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โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
จัดโดย สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 20  มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

1. หลักการและเหตผุล 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการศึกษาในหัวข้อที่สนใจ โดยไม่จ ากัดวัยวุฒิและคุณวุฒิ  โดยสาขาวิชาชีววิทยาจะจัดให้

มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตในบางรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยอาจารย์ผู้สอนแสดงความ
จ านงรับผู้สนใจทั่วไปมาร่วมเรียนด้วย ผู้สนใจทั่วไป ต้องสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อเรียนรู้เนื้อหาของรายวิชาไปพร้อมๆ กับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  อาจมีการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในรายวิชาบรรยายและรายวิชาปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมโครงการจะ
ได้รับส าเนาเอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้อง มีการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน การประเมินผลการจัดโครงการ และ
มอบใบประกาศนียบัตรส าหรับผู้ผ่านการทดสอบ (ได้ตั้งแต่ 70 คะแนนใน 100 คะแนน) 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อบริการวิชาการให้กับผู้สนใจทั่วไป 
2.2 เพื่อประชาสัมพนัธ์กิจกรรมการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของสาขาชีววิทยา  

3. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ถึงวันที ่ 20 มีนาคม 2563 

4. สถานที่ 
ห้องบรรยาย SC3330 และห้องปฏิบัติการ SC8419 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
5.1  ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 10 คน มีความรู้พื้นฐานที่เก่ียวข้องกับการจ าแนกพืชและการระบุชนิดพืชเพิ่มข้ึน  
5.2 ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของสาขาชีววิทยา และช่วย

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของสาขาชีววิทยา 
6. ก าหนดการ กิจกรรมเรื่อง การจ าแนกและการระบุชนิดพืช (ตารางหน้าถัดไป)  

การเข้าร่วมกิจกรรมในภาคปฏิบัติการเป็นกิจกรรมหลัก การเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนภาคบรรยายเป็นกิจกรรมเสริม   
7. การรับสมัคร 

7.1 คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องเป็นบุคคลทั่วไป (ไม่ใช่นักศึกษาสาขาวิชาชีววทิยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
ไม่จ ากัดวัยวฒุิและคุณวุฒิ  

7.2 ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 7.1 และประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ  ให้แจ้งความประสงค์ พร้อมชื่อ ที่อยู่ เบอร์มือถือ และ
อีเมลล์ โดยส่งข้อมูลมาที่ ผศ.ดร.อมรรัตน์  ประจักษ์สูตร์ (amopra@kku.ac.th) ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 นี้ 

7.3 รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 10 คน (ตามล าดบัการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ) โดย ผศ.ดร.อมรรัตน์ 
ประจักษ์สูตร์ จะตอบกลับอีเมลล์ผู้สมัคร พร้อมแจ้งล าดบัที่การสมัคร 

8. การติดต่อสอบถาม 
 ผศ.ดร.อมรรัตน์  ประจักษ์สูตร์ (amopra@kku.ac.th) มือถือ 087 7727974 

  



 

2 

File: 2563_โครงการเสริมสร้างการเรยีนรู้ตลอดชีวิต (ประชาสัมพนัธ์) 

ก ำหนดกำรอบรมโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
จัดโดย สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 20  มีนาคม พ.ศ. 2563 
ภาคบรรยาย วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้อง SC 3330 

ภาคปฏิบัติการ วันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง SC 8419  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยำกร : ศ.ดร. ประนอม  จันทรโณทัย ผศ.ดร. พิมพ์วดี  พรพงศ์รุ่งเรือง อ.ดร.ศกุลตลา  นิลแก้ว 
             และผศ.ดร. อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์ 
 

กิจกรรมภำคบรรยำย 
(พฤ.และ ศ. : 10.30-12.00 น. ห้อง SC 3330) 

จ ำนวน 
(ช.ม.) 

ผู้สอน วันที่สอน 

 1. ลักษณะทางอนุกรมวิธาน 3 

ประนอม 

12, 13 ธ.ค.  
 

 2. ระบบการจ าแนกของพืช 3 19, 20 ธ.ค.  
 3. กฎการตั้งชื่อพฤกษศาสตร์ 3 26, 27 ธ.ค. 
 4. การระบุพืช 3 2, 3 ม.ค.  
 5. สถานภาพอนุกรมวิธานพืชในประเทศไทย 1.5 9 ม.ค. 

