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ปที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจําเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 2558

คอมพิวเตอรวิทัศน: แรงบันดาลใจจากธรรมชาติสูการเขาใจธรรมชาติ



ปที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจําเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 2558

 วันคืนไมอาจหวนกลับ … ทุกสิ่งยอมเปลี่ยนแปลงไป หากยอนกลับไป 8 ป

ที่ผานมา นับจาก Bionewsletter ฉบับแรก เมื่อปพ.ศ. 2551 Bionewsletter ฉบับนี้

ก็เปนฉบับที่ 23 และเปนฉบับสุดทายของโครงการ Bionewsletter ของภาควิชา

ชีววิทยา ดวยเหตุผลหลายประการ ...

 สําหรับการไดมารับหนาที่เปนบรรณาธิการ Bionewsletter ฉบับแรกเมื่อ

เลมปที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจําเดือนกันยายนถึงเดือนมกราคม 2555 ตอจากผูชวย

ศาสตราจารย ดร.มลวิรรณ นาคขนุทด บรรณาธกิารคนแรก จาํไดวาเปนชวงเวลาทีภ่าค

วิชาฯ ไดจัดงานมุทิตาจิตแดผูชวยศาสตราจารย ดร.คงศักดิ์ พรอมเทพ นับวาประจวบ

เหมาะกนัพอดสีาํหรบัการทาํ Bionewsletter ฉบบัสดุทายนี ้กเ็ปนชวงเวลาทีภ่าควชิาฯ 

ไดจัดงานแสดงมุทิตาจิตมอบแด รองศาสตราจารย ดร.เพ็ญศิริ นภีรงค ซึ่งเปนวันแหง

ความทรงจําที่ดีอีกวันหนึ่งของภาควิชาฯ ... และแนนอนวา  Bionewsletter ฉบับ

สุดทายเลมนี้ ก็ยังคงมีเรื่องราวและกิจกรรมมานําเสนอ อยางครบครันเชนเดิมคะ 

 ในโอกาสสุดทายนี้ ก็ขอกลาวความรูสึกสักเล็กนอยเกี่ยวกับประสบการณ

ในการเปนบรรณาธกิาร Bionewsletter กอนอืน่ตองขอขอบคณุอาจารย บคุลากร นสิติ 

และผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานที่ไดชวยแนะนํา ติชม ใหขอมูล ใหกําลังใจ ในการจัดทํา 

Bionewsletter มาโดยตลอด ... โดยสวนตัวแลวเมื่อเห็น Bionewsletter แตละเลม

เสร็จสมบูรณออกมาจากโรงพิมพไดก็รูสึกหายเหนื่อย และเกิดความปติ สุข เกิดขึ้นใน

ใจทุกครั้งที่เห็นคนอาน  Bionewsletter ... 

ขอฝากคําคมไวสําหรับทานผูอานทุกทาน ... 

“หนทางไกลนับหมื่นลี้ ตองเริ่มตนดวยกาวแรก” – เลาจื้อ

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

 ความรูสูสากล มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหยั่งยืน ผลิตบัณฑิตชั้นนําของประเทศ ที่เพียบพรอมดวยความรู

 ควบคูคุณธรรม สามารถสรางชื่อเสียงใหกับสถาบัน และนําพาสังคมสูการเรียนรู” 

Bionewsletter จดหมายขาวภาควิชาชีววิทยา 

จัดทําโดย: ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ปรึกษา: ดร. อุบลวรรณ บุญฉํ่า, ดร. เนริสา คุณประทุม, อาจารยนงลักษณ พุมอยู 

บรรณาธิการ: ดร. สุนีย สีธรรมใจ กองบรรณาธิการฝายขาว: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภลักษณ วิรัชพินทุ, ดร. มลิวรรณ นาคขุนทด, อาจารยนงลักษณ พุมอยู, 

ดร. เนริสา คุณประทุม, เรณู สัสดีแพง, จิรวรรณ ตวนโต, สุนันท โพธิ์นอยยัง, วริศราภรณ นอยใจมั่น กองบรรณาธิการฝายประสานงานและเผยแพร: ฉวีวรรณ เรืองจุย 

ออกแบบรูปเลม: ห.จ.ก. นานามีเดีย nana-media.com พิมพที่: โรงพิมพตระกูลไทย

โครงการภาควิชาฯ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทางดานการวิจัยสําหรับบุคลากร”

