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รูปแบบการใหบรกิารคาย 
คายไป-กลบั 1 วัน  

 
09.00 น.  ลงทะเบียน รับคูมือการเรียนรู (พิธีเปด) 
09.30 น.  รับฟงบรรยายเร่ืองไดโนเสารและซากดึกดําบรรพในประเทศไทย 

(รับอาหารวาง) 
11.00 น.   เขาชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑสิรินธร มีวิทยากรนําชม  
12.00 น. - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 น. – 15.00 น. แบงกลุมทํากิจกรรม  

 - ฐานซากดึกดําบรรพ เรียนรูการจําแนกประเภทซากดึกดําบรรพ 
 - ฐานอนุรักษตัวอยาง จําแนกความแตกตางระหวางกระดูกกับหิน 
 - ฐานเรียนรูหลุมขุดคน ศึกษาประวัติการสํารวจไดโนเสารท่ีกาฬสินธุ 
   (รับประทานอาหารวาง) 

15.00 น. – 15.30 น. ทดสอบความรูหลังการเรียนรู และมอบเกียรติบัตร 
  

คาใชจาย เหมาจายนักเรียนหัวละ 200 บาท/คน  ใหบรกิารได 100 คน /ครั้ง 

สวัสดิการ ที่จะไดรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือการเรียนรู 1 ชุด พรอมปากกา/ปายช่ือ อาหารเท่ียง 1 มื้อ เบรก 2 มื้อ 

ใบงานฐานกิจกรรม 1 ชุด รวม pre-test 

/post test 

ของท่ีระลึกสําหรับโรงเรียน 1 ชุด (สื่อการเรียน

การสอน) 

นักเรียน เกียรติบัตร 1 ชุด เขารวมกิจกรรม 

ครู เกียรติบัตร 1 ชุด เปนวิทยากรรวม 

ของท่ีระลึกนักเรียนคนละ 1 ช้ิน (ไดโนเสารปูน

ปาสเตอร) 



กําหนดการคาย 2 วัน 1 คืน 

วันที่ 1 

เวลา 09.30 น.  ลงทะเบียน /ทดสอบความรู กอนการทํากิจกรรม /รับประทานอาหารวาง 

เวลา 10.00 น.  ฟงบรรยายเร่ือง วิวัฒนาการสิ่งมีชีวิต/ซากดึกดําบรรพและไดโนเสาร  

เวลา 12.00 น.  รับประทานอาหารเท่ียง 

เวลา 13.00 น.  แบงกลุมเขาฐานกิจกรรมการเรียนรู  

   ฐานท่ี 1  การจําแนกประเภทซากดึกดําบรรพ  

ฐานท่ี 2  การใชแผนท่ีและความสําคัญตอวิชาธรณีวิทยา 
ฐานท่ี 3  การจําแนกประเภท หิน-แร 

   ฐานท่ี 4  การอนุรักษตัวอยาง การทําพิมพฟอสซิลไดโนเสาร 

เวลา 18.30 น.  รับประทานอาหารเย็น  

เวลา 19.00 น. กิจกรรม บายศรีสูขวัญ /กิจกรรม night at museum ตะลอนทัวร

พิพิธภัณฑยามคํ่าคืน  

เวลา 21.00 น.  เขานอน 

 

วันที่ 2  (ภาคสนาม) 

เวลา 07.30 น.  รับประทานอาหารเชา   

เวลา 08.30 น. สํารวจภาคสนามแหลงซากดึกดําบรรพภูนอย อายุ 150 ลานป  

(ลงมือปฏิบัติจริง ขุด เขาเฝอก เก็บตัวอยาง) 

เวลา 13.00 น.   เดินทางออกภาคสนาม ไปยังแหลงรอยเทาไดโนเสารภูแฝก 140 ลานป  

รับประทานอาหารเท่ียง  

   (กิจกรรมวัดรอยเทาไดโนเสาร หาความสูง)  

