
แหลงเรียนรูในภูมิภาคเขตพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก 
 
  

อุทยานแหงชาติแกงเจด็แคว 
 

  
ขอมูลท่ัวไป  
            อุทยานแหงชาติแกงเจ็ดแคว ครอบคลุมพื้นท่ีวนอุทยานแกงเจด็แคว และวนอุทยานภูแดงรอน โดยมี
น้ําตกสวยงามท่ีเกิดข้ึนตามลําน้ําแควนอย เปนแหลงทองเที่ยวสําคัญ มีพื้นที่ประมาณ 163,125 ไร หรือ 261 
ตารางกิโลเมตร ในทองท่ีอําเภอวัดโบสถ อําเภอชาติตระการ อําเภอนครไทย และอําเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก  
ลักษณะภูมิประเทศ  
            ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนเทือกเขายาวสลับซับซอน มีสภาพปาท่ีอุดมสมบูรณ  
พืชพรรณและสัตวปา      สภาพปาโดยท่ัวไปประกอบดวยปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง ปาดิบเขา ปาดิบแลง 
หนาแนนดวยพรรณไมท่ีสําคัญและมีคาทางเศรษฐกิจนานาชนิด เชน สัก มะคาโมง แดง ประดู ตะเคียน ยาง 
ฯลฯ เปนแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวปาชนิดตาง ๆ เชน เกง หมูปา ลิง คาง อีเห็น เมน กระตาย นกมากมาย
หลายชนิด งูชนิดตาง ๆ ตะกวด โดยเฉพาะสัตวน้ําจําพวกปลามีมากหลายชนิด  
 



สถานท่ีติดตอ      
ท่ีอยู :   อุทยานแหงชาติแกงเจ็ดแคว ตั้งอยู ตําบลแกงโสภา อําเภอวังทอง จังหวดัพิษณโุลก (65220)   
เบอรโทรศัพท :   01-962-3578  

แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของอุทยานแหงชาติแกงเจ็ดแคว   

 
  ความรูทางวิทยาศาสตรในอุทยานแหงชาติแกงเจ็ดแคว  
        - ระบบนเิวศ  
        - ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  
        - ความสัมพันธของส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดลอม  
        - การอนรัุกษธรรมชาติ  
 
 



อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง 
 

 
ขอมูลท่ัวไป  
            อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวงมีพื้นที่ครอบคลุมทองท่ีอําเภอวังทองอําเภอนครไทย จังหวัด
พิษณุโลก และอําเภอหลมสัก อําเภอเมือง อําเภอชนแดน จังหวดัเพชรบูรณ สําหรับช่ือของอุทยานแหงชาติ
เปนช่ือของทุงหญาขนาดใหญทางดานทิศใตของอุทยานแหงชาติ ซ่ึงสันนิษฐานวาต้ังข้ึนโดยอาศัยช่ือพันธุ
ไมชนิดหนึ่งในทุงหญาแหงนี้ คือ ตนแสลงใจ เปนไมยนืตนขนาดใหญ ผลสุกสีแสด เมล็ดใหสารสตริคนิน 
ซ่ึงเปนสารเบ่ือเมา คาดวาในสมัยกอนมีตนแสลงใจขนาดใหญข้ึนอยูเปนจํานวนมาก ประกอบกับสภาพภูมิ
ประเทศเปนเนินสูงๆ ต่ําๆ มีปาหลายชนดิ และสัตวปาชุกชุม จึงต้ังช่ือวา “ทุงแสลงหลวง” ใหสมกับเปน
พื้นที่ท่ีรวบรวมความหลากหลายของธรรมชาติไว อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวงมีสภาพธรรมชาติ ทิวทัศน
และลักษณะทางธรรมชาติท่ีสวยงามหลายแหลง เชน ถํ้า น้ําตก ทุงหญา อุดมสมบูรณไปดวยพันธุไมและ
สัตวปานานาชนิด มีเนื้อท่ีประมาณ 1,262.55 ตารางกิโลเมตร หรือ 789,000 ไร ไดประกาศจดัต้ังเปน 
"อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง" เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2506  
 
ลักษณะภูมิประเทศ  
            พื้นที่อุทยานแหงชาติตั้งอยูในเขตเทือกเขาเพชรบูรณ ซ่ึงเปนเทือกเขาท่ีวางตวัในแนวเหนือ-ใต และ
เปนเสนแบงเขตระหวางจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ ความสูงโดยเฉล่ียประมาณ 500 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง ยอดสูงสุดคือ บริเวณเขาแค สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 1,028 เมตร 