โครงการชีวสัมพันธ ทําบุญภาควิชาชีววิทยา ประจําป 2558

โครงการบูรณาการงานวิจัยสูการบริการวิชาการสูสังคม 

“สะพายกลองสองนกในมอนอ ปที่ 4”

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 

รายงานการคนควาและงานวิจัย 

คอมพิวเตอรวิทัศน: แรงบันดาลใจจากธรรมชาติสูการเขาใจธรรมชาติ

เรื่องเดนในฉบับ

งานแสดงมุทิตาจิต รศ.ดร.เพ็ญศิริ นภีรงค     

                      

แสดงความยินดี 

หัวหนาภาควิชาชีววิทยาคนใหม

ทุนโครงการสหกิจศึกษาตางประเทศ ประจําปการศึกษา 2558 

      

ภาพเปนขาว

 

งานประชุมสัมมนา

การประชุมวิชาการ พันธุศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 19    

โทรโขง

ประชาสัมพันธ website ภาควิชาฯ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู

โลกใหมแหงการสื่อสาร ...

สารบัญ หนา

ทักทายกันกอน
จดหมายขาวภาควิชาชีววิทยา

 “เปนภาควิชาที่มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ ดานการวิจัยและนวัตกรรม นําความรูภูมิปญญาไทยมาตอยอดเพื่อพัฒนา
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทางดานการวิจัยสําหรับบุคลากร” 

โครงการชีวสัมพันธ ทําบุญภาควิชาชีววิทยา ประจําป 2558

... ภาพบรรยากาศกิจกรรมในโครงการฯ ...

 ดวยในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ภาควิชาชีววิทยา ได

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทางดานการวิจัย

สําหรับบุคลากร” โดยมี “รศ. ดร. ไพโรจน ประมวล” นักวิจัย

ดีเดน สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2558 จาก

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ การ

สรางแรงบนัดาลใจในการทาํวจิยัและตพีมิพผลงานวจิยั แนวทาง

และหลักการในการเขียนขอทุนวิจัย และการตีพิมพผลงานเผย

แพรในวารสารระดับนานาชาติ และในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 

ไดจดัประชมุโครงการ “ตดิตามผลและประเมนิแผนการดาํเนนิ

งานประจําป 2558 และทําแผนปฏิบัติงานป 2559” ซึ่งทั้ง

สองโครงการไดจัดขึ้นพรอมกน ณ สวนปาเขากระยาง องคการ

อุตสาหกรรมปาไม และนับเปนโครงการที่ประสบความสําเร็จ

เปนอยางดียิ่ง โดยความรวมมือของบุคลากรของภาควิชาฯ ... 

 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ที่ผานมา ภาควิชาชีววิทยาไดจัดโครงการชีวสัมพันธ ทําบุญภาควิชาชีววิทยา ประจําป 2558 

ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเปนการทําบุญภาควิชาฯ เพื่อเปนการพบปะพูดคุยรวมกันระหวางอาจารยนิสิต รุนพี่รุนนอง 

โดยเฉพาะนิสิตใหมที่เขามาศึกษาเปนภาคเรียนแรก นอกจากนี้ยังไดจัดใหมีพิธีบูชาคุณ เพื่อเปนการสืบสานวัฒนธรรมและ

ประเพณีอันดีงามของไทยในการแสดงความเคารพ ความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณอันไดแก บิดามารดา ครูอาจารย เปนตน ... 

สําหรับในปนี้มีผูเขารวมโครงการทั้งสิ้น 399 คน โดยมีผลประเมินความพอใจในภาพรวมของโครงการฯ อยูในระดับมากที่สุด ...

