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จดหมายขาวภาควิชาชีววิทยา  ปที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2557 – เดือนพฤษภาคม 2557

 สวัสดีคะ ทานผูอานทุกทาน ปน้ีเปนอีกปหนึ่งที่ภาควิชาฯ มี

การจดังานใหญระดบัชาตินัน่กค็อื “การประชมุวชิาการดานอนกุรมวธิาน

และซิสเทมาติคสในประเทศไทย” (TST) ซ่ึงเปนการรวมนักวิจัยจาก

ทัว่ประเทศทีท่าํงานดานนีม้ารวมกนันาํผลงานวจิยัมาแลกเปลีย่นเรยีนรูกนั

เพื่อการเผยแพรและพัฒนางานใหดียิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก Bionewsletter จึงได

นํา Highlights ของงานมาใหไดชมกันในคอลัมน “เรื่องเดนในฉบับ” 

 สําหรับกิจกรรมที่นาสนใจอื่นๆ เปนเรื่องเกี่ยวกับ “การดูนก” 

มาใหอานกัน และนับวาเปนขาประจําของ Bionewsletter กันเลยทีเดียว

คะ เปนซีรีสโครงการตั้งแต สะพายกลองสองนก ชีวสัญจร และนกปาฟา

ดาว ซึง่ผูจดัและทมีงานชมรมฅนดนูกกเ็หน็จะปลึม้กนัไปเพราะมผีูสนใจกนั

มาก นอกจากนี้ยังมีโครงการอื่น ๆ ที่นาสนใจอีก ติดตามในฉบับไดเลยคะ 

 สุดทายนี้ Bionewsletter ของเรากาวเขาสูปที่ 7 แลวนะคะ 

ขอบพระคุณทกุทานทีเ่ปนแฟนพนัธุแทกนัมายาวนาน และหากตองการ

อานฉบับเกา ๆ ติดตามไดที่ website ของภาควิชาฯ ไดเลยคะ ...

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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ภาพเปนขาว

โครงการ “ทําบุญตักบาตร”        
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“ประชาสัมพันธงานกลวยไม ครั้งที่ 2”

แลกเปลี่ยนเรียนรู

“พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร”

สารบัญ
หนา

ทักทายกันกอน

จดหมายขาวภาควิชาชีววิทยา

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปรัชญา

ปณิธาน

  มีชื่อเสียง ทางดานการวิจัยและนวัตกรรม ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและ

  มีอัตลักษณที่สอดคลองกับความตองการของสังคม เปนแหลงบริการถายทอดความรูทางวิชาการ

  สูชุมชน”

 “เปนภาควิชาที่มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ ดานการวิจัยและนวัตกรรม นําความรูภูมิปญญาไทยมาตอยอดเพื่อพัฒนา
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ที่มา:  http://www.sci.nu.ac.th/sa-pai-klong3/index.php?page=home

3โครงการภาควิชา

โครงการบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการสูสังคม 

กิจกรรม “สะพายกลองสองนกในมอนอ ปที่ 3”
 กลับมาอีกแลวคะ กิจกรรมดี ๆ มีสาระ “สะพายกลอง

สองนกในมอนอ” ซ่ึงจัดกันมาปน้ีเปนปท่ี 3 แลวคะ และก็ยังคงเปน

ที่สนใจของชาวมอนอ และพี่นองในชุมชนบานใกลเรือนเคียงของเรา 

อีกทั้งยังคงคุณภาพในระดับ 5 ดาวมาอยางตอเนื่อง โดยนับเปนกิจกรรม

ที่ครอบคลุมพันธกิจทั้ง 4 ดานของมหาวิทยาลัยนเรศวร คือ การผลิต

บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการสูสังคม และการทํานุบํารุงศิลป

