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 สวัสดีค  ะ  ในช วง น้ี นับเป นช วงฮอตของกิจกรรมและ

โครงการตาง ๆ ซึ่งเรียงแถวกันมาติด ๆ พรอมกับงานการเรียนการสอนซึ่ง

อยูในชวงภาคเรียนตนของปการศึกษา 2556 นี้  Bionewsletter ได

รวบรวมโครงการตาง ๆ ของภาควิชาฯ นํามาเผยแพรและประชาสัมพันธ

ไวเพยีงบางสวน อยางไรกต็ามทานผูอานสามารถตดิตามกิจกรรม โครงการ

และขาวประชาสัมพันธไดจากทางเว็บไซตของภาควิชาฯ และของคณะ

วิทยาศาสตรไดตลอดเวลานะคะ

 สําหรับ เรื่องเดนในฉบับ ของ Bionewsletter เลมนี้ตองยกให

กบั “โครงกำรเสวนำบณัฑิตและเชดิชเูกยีรตนิสิติดเีดน” เพราะในปนีน้บั

วามีความพิเศษกวาทุกป คือนอกจากการรวมแสดงความยินดีกับบัณฑิต

แลวภาควิชาฯ ยังจัดกิจกรรมเสวนาบัณฑิต เพื่อเปนเวทีใหความรูแกศิษย

ปจจุบันโดยศิษยรุนพี่เปนวิทยากร จะเปนอยางไรเชิญติดตามไดในเลมคะ 

รวมทัง้กจิกรรมอืน่ ๆ  ทีน่าสนใจซ่ึงสวนใหญเปนกจิกรรมทีช่วยสงเสรมิและ

พัฒนาการเรียนรูและประสบการณตาง ๆ เพิ่มเติมใหกับนิสิตในภาควิชาฯ 

 ทายท่ีสุดน้ี Bionewsletter ฉบับหนาจะขึ้นปที่ 7 แลวนะคะ 

หากมีข อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงส งมาไดที่  email 

ดานลางนี้นะคะ

จากใจบรรณาธิการ

สุนีย สีธรรมใจ

suneese@nu.ac.th

ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร มหำวิทยำลัยนเรศวร

ปรัชญำ “ชีววิทยาเชี่ยวชาญ สรางผลงานวิจัยและนวัตกรรม นําความกาวหนาสูชุมชน”

ปณิธำน “ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มุงมั่นในการพัฒนาองคกรให  

    มีชื่อเสียง ทางดานการวิจัยและนวัตกรรม ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและ

   มีอัตลักษณที่สอดคลองกับความตองการของสังคม เปนแหลงบริการถายทอดความรูทางวิชาการ

   สูชุมชน”

วิสัยทัศน “เปนภาควิชาที่มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ ดานการวิจัยและนวัตกรรม นําความรูภูมิปญญาไทยมาตอยอดเพื่อพัฒนา

 ความรูสูสากล มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหยั่งยืน ผลิตบัณฑิตชั้นนําของประเทศ ที่เพียบพรอมดวยความรู

 ควบคูคุณธรรม สามารถสรางชื่อเสียงใหกับสถาบัน และนําพาสังคมสูการเรียนรู” 

Bionewsletter    จดหมำยขำวภำควิชำชีววิทยำ 

จัดท�ำโดย:  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร    ท่ีปรึกษำ: ดร. อุบลวรรณ บุญฉํ่า, ดร. เนริสา คุณประทุม, อาจารยนงลักษณ พุมอยู  
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โครงกำรภำควิชำฯ  

“โครงการอบรมความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 

Lab safety & ISO/IEC 17025:2005”    

“โครงการสัมมนานิสิตสหกิจศึกษาและการศึกษาอิสระ”                  

เรื่องเดนในฉบับ 

“โครงการเสวนาบัณฑิตและเชิดชูเกียรตินิสิตดีเดน” 

 

รำยงำนพิเศษ 

คืนสูเหยา “เสือเหลืองคืนถิ่น ป 56”

งำนประชุมสัมมนำ 

“งานประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา” 

และ “PACCON2014”

นิทรรศการ “วิทยาศาสตรวิชาการ” ประจําปการศึกษา 2556

ภำพเปนขำว  

“โครงการ “สอวน. คาย 1”       

“โครงการสงเสริมการเรียนรูทางชีววิทยา”

“โครงการอบรมมาตรฐานวิชาชีพ”

“โครงการอบรมกลองจุลทรรศนสําหรับเยาวชน”  

ศึกษำดูงำน

“โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร”       

แลกเปลี่ยนเรียนรู

 “To Love Science”

สารบัญ
หนำ

ทักทำยกันกอน

จดหมำยขำวภำควิชำชีววิทยำ

ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร มหำวิทยำลัยนเรศวร

ปรัชญำ

ปณิธำน

  มีชื่อเสียง ทางดานการวิจัยและนวัตกรรม ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและ

  มีอัตลักษณที่สอดคลองกับความตองการของสังคม เปนแหลงบริการถายทอดความรูทางวิชาการ

  สูชุมชน”

 “เปนภาควิชาที่มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ ดานการวิจัยและนวัตกรรม นําความรูภูมิปญญาไทยมาตอยอดเพื่อพัฒนา
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3โครงกำรภำควิชำ

“โครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

 Lab safety & ISO/IEC 17025:2005”

 ดวยภำควิชำฯ โดยกำรน�ำของ ผู ช วยศำสตรำจำรย 

ด ร . ศุ ภ ลั กษณ   วิ รั ชพิ นทุ  ไ ด  ต ร ะหนั ก ถึ ง คว ำมส� ำ คัญ ใน

กำรเตรียมคุณสมบัติของนิสิตให มีพร อมในกำรเข ำ สู ตลำด

แรงงำน เพ่ือกำรประกอบอำชีพในอนำคต จึงไดจัด “โครงกำร

อบรมควำมปลอดภัยในหองปฏิบัติกำร Lab safety & ISO/

IEC 17025:2005” ในระหวางวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2556 ซึ่ง

ภาควิชาฯ ไดรับความอนุเคราะหจาก ดร.วิสาข สุพรรณไพบูลย

และ ดร.ศิริวรรณ วิชัย ภาควิชาชีวเคมีและภาควิชาจุลชีววิทยาและ

ปรสติวทิยา คณะวทิยาศาสตรการแพทย มาเปนวทิยากรใหความรูแกนสิติ 

โดยอาจารยทั้ง 2 ทานเปนผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และเปนผูทรง

คุณวุฒิในการตรวจสอบมาตรฐานหองปฏิบัติการทั่วประเทศ ทั้งนี้หัวขอ

การอบรมประกอบดวยเนื้อหาสําคัญ 2 สวนคือ สวนที่ 1 ความรูเกี่ยวกับ

ความปลอดภยัในการใชสารเคม ีวตัถชุวีภาพอนัตราย และการใชเครือ่งมอื 

และสวนที่ 2 ระบบประกันคุณภาพในหองปฏิบัติการเพื่อใหนิสิตไดมี

ความรูเกีย่วกบัการประกนัคณุภาพในหองปฏบิตักิาร โดยเฉพาะอยางยิง่

ในการผลิตเพื่อการสงออกดานอาหารในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งประเทศ

