
ค�ำน�ำ

	 องค์กร	UNESCO	มโีปรแกรมการอนรุกัษ์ทรพัยากรของท้องถิน่ทีส่�าคญัอยู	่3	โปรแกรมด้วย

กัน	คือ	มรดกโลก	(World	Heritage)	มนุษย์และชีวมณฑล	(Man	and	Biosphere)	และ	อุทยาน

ธรณี	หรือจีโอพาร์ค	(Geopark)	ซึ่ง	2	โปรแกรมแรกนั้น	มุ่งเน้นการอนุรักษ์และการศึกษาวิจัยเป็น

หลกั	ในขณะท่ีจโีอพาร์ค	มุง่เน้นการอนรุกัษ์	การศกึษาวจิยั	และการพฒันาชุมชนให้เกดิความยัง่ยนื	

จากฐานทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน	คือ	ทรัพยากรธรณีวิทยา	นิเวศวิทยา	และวัฒนธรรม	รวมถึงวิถี

ชีวิตผู้คน	ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนแบบองค์รวม	จากท้องถิ่น						สู่ส่วนกลางหรือภาครัฐ	หรือที่เรียก

ว่า	การขับเคลื่อนจากล่างสู่บน	(Bottom-Up	Approach)	ซึ่งในการขับเคลื่อนงานจีโอพาร์คจาก

ล่างสู่บนนั้น	องค์ความรู้สู่ชุมชน	ถือเป็นเรื่องส�าคัญ	เพราะการพัฒนาจะเกิดจากฐานของการเรียน

รู้	ชมุชนที่มคีวามรู้เรื่องทรัพยากรเป็นอยา่งดี	จะสามารถตอ่ยอดการพัฒนาท้องถิน่ของตนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	ดังนั้น	การให้การศึกษาแก่คนในชุมชนจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น

	 โคราชจีโอพาร์ค	ครอบคลมุพืน้ท่ี	5	อ�าเภอ	ของจงัหวดันครราชสมีา	คอื	อ�าเภอสคีิว้	สงูเนนิ									

ขามทะเลสอ	เมอืงฯ	และเฉลิมพระเกยีรติ	โดยมฐีานทรพัยากรท่ีมีความโดดเด่นและแตกต่างกนัไป	

เช่น	ความโดดเด่นเรื่องเขาเควสตา	และป่าดิบแล้งที่อ�าเภอสีคิ้ว	อาณาจักรศรีจะนาศะ	เมืองเสมา	

พระนอนหินทราย	และปราสาทขอม	ที่อ�าเภอสูงเนิน	แหล่งผลิตเกลือสินเธาว์ด้วยภูมิปัญญาท้อง

ถิ่นที่โดดเด่นในภาคอีสาน	ที่อ�าเภอขามทะเลสอ	ซากไดโนเสาร์	ไม้กลายเป็นหิน	ไฮยีน่า	และสัตว์

เลี้ยงลูกด้วยนมที่หลากหลาย	รวมทั้งปราสาทพนมวัน	ที่อ�าเภอเมืองฯ	และซากช้าง	10	สกุล	รวม

ทัง้สตัว์มกีระดกูสนัหลงัอืน่ๆ	จ�านวนมาก	ทีอ่�าเภอเฉลิมพระเกยีรติ	เป็นต้น	ซ่ึงทรัพยากรเหล่านี	้ยงั

ไม่ได้ถูกถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนมากนัก	ท�าให้ไม่เกิดความตระหนักรู้	และบางครั้งก็ถูกท�าลาย

อย่างรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์	การพฒันาหลกัสตูรโคราชจโีอพาร์ค	จงึมคีวามส�าคญัและจ�าเป็น	เพือ่ให้เดก็ๆ	

ที่เป็นเยาวชน	ที่จะเติบโตมาเป็นผู้น�าในชุมชน	ได้เรียนรู้	และตระหนักในทรัพยากรของท้องถิ่นตน	

เพื่อจะน�ามาพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนของตนต่อไปในอนาคตได้

คณะผู้พัฒนาหลักสูตร

กรกฎาคม	2562
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1.	หลักสูตรจีโอพำร์คระดับปฐมวัย
  
แนวคดิหลัก
	 แนวคิดทางการจัดการศึกษาของ	UNESCO	 เกี่ยวกับการอนุรักษ์	 การศึกษา	 และการ
พัฒนาที่ยั่งยืน	 มีการขับเคลื่อนโดยชุมชนในรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงภูมิศาสตร์	 (Geotourism)	
และด้วยวิธกีารจากล่างข้ึนบน	(Bottom-Up	Approach)	เป็นแนวคิดทีส่อดคล้องกบัหลกัสตูรการ
ศกึษาปฐมวยั	2560	ซึง่จะช่วยให้เดก็ได้เรยีนรู	้เรือ่งราวเกีย่วกบัตัวเด็ก	เรือ่งราวเกีย่วกบับคุคลและ
สถานทีแ่วดล้อมเดก็	ธรรมชาตริอบตวั	เดก็	และสิง่ต่างๆ	รอบตัวเด็ก	จงัหวัดนครราชสมีาได้ก�าหนด
ขอบเขตพืน้ท่ีของ	5	อ�าเภอ	ซึง่ประกอบด้วย	อ�าเภอสคีิว้	อ�าเภอสงูเนนิ	อ�าเภอขามทะเลสอ	อ�าเภอ
เมอืง	 และอ�าเภอเฉลมิพระเกยีรต	ิ ให้เป็นพืน้ทีท่างภมิูศาสตร์ทีภ่มูปิระเทศและแหล่งธรณวีทิยามี
ความส�าคญัในระดบันานาชาต	ิ 	 รวมทัง้แหล่งธรรมชาติอืน่และวฒันธรรมทีส่�าคญัและสัมพันธ์กบั
แหล่งธรณวีทิยา	ซึง่สามารถน�ามาใช้สอนเดก็ได้ทัง้ในชัน้เรยีนและการศกึษานอกสานที	่โดยปรบัให้
เหมาะสมกบัหลกัจติวทิยาพฒันาการและการเรยีนรู้ของเด็กปฐมวยั
	 สถาบันวิจยัไม้กลายเป็นหนิฯ	ได้เลง็เหน็ถงึประโยชน์ทีจ่ะเกดิกับเด็กปฐมวัยและชมุชนจงึ
ได้	จงึท�าการพฒันาหลกัสตูรท้องถิน่โคราชจโีอพาร์คข้ึน		โดยร่วมกบัภาคส่วนต่างๆ	ท่ีเกีย่วข้อง	เพ่ือ
เป็นการปลูกฝังองค์ความรู	้ ค่านยิม	 วฒันธรรม	 แนวทางการอนรัุกษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและ
มรดกต่างๆ	ท่ีอยูใ่นเขตโคราชจโีอพาร์คให้ด�ารงอยูแ่ละมคีณุประโยชน์สบืไป	

จดุหมำย
	 1.	มคีวามรู้	ความเข้าใจ	มทัีกษะในการวเิคราะห์	การเชือ่มโยงความสมัพนัธ์กบัแหล่งทาง
ธรณวีทิยา	ธรรมชาติ	นเิวศวทิยา	และวฒันธรรม	ของพืน้ทีโ่คราชจโีอพาร์ค	ทีเ่หมาะสมกบัวยั
	 2.	 มีเจตคติท่ีดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น	 ตระหนักในคุณค่ามรดกทางธรณีวิทยา	
ธรรมชาต	ิ นเิวศวทิยา	 วฒันธรรม	ทัง้ทรพัยากรทีเ่ป็นกายภาพ	 และทางวฒันธรรมทีจั่บต้องไม่ได้
ของพืน้ทีโ่คราชจโีอพาร์ค
	 3.	 มีทักษะที่เหมาะสมกับวัยในการปฏิบัติเก่ียวตนต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับมรดกทาง
ธรณวีทิยา	ธรรมชาต	ินเิวศวทิยา	วฒันธรรม	ทัง้ทรพัยากรทีเ่ป็นกายภาพ	และทางวัฒนธรรมทีจ่บั
ต้องไม่ได้และจบัต้องได้ของพืน้ท่ีโคราชจโีอพาร์ค
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1.1	แผนที	่1
แผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรยีนรูส้�ำหรับเด็กปฐมวยั

หน่วยกำรเรียนรู	้เขำอีโต้
สำระกำรเรยีนรูย่้อย	ธรรมชำติรอบตัว

แนวคดิส�ำคญั
	 พืน้ที	่5	อ�าเภอของโคราชจโีอพาร์คมคีวามโดดเด่นทางภมูศิาสตร์	เป็นพ้ืนทีท่ีม่คีวามส�าคญั
ในระดับนานาชาต	ิมรีปูร่างภูเขาท่ีเป็นเอกลกัษณ์

สำระท่ีควรรู้

กำรจดัประสบกำรณ์บรูณำกำรแนวสะเต็มศกึษำ

สิ่งที่เด็กรู้แล้ว สิ่งที่เด็กต้องรู้ สิ่งที่เด็กควรรู้

ภูเขา/พื้นที่สูงของโคราชจีโอพาร์ค รูปร่าง	ลักษณะของภูเขา	และส่วนประกอบ ระดับความสูง

ควำมส�ำคญั
ทีส่งูและภเูขำ

กำรเคลือ่นไหวและจงัหวะ

เพลงและแสดงท่าทางประกอบ

กจิกรรมเกมกำรศกึษำ

-	ต่อจกิซอว์ภาพภูเขา

-	เล่นเกมกระโดดสูง

-	ปีนท่ีสงู

กิจกรรมสร้ำงสรรค์

-	การป้ันรปูภาพภเูขาตาม

จนิตนาการของตนเอง

-	วาดภาพระบายสี

กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์

-	 สนทนา	 ส�ารวจ	 ระดม

ความคิดเกี่ยวกับภูเขาใน

จงัหวัดนครราชสมีา	

-	 เปรียบเทียบภู เขาใน

จังหวัดนครราชสีมา	 กับ

ภเูขาในภาคอืน่	ๆ	ของไทย

ส�ารวจ	 ระดมความคิด

เกี่ยวกับภูเขาในจังหวัด

นครราชสมีา	

กจิกรรมกลำงแจ้ง

-	กายบรหิารประกอบ									

เพลงทีเ่ก่ียวข้องกบัความสงู

กจิกรรมเสรี

-	น�าเสนอการป้ันภเูขา
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จดุประสงค์กำรเรยีนรูแ้ละกำรประเมนิผลกำรเรยีน

สำระกำรเรยีนรู้
 -	กายบรหิารประกอบเพลง
	 -	รปูร่างลกัษณะของภูเขา
	 -	เปรยีบเทียบลกัษณะภูเขา
	 -	องค์ประกอบ/ส่วนประกอบของภูเขา
	 -	การป้ัน/วาดภูเขา
	 -	การเล่นเกมกระโดดสงู

ประสบกำรณ์ส�ำคญั
	 -	การเคลือ่นไหวประกอบเพลง
	 -	การแลกเปลีย่น	ระดมความเห็น
	 -	การสงัเกต	เปรยีบเทียบ
	 -	การออกแบบภาพ/ป้ัน	ภูเขา
	 -	การปฏบัิตติามแผนท่ีตัง้ไว้
	 -	การน�าเสนอผลงานของตน

วธิกีำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู้
	 1.	เปิดเพลงและให้เดก็ท�ากายบริหารประกอบเพลง	1-2	เพลง
	 2.	สงัเกต	ส�ารวจ	เปรยีบเทียบ	ลกัษณะของภเูขา	จงัหวัดนครราชสมีากบัภาคอืน่	ๆ	รวม 
	 				ถึงต่างประเทศ
	 3.	ตัง้ค�าถามให้นกัเรยีนเหน็ความแตกต่างของภูเขาแต่ละประเภทต่างกันอย่างไร
	 4.	เดก็ตอบค�าถาม	ครเูขียนค�าตอบของเด็กลงบนกระดาน
	 5.	นกัเรยีนป้ัน/วาดภาพภเูขาตามจนิตนาการของตนโดยอสิระ
	 6.	นกัเรยีนเล่าถึงผลงานของตนเองว่ามวีธิที�าอย่างไร

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ กำรประเมินผลกำรเรียน

1.	กายบริหารประกอบเพลง 1.	สังเกตการร่วมกจิกรรมประการบริหารประกอบเพลง

2.	เปรียบเทียบลักษณะภูเขาในจังหวัด
นครราชสีมา	และภาคอื่น	ๆ	

2.	สังเกตพฤติกรรมนักเรียน	รูปแบบลักษณะภูเขา

3.	ประดิษฐ์	(วาด	ปั้น	ภาพภูเขา) 3.	สังเกตผลงาน

4.	น�าเสนอผลงานการปั้น/วาดภูเขา 4.	สังเกตผลงานการปั้น/วาด
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	 7.	เปรียบเทียบลกัษณะภเูขาท่ีป้ันกับภเูขาในรูปแบบต่าง	ๆ	
	 8.	นกัเรยีนเล่นเกมกระโดดสงู	ปีนเขา	ต่อจกิซอว์ภาพภเูขา

เกณฑ์กำรประเมนิผลกำรเรยีนรู้

เกณฑ์กำรประเมิน ระดับที่	1 ระดับที่	2 ระดับที่	3
1.	กายบรหิารประกอบ
เพลง

ท�าท่ากายบรหิารได้โดย
ดูตัวอย่างจากครู

ท�าท่ากายบริหารได้โดย
ตนเอง

ท�าท่ากายบรหิารได้โดย
ตนเองอย่างคล่องแคล่ว

2.	เปรยีบเทยีบลกัษณะ 
ภู เขาในจั งหวัดนคร 
ราชสีมาและภาคอื่น	ๆ

บอกความเหมือนความ
แตกต่างของภูเขาของ
จังหวัดนครราชสีมากับ
ภาคอ่ืนๆ	 ได้จากการ
บอกของครู

บอกความเหมือนหรือ
ความแตกต่างของภเูขา
ของจังหวันครราชสีมา
กับภาคอื่น	ๆ	ได้โดย
มีครูเป็นผู้แนะน�า

บอกความเหมือนหรือ 
ความแตกต่างของภเูขา 
ของจังหวดันครราชสีมา 
กบัภาคอืน่ ไๆด้ด้วยตนเอง

3.	ประดิษฐ์	(วาด	ปั้น	
ภาพภูเขา)

วาด/ปั้น	ภาพภูเขาได้
โดยการท�าตามครูบอก

วาด/ปั้น	ภาพภูเขาได้
ด้วยตนเองโดยครู
แนะน�า

วาด/ปั้น	ภาพภูเขาได้
ด้วยตนเองอย่าง
คล่องแคล่ว

4.	น�าเสนอผลงานการ
ปั้น/วาดภูเขา

น�าเสนอผลงานได้แต่
ยังล�าดับแนวความคิด
ไม่ได้

น�าเสนอผลงานและ
แนวคิดได้

น�าเสนอผลงานและ
แนวได้อย่าง
คล่องแคล่ว
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1.2	แผนที	่2
แผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรยีนรูส้�ำหรับเด็กปฐมวยั

หน่วยกำรเรยีนรู	้ของดีเมืองขำมทะเลสอ
สำระกำรเรยีนรูย่้อย	ของดีขีก้ระทำ	(หุงเกลือ)

แนวคดิส�ำคญั
	 ต�าบลขามทะเลสอตามต�านานเล่าว่ามีหมูบ้่านตัง้อยูร่มิฝ่ังบงึฤดรู้อนน�า้จะแห้งสนทิดนิจะ
เป็นสีขาว	 คล้ายดนิสอพอง	 ชาวบ้านจงึเรียกว่าดนิสอ	หรอื	 สอ	 มองดกูกว้างไกลคล้ายทะเล	 ชาว
บ้านจงึเรยีกว่าบึงขามทะเลสอ	และต่อมาจงึตัง้เป็นช่ือหมูบ้่านนีว่้า	บ้านขามทะเลสอ	จนถงึปัจจบุนั	
อ�าเภอขามทะเลสอเป็นแหล่งเกลอืสนิเธาว์	โดยวธีิการได้มาซ่ึงเกลือสินเธาว์จะมกีารขดูขีก้ระทาหรือ
ขยุเกลอืตามผวิหน้าดนิเคม็มาละลายน�า้และต้มน�า้เกลอืในกระทะเหลก็ใบใหญ่	โดยใช้ฟืนหรอืลกิไนต์
เป็นเชือ้เพลงิ	จนน�า้เกลอืแห้งจะได้เกลอืตกผลกึออกมา

