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ภูมิภาค :

ประเทศ :

โทรศัพท :

โทรสาร :

อีเมล :

ขนาด (ตารางกิโลเมตร)

พิกัดทางภูมิศาสตร

ผูอํานวยการหนวยงานบริหารอุทยานธรณี

นักธรณีศาสตร

ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาภูมิภาค

ชื่อ ตําแหนง วันที่

ลายมือชื่อ

4.  ขนาดของอุทยานธรณีและพิกัดทางภูมิศาสตร

เสนอโดย

5.  ช่ือผูประสานงาน

เอกสารประเมิน A 
(ปรับปรุงเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2559)

3.  ที่อยูของหนวยงานบริหารอุทยานธรณี

2.  ช่ือหนวยงานบริหารอุทยานธรณี

1.  ช่ือและประเทศของอุทยานธรณี

รายละเอียดขอมูลทั่วไปของอุทยานธรณี
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น้ําหนัก

%
1. ธรณีวิทยาและภูมิประเทศ

1.1 ขอบเขตอุทยานธรณี 5

1.2 การอนรุักษทางธรณีวิทยา 20

1.3 มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 10

2. โครงสรางการบริหารจัดการ 25

3. การสื่อสารและการใหความรู 15

4. การทองเท่ียวเชิงธรณีวิทยา 15

5. การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคอยางยั่งยืน 10

รวม 100

ชื่อ ตําแหนง วันท่ี

ลายมือชื่อ

ชื่อ ตําแหนง วันท่ี

ลายมือชื่อ

ภาพรวม

ผูประเมินจากยูเนสโก

หัวขอการพิจารณา การประเมินตนเอง
ผลการประเมินเฉลี่ย

ของผูประเมิน
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เกณฑ การประเมิน ประเมินโดย

คะแนน ตนเอง ผูเชี่ยวชาญ

1

1.1

100

200

200

2

2.1 100

2.2 100

2.3 100

300

3

3.1

5-10 40

10-20 80

20 หรือมากกวา 120

3.2 > 25% 40

3.3 > 25% 40

3.4 > 25% 40

3.5 40

200

4

4.1 300

4.2 200

4.3 100

ในพื้นที่มียุคทางธรณีวิทยาก่ียุค (ยุคละ 10 คะแนน สูงสุดไมเกิน 100 

คะแนน) (กรุณาระบุบัญชีรายชื่อ)

1. ธรณีวิทยาและภูมิประเทศ

1.1  ขอบเขตอุทยานธรณี

บัญชีรายชื่อ "แหลงธรณีวิทยา" ที่ตั้งอยูในพื้นที่อุทยานธรณี (โปรดระบุบัญชี

รายชื่อ)

บัญชีรายชื่อแหลงธรณีวิทยา

1.1 ขอบเขตอุทยานธรณี

20 แหลง หรือมากกวา

40 แหลง หรือมากกวา

คะแนนรวมสูงสุด

ความหลากหลายทางธรณีวิทยา

ในพื้นที่มีหินที่แบงไดชดัเจนก่ีชนิด (ชนิดละ 10 คะแนน สูงสุดไมเกิน 100 

คะแนน) (กรุณาระบุบัญชีรายชื่อ)

ในพื้นที่มีลักษณะทางธรณีวิทยาหรือธรณีวิทยาสัณฐานที่โดดเดนกี่แหง 

(ชนิดละ 10 คะแนน สูงสุดไมเกิน 100 คะแนน) (กรุณาระบุบัญชีรายชื่อ)

คะแนนรวมสูงสุด

การอธิบายความสําคัญของแหลงตางๆ ที่นาสนใจภายในอุทยานธรณีให

ประชาชนเขาใจไดงาย

จํานวนแหลงที่มีคําอธิบายใหประชาชนเขาใจไดงาย (เสนทาง ปายสื่อ

ความหมายหรือแผนพับ) (กรุณาระบุบัญชีรายชื่อ)

ไมเหมือนอุทยานธรณีแหลงอื่นซึ่งเปนสมาชิกเครือขายอุทยานธรณีโลก

ธรณีวิทยาเหมือนกับอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกแหลงอื่นซึ่งเปนสมาชิก

เครือขายอุทยานธรณีโลกอีกหนึ่งแหลง

ธรณีวิทยาหรือ infrastructure เหมือนกับอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก

แหลงอื่นซึ่งเปนสมาชิกเครือขายอุทยานธรณีโลกอีกแหลงในประเทศเดียวกัน

แหลงธรณีวิทยาที่มีความสําคัญเชิงวิทยาศาสตร 

(กรุณาระบุบัญชีรายชื่อ)

แหลงธรณีวิทยาที่มีความสําคัญที่ใชเพื่อ

การศึกษา (กรุณาระบุบัญชีรายชื่อ)

แหลงธรณีวิทยาที่ใชเพื่อการทองเท่ียวเชิง

ธรณีวิทยา (กรุณาระบุรายละเอียด)

แหลงท่ีไมใชแหลงธรณีวิทยาที่ถูกใชในอุทยาน

ธรณี(ที่มีสวนเก่ียวของกับกิจกรรมของอุทยาน

ธรณี) (กรุณาระบุบัญชีรายชื่อ)

คะแนนรวมสูงสุด

ความสัมพันธเชิงเปรียบเทียบกับอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกที่มีอยู (เลือก

เพียง 1 ขอ)
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เกณฑ การประเมิน ประเมินโดย

คะแนน ตนเอง ผูเชี่ยวชาญ

1. ธรณีวิทยาและภูมิประเทศ

1.1  ขอบเขตอุทยานธรณี

4.4 50

300

คะแนนรวม การประเมิน ประเมินโดย

สูงสุด ตนเอง ผูเชี่ยวชาญ

1,000

ธรณีวิทยาหรือ infrastructure เหมือนกับอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก

แหลงอื่นซึ่งเปนสมาชิกเครือขายอุทยานธรณีโลกอีกแหลงในภูมิภาค

เดียวกันของประเทศ (ระบุเปนเวลาและระยะทาง)

คะแนนรวมสูงสุด

คะแนนรวม 

ดานการอนุรักษธรณีวิทยา

โปรดแนบบัญชีรายชื่อ

และรายละเอียดใน

ภาคผนวก
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เกณฑ การประเมิน ประเมินโดย

คะแนน ตนเอง ผูเชี่ยวชาญ

1

1.1 160

1.2 100

1.3 100

1.4 50

1.5 50

300

2

2.1 300

2.2 150

2.3 150

300

3

3.1 100

3.2 50

3.3 60

3.4 40

3.5 40

200

4

4.1 60

4.2 70

4.3 70

200

คะแนนรวม การประเมิน ประเมินโดย

สูงสุด ตนเอง ผูเชี่ยวชาญ

1,000

มีแหลงธรณีวิทยาที่มีความสําคัญระดับนานาชาติอยางนอยหนึ่งแหง (แหงละ 100 

คะแนน) (ระบุบัญชีรายชื่อและเหตุผล)