วัฒนธรรม ซึ่งองคประกอบหลักของความสําเร็จของโครงการส่ิงหน่ึง

ก็คือ ผลผลิตจากงานวิจัย “คูมือดูนกในมหาวิทยาลัยนเรศวร” ที่มิ

เพียงแตการนําไปใชประกอบในกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาปกษี

วิทยาสําหรับนิสิต แตยังถูกนํามาเผยแพรและใชประโยชนในการบริการ

วิชาการในกิจกรรมฯ เพื่อฝกเปนผูนําดูนกหรือกิจกรรม “สะพายกลอง

สองนกในมอนอ” โดยประมาณทั้งสิ้นกวา 300 คนที่ไดเขารวมกิจกรรม

ในโครงการฯ ทั้งนิสิต ศิษยเกา บุคคลทั่วไปทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย สงผลใหเกิดความตระหนักในการอนุรักษธรรมชาติ 

เกิดความรักในองคกร ใหความสําคัญของทรัพยากรและการรักษา

พื้นที่สีเขียว หรือนําไปสูการเลือกทํากิจกรรมสีเขียวที่เปนประโยชน 

อนัเปนการพฒันาตนเองในดานตาง ๆ  ซึง่จะกอใหเกดิผลดตีอตนเองและ

ประเทศชาติในอนาคต …

 และในวันนี้ดวยความมุงมั่นทุมเทในการทํางานของ ผศ.ดร.

ศุภลักษณ วิรัชพินทุ ชมรมคนดูนกและทีมงานนิสิต บุคลากร และผูที่

มีสวนเกี่ยวของทุกคน การสนับสนุนดานงบประมาณและสิ่งอํานวย

ความสะดวกในการจัดกิจกรรมจากคณะวิทยาศาสตรและภาควิชา

ชีววิทยา ... ทําใหโครงการบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการ

สู สังคม กิจกรรม “สะพายกลองสองนกในมอนอ” จะยังคงกาว

ตอไป ... และคงอีกไมนานที่ชาวมอนอจะไดมี “เสนทางเดินดูนกใน

มหาวทิยาลยันเรศวร” ซึง่เปนผลงานการวจิยัตอยอดอกีเรือ่งหนึง่ของ 

“ผศ.ดร.ศุภลักษณ วิรัชพินทุ” ... 

ภาพสวนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการ “สะพายกลองสองนกในมอนอ ปที่ 3” ระหวางเดือนมีนาคม 2557

 ดวยในวันที่ 29 มีนาคม  2557 ภาควิชาฯ ไดจัดโครงการ

อบรมเทคนิคทางชีววิทยาสําหรับศิษยเกา ในหัวขอเรื่อง “อบรมเชิง

ปฏิบัติการพันธุวิศวกรรมเบื้องตนและการตรวจสอบพืชจีเอ็ม” โดย

ไดรับความอนุเคราะหจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.กวี สุจิปุลิ ภาควิชา

วิทยาศาสตรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เปนวิทยากรรับเชิญในหัวขอดังกลาว ซ่ึงในงานนี้มีศิษยเกา

ของภาควิชาฯ เขารวมจํานวน 12 คน โดยผลประเมินมีความพึงพอใจ

ในระดับดีมาก และศิษยเกาไดแนะนําหัวขออื่น ๆ ที่สนใจเพื่อเปนขอมูล

ในการจัดครั้งตอไปอีกดวย ภาพกิจกรรมระหวางทําปฏิบัติการ ภาพวิทยากรมอบใบประกาศ

ใหกับผูเขารวมอบรมฯ

“โครงการอบรมเทคนิคทางชีววิทยาสําหรับศิษยเกา”
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 โครงการชีวสัญจร ณ หมูบานรองกลาใหม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2557 ที่ผานมา เปนการตอบโจทยของ

ชมุชนตาํบลเนนิเพิม่ซึง่เปนชมุชนเผามง ในเรือ่งของ “การดนูก” ทีต่องการขอมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัชนดิและความหลากหลายของนกในพืน้ทีอ่นัจะนาํไป