ตาง ๆ  ทัว่โลกใหความสาํคญัและใสใจในเรือ่งสิง่แวดลอมและการประกนั

คณุภาพอาหารนาํเขาเปนอยางมาก ดงันัน้ผูผลติอาหารเพือ่การสงออกจงึ

ตองการบุคลากรที่มีความรูในดานนี้มากขึ้น จึงเปนการเพิ่มโอกาสใหกับ

นิสิตในการไดงานทํามากขึ้นหากมีความรูความเขาใจพื้นฐานในดานนี้

 โดยในการอบรมครัง้นีม้นีสิิตชัน้ปที ่1 – 3 ใหความสนใจเขารวม

การอบรมฯ จํานวนทั้งสิ้น 118 คน และมีผูสอบผานตามเกณฑที่กําหนด

และไดรบัวฒุบิตัรจาํนวนทัง้ส้ิน 108 คน และจากผลการตอบแบบประเมนิ

โครงการฯ พบวานิสิตที่เขารับการอบรมฯ ไดรับความรูและตระหนักถึง

ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ อีกทั้งยังเกิดจิตสํานึกความรับผิดชอบ

ทางสิ่งแวดลอมมากขึ้น อยูในระดับ “ดี” นอกจากนี้ภาควิชาฯ ยังมีการ

ตดิตามผลสมัฤทธิข์องโครงการฯ จากการสอบถามภาวะการมงีานทาํของ

บัณฑิต เพื่อประเมินประโยชนของโครงการและการวางแผนปฏิบัติการ

โครงการของภาควิชาในปตอไป 

 จะเห็นไดวำโครงกำรฯ น้ี มีคุณประโยชนตอนิสิตอยำงเปน

รูปธรรม ทั้งในกำรกำรบริหำรจัดกำร ควำมพรอมดำนวิทยำกร ซึ่งมี

ควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพเปนไปตำมจุดประสงคที่ตั้งไว และ

ตำม KPI ทั้งปริมำณและคุณภำพ 

อางอิงจาก :  “รายงานผลการดําเนินโครงการอบรมความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ Lab safety & ISO/IEC 17025:2005”

     โดย ผศ.ดร.ศุภลักษณ วิรัชพินทุ เรณู สัสดีแพง และสุนันท โพธิ์นอยยัง ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผศ.ดร.ศุภลักษณ วิรัชพินทุ 

ผูรับผิดชอบโครงการ

ชี้แจงและแนะนําวิทยากร

ดร.ศิริวรรณ วิชัย และ ดร.วิสาข สุพรรณไพบูลย  

เปนวิทยากรในการอบรมฯ

นิสิตผูเขารับการอบรมฯ 

กําลังทําการสอบวัดความรูที่ไดจากการอบรมฯ

Bionews ขอกด                       ใหโครงกำรฯ นี้หนอยนะคะ                



จดหมำยขำวภำควิชำชีววิทยำ  ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือนตุลำคม 2556 – เดือนมกรำคม 2557

4 “โครงการสัมมนานิสิตสหกิจศึกษาและการศึกษาอิสระ”
 ในปีนี้ภำควิชำฯ ไดจัดโครงกำรสัมมนำนิสิตสหกิจศึกษำและ

กำรศึกษำอิสระ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีในช้ันปท่ี 4 ในระหวางวันที่ 

13 – 15 ธันวาคม 2556 ซึ่งนิสิตในรุนนี้จะจบการศึกษาในปลายปนี้เร็ว

กวามหาวิทยาลัยอื่น สืบเนื่องมาจากการปรับเลื่อนการเปดภาคเรียนให

สอดคลองกับสากลและประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัย โดยใน

ปการศึกษานี้มีนิสิตนําเสนอผลงานการศึกษาอิสระจํานวน 33 หัวขอ และ

นาํเสนอผลงานสหกจิศกึษาจาํนวน 15 หนวยงาน ซึง่นสิติไดผานการนําเสนอ

ผลงานตออาจารยที่ปรึกษาและอาจารยนิเทศก เรียบรอยแลว 

 โดยรูปแบบโครงการฯ ในครั้งนี้มีการนําเสนอผลงานทั้งแบบ

บรรยาย (oral presentation) และแบบโปสเตอร (poster presenta-

tion) และกิจกรรมการประกวด “โปสเตอรในดวงใจ” ซึ่งคร้ังน้ีจัดเปน

ครั้งที่ 2 ซึ่งไดรับความสนใจเปนอยางมากทั้งอาจารยและนิสิตทุกชั้นปที่

เขารวมรับฟงการสัมมนาฯ โดยผลการประกวดกลุม “กำรศึกษำอิสระ” 

ผูไดรับรางวัล ไดแก นายนําพงศ จันทรโท นางสาวหน่ึงฤทัย ทองคํา 

นายธีระพงศ  สีสมุทร และนายสมภพ พินิจ และกลุม “สหกิจศึกษา” ผูได

รับรางวัล ไดแก นางสาวกนกวรรณ ศิริแสน นางสาวศิรินันท เครือจันทร 

นายพรชัย  แทงทอง นางสาวพิมพรัมภา วิชิตนาค นางสาวเกวรินทร 

ชางกระโทก และนางสาวอรนิภา ถมอินทร   

 งำนนีน้อกจำกนสิิตช้ันปีที ่4 จะไดน�ำเสนอผลงำนแลว นิสติใน

ชั้นปีที่ 1 2 และ 3 ที่มำเขำรวมโครงกำรฯ ยังไดประโยชนในกำรเขำฟง

สัมมนำในครั้งนี้ นับวำเปนกำรเปดโอกำสทำงวิชำกำรและเปนแนวทำง

กำรเตรียมควำมพรอมในกำรวำงแผนกำรเรียนใหกับนิสิตในอนำคตได

เปนอยำงดีทีเดียว ขอขอบคุณ อำจำรยนงลักษณ ยิ้มตระกูล รองหัวหนำ

ภำควชิำฯ และคณำจำรยทกุทำนทีร่วมมอืรวมใจในกำรจดัโครงกำรนีจ้น

ส�ำเร็จลุลวงไปดวยดี ทั้งหมดนี้ก็เพื่อนิสิตที่รักทุกคนคะ

คณาจารยและนิสิตผูเขารวมโครงการฯ ถายภาพเปนที่ระลึกรวมกัน

ภาพการนําเสนอผลงานภาคบรรยาย

พิธีมอบรางวัลใหกับผูนําเสนอผลงาน “การศึกษาอิสระ” 

