกุรม

วิธานของพืชวงศกลอย (Dioscoreaceae) ของประเทศไทย 

ซึ่งตีพิมพเผยแพรใน “Flora of Thailand” โดยเปน

ผูวิจัยรวมในโครงการพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย 

(Flora of Thailand Project) ซึ่งดําเนินการโดยหอพรรณ

ไม กรมอุทยานสัตวปาและพันธุพืช รวมกับนักพฤกษศาสตร

ผูเชีย่วชาญทัง้ชาวไทยและชาวตางประเทศ นอกจากน้ียงัเปน

ผูเขียนหนังสือ “คูมือดอกไม” ฉบับพกพา ของสํานักพิมพ

สารคดี เพ่ือเผยแพรและจําหนายใหกับผูสนใจทั่วไป โดยมี

ขอมูลเบื้องตนทางดานพฤกษศาสตรของดอกไมแตละชนิด

เพื่อประโยชนในการศึกษาอีกดวย 

 นอกเหนอืจากงานวิจยัแลว ผศ.ดร.เชดิศกัด์ิ ทพัใหญ 

ยังมีภาระงานสอนใหกับนิสิตในภาควิชาฯ ในรายวิชาตาง ๆ 

อาทิเชน วิชาพฤกษศาสตร สัณฐานวิทยาของพืช ภูมิศาสตร

พืช และอนุกรมวิธานของพืช เปนตน

 พวกเราชาวชีววทิยา มคีวามภาคภมูใิจและขอรวม

แสดงความยนิด ีพรอมสงกาํลงัใจใหกบั ผศ.ดร.เชดิศกัดิ ์ทัพ

ใหญ เพื่อพัฒนาองคกรและประเทศชาติตอไป
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          ภาพเปนขาว          ภาพเปนขาว

 ในชวงระหวางวันท่ี 28 เมษายน 

– 2 พฤษภาคม 2556 ภาควิชาชีววิทยา

ไดเขารวมในโครงการสงเสริมวิชาการและ

พัฒนามาตรฐานอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร

แ ล ะคณิ ตศ าสตร   สํ า ห รั บนั ก เรี ย น ช้ั น

มัธยมศึกษาตอนต น ครั้ ง ท่ี  4 ประจําป 

การศึกษา 2555 ของคณะวิทยาศาสตร ที่

จั ด ขึ้ น สํ า ห รั บนั ก เรี ย น ช้ั น มั ธ ยมศึ กษ า

ตอนตน โดยมีคณาจารยของภาควิชาฯ รวม

“โครงการสงเสริมวิชาการและพัฒนามาตรฐานอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร” ครั้งที่ 4

 ด  ว ย ค ณ า จ า ร ย  ส  ว น ห นึ่ ง ใ น

ภาควิชาฯ ที่มีความเชี่ยวชาญทางสัตววิทยา 

มองเหน็ความสาํคญัในการทีจ่ะฟนฟคูวามรูทาง

สัตววิทยาที่มีหลากหลายสาขา โดยใหความรู

ความเขาใจที่ถูกตอง เพิ่มเติมเสริมความรู ใน

ดานตางๆ ตั้งแตสัตวไมมีกระดูกสันหลังจนถึง

สตัวมกีระดกูสนัหลงั ใหกับนกัเรียน ครอูาจารย 

นิสิตนักศึกษา และผูสนใจท่ัวไป เพื่อกระตุน

ความสนใจและนําไปสูการใชประโยชนดาน

ตางๆ เชน การเรียนการสอน การทําวิจัยตั้งแต

ระดับงาย เชน โครงงานวิทยาศาสตรในระดับ

เปนกรรมการฝายวิชาการ ซึ่งนักเรียนที่เขา

ร วมโครงการจะไดรับการฝกปฏิบัติการใน

การคิดและทดลองทําโครงงานวิทยาศาสตร

ทางดานชีววิทยา เพื่อเสริมสรางทักษะทาง

ดานกระบวนการทางวิทยาศาสตร อันจะ

เปนพื้นฐานสําคัญในการเสริมสรางเยาวชน

เพื่อนําไปสูการพัฒนาประเทศชาติทางดาน

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรตอไปในอนาคต

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมไปถึงการ

พฒันาการเรยีนการสอนสูการสรางทศันคตทิาง

ชีววิทยาและสัตววิทยา ใหเกิดข้ึนแกเด็กและ

เยาวชนในโรงเรียนเกิดความสนใจทางชีววิทยา 

สัตววิทยา นิเวศวิทยา และมีจิตวิทยาศาสตร

มากขึ้น   

 ดังน้ันจึงไดดําเนินการจัด “โครงการ

บริการวิชาการสูสังคมดานสัตววิทยา” จํานวน

ทัง้สิน้ 4 โครงการยอย ไดแก โครงการ “สขุภาพดี 

ไมมพียาธ”ิ โครงการ “การอบรมเชงิปฏบิตักิาร

เรื่องโลกของสัตวขาขอ” โครงการ “โครงการ

“โครงการบริการวิชาการสูสังคมดานสัตววิทยา”
อบรมปฏิบัติการสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยา

ของสตัว” และโครงการ “การอบรมเชงิปฏบิตัิ

การ การเปนผูนําดูนกและการจัดกิจกรรมนัก

ดูนกรุนเยาว” ทั้งนี้ไดรับการสนับสนุนจากงบ

ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2556 ของมหาวิทยาลัย อันถือเปนสวนหน่ึง