สูการพฒันาเสนทางดนูก ดวยทีต่ัง้ของชุมชนเปนพ้ืนทีอ่ยูใจกลางของอทุยานแหงชาตภิหูนิรองกลา มอีากาศหนาวเยน็ตลอดป จงึเปนแหลงทองเทีย่ว

“โครงการ Biology Leader Camp”
 ดวยในชีวิตการเปนนิสิตนั้น นอกจากภาระหนาที่

ดานการเรียนแลว สิ่งสําคัญในการพัฒนาตนเองเพื่อการเปน

บัณฑิตที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับของสังคมอีกอยางหนึ่ง คือ 

การสงเสริมพฒันาวฒุภิาวะในดานตาง ๆ  เชน ความเปนผูนาํ 

กลาแสดงออก ความอดทน ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย 

ความสามัคคี และการทํางานรวมกับผูอื่น 

 ดงันัน้ภาควชิาฯ ไดจดัโครงการ Biology Leader Camp 

ณ ภาควิชาชีววิทยา เพื่อฝกทักษะดานตาง ๆ ใหกับนิสิตและ

ความรูเกี่ยวกับการทํางานเปนทีมโดยใช PDCA เปนเครื่องมือ

สําหรับการปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีคุณภาพ เม่ือวันท่ี 

22 พฤษภาคม 2557 โดยรองหวัหนาภาควชิาฯ ฝายกิจการนสิติ 

ดร.เนริสา คุณประทุม ไดกลาววา “โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อชวย

สงเสริมและพัฒนานิสิตในการวางแผนงานการจัดกิจกรรม

ตาง ๆ ซึ่งจัดตอเนื่องกับโครงการอบรมผูนํานิสิต ของฝาย

กิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร เมื่อวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 

2557 ณ คายสฤษดิ์เสนา อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยนิสิตที่

เขารวมในโครงการนี้สวนหนึ่งจะเปนหลักในการดําเนินงาน

ของกิจกรรมของชมรมฯ และภาควิชาฯ” ... 

ชีวสัญจร ตะลอนถึง บานรองกลา 

นําเดินปา ดูนกครานี้ แสนเพลินใจ

ที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่ง ดังนั้นภาควิชาฯ โดยการนําของ “ผศ.ดร.ศุภลักษณ 

วิรัชพินทุ” ผู เชี่ยวชาญเรื่องการดูนก พรอมดวยหัวหนาภาควิชาฯ 

ดร.อบุลวรรณ บญุฉํา่ และรองหวัหนาภาควชิาฯ อาจารยนงลักษณ พุมอยู 

ไดนาํทมี “Bird leader” นิสติช้ันปที ่1 ในรายวชิาปกษวีทิยาและชมรมคน

ดนูกทีผ่านสนามการดนูกมาอยางด ีมุงหนาสูหมูบานรองกลาใหมเพือ่เปน

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การดูนกในพื้นท่ี” เพื่อถายทอด

ความรูและประสบการณใหกบัชมุชนอนัจะเปนการสรางชมุชนใหเขมแขง็

และสงเสริมใหชุมชนและนักทองเท่ียวตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งมี

ชีวิตในธรรมชาติและจัดกิจกรรมที่เปนการทองเที่ยวในเชิงอนุรักษทาง

นิเวศวิทยาไดอีกทางหน่ึง ท้ังน้ีนิสิตท่ีเขารวมกิจกรรมยังไดรับประโยชน

ในการฝกทักษะการเปนวิทยากร การบูรณาการความรูกับการบริการ

วิชาการ และการมีจิตอาสาเพื่อบําเพ็ญประโยชนตอชุมชน   

 นอกจากนี้ยังเปนการสํารวจพื้นท่ีเพ่ือการสรางเครือขาย

ในการทํางานวิจัยและการบริการวิชาการในพื้นที่ในอนาคต …

ภาพกิจกรรม “เดินปาดูนกในพื้นที่ชุมชน”