1.  ธรณีวิทยาและภูมิประเทศ

1.2  การอนุรักษทางธรณีวิทยา

มีแหลงธรณีวิทยาที่มีความสําคัญระดับชาติอยางนอย 5 แหง (ระบุบัญชีรายชื่อและ

เหตุผล)

มีการประกาศระเบียบทั่วไปของการปองกันการใชประโยชนที่ไมถูกตองและการ

ทําลายทั้งพื้นที่อุทยานธรณี

แหลงธรณีวิทยาไดรับการคุมครองอยางไรจากการใชประโยชนที่ไมถูกตองและการ

ทําลาย

มีการประกาศระเบียบในการปองกันการใชประโยชนที่ไมถูกตองและการทาํลายใน

แหลงธรณีวิทยาแตละแหลงในอุทยานธรณี

มีการใชสถานีเพื่อการสงัเกตุการณ การเฝาระวังและการตรวจตราของเจาหนาท่ี

มีขอกําหนดสําหรับการบังคับใชระเบียบ (เชน การหามขุดและเก็บสะสม) ในเว็บไซต 

ใบปลิว เปนตน

ขอบเขตอุทยานธรณีทั้งหมดมีกฎหมายคุมครองเนื่องจากการมีคุณคาเชิงธรณีวิทยา

พื้นที่บางสวนของอุทยานธรณีมีกฎหมายคุมครองเนื่องจากการมีความนาสนใจเชิง

ธรณีวิทยา (กรุณาใหขอมูลวาสวนใดและเหตุใด)

มีขอหามเก่ียวกับการทาํลายและเคลื่อนยายสวนหนึ่งสวนใดของมรดกทางธรณีวิทยา

คะแนนรวมสูงสุด

มีบัญชีรายชื่อและรายละเอียด (Inventory) พรอมความสําคัญของแหลง

ธรณีวิทยาที่พบอยูในอุทยานธรณี

คะแนนรวม 

ดานการอนรุักษธรณีวิทยา

มีมาตรการดานการปองกัน (การเตรียมการ การปองกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเสื่อมสภาพ

ตามธรรมชาติ) (โปรดระบุรายละเอียด)

มีแผนที่แหลงธรณีวิทยาของอุทยานธรณีหรือไม (ระบุรายละเอียด)

คะแนนรวมสูงสุด

มีมาตรการอะไรบางในการปองกันแหลงธรณีวิทยาและสิ่งกอสรางจากความเสียหาย 

และการเสื่อมโทรมตามธรรมชาติ

มีการบํารุงรักษาและการทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ (โปรดระบุรายละเอียดและ

ความถี่ในการตรวจสอบ)

มีมาตรการดานการอนุรักษ (โปรดระบุรายละเอียด)

คะแนนรวมสูงสุด

มีแหลงธรณีวิทยาที่นาสนใจและใชเปนแหลงการศึกษาเรียนรูของโรงเรยีนและ

มหาวิทยาลัย อยางนอย 20 แหง (ระบุบัญชีรายชื่อและเหตุผล)

มีฐานขอมูลแหลงธรณีวิทยาของอุทยานธรณีหรือไม (ระบุรายละเอียด)

กลยุทธและกฎหมายเพื่อปองกันการทําลายแหลงธรณีวิทยาและลักษณะทางธรณีวิทยา

 (ตอบเพียง 1 ขอ)

การเก็บตัวอยางทางธรณีวิทยาตองดําเนินการภายใตการแนะนําในพื้นที่ที่กําหนด

เทานั้น   (ระบุรายละเอียด)

คะแนนรวมสูงสุด
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เกณฑ การประเมิน ประเมินโดย

คะแนน ตนเอง ผูเชี่ยวชาญ

1

1.1 250

1.2 150

1.3 75

1.4 50

300

2

2.1 250

2.2 150

2.3 75

2.4 50

300

3

3.1 100

3.2 100

3.3 100

3.4 100

400

4

4 ม/ีไมมี

คะแนนรวม การประเมิน ประเมินโดย

สูงสุด ตนเอง ผูเชี่ยวชาญ

1,000

คะแนนรวม การประเมิน ประเมินโดย

สูงสุด ตนเอง ผูเชี่ยวชาญ

3,000

มีพื้นที่โดดเดนระดับทองถิ่นอยูในขอบเขตอุทยานธรณี (ระบุบัญชีรายชื่อและเหตุผล)

1. ธรณีวิทยาและภูมิประเทศ

1.3 มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

การจัดลําดับดานธรรมชาติ (คะแนนประเมินตนเองตองไมเกิน 300)

มีพื้นที่โดดเดนระดับโลกอยูในขอบเขตอุทยานธรณี (ยกเวนแหลงมรดกโลกและพื้นที่

สงวนชีวมณฑล) (ระบุบัญชีรายชื่อและเหตุผล)

มีพื้นที่โดดเดนระดับประเทศอยูในขอบเขตอุทยานธรณี (ระบุบัญชีรายชื่อและเหตุผล)

มีพื้นที่โดดเดนระดับภูมิภาคอยูในขอบเขตอุทยานธรณี (ระบุบัญชีรายชื่อและเหตุผล)

มีพื้นที่โดดเดนระดับภูมิภาคอยูในขอบเขตอุทยานธรณี (ระบุบัญชีรายชื่อและเหตุผล)

มีพื้นที่โดดเดนระดับทองถิ่นอยูในขอบเขตอุทยานธรณี (ระบุบัญชีรายชื่อและเหตุผล)

คะแนนรวมสูงสุด

การสงเสริมและดูแลรักษามรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

คะแนนรวมสูงสุด

การจัดระดับดานวัฒนธรรม (คะแนนประเมินตองไมเกิน 300)

มีพื้นที่โดดเดนระดับโลกอยูในขอบเขตอุทยานธรณี (ยกเวนแหลงมรดกโลก) (โปรดระบุ

ชื่อหรือเหตุผล)

มีพื้นที่โดดเดนระดับประเทศอยูในขอบเขตอุทยานธรณี (ระบุบัญชีรายชื่อและเหตุผล)

มีโครงการดานการศึกษาเรียนรู (โปรดระบุรายละเอียด)

มีการสื่อสารและเผยแพร (โปรดระบุรายละเอียด)

มีการสงเสริมใหมีความเชื่อมโยงระหวางแหลงมรดกทางธรณีวิทยาและแหลงธรรมชาติ

และวัฒนธรรมที่มีอยูในอุทยานธรณี (กรุณาใหตัวอยาง และโปรดระบุรายละเอียด)