สำระท่ีควรรู้

สิ่งที่เด็กรู้แล้ว สิ่งที่เด็กต้องรู้ สิ่งที่เด็กควรรู้

-	บ้านฉันมีเกลือ
-	เกลือมีรสเค็ม
-	เกลือสามารถน�ามาปรุงรสได้

-	ความเป็นมาของเกลือ
-	การหุงเกลือ

-	เกลือสามารถน�ามาท�าเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่าง	ๆ	เพื่อเพิ่มราย
ได้ให้แก่ชุมชนได้

กำรจดัประสบกำรณ์บรูณำกำรแนวสะเต็มศกึษำ

ควำมส�ำคญั
ท่ีสงูและภเูขำ

กำรเคล่ือนไหวและจงัหวะ
นกัเรยีนเต้นท่าทางประกอบ
เพลง	“สบัปะรด”

กจิกรรมเกมกำรศกึษำ
-	เล่านทิาน	เรือ่ง	ข้ีกระทา

กิจกรรมสร้ำงสรรค์
-	 ระบายสีภาพจากนิทาน
เรือ่ง	ขีก้ระทา

กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์
-	นกัเรยีนละลายเกลอืแกง
กบัน�า้	เพือ่ให้ทราบว่าเกลอื
สามารถละลายน�้าได้แต่
คณุสมบติัยงัเหมอืนเดิม

กจิกรรมกลำงแจ้ง
- 	 นัก เรียนชิม เกลือกับ
น�้าตาลแล้ววิ่งไปจับกลุ ่ม
รสชาติทีเ่หมอืนกนั

กจิกรรมเสรี
-	น�าเสนอผลงานการระบายสี
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จดุประสงค์กำรเรยีนรูแ้ละกำรประเมนิผลกำรเรยีน

สำระกำรเรยีนรู้
 -	กายบรหิารประกอบเพลงสบัปะรด
	 -	สมบตักิารละลายของเกลอื
	 -	การระบายสนีทิานเรือ่ง	ข้ีกระทาและการน�าเสนอผลงาน
	 -	การเล่นเกมจ�าแนกรสชาติ

ประสบกำรณ์ส�ำคญั
	 -	การเคลือ่นไหวประกอบเพลงสบัปะรด
	 -	การทดลองการละลายของเกลอืแกง
	 -	การสงัเกตการระบายสภีาพ
	 -	พฒันาการกล้ามเนือ้มดัเลก็
	 -	พฒันาการกล้ามเนือ้มดัใหญ่
	 -	การน�าเสนอผลงานของตน

วธิกีำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู้
	 1.	เต้นประกอบจงัหวะ	กายบริหารเพลงสบัปะรด	(ศลิปะ	-	เพลงการเต้นร�า)
	 2.	ทดลองการละลายของเกลอื	(วิทยาศาสตร์)
	 3.	ระบายสนีทิาน	เรือ่ง	ข้ีกระทา	และน�าเสนอผลงานของตนเอง
	 4.	นกัเรยีนชมิรสชาติและจ�าแนกรสชาติโดยการจบักลุม่
	 5.	นกัเรยีนเล่นเกมกระโดดสงู	ปีนเขา	ต่อจกิซอว์ภาพภเูขา

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ กำรประเมินผลกำรเรียน

1.	กายบริหารประกอบเพลงสับปะรด 1.	สงัเกตการท�าท่าทางประกอบเพลง

2.	ทดลองการละลายของเกลือแกง	 2.	สังเกตพฤติกรรมการทดลอง

3.	ระบายสีภาพนิทานขี้กระทา 3.	สังเกตผลงานการระบายสี

4.	น�าเสนอผลงาน 4.	สังเกตการน�าเสนอผลงาน

5.	จ�าแนกรสชาติด้วยประสาทสัมผัส 5.	ตรวจผลการจ�าแนกตามการจับกลุ่ม
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เกณฑ์กำรประเมนิผลกำรเรยีนรู้

เกณฑ์กำรประเมิน ระดับที่	1 ระดับที่	2 ระดับที่	3
1.	กายบรหิารประกอบ
เพลงสบัปะรด

ท�าท่าประกอบเพลงได้
ครึ่งเพลง

ท�าท่าประกอบเพลงได้
ตลอดเพลงโดยดคูรูเป็น
ตัวอย่าง

ท�าท่าประกอบเพลงได้
คล่องแคล่วด้วยตนเอง
ได้ตลอดเพลง

2.	 ทดลองการละลาย
ของเกลอืแกง	

ทดลองการละลายโดย
ให้ครูช่วยท�า

ทดลองการละลายได้
ถูกต้องโดยดูครูเป็น
ตัวอย่าง

ทดลองการละลายได้ถกู
ต้องด้วยตนเอง

3.	 ระบายสีภาพนิทาน
ขี้กระทา

ระบายสอีอกนอกกรอบ ระบายสีอยูใ่นกรอบแต่
สีไม่ใกล้เคียงของจริง

ระบายสีอยู ่ในกรอบสี
ใกล้เคียงของจริง

4.	น�าเสนอผลงาน อธิบายผลงานโดยครู
ช่วยทั้งหมด

อธิบายผลงานโดยครู
ช่วยบางส่วน

อธิบายผลงานได้ด้วย
ตนเอง

5.	 จ�าแนกรสชาติด้วย
ประสาทสัมผัส

จ�าแนกโดยครจูดักลุม่ให้ จ�าแนกโดยครูแนะน�า จ�าแนกได้ถูกต้องด้วย
ตนเอง
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1.3	แผนที	่3
แผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรยีนรูส้�ำหรับเด็กปฐมวยั
หน่วยกำรเรยีนรู	้จโีอพำร์คบ้ำนฉัน	พนมวนับ้ำนเอ๋ง

สำระกำรเรยีนรูย่้อย	ควำมส�ำคญัของจโีอพำร์คบ้ำนฉัน	พนมวนับ้ำนเอ๋ง

แนวคดิส�ำคญั
	 ความหมาย	ความเป็นมา	เครอืข่าย	คณุค่า	และความส�าคญัของจโีอพาร์คบ้านฉัน	พนม
วนับ้านเอ๋ง		ต้องเป็นสิง่ท่ีเดก็นักเรยีนควรได้เรยีนรูแ้ละให้ความส�าคญั

สำระท่ีควรรู้

กำรจดัประสบกำรณ์บรูณำกำรแนวสะเตม็ศกึษำ

สิ่งที่เด็กรู้แล้ว สิ่งที่เด็กต้องรู้ สิ่งที่เด็กควรรู้

ฉนัอยูใ่นชมุชน

จีโอพาร์ค

-	การอนุรักษ์	ดูแลสิ่งแวดล้อมจีโอพาร์คบ้านฉัน

-	บอกเครือข่ายจีโอพาร์คบ้านฉัน

-	 จีโอพาร์คสร้างรายได้ให้กับ

ชุมชนบ้านฉัน

-	 จีโอพาร์คบ้านฉันเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยว

ควำมส�ำคญัของ
จีโอพำร์คบ้ำนฉัน	
พนมวนับ้ำนเอ๋ง

กำรเคล่ือนไหวและจงัหวะ

-	สอนเคลือ่นไหวตามจังวะร�าโทน	

(	ปะโทนปะ	โทนปะ	โทนโทน)

กิจกรรมเกมกำรศึกษำ

-	เล่นบทบาทสมมุติ

-	เกมเลียนแบบสัตว์

จีโอพาร์ค

กิจกรรมสร้ำงสรรค์

-	การวาดภาพปราสาทหิน

-	การขูดสีจากก้อนหิน

-	น�าเสนอผลงาน

กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์

-	 เล่านิทานจีโอพาร์คบ้าน

ฉัน	พนมวันบ้านเอ๋ง

-	สนทนา	สัมภาษณ์	สังเกต

-	 ส�ารวจ	 จ�าแนก	 ระดม

ความคิด
กิจกรรมเสรี

-	ศึกษาความรูม้มุต่าง	ๆ 	ใน

ห้องเรียน

-	เรียนรู้ตามความสนใจ

-	น�าเสนอผลงาน

กจิกรรมกลำงแจ้ง

-	การเล่นสนามเด็กเล่น

-	การเล่นกระบะทราย
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จดุประสงค์กำรเรยีนรูแ้ละกำรประเมนิผลกำรเรยีน

สำระกำรเรยีนรู้
	 1.	ความหมายและแนวคิดของจโีอพาร์ค
	 2.	เครอืข่ายจโีอพาร์ค
	 3.	ความส�าคญัของโคราชจโีอพาร์ค
	 4.	คณุค่าของจโีอพาร์คต่อชมุชนท้องถิน่

ประสบกำรณ์ส�ำคญั
	 1.	สนทนาโต้ตอบแลกเปล่ียนความคดิเห็นเรือ่งจโีอพาร์คบ้านฉัน	พนมวนับ้านเอ๋ง
	 2.	การเคลือ่นไหวประกอบจงัหวะร�าโทนได้	(ปะโทนปะ	โทนปะ	โทนโทน)

วธิกีำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู้
	 1.	กายบรหิาร	การเคลือ่นไหวประกอบจงัหวะร�าโทน
	 2.	สงัเกตและส�ารวจก้อนหนิต่าง	ๆ	ทีป่ราสาทพนมวนั
	 3.	น�าเสนอผลงานรปูภาพระบายสี

เกณฑ์กำรประเมนิผลกำรเรยีนรู้

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ กำรประเมินผลกำรเรียน

1.	เด็กบอกความหมาย	แนวคิดของจีโอพาร์ค -	สังเกต,	สอบถาม

2.	เด็กอธิบายเครือข่ายจีโอพาร์ค -	สังเกต,	สอบถาม

3.	เด็กบอกความส�าคัญของพื้นที่ท้องถิ่นจีโอพาร์ค -	สังเกต,	สอบถาม

เกณฑ์กำรประเมิน ระดับที่	1 ระดับที่	2 ระดับที่	3
1.	กายบรหิารประกอบ
จงัหวะร�าโทน

ท�ากายบรหิารประกอบ
จงัหวะร�าโทนได้ครึง่เพลง

ท�ากายบรหิารประกอบ
จงัหวะร�าโทนได้จบเพลง

ท�ากายบรหิารประกอบ 
จั ง ห ว ะ ร� า โ ท น ไ ด ้
คล่องแคล่วด้วยตัวเอง

2.	การสงัเกตและส�ารวจ
ก้อนหินทีป่ราสาทพนม
วนัได้

บอกลักษณะก้อนหินท่ี
ปราสาทพนมวันได้บ้าง
เล็กน้อย

บอกลักษณะก้อนหินที่
ปราสาทพนมวันได้
อย่างสมบูรณ์

บอกลักษณะก้อนหินที่
ปราสาทพนมวนัได้อย่าง
สมบรูณ์และสามารถยก
ตวัอย่างได้

3.	 การน�าเสนอผลงาน	
รูปภาพ	ระบายสี

อธิบายผลงานที่ตนเอง
ระบายสไีด้บ้างเลก็น้อย

อธิบายผลงานที่ตนเอง
ระบายสีได้	 โดยให้ครู
ช่วยเสริมบ้างเล็กน้อย

อธิบายผลงานได้อย่าง
คล่องแคล่วด้วยตนเอง

หลักสูตรท้องถิ่น โคราชจีโอพาร์ค (ฉบับ พ.ศ.2562) สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี 9



1.4	แผนที	่4
แผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรยีนรูส้�ำหรับเด็กปฐมวยั

หน่วยกำรเรยีนรู	้	เรือ่ง	แม่น�ำ้มูล
สำระกำรเรยีนรูย่้อย		วิถชีวีติรมิมูล

แนวคดิส�ำคญั
	 แม่น�า้มลูเป็นแม่น�า้บรรพกาล		แต่เดมิชาวบ้านใช้ค�าสะกด	“มนู”	ซึง่เป็นภาษาถิน่		หมายถงึ	 
สิง่มค่ีาน่าหวงแหนเป็นมรดกของบรรพบุรษุ	สัง่สมเก็บไว้ให้ลกูหลาน		แม่น�า้มลูมต้ีนก�าเนดิมาจาก 
เทอืกเขาสนัก�าแพงบรเิวณเขือ่นมลูบน	อ�าเภอครบรีุ	จังหวดันครราชสีมา	สองฝ่ังเป็นทีร่าบน�า้ท่วมถงึ	
เหมาะแก่การท�าการเกษตร	 สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในล�าน�้ามูล	 มีทั้งพืชและสัตว์	 หลากหลายชนิด	 ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการด�ารงชีวติของชาวบ้านท่ีอยูร่มิแม่น�า้มลู

สำระท่ีควรรู้

สิ่งที่เด็กรู้แล้ว สิ่งที่เด็กต้องรู้ สิ่งที่เด็กควรรู้

1.ในน�้ามีสัตว์น�้ามากมายหลาย

ชนิด

2.ในน�า้มพีชืน�า้ขึน้และรมิแม่น�า้

มูลหลากหลายชนิด

3.พาหนะที่ใช้ในแม่น�้า	เช่น	เรือ		

แพ

1.ในน�้า	มีปลา	กุ้ง		หอย

2.ในน�้ามีผักกะเฉด		บัว		ผัก

ตบชวา		ผักบุ้ง		ผักแว่น

3.เรือหาปลาสมัยโบราณ	คือ	

เรืออีโปง

1.ชื่อปลาชนิดต่างๆ	 ปลากด		

ปลาบู่		ปลาหลด	ปลาสูบ		ปลา

แก้ว		ปลาสร้อย		ปลาตะเพียน	

ปลากะมัง		และชื่อสัตว์น�้าอื่นๆ	

เช่น	หอยขม		หอยโข่ง		กบเขียว		

อึ่งอ่าง		กุ้งฝอย

2.		พืชอื่นๆ	ที่ขึ้นอยู่ริมมูล	เช่น		

กก	ธูปฤาษี

3.เรือโปงท�ามาจากต้นตาล
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กำรจดัประสบกำรณ์บรูณำกำรแนวสะเต็มศกึษำ

ควำมส�ำคญั
วถิชีีวติริมมลู

กำรเคล่ือนไหวและจงัหวะ

เพลงแจวเรอื

กิจกรรมเกมกำรศึกษำ

เกมจ�าชื่อสัตว์น�้าพืชน�้า

กิจกรรมสร้ำงสรรค์

ระบายสีภาพ	ปลา		กุ้ง		

หอย	และพืชน�้า

กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์

สนทนา	สัมภาษณ์	เก่ียว

กบัอปุกรณ์ในการจับสัตว์น�า้

กิจกรรมกลำงแจ้ง

กายบริหารประกอบ

เพลงแจวเรือ

กจิกรรมเสรี

น�าเสนอผลงานระบายสภีาพ

จดุประสงค์กำรเรยีนรูแ้ละกำรประเมนิผลกำรเรยีน

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ กำรประเมินผลกำรเรียน

1.กายบริหารประกอบเพลงแจวเรือ 1.สังเกตการท�าท่าทางประกอบเพลง

2.ส�ารวจ		สังเกต		ชนิดของสัตว์น�้าที่อยู่ใน
แม่น�้ามูล

2.สังเกตพฤติกรรมการส�ารวจ	และบอกชื่อ
สัตว์น�้าต่างๆ	ให้ถูกต้อง

3.สังเกต		ส�ารวจพืชที่ขึ้นในแม่น�้า	และริมฝั่ง
มูล

3.สังเกตพฤติกรรมการส�ารวจและบอกชื่อพืช
ชนิดต่างๆ	ได้ถูกต้อง

4.ระบายสีปลา	กุ้ง		หอยและพืชน�้า 4.สังเกตการระบายสี

5.น�าเสนอภาพระบายสี 5.การน�าเสนอผลงาน

6.น�าเสนอภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการจับสัตว์น�้า 6.การน�าเสนอและระบชุือ่อปุกรณ์ในการจบั

สำระกำรเรยีนรู้
	 -	กายบรหิารประกอบเพลง	แจวเรอื
	 -	ชือ่สตัว์น�า้ในแม่น�า้มูล
	 -	ชือ่พชืในแม่น�า้มลูและรมิฝ่ัง
	 -	การระบายสภีาพสตัว์น�า้และพชืน�า้ในแม่น�า้มลู
	 -	การน�าเสนอผลงานภาพระบายสี
	 -	การการเล่นเกมจ�าชือ่สตัว์น�า้และพชืน�า้
	 -	การบอกชือ่อปุกรณ์ในการจบัสัตว์น�า้		เช่น	เรอือโีปง		แห		อวน		ฆ่อง		ไซ	หมวง	สวิง
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เกณฑ์กำรประเมิน ระดับที่	1 ระดับที่	2 ระดับที่	3
1.การบริหารประกอบ
เพลงแจวเรือ