เนื่องจากภูเขาบริเวณนี้เปนภเูขาหินทราย ลักษณะของภเูขาจะเปนภูเขายอดตัดหรือมีท่ีราบบริเวณยอดเขา 
แตบริเวณรองเขาจะลึก และมีความลาดชันสูง เนื่องจากหนิทรายเปนหนิท่ีงายตอการถูกกัดเซาะ เปนแหลง
ตนน้ําลําธารของลําน้ําท่ีสําคัญหลายสาย เชน หวยเข็กใหญ หวยเข็กนอย ลําน้ําทุม คลองชมภู คลองน้ําปอย 
คลองวังทอง และหวยกอก เปนตน  
  สถานท่ีติดตอ     
  ท่ีอยู :   อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง ตู ปณ.64 อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวดัพิษณุโลก 65000   E-mail : 
thung_s_l@hotmail.com  เบอรโทรศัพท :   055-268019  โทรสาร :   055-268019   
websit :    http://www.dnp.go.th/parkreserve/asp/style2/default.asp?npid=20&lg=1  
  แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง 
 
  

   
  
 
 ความรูทางวิทยาศาสตรในอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง 
 
        - ระบบนเิวศ  
        - ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  
        - ความสัมพันธของส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดลอม  
        - การอนรัุกษธรรมชาติ  
  



  
อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา 

 
  
 

 
   
ขอมูลท่ัวไป  
            อุทยานแหงชาติภูหนิรองกลา ครอบคลุมพื้นท่ีอําเภอดานซาย จังหวดัเลยและอําเภอนครไทย จังหวัด
พิษณุโลก เปนพื้นท่ีแหลงกําเนิดของประวตัิศาสตรการสูรบอันยายนานเปนวีรกรรมของนักรบไทย ความ
ขัดแยงของลัทธิ และแนวความคิดท่ีนําไปสูความสูญเสียเลือด ชีวิตและน้ําตา ภาพประวัติศาสตรตาง ๆ ท่ี
เกิดข้ึน ณ ท่ีแหงนี้ ตลอดจนสภาพส่ิงกอสรางในอดีตจะถูกบันทึกเก็บรักษาไว เพื่อใหอนุชนรุนหลังได
ทําการศึกษา อุทยานภูหินรองกลา มีเนื้อท่ีประมาณ 307 ตารางกิโลเมตร หรือ 181,875 ไร มีรูปแบบการ
ทองเท่ียวเปนการพักผอนในธรรมชาติท่ีมีอากาศเยน็สบายตลอดท้ังป  



 
  สถานท่ีติดตอ  
  ท่ีอยู :   อุทยานแหงชาติภูหนิรองกลา ตู ปณ.3 อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (65120)   E-mail : 
rongkla-00@thaimail.com เบอรโทรศัพท :   055-233527 โทรสาร :   055-233527  
websit :    http://www.dnp.go.th/parkreserve/asp/style1/default.asp?npid=86&lg=1  
  แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของอุทยานแหงชาตภิูหินรองกลา 
 

  
   
  ความรูทางวิทยาศาสตรในอุทยานแหงชาติภูหินรองกลา 
 
        - ระบบนเิวศ  
        - ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  
        - ความสัมพันธของส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดลอม  
        - การอนรัุกษธรรมชาติ  
  
 
  
 
 
 
 
 



ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพิษณโุลก 

  
  
บทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบ  
            ปฏิบัติราชการตามนโยบายของกรมประมง ภายใตงาน โครงการตาง ๆ ดังนี้ งานพัฒนาการผลิตพันธุ
สัตวน้ําจืด งานวิจยัการประมงน้ําจืด โครงการฟนฟูทรัพยากรพันธุปลา และสัตวน้ําจดืของไทย โครงการ
บํารุงพันธุปลาแบบประชาอาสา โครงการประมงหมูบาน ชนิดสัตวน้ําท่ีผลิต ไดแก ปลานิลคัดพันธุ ปลาไน 
ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สกเทศ ปลานวลจันทรเทศ ปลากระแห ปลาสรอยขาว ปลาแกมชํ้า ปลากาดํา ปลา
สวาย ปลาตะเพียนทอง  
   สถานท่ีติดตอ      
  ท่ีอยู :   ศูนยวิจัยและพฒันาประมงน้ําจดืพิษณุโลก บริเวณเข่ือนนเรศวร หมูท่ี 7 ตําบลพรหมพิราม อําเภอ
พรหมพิราม จงัหวัดพิษณุโลก( 65150 )   Email : phitsanulokfresh@thaimail.com , itsanulok@chaiyo.com   
 เบอรโทรศัพท :   0-5536-9065 โทรสาร :   0-5536-9066 websit :    fisheriea.go.th/if-phitsanulok  
  
     



  
 
 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของศูนยวจัิยและพัฒนาประมงน้ําจืดพิษณุโลก 

 
  
   
  
 
 ความรูทางวิทยาศาสตรในศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพิษณโุลก 
  