คะแนนรวมสูงสุด

คะแนนรวมดานมรดกทาง

ธรรมชาติและวัฒนธรรม

การซอนทับกันของพื้นที่ตามกําหนดของยูเนสโก

มีการสื่อความหมายที่เขาใจงาย (โปรดระบุรายละเอียด)

โปรดแนบบัญชี และ

รายละเอยีดที่กาํหนด แต 

ไมตองสง เอกสาร สิ่งพิมพ

 แผนพับ หรือเอกสารอื่นๆ

 มา (สิ่งเหลานี้ใหเตรียม

เพื่อการตรวจประเมินใน

ภาคสนาม)

พื้นที่อุทยานธรณีบางสวนหรือทั้งหมดมีการซอนทบักับพื้นที่มรดกโลก และ/หรือ พื้นท่ี

สงวนชีวมณฑล (ถาใช โปรดระบุเหตุผลและหลักฐานวา อุทยานธรณีโลกของยูเนสโกจะ

เพิ่มคุณคาและเสริมการเปนมรดกโลกและพื้นที่สงวนชีวมณฑลอยางไร)

คะแนนรวมการประเมินตนเอง

สวนท่ี 1 ธรณีวิทยาและภูมิประเทศ
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เกณฑ การประเมิน ประเมินโดย

คะแนน ตนเอง ผูเชี่ยวชาญ

1

1.1 50

1.2 50

1.3 50

1.4 50

200

2

2.1 40

40

3

3.1 10

3.2 10

3.3 10

3.4 10

3.5 10

3.6 10

3.7 10

3.8 10

3.9 10

3.10 10

3.11 20

3.12 20

3.13

ดานธรณีวิทยา 5

ดานการปกปองภูมิประเทศ 5

การทองเที่ยวเชิงธรณีวิทยา 5

เกษตรกรรมและปาไม 5

3.14 10

160

4

4.1 50

50

5

5.1 25

5.2 20

5.3 15

มีงบบริหารจัดการที่เปนอิสระหรือไม (กรุณาอธิบายรายละเอียด)

มีการจัดโครงสรางสําหรับการบริหารจัดการของอุทยานธรณีอยางไร

อุทยานธรณีมีขอบเขตพื้นที่ชัดเจนและถูกตองหรือไม (กรุณาอธิบายรายละเอียด)

มีโครงสรางการบริหารจัดการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพที่สามารถตัดสินใจกําหนด

และปฎิบัติการเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปกปองมรดกทางธรณีวิทยาและการ

สงเสริมการพัฒนาภูมิภาคอยางย่ังยืนในอุทยานธรณีหรือไม (กรุณาอธิบายรายละเอียด)

เจาหนาที่ของอุทยานธรณีเปนลูกจางโดยตรงหรือเปนลกูจางของหนวยงานพันธมิตร 

(กรุณาอธิบายรายละเอียด)

การพัฒนาทองถิ่น

คะแนนรวมสูงสุด

มีแผนบริหารจัดการหรือแผนแมบทหรือไม

มีแผนบริหารจัดการหรือแผนแมบทแลว (ไมเกิน 10 ป) (ควรอางถึงองคประกอบหลัก

ในเอกสารประกอบ)

แผนแมบท - มีองคประกอบอะไรบางในสิ่งตอไปนี้

มรดกของโลก (แหลงธรณีและภูมิประเทศ)

มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอื่นๆ

ความเชื่อมโยงระหวางมรดกทางธรรมชาติกับวัฒนธรรม

การพัฒนาการทองเที่ยว (โครงสรางพื้นฐานและกิจกรรม)

กิจกรรมดานการศึกษาเรียนรู

คะแนนรวมสูงสุด

อุทยานธรณีมีการกําหนดแผนการตลาดไวหรือไม

ผลิตภัณฑของภูมิภาค (การทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรม)

การเชื่อมโยงกับชุมชน

เงินทุน

กลยุทธดานการตลาด

การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนดานการบริหารจัดการและการบริหารท่ัวไป

การตรวจสอบดานทรัพยากรดานธรณีวิทยาและอื่นๆ

กําหนดเปาหมายที่ชัดเจนในดานตางๆ เหลานี้หรือไม (ระบุเปาหมายเฉพาะอยางชัดเจน)

การวิเคราะหโอกาสในการพัฒนาระดับทองถิ่นและภูมิภาค

คะแนนรวมสูงสุด

มีกลยุทธการตลาดแลว (ไมเกิน 10 ป) (ควรอางถึงในองคประกอบหลักของเอกสาร

ประกอบ) คะแนนรวมสูงสุด

อุทยานธรณีควรปกปองมรดกทางธรณีวิทยาและมีการสรางการทองเที่ยวเชิงธรณีอยาง

ย่ังยืน 

อุทยานธรณีแหงนี้มีการดําเนินการภารกิจนี้อยางไรบางมีการกําหนดวาพื้นที่ที่จะพัฒนาดานการทองเที่ยว

มีการกําหนดพื้นที่ที่ไมอนุญาตใหมีการทองเที่ยว (ซึ่งสงวนไวเพื่อการอนุรักษและวิจัย)

มีการกําหนดมาตรการในการควบคุมและลดปญหาการจราจร (กําหนดพื้นที่หามรถเขา

 มีลานจอดรถสวนกลาง มีปายอกกการจราจร มีปายสัญญาณ เปนตน)

2.  โครงสรางการบริหารจัดการ
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เกณฑ การประเมิน ประเมินโดย

คะแนน ตนเอง ผูเชี่ยวชาญ
2.  โครงสรางการบริหารจัดการ

5.4 10

5.5 10

80

6

6.1 20

6.2 10

6.3 10

20

7

7.1 100

7.2 50

7.3 20

100

8

8.1 40

8.2 20

8.3 10

8.4 20

8.5

15

10

5

8.6

< 5 5

> 5 10

8.7 5

8.8 5

8.9 5

150

9

9.1 100

9.2 80

มีระบบเสนทางเดินปาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

มีเสนทางปนจักรยาน หรือเสนทางเดินอื่นๆ เชน เสนทางขี่มา หรือลองแมน้ํา ที่ชัดเจน

คะแนนรวมสูงสุด

มีการริเริ่มสรางสรรค หรือมีคณะทํางานที่จะหารือเพื่อการสงเสริมมรดกทางธรรมชาติ

และวัฒนธรรมหรือไม (ประเมินตนเองไมควรเกิน 20)

คณะทํางานมีการประชุมในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงและสม่ําเสมอ

มีความรวมมือและสัญญาระหวางอุทยานธรณี องคกรการทองเที่ยว และกลุม

ผลประโยชนอื่นๆ แบบรายกลุม

กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําประจํา และไมมีระบุไวขางตน