ภาพกิจกรรมในโครงการอบรมผูนํานิสิต ณ คายสฤษดิ์เสนา

“โครงการชีวสัญจร”                                     

ภาพกิจกรรม “เดินปาดูนกในพื้นที่ชุมชน”

สงเสริมและพัฒนานิสิตในการวางแผนงานการจัดกิจกรรม

ตาง ๆ ซึ่งจัดตอเนื่องกับโครงการอบรมผูนํานิสิต ของฝาย

กิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร เมื่อวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 

2557 ณ คายสฤษดิ์เสนา อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยนิสิตที่

เขารวมในโครงการนี้สวนหนึ่งจะเปนหลักในการดําเนินงาน

ของกิจกรรมของชมรมฯ และภาควิชาฯ” ... 

… ณ ดินแดนแหงหมอกงามยามเชา



ศ.ดร.สมศักดิ์ ปญหา ศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย และศ.ดร.สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท

ใหเกียรติมาบรรยายพิเศษในวันพิธีเปดฯ นับเปนการจุดประกายความคิดในการทํางานวิจัยสําหรับนักวิจัยรุนใหมไดเปนอยางดี

5เรื่องเดนในฉบับ

การประชุมวิชาการ
“การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย 

การประชุมดานอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคสในประเทศไทย” ครั้งที่ 4
ณ  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่  23 – 25 พฤษภาคม  2557

4th TST – Highlights

 ดวย สถานวิจัยเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการดานความหลากหลายทางชีวภาพ และภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

นเรศวร ไดจัดการประชุมทางวิชาการ “การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย: การประชุมดานอนุกรมวิธานและซิสเทมา

ติคสในประเทศไทย ครั้งที่ 4” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาการทํางานวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ทั้งนี้มีผูเขารวม

การประชุมทั้งสิ้นกวา 200 คน มีนักวิจัยดานอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคสชาวไทยเขารวมเสนอผลงานวิชาการ 123 ผลงาน นับเปนการสรางเครือ

ขายการทาํงานวจิยัและสรางนกัวจิยัรุนใหม อกีทัง้ยงัเกดิประโยชนตอการพฒันาทีย่ัง่ยนืในการดาํรงรกัษาทรพัยากรดานความหลากหลายทางชวีภาพ

ในประเทศไทย 

ผูเขารวมประชุมถายภาพรวมกันในวันพิธีเปดฯ

… ณ ดินแดนแหงหมอกงามยามเชา



6 นิทรรศการ

การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร

“หิ่งหอยในภาคเหนือ”

รศ.ดร.วันดี  วัฒนชัยยิ่งเจริญ

”Cryptic species”

ศ.ดร.สมศักดิ์  ปญหา  
“ไรนางฟา”  

ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง

“หิ่งหอยในภาคเหนือ”

Highlights



7การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย

กิจกรรมในงาน

TST ครั้งที่ 5 ป 2558 พบกัน

ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นะคะ …

นักวิจัยดีเดน 

รศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท

ใหเกียรติมาวิทยากรบรรยายพิเศษ

วิทยากรจากกรมอุทยานฯ

 ดร.พงษศักดิ์ พลเสนา         

บรรยายเรื่อง“การขออนุญาตเขาไปวิจัย

ในพื้นที่ปาอนุรักษ” 

Highlights

วิทยากรจากกรมอุทยานฯ

TST ครั้งที่ 5 ป 2558 พบกันสังสรรค เฮฮา ชาว TST ในงานเลี้ยงตอนรับ 

ณ โรงแรมวังจันทนริเวอรวิว

“อาจารยภาควิชาฯ รับรางวัลนําเสนอผลงาน

วิจัยดีเดน ดร.มลิวรรณ นาคขุนทด

“โชวกันหนอยสําหรับรางวัลแหงความภาคภูมิใจ”      