ท�ากายบรหิารประกอบ 
เพลงได้ครึ่งหนึ่งของ
เพลง

ท�ากายบรหิารประกอบ
เพลงได้ตลอดทั้งเพลง
โดยดูตัวอย่างจากครู

ท�ากายบรหิารประกอบ
เพลงได้อย่างคล่องแคล่ว
ได้ตลอดเพลงได้ด้วย
ตนเองโดยไม่ต้องดูครู

2.การสังเกตส�ารวจ
ชนิดของสัตว์น�้าใน
แม่น�้ามูล

บอกชื่อสัตว์น�้าได้ต�่า
กว่า	5	ชนิด

บอกชื่อสัตว์น�้าได้	5	
ชนิด

บอกชื่อสัตว์น�้าได้
มากกว่า	5	ชนิด

3.การสังเกตส�ารวจ
ชนิดของพืชน�้า	และ
พืชริมน�้ามูล

บอกชื่อพืชน�้าได้ต�่า
กว่า	5	ชนิด

บอกชื่อพืชน�้าได้	5	
ชนิด

บอกชื่อพืชน�้าได้
มากกว่า	5	ชนิด

ประสบกำรณ์ส�ำคญั
	 -	การเคลือ่นไหวประกอบเพลงแจวเรอื
	 -	การสนทนาโต้ตอบแลกเปลีย่นความคิด	เรือ่ง	พืชน�า้	และสตัว์น�า้ในแม่น�า้มลู
	 -	การสนทนาโต้ตอบ	และบอกชือ่อปุกรณ์ในการจับปลา
	 -	การสงัเกตส�ารวจภาพระบายสี
	 -	การพฒันากล้ามเนือ้มดัเลก็
	 -	การพฒันากล้ามเนือ้มดัใหญ่
	 -	การปฏิบัตกิจิกรรม
	 -	การน�าเสนอผลงาน

วธิกีำรจดักจิกรรม
	 1.	กายบรหิารประกอบเพลงแจวเรอื	ให้เด็กท�ากายบรหิารตามเพลง	(ศลิปะ=เพลงการเต้นร�า)
	 2.	สังเกตส�ารวจชนิดของสัตว์น�้า	 และพืชน�้าในแม่น�้ามูล	 (คณิตศาสตร์=การแยกแยะ	 
	 	 การจ�าแนก)
	 	 2.1	ตัง้ค�าถามว่าเดก็เคยเหน็สตัว์ชนดินีห้รอืไม่	และเคยเหน็พชืน�า้	รมิน�า้	ชนดินีห้รือไม่
	 	 2.2	ให้นกัเรยีนจ�าช่ือพชื	สตัว์น�า้	และพชืน�า้	ตามทีค่รกู�าหนดให้
	 3.	ให้นกัเรยีนเล่นเกมจ�าชือ่สตัว์น�า้	และพชืน�า้
	 4.	ให้นักเรียนระบายสีตามสัตว์น�้า	 และพืชน�้าในแม่น�้ามูล	 จากนั้นน�าเสนอผลงานภาพ 
	 	 ระบายสีของตนเอง
	 5.	ครใูห้นกัเรยีนดภูาพ	อปุกรณ์ในการจับปลา	จากนัน้ให้นกัเรียนบอกชือ่อปุกรณ์เหล่านัน้

เกณฑ์กำรประเมนิผลกำรเรยีนรู้
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เกณฑ์กำรประเมนิผลกำรเรยีนรู้

เกณฑ์กำรประเมิน ระดับที่	1 ระดับที่	2 ระดับที่	3
4.ระบายสี	กุ้ง	หอย	
และพืชน�้า

ระบายสอีอกนอกกรอบ ระบายสีอยู่ในกรอบ
แต่สีไม่ตรงกับของจริง

ระบายสีอยู่ในกรอบ	
และสีตรงกับของจริง

5.น�าเสนอภาพระบาย
สี

อธิบายผลงานโดยครู
ช่วยทั้งหมด

อธิบายผลงานโดยครู
ช่วยบางส่วน

อธิบายผลงานได้ด้วย
ตนเอง

6.น�าเสนอภาพอปุกรณ์
ที่ใช้ในการจับสัตว์น�้า

บอกชื่ออุปกรณ์ไม่ได้ บอกชื่อได้ตรงบางส่วน บอกช่ืออปุกรณ์จับปลา
ได้ตรงกับภาพทุกภาพ
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1.5	แผนที	่5
แผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรยีนรูส้�ำหรับเด็กปฐมวยั

หน่วยกำรเรยีนรู	้	เรือ่ง	ธรรมชำติรอบตัว
สำระกำรเรยีนรูย่้อย		ช้ำงดึกด�ำบรรพ์

แนวคดิส�ำคญั
	 ช้างเป็นสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมท่ีอยูบ่นบกทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุ	 ลกัษณะของช้าง	 จะมงีวงเป็น
จมกูยดืยาวออกไปร่วมกบัรมิฝีปากบน	เป็นสตัว์กนิพชื	ช้างปัจจบุนัมงีาเป็นฟันตัดคูน่อกทีง่อกจาก
ขากรรไกรบนใช้ในการขุดหาน�า้	เกลอืหรอืรากไม้	ใช้ท�าสัญลกัษณ์บนต้นไม้เพือ่สร้างอาณาเขต	และ
ในบางคร้ังใช้เป็นอาวุธ		ช้างมฟัีนอยู	่24	ซี	่ใช้ฟันเคีย้วอาหารผวิหนงัของช้างจะหนา	ขาของช้างมรีปู
ร่างค่อนข้างคล้ายกบัเสา	เท้าของช้างมรีปูร่างเกอืบกลม	ช้างมหูีขนาดใหญ่สามารถกระพอืได้	ช่วย
รกัษาสมดลุอณุหภมูร่ิางกาย	
	 ช้างดกึด�าบรรพ์เป็นสตัว์ทีส่ญูพนัธุไ์ปแล้ว	แต่มีโครงกระดูกทีข่ดุพบท�าให้เราสามารถศึกษา
ได้	ช้างดกึด�าบรรพ์มลีกัษณะท่ีแตกต่างจากช้างทีเ่ราเหน็ในปัจจบุนั	

สำระท่ีควรรู้

สิ่งที่เด็กรู้แล้ว สิ่งที่เด็กต้องรู้ สิ่งที่เด็กควรรู้

1.ช้างเป็นสตัว์บกทีต่วัใหญ่ทีส่ดุ

2.	ช้างมีงวง	มีงา	มีหูใหญ่

1.	ช้างดึกด�าบรรพ์มีลักษณะที่

ต่างจากช้างปัจจุบัน	คือ	บาง

ชนิดมีงา	4	งา	

2.	ช้างดึกด�าบรรพ์มีลักษณะที่

คล้ายกับช้างปัจจุบัน	คือ	มีงวง	

มีงา	

1.	 ท่ีท่าช้างมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยว

กับช้างดึกด�าบรรพ์และเป็น

ส่วนหนึ่งของจีโอพาร์ค
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กำรจดัประสบกำรณ์บรูณำกำรแนวสะเต็มศกึษำ

	ช้ำงดึกด�ำบรรพ์

กำรเคล่ือนไหวและจงัหวะ

เพลงช้าง

กิจกรรมเกมกำรศึกษำ

ต่อจ๊ิกซอร์ภาพช้างปัจจบัุน

กับช้างดึกด�าบรรพ์

ส�ารวจ/สืบค้นฟอสซิลช้าง

ดึกด�าบรรพ์

กิจกรรมสร้ำงสรรค์

วาดภาพระบายสีภาพ

ช้างดึกด�าบรรพ์และช้าง

ปัจจุบัน

กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์

-	 เล่านิทานเกี่ยวกับช้าง

ดึกด�าบรรพ์เร่ือง	“จ�าโบ้พบ

ญาตบิรรพบรุษุ”

-	 เปรียบเทียบความแตก

ต่างของช้างปัจจบุนักบัช้าง

ดกึด�าบรรพ์

กิจกรรมกลำงแจ้ง

เล่นชนช้าง
กจิกรรมเสรี

มมุหนงัสอืเกีย่วกบัฟอสซิลช้าง

มมุศลิปะป้ันช้าง

บทบาทสมมติุเกีย่วกับช้าง

จดุประสงค์กำรเรยีนรูแ้ละกำรประเมนิผลกำรเรยีน

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ กำรประเมินผลกำรเรียน

1.กายบริหารประกอบเพลงช้าง/บทบาทสมมุติ 1.สังเกตการท�าท่าทางประกอบเพลง/บทบาท
สมมติุ

2.	รู้จักลักษณะของช้างจากนิทาน 2.บอกลักษณะของช้างได้

3.เข้าใจความแตกต่างของช้างปัจจุบันและช้าง
ดึกด�าบรรพ์

3.เปรียบเทียบลักษณะของช้างปัจจุบันและช้าง
ดึกด�าบรรพ์

4.วาดภาพช้างและระบายสีภาพช้างได้/ปั้นช้าง 4.สังเกตการวาดและระบายสีภาพช้าง/ปั้นช้าง

5.ส�ารวจ/สืบค้นฟอสซิลโครงกระดูกช้าง 5.สังเกตการส�ารวจ/สืบค้นซากช้างดึกด�าบรรพ์

สำระกำรเรยีนรู้
	 -	กายบรหิารประกอบเพลง	ช้าง	/บทบาทสมมุติ/ป้ันช้าง
	 -	ลกัษณะและชือ่เรยีกอวยัวะของช้าง
	 -	ความแตกต่างของช้างดกึด�าบรรพ์กบัช้างปัจจบุนั
	 -	แหล่งเรยีนรูเ้กีย่วกบัช้างดกึด�าบรรพ์	ในพ้ืนทีจ่โีอพาร์ค
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เกณฑ์กำรประเมิน ระดับที่	1 ระดับที่	2 ระดับที่	3
1.	การบริหารประกอบ
เพลงช้าง

ท�ากายบรหิารประกอบ
เพลงได้ครึ่งหนึ่งของ
เพลง

ท�ากายบริหาร
ประกอบเพลงได้ตลอด
ทั้งเพลงโดยดูตัวอย่าง
จากครู

ท�ากายบรหิารประกอบ
เพลงได้อย่างคล่องแคล่ว
ได้ตลอดเพลงได้ด้วย
ตนเองโดยไม่ต้องดูครู

2.	ตอบค�าถามเกี่ยวกับ
นิทาน

ตอบค�าถามเกี่ยวกับ
ช้างได้	1	อย่าง

ตอบค�าถามเกี่ยวกับ
ช้างได้	2	อย่าง

ตอบค�าถามเกี่ยวกับ
ช้างได้	3	อย่าง

ประสบกำรณ์ส�ำคญั
	 -	กายบรหิารประกอบเพลงช้าง
	 -	ฟังนิทานเกีย่วกับช้าง	
	 -	เล่นบทบาทสมมตุ/ิป้ันช้าง
	 -	บอกลกัษณะและชือ่เรยีกอวยัวะของช้าง
	 -	เปรยีบเทียบแตกต่างของช้างปัจจบัุนและช้างดึกด�าบรรพ์
	 -	วาดภาพช้างและระบายสภีาพช้างได้
	 -	ต่อจ๊ิกซอร์ภาพช้าง
	 -	ใช้เครือ่งมอืส�ารวจ/สบืค้นฟอสซลิโครงกระดูกช้าง

วธิกีำรจดักจิกรรม
	 1.	กายบรหิารประกอบเพลงช้าง	ให้เดก็ท�ากายบรหิารตามเพลง	(จินตนาการท่าเต้น	เดิน		
เหมอืนช้าง)
	 2.	 ฟังนทิานและตอบค�าถามเกีย่วกบันทิานเร่ือง	 “จ�าโบ้พบญาติบรรพบรุุษ”	 โดยครูเล่า
นิทานให้เด็กฟังแล้วน�าสนทนา	พดูคยุ	 ให้เดก็บอกลกัษณะและชือ่เรยีกอวยัวะของช้างและเปรยีบ
เทยีบแตกต่างของช้างปัจจบัุนและช้างดกึด�าบรรพ์
	 3.	ครูจดัเตรยีมอุปกรณ์ศลิปะ	ให้เดก็วาดภาพช้างและระบายสภีาพด้วยเทคนคิต่างๆ	
	 4.	 ให้เดก็เล่นบทบาทสมมุตใินมมุ	 โดยครจูดัเตรยีมหน้ากากช้าง	 และชุดแต่งตวัช้างไว้ให้
เดก็เลอืก
	 5.	ครูน�าจิก๊ซอร์ภาพช้างหลายรูปแบบมาให้เด็กเล่น
	 6.	ครจูดัเตรยีมสือ่การเรยีนรูเ้พือ่การสบืค้นฟอสซลิโครงกระดกูช้าง	พร้อมเครือ่งมอืส�ารวจ
ไว้นอกห้องเรียน	แนะน�ากตกิาและวธิสีบืค้น	ให้เดก็ค้นหาโครงกระดูกด้วยตนเอง	สรุปข้อค้นพบร่วมกนั

เกณฑ์กำรประเมนิผลกำรเรยีนรู้
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เกณฑ์กำรประเมนิผลกำรเรยีนรู้

เกณฑ์กำรประเมิน ระดับที่	1 ระดับที่	2 ระดับที่	3
3.	วาดภาพช้างและ
ระบายสีภาพ

วาดภาพช้างและระบายสี
ภาพโดยมีครูช่วย

วาดภาพช้างและระบายสี
ภาพได้เองแต่ยังไม่สมบูรณ์

วาดภาพช้างและระบายสี
ภาพได้เองอย่างสวยงาม

4.	เล่นบทบาทสมมุตใินมมุ เล่นบทบาทสมมุติโดยครู
เลือกเครื่องเล่นให้ครู
กระตุ้นให้เล่น

เล่นบทบาทสมมุติโดยครู
เลือกเครื่องเล่นให้ไม่ต้อง
กระตุ้นให้เล่น

เล่นบทบาทสมมุติโดย
เครื่องเล่นเองและไม่ต้อง
กระตุ้นให้เล่น

5.	จิ๊กซอร์ภาพช้างหลาย
รูปแบบ

จิ๊กซอร์ภาพช้างได้		1รูป
แบบ

จิ๊กซอร์ภาพช้าง	ได้	2	รูป
แบบ

จิ๊กซอร์ภาพช้างได้	3	รูป
แบบ

6.	สืบค้นฟอสซิลโครง
กระดูกช้าง

สามารถใช้เครื่องมือสืบค้น
ฟอสซิลโครงกระดูกช้างได้
โดยมีครูช่วยเป็นส่วนใหญ่

สามารถใช้เครื่องมือสืบค้น
ฟอสซิลโครงกระดูกช้างได้
โดยมีครูช่วยเล็กน้อย

สามารถใช้เครื่องมือสืบค้น
ฟอสซิลโครงกระดูกช้างได้
เองอย่างกระตือรือร้น

                       										เพลงที่ใช้ประกอบกำรสอน	

   ช้าง	ช้าง	ช้าง	ช้าง	ช้าง	 	 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า

	 ช้างมันตัวโตไม่เบา	 	 	 จมูกยาวยาวเรียกว่างวง

	 มีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างา	 	 	 มีหู	มีตา	หางยาว

				 	 	 ช้าง	ช้าง	ช้าง	ช้าง	ช้าง	 	 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า

	 ช้างมันตัวโตไม่เบา	 	 	 จมูกยาวยาวเรียกว่างวง

	 มีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างา	 	 	 มีหู	มีตา	หางยาว

	 	 	 ช้าง	ช้าง	ช้าง	ช้าง	ช้าง	 	 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า

	 ช้างมันตัวโตไม่เบา	 	 	 จมูกยาวยาวเรียกว่างวง

	 มีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างา	 	 	 มีหู	มีตา	หางยาว.
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ภำพที่ใช้ท�ำจิ๊กซอร์		
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2.	หลักสูตรจีโอพำร์คระดับชั้นประถมศึกษำ	
  
แนวคดิหลัก
	 แนวคดิจีโอพาร์คของ	UNESCO	คอื	การอนรัุกษ์	การศึกษา	และการพัฒนาทีย่ัง่ยนื	มกีาร
ขบัเคลือ่นโดยชมุชนในรปูแบบการท่องเท่ียวเชิงภูมศิาสตร์	(Geo	tourism)	และด้วยวธิกีารจากล่าง
ขึน้บน	(Bottom-Up	Approach)	
	 จังหวัดนครราชสีมาได้ก�าหนดขอบเขตพื้นที่ของ	 5	 อ�าเภอ	 ซึ่งประกอบด้วย	 อ�าเภอ
สคีิว้	อ�าเภอสงูเนนิ	อ�าเภอขามทะเลสอ	อ�าเภอเมอืง	และอ�าเภอเฉลมิพระเกยีรติ	ให้เป็นพืน้ทีท่าง
ภมูศิาสตร์ท่ีภมูปิระเทศและแหล่งธรณวีทิยามคีวามส�าคญัในระดับนานาชาติ		รวมท้ังแหล่งธรรมชาติ
อืน่และวฒันธรรมทีส่�าคญัและสมัพนัธ์กับแหล่งธรณวีทิยา	เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้แก่นกัเรียนใน
ท้องถิน่	ได้มคีวามรูแ้ละเรียนรูเ้กีย่วกบัธรณีวิทยา	ธรรมชาต	ิและวฒันธรรมของชมุชนท้องถิน่	น�าไป
สูก่ารอนรุกัษ์	การสร้างสรรค์การท่องเท่ียวเชิงภมูศิาสตร์	 ซ่ึงจะเป็นการพฒันาท้องถิน่ของตนเองที่
ยัง่ยนืต่อไป