คะแนนรวมสูงสุด

การจัดกิจกรรมดานความหลากหลายทางธรณีวิทยา การอนุรักษ หรือการทองเที่ยวเชิง

ธรณีวิทยาอยางย่ังยืนของอุทยานธรณีเคยไดรบัรางวัลใดๆ หรือการยอมรับอยางเปน

ทางการ ในชวง 5 ปที่ผานมา (ประเมินตนเองไมเกิน 100 คะแนน)

รางวัลระดับนานาชาติ (ชื่อ และวันที่ไดรบัรางวัล)

รางวัลระดับประเทศ (ชื่อ และวันที่ไดรบัรางวัล)

อื่นๆ (อาทิ รางวัลจากภาคอุตสาหกรรม) (ชื่อ และวันที่ไดรบัรางวัล)

คะแนนรวมสูงสุด

มีผูเชี่ยวชาญดานธรณีวิทยาและวิทยาศาสตรที่ทํางานดานการสงเสริมการวิจัยตอยอด

เชิงวิทยาศาสตรหรือไม

มีผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาดานธรณีศาสตรหรือสาขาอื่นๆ ที่เก่ียวของที่เปน

พนักงานประจํา (จางโดยตรง) อยางนอย 1 คน (เพิ่ม 10 คะแนนตอการจาง 1 คน)

มีผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาดานธรณีศาสตรหรือสาขาอื่นๆ ที่เก่ียวของที่เปน

พนักงานของอุทยานธรณีอยางนอย 5 คน (จางโดยพันธมิตร)

มีการจางผูเชี่ยวชาญดานอื่นๆ เปนพนักงานประจําของอุทยานธรณีเพิ่มเติม (อาทิ นัก

ชีววิทยา)มีกิจกรรมท่ีดําเนินการประจําอยางเปนทางการรวมกับสถาบันการศึกษาทาง

วิทยาศาสตรอยางนอย 1 แหง (มหาวิทยาลัย สถาบันการสํารวจธรณีวิทยาของประเทศ)

มีการใหคําปรึกษาเปนประจํา โดย :

มีพิพิธภัณฑในอุทยานธรณีที่บริหารจัดการโดยอุทยานธรณีเองหรือบริหารจัดการโดย

หนวยงานพันธมิตร

มีศูนยบริการขอมูลในพื้นที่อุทยานธรณี

พื้นที่อุทยานธรณีมีโครงสรางพื้นฐานเหลานี้สิ่งใดบาง

มีผูเชี่ยวชาญดานการตลาดหรือไม ถาไมมี ใครทํางานดานน้ี

มีสํานักงานเผยแพรขอมูลขาวสารหรือไม ถาไมมี ใครทํางานดานน้ี

มีเจาหนาที่ของอุทยานธรณีสามารถดําเนินงานในภาคสนามหรือนําเดินเที่ยวไดหรือไม

คะแนนรวมสูงสุด

 - บุคคลผูที่มีความรูดานธรณีศาสตร

 - บุคคลผูมีประสบการณดานธรณีศาสตร

 - amateur จากชุมชนในพื้นที่

จํานวนสาขาวิชาของผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรดานอื่น ๆ ที่อยูในเครือขายผูเชี่ยวชาญ
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คะแนน ตนเอง ผูเชี่ยวชาญ
2.  โครงสรางการบริหารจัดการ

9.3 40

9.4 40

9.5 40

200

คะแนนรวม การประเมิน ประเมินโดย

สูงสุด ตนเอง ผูเชี่ยวชาญ

1,000

มีจุดบริการขอมูลขนาดเล็กหรือจุดบริการขอมูลทองถิ่น ภายในพื้นที่อุทยานธรณี

เพื่อใหขอมูลเก่ียวกับอุทยานธรณี วัตถุประสงค เปาหมายและการดําเนินงานของ

อุทยานธรณีมีปายประชาสัมพันธในพื้นที่

คะแนนรวมสูงสุด

คะแนนรวมดานการประเมินตนเอง

สวนท่ี 2 โครงสรางการบริหารจัดการ

เสนทางเดินศึกษาธรณีวิทยาในพื้นที่อุทยานธรณี (ซึ่งอุทยานธรณีพัฒนาขึ้นเองหรือ

รวมพัฒนากับหนวยงานอื่น)
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เกณฑ การประเมิน ประเมินโดย

คะแนน ตนเอง ผูเชี่ยวชาญ

1

1.1 50

1.2 40

1.3 50

1.4 40

180

2

2.1 50

2.2 30

2.3 20

2.4 20

2.5 20

2.6 20

2.7 20

2.8 20

200

3

3.1 20

3.2 20

3.3 20

3.4 20

3.5 20

3.6 20

120

4

4.1 20

4.2 15

4.3 20

4.4 15

4.5 15

4.6 15

100

5

5.1 30

5.2 15

มีรายงานฉบับสมบูรณของนักศึกษาที่ศึกษาในพื้นที่อุทยานธรณี อยางนอย 1 เลมตอป 

(อาทิ การทําแผนที่)

กิจกรรมการวิจัย ขอมูล และการศึกษาเรียนรู ดานธรณีศาสตรภายในขอบเขตอุทยาน

ธรณีมีสถาบันวิทยาศาสตร/สถาบันการศึกษา อยางนอย 1 แหง ทํางานในพื้นที่อุทยานธรณี

3. การสื่อสารและการใหความรู

มีดุษฎีนิพนธอยางนอย 1 เลม ในชวง 3 ปที่ผานมา

มีเอกสารทางวิชาการจากการทํางานในการศึกษาดานวิทยาศาสตรหรือการทองเที่ยว

อยางนอย 5 ฉบับ ในพื้นที่อุทยานธรณี ในชวง 5 ปที่ผานมา

คะแนนรวมสูงสุด

มีโครงการการศกึษาดานสิ่งแวดลอมในพื้นที่อุทยานธรณีหรือไม

มีโครงการเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุมสําหรับเด็กๆ ที่มาทองเที่ยวในพื้นที่อุทยาน

ธรณีหรือไมมีโครงการพิเศษสําหรับนักเรียนระดับปฐมวัยหรือประถมศึกษาหรือไม

มีโครงการพิเศษสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายหรือไม

มีโครงการพิเศษสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยหรือไม

มีเจาหนาที่ประจําซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาสิ่งแวดลอมที่รับผิดชอบงาน

ดังกลาวที่เปนภารกิจหลักของพวกเขาในคณะทํางานหรือไม

มีการจัดโครงการการศึกษาอยางเปนทางการอยางนอย 1 โครงการ หรือไม (โปรด

อธิบายหัวขอโครงการ)

มีสวนรวมจัดกิจกรรมตามโครงการการศกึษาอยางเปนทางการของหนวยงานอื่น (เชน 

พิพิธภัณฑ เปนตน)