ไดจดัประชมุโครงการ 
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 ดวยในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ภาควิชาชีววิทยาไดจัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 

2557 โดยในปนีเ้ปนปแรกทีม่กีารพฒันาระบบการประกนัคณุภาพเปนรปูแบบของการประเมนิระดบัหลกัสตูร ภายใตกรอบแนวทาง

ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยเชื่อมั่นวาจะกอใหเกิดผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ไดคุณภาพ อันจะนําไป

สูคุณภาพของบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศชาติอยางยั่งยืนตอไป ... โดยในสวนของภาควิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร ประกอบดวย 5 หลักสูตร ไดแก วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรชีวภาพ

และเทคโนโลยีชีวภาพ) และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตรชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ)  โดยในแตละหลักสูตรไดจัดให

มีอาจารยประจําหลักสูตรเปนดูแลรับผิดชอบ ... เพื่อใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานที่กําหนดไว 

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 

 ดวยในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ภาควิชาชีววิทยาไดจัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 

โครงการบูรณาการงานวิจัยสูการบริการวิชาการสูสังคม 

“สะพายกลองสองนกในมอนอ ปที่ 4”

ผศ.ดร.ศุภลักษณ วิรัชพินทุ

หัวหนาโครงการ

 โครงการประจําป ที่ยังคงความสมํ่าเสมอของภาควิชาชีววิทยา นําโดยหัวหน าโครงการ 

ผศ.ดร.ศุภลักษณ วิรัชพินทุ และทีมงานชมรม “ฅนดูนก” ซึ่งดําเนินการตอเนื่องมาตั้งแตป พ.ศ. 2555 จนถึง

ปจจุบันนับเปนปที่ 4 และในปนี้ไดมีการปรับปรุงเพิ่มเสนทางการดูนก ซึ่งนอกจากจะทําใหพบชนิดของนกได

หลากหลายมากขึ้นแลว ยังไดเปลี่ยนบรรยากาศมาเปนแบบชิลล ๆ กันบาง โดยเสนทางที่กําหนดไวมี 6 เสน

ทางบริเวณรอบมหาวิทยาลัย โดยผลการดําเนินโครงการฯ ในภาพรวมประสบความสําเร็จตามจุดประสงคและ

ตามดชันชีวีดัความสาํเรจ็ (KPI) ในระดบัดมีาก รวมทัง้ในปนีท้มีงานไดสรางแบบฟอรมรบัสมคัรทางอนิเตอรเนต็

โดยใช Google form ขึน้เอง และยงัไดความรวมมอืจากสถานภมูภิาคเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศภาค

เหนอืตอนลาง ม.นเรศวร (GISTNU) มาชวยสอนวธิกีารเกบ็ขอมลูทาง GIS (Geographic Information System) 

และการใช QR code ที่ทาง GISTNU ไดจัดทําขึ้นในโครงการ “เปดเลนส สองนก รอบรั้วเทาแสด” ทั้งนี้ในการ

ดําเนินงานแตละขั้นตอนไดมีการวางแผนงานเปนอยางดีโดยใชกระบวนการ PDCA เพื่อใหการจัดโครงการฯ 

บรรลุตามวัตถุประสงคและดัชนีชี้วัดความสําเร็จอยางดีที่สุด … ทายนี้ขอรวมเปนกําลังใจและแสดงความยินดี

กับความสําเร็จของโครงการดวยคะ

นัก (ปน) ... ชมนก

นัก (สอง) ... ดูนก 

ผศ.ดร.ศุภลักษณ วิรัชพินทุนกอายงั่ว

นกอีแพรด

นกเอี้ยงดาง

นกกระแตแตแวด
นัก (ปน) ... ชมนก

นัก (สอง) ... ดูนก 
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คอมพิวเตอรวิทัศน: แรงบันดาลใจจากธรรมชาติสูการเขาใจธรรมชาติ

 คอมพวิเตอรวทิศันเปนอกีหนึง่เทคนคิทีน่าํมาประยกุตใชใน

การศึกษาทางชีววิทยาเชน การศึกษาพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต [1, 2] 

การระบชุนดิของสิง่มชีวีติ [3, 4] การศกึษาทางชวีวทิยาของเซลล [5] 

และใชเปนเครื่องมือทดแทนเครื่องมือที่มีราคาสูง [6, 7] โดยมีจุดมุง

หมายเพือ่ชวยเพิม่ความรวดเรว็ในการวเิคราะหขอมลู ลดความคลาด

เคลื่อน ลดปญหาการขาดแคลนผูเชี่ยวชาญ [8, 9]