จากหัวหนาภาควิชาฯ ดร.อุบลวรรณ บุญฉํ่า

ภาพการนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร 

มีนิสิตและอาจารยชมผลงานและอภิปรายรวมกัน

ภาพการนําเสนอผลงานภาคบรรยาย

ส�ำเร็จลุลวงไปดวยดี ทั้งหมดนี้ก็เพื่อนิสิตที่รักทุกคนคะ

ภาพการนําเสนอผลงานภาคบรรยายภาพการนําเสนอผลงานภาคบรรยาย

พิธีมอบรางวัลใหกับผูนําเสนอผลงาน “การศึกษาอิสระ” พิธีมอบรางวัลใหกับผูนําเสนอผลงาน “การศึกษาอิสระ” พิธีมอบรางวัลใหกับผูนําเสนอผลงาน “การศึกษาอิสระ” 
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“โครงการเสวนาบัณฑิต

และเชิดชูเกียรตินิสิตดีเด่น” ชวงฤดูหนำวในเดือนธันวำคม ดูเหมือนจะเปนชวงเวลำที่ดีที่สุดชวงหนึ่ง เวลำที่ขับ

รถไปตำมถนนเสนทำงจำกตวัเมอืงไปยังมหำวทิยำลยัเสนทำงเดมิระหวำงสำมแยกหำงแมคโคร

ไปสี่แยกตนหวำ จะรูสึกสดช่ืนเบิกบำนในจิตใจแทบทุกครั้ง เม่ือเห็นดอกชมพูพันธุทิพยหรือ

ตำเบบูยำออกดอกสีชมพูบำนอยูบนตนท่ีเรียงเปนแนวริมทำงอยูบนเกำะกลำงถนน บำงก็รวง

หลนกระจำยอยูรอบ ๆ ตน ดูงดงำมรำวกับสรวงสวรรคบนดินกระนั้น ยิ่งในตอนเชำที่หมอก

จำงพระอำทิตยก�ำลงัทอแสง บรรยำกำศยำมเชำเริม่ตนวนัใหมท�ำใหชวีติกลบัสดใสและมคีวำม

หวังขึ้นมำอีกครั้ง …

ภาพถายบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษารวมกับคณบดีคณะวิทยาศาสตรและคณาจารย

ภาพบรรยากาศแหงความสุขและรอยยิ้ม

 และในวันนี้เต็มไปดวยบรรยากาศแหงความสุขและรอยยิ้ม ในความปลื้มปติยินดีกับความสําเร็จของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

คนใหมของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวรแหงนี้  ในปนี้อีกเชนกันที่ภาควิชาฯ ไดจัด “โครงกำรเสวนำบัณฑิตและเชิดชู

เกยีรตนิสิติดเีดน” ซ่ึงแตเดมิมช่ืีอวา “โครงกำรแสดงควำมยนิดกีบับณัฑติและเชดิชเูกยีรตนิสิติดเีดน” เพือ่แสดงความยนิดใีนโอกาสท่ีจบการศกึษา

และเขารับพระราชทานปริญญาบัตร สําหรับในปการศึกษา 2555 ตรงกับวันที่ 19 ธันวาคม 2556 มีผูสําเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 76 คน ประกอบ

ดวยบัณฑิตสาขาชีววิทยา 71 คน (ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึง 5 คน และปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง 6 คน) มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยี

ชีวภาพ และวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาละ 2 คน และดุษฎีบัณฑิตวิทยาศาสตรชีวภาพ 1 คน ... สิ่งหนึ่งที่อยำกจะบอกใหนิสิตไดรูวำ ... นิสิตทุก

คนคือควำมภำคภูมิใจของอำจำรยและภำควิชำชีววิทยำ  



จดหมำยขำวภำควิชำชีววิทยำ  ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือนตุลำคม 2556 – เดือนมกรำคม 2557

6

 “โครงกำรเสวนำบัณฑิตและเชิดชูเกียรตินิสิตดีเด น” 

ระหวางวันที่ 16 – 19 ธันวาคม 2556 ในปน้ีจัดข้ึนดวยความรวมแรง

รวมใจของทุกฝาย ท้ังนิสิต อาจารย และบุคลากรในภาควิชาฯ โดย

มี ดร.เนริสา คุณประทุม รองหัวหนาภาคฯ ฝายกิจการนิสิต เปนผูรับผิด

ชอบโครงการฯ กิจกรรมในโครงการฯ ท่ีสําคัญวันแรกเปนกิจกรรมที่จัด

ขึน้คร้ังแรกในปนีคื้อ กจิกรรมเสวนาบณัฑติในหวัขอ “จบชวีวิทยำท�ำงำน

อะไรไดบำงในยคุ AEC” โดยพีศ่ษิยเกาของภาควชิาฯ ทีเ่ปนรุนพีใ่หความ

อนุเคราะหดวยความยินดีมาเปนวิทยากรใหความรู แบงปนและแลก

เปลี่ยนประสบการณใหกับนอง ๆ  ศิษยปจจุบัน ... ซึ่งจากผลการประเมิน

โครงการฯ นิสิตมีความประทับใจกิจกรรมการเสวนาฯ ในครั้งนี้มากที่สุด 

โดยบอกวา ... “ไดรับควำมรูจำกกำรเลำประสบกำรณของรุนพี่ ซึ่ง

สำมำรถน�ำไปใชเปนแนวทำงในกำรตัดสินใจเพ่ือท�ำงำนหรือศึกษำ

ตอไดดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังไดขอคิดที่ดีในกำรเตรียมตัวสมัครงำนและ

สัมภำษณงำน รวมถึงสอนใหตระหนักถึงควำมรับผิดชอบตอหนำที่ใน

กำรท�ำงำน” ...  ซึง่นบัวาเปนกจิกรรมทีด่แีละเปนประโยชนอยางเปนรปู

ธรรม ยิ่งไปกวานั้นยังเปนการเชื่อมความสัมพันธท่ีดี และการสรางเครือ

ขายกับศิษยเกาอยางเขมแข็งและยั่งยืน เพื่อประโยชนในการพัฒนาภาค

วิชาฯ ในอนาคตตอไป 

 สาํหรับชวงเยน็จัดกจิกรรมงานเลีย้งสงัสรรคและพธิมีอบรางวลั

เพื่อเชิดชูเกียรตินิสิตดีเดน โดยมีการแสดงของนิสิตในแตละช้ันป การ

แสดงดนตร ีและกจิกรรมทีน่าสนใจและสรางความสนกุสนานใหกบัทกุคน

อนัหนึง่กค็อืการแสดงโชวชดุพเิศษ “ล�ำตดัพืน้บำน” โดยนสิติชัน้ปที ่4 ซึง่

เปนการอนรัุกษและสบืสานศลิปวฒันธรรมของไทยทีดี่งามไว รวมทัง้เกมส

สรางสรรคเพื่อใหนอง ๆ  ไดรูจักพี่บัณฑิตมากขึ้นในชื่อวา “รูจักพี่บัณฑิต

ผำนเกมส” และกิจกรรมสดุทายคอื พธิมีอบรางวลัและเชดิชูเกยีรตใิหแก

ศิษยพี่แนะนําศิษยนอง ... ดวยเอื้ออารี                    

ภาพกิจกรรมการแสดงของนิสิตในงานเลี้ยงสังสรรค ... เต็มที่กันทุกคนเลยนะคะ ...