คะแนนรวมสูงสุด

มีสื่อทางการศึกษาอะไรบาง (ตรวจสอบโดยผูประเมินในพื้นที่)

มีคายสําหรบันักศึกษามหาวิทยาลัยหรือศูนยการศึกษาเรียนรูในพื้นที่อุทยานธรณี

การปกปองมรดกทางธรณีวิทยา

ธรณีวิทยาของพื้นที่

สิ่งพิมพที่มีความเชื่อมโยงกับธรณีวิทยา ธรรมชาติ และวัฒนธรรมในพื้นที่

คะแนนรวมสูงสุด

การจัดกิจกรรมทางธรณีวิทยาสําหรับกลุมโรงเรยีน (เชน ตัวอยาง การจัดมาเย่ียมชม 

ฯลฯ) (คะแนนประเมินตนเองตองไมเกิน 100 คะแนน)

นําเที่ยวโดยเจาหนาท่ีอุทยานธรณีเปนมัคคุเทศก (อธิบายพรอมยกตัวอยาง)

นําเที่ยวดวยเจาหนาที่องคกรเครือขายของอุทยานธรณีเปนมัคคุเทศก (อธิบายพรอม

ยกตัวอยาง)

มีการผลิตสื่ออื่นๆ สําหรับเด็กอายุต่ํากวา 8 ป หรือไม

พฤติกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในพื้นที่

ประวัติทางธรรมชาติดานอื่นๆ ที่พบไดในพื้นที่

องคประกอบที่สําคัญทางประวัติศาสตร

มีขอมูลเผยแพรอะไรบางที่อยูในพื้นที่อุทยาธรณี (จะตรวจสอบโดยผูประเมินในพื้นที่)

คะแนนรวมสูงสุด

มีการพัฒนาสื่อใหมๆ เพื่อการศึกษาเรียนรูสําหรับโรงเรยีนหรือไม

มีการผลิตภาพยนตร วีดีโอ สไลต ฯลฯ

มีสื่อที่มีปฏิสัมพันธผานระบบอินเตอรเน็ต

มีนิทรรศการพิเศษอื่นๆ หมุนเวียนอยางสม่ําเสมอ

มีอุปกรณพิเศษทางการศึกษา (ภาพปริศนา special construction ฯลฯ)
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เกณฑ การประเมิน ประเมินโดย

คะแนน ตนเอง ผูเชี่ยวชาญ
3. การสื่อสารและการใหความรู

5.3 10

5.4 10

5.5 10

5.6 20

5.7 20

5.8 20

120

6

6.1 20

6.2 15

6.3 20

6.4 15

6.5 20

6.6 20

100

7

7.1 20

7.2 20

7.3 20

7.4 20

80

8

8.1 50

8.2 30

8.3 20

8.4 20

120

คะแนนรวม การประเมิน ประเมินโดย

สูงสุด ตนเอง ผูเชี่ยวชาญ

1,000

มีการฝกอบรมครูเรื่องที่เก่ียวกับอุทยานธรณีหรือไม (อธิบายพรอมยกตัวอยาง)

มีโครงการพิเศษเชิงวิทยาศาสตรหรือไม (อธิบายพรอมยกตัวอยาง)

โครงการมาตรฐานสําหรับใหบริการนักทองเท่ียวทั่วไปอยางสม่ําเสมอ (อธิบายพรอม

ยกตัวอยาง)

มีการจํากัดจํานวนนักทองเที่ยวตอกลุม หรือไม (อาทิ นักทองเที่ยวไมเกิน 30 คน/

มัคคุเทศก 1 คน) (อธิบายพรอมยกตัวอยาง)

มีโครงการทางเลือกสําหรับชวงที่มีสภาพอากาศไมเหมาะสมหรือไม (อธิบายพรอม

ยกตัวอยาง)

คะแนนรวมสูงสุด

การศึกษา - มัคคุเทศก (คะแนนประเมินตนเองตองไมเกิน 100)

มีโครงการสําหรับแตละชวงอายุหรือไม (อธิบายพรอมยกตัวอยาง)

อุทยานธรณีมีผูเชี่ยวชาญที่เปนเจาหนาที่ประจําและมีคุณสมบัติ อยางนอย 1 คน เพื่อ

ใหบริการการทองเที่ยวแบบมีมัคคุเทศกที่อุทยานธรณีมีบทบาทในการพัฒนาขึ้นมา   

(อธิบายพรอมยกตัวอยาง)

อุทยานธรณีมีผูเชี่ยวชาญที่เปนเจาหนาที่จากหนวยงานพันธมิตรและมีคุณสมบัติ อยาง

นอย 1 คน เพื่อใหบริการการทองเที่ยวแบบมีมัคคุเทศกที่อุทยานธรณีมีบทบาทในการ

พัฒนาขึ้นมา (อธิบายพรอมยกตัวอยาง)

อุทยานธรณีมีพนักงานประจําทําหนาที่เปนมัคคุเทศกสวนบุคคล (อธิบายพรอม

ยกตัวอยาง)

คะแนนรวมสูงสุด

มีขอมูลอะไรบางที่ใหเพื่อการกระตุนกลุมการศึกษากลุมตาง ๆ มาเย่ียมชมอุทยานธรณี

หนังสือพิมพ หรือ จดหมายขาว

มีมัคคุเทศกสวนบุคคลเปนเจาหนาที่ของหนวยงานพันธมิตร (อธิบายพรอมยกตัวอยาง)

มีมัคคุเทศกอิสระผานการฝกอบรมหรือผานโครงการที่อุทยานธรณีจัดขึ้น (อธิบาย

พรอมยกตัวอยาง)

มีการฝกอบรมสําหรับมัคคุเทศก (อธิบายพรอมยกตัวอยาง)

สงจดหมายถึงโรงเรียนและมหาวิทยาลยั

แผนพับ

การประชาสัมพันธผานสื่อ (หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน)

คะแนนรวมสูงสุด

มีการใชอินเตอรเนตเพื่อโครงการของโรงเรยีนหรือไม ? มีบริการอะไรบาง ?