 งานนวจิยัชิน้แรกของคณะผูวจิยัทีไ่ดนาํคอมพวิเตอรวทิศัน

ประยุกตใชในทางชีววิทยาคือ การระบุชนิดกลวยไมบนพื้นฐานของ

การวเิคราะหการมองเหน็ของคอมพวิเตอร ในงานวจิยัชิน้นีไ้ดนาํแรง

บนัดาลใจจากการมองเหน็ของสตัวชวยผสมเกสร (ภาพที ่1) โดยการ

ฉายแสงจากแหลงกําเนิดแสงใหมีชวงความยาวคลื่นแบบตอเนื่อง 

(       = 400-700 nm) และแบบไมตอเนือ่งในชวงสนีํา้เงนิ เขยีวและ

แดง (       = 475, 510, 630 nm)และวเิคราะหภาพของกลวยไมดวย

การจาํแนกพกิเซลส ีซึง่พบวาสามารถแยกกลวยไม 4 ชนดิจาก 4 สกลุ

ได อยางไรกด็วีธิกีารทางคอมพวิเตอรวทิศันดงักลาวยงันาํไปประยกุต

ใชศึกษาพฤติกรรมการกระพริบแสงของหิ่งหอยซึ่งอยูระหวางการ

พฒันา ปรบัปรงุในสวนขยายของโปรแกรมและนาํไปทดลองใชศกึษา

พฤตกิรรมของหิง่หอยในหองทดลองและในธรรมชาต ิทางคณะผูวจิยั

มคีวามหวงัวางานวจิยัในขณะนีจ้ะชวยใหการศกึษาพฤตกิรรมการก

ระพริบของหิ่งหอยไดรวดเร็ว แมนยําและสะดวกมากขึ้น 

ภาพที ่1 (จากทางซาย) ภาพดอกไมทีไ่ดจากการมองเหน็ของมนษุย, ภาพที่

มองเห็นดวยการรับภาพเฉพาะแสงอัลตราไวโอเลต, ภาพที่ไดจากผึ้ง (คลื่น

แสงในชวงอลัตราไวโอเลต เขยีวและนํา้เงนิ) และ ภาพทีไ่ดจากการมองเหน็

ของนก (คลื่นแสงขาวและอัลตราไวโอเลต) ภาพโดย Schmitt

 เมือ่พจิารณาถงึพืน้ฐานของคอมพวิเตอรวทิศัน นัน้มคีวาม

คลายคลึงกับการมองเห็นของมนุษย โดยสามารถเปรียบอวัยวะ

มองเห็นไดกับกลองดิจิตอล การสงกระแสประสาทจากตาสูสมอง

ผานเซลลประสาทไดดังขอมูลที่สงผานสายนําสัญญาณจากกลองสู

คอมพิวเตอร และการประมวลผลของเซลลประสาทนับลานภายใน

สมองเปรียบไดกับการประมวลผลอยางรวดเร็วของคอมพิวเตอร 

แมวาการประมวลผลที่รวดเร็วของคอมพิวเตอรจะรวดเร็วเพียงใด 

แตก็ไมสามารถทํางานที่มีความซับซอนได ดังนั้นมนุษยจึงมีหนาที่

เขียนคําสั่งเพื่อใชสั่งงานใหคอมพิวเตอรสามารถรับรูและเขาใจถึง

ความหมายของภาพทีถ่กูสงเขาไปประมวลผล ซึง่เปนทีน่าสนใจทีว่า 

แรงบันดาลใจจากธรรมชาติถูกนําไปใชสรางระเบียบวิธีการ (algo-

rithm) เพือ่ใหคอมพวิเตอรสามารถประมวลผลขอมลูทีซ่บัซอนดวย

การเขยีนโปรแกรมทีม่คีวามซบัซอนนอยกวามาก เชน ระเบยีบวธิกีาร

อาณานิคมมด (Ant colony algorithm) ระเบียบวิธีการพันธุกรรม 

(Genetic algorithm) และระบบโครงขายประสาทเทยีม (Artificial 

neural network) [10, 11] เปนตน
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โดย ธนบรรณ ตะทวี 

นิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

(       = 400-700 nm) และแบบไมตอเนือ่งในชวงสนีํา้เงนิ เขยีวและ

แดง (       = 475, 510, 630 nm)และวเิคราะหภาพของกลวยไมดวย



6 เรื่องเดนในฉบับ

 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ที่ผานมา นิสิต คณาจารย และบุคลากรภาควิชาชีววิทยา ไดรวมกันจัดงานแสดงมุทิตาจิต 

“ดวยรักและผูกพัน” มอบแด “รองศาสตราจารย ดร. เพ็ญศิริ นภีรงค” 