จดุหมำย
	 1.	มคีวามรู้	ความเข้าใจ	มทัีกษะในการวเิคราะห์	การเช่ือมโยงความสมัพนัธ์กบัแหล่งทาง
ธรณวีทิยา	ธรรมชาติ	นเิวศวทิยา	และวฒันธรรม	ของพืน้ทีโ่คราชจโีอพาร์ค
	 2.	อนรุกัษ์ทรพัยากรท้องถ่ิน	ท้ังทรัพยากรทีเ่ป็นกายภาพ	และทางวัฒนธรรมทีจ่บัต้องได้
และจบัต้องไม่ได้ของพ้ืนท่ีโคราชจีโอพาร์ค
	 3.	ตระหนกัในคณุค่ามรดกทางธรณีวทิยา	ธรรมชาติ	นเิวศวทิยา	วฒันธรรม	
	 4.	น�าองค์ความรูไ้ปประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อชมุชนในพืน้ท่ีโคราชจโีอพาร์คได้อย่าง
ยัง่ยนื
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ค�ำอธบิำยรำยวชิำ
 ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ	 และประวัติความเป็นมาของโลก	 มีความรู้เรื่องจีโอพาร์ค	 ความ
หมาย	 ความเป็นมา	 ขอบเขตของพื้นท่ีโคราชจีโอพาร์ค	 แนวคิดส�าคัญของ	 UNESCO	 Global	
Geopark	 ลักษณะภูมิศาสตร์และทรัพยากรที่โดดเด่นของพื้นที่โคราชจีโอพาร์ค	 ที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะภูมิประเทศ	 ธรณีวิทยา	 ธรรมชาติ	 นิเวศวิทยา	 และวัฒนธรรม	 ทักษะในการวิเคราะห	์ 
การเชือ่มโยงความสมัพนัธ์กบัแหล่งทางธรณีวทิยา	นเิวศวทิยาและวฒันธรรม	การอนรุกัษ์ทรัพยากร
ทีเ่ป็นกายภาพ	และทางวฒันธรรมทีจ่บัต้องได้และจับต้องไม่ได้	และการพัฒนาอย่างยัง่ยนืของแต่ละ
อ�าเภอในเขตพืน้ทีโ่คราชจโีอพาร์ค	และแนวทางการบริหารจัดการของจีโคราชโอพาร์ค	การท่องเท่ียว 
เชิงภูมิศาสตร์	(Geotourism)	และการขบัเคลือ่นจากล่างขึน้บน	(Bottom-Up	approach)	ตระหนกั
ในคณุค่าของมรดกทางธรณีวทิยา	ธรรมชาติ	นเิวศวทิยา	วฒันธรรม	พืน้ทีโ่คราชจโีอพาร์ค	ตลอด
จนการน�าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถ่ิน	ชุมชนในพื้นที่โคราชจีโอพาร์คได้
อย่างยัง่ยนื	

ผลกำรเรียนรู้
	 1.	มคีวามรู	้ความเข้าใจ	เก่ียวกบัธรรมชาติและประวติัความเป็นมาของโลก
	 2.	มคีวามรู้	ความเข้าใจ	แนวคดิ	ความหมายของจโีอพาร์ค	และคณุค่าของจโีอพาร์ค	ได้
อย่างถกูต้อง
	 3.	มคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัเครอืข่ายจโีอพาร์คของไทยและของโลก	สามารถเชือ่มโยง
ความสมัพนัธ์ของจโีอพาร์คโลกและไทยได้อย่างถกูต้อง
	 4.	มคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัเหตุผล	ความเป็นมา	ความส�าคญั	ความหมายของโคราช
จีโอพาร์ค	 รูจ้กั	 เข้าใจ	 วเิคราะห์ความสมัพนัธ์เช่ือมโยงลกัษณะภมูปิระเทศ	 ธรณวีทิยา	 ธรรมชาต	ิ
นเิวศวทิยา	วฒันธรรมส�าคญั	และการบริหารจดัการของโคราชจีโอพาร์คได้อย่างถกูต้อง	
	 5.	 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์	 เชื่อมโยงลักษณะภูมิประเทศ	 ธรณีวิทยา	
ธรรมชาต	ินเิวศวทิยา	และวฒันธรรมส�าคญัของแต่ละอ�าเภอท่ีอยูใ่นโคราชจีโอพาร์คได้อย่างถูกต้อง
	 6.	 มคีวามรูเ้กีย่วกบัอตัลกัษณ์ของโคราชจโีอพาร์คและอตัลกัษณ์ของแต่ละอ�าเภอทีเ่กีย่ว
กบัโคราชจโีอพาร์ค	ได้อย่างถูกต้อง
	 7.	 มีความรู้เกี่ยวกับวิธีอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถ่ิน	 ทั้งทรัพยากรที่เป็นกายภาพ	 และทาง
วฒันธรรมทีจ่บัต้องได้และจบัต้องไม่ได้	และน�าเสนอโครงงาน	หรอืโครงการอนรุกัษ์ทีเ่ก่ียวข้องได้
	 8.	มคีวามรู้เกีย่วกบัแนวทางการพฒันาและน�าเสนอแนวทางการพฒันาแหล่งพืน้ทีโ่คราช
จโีอพาร์ค	ของท้องถ่ิน	ชมุชนของตนเองได้
	 9.	 มคีวามรูเ้กีย่วกบัความหมายของการท่องเทีย่วเชงิภูมศิาสตร์	 (Geotourism)	 และน�า
เสนอเส้นทางการท่องเท่ียวเชงิภูมศิาสตร์ในโคราชจโีอพาร์คได้

หลักสูตรท้องถิ่น โคราชจีโอพาร์ค (ฉบับ พ.ศ.2562) สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี 23



	 10.	สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ชมุชนโคราชจโีอพาร์คได้
	 11.	เหน็คณุค่าและอนรัุกษ์โคราชจีโอพาร์ค	เผยแพร่การอนรุกัษ์จโีอพาร์คสูช่มุชนได้

สำระกำรเรยีนรู้

ที่ สำระกำรเรียนรู้

1. ธรรมชาติและประวัติความเป็นมาของโลก

2. แนวคิด	ความหมายของจีโอพาร์ค

3. เครือข่ายจีโอพาร์คโลกและไทย

4. คุณค่าจีโอพาร์คต่อชุมชนท้องถิ่น

5. เหตุผล	ความเป็นมา	ความหมายของโคราชจีโอพาร์ค

6. ขอบเขตพื้นที่โคราชจีโอพาร์ค

7. ลักษณะภูมิประเทศ	ธรณีวิทยา	ธรรมชาติ	นิเวศวิทยา	และวัฒนธรรมส�าคัญ	และการ
บริหารจัดการของโคราชจีโอพาร์ค

8. ลักษณะภูมิประเทศ	ธรณีวิทยา	ธรรมชาติ	นิเวศวิทยา	และวัฒนธรรมส�าคัญของอ�าเภอ
สีคิ้ว

9. ลักษณะภูมิประเทศ	ธรณีวิทยา	ธรรมชาติ	นิเวศวิทยา	และวัฒนธรรมส�าคัญของอ�าเภอ
สูงเนิน

10. ลักษณะภูมิประเทศ	ธรณีวิทยา	ธรรมชาติ	นิเวศวิทยา	และวัฒนธรรมส�าคัญของอ�าเภอ 
ขามทะเลสอ

11. ลักษณะภูมิประเทศ	ธรณีวิทยา	ธรรมชาติ	นิเวศวิทยา	และวัฒนธรรมส�าคัญของอ�าเภอ
เมือง

12. ลักษณะภูมิประเทศ	ธรณีวิทยา	ธรรมชาติ	นิเวศวิทยา	และวัฒนธรรมส�าคัญของ	
อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ

13. อัตลักษณ์ของโคราชจีโอพาร์ค

14. อัตลักษณ์ของอ�าเภอสีคิ้วที่เกี่ยวข้องกับโคราชจีโอพาร์ค

15. อัตลักษณ์ของอ�าเภอสูงเนินที่เกี่ยวข้องกับโคราชจีโอพาร์ค

16. อัตลักษณ์ของอ�าเภอขามทะเลสอที่เกี่ยวข้องกับโคราชจีโอพาร์ค

17. อัตลักษณ์ของอ�าเภอเมืองที่เกี่ยวข้องกับโคราชจีโอพาร์ค

18. อัตลักษณ์ของอ�าเภอเฉลิมพระเกียรติที่เกี่ยวข้องกับโคราชจีโอพาร์ค
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19. การอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น	ทั้งทรัพยากรที่เป็นกายภาพ	และทางวัฒนธรรมที่จับต้อง
ได้และจับต้องไม่ได้

20. แผนการพัฒนาพื้นที่โคราชจีโอพาร์ค

21. การท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์	Geotourism

22. ผลิตภัณฑ์ชุมชนโคราชจีโอพาร์ค

เวลำเรยีน
	 ใช้เวลาเรยีนและการวดัประเมนิผลทัง้หมด		80		ชัว่โมง		(กจิกรรมช่วงลดเวลาเรยีน 
เพิม่เวลารู)้

สือ่กำรเรยีนรู้
	 1.	เอกสารการขอจดัตัง้อทุยานธรณโีคราชเป็นอทุยานธรณโีลกยเูนสโก	(เอกสารประกอบ 
	 	 การพจิารณาของคณะรัฐมนตร)ี	
	 2.	แผนท่ีโคราชจโีอพาร์ค/แผนท่ีอืน่ๆท่ีเกีย่วข้อง
	 3.	รปูภาพ
	 4.	โมเดลจ�าลอง
	 5.	บอร์ดนทิรรศการ
	 6.	โบชัวร์หรอืแผ่นพบั	ใบปลวิ	หนงัสอืต่างๆทีเ่กีย่วข้องกบัอทุยานธรณโีคราช
	 7.	วดีิโอหรอืวดีทัิศน์
	 8.	ป้ายสือ่ความหมาย
	 9.	ซีดี
	 10.	อนิโฟกราฟิก
	 11.	ไลน์	(line)
	 12.	คิวอาร์โค้ด
	 13.	เว็บไซด์	-	http://www.khoratgeopark.com/
	 14.	สือ่สงัคมออนไลน์
	 	 -	https://www.facebook.com/KhoratGeopark	
	 	 -	https://www.youtube.com/channel/UCTrQAR2vOpVwVqLKGQQmWUw

หลักสูตรท้องถิ่น โคราชจีโอพาร์ค (ฉบับ พ.ศ.2562) สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี 25



แหล่งเรยีนรู้
	 1.	 พิพิธภัณฑ์โคราชจีโอพาร์ค/พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ/ป่าไม้กลายเป็นหินโกรก 
	 	 เดอืนห้า	อ�าเภอเมอืง
	 2.		 แหล่งไดโนเสาร์โคกกรวด-สรุนารี	อ�าเภอเมอืง
	 3.		 บ่อดนิภูเขาทอง	อ�าเภอเมอืง
	 4.		 ก�าแพงประตชูมุพลและอนสุาวรย์ีท้าวสุรนาร	ีอ�าเภอเมอืง
	 5.		 พพิธิภัณฑ์เมอืงนครราชสมีา	อ�าเภอเมอืง
	 6.		 ปราสาทหนิพนมวนั	อ�าเภอเมอืง
	 7.		 พพิธิภัณฑ์ซากดกึด�าบรรพ์โคกสงู	อ�าเภอเมือง
	 8.		 โครงการอนรุกัษ์พันธกุรรมพชืฯ	หนองระเวยีง	อ�าเภอเมือง
	 9.		 บ่อเกลอื	แหล่งเกลอืต�าบลหนองสรวง	/ต�าบลพนัดุง/ต�าบลบงึอ้อ	อ�าเภอขามทะเลสอ
	 10.	บ่อดนิโป่งแดง	อ�าเภอขามทะเลสอ
	 11.	ไทรงามเฉลมิพระเกยีรต	ิอ�าเภอเฉลมิพระเกยีรติ
	 12.	แหล่งช้างดกึด�าบรรพ์ท่าช้าง-พระพทุธ	อ�าเภอเฉลมิพระเกยีรติ
	 13.	กมุภลกัษณ์มอจะบก	อ�าเภอสีคิว้
	 14.	แหล่งหนิตดัสคีิว้	อ�าเภอสค้ิีว
	 15.	วดัป่าเขาหนิตดั	อ�าเภอสคีิว้
	 16.	ถ�า้เขาจนัทน์งามและภาพเขียนส	ีอ�าเภอสคีิว้
	 17.	ผายายเท่ียง	อ�าเภอสคีิว้
	 18.	จดุชมววิเขายายเท่ียง	อ�าเภอสคีิว้
	 19.	ศูนย์อนรุกัษ์พนัธุกรรมพชืฯ	คลองไผ่	อ�าเภอสคีิว้
	 20.	หนิทรายเขียวซบักระสงัข์	อ�าเภอสคีิว้
	 21.	ผาบุคา	อ�าเภอสีคิว้
	 22.	วดัเขาพรกิ	หรอื	วดัพระพุทธบาทครีวัีนน์เขาพรกิ	อ�าเภอสคีิว้
	 23.	เมอืงเสมา	อ�าเภอสงูเนนิ
	 24.	พระนอน	อ�าเภอสูงเนนิ
	 25.	ปราสาทเมอืงแขก	อ�าเภอสงูเนนิ
	 26.	น�า้ตกวะภแูก้ว	อ�าเภอสงูเนนิ
	 27.	วดัป่าภูผาสงู	อ�าเภอสงูเนนิ
	 28.	น�า้ตกวงัเณร	อ�าเภอสงูเนนิ
	 29.	พบุาดาล	อ�าเภอสงูเนนิ
	 30.	วดัเขาชาด	อ�าเภอสงูเนนิ
	 31.	เขาสามสบิส่าง	อ�าเภอสงูเนนิ
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	 32.	แหล่งหนิตดัสงูเนิน	อ�าเภอสงูเนนิ
	 33.	ศูนย์วฒันธรรมเฉลิมราชฯ	บ้านยวน	อ�าเภอสคีิว้
	 34.	ตลาดน�า้ฉ่า	อ�าเภอขามทะเลสอ
	 35.	สวนพฤกษศาสตร์	มทส.	อ�าเภอเมอืง

กจิกรรมกำรเรยีนรู้
	 1.	การเรยีนรูแ้บบสบืสอบ	(Inquiry	Learning)
	 2.	การเรยีนรูโ้ดยใช้โครงงานเป็นฐาน	(Project-	based	Learning)
	 3.	การเรยีนรูโ้ดยใช้ชมุชนเป็นฐาน	(Community	-	based	Learning)
	 4.	การเรยีนรูแ้บบใช้ปัญหาเป็นฐาน	(Problem-	based	Learning)
	 5.	การเรยีนรูแ้บบร่วมมอื	(Cooperative	Learning	)
	 6.	การใช้ผงักราฟิก	(Graphic	Organizer)
	 7.	การใช้แผนผงัความคดิ	(Mind	Mapping)
	 8.	การปฏบัิตกิารทดลอง
	 9.	การศกึษาแหล่งเรยีนรู้
	 10.	ค่ายจโีอพาร์ค

กำรวดัผลประเมนิผล
	 1.	การสงัเกต
	 2.	การประเมนิผลงาน
	 3.	การทดสอบ
	 4.	การประเมนิตามสภาพจรงิ
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โครงสร้ำงรำยวชิำโครำชจโีอพำร์ค

ชั้นประถมศึกษำปีที่	1-6
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ก�ำหนดเวลำกำรสอนรำยวชิำโครำชจโีอพำร์ค
ชัน้ประถมศกึษำปีที	่1-6

ภำคเรียนที่	1 ภำคเรียนที่	2
หน่วยกำรเรียนรู้ จ�ำนวนชั่วโมง หน่วยกำรเรียนรู้ จ�ำนวนชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่	1
จีโอพาร์ค