ภาพถายรูปหมูบัณฑิตชีววิทยารวมกับคณาจารยในภาควิชาฯ

 

นิสิตดีเดนดานตาง ๆ ประจําป 2556 ในปนี้มี 10 รางวัล ประกอบดวย 

“รางวัลดานกิจกรรมดีเดน” ไดแก นางสาวกุลนิภา จันทราช นางสาวทัศ

หทัย ใจชนะ และนางสาวชุติพร มณีพลาย “รางวัลชมเชยดานกิจกรรม” 

ไดแก นายธรณนิทร พูทอง นางสาวสริินชุ เขม็คง และนางสาวกญัญารตัน 

ยอดเสรน ี“รางวลัดานการเรยีนดเีดน” ไดแก นายมารตุพงศ ภูอํา่ นางสาว

ศิริรัตน อุดอินทร และนางสาวอรวรรณ ไทยเจริญ และ “รางวัลขวัญใจ

บัณฑิต” ซึ่งเปนรางวัลพิเศษที่ไดจากคะแนนโหวตในงานเลี้ยงบัณฑิต 

ไดแก นางสาวมุกระวี การไชนา ... ขอแสดงความชื่นชมและเปนกําลังใจ

ใหกับนิสิตทุกคนนะคะ ...

 ทำยที่สุดนี้ภำควิชำฯ ขอแสดงควำมยินดีในควำมส�ำเร็จกับ

บัณฑิต มหำบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกทำนอีกครั้งหนึ่ง และขอเปน

ก�ำลงัใจใหทกุคนประสบควำมส�ำเรจ็ในชวีติ สรำงควำมภำคภมูใิจและ

ศักดิ์ศรีเกียรติภูมิแกสถำบัน ครอบครัวและตนเอง ตรำบนำนเทำนำน

ศิษยพี่แนะนําศิษยนอง ... ดวยเอื้ออารี                    

ภาพกิจกรรมการแสดงของนิสิตในงานเลี้ยงสังสรรค ... เต็มที่กันทุกคนเลยนะคะ ...
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ขอคิดสะกิดใจ ... จำกสวนหนึ่งของศิษยพี่ฝำกถึงศิษยนองในโครงกำรเสวนำบัณฑิตฯ       
 ใครหลาย ๆ คนที่เขามาเรียนที่ภาควิชาชีววิทยา ก็คงเคยมีคําถามแบบนี้ในใจไมมากก็นอย เอ ... จบ

แลวทําอะไรดีนา ! ออ ... ก็เปนนักวิทยาศาสตรสิ ! เรียนคณะวิทยาศาสตรมานี่ ... แลวอาชีพอื่นละ ... ครู นักวิจัย 

งานโรงงาน งานบริษัท หรือวาเรียนตอ และอื่นๆ อีกมากมาย ... ที่จะคิดไดเพราะวาชีววิทยาดูจะเปนสาขาที่เรียน

ครอบคลุมงานหลายดาน ... มาฟงความคิดเห็นและคําแนะนําจากศิษยพี่ซึ่งใหแนวคิดในหลายมุมมองไวดังนี้

พี่โอ (SC.14) ดีกรีพี่รุนเกำ ... ใหขอคิดเกี่ยวกับกำรสัมภำษณงำนไววำ 

“คําถามที่มักจะพบในการสัมภาษณงานคือ ... คุณมีประสบการณหรือกิจกรรมในมหาวิทยาลัย

อะไรบาง”

“เกรดเฉลี่ยมากอน เพราะในครั้งแรกตองคัดเลือกจากใบสมัคร”

พี่เพลง (SC.24) ดีกรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ทุน สควค. ... 
 

“ถาใครจบแลวอยากจะเปนครู จะตองเรียนวิชาชีพครูและสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” 

“สําหรับที่ผานมาจบชีววิทยาไปประกอบอาชีพครูประมาณ 30 – 40 %”

“คณะศึกษาศาสตรมีการเปดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูหลักสูตร 1 ป” 

พี่เนม (SC.25) ดีกรีนักเรียนทุนเรียนดีวิทยำศำสตรแหงประเทศไทย ... 

“ภาษาอังกฤษสําคัญ ตองอาน text book ตั้งแตป 1” / ...“เลือกเรียนวิชาที่หนัก แตเอาไปใชได”

“ป 2 ตองทําเกรดใหสูง ๆ เพราะวามีผลตอการสอบเขาเรียนตอ ควรเลือกวิชาที่เราจะไปเรียนตอ ป.โท”

“การเก็งขอสอบและติวกับเพื่อน ถามตอบกันไดผลดีมาก ... จนจบป 4 ไดเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง”

พี่เอ (SC.26) ดีกรีวำที่มหำบัณฑิตวิทยำศำสตรชีวภำพ ..

“ควรหาแนวทางที่ตนเองชอบหรือถนัด เพื่อวางแผนในการเลือกเรียนรายวิชาที่สงเสริม

การเรียนตอในอนาคตหรือเพื่อนําไปใชในการทํางานได”

“สมัยที่เรียนวางแผนไววาตองจบ ป.ตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะ แลวอยากเปนครูก็สมัคร

ทุน สควค. เรียน 1 ป แลวก็วางแผนมาเรียนตอ ป. โท ที่นี่”

“เราอาจทํางานกอนแลวเรียนตอ หรือจบแลวเรียนตอเลย  แตถึงจุดหมายปลายทาง

เดียวกัน นั่นคือ ... การประสบความสําเร็จในสิ่งที่มุงหวังตั้งใจไว” 

พี่นุน (SC.31) ดีกรีบัณฑิตใหม ... 

“การทํางานเปนเจาหนาที่ชํานาญการดานจุลชีววิทยา ตองเรียนรูเพิ่มเติม ตองทําใหไดและทําใหดีที่สุด”

“ความรับผิดชอบในงานสําคัญมาก”

“วิชาหลักที่ควรเรียนคือวิชาทางดานดีเอ็นเอ พันธุศาสตร ควรลงทุกคน เพื่อจะมีความรูไปใชในการทํางานหองปฏิบัติ

การ  ซึ่งปจจุบันเนนการตรวจทางดานดีเอ็นเอแทบจะทั้งหมด” 

“อดีตไมสําคัญปจจุบันสําคัญที่สุด ไมวาจะเกงหรือไม ตองพยายามใหถึงที่สุดและตองผานไปใหได...