 6. พืชใบเลี้ยงเดี่ยว  10.5 อมรรัตน์ 

5 ธ.ค.*, 
10, 16, 17, 23,  
24 ม.ค. 
6 ก.พ. 

 7. กรณีศึกษางานวิจัยด้านอนุกรมวิธานพืช
ในประเทศไทย 1.5 อมรรัตน์ 7 ก.พ. 

8. พืชใบเลี้ยงคู่ 18 พิมพ์วดี 

13, 14, 20, 21,  
27, 28 ก.พ., 
5, 6, 12, 13, 19,  
20 มี.ค.  

รวมกิจกรรม (ชั่วโมง) 43.5   
 

(หัวข้อสอนภาคปฏิบัติการ อยู่หน้าถัดไป) 
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กิจกรรมภำคปฏิบัติกำร 

(ศ. : 13.00-16.00 น. ห้อง SC8419) 
จ ำนวน 
(ช.ม.) 

ผู้สอน วันที่สอน 

1. การเก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้ และพิพิธภัณฑ์พืช 3 ประนอม, ศกุลตลา 13 ธ.ค. 62 
2. ลักษณะทางอนุกรมวิธานของพืช ตอนที่ 1 3 พิมพ์วดี, อมรรัตน์ 20 ธ.ค. 62 
3. ลักษณะทางอนุกรมวิธานของพืช ตอนที่ 2 3 พิมพ์วดี, อมรรัตน์ 27 ธ.ค. 62 
4. ลักษณะทางอนุกรมวิธานของพืช ตอนที่ 3 3 พิมพ์วดี, อมรรัตน์ 3 ม.ค. 63 
5. การบรรยายพืช, การใช้และการสร้างรูปวิธาน 3 พิมพ์วดี, ประนอม 10 ม.ค. 63 
6. การระบุพืช ใบเลี้ยงเดี่ยว ตอนที่ 1 3 อมรรัตน์, ประนอม 17 ม.ค. 63 
7. การระบุพืช ใบเลี้ยงเดี่ยว ตอนที่ 2 3 อมรรัตน์, ประนอม 24 ม.ค. 63 
8. สอบกลำงภำค หัวข้อที่ 3 - 8 (50%) 3 พิมพ์วดี, ศกุลตลา 7 ก.พ. 63 
9. การระบุพืชใบเลี้ยงคู่ ตอนที่ 1 3 พิมพ์วดี, ศกุลตลา 14 ก.พ. 63 
10. การระบุพืชใบเลี้ยงคู่ ตอนที่ 2 3 พิมพ์วดี, ประนอม 21 ก.พ. 63 
11. การระบุพืชภาคสนาม  6 พิมพ์วดี, ประนอม, 

อมรรัตน์, ศกุลตลา 
28 ก.พ. 63* 

12. การระบุพืชวงศ์ถ่ัว ตอนที่ 1 3 ศกุลตลา, ประนอม 6 มี.ค. 63 
13. การระบุพืชวงศ์ถ่ัว ตอนที่ 2 3 ศกุลตลา, พิมพ์วดี 13 มี.ค. 63 
14. สอบปลำยภำค หัวข้อที่ 9 - 13 (50%) 3 พิมพ์วดี, ศกุลตลา 20 มี.ค. 63 

รวมกิจรรม (ชั่วโมง) 45   
 
หมำยเหตุ    1. งดกิจกรรมวันที่ 5 ธ.ค. 2562 และสัปดาห์สอบกลางภาค (27-31 ม.ค. 2563) 

2. รูปแบบการอบรมเป็นการร่วมเรียนกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนวิชาบรรยาย SC112 105 
อนุกรมวิธานของพืช และวิชาปกิบัติการ SC112 106 ปฏิบตัิการอนุกรมวิธานของพืช  

3. *กิจกรรมพิเศษ: ทัศนศึกษา ณ โคกภูตากา จ. ขอนแก่น ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องส ารองที่นั่งไป
ศึกษาภาคสนามล่วงหน้า  

4. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อสอบผ่านการทดสอบหลังเรียน โดยได้คะแนน
อย่างน้อย 70 คะแนน เต็ม 100 คะแนน 

 