        - การเพาะเล้ียงพนัธุปลาน้ําจืด  
        - การตรวจวิเคราะหคุณสมบัติน้ํา  
        - มาตรฐานฟารมสัตวน้าํจืด  
        - การตรวจสอบระบบนเิวศทางน้ํา  
        - ชีววิทยาของสัตวน้ําจดื  
        - การเจริญเติบโตของสัตว (การเพาะฟก)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

  
   
ขอมูลท่ัวไป  
            ศูนยวจิัยและฝกอบรมพลังงานแสงอาทิตย (Solar Energy Research and Training Center SERT ได
กอต้ังข้ึน เม่ือป พ.ศ.2535 และไดปรับสถานะของหนวยงานเปน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ในวนัท่ี 1 ตุลาคม 
2546 โดยวิทยาลัยพลังงานทดแทนเปนหนวยงาน ซ่ึงอยูภายใตกาํกับดแูลของมหาวิทยาลัยนเรศวร มีหนาท่ี
วิจัย และพัฒนาดานพลังงาน โดยเนนพลังงานแสงอาทิตย พลังงานจากน้ํา ลม มวลชีวภาพ และพลังงานใต
พิภพ หรือพลังงานอ่ืน เปนศูนยกลางการบริการขอมูลขาวสารดานพลังงานและนวัตกรรมในการสนับสนุน
การเรียน การสอน การวิจยั และการฝกอบรมในรูปเครือ ขายความรวมมือระดับประเทศ และนานาชาติ เปน
ศูนยทดสอบ ดานระบบและ อุปกรณดานพลังงานตามมาตรฐานสากล และรวมประกอบการ ในธุรกิจดาน



  สถานท่ีติดตอ  
      
  ท่ีอยู :   วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร ตัง้อยู ตําบลทาโพธ์ิ อําเภอเมือง จังหวดัพิษณโุลก   
E_mail : sert@nu.ac.th  เบอรโทรศัพท :   055-963-188  โทรสาร :   - websit :    http://www.sert.nu.ac.th  
  
 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
  
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 ความรูทางวิทยาศาสตรในวทิยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
        - การประยุกตใชระบบเซลลแสงอาทิตย  
        - ชีวมวล และการผลิตแกสชีวภาพ  
        - เทคโนโลยีการผลิตเซลลแสงอาทิตย  
        - การอนรัุกษพลังงาน  
        - การประยุกตใชพลังงานทดแทน  
        - เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจน และเซลลเช้ือเพลิง  
        - ตัวอยางการใชระบบพลังงานทดแทน สวนพลังงาน ท่ีใหญท่ีสุดในเอเชีย   
  
  
   



สถานีอุตุนยิมวิทยาพิษณุโลก 
 

 
 

 
ขอมูลท่ัวไป  
            สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก มีหนาท่ีรับผิดชอบในการตรวจอากาศผิวพื้น ตรวจอากาศชัน้บน ตรวจ
อากาศการบิน ตรวจอากาศดวยเรดาร สงขาวสารและขอมูลอุตุนิยมวิทยา ตรวจสอบและถอดรหัสขอมูล
อุตุนิยมวิทยา ท่ีไดรับจากภายในประเทศและตางประเทศเพื่อบันทึกลงในแผนท่ีอากาศตาง ๆ วิเคราะหและ
พยากรณอากาศเพื่อสารธารณชน การบิน การเกษตร นอกจากนี้ยังตรวจซอมเบ้ืองตน บํารุงรักษาเคร่ืองมือ
ตรวจอากาศ และเคร่ืองมือส่ือสาร ใหการตอนรับอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอราชการ รวมท้ัง
ปฏิบัติงานสารบรรณ งานงบประมาณ งานพัสดุ และงานธุรการท่ัวไป  
 
บทบาทหนาท่ีความรับผดิชอบ  
            1. ตรวจและรายงานอากาศผิวพื้น ช้ันบน และการบิน  
            2. ใหบริการขาวอากาศและขอมูลอุตุนิยมวิทยาทั่วไป ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ  
            3. รับ-สงขาวสารและขอมูลอุตุนิยมวิทยา  
            4. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และใหการตอนรับอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอ
ราชการใหการสนับสนุนการบรรยายทางวิชาการ แก นกัเรียน นักศึกษา ครู อาจารย ตลอดจนประชาชน



ท่ัวไป ท่ีไดเขาดูงานและศึกษาภารกิจของศูนยอุตุนยิมวิทยาภาคเหนือ  
            5. ใหการสนับสนุนวทิยาบรรยายพิเศษ แกหนวยงานตาง ๆ และสถาบันการศึกษา 
ท่ีอยู :  
สถานีอุตุนิยมวิทยาพษิณุโลก ตั้งอยู เลขท่ี 274 สนามบินในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (65000) 
 
แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของสถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก 

 
ความรูทางวิทยาศาสตรในสถานีอุตุนยิมวิทยาพิษณุโลก 
        - การตรวจวัดสภาพอากาศ  
        - เคร่ืองมือตรวจวดัสภาพอากาศ  
 
 
  

 