(อุทยานธรณีโลกยูเนสโก)

4	ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่	6
การท่องเที่ยวเชิง

ภูมิศาสตร์(Geotourism)

10	ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่	2
โคราชจีโอพาร์ค

(อุทยานธรณีโคราช)

10	ชั่วโมง 						หน่วยการเรียนรู้ที่	7									
ผลิตภัณฑ์ชุมชนโคราชจี

โอพาร์ค		

10	ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่	3
ธรณีวิทยา	ธรรมชาติ	

นิเวศวิทยา	และ
วัฒนธรรมส�าคัญของ

แต่ละอ�าเภอในแหล่งพื้นที่
โคราชจีโอพาร์ค

10	ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่	8
					กิจกรรมเพิ่มเติมของ

โรงเรียน	
					เกี่ยวกับโคราชจีโอ

พาร์ค

20	ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่	4
อัตลักษณ์แหล่งพื้นที่

โคราชจีโอพาร์ค

10	ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่	5
การอนรุกัษ์และการพฒันา
แหล่งพืน้ทีโ่คราชจโีอพาร์ค

6	ชั่วโมง

รวม 40	ชั่วโมง รวม 40	ชั่วโมง

รวม	80		ชั่วโมง
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โครงสร้ำงหน่วยกำรเรยีนรู้
รำยวชิำโครำชจโีอพำร์ค	ระดบัชัน้ประถมศกึษำปีท่ี	1-6

หน่วยกำรเรียนรู้/
เวลำที่ใช้	(ชั่วโมง)

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่	1-6

ผลกำรเรียนรู้ รำยละเอียดสำระกำรเรียนรู้

หน่วยกำรเรียนรู้ที่	1
จีโอพาร์ค

(อุทยานธรณีโลกยูเนสโก)
4	ชั่วโมง

1.	มคีวามรู	้ความเข้าใจ	เกีย่วกบั
ธรรมชาติและประวัติความเป็น
มาของโลก
2.	มคีวามรู	้ความเข้าใจเกีย่วกบั
แนวคดิ	ความหมายของจโีอพาร์ค	 
บอกคุณค่าของจีโอพาร์คได้
อย่างถูกต้อง
3.	 บอกเครือข่ายของจีโอพาร์ค
โลกและของไทย	 และความ	
สัมพันธ์เชื่อมโยงของจีโอพาร์ค
โลกและไทยได้อย่างถูกต้อง

-	 ธรรมชาติและประวัติความ
เป ็นมาของโลก	 (พืช	 สัตว 	์ 
สิ่งแวดล้อม/ประวัติของโลกยุค
ครีเทเชียส	นีโอจีน	
ควอเทอร์นารี	)
-	 แนวคิดและความหมายของ 
จีโอพาร์ค
-	 เครือข่ายจีโอพาร์คโลกและ
ไทย
-	 คุณค่าจีโอพาร์คต่อชุมชน 
ท้องถิ่น

หน่วยกำรเรียนรู้ที่	2
โคราชจีโอพาร์ค

(อุทยานธรณีโคราช)
10	ชั่วโมง

4.	 บอกเหตุผล	 ความเป็นมา	
ความส�าคัญ	 ความหมายของ
โคราชจีโอพาร์ค	 รู ้จัก	 เข้าใจ	
วเิคราะห์ความสมัพนัธ์เชือ่มโยง
ลักษณะภูมิประเทศ	ธรณีวิทยา	
ธรรมชาต	ินเิวศวิทยา	วฒันธรรม
ส�าคัญ	 และการบริหารจัดการ
ของโคราชจีโอพาร์ค	 ได้อย่าง 
ถูกต้อง

-	เหตุผลของชือ่โคราชจีโอพาร์ค
-	ตราสัญลักษณ์ของโคราชจีโอพาร์ค
-	ความเป็นมา/ความส�าคัญ
		ของโคราชจีโอพาร์ค	
-	ความหมายของโคราชจีโอพาร์ค
-	ขอบเขตพื้นที่โคราชจีโอพาร์ค
		(พื้นที่/สถานที่ตั้ง/แผนที่)
-	ลักษณะทางภูมศิาสตร์กายภาพ
และภมูศิาสตร์มนษุย์	 (ลักษณะ
ภมูปิระเทศ/ลักษณะภมูอิากาศ
ลักษณะดิน/พืชพรรณธรรมชาติ/
แหล่งน�า้ผิวดิน/ประชากร/กลุ่ม
ชาติพันธุ/์วถีิชวีติ/ประเพณี/การ
คมนาคม/สถานทีท่่องเทีย่วเดมิ)
-	จดุเด่นส�าคญัทางธรณวีทิยา	5	
ประการ
1.	ความหลากหลายทางชวีภาพ
ของฟอสซิลสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม
ยุคนีโอจีนและควอเทอร์นารี
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หน่วยกำรเรียนรู้/
เวลำที่ใช้	(ชั่วโมง)

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่	1-6

ผลกำรเรียนรู้ รำยละเอียดสำระกำรเรียนรู้

2.	แหล่งฟอสซลิไดโนเสาร์อกิวัโน
ดอนต์และสตัว์ร่วมยคุส�าคญัของ
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้
3.	 แหล่งฟอสซิลไม้กลายหิน
หลากหลายชนิดและสีสัน	 ท่ี
ส�าคญัของอนิโดจีน
4.	พ้ืนท่ีแบบฉบบั	(type	section	
area)	ของหมวดหนิโคกกรวดใน
กลุม่หินโคราช	(Khorat	Group)
5.	มภีมิูประเทศเควสตาโดดเด่น
ที่ เป ็นส ่วนหน่ึงของเควสตา
โคราชที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งของ
โลก)
-	มรดกทางธรณวิีทยา	(ลกัษณะ
ทางธรณวีทิยาทัว่ไป/ล�าดบัชัน้หนิ)
-แหล่งธรณวีทิยาในโคราชจีโอพาร์ค
(จ�านวน	 35	 แหล่งแบ่งเป็น	 3	
ประเภท	ได้แก่	แหล่งธรณวีทิยา	
แหล่งธรรมชาติ	แหล่งวฒันธรรม	
และระดบัความ	ส�าคญัของแหล่ง	
ได้แก่	ระดับนานาชาติ	ระดับชาติ
และระดับท้องถิน่)
-	มรดกอืน่	(มรดกทางธรรมชาติ
อื่นๆ/มรดกทางวัฒนธรรม/
มรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม)
-	การบรหิารจดัการโคราชจโีอพาร์ค

หน่วยกำรเรียนรู้ที่	3
ธรณวีทิยา	ธรรมชาตนิเิวศวิทยา 

และวัฒนธรรมส�าคัญของ
แต่ละอ�าเภอ	ในพื้นที่โคราชจี

โอพาร์ค	10	ชั่วโมง

5.	 รู้จัก	 เข้าใจ	 วิเคราะห์ความ
สั มพั น ธ ์ เชื่ อ ม โย ง ลั กษณะ
ภมูปิระเทศ	ธรณวีทิยา	ธรรมชาต	ิ
นเิวศวทิยา	และวฒันธรรมส�าคญั
ของแต่ละอ�าเภอที่อยู่ในโคราช 
จีโอพาร ์ค	 ได ้อย ่างถูกต ้อง 

-	ธรณวีทิยา	ธรรมชาต	ินเิวศวิทยา	
และวฒันธรรมส�าคญัของอ�าเภอ
สคีิว้
-	ธรณวีทิยา	ธรรมชาต	ินเิวศวิทยา	
และวฒันธรรมส�าคญัของอ�าเภอ
สูงเนิน
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หน่วยกำรเรียนรู้/
เวลำที่ใช้	(ชั่วโมง)

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่	1-6

ผลกำรเรียนรู้ รำยละเอียดสำระกำรเรียนรู้

11.	 เห็นคุณค่าและอนุรักษ์
โคราชจีโอพาร์ค	 เผยแพร่การ
อนุรักษ์จีโอพาร์คสู่ชุมชนได้

-	ธรณวีทิยา	ธรรมชาต	ินเิวศวิทยา	
และวฒันธรรมส�าคญัของอ�าเภอ
ขามทะเลสอ
-	ธรณวีทิยา	ธรรมชาต	ินเิวศวิทยา	
และวฒันธรรมส�าคญัของอ�าเภอ
เมอืง
-	ธรณวีทิยา	ธรรมชาต	ินเิวศวิทยา	
และวฒันธรรมส�าคญัของอ�าเภอ
เฉลมิพระเกยีรติ

หน่วยกำรเรียนรู้ที่	4
อัตลักษณ์

แหล่งพื้นที่โคราชจีโอพาร์ค
10	ชั่วโมง

6.	บอกอตัลกัษณ์ของโคราชจีโอ
พาร์คและอัตลักษณ์ของแต่ละ
อ�าเภอทีเ่กีย่วกบัโคราชจโีอพาร์ค
ได้อย่างถูกต้อง
11.	 เห็นคุณค่าและอนุรักษ์
โคราชจีโอพาร์ค	 เผยแพร่การ
อนุรักษ์จีโอพาร์คสู่ชุมชนได้

-	 อตัลกัษณ์ของโคราชจโีอพาร์ค 
(ดินแดนแห่ง	1	เขา	1	หนิ	1	ป่า	
1	ล�า“1	วฒันธรรมและ	3	ซาก”/
เขาเควสตาหรือเขารูปอีโต ้/
หนิทราย/	 ป่าเตง็รงั/ล�าตะคอง/
วฒันธรรมไทโคราช/	ซากไม้กลาย
เป็นหนิ-ซากช้างดกึด�าบรรพ์	และ
ซากไดโนเสาร์)
-	 อัตลักษณ์ของอ�าเภอสีคิ้วท่ี
เกี่ยวข้องกับโคราชจีโอพาร์ค 
(“เขาเควสตาบรเิวณขอบทีร่าบสงู
โคราช”)
-	 อตัลักษณ์ของอ�าเภอสูงเนนิที่
เกีย่วข้องกบัโคราชจีโอพาร์ค
(“พระนอนหินทรายใหญ่และเก่า
ทีสุ่ดใน	SE-Asia”	พระนอนสมยั
ทวารวดี	 ยาว	 13.3	 เมตร	 อายุ	
1,300	ปีก่อน)
-	 อัตลักษณ์ของอ�าเภอขาม 
ทะเลสอที่เกี่ยวข้องกับโคราช 
จโีอพาร์ค	(“เกลอืทะเลอสีาน	100	
ล้านปี”)
-	 อัตลักษณ์ของอ�าเภอเมืองที่
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หน่วยกำรเรียนรู้/
เวลำที่ใช้	(ชั่วโมง)

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่	1-6

ผลกำรเรียนรู้ รำยละเอียดสำระกำรเรียนรู้

เกี่ยวข้องกับโคราชจีโอพาร์ค 
(“ไดโนเสาร ์รุ ่นสุดท ้ายของ	 
SE-Asia”	ไดโนเสาร์อกิวัโนดอนต์
โคราช	3	สายพันธุ	์อาย	ุ110	ล้าน
ปีก่อน	(Khorat	Iguanodonts)
- 	 อั ต ลั ก ษณ ์ ข อ ง อ� า เ ภ อ
เฉลิมพระเกยีรติ	 ท่ีเกีย่วข้องกบั
โคราชจีโอพาร์ค	 (“ดินแดนแห่ง
ช้างดึกด�าบรรพ์ของโลก”	Land	
of	the	Ancient	Elephants	)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่	5
การอนุรักษ์และการพัฒนา					
แหล่งพื้นที่โคราชจีโอพาร์ค

6	ชั่วโมง

7.	บอกวธิอีนรุกัษ์ทรพัยากรท้อง
ถิน่	 ทัง้ทรพัยากรทีเ่ป็นกายภาพ	
และทางวฒันธรรมท่ี	จับต้องไม่ได้	
น�าเสนอโครงงาน	หรอืโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์แหล่ง
พืน้ทีโ่คราชจโีอพาร์ค
8.	 บอกแนวทางการพัฒนาและ
น�าเสนอแนวทางการพฒันาแหล่ง
พืน้ทีโ่คราชจโีอพาร์ค	ของท้องถิน่	
ชมุชนของตนเองได้
11.	เห็นคณุค่าและอนุรักษ์โคราช
จโีอพาร์ค	 เผยแพร่การอนรัุกษ์จี
โอพาร์คสูช่มุชนได้

-	 การอนรุกัษ์ทรพัยากรท้องถิน่
ทรัพยากรท่ีเป็นกายภาพ	
-	 การอนรุกัษ์ทรพัยากรท้องถิน่
ทางวฒันธรรมทีจั่บต้องไม่ได้
-	โครงงาน/โครงการเก่ียวกบัการ
อนรัุกษ์ทรัพยากรท้องถิน่
-	นโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ยนื
แผนพัฒนาจังหวัด	 ระยะ	 5	 ปี	
(พ.ศ.2561-2565)
(วสัิยทศัน์จังหวดันครราชสีมา:
โคราชเมอืงน่าอยู	่มุง่สู่เมอืง	3	มร
ดกยเูนสโก	นวตักรรม	และเกษตร	
อตุสาหกรรม	สังคมปลอดภัย)
-	 ยเูนสโกกบัศาสตร์พระราชาสู่
การพัฒนาอย่างยัง่ยนื
-	โครงงาน/โครงการเก่ียวกบัการ
พฒันาพืน้ทีโ่คราชจโีอพาร์คของ
ท้องถิน่และชมุชน
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หน่วยกำรเรียนรู้/
เวลำที่ใช้	(ชั่วโมง)

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่	1-6

ผลกำรเรียนรู้ รำยละเอียดสำระกำรเรียนรู้

หน่วยกำรเรียนรู้ที่	6
การท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์

(Geotourism)
10	ชั่วโมง

9.	 มคีวามรูเ้กีย่วกบัความหมาย 
ของการท่องเทีย่วเชิงภูมศิาสตร์	
(Geotourism)	และน�าเสนอเส้น
ทางการท่องเท่ียวเชงิภมูศิาสตร์
ในโคราชจโีอพาร์คได้

-	 ความหมายของการท่องเทีย่ว 
เชงิภูมศิาสตร์	(Geotourism)
-	 เส้นทางท่องเท่ียวต้นแบบ	 2	
เส้นทาง	ทีม่ศีนูย์กลางหรอืจดุเริม่
ต้นทีส่�านกังานโคราชจโีอพาร์ค
เส้นทางที	่1 
เส้นทางช้าง	4	งา
เส้นทางที	่2
เส้นทางเขาเควสตา
-	ชุมชนท่องเทีย่วจโีอพาร์ค
(น�าเสนอเส้นทางการท่องเที่ยว
ของชมุชนตนเอง)
-	ยวุมคัคเุทศก์

หน่วยกำรเรียนรู้ที่	7
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
โคราชจีโอพาร์ค

10	ชั่วโมง

10.	 ผลติหรอือกแบบผลิตภณัฑ์
ชมุชนโคราชจโีอพาร์คได้
11.	เห็นคณุค่าและอนุรักษ์โคราช
จโีอพาร์ค	 เผยแพร่การอนรัุกษ์จี
โอพาร์คสูช่มุชนได้

-	การผลิต	
-	การออกแบบ
-	การพฒันาผลติภณัฑ์ชมุชนของ
แต่ละแหล่งพืน้ทีโ่คราชจีโอพาร์ค
-	 การจ�าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์
ชมุชนโคราชจีโอพาร์ค

หน่วยกำรเรียนรู้ที่	8
กิจกรรมเพิ่มเติมของโรงเรียน

เกี่ยวกับโคราชจีโอพาร์ค
20	ชั่วโมง

11.	 เห็นคุณค่าและอนุรักษ์
โคราชจีโอพาร์ค	 เผยแพร่การ
อนุรักษ์จีโอพาร์คสู่ชุมชนได้

-กจิกรรมเพิม่เตมิทีเ่กีย่วกบัโคราช 
จีโอพาร์คตามบริบทและความ 
เหมาะสมของโรงเรยีน

หมำยเหต	ุ	1.	การจัดท�ารายวชิาโคราชจโีอพาร์ค	ในส่วนสาระการเรยีนรูใ้ช้ขอบข่ายตามเอกสารการ
ขอจัดตั้งอุทยานธรณีโคราชเป็นอุทยานธรณีโลกยูเนสโก	 (เอกสารประกอบการพิจารณาของคณะ
รฐัมนตร)ี	 เป็นหลกัและใช้เอกสารและสือ่การเรยีนรู้ต่างๆ	ตามทีส่�านกังานอทุยานธรณโีคราชจัดท�า
ขึน้มาประกอบในการจดัท�าสาระการเรยีนรูใ้นแต่ละหน่วยการเรยีนรู้
											 	 2.	การจัดท�ารายวชิาโคราชจโีอพาร์ค	ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่ 1-6	จดัท�าขึน้เพือ่เป็น
แนวทางให้โรงเรยีนจดัท�ารายวชิาโคราชจโีอพาร์ค	 แยกตามระดับชัน้ของโรงเรยีนตนเอง	 ต้ังแต่ชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี	1	จนถงึระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	ซึง่แต่ละโรงเรียนสามารถปรับ	ยดืหยุ่น	หรอื
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จดัท�าขึน้ใหม่เองได้ตามความเหมาะสม	 โดยจัดท�าให้สอดคล้องกับระดับชัน้และความเหมาะสมกบั
บรบิทของโรงเรยีน	ตลอดจนการจดัท�าแผนการจดัการเรียนรู	้ โดยใช้กจิกรรมการเรยีนรู	้การวัดและ
ประเมินผล	ตามท่ีเสนอแนะไว้ในเบือ้งต้น