ของกิจกรรมการบริการวิชาการของภาควิชาฯ 

และนอกจากนีย้งัมกีารบรูณาการการใหบรกิาร

สูสงัคมสูการเรยีนการสอน และการทํางานวจิยั

ของอาจารยในกลุมสัตววิทยาอีกดวย

ภาพ สวนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการ “สุขภาพดี ไมมีพยาธิ” 

ภาพ สวนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเปนผูนําดูนกและการจัดกิจกรรมนักดูนกรุนเยาว”

ภาพ  สวนหนึง่ของกจิกรรมในโครงการ 

“อบรมปฏิบัติการสัณฐานวิทยาและ

สรีรวิทยาของสัตว” 

ภาพ สวนหนึง่ของกจิกรรมในโครงการ 

“การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโลกของ

สัตวขาขอ”           

“โครงการบริการวิชาการสูสังคมดานสัตววิทยา”

ภาพ สวนหนึง่ของกจิกรรมในโครงการ 

“การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโลกของ

สัตวขาขอ”           



11
งานประชุมสัมมนา

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตรวิจัย” ครั้งที่ 5 
 ดวยในระหวางวันที่ 4-5 มีนาคม 2556 คณาจารยและ

นิสิตบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ ไดเขารวมประชุมวิชาการระดับชาติ 

ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตรวิจัย” 

ครั้ งที่  5 เพื่อเป นการเผยแพร ผลงานทางวิชาการสู สาธารณะ 

      การประชมุวชิาการพฤกษศาสตรแหงประเทศไทย ครัง้ที ่7 
 ในระหวางวันที่  3-5 เมษายน 2556 ที่ผ านมา ผู ช วย

ศาสตราจารย ดร. อนุพันธ กงบังเกิด พรอมดวยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

ไดเขารวมประชุมในการประชุมวิชาการพฤกษศาสตรแหงประเทศไทย 

ครั้งที่  7 ภายใตหัวขอ “พฤกษศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

อันจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอนิสิตในการพัฒนาและแลกเปลี่ยน

ความรูดานวิชาการทางดานพฤกษศาสตร เพื่อการพัฒนาผลงานทาง

วิชาการและวิจัยสูระดับชาติตอไป

การประชุมวิชาการ “อนุกรมวิธานและซิสเทมาติกส 

ในประเทศไทย” ครั้งที่ 3 
 เพื่อเปนการปลูกฝงและเสริมสรางคุณลักษณะของนักวิจัย

ใหกับนิสิตทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ 

ดร.เนริสา คุณประทุม รองหัวหนาภาควิชาฯ ไดนําทีมนิสิตทุนเรียนดี 

และทุน พสวท. เขารวมในการประชมุวชิาการการอนรุกัษความหลาก

หลายทางชีวภาพ “อนุกรมวิธานและซิสเทมาติกสในประเทศไทย” 

ครั้งที่ 3 ณ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในระหวาง

วันท่ี 11 – 13 พฤษภาคม 2556 ที่ผานมา ทําใหนิสิตมีโอกาสไดรับ

ฟงประสบการณของนักวิจัยจากทั่วประเทศ และไดเรียนรู แนวทาง

ในการทํางานวิจัยทางดานอนุกรมวิธานและซิสเทมาติกสจากผูเขา

รวมนําเสนอผลงาน นอกจากน้ียังไดมีโอกาสเขาเย่ียมชมพิพิธภัณฑ

สถานธรรมชาติวิทยาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑแมลง 

พิพิธภัณฑเตา และอื่นๆ อีกมากมาย ซ่ึงนับเปนประโยชนอยางมาก

ตอนิสิตในการเปดโลกทัศนในการเรียนรูทางชีววิทยาใหกาวไกลตอไป

ภาพ บรรยากาศในการนําเสนอผลงานภาคโปสเตอรในการประชุมฯ

และเปนการสนับสนุนสงเสริมและพัฒนาความรูทางวิชาการใหกับนิสิต

บัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ ทําใหเกิดความเขมแข็งทางดานวิชาการและ

งานวิจยั โดยไดมกีารนาํเสนอผลงานทัง้ในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร

รวมทั้งสิ้นจํานวน 10 ผลงาน 

การประชุมวิชาการ “อนุกรมวิธานและซิสเทมาติกส 

      การประชมุวชิาการพฤกษศาสตรแหงประเทศไทย ครัง้ที ่7 



จดหมายขาวภาควิชาชีววิทยา

แลกเปลี่ยนเรียนรู

 ฉบับนี้ขอนําเสนอแนวคิดดานการจัดการขยะงาย ๆ ตาม

แนวคิด 7 R คือ Rethink, Reduce, Reuse, Recycle, Repair, Reject 

และ Return โดยหลักสําคัญคือ กอนจะทิ้งขยะควรหยุดคิดสักนิดวา

จะสามารถลดปริมาณขยะ หรือนําขยะกลับมาใชประโยชนไดหรือไม 

ชวยกันคนละไมละมือนะคะ เพื่อตัวเราและโลกของเรา 

 ขอบคุณขอมูลจาก กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

เรื่อง “แนวคิดในการจัดการขยะดวยแนวคิด 7R” 

ที่มา: http://www.environnet.in.th/?p=3917 

“รูรักษสิ่งแวดลอมกับการจัดการขยะ”

จัดทําโดย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  โทรศัพท 0-5596-3302 โทรสาร 0-5596-3301

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ตําบลทาโพธิ์

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน

ใบอนุญาตเลขที่ ๘๕/๒๕๒๑

พิษณุโลก
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