
 

 
โครงการบริการวิชาการ หลักสูตรระยะสั้น 

------------------------------------------ 

ชื่อโครงการ   :  ธรณีวิทยาและบรรพชีวนิวิทยาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการสอนวิทยาศาสตร์ 
     (Geology and Palaeontology for the Promotion of Science Education) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ   :  ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา และ หลักสตูร ปรด บรรพชีวินวิทยา 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ กรมทรัพยากรธรณี 

หลักการและเหตผุล 
    หลักสูตร “ธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการสอนวิทยาศาสตร์” เป็นส่วน
หนึ่งของสาระวิชาวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมพัฒนาได้มีความรู้ ความเข้าใจ 
เก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะครูระดับมัธยม นักวิชาการศึกษา และบุคคลทั่วไป เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ และที่เกี่ยวข้องสาระวิทยาศาสตร์ เน้นการสอนในลักษณะให้ผู้เรียนค้นพบความรู้ใหม่
ด้วยตนเอง ด้วยเทคนิคการเข้าสู่บทเรียนในรูปแบบต่าง ๆ บูรณาการสื่อการสอนที่พัฒนาขึ้น โดยให้รู้จักการสังเกต  
ตั้งสมมติฐาน ทดลอง และสรุป มีการแลกเปลี่ยน เผยแพร่ความรู้  สื่อการสอน แบ่งปันกันระหว่างผู้สอนวิชาด้าน
บรรพชีวินวิทยา ธรณีวิทยาหรือรายวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้แสวงความรู้ใหม่ เพื่อการพัฒนาตนเองในด้านเนื้อหา 
แนวคิด และกระบวนการสอน เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ด้านบรรพชีวินวิทยา ธรณีวิทยาหรือรายวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ของ
นักเรียนสูงขึ้น โดยในส่วนทฤษฎีประกอบการฝึกปฏิบัติการภาคสนาม การศึกษาคลังตัวอย่าง และการใช้
ห้องปฏิบัติการ ส าหรับการสอนระดับมัธยมศึกษา เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียน ส่งผลต่อ
การพัฒนาสมรรถนะครู การเป็นครูมืออาชีพ และการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นประโยชน์
ต่อนักวิชาการศึกษา และบุคคลทั่วไป 

หลักสูตร “ธรณีวิทยาและบรรพชีวินวทิยาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการสอนวทิยาศาสตร์” จัดท าขึน้เพื่อ
ตอบสนองแนวการเรียนรู้ด้านวทิยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ทีมุ่่งเน้นการเรียนรู้เพื่อเข้าใจสาเหตุการเปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบของสภาพแวดล้อมโลกแบบองค์รวมทั้งในยุคปัจจบุนัและยุคบรรพกาล การปรับเปลี่ยนผู้เรียนให้รู้จักการ
ปรับตัว การแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการบูรณาการทักษะและความรู้ทางวทิยาศาสตร์ที่
เก่ียวข้อง อีกทั้งเป็นการจัดการสอนที่เน้นการเปลี่ยนแปลงที่ครูเพื่อส่งผลไปพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เปน็การพัฒนาครูโดยการบูรณาการระหว่างเนื้อหาสาระ กับหลักวชิาชีพครูที่จะมุ่งพัฒนาสมรรถนะให้มี
ความสามารถในการจัดการสอนตามสาระเฉพาะทาง  ให้ครูเกิดความรู้ แนวคิด และทักษะการเรียนรู้อย่างบูรณาเพื่อ
น าไปสู่การปฏิบัติ ประกอบการจัดการสอนตามกระบวนการสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ จนผู้เรียนสามารถ
ใช้ทักษะการเรียนรู้ที่ได้รบัไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ นอกจากนี้หลักสูตรยังตอบสนอง
นโยบายภาครัฐ  



2 
 

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 โดยศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

การพัฒนาครูในระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนนักวิชาการศึกษา และบุคคลทั่วไป ผ่านหลักสูตรที่ได้จัดท าขึ้น
ในลักษณะบูรณาการการสร้างความรู้ ทักษะการส ารวจ และการศึกษาทางธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยา จึงเป็นสิ่ง
ส าคัญในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันแนวทางของการสอนธรณีวิทยาและบรรพชีวิน
วิทยา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย การเรียนรู้ภาคทฤษฎี การ
ส ารวจภาคสนาม และปฏิบัติการขั้นต้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดการสอนในรูปแบบบูรณาการความรู้แก่นักเรียน 
เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และอธิบายเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงและพิบัติภัยทางสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยองค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการได้ เป็นหลักสูตรที่สร้างทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นัก เรียนและ
สังคมไทยสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต โดยมีผู้เข้าอบรมที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ให้ความรู้และ
ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแก่นักเรียนในโรงเรียน เป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21  

วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ โดยเน้นด้านธรณีวิทยาและ
บรรพชีวินวิทยา ประกอบด้วยเนื้อหาการเรียนความรู้ภาคบรรยาย การฝึกทักษะเก็บข้อมูลภาคสนาม การเตรียม
ตัวอย่างหินและซากดึกด าบรรพ์ 
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้และศึกษาวิจัยทางธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยา 
ประกอบด้วยทักษะการวางแผน การเก็บข้อมูล การส ารวจภาคสนาม การเตรียมตัวอย่าง การฝึกปฏิบัติการใน
ห้องทดลองและการสรุปผล  โดยผู้เข้าอบรมสามารถเตรียมการสอนด้านธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยาขั้นพื้นฐานใน
รูปแบบบูรณาการความรู้แก่นักเรียนได้ 
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาวิจัยข้อมูลพื้นฐานด้านธรณีวิทยาและซากดึกด าบรรพ์ของท้องถิ่นเพื่อ
ประกอบการเรียนการสอนหรือกิจกรรมอ่ืนทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติได้ 
 4. ครูผู้เข้าอบรมสามารถน าทักษะจากการอบรมไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยเพื่อประกอบการเลื่อน
วิทยฐานะครูได้ 

วิทยากร 
1. รศ.ดร.มงคล อุดชาชน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2. Prof.Dr.Clive Burrett นักวิจัยศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. ผศ.ดร.หทัยทิพย์ อุดชาชน อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
4. ผศ.ดร.จิระเดช มาจันแดง อาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
5. ดร.ประดิษฐ์ นูเล นักธรณีวิทยาช านาญการ ส านักธรณีวิทยา เขต 2 กรมทรัพยากรธรณี  

วันที่จัดอบรม :  ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมหรือ
สถานการณโ์รคระบาด) 

สถานที่ด าเนินโครงการ  สถานที่บรรยาย (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) พื้นที่แหล่งธรณีวิทยาและแหล่งซากดึกด าบรรพ์
ที่ส าคัญของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด 

ผู้เข้าร่วมอบรม : ครู/อาจารย์ระดับมัธยม นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ  
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ปรับปรุงเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 โดยศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

จ านวนรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม : จ านวน 30 คน 

ค่าลงทะเบียนอบรม : 4,500 บาท (ไม่รวมค่าที่พัก) 

รายละเอียดการจัดอบรม (สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม) 

วันที่ เริ่มต้น-ถึง 
ประเภท 

กิจกรรม/บรรยาย 
รายละเอียด วิทยากร 

1 08.00–08.30 น. 
(30 นาที) 

 
 

ลงทะเบียน เจ้าหน้าที่รับ
ลงทะเบียน 

08.30–08.40 น. 
(15 นาที) 

 
 

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม 
แนะน าวิทยากร พร้อมรายงาน
วัตถุประสงค์ 

รศ.ดร.มงคล อุดชาชน 
และวิทยากรประจ า
หลักสูตร 

08.45–09.00 น. 
(15 นาที) 

 การทดสอบความรู้เบื้องต้น
ก่อนเรียน (Pre-test) 

คณะวิทยากรประจ า
หลักสูตร 

09.00–10.00 น. 
(1 ชั่วโมง) 

บรรยาย 
อภิปรายร่วม 
สนทนา ซักถาม 

-ทบทวนเนื้อหา ค าจ ากัดความ 
การเชื่อมโยงความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับแนวคิดและ
ความสัมพันธ์ของความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์โลก ธรณีวิทยา 
และบรรพชีวินวิทยา ส าหรับ
การสอนด้านวิทยาศาสตร์ 

รศ.ดร.มงคล อุดชาชน 
และวิทยากรประจ า
หลักสูตร 

10.10-11.10 
(1 ชั่วโมง) 

บรรยาย 
อภิปรายร่วม 
สนทนา แสดง
ความคิดเห็น 

-วิวัฒนาการของเอกภพ 
กาแล็กซีดาวฤกษ์และระบบ
สุริยะ 
-ทบทวนเนื้อหาด้านธรณีวิทยา
และบรรพชีวินวิทยาขั้นพ้ืนฐาน 
ส าหรับการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์ 

