
 
 

 
 

รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
Self Assessment Report (SAR) 

ประจ าปีการศึกษา 2556  
(ข้อมูล 1 มิ.ย. 56 – 31 พ.ค. 57) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 

 
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

เฉลมิพระเกียรต ิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ประจ าปีการศึกษา 2556 

(1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) 
 
 

 

 



 
สารบัญ 

            
ค าน า อธิการบดี   
บทสรุปผู้บริหาร       
บทที่ 1 สภาพปัจจุบันของหน่วยงาน            

1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ     
1.2 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์       
1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร      
1.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปัจจุบัน     
1.5 ข้อมูลพ้ืนฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ อาคารสถานที่     

บทที่ 2 ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพ  
ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีของ สกอ.       
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ     

 องค์ประกอบที่ 2  การเรียนการสอน       
 องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย        
 องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม      
 องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ      
 องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     
บทที่ 3    ส่วนสรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา       

3.1 ตารางที่ ส 1. สรุปการประเมินรายตัวบ่งชี้  
3.2 ตารางที่ ส 2. สรุปการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ  
3.3 ข้อสรุปตามองค์ประกอบคุณภาพทั้ง 9 ด้าน ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ตามมุมมองด้านการ

บริหารจัดการ และมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 
 
ภาคผนวก     

ก. รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการ 
ข. ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
ค. คณะผู้จัดท า SAR (Self Assessment Report)  
         



 
 ค าน า 

                                                                                                                                                      
การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นภารกิจที่สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครราชสีมา ได้ให้ความส าคัญตลอดมา ทั้งนี้เพ่ือปฏิบัติตามแนวนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถาบันได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องหวังผลให้เกิดการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพต่อองค์กรและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พันธกิจของสถาบันอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 

กระบวนการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ประจ าปี 2556 ของสถาบันวิจัย        
ไม้กลายเป็นหินฯ ประกอบด้วยรายละเอียดการด าเนินงาน และกิจกรรมตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 
31 พฤษภาคม 2557 ในรายงานประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้ 

 
ส่วนที่ 1 สภาพปัจจุบันของหน่วยงาน   
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพ  
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา 
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

 
 ความส าเร็จทั้งสิ้นเกิดจากความร่วมมือของคณาจารย์  นักวิจัย บุคลากรทั้งสถาบันรวมถึงองค์กรและผู้
ที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมร่วมกัน สถาบันวิจัยไม้กลายเป็น
หินฯ จึงใคร่ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
                      (ลงชื่อ)  
                                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ประเทือง  จินตสกุล) 

                                                      ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ  
 

 
 
 
  
 
 
 



บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ผลการประเมินตนเอง สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน ฯ  

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ได้ก าหนดให้มีระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษา โดยอาศัย
องค์ประกอบตามเกณฑ์ สกอ. สมศ. และองค์ประกอบตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด   6องค์ประกอบ และตัว
บ่งชี้ 10ตัวบ่งชี้ 

ตารางท่ี  1   สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยจ าแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

สกอ. สมศ. มรนม. สกอ.สมศ. สกอ.สมศ.   มรนม. 

1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์  

และแผนด าเนินงาน 

4.00 5.00 - 4.50 4.50 

2. การเรียนการสอน 4.00 - - 4.00 4.00 

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - - - - - 

4. การวิจัย 4.50 - - 4.50 4.50 

5. การบริการวิชาการแก่สังคม - - 5.00 - 5.00 

6. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม - - - - - 

7.การบริหารและการจัดการ  4.67 -   - 4.67 4.67 

8. การเงินและงบประมาณ - - - - - 

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3.00 - - 3.00 3.00 

คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 4.03 5.00 5.00 4.13 4.28 

ผลการประเมิน การ
ด าเนินงาน 

ระดับดี 

การ
ด าเนินงาน 

ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน 

ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน 

ระดับดี 

การด าเนินงาน 

ระดับดี 

   



 

จุดเด่น/แนวปฏิบัติที่ดี     จุดอ่อน/แนวทางพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญาปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 

       จุดเด่น/แนวปฏิบัติที่ดี 

 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มีปรัชญา วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และพันธกิจที่ชัดเจนในการด าเนินงาน 

       แนวทางเสริม 

สถาบันควรก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์และท าการประเมินผลแผน กลยุทธ์ 

องค์ประกอบที่ 2   การเรียนการสอน 

      ข้อค้นพบ/จุดอ่อน  

            - 

       แนวทางเสริม 

            ควรประชุมสรุปการด าเนินการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรต่อไป 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 

         จุดแข็ง 

            1. มีเครือข่ายการวิจัยที่เข้มแข็งท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

            2. มีระบบในการติดตามและเผยแพร่กระบวนการวิจัยที่ดี 

         แนวทางเสริม  

1.จัดกิจกรรมเสริมทางวิชาการและการวิจัยที่หลากหลายมากข้ึนเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์     

สถาบัน    

2.  ควรวางแนวทางเพ่ือพัฒนาไปสู่การจัดการความรู้ด้านการวิจัยในสถาบันต่อไป 

องค์ประกอบที่ 5การบริการวิชาการแก่สังคม 

จุดเด่น/แนวปฏิบัติที่ดี   

1.สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มีพิพิธภัณฑ์ซากดึกด าบรรพ์เด่นของโคราช  4  อาคาร คือ พิพิธภัณฑ์
ไม้กลายเป็นหิน พิพิธภัณฑ์ช้างดึกด าบรรพ์ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์  อาคารต้อนรับนักท่องเที่ยว (อาคารแพนด้า) 
ซึ่งทั้งหมดจัดเป็นแบบ นิทรรศการ ในระบบทีม่ีแสง สี เสียงและความเคลื่อนไหวเสมือนจริง เพ่ือให้บริการกับ
นักท่องเที่ยว และผู้ต้องการศึกษาหาความรู้ จึงท าให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก  



2. มีนักวิจัยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและปริญญาโทและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมที่
จะขับเคลื่อนสถาบัน ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