นายสรศักดิ์ นาคเอี่ยม และ นายธนบรรณ ตะทวี    

นิสิตบัณฑิตศึกษาคนเกงของภาควิชาฯ

“โชวกันหนอยสําหรับรางวัลแหงความภาคภูมิใจ”      
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  รายงานพิเศษ

“โครงการ นก-ปา-ฟา-ดาว ครั้งที่ 6”
 ดวย “ชมรมฅนดูนก” มหาวิทยาลัยนเรศวร สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ไดจัด “โครงการ นก-ปา-ฟา-ดาว ครั้งที่ 6” 

ขึน้ในระหวางวนัที ่15-16 มนีาคม 2557 ณ อทุยานแหงชาตศิรสีชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั โดยม ีผศ.ดร.ศภุลกัษณ วริชัพนิท ุเปนอาจารยทีป่รกึษา 

กิจกรรมนี้เปนโครงการสงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียน ซึ่งจะมีการใหความรูเกี่ยวกับการดูนกและฝกปฏิบัติการดูนกในธรรมชาติ กิจกรรม

ดดูาว และเดนิปาศกึษาธรรมชาต ิโดยมจีาํนวนผูเขารวมโครงการทัง้หมด 26 คน และผลประเมนิจากผูเขารวมโครงการพบวา  มคีวามรูเกีย่วกบั

นกมากขึ้น ชอบดูนกมากขึ้น รักปาและสัตวปามากขึ้น และมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด ... 

ความรูสึกสวนหนึ่งของผูเขารวมโครงการฯ 
 “ประทับใจในการจัดโครงการ โดยเฉพาะไดดูนกที่สวยงามมากๆ และการเดินปาดูนกเสนทางประทับใจมาก ๆ อาหารและที่พัก 

โอเคมาก ๆ ประทับใจมาก เกินคุม” 

  “มาเขาคายอบรม นก-ปา-ฟา-ดาว ที่อุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย มีความสุขมาก ไดประสบการณมากมาย ไดรูจักธรรมชาติ รูจักนก

ชนิดตางๆ ที่ไมเคยเห็น และฝกการทํางานกับชมรมฅนดูนก ประทับใจมาก” 

 “ชมรมฅนดูนก ทําใหหนูเปนคนใจเย็นมากขึ้น และมีความประทับใจกับทุกคายที่ผานมา ทั้งยังฝกการทํางานอยางเปนระบบ รูสึกเปน

ผูใหญขึ้นมาก ชมรมเปนเหมือนครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่ง” 

 สําหรับผลการประเมินความสําเร็จของชมรมฯ พบวานิสิตมีการพัฒนาตนเองในเร่ืองการวางแผนงาน การหารายไดจากการจําหนายเสื้อ

ชมรมฯ การสรางสรรคกิจกรรมเกมการดูนกในภาคสนามเพื่อสรางความประทับใจ มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีประสบการณในการแกไขปญหา ฝกทักษะ

การถายทอดความรูในการบริการวิชาการใหกับผูเขารวมโครงการฯ ไดอยางเหมาะสม

ขอขอบคุณที่มา: 
- ชมรมฅนดูนกมหาวิทยาลัยนเรศวร. 15-16 มีนาคม 2557. รายงานผลการจัดโครงการ “นก-ปา-ฟา-ดาว ครั้งที่ 6” 

 ณ อุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

- http://www.sci.nu.ac.th/Nok-Pa-Fa-Dow6/

ขอขอบคุณผูสนับสนุน: 
- กองทุนกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร “โครงการเพื่อพัฒนาและสงเสริมกิจกรรมนิสิตดานบําเพ็ญประโยชนและรักษา สิ่งแวดลอม” 

 “เสื้อนก ปกหลัก in love”



9 งานประชุมสัมมนา

“การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตรวิจัย” ครั้งที่ 6

 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา ร วมกับคณะ

วทิยาศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร และคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร

วิจัยคร้ังที่ 6” เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัย

บูรพา จังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ ดานคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และยกระดับคุณภาพการศึกษาใน

มหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมุงสงเสริมความรวมมือทางวิชาการระหวาง

สถาบันการศึกษา และสรางความสัมพันธในการพัฒนาผลงานวิจัย

รวมกัน ทําใหเกิดความเขมแข็งทางดานวิชาการและงานวิจัย 

 ในงานน้ีมีนิสิตและคณาจารยจากภาควิชาฯ เขารวมประชุม

และนําเสนอผลงานจํานวน 9 ผลงาน อีกทั้งยังมีผลงานวิจัยสาขา

วิทยาศาสตรชีวภาพท่ีไดรับ “รางวัลชมเชย” ในการนําเสนอผลงาน

วิจัยรูปแบบบรรยาย จํานวน 3 รางวัล ไดแก นายธนบรรณ ตะทวี 

นางสาวอรวรรณ ไทยเจริญ และนางสาว

ออนรัตน อิ่นมะโน และผลงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตรชีวภาพที่

ได  รับ “รางวัลชนะเลิศ” ในการนําเสนอผลงานวิจัยรูปแบบ

โปสเตอร  จํานวน 1 รางวัล ได แก  นายบวร คุณากรนุรักษ . . . 

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในผลงานครั้งนี้ดวยนะคะ ... 

ภาพบรรยากาศในการประชุมฯ
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“โครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการฯ สาขาชีววิทยา คาย 2/2556”

 ภาควชิาชวีวทิยารวมกบัคณะวทิยาศาสตรไดจดั “โครงการสงเสรมิ

โอลมิปกวชิาการและพฒันามาตรฐานวทิยาศาสตรคณติศาสตรศกึษา 

(สอวน.)” คาย 2 ปการศึกษา 2556 ในระหวางวันที่ 9 – 23 มีนาคม 

2557 โดยมีนักเรียนท่ีผานการคัดเลือกจาก คาย 1 มาเขารวมโครง

การฯ ในสาขาชีววิทยา จํานวน 22 คน และนักเรียนที่ผานการคัดเลือก

จากคาย 2 นี้ไดเดินทางไปเขารวมการแขงขันชีววิทยาโอลิมปกวิชาการ

ระดับชาติ ครั้งท่ี 11 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ระหวางวันที่ 4 – 8 

เมษายน 2557 ที่ผานมา และขอแสดงความยินดีกับ นายณภัทร เอมดี 

จากโรงเรียนนครสวรรค ไดรบัรางวัลเหรยีญทองและรางวัลคะแนนสงูสดุ

ของศูนย สอวน. ภาคเหนือ และรางวัลเหรียญทองแดงอีก 4 รางวัล 

ไดแก นางสาวสพุชิชา มงัคละ จากโรงเรยีนเฉลมิขวญัสตร ีนายชษิณพุงศ 

รุงไพบลูยฤทธิ ์จากโรงเรยีนมธัยมสาธิตมหาวทิยาลยันเรศวร นายแทนไท 

จันทรธนวงษ จากโรงเรียนตาคลีประชาสรรค นายชลากร ฤทธิ์พิรุณ 

จากโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ...
ภาพ กิจกรรมการเขารวมการแขงขันชีววิทยาโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ 11 

ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

          ภาพเปนขาว          ภาพเปนขาว

 เพื่อเปนการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม

อันดีงาม นิสิต อาจารยและบุคลากรในคณะวิทยาศาสตรไดรวมกัน

ทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหงเปนประจํา ในวันศุกรทุกตนเดือน 

โดยภาควชิาชวีวทิยารบัเปนเจาภาพเมือ่วันศกุรที ่7 กมุภาพันธ 2557 

ทีผ่านมา ... เห็นภาพอยางนีแ้ลวทาํใหนกึไปถงึ คาํเทศนาของทานเจา

ประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย (โต) พรหมรังสี ที่ไดโปรดชี้ธรรมไวใน