เชื่อวาทุกคนทําไดคะ” 

งานโรงงาน งานบริษัท หรือวาเรียนตอ และอื่นๆ อีกมากมาย ... ที่จะคิดไดเพราะวาชีววิทยาดูจะเปนสาขาที่เรียน

ครอบคลุมงานหลายดาน ... มาฟงความคิดเห็นและคําแนะนําจากศิษยพี่ซึ่งใหแนวคิดในหลายมุมมองไวดังนี้

พี่โอ (SC.14) ดีกรีพี่รุนเกำ ... ใหขอคิดเกี่ยวกับกำรสัมภำษณงำนไววำ 

“คําถามที่มักจะพบในการสัมภาษณงานคือ ... คุณมีประสบการณหรือกิจกรรมในมหาวิทยาลัย

อะไรบาง”

“เกรดเฉลี่ยมากอน เพราะในครั้งแรกตองคัดเลือกจากใบสมัคร”

“คณะศึกษาศาสตรมีการเปดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูหลักสูตร 1 ป” 

พี่เนม (SC.25) ดีกรีนักเรียนทุนเรียนดีวิทยำศำสตรแหงประเทศไทย ...

“ภาษาอังกฤษสําคัญ ตองอาน text book ตั้งแตป 1” / ...“เลือกเรียนวิชาที่หนัก แตเอาไปใชได”

“ป 2 ตองทําเกรดใหสูง ๆ เพราะวามีผลตอการสอบเขาเรียนตอ ควรเลือกวิชาที่เราจะไปเรียนตอ ป.โท”

“การเก็งขอสอบและติวกับเพื่อน ถามตอบกันไดผลดีมาก ... จนจบป 4 ไดเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง”

พี่นุน (SC.31) ดีกรีบัณฑิตใหม ... 

“การทํางานเปนเจาหนาที่ชํานาญการดานจุลชีววิทยา ตองเรียนรูเพิ่มเติม ตองทําใหไดและทําใหดีที่สุด”

“ความรับผิดชอบในงานสําคัญมาก”

“วิชาหลักที่ควรเรียนคือวิชาทางดานดีเอ็นเอ พันธุศาสตร ควรลงทุกคน เพื่อจะมีความรูไปใชในการทํางานหองปฏิบัติ

การ  ซึ่งปจจุบันเนนการตรวจทางดานดีเอ็นเอแทบจะทั้งหมด” 

“อดีตไมสําคัญปจจุบันสําคัญที่สุด ไมวาจะเกงหรือไม ตองพยายามใหถึงที่สุดและตองผานไปใหได...

เชื่อวาทุกคนทําไดคะ” 

ภัทรวรรณ สุขประเสริฐ

 บริษัทอมาณัติ จํากัด

อัจจิมา เมืองชื่น

ร.ร. มัธยมสาธิต ม.นเรศวร

นวพล อุดพวย

ศูนยเครื่องมือศาลายา ม.มหิดล

อภิวัลย มาสชรัตน

 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

เบญจวรรณ สิงคํา      

บริษัทเอกชน จ.สมุทรสาคร
สู สูนะ  ... ศิษยนองทั้งหลำย 

สุนีย สีธรรมใจ เรียบเรียง
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8   รำยงำนพิเศษ

คืนสู่เหย้า “เสือเหลืองคืนถิ่น ปี 56” และแล วงำนที่ศิษย  เก ำทุกคนรอคอยก็มำถึงอีกครั้ ง 

นั่นก็คืองำน “คืนสู เหยำ-เสือเหลืองคืนถิ่น ปี 56” ซึ่งจัดข้ึนเมื่อ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ที่ผานมา ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

นเรศวร ในงานน้ีเริ่มกันต้ังแตรุน 1 (SC.1) ถึงรุน 31 (SC.31) กันเลย

ทีเดียว ก็ใหมีคําถามชวนสงสัยวา SC.1 เริ่มตั้งแตเม่ือไรกันหนอ แลวก็

ถึงบางออ ! เมื่ออานในเว็บไซตแนะนําคณะวิทยาศาสตรก็ไดรูวาเริ่มกัน

มาตัง้แตครัน้เมือ่วทิยาลัยวชิาการศกึษาไดรบัการยกฐานะและเปลีย่นชือ่

เปน “มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พษิณโุลก” เมือ่ป พ.ศ. 2522 โดย

เริม่เปดหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติสาขาวิชาคณติศาสตรเปนสาขาแรก 

ตามมาดวยสาขาวิชาฟสิกส ในป พ.ศ. 2523 สาขาวิชาชีววิทยา ในป 

พ.ศ. 2524 และสาขาวิชาเคมี ในป พ.ศ. 2530 นั่นแสดงวาศิษยเกาสาขา

ชีววิทยาของเราเริ่มตนที่ SC.3 นั่นเอง ... 

 กิจกรรมตอนรับศิษยเกาในงาน เชน การประกวดรองเพลง 

ดวลไมค นองพี่ เสือเหลืองคืนถ่ิน พิธีบายศรีสู ขวัญพี่นองเสือเหลือง 

พธิมีอบทนุการศกึษา และพธิมีอบรางวลัศษิยเกาดเีดน ประจาํปการศกึษา 

2556 โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร ศาสตราจารย ดร.สมยศ พลับเที่ยง 

โดยศิษยเกาจากภาควิชาชีววิทยาที่ไดรับรางวัล มีดังนี้

ภำพบรรยำกำศในงำนคืนสูเหยำฯ

ศิษยเกำดีเดนดำนวิชำกำรและนวัตกรรม

ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค สังกัด ม.ราชภัฏเชียงใหม จ.เชียงใหม (SC.18)

ดร.สุภาพร พงศธรพฤกษ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ จ.อุตรดิตถ (รหัส 47)

ศิษยเกำดีเดนดำนสรำงคุณประโยชนแกสังคมและสถำบัน

ผศ.สุดสายชล หอมทอง ม.บูรพา จ.ชลบุรี (SC.12)

นายวิชาเนษ สืบวงศนพคุณ ร.ร.โพฒิสารศึกษา จ.นครสวรรค (SC.13)

นายเสฐียร ดามาพงษ ร.ร.คลองลานพฒันาจนิดาศกัดิ ์จ.กาํแพงเพชร (รหสั 48)

ศิษยเกำดีเดนรุนใหม 

ผศ.ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก (SC.20)

นายอุเทน ทักคุม ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.เพชรบูรณ (SC.25)

 … ภาควิชาชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับศิษยเกาทุกทาน

ในโอกาสที่ไดรับรางวัล มา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง ...

ของฝำกเล็ก ๆ นอย ๆ เปนขอคิดจำกพี่ศิษยเกำชีววิทยำ ... 

• พี่หนึ่ง อํานาจ ภักดีโต (SC.12) ปจจุบันเปนอาจารยอยู ม.ราชภัฏ

จันทรเกษม ฝากไววา ...

  “รูหนำที่ ... ใหกำรเรียนมำอันดับหนึ่ง / ท�ำกิจกรรมคำยอำสำ ... 