หลักสูตรท้องถิ่น โคราชจีโอพาร์ค (ฉบับ พ.ศ.2562) สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี 35



3.	หลักสูตรจีโอพำร์คระดับมัธยมศึกษำ
  
แนวคดิพ้ืนฐำน	
	 UNESCO	เป็นองค์กรระดบัโลกซึง่มแีนวคดิ	การอนรุกัษ์มรดกโลก	การศกึษา	และการพฒันา
ทีย่ัง่ยนื	ส่งเสรมิการขับเคลือ่นโดยชมุชนในรูปแบบการท่องเทีย่วเชงิภมูศิาสตร์	(Geotourism)	และ
ด้วยวธิกีารจากล่างขึน้บน	(Bottom-Up	Approach)	จงัหวดันครราชสมีาได้ก�าหนดขอบเขตพืน้ทีข่อง	
5	อ�าเภอ	ซึง่ประกอบด้วย	อ�าเภอสคีิว้	อ�าเภอสงูเนนิ	อ�าเภอขามทะเลสอ	อ�าเภอเมอืง	และอ�าเภอ
เฉลมิพระเกยีรติ	ให้เป็นพืน้ทีท่างภมูศิาสตร์ทีภ่มิูประเทศและแหล่งธรณีวทิยามคีวามส�าคญัในระดบั
นานาชาต	ิ	รวมทัง้แหล่งธรรมชาตอ่ืินและวฒันธรรมทีส่�าคญัและสมัพนัธ์กับแหล่งธรณวีทิยา	มุง่การ
สร้างองค์ความรูใ้ห้แก่นกัเรยีนในท้องถิน่	 ได้มีความรูแ้ละเรยีนรูเ้ก่ียวกบัธรณวีทิยา	นเิวศวิทยา	และ
วฒันธรรมของชุมชนท้องถ่ินท่ีมคีวามสมัพนัธ์เชือ่มโยงกนั	น�าไปสูก่ารอนรุกัษ์	การสร้างสรรค์การท่อง
เทีย่วเชงิภมิูศาสตร์	ซ่ึงจะเป็นการพฒันาท้องถิน่ทีย่ั่งยนืของตนเองต่อไป	
	 ด้วยเหตุน้ีสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ	 ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับนักเรียนและ
ชุมชนจึงได้	 ท�าการพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินโคราชจีโอพาร์คข้ึน	 เพ่ือเป็นการปลูกฝังองค์ความรู้	 
ค่านยิม	วฒันธรรม	แนวทางการอนรุกัษ์ทรพัยากรทางธรรมชาตแิละมรดกต่าง	ๆ	ทีอ่ยูใ่นเขตโคราช
จโีอพาร์คให้ด�ารงอยูแ่ละมคีณุประโยชน์สบืไป	ซึง่ได้ยดึถือหลกัปรัชญาทางการศกึษากลุ่มปฏริปูนยิม	
(Reconstructionism)	ในการพฒันาหลกัสตูรท้องถ่ินฉบบันี	้โดยได้รบัความร่วมมอืจากหลายหน่วย
งานในการพฒันาหลกัสตูรอาท	ิ คณาจารย์ในมหาวทิยาลัยราชภฏันครราชสีมา	 คณะศกึษานเิทศก์
ในส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	31	และส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
นครราชสีมา	 เขต	 4	 โรงเรยีนท่าช้างราษฎร์บ�ารงุ	 และคณะครจูากโรงเรยีนในเขตโคราชจโีอพาร์ค	 
จงึเกดิเป็นหลกัสูตรท้องถ่ินโคราชจโีอพาร์คข้ึนส�าหรบัน�าไปปรบัใช้ในการจดัการเรยีนการสอนน�าร่อง
กบันกัเรยีนในโรงเรยีนท่ีมถ่ิีนท่ีตัง้ในเขตโคราชจโีอพาร์ค	ทัง้ในระดับปฐมวยั	ระดับประถมศกึษา	และ
มธัยมศึกษา	ในรายวชิาเพิม่เตมิของโรงเรยีน	ซึง่หลกัสตูรฉบบัน้ีประกอบด้วย	4	องค์ประกอบ	ดงันี้

	 องค์ประกอบที่	1	จุดมุ่งหมายของหลักสูตร	
	 องค์ประกอบที่	2	กรอบเนื้อหา
	 องค์ประกอบที่	3	แนวทางในการจัดการเรียนการสอน
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	 องค์ประกอบที่	4	การวัดและประเมินผล
	 จากองค์ประกอบของหลักสูตรท้ัง	 4	 ด้านนี้จะใช้เป็นกรอบแนวทางในการด�าเนินการใช้
หลักสูตรในโรงเรียน	โดยการน�าไปสร้างเป็นหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมในทุกระดับการศึกษาต่อไป
 
องค์ประกอบที่	1	จุดมุ่งหมำยของหลักสูตร

จุดมุ่งหมำย
	 1.	 มีความรู้	 ความเข้าใจ	 และมีทักษะในการวิเคราะห์ลักษณะทางภูมิศาสตร์	 แหล่ง
ธรณีวิทยา	นิเวศวิทยา	และวัฒนธรรม	ของเขตพื้นที่โคราชจีโอพาร์ค
	 2.	เหน็คณุค่าและอนรุกัษ์แหล่งธรณวีทิยา	นเิวศวทิยา	และมรดกทางวฒันธรรมของพ้ืนที่
โคราชจีโอพาร์ค
	 3.	 น�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนในพื้นที่โคราชจีโอพาร์ค	
ได้อย่างยั่งยืน

ผลกำรเรียนรู้
	 1.	มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัความหมาย	เครอืข่าย	คณุค่า	ของจโีอพาร์คโลก	ประเทศไทย 
		 	 และโคราชจีโอพาร์ค
	 2.	มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัความเป็นมา	ความส�าคญั	อาณาเขต	พ้ืนท่ีโคราชจีโอพาร์ค	
	 3.	สืบค้นข้อมูล	อธิบายลักษณะทางภูมิศาสตร์และธรณีวิทยา	พื้นที่โคราชจีโอพาร์ค
	 4.	สามารถวิเคราะห์ลักษณะทางธรณีวิทยา	 นิเวศวิทยา	 และวัฒนธรรมส�าคัญของ 
	 	 อ�าเภอสีคิ้ว
	 5.	สามารถวิเคราะห์ลักษณะทางธรณีวิทยา	 นิเวศวิทยา	 และวัฒนธรรมส�าคัญของ 
	 	 อ�าเภอสูงเนิน
	 6.	สามารถวิเคราะห์ลักษณะทางธรณีวิทยา	นิเวศวิทยา	และวัฒนธรรมส�าคัญของอ�าเภอ 
	 	 ขามทะเลสอ
	 7.	สามารถวิเคราะห์ลักษณะทางธรณีวิทยา	นิเวศวิทยา	และวัฒนธรรมส�าคัญของอ�าเภอ 
	 	 เมืองนครราชสีมา
	 8.	ลักษณะทางธรณีวิทยา	นิเวศวิทยา	และวัฒนธรรมส�าคัญของอ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ
	 9.	สืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์ลักษณะความโดดเด่นทางธรณีวิทยานิเวศวิทยา	 และ 
	 	 วัฒนธรรมของพื้นที่โคราชจีโอพาร์ค	และในท้องถิ่นของตน
	 10.	สร้างองค์ความรู้และชิ้นงานผ่านกระบวนการกลุ่มโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
	 11.	สามารถปฏิบัติตนในการเป็นนักท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ที่ดี	 	 	
	 12.	สามารถเป็นผูน้�าการท่องเทีย่วเชงิภูมศิาสตร์ในท้องถ่ินของตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
	 	 	 (ยุวมัคคุเทศก์)
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ที่ สำระกำรเรียนรู้

1. ความหมาย	เครือข่าย	คุณค่า	ของจีโอพาร์คโลก	ประเทศไทย	และโคราชจีโอพาร์ค

2. ความเป็นมา	ความส�าคัญ	อาณาเขตพื้นที่โคราชจีโอพาร์ค

3. ลักษณะทางภูมิศาสตร์และธรณีวิทยา	พื้นที่โคราชจีโอพาร์ค

4. ลักษณะทางธรณีวิทยา	นิเวศวิทยา	และวัฒนธรรมส�าคัญของอ�าเภอสีคิ้ว

5. ลักษณะทางธรณีวิทยา	นิเวศวิทยา	และวัฒนธรรมส�าคัญของอ�าเภอสูงเนิน

6. ลักษณะทางธรณีวิทยา	นิเวศวิทยา	และวัฒนธรรมส�าคัญของอ�าเภอขามทะเลสอ

7. ลักษณะทางธรณีวิทยา	นิเวศวิทยา	และวัฒนธรรมส�าคัญของอ�าเภอเมืองนครราชสีมา

8. ลักษณะทางธรณีวิทยา	นิเวศวิทยา	และวัฒนธรรมส�าคัญของอ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ

9. ความโดดเด่นทางธรณีวิทยา	นิเวศวิทยา	และวัฒนธรรมของพื้นที่โคราชจีโอพาร์คใน
ท้องถิ่นของตน

10. ยุววิจัยภูมิศาสตร์ท้องถิ่น

11. การท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์	(Geotourism)	พื้นที่โคราชจีโอพาร์ค

12. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น	มรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้อง
ไม่ได้	เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

	 13.	 เหน็คณุค่าในการอนรัุกษ์ทรพัยากร	ธรรมชาติของท้องถ่ิน	มรดกทางวฒันธรรมท้ังที่
จบัต้องได้และจบัต้องไม่ได้	เพือ่ให้เกดิความยัง่ยนื

องค์ประกอบที่	2		กรอบเนื้อหำค�ำอธิบำยรำยวิชำ

ค�ำอธิบำยรำยวิชำ
	 ศึกษา	อธิบาย	บอกความหมาย	ความเป็นมา	ความส�าคัญของจีโอพาร์คทั้งในระดับโลก	
ประเทศไทย	และโคราชจีโอพาร์ค	อาณาเขต	ลักษณะทางภูมิศาสตร์	ธรณีวิทยาของพื้นที่โคราชจี
โอพาร์ค	วิเคราะห์คุณค่า	ลักษณะและความโดดเด่นทางธรณีวิทยา	นิเวศวิทยา	และวัฒนธรรมที่
ส�าคญัของพืน้ทีโ่คราชจีโอพาร์ค	โดยเน้นความเป็นอตัลักษณ์ในท้องถิน่ของตน	โดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม	กระบวนการสืบค้น	การทดลอง	การวิจัย	การสร้างสรรค์	การน�าเสนอ	การวาดภาพ	การเขียน
แผนที่	 การออกแบบผลิตภัณฑ์	 เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของท้อง
ถิ่นชุมชนในพื้นที่โคราชจีโอพาร์ค	เพื่อน�าไปสู่การท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์อย่างยั่งยืน

สำระกำรเรียนรู ้

หลักสูตรท้องถิ่น โคราชจีโอพาร์ค (ฉบับ พ.ศ.2562) สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี38



เวลำเรียน	
	 ใช้เวลาเรียนทั้งหมด		80		ชั่วโมง

สื่อกำรเรียนกำรสอน
	 1.	ใบความรู้/เอกสารประกอบ/หนังสือที่เกี่ยวข้องกับโคราชจีโอพาร์ค
	 2.	แผนที่โคราชจีโอพาร์ค
	 3.	รูปภาพ
	 4.	ดิน		หิน		แร่		
	 5.	วีดีทัศน์
	 6.	สื่อออนไลน์
	 7.	แบบจ�าลอง

แหล่งเรียนรู้
 แหล่งเรียนรู้ทั้ง	35	แหล่งในพื้นที่โคราชจีโอพาร์ค

องค์ประกอบที่	3	แนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

กลยุทธ์ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
 กระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชาโคราชจีโอพาร์คมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญโดยค�านึงถึง
ความแตกต่างด้านสตปัิญญา	วฒันธรรม	และสถานะทางสังคม	เพ่ือให้ผู้เรียนเกดิความรู้	ทักษะ	และ
เจตคติที่ดีและสามารถน�าไปใช้ในการอนุรักษ์	การท่องเที่ยว	และอาชีพ	โดยใช้พื้นฐานของแนวคิด
และทฤษฎีการเรียนรู้	เทคนิคการสอน	วิธีสอน	และรูปแบบการสอนดังนี้
	 1.	5Es	Instructional	model	(รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะ	5	ขั้นตอน)
	 2.	Project-based	learning	(การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน)
	 3.	Community-based	learning	(การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน)
	 4.	Field	trip	method	(วิธีการเรียนรู้โดยการไปทัศนศึกษา)
	 5.	Hand	on	(การเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัติ)
	 6.	STEM	Education	(สะเต็มศึกษา)
	 7.	Creative	–	Based	learning	(การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน)
	 8.	Thinking	Reflection	(การสะท้อนคิด)
	 9.	Questioning	Technique	(เทคนิคการตั้งค�าถาม)
	 10.	Graphic	organizer	technique	(เทคนิคผังกราฟิก)
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	 เทคนคิการสอน	วธิกีารสอน	และรปูแบบการสอนเหล่านีส้ามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้ต่าง	 ๆ	 และในทุกระดับการศึกษาตามกรอบของหลักสูตร
เพื่อให้สามารถพัฒนานักเรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรต่อไป

องค์ประกอบที่	4	กำรวัดและประเมินผล

	 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาโคราชจีโอพาร์คจะมุ่งเน้นการการประเมิน
ความก้าวหน้า	 (Formative	 Assessment)	 เพ่ือเป็นการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนอย่าง 
ต่อเน่ืองและเต็มตามศักยภาพ	 ผสมผสานกับการประเมินผลลัพธ์	 (Summative	 Assessment)	 
เพือ่เป็นการตรวจสอบผลสมัฤทธิป์ลายทางของผู้เรยีนและน�าไปสูก่ารพฒันาหลกัสูตรและการเรยีนรู้ 
ของผู้เรียนต่อไป	โดยใช้วิธีการและเครื่องมือดังนี้
	 1.	เครื่องมือวัด	
	 	 1.1	แบบทดสอบ
	 	 1.2	แบบประเมินชิ้นงาน
	 	 1.3	แบบประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน
	 	 1.4	แบบสังเกตพฤติกรรม
	 2.	วิธีกำรวัด	
	 	 2.1	ตรวจแบบทดสอบ
	 	 2.2	ประเมินชิ้นงาน
	 	 2.3	ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน
	 	 2.4	สังเกตพฤติกรรม
 3.	เกณฑ์กำรประเมิน	
	 	 นักเรียนสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร	ตามเกณฑ์ร้อยละ	70	ขึ้นไป
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โครงสร้ำงรำยวชิำ
วชิา....................	 	 	 	 	 	 		กลุม่สาระการเรยีนรู้.....................
รหสัวชิา.............	 	 	 	 	 	 		เวลาเรยีน	80	ชัว่โมง	4	หน่วยกติ

ชื่อหน่วย
กำรเรียนรู้ ผลกำรเรียนรู้ สำระกำรเรียนรู้ คะแนน

เวลำ
เรียน

หน่วยที่	1	
เปิดโลก
จีโอพำร์ค

1.	มีความรูค้วามเข้าใจ
เกีย่วกบัความหมาย	เครอื
ข่ายคณุค่าของจีโอพาร์ค
โลก	ประเทศไทยและ
โคราชจโีอพาร์ค
2.	มีความรูค้วามเข้าใจ
เกีย่วกบัความเป็นมา	
ความส�าคญั	อาณาเขต	
พืน้ทีโ่คราชจโีอพาร์ค	
3.	สืบค้นข้อมลู	อธบิาย
ลกัษณะทางภมิูศาสตร์และ
ธรณวิีทยา	พืน้ท่ีโคราชจีโอ
พาร์ค