คะแนนรวมสูงสุด

คะแนนรวมดานการประเมินตนเอง

สวนท่ี 3 การศึกษา - การนําเที่ยว

มีเว็บไซตของอุทยานธรณีเอง ที่ใหบริการขอมูลทั่วไปเก่ียวกับการศึกษาดานสิ่งแวดลอม

ในพื้นที่มีการตอบสนองตอโครงการศึกษาท่ีทําโดยการใชอีเมล

มีการสงจดหมายขาวทางอีเล็กทรอนิกสอยางสม่ําเสมอ

มีการปรับปรุงปฏิทินกิจกรรมใหทันสมัยอยูเสมอ

โปรดอยาแนบ เอกสาร 

สิ่งพิมพ แผนพับ ฯ (สิ่ง

เหลานี้ใหเตรียมเพื่อการ

ตรวจประเมินใน

ภาคสนาม)
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เกณฑ การประเมิน ประเมินโดย

คะแนน ตนเอง ผูเชี่ยวชาญ

1

1.1 25

1.2 15

1.3 15

1.4 15

70

2

2.1 10

2.2 10

2.3 10

2.4 10

2.5 10

2.6 10

2.7

2.8 10

80

3

3.1 30

3.2 20

3.3 10

3.4 10

3.5 10

3.6 20

100

4

4.1 10

4.2 10

4.3 10

4.4 40

70

สื่อสิ่งพิมพ (อาทิ แผนพับ นิตยสาร)

วรรณกรรมสําหรับประชาชน (อาทิ หนังสือ คูมือนําเที่ยว)

สื่อซีดีหรือวีดิโอ

สื่อสงเสรมิอื่นๆ หรือสินคาสงเสริมอื่นๆ

ภาษาอังกฤษ

มีสื่อประชาสัมพันธการสงเสริมของอุทยานธรณีอะไรบาง ?

คะแนนรวมสูงสุด

มีภาษาที่ใชในการจัดทําสื่อเพื่อการตลาดก่ีภาษา (คะแนนประเมินจะตองไมเกิน 80 

คะแนน)

มีศูนยบริการขอมูล ซึ่งเปน "จุดนัดพบและจุดเริ่มตน" สําหรับการทัศนศึกษา

ศูนยบริการขอมูลมีสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูใชรถเข็นและผูพิการอื่นๆหรือไม?

อุทยานธรณีมีขอมูลสําหรับบุคคลและขอมูลเฉพาะกลุมบุคคลที่เก่ียวกับกิจกรรมใน

พื้นที่ใหแกนักทองเที่ยว

ศูนยบริการเปดใหบริการอยางนอย 6 วันตอสัปดาห ตลอดป (ถาสภาพภูมิอากาศ

เอื้ออํานวย) คะแนนรวมสูงสุด

มีจุดบริการขอมูล หรือเทียบเทาหนวยบริการในพื้นที่อุทยานธรณีทั้งหมดบริหารจัดการ

โดยอุทยานธรณีโดยตรงหรือองคกรใดองคกรหนึ่งที่เปนพันธมิตร

ภาษาฝรั่งเศส

ภาษาสเปน

ภาษารัสเซยี

ภาษาจีน

ภาษาอารบิค

ภาษาอื่นๆ 10 คะแนนตอภาษา (อธิบายพรอมยกตัวอยาง)

สื่อประชาสัมพันธแตละชนิดมีหลายภาษา

คะแนนรวมสูงสุด

มีศูนยบริการขอมูล หรือนิทรรศการเก่ียวกับพื้นที่ตางๆ ในอุทยานธรณีหรือไม ? 

(คะแนนประเมินตองไมเกิน 100 คะแนน)

มีศูนยบริการขอมูลที่บริหารโดยอุทยานธรณีโดยตรงหรือองคกรใดองคกรหนึ่งที่เปน

พันธมิตร อยางนอย 1 แหง

มีปายสื่อความหมายแบบถาวร

ภาพยนต วีดีโอ สไลดโชว และอื่นๆ

สื่อที่มีปฏิสัมพันธ

นิทรรศการพิเศษที่หมุนเวียนที่เปลี่ยนเปนประจํา

มีขอมูลและการสื่อความหมายที่เขาใจงายเก่ียวกับพื้นที่นําเสนออยางไรบาง ในศูนย

ขอมูลหรือจุดบริการขอมูลอื่นๆ

คะแนนรวมสูงสุด

4. การทองเที่ยวเชิงธรณีวิทยา
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เกณฑ การประเมิน ประเมินโดย

คะแนน ตนเอง ผูเชี่ยวชาญ
4. การทองเที่ยวเชิงธรณีวิทยา

5

5.1 50

5.2 20

5.3 20

5.4 20

5.5 20

100

6

6.1 20

6.2 20

6.3 10

100

7

7.1 10

7.2 10

7.3 20

7.4 10

7.5 10

7.6 10

70

8

8.1 20

8.2 20

40

9

9.1 20

20

10

10.1 40

การขนสงสาธารณะเชื่อมโยงกับเสนทางเดินหรือเสนทางปนจักรยานหรือไม?

มีพื้นที่สําหรับจอดรถเชื่อมกับเสนทางทองเท่ียวที่อุทยานธรณีพัฒนาขึ้นหรือไม?

มีหองนํ้าสาธารณะใหบริการบริเวณที่จอดรถหรือไม?

กลุมผูสนใจพิเศษเฉพาะดานธรณีวิทยาและธรณีสัณฐาน

ประชาชนสามารถเดินทางไปถึงอุทยานธรณีดวยการขนสงสาธารณะหรือไม?

อุทยานธรณีไดจัดหาการขนสงสาธารณะใหบริการนักทองเท่ียวของอุทยานธรณีเอง

หรือไม?

การเขาถึงพื้นที่ของประชาชนและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรบัประชาชน (คะแนน

ประเมินตองไมเกิน 100 คะแนน)

การทองเที่ยวสําหรับนักทองเที่ยวทั่วไป

การทองเที่ยวสําหรับนักทองเที่ยวที่มีความผิดปกติของรางกาย

คะแนนรวมสูงสุด

การทองเที่ยวทางเลอืกสําหรับนักทองเท่ียว ในกรณีสภาพอากาศไมเอื้ออํานวย

มีระบบการลงทะเบียนท่ีมีความยืดหยุนสําหรับผูมาเยือน (วันตอวัน) หรือไมได

ลงทะเบียนลวงหนา

คะแนนรวมสูงสุด

นักทองเที่ยวไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการขนสงสาธารณะในพื้นที่อุทยานธรณี

และมีการเชิญชวนใหนักทองเที่ยวตัดสินใจใชบริการการขนสงสาธารณะที่ทางอุทยาน

ธรณีจัดไวกอนการมาเยือน

มีสื่อประชาสัมพันธขอมูลเก่ียวกับการขนสงสาธารณะในพื้นที่อุทยานธรณี (แผนพับ 

ใบปลิว อินเตอรเนต)

เว็บไซตของอุทยานธรณีและหรือองคกรดานการทองเที่ยวในทองถิ่นมีการเชื่อมโยง

ขอมูลแบบเว็บเบส (web-based) ของตารางการเดินรถและขอมูลการเดินทางที่

ดําเนินการโดยหนวยงานอื่นๆ

มีขอเสนอพิเศษสําหรับนกัทองเที่ยวเพื่อสงเสริมใหนักทองเที่ยวเลือกใชระบบขนสง

สาธารณะ จักรยาน หรือ การเดินทางแบบอื่นๆ เพื่อใหมีการคมนาคมที่ย่ังยืน

คะแนนรวมสูงสุด

อุทยานธรณีหรือหนวยงานเครอืขายมีการพัฒนาการนําเท่ียวแบบมีมัคคุเทศกใน

อุทยานธรณีอะไรบาง?