เปนกำรฝกตนเองดำนอำรมณ กำรปรับตัวใหเขำกับคนอื่น ...”

• พี่เผือก ศรนรินทร ศรีสุข (SC.26) ปจจุบันทํางานบริษัทเอกชน

ในจังหวัดชลบุรี ดานการผลิตอาหารทะเล ฝากไววา ...

  “กำรท�ำงำนกับกำรเรียนตำงกันมำก ... กำรเรียนจะเปน

พื้นฐำนส�ำคัญ และกำรท�ำงำนเปนกำรเรียนรูจำกประสบกำรณตรง”

 การมาพบปะระหวางศิษยเก าแตละรุ น เป นการสร าง

ความสัมพันธอันดีระหวางศิษยพี่ศิษยนอง ... เชื่อมโยงสายใย science 

ใหแนนเหนียวยิ่งขึ้น ... 

Goodbye … goodbye …

 we will meet again … we will meet again … 

goodbye … goodbye

 แลวพบกันใหม ปีหนำ นะ ... จะ

ขอขอบคุณ: งานกิจการนิสิตและศิษยเกาสัมพันธ 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

SC.9 รายงาน

จันทรเกษม ฝากไววา ...

เปนกำรฝกตนเองดำนอำรมณ กำรปรับตัวใหเขำกับคนอื่น ...”

ในจังหวัดชลบุรี ดานการผลิตอาหารทะเล ฝากไววา ...

พื้นฐำนส�ำคัญ และกำรท�ำงำนเปนกำรเรียนรูจำกประสบกำรณตรง”

 การมาพบปะระหวางศิษยเก าแตละรุ น เป นการสร าง

ความสัมพันธอันดีระหวางศิษยพี่ศิษยนอง ... เชื่อมโยงสายใย science 

ใหแนนเหนียวยิ่งขึ้น ... ใหแนนเหนียวยิ่งขึ้น ... 

ขอขอบคุณ:

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 



9 งำนประชุมสัมมนำ

“งานประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษา”และ “PACCON2014”

 ดวย นางสาวดรณุ ีโสมนสั นสิติระดบับณัฑติศึกษาภาควชิาชีววทิยา 

เปน 1 ใน 24 คนจากทั่วประเทศที่ ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูไดรับทุนไปนํา

เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา จากคณะกรรมการอุดมศึกษาของไทย 

กระทรวงศึกษามาเลเซีย และUniversity Putra Malaysia ในการเขารวม

การประชุมและนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (oral presentation) ในหัวขอ

เรือ่ง “Microencapsulation of Probiotic Bacteria Pediococcus 

pentosaceus by Water-in-oil Emulsion” โดยมผีูชวยศาสตราจารย 

ดร. สิริลักษณ ชัยจํารัส เปนอาจารยที่ปรึกษา ในงานประชุมนําเสนอผล

งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา “The Second Malaysia-Thailand 

Graduate Forum in Life Sciences, Food Sciences, Food 

Science and Agriculture 2013” ระหวางวันที่ 3-7 ธันวาคม 2556 

ณ University Putra Malaysia เมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย 

ภาพกิจกรรมของนางสาวดรุณี โสมนัส ในงานประชุมฯ ที่ประเทศมาเลเซีย
 นอกจากน้ี นางสาวดรุณี โสมนัส ไดสรางชื่อเสียงใหกับภาควิชาฯ 

จากการเขารวมการนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (oral presentation) ใน

หวัขอเดยีวกนันี ้ในการจดัการประชมุวชิาการระดบันานาชาต ิPure and Ap-

plied Chemistry International Conference 2014 หรือ PACCON2014 

ณ โรงแรมเซน็ทาราคอนเวนชนัเซน็เตอร จังหวดัขอนแกน ในระหวางวนัที ่8-10 

มกราคม 2557 ภายใตหวัขอ “Moving Towards Innovation in Chemistry” 

และไดรับรางวัล “Outstanding Oral Presentaion” ซึ่งในปนี้มหาวิทยาลัย

ขอนแกน และสมาคมเคมีแหงประเทศไทย ในพระอุปถัมภของศาสตราจารย 

ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เปนเจา

ภาพในการจัดประชุมฯ

นิทรรศการ “วิทยาศาสตรวิชาการ” ประจําปีการศึกษา 2556
 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 คณะวิทยาศาสตรไดจัดนิทรรศการ 

“วิทยำศำสตรวิชำกำร” ประจําปการศึกษา 2556  ในงานนี้นิสิตชั้นปที่ 4 

ของภาควิชาชีววิทยาไดรวมนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร โดยมีนิสิตที่ไดรับ

รางวัลระดับภาควิชาฯ ชนะเลิศ นายธีระพงศ  สีสมุทร ผลงานเรื่อง “ผลของ

สารสกัดหยาบลูกใตใบ ตอการแสดงออกของยีนในระบบภูมิคุมกันของปลา

นลิ” อาจารยนงลกัษณ ยิม้ตระกลู เปนอาจารยทีป่รกึษา รองชนะเลศิลาํดบัที ่1  

นายธีรวุฒิ  จุลฑะการ ผลงานเรื่อง “การผลิตโปรไบโอติกสําหรับเสริมอาหาร

สุกรในรูปเชื้อแหง” ผศ.ดร.สิริลักษณ ชัยจํารัส เปนอาจารยท่ีปรึกษา และ

รองชนะเลิศลําดับที่ 2 นางสาวสุณิสา  ณัฐพรณิชกุล และ นางสาวณัฐกานต  

โกเสนตอ หัวขอเรื่อง “การจัดจําแนกพืชวงศบัวสายโดยการวิเคราะหลําดับ

ดีเอ็นเอในคลอโรพลาสต” ดร.มลิวรรณ นาคขุนทด เปนอาจารยที่ปรึกษา 

... ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนิสิตผูที่ไดรับรางวัลทุกคนนะคะ ...ภาพนิสิตที่ไดรับรางวัลถายภาพเปนที่ระลึกรวมกับคณาจารย 

 นับวำเปนโอกำสดีของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำของภำควิชำฯ ที่

ไดรับควำมรูและมีโอกำสแลกเปลี่ยนประสบกำรณในครั้งน้ี ซึ่งจะเปนกำร

กระตุนใหเกิดแนวคิดในกำรวิจัยมำกขึ้น รวมทั้งมิตรภำพที่ดีระหวำงผูเขำ

รวมประชุมท�ำใหมีควำมรวมมือดำนงำนวิจัยในอนำคต และคณำจำรยใน

ภำควิชำฯ มีควำมภำคภูมิใจในผลงำนของ “นำงสำวดรุณี โสมนัส” และ

ขอรวมแสดงควำมยินดีมำ ณ โอกำสนี้

ภาพกิจกรรมของนางสาวดรุณี โสมนัส ในงานประชุมฯ ที่ประเทศมาเลเซีย
 นอกจากน้ี นางสาวดรุณี โสมนัส ไดสรางชื่อเสียงใหกับภาควิชาฯ 