ผศ.ดร.จิรเดช มาจัน
แดง และวิทยากร
ประจ าหลักสูตร 

11.10-12.10 
(1 ชั่วโมง) 

บรรยาย 
อภิปรายร่วม 
สนทนา แสดง
ความคิดเห็น 

-โครงสร้างโลก กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงภายในโลก ธรณี
แปรสัณฐานของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  
-วัฎจักรหิน แร่และหิน 

ดร.ประดิษฐิ นูเล และ
วิทยากรประจ า
หลักสูตร 
 
 

13.10-14.10 
(1 ชั่วโมง) 

บรรยาย 
อภิปรายร่วม 

-กระบวนการเปลี่ยนแปลงบน
ผิวโลก ตะกอนวิทยา การเกิด

รศ.ดร.มงคล อุดชาชน 
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กิจกรรมกลุ่ม 
กรณีศึกษา 

ซากดึกด าบรรพ์ การล าดับชั้น
หินและอายุทางธรณีวิทยา  
-การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมบรรพกาลและ
วิวัฒนาการสิ่งมีชีวิต  

และวิทยากรประจ า
หลักสูตร 

14.20-15.20 
(1 ชั่วโมง) 

บรรยาย 
อภิปรายร่วม 
กิจกรรมกลุ่ม 
กรณีศึกษา 

-ทบทวนเนื้อหาด้านบรรพชีวิน
วิทยา ส าหรับการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์ 
-แหล่งซากดึกด าบรรพ์สัตว์ที่
ส าคัญในประเทศไทย ส าหรับ
การสอนด้านวิทยาศาสตร์ 

ผศ.ดร.หทัยทิพย์ อุด
ชาชน 
และวิทยากรประจ า
หลักสูตร 

15.20-16.20 
(1 ชั่วโมง) 

บรรยาย 
อภิปรายร่วม 
กิจกรรมกลุ่ม 
กรณีศึกษา 

การเตรียมปฏิบัติการแร่และหิน 
ซากดึกด าบรรพ์ เทคนิค
พ้ืนฐานการศึกษาตัวอย่างซาก
ดึกด าบรรพ์ 

Prof. Clive Burrett 
และวิทยากรประจ า
หลักสูตร 

2 07-30–09.00 น. 
(1 ชั่วโมง 
30 นาที) 

 -แบ่งกลุ่ม 
-ออกเดินทางเพ่ือส ารวจและ
ศึกษาภาคสนาม การใช้
อุปกรณ์ภาคสนาม พร้อม
บรรยายสภาพภูมิประเทศ
ประกอบแผนที่ธรณีวิทยา 
ตลอดเส้นทาง 

ผศ.ดร.หทัยทิพย์ อุด
ชาชน และวิทยากร
ประจ าหลักสูตร 

09.00–11.00 น. 
(2 ชั่วโมง) 

กิจกรรมกลุ่ม : 
การฝึกทักษะการ
ส ารวจภาคสนาม 

-การฝึกทักษะการใช้แผนที่ภูมิ
ประเทศ แผนที่ธรณีวิทยา 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
การเปรียบเทียบการล าดับชั้น
หิน การเก็บตัวอย่าง การศึกษา
แหล่งซากดึกด าบรรพ์ และการ
ฝึกทักษะการขุดค้นในแหล่ง
ซากดึกด าบรรพ์ (ภาคสนาม)  

ผศ.ดร.จิรเดช มาจัน
แดง และวิทยากร
ประจ าหลักสูตร 

11.00–12.00 น. 
(1 ชั่วโมง) 

กิจกรรมกลุ่ม :  
การฝึกทักษะการ
เก็บข้อมูลและ

-ฝึกทักษะการศึกษาตัวอย่าง
หินและซากดึกด าบรรพ์  
-ฝึกทักษะการเตรียมตัวอย่างใน
ห้องปฏิบัติการเพ่ือการศึกษา

ดร.ประดิษฐิ นูเล  
และวิทยากรประจ า
หลักสูตร 
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การเตรียม
ตัวอย่าง 

ตัวอย่างหินและซากดึกด า
บรรพ์ 

13.00–14.00 น. 
(1 ชั่วโมง) 

กิจกรรมกลุ่ม : 
ฝึกทักษะการ
จ าแนกซากดึกด า
บรรพ์สัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลัง 