ปายสื่อความหมายที่เขาใจงายบริเวณทางเขาอุทยานธรณีหรือพื้นท่ีทองเที่ยว

มีเสนทางสงเสริมการเรยีนรูดานธรณีวิทยาซึ่งพัฒนาขึ้นโดยอุทยานธรณีควบคูกับที่

พัฒนาโดยหนวยงานพันธมิตร อยางนอย 1 เสนทาง

มีขอมูลหรือกิจกรรมอะไรบางที่รวมดําเนินการของหนวยงานหลายองคกร ?

คะแนนรวมสูงสุด

มีรปูแบบการนําเสนอขอมูลอื่นๆ ใหกับนักทองเที่ยวเก่ียวกับพื้นที่อุทยานธรณีอีกหรือไม

 ?

มีการใชสื่อประชาสัมพันธขอมูลและหรือการสงเสรมิรวมกัน

คะแนนรวมสูงสุด

มีการใชระบบอินเตอรเนตและมีการบริการทางออนไลนอะไรบาง ? (คะแนนประเมิน

ตนเองตองไมเกิน 80)

มีเว็บไซตของอุทยานธรณีเองที่มีขอมูลทั่วไปของพื้นที่

การทองเที่ยวที่จัดขึ้นในฤดูกาล
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คะแนน ตนเอง ผูเชี่ยวชาญ
4. การทองเที่ยวเชิงธรณีวิทยา

10.2 10

10.3 5

10.4 10

10.5 10

10.6 15

10.7 10

80

11

11.1 10

11.2 10

11.3 10

11.4 10

11.5 10

11.6 10

11.7 10

11.8 10

11.9 20

100

12

12.1 10

12.2 20

12.3 20

50

13

13.1 20

13.2 10

13.3 10

13.4 10

13.5 10

มีการเชื่อมโยงเว็บไซตอุทยานธรณีกับเว็บไซตขององคกรดานการทองเที่ยว ชุมชน 

รัฐบาลทองถิ่น เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารที่หลากหลายในพื้นที่อุทยานธรณี

หนวยงานบริหารจัดการอุทยานธรณีสามารถติดตอไดดวยการใชอีเมล

มีเสนทางอยางนอย 1 เสนทางที่เก่ียวกับเรื่องที่นาสนใจเปนพิเศษ (เหมือง โบราณคดี 

สถาปตยกรรม ที่มิไดกลาวถึงในหัวขออื่นๆ มากอน)

มีการบริการการทองเที่ยวในรูปแบบการปนจักรยาน การเดิน หรืออื่นๆ ที่ใหบริการ

โดยอุทยานธรณีหรือสนับสนุนโดย องคกรพันธมิตร 1 องคกร

มีการใหบริการแบบองครวมของอุทยานธรณีหรือของหนวยงานพันธมิตร (เชน โรงแรม

 แบบรวมอาหารทั้งหมดหรือบางสวน) สําหรับการทองเที่ยวหลายวัน (ตัวอยางเชน 

การทองเที่ยวแบบปนเขา และหรือ แบบขี่จักรยาน) ที่ใหบริการโดยอุทยานธรณีหรือ

สนับสนุนโดย องคกรพันธมิตร 1 องคกร

มีการสื่อสารเพื่อเผยแพรเปาหมายดานการทองเที่ยวเชิงธรณีวิทยาอยางไร ? 

โดยเฉพาะกับผูมีสวนเก่ียวของดานการทองเที่ยว

การประชุมโดยตรงและหรือผานผูมีสวนเก่ียวของหรือมีสวนรวมกับอุทยานธรณี

เสนทางเดินทองเที่ยวเชิงธรณีวิทยา

เสนทางเดินทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เสนทางเดินทองเที่ยวปา

เสนทางเดินทองเที่ยวอื่นๆ

กิจกรรมกลางแจงอื่นๆ ที่ยังไมเคยระบุกอนหนา

การมอบรางวัลเปนประจําเพื่อยกยองการปฏิบัติที่ดี

การเลือกและการเสนอชื่ออยางเปนทางการของพันธมิตร/พี่เลี้ยง/ผูใหการสนับสนุน

คะแนนรวมสูงสุด

มีเสนทางเดินเพื่อการทองเที่ยวอยางย่ังยืนหรือไม ? (อาทิ การไมใชรถยนต)

มีจดหมายขาวอีเล็กทรอนิคสอยางสม่ําเสมอ

มีการอํานวยความสะดวกในการสั่งซื้อสือสิ่งพิมพออนไลน

มีการปรับปรุงปฏิทินกิจกรรมใหทันสมัยอยูเสมอ

มีคําแนะนําสําหรับนักทองเที่ยวเก่ียวกับโอกาสในการทัศนศกึษาของพื้นที่

คะแนนรวมสูงสุด

มีเครอืขายของโรงแรม/ที่พักแรมของเจาของบานจัดทําขึ้นในชุมชนราคายอมเยาว ที่

อํานวยความสะดวกใหกับนักปนเขา/นักขี่จักรยาน ที่มีการจัดทําเปนแนวทางการ

ทํางานรวมกัน (catalogue of criteria) ของพันธมิตรกับหนวยงานอุทยานธรณี

คะแนนรวมสูงสุด

มีแผนที่และเอกสารขอมูลเฉพาะสําหรับนกัปนเขานักปนหรืออื่นๆ

มีการจัดเปนแบบแพ็คเก็จของการทองเที่ยวรวมทั้งการขนสงกระเปาเดินทางแบบ

หลายวันที่ใหบริการโดยอุทยานธรณีหรือสนับสนุนโดย องคกรพันธมิตร 1 องคกร

มีสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆอะไรบาง ? สําหรับกิจกรรมทองเที่ยว เชน ขี่มา พายเรือ

แคน ูขี่จักรยาน  (คะแนนประเมินตองไมเกิน 100 คะแนน)

มีการสรางเสนทางเดินท่ีเชื่อมโยงจุดที่นาสนใจทั้งเชิงวิทยาศาสตรและเชิงทองเที่ยว

มีปายบอกเสนทางที่เปนระบบและมีมาตรฐานที่ชัดเจน

มีการตรวจสอบความพรอมของระบบสาธารณูปโภคอยางสม่ําเสมอและมีการ

รับประกันระยะเวลาการซอมแซมที่ทันทวงที
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คะแนน ตนเอง ผูเชี่ยวชาญ
4. การทองเที่ยวเชิงธรณีวิทยา