3.มีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องซากดึกด าบรรพ์อย่างต่อเนื่อง 

แนวทางเสริม 
    1.เพ่ิมกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ให้มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ชมที่เคยชมแล้วย้อนกลับมา

ชมอีกครั้ง 
    2.พัฒนาปรับปรุงรูปแบบนิทรรศการอย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

         จุดแข็ง 

             ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท างาน  

มีกระบวนการที่ส่งเสริมให้สถาบันสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันเรียนรู้ได้อย่างครบถ้วน 

         แนวทางพัฒนา 

              1. ควรน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะมาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

              2. ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและต่อยอดความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

              3. ควรน ารายงานการประเมินความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการประจ าสถาบัน เพ่ือพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะและน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข 

            4. ควรน าประเด็นอ่ืนๆในหน่วยงานด าเนินการจัดการความรู้เพ่ิมเติม 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

         จุดแข็ง 

            สถาบันให้ความส าคัญกับงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งผู้บริหารและบุคลากร 

         แนวทางพัฒนา 

             1. ควรน ากิจกรรมในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผนวกรวมกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และ
ประเมินผลการด าเนินงานทั้งกิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือเชื่อมโยงให้เห็น
ผลกระทบที่ไปปรับปรุงเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ 

            2.  สถาบันมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สนับสนุนองค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา แต่
ยังสามารถพัฒนาให้เป็นฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นและสรุปข้อมูลย้อนหลัง เพ่ือแสดงถึงผลงานต่างๆ ที่
ต่อเนื่องของสถาบันได้ 



   3. มีจุดเริ่มต้นในการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพกับหน่วยงานภายนอก สถาบันควรวางแผนให้
เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างงานเพ่ือให้ได้แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพต่อไป   

  4. การจัดเก็บเอกสารที่ชัดเจนเป็นไปตามงานที่ปฏิบัติ 

  

          

  

  

  

  

  

 



 
ภาคผนวก ค. 

คณะผู้จัดท า SAR (Self Assessment Report) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คณะผู้จัดท า SAR (Self Assessment Report) 

 
1. รายชื่อคณะกรรมการด าเนินงานการพัฒนาระบบราชการ ประกันคุณภาพและการพัฒนา  
    สถาบันสู่สากลของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี 

       สถาบันฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยไม้
กลายเป็นหินฯ ตามค าสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขท่ี 809/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานการพัฒนาระบบราชการ การประกันคุณภาพและการพัฒนาสถาบันสู่สากลของสถาบันวิจัยไม้
กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี คณะกรรมการประกอบด้วย 

 คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง  จินตสกุล  ประธานกรรมการที่ปรึกษา 
 ดร.วิฆเนศ  ทรงธรรม    กรรมการที่ปรึกษา 
 ดร.วิภานุ  รักใหม่     กรรมการที่ปรึกษา 
 ดร.ธราพงษ์  เพ็ชรประยูร             กรรมการที่ปรึกษา 
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บทที่ 1 ส่วนน า 
 

1.1  ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา 
 
1. ความเป็นมาและเอกลักษณ์ของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี ฯ 

ก าเนิดของพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินนั้น เริ่มจาก ดร. ปรีชา อุยตระกูล ร่วมกับหอการค้าจังหวัด
นครราชสีมา น าโดยนาย ทวิสันต์ โลณานุรักษ์ จัดประชุมสัมมนา ในเรื่อง "ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โคราชในทศวรรษหน้า” ที่โรงแรมสีมาธานี เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2537 ผศ. ดร. ประเทือง จินตสกุล หัวหน้า
ภาควิชาภูมิศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา ขณะนั้น เป็นผู้อภิปรายในที่ประชุม ได้เสนอสถานการณ์วิกฤติของ
ซากดึกด าบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน ในจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งเสนอโครงการอนุรักษ์ในรูปของอุทยาน         
และพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาขณะนั้น คือ นายสุพร สุภสร ร่วมประชุมอยู่
ด้วย จึงประกาศให้การสนับสนุนการอนุรักษ์โครงการดังกล่าวและต่อมาได้อนุมัติงบประมาณ  1 ล้านบาท        
เมื่อ 11 เมษายน 2538 ให้กับ ผศ. ดร. สมศักดิ์ ทองงอก อธิการบดีสถาบันราชภัฏนครราชสีมาในขณะนั้น 
ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทการอนุรักษ์ และการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินขึ้น 

     พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน มีพ้ืนที่ 80 ไร่ ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใต้งบประมาณ 150 ล้าน
บาท โดยการสนับสนุนผลักดันจากทุกภาคส่วน และด้วยพระมาหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตน์ ราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสนพระทัยและให้การสนับสนุน นับแต่การเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการไม้กลายเป็น
หิน จัดแสดงโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยพระองค์ทรงตระหนักในคุณค่า และปรารถนาให้มีการอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหิน 
รวมทั้งทรงติดตามการด าเนินงานโครงการนี้ตลอดมา 

      การด าเนินงานเพ่ือจัดตั้งอุทยานฯ มีความก้าวหน้ามาเป็นล าดับโดยการร่วมมือและสนับสนุนจาก
หลากหลายองค์กร เช่น จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ปฏิบัติการ รพช. องค์การบริหารส่วนจังหวัดโยธาธิการจังหวัด,
พรรคชาติพัฒนา,สถาบันราชภัฏนครราชสีมาและกรมทรัพยากรธรณี  จนเมื่อได้รับงบประมาณผูกพันปี        
2543– 2545 จ านวน 95 ล้านบาท โดยการเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการศูนย์วิจัยเพ่ือ
การศึกษาค้นคว้าอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครราชสีมา 
เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจัดเป็นโครงการเฉลิมพระกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
6 รอบ หรือ 72 พรรษา  ในวันที่ 5 ธันวาคม 2542 งบประมาณดังกล่าวใช้ในการจัดสร้างอาคารต่างๆ จ านวน    
17 อาคาร ซึ่งการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2545 และกรมทรัพยากรธรณีได้มอบศูนย์วิจัยฯ         
ให้จังหวัดนครราชสีมาบริหารจัดการต่อไป ในการนี้จังหวัดนครราชสีมาได้มอบหมายให้สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 



ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการศึกษาซากดึกด าบรรพ์เชิงวิชาการมาตั้งแต่ต้นเป็นผู้รับผิดชอบและบริหารจัดการศูนย์วิจัยฯตาม
วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งต่อไปโดยท างานเชิงบูรณาการกับทางจังหวัดและหน่วยงานอื่นๆ ภายในจังหวัด 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้เริ่มต้นบริหารศูนย์วิจัยฯ มาตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2547 โดยได้
จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วิจัยฯ ปีละ5 – 10 ล้านบาทนอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัด
นิทรรศการจากจังหวัดนครราชสีมา งบประมาณจัดสร้างรั้ว ถนน และลานจอดรถจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จนเมื่อปี พ.ศ. 2551 ได้รับการอนุมัติเปลี่ยนชื่อศูนย์วิจัยฯ เป็น “สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและ
ทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ”และยกเป็นหน่วยงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ   
ซึ่งสถาบันมีนิทรรศการแบ่งออกเป็น 3 พิพิธภัณฑ์ด้วยกัน คือ 
     1.พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน มีไม้กลายเป็นหินที่มีอายุตั้งแต่ 800,000- 330 ล้านปีและไม้กลายเป็นหินเนื้อ 
อัญมณี 
     2.พิพิธภัณฑ์ช้างดึกด าบรรพ์ มีซากช้างดึกด าบรรพ์จ านวน 9สกุลจาก 43 สกุลที่พบท่ัวโลก ไม่ว่าจะเป็นช้างสี่งา 
ช้างงาจอบ ช้างงาเสียม และบรรพบุรุษของช้าง 
     3.พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ มีชิ้นส่วนของไดโนเสาร์กินพืช และกินเนื้อ พร้อมทั้งวีดีโอแอนิเมชั่นให้ชมอีกด้วย 
2.   สภาพทางกายภาพของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
             ที่ตั้ง 
            พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ  มีชื่อท่ีเป็นทางราชการ  คือ  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากร
ธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ตั้งอยู่ที่  184  ถนน
มิตรภาพ –หนองปลิง  หมู่ที่ 7  บ้านโกรกเดือนห้า  ต าบลสุรนารี  อ าเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 
โทรศัพท์ :  044 – 370739-40 เว็บไซต์ : www.khoratfossil.org  ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมา 
25  กิโลเมตร  และห่างจากสวนสัตว์นครราชสีมา  5  กิโลเมตร เป็นสถาบันวิจัยและพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับมอบอาคาร
และครุภัณฑ์จากกรมทรัพยากรธรณีและจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่วันที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ. 2547  ปัจจุบัน
บริหารจัดการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

1.2  ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์  
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์  

    “เรียนรู้อดีต...เข้าใจปัจจุบัน...จินตนาการอนาคต” 
                (Learning  the past ,understanding the present and imagining the future) 
 
อัตลักษณ์ :         อนุรักษ์ บริการวิชาการและวิจัยฟอสซิลถิ่นไทย    
วิสัยทัศน์ :           สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ  จะเป็นสถาบันบรรพชีวินวิทยา                            
                      (Paleontological Institute)  ในลักษณะหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระและคล่องตัวสูง  



                          เพ่ือให้สามารถท างานและแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ ในการศึกษาวิจัย  อนุรักษ์และ
บริการวิชาการด้านซากดึกด าบรรพ์  
                          โดยจะเป็นผู้น าของโลกในด้านพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและช้างดึกด าบรรพ์ รวมทั้งเป็น
ผู้น าของอาเซียนในด้านพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ 
พันธกิจ : 

     1. ส ารวจ  รวบรวม  อนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์และทรัพยากรธรณีของท้องถิ่น 
     2. ศึกษาวิจัย น าเสนอผลงานวิจัย ด้านซากดึกด าบรรพ์และทรัพยากรธรณี 

                 3. จัดแสดงนิทรรศการและประชุมวิชาการ 
                 4. สร้างกระบวนการเรียนรู้และให้บริการทางวิชาการด้านซากดึกด าบรรพ์และ  ทรัพยากรธรณี 
                 5. ผลิตหรือสนับสนุนการผลิตบัณฑิตศึกษาด้านซากดึกด าบรรพ์และทรัพยากรธรณี 
 
 
3. ภาพอนาคตของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ  
      พัฒนาการและความคาดหวัง 
17 พ.ย. 2537                 ก าเนิดโครงการจัดสร้างอุทยานและพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน 
พ.ศ. 2538 –2546            ด าเนินการจัดสร้างศูนย์วิจัยและพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯเฉลิมพระเกียรติ 
พ.ศ.2547 –2549             เป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Center of Excellence)(สมศ.,2549)   
                                 ของ มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2550                    เป็นสถาบันความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Institute of Excellence) 
พ.ศ. 2553                    เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบรรพชีวินวิทยาระดับนานาชาติที่โดดเด่นในเอเชียตะวันออกเฉียง    
                                ใต ้(มรนม. 2553)พ.ศ. 2554มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
                             :  มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทางวิทยาศาสตร์บรรพชีวิน  และการท่องเที่ยว      
                                พิพิธภัณฑ์ ซากดึกด าบรรพ์ ของประเทศ 
พ.ศ.2561                     จังหวัดนครราชสีมาและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็น ผู้น า ของโลกด้าน    
                                พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและช้างดึกด าบรรพ์รวมทั้งเป็นผู้น าของอาเซียนด้าน  
                                พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ 
                          