1.	ความหมาย	เครอืข่าย	
คณุค่า	ของจโีอพาร์คโลก	
ประเทศไทย	และโคราชจี
โอพาร์ค
2.	ความเป็นมา	ความ
ส�าคญั	อาณาเขต	พืน้ที่
โคราชจโีอพาร์ค	
3.	ลักษณะทางภมูศิาสตร์
และธรณวีทิยา	พ้ืนท่ีโคราช
จโีอพาร์ค

10 4

หน่วยที่	2		
โครำชจีโอพำร์ค
มหำนครแห่ง
บรรพชีวิน

1.	สามารถวเิคราะห์ลกัษณะ
ทางธรณีวทิยา	นเิวศวทิยา	
และวัฒนธรรมส�าคัญของ
อ�าเภอสคีิว้
2.	สามารถวเิคราะห์ลกัษณะ
ทางธรณีวทิยา	นเิวศวทิยา	
และวัฒนธรรมส�าคัญของ
อ�าเภอสงูเนนิ
3.	สามารถวเิคราะห์ลกัษณะ 
ทางธรณีวทิยา	นเิวศวทิยา	
และวัฒนธรรมส�าคัญของ
อ�าเภอขามทะเลสอ
4.	สามารถวเิคราะห์ลกัษณะ
ทางธรณีวทิยา	นเิวศวทิยา	
และวัฒนธรรมส�าคัญของ
อ�าเภอเมอืงนครราชสมีา

ลกัษณะทางธรณวิีทยา	
นเิวศวิทยา	และวัฒนธรรม
ส�าคญัของอ�าเภอสคีิว้	
อ�าเภอสงูเนนิ	อ�าเภอ
ขามทะเลสอ	อ�าเภอเมอืง
นครราชสมีา	และอ�าเภอ
เฉลมิพระเกยีรติ

20 8
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ชื่อหน่วย
กำรเรียนรู้ ผลกำรเรียนรู้ สำระกำรเรียนรู้ คะแนน

เวลำ
เรียน

5.	ลักษณะทางธรณีวิทยา 
นเิวศวทิยา	และวฒันธรรม
ส�าคัญของอ�าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ

หน่วยที่	3		
1	เขำ	1	หิน					
1	ป่ำ	1	ล�ำ									
1	วัฒนธรรม	
กับ	3	ซำก

1.	สืบค้นข้อมลูและ
วเิคราะห์ลกัษณะความโดด
เด่นทางธรณวีทิยา	
นเิวศวิทยา	และวัฒนธรรม
ของพ้ืนทีโ่คราชจโีอพาร์ค	
และในท้องถิน่ของตน
2.	สร้างองค์ความรูแ้ละชิน้
งานผ่านกระบวนการกลุม่
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

1.	อัตลกัษณ์โคราชจโีอพาร์คที่

เป็นภาพรวมของความโดดเด่น

ทางธรณวีทิยา	นิเวศวทิยา	

และวฒันธรรมของพืน้ทีโ่คราช

จโีอพาร์ค	และในท้องถิน่

ของตน

2.	ยุววจิยัภมิูศาสตร์ท้องถิน่

35 14

หน่วยที่	4		
มรดกเรำ				
มรดกโลก

1.	สามารถปฏบัิตตินใน
การเป็นนกัท่องเทีย่วเชงิ
ภมูศิาสตร์ทีดี่
2.	สามารถเป็นผูน้�าการ
ท่องเทีย่วเชงิภมูศิาสตร์ใน
ท้องถ่ินของตนได้อย่างถกู
ต้องเหมาะสม
(ยวุมัคคเุทศก์)
3.	เหน็คณุค่าในการอนรัุกษ 
ทรพัยากรธรรมชาต ิ
ของท้องถิน่	มรดกทาง
วฒันธรรมทัง้ทีจั่บต้องได้
และจบัต้องไม่ได้	เพือ่ให้
เกดิความยัง่ยนื

1.	การท่องเทีย่วเชงิภูมศิาสตร์

(Geotourism)	พืน้ทีโ่คราชจี

โอพาร์ค

2.	อนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ของท้องถิน่	มรดกทาง

วฒันธรรมทัง้ทีจั่บต้องได้และ

จบัต้องไม่ได้	เพือ่ให้เกดิความ

ยัง่ยนื

35 14
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หน่วยกำรเรยีนรู้

ชือ่หน่วย
กำรเรียนรู้

ผลกำรเรียนรู้ จุดประสงค์กำรเรียนรู้

เทคนิคกำร
สอน/วธิกีำร
สอน/รปูแบบ
กำรสอน

เครื่องมือ/
วธิกีำรวดัและ
เกณฑ์กำร
ประเมินผล

หน่วยที	่1	
เปิดโลก
จโีอพำร์ค

1.	มีความรู	้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัความหมาย	เครอื
ข่าย	คณุค่า	ของจโีอพาร์ค
โลก	ประเทศไทย	และ
โคราชจโีอพาร์ค
2.	มีความรูค้วามเข้าใจ
เกีย่วกบัความเป็นมา	
ความส�าคญั	อาณาเขต	
พืน้ทีโ่คราชจโีอพาร์ค	
3.	สืบค้นข้อมลู	อธบิาย
ลกัษณะทางภมิูศาสตร์และ
ธรณวิีทยา	พืน้ท่ีโคราชจีโอ
พาร์ค

1.	อธบิายความหมาย	
เครอืข่าย	คณุค่า	ของจีโอ
พาร์คโลก	ประเทศไทย	
และโคราชจโีอพาร์คได้
2.	อธบิายเกีย่วกบัความ
เป็นมา	ความส�าคญั	
อาณาเขต	พืน้ทีโ่คราชจโีอ
พาร์คได้
3.	สืบค้นข้อมลู	ถงึลกัษณะ
ทางภมูศิาสตร์และ
ธรณวิีทยา	พืน้ท่ีโคราชจีโอ
พาร์คได้
4.	อธบิายลกัษณะทาง
ภมูศิาสตร์และธรณวีทิยา	
พืน้ท่ีโคราชจโีอพาร์คได้

1.	การเรยีนรู้
โดยใช้ชมุชน
เป็นฐาน
2.	วิธสีอน
แบบบรรยาย
3.	รปูแบบ			
การสอนแบบ
สบืเสาะ		5	
ขัน้ตอน
 

เครื่องมือวัด
1.	แบบ
ทดสอบ
2.	แบบ
ประเมิน
กระบวนการ
สืบเสาะ
หาความรู้

วิธีกำรวัด
1.	ตรวจ
แบบทดสอบ
2.	ประเมิน
กระบวนการ
สืบเสาะ
หาความรู้

เกณฑ์กำร
ประเมินผล
ผ่านเกณฑ์			
ร้อยละ	70			
ขึ้นไป

หน่วยที	่2
โครำช
จโีอพำร์ค
มหำนคร
แห่งบรรพ
ชวีนิ

1.	สามารถวเิคราะห์
ลกัษณะทางธรณวิีทยา	
นเิวศวิทยา	และวัฒนธรรม
ส�าคญัของอ�าเภอสคีิว้

1.	วิเคราะห์ลกัษณะทาง
ธรณวิีทยา	นเิวศวิทยา	
และวฒันธรรมส�าคญัของ
อ�าเภอสคีิว้ได้

1.	รูปแบบ		
การสอน
แบบสืบเสาะ		
5	ขั้นตอน

เครื่องมือวัด
แบบทดสอบ

วิธีกำรวัด
ตรวจแบบ
ทดสอบ
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ชือ่หน่วย
กำรเรียนรู้

ผลกำรเรียนรู้ จุดประสงค์กำรเรียนรู้

เทคนิคกำร
สอน/วธิกีำร
สอน/รปูแบบ
กำรสอน

เครื่องมือ/
วธิกีำรวดัและ
เกณฑ์กำร
ประเมินผล

2.	สามารถวิเคราะห์
ลักษณะทางธรณีวิทยา	
นิเวศวิทยา	และ
วัฒนธรรมส�าคัญของ
อ�าเภอสูงเนิน
3.	สามารถวิเคราะห์
ลักษณะทางธรณีวิทยา	
นิเวศวิทยา	และ
วัฒนธรรมส�าคัญของ
อ�าเภอขามทะเลสอ
4.	สามารถวิเคราะห์
ลักษณะทางธรณีวิทยา	
นิเวศวิทยา	และ
วัฒนธรรมส�าคัญของ
อ�าเภอเมืองนครราชสีมา
5.	สามารถวิเคราะห์
ลักษณะทางธรณีวิทยา	
นิเวศวิทยา	และ
วัฒนธรรมส�าคัญของ
อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ

2.	วิเคราะห์ลักษณะทาง
ธรณีวิทยา	นิเวศวิทยา	
และวัฒนธรรมส�าคัญของ
อ�าเภอสูงเนินได้
3.	วิเคราะห์ลักษณะทาง
ธรณีวิทยา	นิเวศวิทยา	
และวัฒนธรรมส�าคัญของ
อ�าเภอขามทะเลสอได้
4.	วิเคราะห์ลักษณะทาง
ธรณีวิทยา	นิเวศวิทยา	
และวัฒนธรรมส�าคัญของ
อ�าเภอเมืองนครราชสีมา
ได้
5.	วิเคราะห์ลักษณะทาง
ธรณีวิทยา	นิเวศวิทยา	
และวัฒนธรรมส�าคัญของ
อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติได้

2.	เทคนิค
แผนผัง
กราฟิก

3.	เทคนิค			
การตั้ง
ค�าถาม

เกณฑ์กำร
ประเมินผล
ผ่านเกณฑ์			
ร้อยละ	70				
ขึ้นไป

หน่วยที	่3		
1	เขำ	
1หนิ	1	ป่ำ	
1	ล�ำ	1	
วัฒนธรรม
กบั	3	ซำก

1.	สบืค้นข้อมลูและวเิคราะห์
ลักษณะความโดดเด่นทาง
ธรณวีทิยา	นเิวศวทิยา	และ
วัฒนธรรมของพื้นที่โคราช
จโีอพาร์คในท้องถิน่ของตน

1.	สืบค้นข้อมูล	เกี่ยวกับ
ลักษณะความโดดเด่นทาง
ธรณีวิทยา	นิเวศวิทยา	
และวัฒนธรรมของพื้นที่
โคราชจีโอพาร์ค
ในท้องถิ่นของตนได้

1.	รูปแบบ
การสอน
แบบสืบเสาะ		
5	ขั้นตอน

เครื่องมือวัด
แบบประเมิน
กระบวนการ
สืบเสาะ
หาความรู้
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ชือ่หน่วย
กำรเรียนรู้

ผลกำรเรียนรู้ จุดประสงค์กำรเรียนรู้

เทคนิคกำร
สอน/วธิกีำร
สอน/รปูแบบ
กำรสอน

เครื่องมือ/
วธิกีำรวดัและ
เกณฑ์กำร
ประเมินผล

2.	สร้างองค์ความรูแ้ละชิน้
งานผ่านกระบวนการกลุ่ม
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

2.	วิเคราะห์ลักษณะความ
โดดเด่นทางธรณีวิทยา	
นเิวศวิทยา	และวฒันธรรม
ของพื้นที่โคราชจีโอพาร์ค
ในท้องถิ่นของตนได้

3.	สร้างองค์ความรู้ผ่าน
กระบวนการกลุ่มโดยใช้
โครงงานเป็นฐานได้

4.	สร้างชิ้นงานผ่าน
กระบวนการกลุ่มโดยใช้
โครงงานเป็นฐานได้

2.	เทคนิค
แผนผัง
กราฟิก

3.	เทคนิค
การตั้ง
ค�าถาม

4.	สะเต็ม
ศึกษา

5.	การเรียน
รู้แบบ
สร้างสรรค์
เป็นฐาน

6.	การเรียน
รู้โดยใช้
โครงการเป็น
ฐาน

วิธีกำรวัด
1.	แบบ
ทดสอบ
2.	แบบ
ประเมิน
กระบวนการ
สร้างองค์
ความรู้
3.	แบบ
ประเมินชิ้น
งาน

เกณฑ์กำร
ประเมินผล
ผ่านเกณฑ์			
ร้อยละ	70			
ขึ้นไป

หน่วยท่ี	4
มรดกเรำ	
มรดกโลก

1.	สามารถปฏิบัติตนใน
การเป็นนักท่องเที่ยวเชิง
ภูมิศาสตร์ที่ดี

2.	สามารถเป็นผู้น�าการ
ท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ใน
ท้องถิ่นของตนได้อย่างถูก
ต้องเหมาะสม	
(ยุวมัคคุเทศก์)

1.	ปฏิบัติตนในการเป็นนัก
ท่องเทีย่วเชงิภมูศิาสตร์ทีดี่
ได้

2.	 เป็นผู้น�าการท่องเที่ยว
เชิงภูมิศาสตร์ในท้องถิ่น
ของตนได ้อย ่างถูกต ้อง
เหมาะสม	(ยุวมัคคุเทศก์)

1.	การเรียน
รู้แบบเน้น
ปฏิบัติ

2.	การเรียน
รู้โดยใช้
ชุมชนเป็น
ฐาน

เครื่องมือวัด
1.	แบบ
ประเมินการ
ปฏิบัติตน
เป็นนักท่อง
เที่ยวเชิง
ภูมิศาสตร์
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ชือ่หน่วย
กำรเรียนรู้

ผลกำรเรียนรู้ จุดประสงค์กำรเรียนรู้

เทคนิคกำร
สอน/วธิกีำร
สอน/รปูแบบ
กำรสอน

เครื่องมือ/
วธิกีำรวดัและ
เกณฑ์กำร
ประเมินผล

3.	เหน็คณุค่าในการอนรุกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของ
ท้องถ่ิน	มรดกทางวฒันธรรม
ทั้งที่จับต้องได้และจับต้อง
ไม ่ได ้	 เพื่อให ้เกิดความ
ยั่งยืน

3.	เหน็คณุค่าในการอนรุกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของ
ท้องถ่ิน	มรดกทางวฒันธรรม
ทั้งที่จับต้องได้และจับต้อง
ไม ่ได ้	 เพื่อให ้เกิดความ
ยั่งยืนได้

3.	การเรียน
รู้แบบไป
ทัศนศึกษา

2.	แบบ
ประเมินการ
เป็นผู้น�าการ
ท่องเที่ยวเชิง
ภูมิศาสตร์
3.	แบบ
สังเกต
พฤติกรรม
 
วิธีกำรวัด
1.	นักเรียน
ประเมิน
ตนเอง
2.	ประเมิน
การเป็นผู้น�า
การเที่ยวเชิง
ภูมิศาสตร์
3.	สังเกต
พฤติกรรม

เกณฑ์กำร
ประเมินผล
ผ่านเกณฑ์			
ร้อยละ	70			
ขึ้นไป
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คณะผู้พัฒนำหลักสูตร

คณะท�ำงำนยกร่ำงหลักสูตร	
1.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ประเทือง	จินตสกุล		 	 	 	 ประธาน
	 ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ	
	 ผู้อ�านวยการโคราชจีโอพาร์ค
2.		 นางอรทัย	พยัคมะเริง		 	 	 	 	 	 รองประธาน
	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บ�ารุง
	 รองผู้อ�านวยการโคราชจีโอพาร์ค	ฝ่ายบริหาร
3.	 นางกิตติพร	โพธิ์ทอง	 	 	 	 	 	 	 คณะท�างาน
	 ผู้อ�านวยการ	โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์	(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)		
4.	 นางรุ่งทิวา	ชมชื่นจิตร์					 	 	 	 	 	 คณะท�างาน
	 ศึกษานิเทศก์	สพป.	เขต	4
5.	 นายบัณฑิต	ชนะชัย	 	 	 	 	 	 	 คณะท�างาน
	 ศึกษานิเทศก์	สพม.	เขต	31
6.	 ดร.วันทิตา	ทะลาสี			 	 	 	 	 	 	 คณะท�างาน
	 ศึกษานิเทศก์	สพม.	เขต	31
7.		 นางสาวรุ่งทิพภา	โพธิ์นอก			 	 	 	 	 	 คณะท�างาน
	 ศึกษานิเทศก์	สพม.	เขต	31
8.	 นายไกรศร		ฤทธิญาณ	 	 	 	 	 	 คณะท�างาน
	 ครู	วิทยฐานะช�านาญการ
	 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
9.	 นางวิลาวัณย์		พิณพิมาย			 	 	 	 	 	 คณะท�างาน
	 ครู	วิทยฐานะช�านาญการพิเศษ
	 โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บ�ารุง
10.	นางพรนิภา		ฉะกระโทก	 	 	 	 	 	 คณะท�างาน
	 ครู	วิทยฐานะเชี่ยวชาญ		โรงเรียนสูงเนิน
11.	นางอัญชลีพร		นันทัชพรพงษ์	 	 	 	 	 	 คณะท�างาน
	 ครู	วิทยฐานะช�านาญการพิเศษ		โรงเรียนบ้านโปร่งแดงน�้าฉ่า
12.	นางกนกวรรณ		ทิพย์กระโทก	 	 	 	 	 	 คณะท�างาน
	 ครู	วิทยฐานะช�านาญการพิเศษ		โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บ�ารุง
13.	นางสุชาดา		อวยสวัสดิ์	 	 	 	 	 	 คณะท�างาน
	 ครู	วิทยฐานะช�านาญการพิเศษ		โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บ�ารุง
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คณะผู้พัฒนำหลักสูตร