 “รองศาสตราจารย ดร. เพ็ญศิริ นภีรงค” นับเปนอาจารยอาวุโสทานหนึ่งของภาควิชาชีววิทยา ซึ่งนิสิต คณาจารย และ

บคุลากรใหความเคารพรกัและนบัถอื ดวยบคุลกิทีย่ิม้แยมแจมใส มอีธัยาศยัด ีมคีวามเมตตาตอศษิยและบคุลากรผูรวมงานทกุคนใน

ภาควิชาฯ ... และในโอกาสเกษียณอายุราชการ Bionews ขอนําภาพสวนหนึ่งแหงความประทับใจในงานแสดงมุทิตาจิตฯ มาลงไว

ในBionews ฉบับสงทายเลมนี้  ... เพื่อเก็บไวแทนความทรงจํา และระลึกถึงทานอาจารยตลอดไปคะ …

งานแสดงมุทิตาจิต รองศาสตราจารย ดร. เพ็ญศิริ นภีรงค

“ความสุข ความทรงจํา ไมมีที่สิ้นสุด”

ภาพถายหมูชาวชีววิทยา (นับเปนภาพที่รวมนิสิตทั้ง ป.ตรี ป.โท และศิษยเกา ไดมากที่สุดเลยก็วาไดนะคะ ... สามัคคีคือพลัง เยๆ)

นิสิตมอบดอกไมแดอาจารย พรอมรองเพลง “จะไดไมลืมกัน”   วดีทีศัน ประวตัผิลงานของ รศ.ดร.เพญ็ศรินิภรีงค  และความในใจจากอาจารย 

นิสิต และบุคลากรในภาควิชาฯ 
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รองศาสตราจารย ดร. เพ็ญศิริ นภีรงค กลาวปจฉิมโอวาทแกนิสิต นิสิตรวมกันรองเพลง “พระคุณที่สาม”

ตัวแทนคณาจารยและศิษยเกามอบของที่ระลึกแด รองศาสตราจารย ดร. เพ็ญศิริ นภีรงค 

คณาจารยและนิสิต ถายภาพเปนที่ระลึกรวมกับ รองศาสตราจารย ดร. เพ็ญศิริ นภีรงค

ตัวแทนคณาจารยและศิษยเกามอบของที่ระลึกแด รองศาสตราจารย ดร. เพ็ญศิริ นภีรงค 



8 รายงานพิเศษ

 และทายนี้ Bionews ขอชื่นขมและแสดงความยินดีกับ “นายมารุตพงศ ภูอํ่า” นิสิตชั้นปที่ 4 ระดับปริญญาตรีของภาค

วชิาชวีวทิยา ทีไ่ดรบัทนุโครงการสหกจิศกึษาในตางประเทศ ประจาํปการศกึษา 2558 เดนิทางไปสหกจิศกึษา ณ The University 

of Western Australia ประเทศออสเตรเลยี เมือ่ตนเดอืนกนัยายนทีผ่านมา ... โดยจะศกึษาและทาํงานวจิยัทางดาน Transcranial 

Magnetic Stimulation (TMS) รวมกบักลุมงานวจิยัของหนวยวจิยั Experimental and Regenerative Neuroscience (EaRN) 

ของ School of Animal Biology … 

 Bionews ฉบับนี้ขอตอนรับคณะผูบริหารคนใหมของภาควิชาชีววิทยา นําทีมโดย ผู้ชวยศาสตราจารย ดร.สุริศักดิ์ 

ประสานพันธ หัวหนาภาควิชา อาจารยชัยชาญ มณีรัตนรุงโรจน รองหัวหนาภาควิชาฝายวิชาการ และ ดร.ปรารถนา  

โลพิน รองหัวหนาภาควิชาฝายกิจการนิสิต ซึ่งทีมบริหารชุดใหมนี้ไดเริ่มปฏิบัติหนาที่ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ที่ผานมา 

... ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ดวยคะ

นายมารุตพงศ ภูอํ่า นิสิตทุนพสวท. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปที่ 4 ไดรับทุนโครงการสหกิจศึกษา

ณ The University of Western Australia 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ

หัวหนาภาควิชาชีววิทยา

อาจารยชัยชาญ มณีรัตนรุงโรจน

รองหัวหนาภาควิชาชีววิทยาฝายวิชาการ

ทีมคณะผูบริหารชุดใหมของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.ปรารถนา  โลพิน