4. ปัจจัยสนับสนุนความเป็นเลิศเฉพาะทาง 
      1.  ความโดดเด่นของท้องถิ่นในด้านซากดึกด าบรรพ์  ในระดับโลกและอาเซียน 
     2.  ความโดดเด่นด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์  ภูมิทัศน์  และสถาปัตยกรรมอาคาร 
     3.  การสนับสนุนจากหลายภาคส่วนและหลายระดับ  ทั้งภายในจังหวัด  ในประเทศและต่างประเทศ 
     4.  ความร่วมมือเป็นเครือข่ายการวิจัยกับต่างประเทศ  จีน  ญี่ปุ่น  ลาว อังกฤษ อเมริกา  ฝรั่งเศส               



         และภายในประเทศ กับมหาวิทยาลัย อ าเภอ เทศบาล และ อบต. ต่างๆ 
     5.  คณะวิจัยระดับปริญญาเอกที่มีผลงานวิจัยด้านซากดึกด าบรรพ์ของท้องถิ่น 
     6.  คณาจารย์และหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท-เอก ด้านบรรพชีวินวิทยาหรือ 
         ซากดึกด าบรรพ 

1.3  โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
โครงสร้างองค์กรและการบริหาร 

บุคลากรประจ าสถาบันทั้งหมด ประจ าปีงบประมาณ 2556 มีจ านวน 31 คน จ าแนกเป็น 
5.1 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสอน   8  คน  
5.2 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน 19 คน 
5.3 ลูกจ้างขั่วคราวรายเดือน 1 คน 
5.4 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  29 คน 

คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                   
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเทือง  จินตสกุล ประธานกรรมการ 
นายอักษร  แสนใหม่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
นายธีระ  วรรธนปกรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
นางสุบงกช วงศ์วิชยากรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดร.วิฆเนศ  ทรงธรรม กรรมการ 
ดร.รัตนาภรณ์  หันตา กรรมการและเลขานุการ 
 
คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา     

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเทือง  จินตสกุล ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
ดร. วิฆเนศ  ทรงธรรม รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
ดร. วิภานุ  รักใหม ่ รองผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ 
ดร.ธราพงษ์  เพ็ชรประยูร รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
นางปัทมาภรณ์  อ าไพกูล หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
ดร. รัตนาภรณ์  หันตา ตัวแทนคณะกรรมการประจ าสถาบัน 



   
                                                                                  
        พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสอน – สายสนับสนุน ประจ าสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
 
ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเทือง  จินตสกุล ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
2 ดร. วิฆเนศ  ทรงธรรม อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา 
3 ดร. วิภานุ  รักใหม ่ อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา 
4 ดร. รัตนาภรณ์  หันตา อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา 
5 นายจรูญ  ด้วงกระยอม อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก) 
6 ดร.ธราพงษ์  เพ็ชรประยูร อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา 
7 ดร.วิไลลักษณ์  นาคศรี อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา 
8 ดร.นารีรัตน์  บุญไชย ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านไม้กลายเป็นหิน 
9 ดร.ยูอิจิโระ  นิชิโอกะ อาจารย์ชาวต่างประเทศ สังกัดสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
10 ดร.ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา 
11 นางปัทมาภรณ์  อ าไพกูล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
12 นางสาวนุชนารถ  จันทร์พิทักษ์ นักจัดการงานทั่วไป 
13 นางสาวภคภรณ์  สิงห์วชิระวรกุล นักวิเทศสัมพันธ์ 
14 นางสาวสุพรรณี โชคคุณ นักวิชาการศึกษา 
15 นางนันทนา  กุลพฤทธิ์เมธา นักวิชาการศึกษา 
16 นายไกรศรี  เต้นปักษี นักวิชาการศึกษา  
17 นางลาวัลย์  ตอสกุล นักวิชาการศึกษา(มัคคุเทศก์)  



ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

18 นางอรวรรณ จรปรุ นักวิชาการศึกษา  
19 นายประภาส จันทร์สม นักวิชาการช่างศิลป์ 
20 นางสาววนิดา คอนจอหอ นักวิชาการศึกษา(ช่างศิลป์) 
21 นางสาวสุภัทรา บุญล าพู นักวิชาการศึกษา(ช่างศิลป์) 
22 นางสาวณัฐกฤตา  บุษรา นักประชาสัมพันธ์ 
23 นางสาวนิสากร คุณวงศ์ มัคคุเทศก์(ภาษาต่างประเทศ) 
24 นางสาวกรองแก้ว เจนจิตไพบูลย์ นักวิชาการศศึกษา (ธรณีวิทยา) 
25 นางสาวนันทิดา แพปรุ นักวิชาการศึกษา (ผู้ช่วยภัณฑารักษ์) 
26 นางสาววิชิตา ตอมพุดซา นักวิชาการเงินการบัญชี 
27 นางสาววรางคณา นามแสง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
28 นางสาวปิยวดี พิพัฒน์วัชรา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
29 นายสมเกียรติ สิบพลกรัง ช่างไฟฟ้า 
30 นายพิศณุ กุลพฤทธิ์เมธา ช่างเทคนิค 
31 นายสุพจน์ สีสังบุญ พนักงานขับรถ 
   
           พนักงานลูกจ้างรายวัน จ านวน 30 คน ประจ าสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ  -สกุล 

  
ต าแหน่ง 

1 นายบุญธรรม รวมดอน รปภ. 
2 นายสยาม ดอนแนไพร รปภ. 
3 นายเจริญ  แพปรุ รปภ. 
4 นายบุญชิด  สินใหม ่ รปภ. 
5 นางจงกลนี  ศรีรัมย์ แม่บ้าน 
6 นางสมหวัง  งวดโคกกรวด แม่บ้าน 
7 นางสาวพยอม  ใสใหม่ แม่บ้าน 
8 นางประเทือง ดอนแนไพร แม่บ้าน 
9 นางสมบุญ รวมดอน คนสวน 



ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

10 นายวิตร์ รักมิตร คนสวน 
11 นายผล เสือสูงเนิน คนสวน 
12 นางแสวง  ภมรพล คนสวน 
13 นายเย็น คเชนทร์ชาติ คนสวน 
14 นางด ารงค์  คนคม คนสวน 
15 นายสุริพล  ปราบจะนด คนสวน 
16 นายเอกรัฐ คเชนทร์ชาติ คนสวน 
17 นายสมมิตร คเชนทร์ชาติ คนสวน 
18 นางสาวธิดารัตน์ โหราฤทธิ์ พนักงานขายของที่ระลึก 
19 นางสาวสัมพันธ์ คะเชนทร์ชาติ พนักงานขายบัตร 
20 นางสาวชลธิชา ลายหมื่นไว มัคคุเทศก์ 
21 นางสาวรุ่งรัตน์ จั้นอรัญ มัคคุเทศก์ 
22 นายนฤมล  ลายหมื่นไว มัคคุเทศก์ 
23 นางสาวไพรินทร์ สิบพลกรัง มัคคุเทศก์ 
24 นางสาวอุไรวรรณ ประเสริฐสังข์ มัคคุเทศก์ 
25 นางสาวนัทภร อาษาสุวรรณ ธุรการ 
26 นายวิทวัส  พูนเจดีย์ ธุรการ 
27 นางฟ้าสาง สาอุตม์ ธุรการ 
28 นายสันชัย ณีสันเทียะ ผู้ช่วยช่างทั่วไป 
29 นางสาวมยุรี ยศกลาง ช่างศิลป์ 

   
      พนักงานลูกจ้างรายเดือน จ านวน 1  คน ประจ าสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ  -สกุล ต าแหน่ง 

1 นางสาวสุมาลี มุสิกา ผู้ช่วยนักวิจัย 
   
 หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 



ปีงบประมาณ 2556 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น       12,580,600                          บาท 
งบแผ่นดิน=9,360,000 บาท     งบ บ.กศ.งวด 1 =271,360  บาท    งบ กศ.ปช. งวด 2 =2,836,600  บาท      
  
 

ประเภท จ านวนเงิน คิดเป็นร้อยละ 
งบบุคลากร 271,360.00 3.05 
งบด าเนินงาน 00.00 00.00 
งบลงทุน 2,836,600.00 22.55 
งบเงินอุดหนุน 00.00 00.00 
งบรายจ่ายอื่น 9,360,000.00 74.40 
   
  
ปีงบประมาณ 2557 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น  17,550,000  บาท 
งบแผ่นดิน=  9,360,000บาท    งบกองทุนบริการวิชาการ =8,190,000 บาท 
  
 

ประเภท จ านวนเงิน คิดเป็นร้อยละ 
งบบุคลากร 00.00 00.00 
งบด าเนินงาน 00.00 00.00 
งบลงทุน(ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) 1,600,000.00 9.12 
งบเงินอุดหนุน 15,950,000.00 90.88 
งบรายจ่ายอื่น 00.00 00.00 
   
  
 



 
บทที่ 3 ส่วนสรุป 

 
 3.1  ตารางที่ ส 1. สรุปการประเมินรายตัวบ่งชี้เฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. 
 ใส่ ตารางที่ ส 1 
  
 ตารางท่ี ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบ

คุณภาพ 
     

            ประเภทสถาบัน :กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี      
                      
  ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน   
      ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) 
(เกณฑ์ สกอ.)   

  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 7ข้อ  4 คะแนน - - 6 4   

  ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 6 ข้อ  4 คะแนน - - 5 4   

  ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 6 ข้อ 4 คะแนน - - 7 4   

  ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 5 ข้อ 5 คะแนน - - 5 5   

  ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 7 ข้อ 4คะแนน - - 7 5   

  ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 5ข้อ 5 คะแนน - - 5 5   

  ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 5ข้อ 4คะแนน - - 5 4   

  ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 7 ข้อ 4 คะแนน - - 6 3   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 3.2  ตารางที่ ส 2. สรุปการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. 
 ใส่ ตารางที่ ส 2 
  
 ตารางท่ี ส.2  ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ    
          ประเภทสถาบัน :กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี    
                  
 องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน หมาย

เหตุ 
 

   I P O รวม 0.00<=1.50การ
ด าเนินงานต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การ
ด าเนินงานต้อง
ปรับปรุง 
2.51–3.50 การ
ด าเนินงานระดับ
พอใช้ 
3.51-4.50 การ
ด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การ
ด าเนินงานระดับดีมาก 

   

 องค์ประกอบที่ 1   4.00   4.00 การด าเนินงานระดับดี    

 องค์ประกอบที่ 2   4.00   4.00 การด าเนินงานระดับดี    

 องค์ประกอบที่ 4   4.50   4.50 การด าเนินงานระดับดี    

 องค์ประกอบที่ 7   4.67   4.67 การด าเนินงานระดับดี
มาก 

   

 องค์ประกอบที่ 9   3.00   3.00 การด าเนินงานระดับ
พอใช้ 

   

 เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

0.00 4.25 0.00 4.25 การด าเนินงานระดับดี    

 ผลการประเมิน การด าเนินงาน
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 

การด าเนินงาน
ระดับดี 

การด าเนินงาน
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 

       



  
 3.3  ตารางที่ ส 3. สรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. 
 ใส่ ตารางที่ ส 3 
         
 ตารางท่ี ส.3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา    
          ประเภทสถาบัน :กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี    
                  
 มาตรฐาน

อุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน หมาย

เหตุ 
 

   I P O รวม 0.00<=1.50การ
ด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51–2.50 การ
ด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การ
ด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การ
ด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การ
ด าเนินงานระดับดีมาก 

   

 มาตรฐานที่ 2 ก   4.00   4.00 การด าเนินงานระดับดี    

 มาตรฐานที่ 2 ข   4.00   4.00 การด าเนนิงานระดับดี    

 มาตรฐานที่ 3   5.00   5.00 การด าเนินงานระดับดี
มาก 

   

 เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของ 
ทุกมาตรฐาน 

#Error 4.25 #Error 4.25 การด าเนินงานระดับดี    

 ผลการประเมิน #Error การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 

#Error        

 
 
 
 



 
 3.4  ตารางที่ ส 4. สรุปการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการเฉพาะตัวบ่งช้ีของ สกอ. 
 ใส่ ตารางที่ ส 4 
 ตารางท่ี ส .4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ     
             ประเภทสถาบัน :กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี       
            