คณะท�ำงำนยกร่ำงหลักสูตร	
14.	นางมณธิชา		แสนพิมพ์	 	 	 	 	 	 คณะท�างาน
	 ครู	วิทยฐานะช�านาญการ		โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บ�ารุง
15.	ดร.จรูญ	ด้วงกระยอม		 	 	 	 	 	 เลขานุการ
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
	 รองผู้อ�านวยการโคราชจีโอพาร์ค	ฝ่ายการศึกษาและสารสนเทศ

คณะท�ำงำนร่วมประชุมยกร่ำงหลักสูตรจำกโรงเรียนต่ำงๆ

ล�ำดับ 							ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง 					หน่วยงำน/สังกัด

1. นางอรุณวรรณ		ชาญสัมพันธ์ โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บ�ารุง
2. นางสาวชลวรรณ		หมั่นทองหลาง โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บ�ารุง
3. ว่าที่	ร.ต.หญิง	นริศรา		มนัสศิลา โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บ�ารุง
4. นางสาวอาริษา		ค้าเป็น โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บ�ารุง
5. นางเพ็ญศิริ		เศรษฐชัย โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บ�ารุง
6. นางสาววาสนา		โหงขุนทด โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บ�ารุง
7. นางสาวพรพรรณ		พิมยะมาตร โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บ�ารุง
8. นางปัญญดา		สุขเนตร์ โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บ�ารุง
9. นางจิรวรรณ		มั่งประยูร โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บ�ารุง
10. นายวีระพงษ์		ธูปบูชา โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บ�ารุง
11. นางรสิกา		ประสาทไทย โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บ�ารุง
12. นายเทิดเกียรติ		ก�าลังไทย โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บ�ารุง
13. นางธมกร		สิริภัทรด�ารงกุล โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์	(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)
14 นายปริญญา		สุริยปภาภรณ์ โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์	(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)
15. นางสาวนิภาภัทร		ปรากฏผล โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์	(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)
16. นางสาวปัญจพัฒน์		กฤษณาฉิมพลี โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์	(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)
17. นางจีราวรรณ		ชาวพลทอง โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์	(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)
18. นางสาวเปรมฤดี		ชื่นบุญ โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์	(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)
19. นางพยุงศรี		เพียงกระโทก โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์	(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)
20. นางสาวมณัสสา		ประจิตร โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์	(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)
21. นางสุดาวรรณ์		ทองมนต์ โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์	(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)
22. นายปรเมศร์		หานามชัย โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์	(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)
23. นางสาวกนกนัฎชา		ธรรมโชติ โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์	(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)
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24. นางสาวมณีรัตน์		ก้อนสูงเนิน โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
25. นายธานินทร์		ขุนนนท์ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
26. นางสาวเกษรินทร์		สุดเฉลียว โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
27. นางสาวสุพัตรา		ศรีเสน โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
28. นางสาวปาริชาติ		ประสงค์จีน โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
29. นางวิยะดา		ลมสูงเนิน โรงเรียนสุรนารีวิทยา
30. นางพรทิพย์		เกตุแก้ว โรงเรียนสุรนารีวิทยา
31. นายเตชินท์		วิภาดา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
32. นายปรีชา	ขอวางกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
33. นายพลนิวัฒน์		เตชะสิทธิ์ปรีชา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
34. นางสาววรารัตน์		ยินมะเริง โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
35. นางสาวกฤตยา		เพ็ชรพิมาย โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
36. นางสาวอัจฉรา		คิดตะคุ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
37. นางยุภาพันธ์		เหมจันทึก โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
38. นายสาธิต		อิ่มทะเล โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
39. นางสาวปัณฑิตา		สินธุวงสานนท์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
40. นายพิทยา		ตรีพงษ์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
41. นายพุฒิเกียรติ		ก่อศรีจันทร์ โรงเรียนไทรงามฯ		
42. นางสมมาท		เนียมสูงเนิน โรงเรียนไทรงานเฉลิมพระเกียรติ
43. นางแฉล้ม		ทรวงโพธิ์ โรงเรียนไทรงานเฉลิมพระเกียรติ
44. นายสุภกิตติ์		โชติพนัส โรงเรียนโกรกเดือนห้า
45. นายวนรักษ์		สุภาคีรีวัลย์ โรงเรียนโกรกเดือนห้า
46. นางธัญญารัตน์		แก้วตะพาน โรงเรียนสีคิ้ว	“สวัสดิ์ผดุงวิทยา”
47. นายสุริยา		ราชพล โรงเรียนสีคิ้ว	“สวัสดิ์ผดุงวิทยา”
48. นางสาวภาระวี		จิตรไธสง โรงเรียนสีคิ้ว	“สวัสดิ์ผดุงวิทยา”
49. นางสุวิภา		นานอก โรงเรียนสีคิ้ว	“สวัสดิ์ผดุงวิทยา”
50. นายสมมิตร์		พลดงนอก โรงเรียนสูงเนิน
51. นางชลดา		จันทร์พุดซา โรงเรียนสูงเนิน
52. นางสาวชลิดา		อาบสุวรรณ์ โรงเรียนสูงเนิน
53. นางอารีย์ภรณ์		สุกใส โรงเรียนต�าบลบ้านโพธิ์
54. นางกฤษณา		พงษ์วาปี โรงเรียนต�าบลบ้านโพธิ์
55. นางเนตรยา		เกยพุดซา โรงเรียนต�าบลบ้านโพธิ์
56. นางสาววันวิสาข์		กลึงกลางดอน โรงเรียนมหิศราธิบดี
57. นางณภัสรพี		บุปผาสุข	 โรงเรียนมหิศราธิบดี
58. นายจิรวัฒน์		สีปากดี โรงเรียนหนองน�้าใสพิทยาคม
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59. นางสาวสุรัชดา		ขนอ่อน โรงเรียนหนองน�้าใสพิทยาคม
60. นางสาวกัญญาณัฐ		ประสารศรี โรงเรียนบ้านซับตะเคียน
61. นางสาวทัศน์วรรณ		ประจันตะเสน โรงเรียนบ้านซับตะเคียน
62. นางสาววรัญญา		กัลภัย โรงเรียนบ้านซับศรีจันทร์
63. นางร�าไพมณี		วิเชียรรัตน์ โรงเรียนบ้านซับศรีจันทร์
64. นางสาววิภาวรรณ		จันทร์จันทึก โรงเรียนบ้านส้มกบงาม	
65. นางรุ่งทิวา		ลือสัตย์ โรงเรียนบ้านส้มกบงาม
66. นางอิศราภรณ์		นิพันธุ์พงษ์ โรงเรียนบ้านมะค่างาม
67. นางถนอมรัชต์		ดันนอก โรงเรียนบ้านมะค่างาม
68. นางสาวปุณยนุช		นาคดิลก โรงเรียนบ้านมะค่า
69. นางสาวธิดารัตน์		เกิดหมื่นไวย โรงเรียนบ้านมะค่า
70. นายปรีชา		ดวดสูงเนิน โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์
71. นางสาวกัลยา		โปร่งสันเทียะ โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์
72. นางนิตยา		แก้วชื่นชัย โรงเรียนบ้านลองตอง
73. นายชยพล		วงษ์น้อย โรงเรียนสง่าพัฒนา
74. นายขวัญชัย		พรมแสน โรงเรียนถนนมิตรภาพ
75. นายพงศ์พันธ์		ใหญ่โคกกรวด กศน.	อ.เฉลิมพระเกียรติ
76. นางณัฐกฤตา		เวียงนนท์ กศน.	อ.เฉลิมพระเกียรติ
77. นางสาวพชร		ยังให้ผล สพป.นครราชสีมา	เขต	5
78. นางธนินี		การปลูก ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
79. พระรัชสิทธิ์		จ�าปาโพธิ์ วัดเลิศสวัสดิ์	(เขาจันทน์งาม)
80. นายศุภมิตร		จันทะคาม ส�านักงานทรัพยากรธรณี	เขต	2
81. บุคลากรสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ

คณะท�ำงำนวิพำกษ์และปรับปรุงหลักสูตร

1.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ประเทือง	จินตสกุล		 	 	 	 ประธาน
					ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ	
					ผู้อ�านวยการโคราชจีโอพาร์ค
2.		 นางอรทัย	พยัคมะเริง		 	 	 	 	 	 รองประธาน
	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บ�ารุง
	 รองผู้อ�านวยการโคราชจีโอพาร์ค	ฝ่ายบริหาร
3.		 นางกิตติพร	โพธิ์ทอง	 	 	 	 	 	 	 คณะท�างาน
	 ผู้อ�านวยการ	โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์	(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)		
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4.	 ดร.อิสรา		พลนงค์	 	 	 	 	 	 	 คณะท�างาน
	 อาจารย์ประจ�ากลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะครุศาสตร์
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5.			ดร.ธัญญรัศม์		ชิดไธสง	 	 	 	 	 	 คณะท�างาน
	 อาจารย์ประจ�ากลุ่มวิชาวัดผลการศึกษา	คณะครุศาสตร์
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6.		 ดร.อารีย์		ศรีอ�านวย			 	 	 	 	 	 คณะท�างาน
					อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาปฐมวัย	คณะครุศาสตร์
					มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
7.		 ดร.ธัญญรัศม์		ชิดไธสง	 	 	 	 	 	 คณะท�างาน
					อาจารย์ประจ�ากลุ่มวิชาวัดผลการศึกษา	คณะครุศาสตร์
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	
8.		 นางรุ่งทิวา	ชมชื่นจิตร์				 	 	 	 	 	 คณะท�างาน
					ศึกษานิเทศก์	สพป.	เขต	4
9.		 นายบัณฑิต	ชนะชัย	 	 	 	 	 	 	 คณะท�างาน
	 ศึกษานิเทศก์	สพม.	เขต	31
10.	ดร.วันทิตา	ทะลาสี			 	 	 	 	 	 	 คณะท�างาน
	 ศึกษานิเทศก์	สพม.	เขต	31
11.	นางสาวรุ่งทิพภา	โพธิ์นอก			 	 	 	 	 	 คณะท�างาน
		 ศึกษานิเทศก์	สพม.	เขต	31
12.		นายไกรศร		ฤทธิญาณ			 	 	 	 	 	 คณะท�างาน
			 ครู	วิทยฐานะช�านาญการ
	 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
13.	นางวิลาวัณย์		พิณพิมาย			 	 	 	 	 	 คณะท�างาน
	 ครู	วิทยฐานะช�านาญการพิเศษ
	 โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บ�ารุง
14.	นางพรนิภา		ฉะกระโทก	 	 	 	 	 	 คณะท�างาน
	 ครู	วิทยฐานะเชี่ยวชาญ		โรงเรียนสูงเนิน
15.	นางอัญชลีพร		นันทัชพรพงษ์	 	 	 	 	 	 คณะท�างาน
	 ครู	วิทยฐานะช�านาญการพิเศษ		โรงเรียนบ้านโปร่งแดงน�้าฉ่า
16.	นางกนกวรรณ		ทิพย์กระโทก	 	 	 	 	 	 คณะท�างาน
	 ครู	วิทยฐานะช�านาญการพิเศษ		โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บ�ารุง
17.	นางสุชาดา		อวยสวัสดิ์	 	 	 	 	 	 คณะท�างาน
					ครู	วิทยฐานะช�านาญการพิเศษ		โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บ�ารุง

หลักสูตรท้องถิ่น โคราชจีโอพาร์ค (ฉบับ พ.ศ.2562) สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี 51



คณะท�ำงำนร่วมประชุมยกร่ำงหลักสูตรจำกโรงเรียนต่ำงๆ

ที่ 						ชื่อ	–	นำมสกุล ต�ำแหน่ง

1. นางสาวภคนัท	สกุลบุญลพ ผู้อ�านวยการ	โรงเรียนบ้านมะค่างาม
2. นางร�าไพมณี	วิเชียรรัตน์ ผู้อ�านวยการ	โรงเรียนบ้านซับศรีจันทร์
3. นายวิรัตน์		คุ้มกลาง ผู้อ�านวยการโรงเรียนต�าบลบ้านโพธิ์
4. ผศ.ดร.วิฆเนศ		ทรงธรรม รอง	ผอ.อุทยานธรณีโคราชฝ่ายอนุรักษ์และวิจัย
5. ผศ.ดร.ณัฏฐินี		ทองดี รอง	ผอ.อุทยานธรณีโคราชฝ่ายตลาดและการท่องเที่ยว
6. นางสรัญญา		นาคาเริงฤทธิ์ คร	ูวิทยฐานะช�านาญการพเิศษ		โรงเรียนสคีิว้“สวสัดิผ์ดงุวทิยา”
7. นางธัญญารัตน์		แก้วตะพาน คร	ูวิทยฐานะช�านาญการพเิศษ		โรงเรียนสคีิว้“สวสัดิผ์ดงุวทิยา”
8. นางสาวชลวรรณ		หมั่นทองหลาง คร	ูวิทยฐานะช�านาญการพเิศษ		โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บ�ารงุ
9. นางจิรวรรณ		มั่งประยูร คร	ูวิทยฐานะช�านาญการพเิศษ		โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บ�ารงุ
10. นายชยพล		วงษ์น้อย คร	ูวิทยฐานะช�านาญการพเิศษ		โรงเรียน	สว่างพฒันา
11. นางสาวสุจิตรา	คิมรัมย์ คร	ูวิทยฐานะช�านาญการพเิศษ		โรงเรียน	สงูเนนิ
12. นางสาวพิมพ์ณิศา		รัศมีขอนพุดซา คร	ูวิทยฐานะช�านาญการพเิศษ		โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บ�ารงุ
13. นางศิรดา		พุทธพฤกษ์ ครู	วิทยฐานะช�านาญการพิเศษ		โรงเรียนต�าบลบ้านโพธิ์
14. นางพงษ์ศักดิ์		ขวัญมา ครู	วิทยฐานะช�านาญการ		โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บ�ารุง
15. นายพลนิวัฒน์		เตชะสิทธิ์ปรีชา ครู	โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
16. นางอรุณวรรณ		ชาญสัมพันธ์ ครู	โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บ�ารุง
17. นางสาวชัญชนา	ค�าชา นักธรณีวิทยาช�านาญการ		กรมทรัพยากรธรณี
18. นางสาวศิริกรณ์	ถวาย นักธรณีวิทยา		กรมทรัพยากรธรณี
19. นายศุภมิตร	จันทะคาม	 นักทรัพยากรธรณี	ส�านักงานทรัพยากรธรณี	เขต	2
20. นางสาวแว่นทิพย์		บัวสิงห์ นักธรณีวิทยา		ส�านักงานทรัพยากรธรณี	เขต	2
21. นางสาวระพีพรรณ		มีโภคา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	ส�านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
22. นางสาววิภาดา		สุริยะ นกัวชิาการเงนิและบญัช	ี	ส�านกังานทรพัยากรธรณ	ีเขต	2
23. นางสาวปาริชาต		กรวยนอก	 ผู้ช่วยเลขานุการอุทยานธรณีโคราช
24. นางอรวรรณ		จรปรุ	 เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป	สถาบันวจิยัไม้กลายเป็นหนิฯ	

มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา

18.	นางมณธิชา		แสนพิมพ์	 	 	 	 	 	 คณะท�างาน
	 ครู	วิทยฐานะช�านาญการ		โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บ�ารุง
19.	ดร.จรูญ	ด้วงกระยอม		 	 	 	 	 	 เลขานุการ
		 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
		 รองผู้อ�านวยการโคราชจีโอพาร์ค	ฝ่ายการศึกษาและสารสนเทศ
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บรรณำธิกำร

ดร.จรูญ		ด้วงกระยอม	 รองผู้อ�านวยการโคราชจีโอพาร์ค	ฝ่ายการศึกษาและสารสนเทศ

งำนต้นฉบับเพื่อพิมพ์
นางนันทนา		กุลพฤทธิ์เมธา		 นักวิชาการพัสดุ		สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
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