นิมิตหลังจากที่ทานลวงลับไปแลว เมื่อ 100 กวาป อันเปนปฐมเหตุที่

ตองสรางความดี อยางไมมีที่สิ้นสุด ดังนี้วา 

 “ลูกเอย กอนจะเท่ียวไปขอบารมีหลวงพอองคใด เจาจะ

ตองมีทุนของตัวเอง คือ บารมีของตนลงทุนไปกอน เมื่อบารมีของเจา

ไมพอจึงคอยขอยืมบารมีคนอื่นมาชวย มิฉะน้ันเจาจะเอาตัวไมรอด

“โครงการทําบุญตักบาตร” 

เพราะหนีส้นิ ในบญุบารมีทีเ่ทีย่วไปขอยมืมาจนพนตวั เมือ่ทาํบุญทาํกศุล

ไดบารมีมา ก็ตองเอาไปผอนใชหน้ีเขาจนหมด ไมมีอะไรเหลือติดตัว 

แลวเจาจะมอีะไรไวในภพหนา หมัน่สรางบารมไีว แลวฟาดนิจะชวยเอง ... 

จงจําไวนะ เมือ่ยงัไมถงึเวลา เทพเจาองคใดจะคดิชวยเจาไมได ครัน้ถงึเวลา 

ทั่วฟาจบดิน ก็ตานเจาไมอยู จงอยาไปเรงเทวดาฟาดิน เมื่อบุญเราไมเคย

สรางไวเลย จะมีใครที่ไหนมาชวยเจา ...”

งานนี้ขออนุโมทนาบุญดวยนะคะ ... สาธุ สาธุ 

เพราะหนีส้นิ ในบญุบารมีทีเ่ทีย่วไปขอยมืมาจนพนตวั เมือ่ทาํบุญทาํกศุล
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“โครงการประเพณีสงกรานต ประจําป ๒๕๕๗”

 เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ท่ีผานมา คณะวิทยาศาสตร 

ไดจัดโครงการประเพณีสงกรานต ... เพื่อเปนการสืบสานประเพณี

วนัสงกรานตซึง่ถอืเปนวนัขึน้ปใหมของไทยมาแตโบราณ ... ในงานนีน้สิติ 

อาจารย และบุคลากรภาควิชาชีววิทยาพรอมใจกันเขารวมกิจกรรม

การสรงนํ้าพระพุทธรูปและการรดนํ้าขอพรผูใหญเพ่ือความเปนสิริมงคล 

การประกวดการแตงกายดวยผาไทย ซ่ึงในปน้ีบุคลากรภาควิชาฯ ไดแก 

“คุณเรณู สัสดีแพง ไดรับรางวัลชนะเลิศ” และ “คุณวิไลรัตน สุริยา 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒” ... เห็นภาพบรรยากาศเต็มไป

ดวยความอบอุน นาประทับใจ ในการชวยกันอนุรักษประเพณีและ

วัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่เยี่ยมยอดจริงเลยคะ ...

ภาพกิจกรรมการสรงนํ้าพระพุทธรูปและ

การรดนํ้าขอพรผูใหญเพื่อความเปนสิริมงคล

ภาพ รางวัลการประกวดการแตงกายดวยผาไทย 

“คุณเรณู สัสดีแพง และ คุณวิไลรัตน สุริยา”

 มาแล วจ  า  . . .  สํ าหรับผู  สนใจและคนรักกล วยไม 

ทุกทาน ภาควิชาชีววิทยารวมกับคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