โกเสนตอ หัวขอเรื่อง 

ภาพนิสิตที่ไดรับรางวัลถายภาพเปนที่ระลึกรวมกับคณาจารย 
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“โครงการส่งเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจําปีการศึกษา 2556”
 ภำควิชำชีววิทยำรวมกับคณะวิทยำศำสตร ไดจัดโครงกำร 

“สอวน. คำย 1 ประจ�ำปีกำรศกึษำ 2556” ขึน้เมือ่วนัที ่12 – 26 ตลุาคม 

2556  ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ในปนี้มีนักเรียน

จากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ผานการสอบคัดเลือกมาเชารวมจํานวนทั้งส้ิน 

34 คน โดยรอยละ 76 เปนโรงเรียนในเขตจังหวัดพิษณุโลก สําหรับผล

การประเมนิโครงการฯ อยูในเกณฑ ด ี– ดีมาก นบัวาเปนโครงการบรกิาร

วชิาการทีใ่หประโยชนในการเสรมิความรูและทกัษะในทางวทิยาศาสตรให

กับนักเรียนกอนเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไดเปนอยางดี ...
ภาพ ดร.อุบลวรรณ บุญฉํ่า หัวหนาภาควิชาฯ 

กลาวตอนรับนักเรียนที่เขารวมโครงการฯ 

 “โครงการส่งเสรมิการเรยีนรูท้างชวีวิทยา”
 ดวยในกำรศกึษำทำงชวีวทิยำน้ัน กำรมปีระสบกำรณจรงิใน

กำรเรียนรูและสัมผัสกับสิ่งมีชีวิตที่มีอยูในธรรมชำติน้ันเปนสิ่งจ�ำเปน 

ดงันัน้ เพือ่เปนการเปดโลกทศันการเรยีนรูใหกบันสิิต ภาควชิาฯ จงึไดจัด

โครงการสงเสรมิการเรยีนรูทางชวีวทิยาขึน้ในวนัที ่16 – 17 พฤศจกิายน 

2556 สําหรับนิสิตชั้นปที่ 2 และ 3 ในรายวิชาหลักอนุกรมวิธาน จํานวน 

173 คน ณ สวนสัตวเปดเขาเขียว สวนนงนุชพัทยา พิพิธภัณฑสัตวนํ้า

ทางทะเล ม.บูรพา ซ่ึงผลการประเมินโครงการฯ อยูในเกณฑดี และมี

ขอเสนอแนะใหเรื่องของเวลา สถานที่และจํานวนนิสิต ซึ่งเปนประโยชน

ในการปรับปรุงโครงการฯ ในครั้งตอไป

ภาพสวนหนึ่งของนิสิตที่เขารวมโครงการฯ
“โครงการอบรมมาตรฐานวิชาชีพ”

 โครงกำรอบรมมำตรฐำนวิชำชีพ จัดวำเปนโครงกำรเสริม

หลักสูตรที่จัดขึ้น เพื่อที่นิสิตจะไดนําความรูดังกลาวไปประยุกตใชใน

การประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมตอไป โดยในปนี้ทางภาควิชาฯ ได

เชิญวิทยากรจากบริษัท Weatherford คุณเอกพล อินทรไพบูลย มา

บรรยายในหัวขอ GMP และ HACCP ซึ่งมีความสําคัญเกี่ยวของกับ

การผลิตอาหารของโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงนิสิตท่ีจบสาขาชีววิทยามี

ไมนอยที่ตองเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับสายงานอาชีพในดานนี้ จริงมั้ย

คะ งานนี้จัดขึ้นในระหวางวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2556 และมี

นิสิตชั้นปที่ 3 และ 4 ใหความสนใจเขารวมโครงการจํานวนทั้งสิ้น 98 คน 
ภาพบรรยากาศในการอบรมฯ

 จดัขึน้เมือ่วนัที ่25 – 26 มกราคม 2557 มผีูรวมโครงการทัง้สิน้ 

216 คน ประกอบดวยนกัเรยีนในระดบัมธัยมศกึษา ศษิยเกาและผูทีส่นใจ 

โดยมี ดร.ศรีสังวาลย ลายวิเศษกุล และอาจารยชัยชาญ มณีรัตนรุงโรจน 

เปนวทิยากรในการอบรม และนสิติในรายวชิา Plant Growth เปนผูชวย

วิทยากร นับวาเปนการบูรณาการความรูจากกิจกรรมการเรียนการสอน

“โครงการอบรมกล้องจุลทรรศนสําหรับเยาวชน”  

สูการบริการวิชาการอีกทางหนึ่ง รวมทั้งไดนําเทคนิคการทําสไลดถาวร

ซึ่งเปนผลงานจากการเรียนการสอนและการวิจัยมาใชประกอบในครั้งนี้

ดวย โดยมีผลการประเมินโครงการฯ อยูในระดับ “ดีมำก”

สูการบริการวิชาการอีกทางหนึ่ง รวมทั้งไดนําเทคนิคการทําสไลดถาวร

 ดวยในกำรศกึษำทำงชวีวทิยำน้ัน กำรมปีระสบกำรณจรงิใน

กำรเรียนรูและสัมผัสกับสิ่งมีชีวิตที่มีอยูในธรรมชำติน้ันเปนสิ่งจ�ำเปน 

ดงันัน้ เพือ่เปนการเปดโลกทศันการเรยีนรูใหกบันสิิต ภาควชิาฯ จงึไดจัด

โครงการสงเสรมิการเรยีนรูทางชวีวทิยาขึน้ในวนัที ่16 – 17 พฤศจกิายน 

2556 สําหรับนิสิตชั้นปที่ 2 และ 3 ในรายวิชาหลักอนุกรมวิธาน จํานวน 

173 คน ณ สวนสัตวเปดเขาเขียว สวนนงนุชพัทยา พิพิธภัณฑสัตวนํ้า

ทางทะเล ม.บูรพา ซ่ึงผลการประเมินโครงการฯ อยูในเกณฑดี และมี

ขอเสนอแนะใหเรื่องของเวลา สถานที่และจํานวนนิสิต ซึ่งเปนประโยชน

ในการปรับปรุงโครงการฯ ในครั้งตอไป

ภาพสวนหนึ่งของนิสิตที่เขารวมโครงการฯ
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“โครงการอบรมมาตรฐานวิชาชีพ”

 ภำควิชำชีววิทยำ มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหลำกหลำย

แขนงเฉพำะใหกับนิสิตทั้งในระดับปริญญำตรี โท เอก รวมทั้งมีกำรวิจัย

ในดำนตำง ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

และเปนการเสริมสรางวิสัยทัศนในการทํางานของคณาจารยและเจาหนาที่  

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานเปนอีกยุทธวิธีหนึ่งซึ่งนอกจากบุคลากรของ