เวลา 15.00 น.  เดินทางกลับพิพิธภัณฑ มอบใบประกาศนียบัตร 

คาใชจาย เหมาจายหัวละ 700 บาท ใหบริการได 80 คน /ครั้ง 

สวัสดิการที่จะไดรับ 

คูมือ ปายช่ือ ปากกา ใบงาน pretest posttest อาหาร 4 คาบ 

ของท่ีระลึกสําหรับโรงเรียน 1 ชุด เบรก 4 มื้อ 

เกียรติบัตรนักเรียน/และครู บานพัก 1 คืน 

ของท่ีระลึกสําหรับนักเรียนคนละ 1 ช้ิน ออกภาคสนาม ๑ วัน 

 



คาย 3 วัน 2 คนื 

วันที่ 1 

เวลา 09.30 น.  ลงทะเบียน /ทดสอบความรู กอนการอบรม /รับประทานอาหารวาง 

เวลา 10.00 น.  ฟงบรรยายเร่ือง ซากดึกดําบรรพและไดโนเสารในประเทศไทย 

เวลา 12.00 น.  รับประทานอาหารเท่ียง 

เวลา 13.00 น.  แบงกลุมเขาฐานกิจกรรมการเรียนรู  

   ฐานท่ี 1  ซากดึกดําบรรพนารู 

ฐานท่ี 2  แผนท่ีและการใชแผนท่ี 

   ฐานท่ี 3  การจําแนกประเภท หิน-แร 

   ฐานท่ี 4  การอนุรักษตัวอยางและการทําพิมพฟอสซลิ 

เวลา 15.30 น.  เขาชมสวนจัดแสดงพิพิธภัณฑสิรนธร 

เวลา 18.30 น.  รับประทานอาหารเย็น  

เวลา 19.00 น.  เฉลยแบบทดสอบ pre-test  

เวลา 20.00 น.  กิจกรรมเปดฟาดูดาว (ดาราศาสตร)   

 

วันที่ 2 (ภาคสนาม) 

เวลา 08.00 น.  รับประทานอาหารเชา 

เวลา 08.30 น. สํารวจภาคสนามแหลงซากดึกดําบรรพภูนอย อายุ 150 ลานป  

(กิจกรรม ขุด เขาเฝอกเก็บตัวอยาง)/รับประทานอาหารเท่ียง 

เวลา 13.00 น.   เดินทางออกภาคสนาม ไปยังแหลงรอยเทาไดโนเสารภูแฝก 140 ลานป  

   (กิจกรรมวัดรอยเทาไดโนเสาร หาความสูง)  

เวลา 16.00 น.  เดินทางกลับพิพิธภัณฑสิรินธร 

เวลา 18.30 น.  รับประทานอาหารเย็น 

เวลา 20.00 น. พิธีบายศรีสูขวัญ / กิจกรรม night at museum ตะลอนทัวรพิพิธภัณฑ  

ยามคํ่าคืน 

 

 

 

 

 

 



วันที่ 3  

เวลา 08.30 น.  รับประทานอาหารเชา 

เวลา 09.30 น.  ชมแหลงขุดคนไดโนเสารภูกุมขาว 

เวลา 10.30 น.  ทดสอบความรูหลังการเรียนรู 

เวลา 12.00 น.  รับประทานอาหารเท่ียง 

เวลา 13.00 น.  สรุปกิจกรรมท้ังหมด / มอบเกียรติบัตร  

 

** คาใชจายหัวละ 1, 000 บาท  ใหบรกิารได 60 คน/ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวัสดิการที่จะไดรับ 

1. คูมือเอกสารประกอบการเรียนรูตลอดกิจกรรม 

2. เกียรติบัตรนักเรียน /ครู 

3. อาหาร 7 มื้อ เบรก 6 มื้อ 

4. ของท่ีระลึกสําหรับโรงเรียน / นักเรียน 

5. บานพัก 2 คืน 

6. ออกภาคสนาม 1 วัน 