 มุมมองด้านการบริหาร

จัดการ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน หมายเหตุ   

   I P O รวม 0.00<=1.50การ
ด าเนินงานต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การ
ด าเนินงานต้อง
ปรับปรุง 
2.51–3.50 การ
ด าเนินงานระดับ
พอใช้ 
3.51-4.50 การ
ด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การ
ด าเนินงานระดับดี
มาก 

    

 ด้านกระบวนการ
ภายใน 

  4.00   4.00 การด าเนินงานระดับดี     

 ด้านบุคลากรการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

  5.00   5.00 การด าเนินงานระดับดี
มาก 

    

 เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกมุมมอง 

0.00 4.25 0.00 4.25 การด าเนินงานระดับดี     

 ผลการประเมิน การ
ด าเนินงา

นต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

การ
ด าเนินงาน

ระดับด ี

การ
ด าเนินงาน

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

        

 
 



 
3.5 ข้อสรุปตามองค์ประกอบคุณภาพทั้ง 9 ด้าน ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ตามมุมมองด้านการบริหาร
จัดการ และตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และวิธีปฏิบัติและผลการด าเนินงานที่เป็นแบบอย่างท่ีดี หรือ
นวัตกรรมที่สร้างขึ้น (ถ้ามี) 
1. สรุปผลการประเมินตนเอง 
           สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ  ได้ด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้  มีผลการประเมินตนเอง 
จ าแนกตามตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในแต่ละ
องค์ประกอบและจ าแนกตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละมาตรฐานสรุปได้ดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  

องค์ประกอบ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

=บรรลุ 
=ไม่บรรลุ 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และ
แผนด าเนินงาน 

   

ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  
(สกอ.1.1) 

7ข้อ/4 
คะแนน 

6ข้อ(1,2,3,4,5,6) × 

ตัวบ่งชี้ 1.1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้น
และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถาบัน (สมศ.17) 

5 ข้อ/5
คะแนน 

5ขัอ( 1,2,3,4,5 ) √ 

2. การเรียนการสอน    
ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4) 

6 ข้อ/4
คะแนน 

5 ข้อ (1,2,3,4,5) × 

4. การวิจัย    
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.1) 

6 ข้อ/4 
คะแนน 

7 ข้อ (2,3,4,5,6,7,8) √ 



 
 

องค์ประกอบ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

=บรรลุ 
=ไม่บรรลุ 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

4. การวิจัย(ต่อ)    
ตัวบ่งชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
(สกอ.4.2) 

5ข้อ/5
คะแนน 

5ข้อ(1,2,3,4,5) √ 

5. การบริการวิชาการแก่สังคม    
ตัวบ่งชี้ 5.2.5 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบรรพชีวินระดับ
นานาชาติที่โดดเด่นในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ (มรนม.1) 

5ข้อ /5 
คะแนน 

5ข้อ(1,2,3,4,5) √ 

7.การบริหารและการจัดการ    
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.7.1) 

7 ข้อ/4
คะแนน 

7 ข้อ (1,2,3,4,5,6,7) √ 

ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้ (สกอ.7.2) 

5 ข้อ / 5 
คะแนน 

5 ข้อ (1,2,3,4,5) √ 

ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง  
(สกอ.7.4) 

5 ข้อ/4 
คะแนน 

5 ข้อ (1,2,3,4,6) √ 

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    
ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1) 

7 ข้อ/4 
คะแนน 

6 ข้อ (1,2,3,4,5,7) × 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. เป้าหมายการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งช้ีในรอบ 5 ปี ของ  
    สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ประจ าปีการศึกษา 2554 - 2558   

องค์ประกอบ 
เป้าหมายการด าเนินงาน ปี2554-2558 

2554 2555 2556 2557  2558 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
1.1 มีการก าหนดปรัชญาและวิสัยทัศน์ ตลอดจนมี

กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนด าเนินงานและมีการ
ก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนให้ครบทุก ภารกิจ 

5 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 

1.1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ.17) 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

(สกอ.2.4) 
6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 

องค์ประกอบที่  4 การวิจัย 
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

(สกอ.4.1) 
5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ (สกอ.4.2) 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
5.2.5 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน

บรรพชีวินระดับนานาชาติที่โดดเด่นในอาเซียน      
(มรนม.1) 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของ

สถาบัน (สกอ.7.1) 
6 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.7.2) 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4) 

 
5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

(สกอ.9.1) 
5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 



 
 
 



 
 



บทที่ 2 ส่วนส ำคัญ 
 
 
ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.  
 
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  และแผนด าเนินการ  
องค์ประกอบที่ 2  การเรียนการสอน  
องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย  
องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ  
องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
 
 
 
 
 

 
  
 



องค์ประกอบที่  1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  และแผนด าเนินการ 
 
องค์ประกอบที่  1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  และแผนด าเนินการ  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1   กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 
ข้อ 

มีการด าเนินการ 2 
หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 4 
หรือ 5 ข้อ  

มีการด าเนินการ 6 
หรือ 7 ข้อ  

มีการด าเนินการ 8 ข้อ  

 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก. ตน

. 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับนโยบายของสภา
สถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบัน และได้รับความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็น
แผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติ
สถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 
2 (พ.ศ.2551 – 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2551 – 2554)  

สถาบันได้มีการน าเสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อ
คณะกรรมการประจ าสถาบัน(สม.1.1.1)
แล้วน ามาแก้ไขตามค าชี้แนะของ
คณะกรรมการประจ าสถาบันโดยผ่านการ
ประชุมกรรมการบริหารสถาบัน(สม.1.1.2) 
พร้อมกันนี้สถาบันได้ด าเนินการปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันโดยได้รับการมีส่วนร่วม
จากบุคลากรในสถาบันได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็นพร้อมรับทราบข้อมูลร่วมกันอย่าง
ทั่วถึงในการประชุมบุคลากร  อีกท้ังสถาบัน
ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันในระหว่างวันที่ 
7-8 พฤษภาคม 2557 อีกครั้งเพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน
สถาบันเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น
(สม.1.1.3  -  สม.1.1.5)  