ฝึกทักษะปฏิบัติการบรรพชีวิน
วิทยาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
และบรรพชีวินวิทยาสัตว์มี
กระดูกสันหลัง 

Prof. Clive Burrett 
นักธรณีวิทยา พสธ
และวิทยากรประจ า
หลักสูตร 

14.10–15.10 น. 
(1 ชั่วโมง) 

กิจกรรมกลุ่ม : 
ฝึกทักษะการ
จ าแนกซากดึกด า 

ฝึกทักษะปฏิบัติการบรรพชีวิน
วิทยาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
และบรรพชีวินวิทยาสัตว์มี
กระดูกสันหลัง (ต่อ) 

Prof. Clive Burrett 
นักธรณีวิทยา พสธ
และวิทยากรประจ า
หลักสูตร 

15.10-16.10 
(30 นาที) 

อภิปราย 
กิจกรรมกลุ่ม 
กรณีศึกษา 

-บทสรุปเทคนิคการน าเข้าสู่
บทเรียนทางวิทยาศาสตร์ และ
ที่เก่ียวข้องสาระวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษา 

คณะวิทยากรประจ า
หลักสูตร 

3 09.00–10.30 น. 
(1 ชั่วโมง 30 

นาที) 

ปฏิบัติการและ
กิจกรรมกลุ่ม 
กรณีศึกษา 

ปฏิบัติการแร่และหิน ซากดึก
ด าบรรพ์ เทคนิคพ้ืนฐาน
การศึกษาตัวอย่างซากดึกด า
บรรพ์ (ตัวอย่างที่สามารถพบ
ในภาคสนามและตัวอย่างเดิม) 

Prof. Clive Burrett 
และวิทยากรประจ า
หลักสูตร 

10.40–12.10 น. 
(1 ชั่วโมง 30 

นาที) 

บรรยาย 
อภิปรายร่วม 
กิจกรรมกลุ่ม 
กรณีศึกษา 

ทบทวนความรู้ ธรณีพิบัติภัย 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงลม
ฟ้า อากาศและภูมิอากาศโลก 
รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

ผศ.ดร.จิรเดช มาจัน
แดง และวิทยากร
ประจ าหลักสูตร 

13.10–14.10 น. 
(1 ชั่วโมง 30 

นาที) 

กิจกรรมกลุ่ม การ
น าเสนอผลงาน 

การออกแบบและการน าเสนอ
ผลการออกแบบการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิคการน าเข้าสู่บทเรียน
เพ่ือส่งเสริมทักษะให้ผู้เรียน
เชื่อมโยงความรู้ที่ได้ สามารถ
จัดเตรียมร่างเนื้อหาตามหัวข้อ
บรรพชีวินวิทยาและธรณีวิทยา
ในการสอนวิทยาศาสตร์ 

ดร.ประดิษฐิ นูเล  
และวิทยากรประจ า
หลักสูตร 
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14.20–15.20 น. 
(1 ชั่วโมง) 

การตรวจสอบชื่อ
แร่และหิน และ
กลุ่มซากดึกด า
บรรพ์ เบื้องต้น 

กิจกรรมทดสอบความรู้หลัง
เรียน ภาคปฏิบัติ (Post-test) 

ผศ.ดร.หทัยทิพย์ อุด
ชาชน และวิทยากร
ประจ าหลักสูตร 

15.20–16.20 น. 
(30 นาที) 

อภิปราย  
การน าเสนอ 

สรุปผลการอบรมและสรุปองค์
ความรู้ที่ได้รับ  

รศ.ดร.มงคล อุดชาชน
และวิทยากรประจ า
หลักสูตร 

**** กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร และปิดการอบรม **** 

หมายเหตุ :  
1. ผู้เข้าร่วมรับการอบรมจากส่วนราชการต่างๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือ
กระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 ส าหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระบบของแต่ละหน่วยงาน 
2. ค่าลงทะเบียนอบรม รวมอาหารว่าง/อาหารกลางวัน/อาหารเย็น เอกสารประกอบการอบรม อุปกรณ์การ
เขียนในการอบรม และเกียรติบัตรส าหรับผู้ผ่านการอบรม 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  
ส านักงานเลขานุการ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
โทรศัพท์ 043-754-373 ภายใน 1739 
หรือ นางสาวล าใย พูลเพียร โทรศัพท์ 061-8280-267 และ รศ.ดร.มงคล อุดชาชน โทรศัพท์ 081-8731-724 
Inbox เพจ : ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
E-mail : prc@msu.ac.th 