นเรศวร ขอเชิญทุกทานเขารวม “โครงการประชุมวิชาการและ

เสวนากลวยไม ประเทศไทย คร้ังที่  2” ในระหวางวันที่  22 – 

23 กรกฎาคม 2557 น้ี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 

บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยหัวขอการบรรยายและ

การเสวนาประกอบดวย แนวทางการพฒันากลวยไมของไทย สถานการณ

และยุทธศาสตรการแขงขันกลวยไมไทยในเวทีโลก เทคนิคการเลี้ยง

กลวยไมและการพฒันาสายพนัธุกลวยไม ความหลากหลายของกลวยไมใน

ประเทศไทย ตนแบบการอนรุกัษและการสงเสรมิการปลกูเล้ียงกลวยไม เปนตน 

 ในโอกาสนีข้อเชญิ นักวจิยั นักวชิาการเกษตร นสิิต นักศกึษา

และผูสนใจเขารวมโครงการดงักลาว โดยไมเสยีคาลงทะเบยีน สอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ดร.ประสุข โฆษวิฑิตกุล ภาควิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร โทร 087-9624939



 เนือ่งดวยคณะวทิยาศาสตร ไดดาํเนนิการจดัต้ัง “พพิธิภัณฑ

ธรรมชาตวิทิยา มหาวทิยาลยันเรศวร” ขึน้ ณ อาคารภาควชิาชวีวทิยา 

คณะวิทยาศาสตร โดยไดเปดใหนักเรียน นิสิต และประชาชนผูสนใจ

เขาชม เปนครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2556 ในงานสัปดาห

วิทยาศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 24 ประจําป 2556 โดยไดจัดแสดง

นิทรรศการเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว 

เรื่องราวนาสนใจเกี่ยวกับนก โครงกระดูกสัตว การคนพบกลวยไม

สายพันธุใหม และตัวอยางชนิดของผลและเมล็ดของพืช

 ในวันนี้จึงอยากชวนทานผูอาน มาแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องราว

เกี่ยวกับ “พิพิธภัณฑ” กันสักเล็กนอย ...

 ความหมายของคําวา “พิพิธภัณฑ” ตามพจนานุกรม ฉบับ

ราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง สถานทีเ่ก็บรวบรวมและแสดงสิง่ตาง  ๆ  

ทีม่คีวามสาํคญัดานวฒันธรรมหรอืดานวทิยาศาสตร โดยมคีวามมุงหมาย

เพื่อใหเปนประโยชนตอการศึกษา และกอใหเกิดความเพลิดเพลินใจ

 พิพิธภัณฑ จัดแบ งได หลายประเภทตามการจัดแสดง

และวัตถุประสงคในการจัดแสดง ตัวอยางเช น พิพิธภัณฑสถาน

ธรรมชาตวิทิยา เปนพพิธิภณัฑทีจ่ดัแสดงเรือ่งราวของธรรมชาต ิเกีย่วกบั

เรือ่งของโลก ทรพัยากรทางธรรมชาตติาง ๆ  ซึง่ในประเทศไทยมหีลายแหง 

เชน พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ

ธรรมชาติวิทยาขององคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ พิพิธภัณฑ

ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ของกองทัพเรือ เปนตน 

 “พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร” นับ

เปนพิพิธภัณฑใหมอีกแหงหนึ่งสําหรับการพัฒนาเปนแหลงเรียนรู

วทิยาศาสตร อนัจะกอใหเกดิความตระหนักดานความหลากหลายทาง

ชีวภาพ อันเปนบทบาทหน่ึงของคณะวิทยาศาสตรในการรวมสราง

สังคมแหงการเรียนรูทางวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาชาติอยางยั่งยืน 

... ตอไป
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จดหมายขาวภาควิชาชีววิทยา

          แลกเปลี่ยนเรียนรูู          แลกเปลี่ยนเรียนรูู

ที่มา: http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp

         http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/search_result.php

A. sativa เรียบเรียง

“พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร”

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

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ตําบลทาโพธิ์

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน

ใบอนุญาตเลขที่ ๘๕/๒๕๒๑

พิษณุโลก

 