   สม.1.1.1 รายงานการ
ประชุม  คณะกรรมการ
ประจ าสถาบัน ครั้งที่ 1/2556 

   สม.1.1.2 รายงานการ
ประชุม  คณะกรรมการ
บริหารสถาบัน  ครั้งที่ 
2/2556 

   สม.1.1.3 แผนยุทธศาสตร์
ของ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็น
หิน เล่ม3(ปี 2557-2560) 

   สม.1.1.4 แผนยุทธศาสตร์
ของ  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็น
หิน เล่ม3(ปี 2557-2560)
ฉบับปรับปรุง 

    สม.1.1.5  ค าสั่งที ่
3084/2557 เรื่องเข้า ร่วม

http://www.cheqa.nrru.ac.th/che2556Univ/FileStore/2556/14800/01051/&#3611;&#3619;&#3632;&#3592;&#3635;  1....56.JPG
http://www.cheqa.nrru.ac.th/che2556Univ/FileStore/2556/14800/01051/&#3611;&#3619;&#3632;&#3592;&#3635;  1....56.JPG
http://www.cheqa.nrru.ac.th/che2556Univ/FileStore/2556/14800/01051/&#3585;&#3610; 2....56.JPG
http://www.cheqa.nrru.ac.th/che2556Univ/FileStore/2556/14800/01051/&#3585;&#3610; 2....56.JPG
http://www.cheqa.nrru.ac.th/che2556Univ/FileStore/2556/14800/01051/1.1.3.JPG
http://www.cheqa.nrru.ac.th/che2556Univ/FileStore/2556/14800/01051/1.1.3.JPG
http://www.cheqa.nrru.ac.th/che2556Univ/FileStore/2556/14800/01051/1.1.4.JPG
http://www.cheqa.nrru.ac.th/che2556Univ/FileStore/2556/14800/01051/1.1.4.JPG
http://www.cheqa.nrru.ac.th/che2556Univ/FileStore/2556/14800/01051/1.1.5.JPG
http://www.cheqa.nrru.ac.th/che2556Univ/FileStore/2556/14800/01051/1.1.5.JPG


ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

  2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับ
สถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน  

สถาบันได้มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และ
แผนยุทธศาสตร์รวมทั้งแนวปฏิบัติการต่างๆ
ให้กับบุคลากรทุกฝ่ายได้รับทราบและ
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลดีต่อสถาบัน ในการ
ประชุมบุคลากรของสถาบันครั้งที่1/2557 
(สม.1.1.6) และบน 
website  http://www.khoratfossil.or
g (สม.1.1.7) อีกทั้งสถาบันได้จัดให้มีการ
ประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน 
เพ่ือสามารถจัดท าเป็นแผนในการพัฒนา
สถาบันสู่ความเป็นเลิศได้ในอนาคต 5 ปี 
ข้างหน้าโดยได้ประชุมร่วมกับบุคลากรทุก
ฝ่ายให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อ
น าเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป     
(สม.1.1.3-1.1.5)  

   สม1.1.6รายงานการ
ประชุมบุคลากรครั้งที่1/2557 

  สม1.1.7 เว็บไซต์ สถาบันวิจัย

ไม้กลายเป็นหนิฯ     

www.khoratfossil.org 

  3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์
เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 
พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการทางวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

1) สถาบัน มีการด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ แปลงแผนให้เป็นกลยุทธ์
ครอบคลุมถึง 4 พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
คือ - ด้านการเรียนการสอน สถาบันได้มี
อาจารย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่สถาบันเข้าร่วม
สอนในคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมาจ านวนทั้งสิ้น 8 ท่าน 
(สม.1.1.8)      - ด้านการวิจัย  นักวิจัย
ของสถาบันได้น าเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูป
บทความ และการน าเสนอผลงานวิจัยและ
สร้างเครือข่ายด้านบรรพชีวินวิทยาใน
ระดับชาติและต่างประเทศ (สม.1.1.9) 
ดังนี้                 
       1. เรื่อง Biostratigraphical review 
of the late Neogene artiodactyls in 

  สม.1.1.8 ตารางสอน
อาจารย์ในสถาบัน 

  

 

 

  สม.1.1.9 เอกสารสรุป
รายชื่อ ผลงานวิจัยของ    

สถาบัน 

  

   สม.1.1.10  รายงาน   

เรื่อง Biostratigraphical   
review of the late   
Neogene artiodactyls  in 
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northeastern Thailand น าเสนอผลงาน 
วิจัยโดย Dr.Yuichiro Nishioka ณ 
University Technology Petronas 
เมืองอิโปห์ รัฐเปรัค สหพันธรัฐมาเลเซีย
(สม.1.1.10)                 
       2.  เรื่อง Holocene sea-level 
fluctuation in the Lower Central 
Plain of Thailand:implications of 
Lower Central Plain development 
and human settlements น าเสนอ
ผลงานวิจัยโดย ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม ณ 
เกาะพานาย จัหวัดอัคคัน ประเทศ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
(สม.1.1.11)                
       3 เรื่อง Sedimentary facies and 
paleoenvironment of a Pleistocene 
fossil site in Nakhon Ratchasima 
province, northeastern Thailand 
น าเสนอผลงานวิจัยโดย ผศ.ดร.ประเทือง 
จินตสกุล, ดร.รัตนาภรณ์ หันตา, อ.จรูญ 
ด้วงกระยอม (สม.1.1.12)             
      4. เรื่อง Sedimentary Facies and 
Depositional Environment of the 
Lower Cretaceous Khok Kruat 
Formation Ratchasima in NE 
Thailand น าเสนอผลงานวิจัยโดย ผศ.ดร.
ประเทือง จินตสกุล ณ มหาวิทยาลัยจังหวัด
ฟูกุอิ และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จังหวัดฟูกุอิ 
ประเทศญี่ปุ่น   (สม.1.1.13 )              
      5. เรื่อง A new turtle shell of 
Basilochelys  macrobios in the Thai 
dinosaur valley fills interrogations 
concerning its anatomy น าเสนอ

northeastern   Thailand 

  

 สม.1.1.11 รายงาน เรื่อง  
Holocene  sea-level 
fluctuation in  the Lower 
Central Plain of 
Thailand:implications of 
Lower Central Plain  

development and 
human settlements 

 สม.1.1.12 รายงานเรื่อง   

Petrography,mineralogy  
and grochemistry of 
Cretaceous sediment 
samples from 
western  Khorat Plateau, 
Thailand,  and 
considerations on  their 
provenance 

 

 

 

 

  สม.1.1.13 รายงาน.   