60

14

14.1 20

นับจากตั๋วทางเขา/นับจาก

เสนทางทองเที่ยว

นับจากผูเขารวมทัศนศึกษา

การประมาณการ

นับจากแบบสํารวจของ

นักทองเที่ยว

14.2 20

จากที่อยูที่จองมา

จากการวิเคราะหทางการตลาด

จากการศึกษาโดยมหาวิทยาลัย

14.3 20

14.4 10

14.5 10

80

คะแนนรวม การประเมิน ประเมินโดย

สูงสุด ตนเอง ผูเชี่ยวชาญ

1,000

โปรดอยาแนบ เอกสาร 

สิ่งพิมพ แผนพับฯ (สิ่ง

เหลานี้ใหเตรียมเพื่อการ

ตรวจประเมินใน

ภาคสนาม)

คะแนนรวมดานการประเมินตนเอง

สวนท่ี 4 การทองเที่ยวเชิงธรณีวิทยา

มีการใชแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของผูมาเยือนหรือไม

คะแนนรวมสูงสุด

คะแนนรวมสูงสุด

การประเมินผูมาเยือน

มีการใชขอมูลการประเมินของผูมาเยือนใชในการวางแผนการทาํงานตอไปหรือไม ?

มีการวิเคราะหรายละเอียดขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมของผูมาเยือนหรือไม ? (กลุม

ครอบครัว กลุมนกัเรียน กลุมขาราชการบํานาญ กลุมนกัทองเที่ยว หรืออื่นๆ)

มีการนับจํานวนผูมาเยือนหรือไม ?

มีการประเมินวาผูมาเยือนมาจากที่ไหนหรือไม ?
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คะแนน ตนเอง ผูเชี่ยวชาญ

1

1.1 50

1.2 30

1.3 50

1.4 30

1.5 40

200

2

2.1 50

2.2 100

2.3 50

200

3

3.1 50

3.2 100

150

4

4.1 50

4.2 50

4.3 20

100

5

5.1 50

5.2 50

5.3 80

150

6

6.1 100

6.2 100

6.3 50

มีความพยายามอยางไรบางในการสงเสริมผลิตภัณฑอาหารและงานฝมือของภูมิภาค 

และการบูรณาการรวมกับธุรกิจดานอาหาร ?

อุทยานธรณีมีการสงเสริมอยางสรางสรรคในการผลิตภัณฑอาหารจากผลิตภัณฑที่ได

จากภูมิภาคและ/หรือผลิตภัณฑที่ไดจากระบบนิเวศน ที่พัฒนาขึ้นโดยอุทยานธณีเอง

หรือที่ใหการสนับสนุน

อาหารจากผลิตภัณฑที่ไดจากภูมิภาคและ/หรือผลิตภัณฑที่ไดจากระบบนิเวศนมีบริการ

ในรานอาหาร

5.  การพัฒนาเศรษฐกจิในภูมิภาคอยางยั่งยืน

อุทยานธรณีจัดใหมีตลาดเพื่อจําหนายผลผลิตทางการเกษตรของภูมิภาค

มีฉลากผลิตภัณฑอาหารภูมิภาคหรือมีวิธีการปรุงอาหารทองถิ่นปรากฎ

คะแนนรวมสูงสุด

มีความพยายามอะไรบางที่ดําเนินการเพื่อสรางสรรคและสงเสริมผลิตภัณฑดานการ

ทองเท่ียวเชิงธรณีวิทยาของภูมิภาค

มีการสนับสนุนดานการตลาดของผลิตภัณฑทองถิ่นอยางจริงจังตอเน่ือง

มีการจัดงานแสดงสินคาหัตถกรรมทองถิ่น

มีผลิตภัณฑรูปหลอและของที่ระลึกของทองถิ่นวางจําหนาย

อุทยานธรณีหรือองคกรพันธมิตรที่ยังรวมงานกันเปดรานคาปลีกหรือรานขายของท่ี

ระลึกที่มีสินคาหลักของภูมิภาคมาจําหนาย

อุทยานธรณี หรือ อุทยานธรณีรวมเปนหุนสวนกับหนวยงานอื่นผลิต/พัฒนา

เครื่องหมายการใหบริการ/เครื่องหมายผลิตภัณฑของภูมิภาคที่เปนของตนเอง

อุทยานธรณีทําการตลาดโดยตรงของผลิตภัณฑภูมิภาค

ภาคการทองเที่ยวมีการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวรวมกับภาคธุรกิจของทองถิ่น

คะแนนรวมสูงสุด

มีความพยายามอะไรบางที่ดําเนินการเพื่อสงเสริมความเชื่อมโยงระหวางอุทยานธรณี

กับธุรกิจในทองถิ่น (คะแนนประเมินตองไมเกิน 100 คะแนน)

มีเครอืขายความรวมมือของผูประกอบการในอุทยานธรณี ซึ่งสงเสริมการดําเนินการ

โดยอุทยานธรณี

มีขอตกลงรวมที่เปนทางการระหวางอุทยานธรณีกับหนวยงานพันธมิตร

ขอตกลงที่อุทยานธรณีที่ไดทํารวมกับธุรกิจตางๆ ในพื้นที่อยูเสมอมีอะไรบาง (ประเมิน

ตนเองไมเกิน 150 คะแนน)

การบริการ (การซอมแซม การจัดการ)

การออกแบบ การพิมพ

กลไกและหรือการบริการอื่นๆ ที่สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงธรณีวิทยา และการสื่อ

ความหมาย อาทิ การขนสง การแสดง ตูนทิรรศการ (แสดงรายละเอียด)

มีการสงเสริมการตลาดขายตรงผลผลิตทางการเกษตรในภูมิภาค

มีโครงการรวมลงทุนระหวางอุทยานธรณี ธุรกิจภาคเอกชนและองคกรทองถิ่น

คะแนนรวมสูงสุด

การสรางเครอืขาย (คะแนนประเมินตองไมเกิน 200 คะแนน)

คะแนนรวมสูงสุด

คะแนนรวมสูงสุด

มีการสงเสริมผลิตภัณฑหัตถกรรมของภูมิภาคอยางไร?

มีการสรางสรรคในการสงเสรมิการสรางผลิตภัณฑที่จําลองมาจากวัตถุทางธรณีวิทยา



17/17

เกณฑ การประเมิน ประเมินโดย

คะแนน ตนเอง ผูเชี่ยวชาญ
5.  การพัฒนาเศรษฐกจิในภูมิภาคอยางยั่งยืน

200

คะแนนรวม การประเมิน ประเมินโดย

สูงสุด ตนเอง ผูเชี่ยวชาญ

1,000

คะแนนรวมดานการประเมินตนเอง

สวนท่ี 5 การพัฒนาเศรษฐกิจ

ในภูมิภาคอยางย่ังยืน

คะแนนรวมสูงสุด