รองหัวหนาภาควิชาชีววิทยาฝายกิจการนิสิต

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ



9 ภาพเปนขาว

 เมือ่วนัที ่15-16 มถินุายน 2558 บคุลากรสายสนบัสนนุ

ของภาควชิาฯ ไดเขารวมโครงการพฒันาศกัยภาพและเพิม่พนู

ความรูดานการประเมนิคางานของผูบรหิารและบคุลากรสาย

สนับสนุน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี คุณ

เรืองชัย จรุงศิรวัฒน นักวิเคราะหนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ 

ใหเกียรติรับเชิญมาเปนวิทยากรบรรยาย ...

 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 อาจารยประจําหลักสูตร

ของภาควชิาชวีวทิยาไดเขารวมกจิกรรม KM Workshop ดาน

การผลิตบัณฑิต “เรื่อง แนวทางการจัดทํา มคอ. 3-6 ให

สอดคลองกบั มคอ.2” ซึง่คณะวทิยาศาสตรจดัขึน้ โดยม ีรศ.ดร.

เทียมจันทร พานิชยผลินไชย รองคณบดีฝายพัฒนาและวิจัย 

คณะศึกษาศาสตร ใหเกียรติรับเชิญมาเปนวิทยากรบรรยาย ... 

 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ภาควิชาชีววิทยาไดรวม

กิจกรรมกับคณะวิทยาศาสตรในโครงการ “พบผูปกครองนิสิต

ใหม ประจําปการศึกษา 2558” โดยมี ดร.สุนีย สีธรรมใจ และ 

ผศ.ดร.อนุพันธ กงบังเกิด ตัวแทนคณาจารยของภาควิชาฯ กลาว

ตอนรับและแนะนําภาควิชาฯ ในดานการเรียนการสอน งานวิจัย 

และกิจกรรมเสริมตาง ๆ รวมทั้งตอบขอซักถามเพื่อสรางความ

เขาใจและความรวมมือระหวางกันในการสงเสริมและพัฒนานิสิต

ตอไป ... 

 คณาจารยภาควชิาชวีวทิยา ไดเขารวมกจิกรรมกบัคณะ

วิทยาศาสตร เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เกี่ยวกับ KM Work-

shop ดานการประกันคุณภาพ เรื่อง การเขียน SAR ระดับ

หลักสูตร โดยมี ผศ.ดร.อนามัย นาอุดม รองคณบดีฝายพัฒนา

คุณภาพการศึกษามาบรรยายใหความรูและประเมินหลักสูตร

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด 
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 ภาพสวนหนึง่ในงานสัปดาหวนัวทิยาศาสตรประจําป 

2558 ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2558 ณ ภาควิชา

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีการจัด

กิจกรรมทางวิชาการ และนิทรรศการตางๆ เพื่อเปนการเสริม

สรางความรูและทักษะทางวิทยาศาสตรใหกับเยาวชนไทย รวม

ทั้งพัฒนากระบวนการเรียนรูและจิตอาสาใหกับนิสิตในการ

ทํางานรวมกันไดอีกทางหนึ่ง ... 

 เมื่อวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร 

มหาวทิยาลยันเรศวร จดัโครงการอบรมมาตรฐานอตุสาหกรรม 

ISO เพือ่เตรยีมความพรอมกอนออกปฏบิตัสิหกจิศกึษาในหวัขอ 

“ความสาํคญัของระบบมาตรฐานสากล กบัการพฒันาศกัยภาพ

องคกร” บรรยายโดย ดร.จิตรา วรรณวิจิตร ผูอํานวยการสํานัก

รับรองระบบคุณภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงประเทศไทย ในการนี้นิสิตชั้นปที่ 4 ของภาควิชาฯ ไดเขา

รวมโครงการดังกลาว จํานวน 58 คน ...