ภาควิชาชีววิทยาจะไดรับความรู และประสบการณจากการศึกษาดูงาน

แลว ยังเปนสวนเพิ่มเติมใหเกิดทัศนคติแนวคิดในการสรางสรรคงานที่มี

คุณภาพ อีกทั้งยังเปนแนวทางในการสรางความรวมมือทั้งดานวิชาการและ

การวิจัยรวมกับหนวยงานท่ีไปศึกษาดูงาน นอกจากนี้ยังเปนการเสริมสราง

ความสัมพันธท่ีดีระหวางเพื่อนรวมงานซึ่งจะนําไปสูการปฏิบัติงานใหบรรลุ

ผลตามวัตถุประสงค

 Hong Kong Wetland Park ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ตัง้อยูทางตอนเหนือของเมอืง Tin Shui Wai ในอาํเภอ Yuen Long เปดใหเขา

ชมเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 เปนพื้นท่ีอนุรักษความหลากหลายของ

ระบบนิเวศทางธรรมชาติเพื่อการศึกษาและการทองเที่ยว มีสวนที่เปน wet-

land (พื้นที่ชุมนํ้า) 61 เฮกตาร (1 เฮกตารเทากับ 10,000 ตารางเมตร) 

รวมท้ังเปนแหลงอนุรักษนกทองถ่ินกวา 300 สายพันธุ รวมถึงสัตวปาและ

สัตวนํ้าอีกหลากหลายชนิด นอกจากนี้ยังมีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการจําลอง

ระบบนิเวศ โรงภาพยนตร และรานจําหนายของที่ระลึก 

 หลังจากที่ไดศึกษาดูงานที่ Hong Kong Wetland Park แลว 

ยังไดเรียนรู และสัมผัสกลิ่นอายประเพณีและวัฒนธรรมของชาวฮองกง 

จากการไปไหวพระ ณ วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน ซ่ึงเปนท่ีเคารพ

สักการะของชาวฮองกงและชาวไทย อีกทั้งยังไดขึ้นกระเชาลอยฟาไป

เกาะลันเตาเพื่อกราบนมัสการพระใหญโปหลิน ซึ่งเปนพระพุทธรูปทอง

สัมฤทธิ์องคใหญท่ีสุดในโลก และกราบขอพรจากเจาแมกวนอิมเพ่ือเปน

สิริมงคล ณ หาดทรายรูปจันทรเสี้ยว หาดที่สวยที่สุดแหงหนึ่งในฮองกง 

สุดทายมาสัมผัสวิถีชีวิตของผูคนในเมืองฮองกงที่ city gate 

 นับวำกำรศึกษำดูงำนในครั้งนี้ เปนกำรเปดโลกกวำงและ

มีมุมมองที่แตกตำงไปจำกเดิม ไดทั้งควำมรูในดำนวิชำกำร ควำมคิด

สรำงสรรค วิสัยทัศน ในดำนสังคมวัฒนธรรมและชีวิตควำมเปนอยู  

อันกอใหเกิดประโยชนและควำมสุขแกบุคลำกรที่รวมในกำรเดินทำง

ครั้งนี้ไมมำกก็นอย...

“Hong Kong Wetland Park”

ภาพถาย ณ Hong Kong Wetland Park

กราบนมัสการ

พระใหญโปหลิน                          

ภาพบรรยากาศยามเย็น และผูคนในเมืองฮองกง

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก Prof. Bang Ho Song 

ขอมูลเพิ่มเติม: http://www.wetlandpark.gov.hk/en/index.asp

http://en.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong_Wetland_Park 

ภาพถาย ณ Hong Kong Wetland Park

ภาพบรรยากาศยามเย็น และผูคนในเมืองฮองกงภาพบรรยากาศยามเย็น และผูคนในเมืองฮองกงภาพบรรยากาศยามเย็น และผูคนในเมืองฮองกง

ภาพหมูที่ระลึกคณะเดินทาง
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จดหมำยขำวภำควิชำชีววิทยำ

          แลกเปลี่ยนเรียนรูู          แลกเปลี่ยนเรียนรูู
“To Love Science”

 จ�ำไดว ำ ... ทุกคร้ังเวลำมีงำนที่คณะวิทยำศำสตร ...

จะมีกำรรองเพลง “To Love Science” ในชวงทำยกอนเลิกงำน 

... และเปนเพลงที่ชอบมำกที่สุดเพลงหนึ่ง เนื้อเพลงมีวำดังนี้ ... 

(ไมแนใจวำ ถูกตองครบถวนหรือเปลำ ... เพรำะวำนำนมำกแลว)

... Our heart are “Proud and Proud”. 

Proud of great yellow faculty.

No matter from where we come.

But when we are in “Science”. 

We love till we die.

Till there’s no cloud in the sky or the Ocean runs die.

Till there’s no moon gives the light.

Till there’s no Sun.

Till there’s no one but “We”.

......................................

 วันนี้ขออนุญาตมาแลกเปลี่ยนเรียนรู  กับพี่น องศิษยเก า

กันสักเล็กนอย อืม ... เคยไดยินเพลงภาษาอังกฤษเพลงหนึ่งทํานอง

เพลงคลาย “To Love Science” แตไมรูจกัช่ือเพลงและก็จาํเนือ้เพลงนัน้

ไมไดแลว กเ็ลยอยากทราบวาพีน่องศษิยเกา ทานผูใดพอจะทราบทีม่าทีไ่ป

ของเพลง “To Love Science” กันบาง ... นั่นเปนขอแรก แลวอีกขอก็

คอืวา ... คณะวทิยาศาสตรของมหาวทิยาลยัอืน่จะมเีพลง “To Love Sci-

ence” เหมือนกันอยางนี้บางหรือเปลา ใครทราบรบกวนชวยแถลงไขให

ทราบกนัดวยนะคะ ... สงมาไดโดยตรงเลยคะ ที ่E-mail ของบรรณาธกิาร 

ขอขอบคุณลวงหนามา ณ ที่นี้ ดวยคะ

 และสําหรับเนื้อเพลง “To Love Science” ภาคภาษาไทย

ก็มีดังนี้คะ ...

... ดวงหทัยพวกเรำวิดยำ

เรำนั้นมำจำก “แดนถิ่นไกล”

เหลืองคือ “รัก” และ “ควำมภูมิใจ” 

เมื่อเรำมำอยูถิ่น “Science” เรำรักจนชีพวำย

จวบจนอำทิตยสิ้นแสงอุทัย

แสงจันทรพลันมอดดับไป

เมฆหมอกครึ้มพลันสิ้นสลำย

ทะเลก็พลันมลำย ... กระนั้นก็ยังมี “เรำ”

......................................

 และนีค่อื “To Love Science” ในใจของพวกเราตลอดกาล ...
A. sativa เรียบเรียง

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

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ตําบลทาโพธิ์

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน

ใบอนุญาตเลขที่ ๘๕/๒๕๒๑

พิษณุโลก

www.sci.nu.ac.th/biology