          เมือ่วนัที ่7 สงิหาคม 2558 คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยั

นเรศวร ไดจดันทิรรศการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร ระดบั

ปริญญาตรี ประจําป 2558 โดยมีนิสิตภาควิชาชีววิทยา ชั้นป

ที่ 3 และ 4 เขารวมนําเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร 

จาํนวน 16 โครงการ ผลการประกวดโครงงานรางวลัระดบัดเียีย่ม 

ไดแก เรือ่ง ผลของสนามแมเหลก็ตอการผลติชวีมวลและเอนไซม

เดลตา-6-ดีแซตทูเรสของยีสตที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม 

Saccharomyces  cerevisiae โดยนายมารุตพงศ ภู อํ่า

โครงงานรางวัลระดับดีเดน ไดแก เรื่อง การศึกษาและเปรียบ

เทียบการมี tracheal end cell และจํานวนทอลมในอวัยวะ

เปลงแสงของหิ่งหอยในวงศยอย Lampylinae และ Lucioli-

nae โดยนางสาวกมลชนก บญุมี โครงงานรางวลัระดบัด ีไดแก 

เรือ่ง ความหลากหลายของนกในเสนทางศกึษาธรรมชาตบิรเิวณ

ชองเย็นอุทยานแหงชาติแมวงก โดยนายพงศธร สุทธการ และ

โครงงานรางวัลระดับชมเชย 2 โครงงาน ไดแก เรื่อง การจัด

จาํแนกชนดิของแตนเบยีนของแมลงวนัผลไม Diachasmimor-

pha longicaudata และ D.dacussii โดยการเปรียบเทียบ

อัตราสวนความยาวของลําตัวตอความยาวของอวัยวะวางไข 

โดยนางสาวภัททิยา แสงโพธิ์ และ เรื่อง ประสิทธิภาพของ

สารละลายรักษาสภาพอารเอ็นเอในการสกัดอารเอ็นเอจากสบู

แดง โดยนายศิริพัฒน มวงปา ซึ่งผลงานของนิสิตในครั้งนี้จะ

ไดถกูนาํไปจดัแสดงทีภ่าควชิาฯ ในกจิกรรมสปัดาหวทิยาศาสตร 

ครั้งที่ 26 ประจําป 2558 เพื่อเปนการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการตอใหกับประชาชนทั่วไป ... 

 ภาพสวนหนึง่ใน
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โทรโขง 

 ประกาศจา ! Bionewsletter ฉบับนี้เปนฉบับสุดทายแลวนะจะ งบหมดนะคะ แหะ ๆ จริง ๆ ก็คือ ปจจุบันเรามีสื่อ

ออนไลนที่เขาถึงไดงายและรวดเร็ว สะดวก ทุกที่ทุกเวลาเลยก็วาได ดังนั้นทานผูอานสามารถติดตามขาวสารของภาควิชาชีววิทยา

ไดแบบ update กนัที ่website ของภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร ที ่url: http://www.sci.nu.ac.th/

biology/ ซึ่งไดมีการปรับปรุงและพัฒนามาอยางตอเนื่อง โดยมีขอมูลเกี่ยวกับภาควิชาฯ ขอมูลหลักสูตรที่เปดทําการสอน ขอมูล

บุคลากรและงานวิจัยที่นาสนใจ ภาพกิจกรรมและขาวประชาสัมพันธของภาควิชาฯ นอกจากนี้ทานผูอานยังสามารถติดตามอาน 

Bionewsletter ฉบับยอนหลังตั้งแตเลมปที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจําเดือนกันยายนถึงเดือนมกราคม 2555 จนถึงเลมสุดทายคือฉบับนี้

คะ ... แลวเขาไปแวะชมกันใหไดนะคะ 

 เมือ่วนัที ่15 – 17 กรกฎาคม 2558 ผศ.ดร.มลวิรรณ นาคขนุทด 

อาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา ไดเดินทางไปนําเสนอผลงานวิจัยใน

การประชุมวิชาการ พันธุศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 19 “พันธุศาสตรและ

จีโนมิกส: จากการศึกษาระดับโมเลกุลสูการประยุกต” ณ โรงแรมเซ็น

ทารา แอนด คอนเวนชั่นเซนเตอร ขอนแกน จ.ขอนแกน ในหัวขอเรื่อง 

“การจัดจําแนกกลวยไมสกุลกุหลาบดวยเทคนิคพีซีอาร-อารเอฟแอล

พี บริเวณดีเอ็นเอในคลอโรพลาสต (Identification in Aerides 

Orchids Using PCR-RFLP Based on Chloroplast DNA)” รวม

ทัง้นสิติระดบับณัฑติศกึษาของภาควชิาฯ นางสาวกาํไร วรนชุ ไดนาํเสนอ

ผลงานวิจัยเรื่อง “การจัดจําแนกกลวยไมสกุลกุหลาบดวยเทคนิคพีซี

อาร-อารเอฟแอลพี บริเวณดีเอ็นเอในคลอโรพลาสต” ในการประชุม

ครั้งนี้ดวย การเขารวมประชุมในครั้งนี้นอกจากเปนการเผยแพรผลงาน

วจิยัแลว การเขารวมการประชมุวชิาการยงัทาํใหเกดิการแลกเปลีย่นเรยีน

รูทางวชิาการทางดานพนัธศุาสตร และแขนงอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วของ อนัจะเปน

ประโยชนตอการวิจัยและการศึกษาตอไปในอนาคต ... 

งานประชุมสัมมนา

การประชุมวิชาการ พันธุศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 19

ผศ.ดร.มลิวรรณ นาคขุนทด (รูปซายมือ) และนางสาวกําไร วรนุช (รูปขวามือ) กับผลงานวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ

www.sci.nu.ac.th/biology
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จดหมายขาวภาควิชาชีววิทยา

 แลกเปลี่ยนเรียนรูู

 คอลัมนสุดทายของ Bionews เลมสุดทายนี้ ขอแลกเปลี่ยน

เรียนรูเกี่ยวกับโลกแหงการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน จากอดีต

ที่เคยเห็นภาพคนนั่งดื่มกาแฟตอนเชาซึ่งในมือก็มักจะมีหนังสือพิมพเพื่อ

อานขาวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันไปดวย แตดูเหมือนวาในวันนี้ภาพ

นั้นจะลดนอยลงไปในความคิด และมีภาพคนใชคอมพิวเตอรสวนบุคคล 

(personal computer) แท็บเล็ตพีซี (ที่มีหนาตาเหมือนกระดานชนวน

ในสมัยกอน) หรือสมารทโฟน (ที่เปนไดมากกวาโทรศัพทมือถือ) เขามา

แทนที่ อาจกลาวไดวา “โลกทั้งใบอยูในมือของเรา” เราสามารถรับรู

ขอมูลตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วผานทางระบบอินเทอรเน็ต (internet) ซึ่ง

มีการเชื่อมโยงขอมูลกันเปนเครือขาย (network) ไมวาคุณจะอยูแหงใด

บนโลกใบนี้ หากที่แหงนั้นมีบริการของอินเทอรเนตและคุณมีอุปกรณที่

สามารถเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตได โลกแหงการสื่อสารและการเขาถึง

ขอมูลของคุณจะสะดวกรวดเร็วและงายดาย 

 ... ดวยเหตุผลนี้เองยุคปจจุบันจึงเปนยุคแหงการสื่อสารที่ไร

พรมแดน โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนพลังขับเคลื่อน

สังคม ทําใหเกิดการไหลของขอมูลขาวสารจากพื้นที่หนึ่งไปยังพื้นที่หนึ่ง

ไดดวยความรวดเรว็ โดยการใชภาษาองักฤษเปนภาษาทางการซึง่มคีวาม

สําคัญในการติดตอสื่อสารกับคนทั่วโลก อันนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทาง

ดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การดําเนินชีวิตและสิ่งแวดลอม ซึ่งประชาชน

ในสังคมควรตระหนักรู และปรับตัวใหสามารถดํารงอยูไดภายใตการ

เปลี่ยนแปลงนี้ เพื่อการรูเทาทันและไมหลงใหลมัวเมากับเทคโนโลยีการ

สื่อสารจนกลายเปนเสพติดไปโดยไมทันตั้งตัว แตควรจะนําสิ่งนี้มาใชให

เกิดประโยชนในการพัฒนาตนและสังคมใหดียิ่งขึ้นตอไป ... 

 และขอฝากคํากลาวของ อัลเบิรต ไอนสไตน ที่วา “เรียนรู

จากวันวาน ใชชีวิตอยูในวันนี้ มีความหวังกับวันพรุงนี้ สิ่งสําคัญคือ

อยาหยุดตั้งคําถาม” ...

“โลกใหมแหงการสื่อสาร ...”

A. sativa เรียบเรียง

อางอิง:  http://knowledgegenerals.org/?p=169

          http://regis.skru.ac.th/web/skrujournal/journal7-1/1.pdf

          https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Applications-internet.svg
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