 เรื่องSedimentary Facies 
and Depositional 
Environment of the 
Lower Cretaceous  

Khok Kruat Formation 
Ratchasima in NE  
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ผลงานวิจัยโดย ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี  ณ 
มหาวิทยาลัยจังหวัดฟูกุอิ และพิพิธภัณฑ์
ไดโนเสาร์จังหวัดฟูกุอิ  มหาวิทยาลัยวาเซ
ดะและเมืองคูจิ  (อิวาเตะ) ประเทศญี่ปุ่น
(สม. 1.1.14) 
        6. เรื่อง The large-bodied 
theropod dinosaurs studied in asia 
and the potentiality for future 
discoverie in thailand น าเสนอ
ผลงานวิจัยด้วยวาจาโดย ดร.ดวงสุดา โชค
เฉลิมวงศ์ ณ มหาวิทยาลัยจังหวัดฟูกุอิ และ
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดฟูกุอิ ประเทศ
ญี่ปุ่น(สม. 1.1.15 )            
      7. เรื่อง Age paradox of the 
dinosaur-bearing continental red bed 
formation in northeastern thailand 
น าเสนอผลงานวิจัยโดย ดร.วิฆเนศ ทรง
ธรรม มหาวิทยาลัยจังหวัดฟูกุอิ และ
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดฟูกุอิ ประเทศ
ญี่ปุ่น(สม. 1.1.16 )       
      - ด้านการบริการวิชาการ  สถาบันได้
มีผลการบริการวิชาการจ านวนทั้งหมด 
5  โครงการ ดังนี้                 
       1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่าย
เยาวชนนักคิดวิทยาศาสตร์                 
       2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทรัพยากรแร่และหินในท้องถิ่น                
       3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่าย
เยาวชนนักคิดวิทยาศาสตร์                
       4. โครงการนักวิจัยน้อยตามรอยซาก
ดึกด าบรรพ์                 
       5. โครงการอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหิน
กลางแจ้ง  ซึ่งทุกโครงการประเมินผลและ

Thailand 

  สม.1.1.14 รายงาน. เรื่อง A 
new  turtle shell of 
Basilochelys  macrobios  
in the Thai dinosaur  
valley fills interrogations 
concerning its anatomy 

  สม.1.1.15 รายงานเรื่อง 
The large- bodied 
theropod dinosaurs 
studied in  asia and the 
potentiality for  future 
discoverie in  thailand 

  สม.1.1.16 รายงานเรื่อง 
Age  paradox of the  
dinosaur-bearing 
continental red bed  
formation in northeastern 
thailand 

  สม.1.1.17 รายงานสรุป 
 ผลการบริการวิชาการ 
ในรอบปีการศึกษา2556 

  สม.1.1.18  บันทึกข้อความ
เชิญร่วม ท าบุญงานกฐินและ
ผ้าป่า ประจ าปี 

  

  สม.1.1.19รายงานการขุด
ค้นซากดึกด าบรรพ์ 

  สม.1.1.20 รายงานเอกสาร
ซาก ดึกด าบรรพ์ ประจ าปี
การศึกษา 2557 
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ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกๆฝ่าย 
(สม.1.1.17)       
       - ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 สถาบันได้ร่วมสืบสานประเพณีงานกฐิน
และงานทอดผ้าป่าร่วมกับชุมชุนที่วัดโกรก
เดือนห้าเป็นประจ าทุกปีและได้เข้าร่วมงาน
วันวิสาขบูชาพุทธบารมี ประจ าปี 2557กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
(สม.1.1.18)          
      2) สถาบันได้มีการด าเนินงานพันธกิจ
ทั้ง 5 ข้อ ของสถาบัน 
ดังนี้                      
              1. ส ารวจ รวบรวม อนุรักษ์ซาก
ดึกด าบรรพ์ และทรัพยากรธรณีของท้องถิ่น 
โดยสถาบันได้มีการรวบรวมส ารวจอนุรักษ์
ซากดึกด าบรรพ์ของท้องถิ่นโดยมีการเข้า
ร่วมกับประเทศญี่ปุ่นในการขุดค้นซากดึกด า
บรรพ์(สม.1.1.19)และการน าเสนอรายงาน
กรมทรัพยากรธรณี 
(สม.1.1.20)                   
              2. ศึกษาวิจัยน าเสนอ
ผลงานวิจัยด้านซากดึกด าบรรพ์และ
ทรัพยากรธรณีโดยสถาบันได้ศึกษางานวิจัย
ด้านซากดึกด าบรรพ์ รวมไปถึงการน าเสนอ
ผลงานวิจัยในประเทศและ
ต่างประเทศ   (สม.1.1.9)                      
             3. การแสดงนิทรรศการและ
ประชุมวิชาการ สถาบันมีผลการแสดง
นิทรรศการทั้งภายในพิพิธภัณฑ์ท้ัง 4 
อาคาร ได้แก่ อาคารพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็น
หิน ,อาคารพิพิธภัณฑ์ช้างดึกด าบรรพ์,
อาคารพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ และอาคาร
ต้อนรับนักท่องเที่ยว(แพนด้า)(สม.1.1.21) 

 

  สม.1.1.21 ภาพนิทรรศการ
ภายใน  สถาบันทั้ง 4อาคาร 

  

  สม.1.1.22 สรุปผลการ
ด าเนินงาน นิทรรศการ
เคลื่อนที่ 

  

  สม.1.1.23 สรุปผลการเข้า
ร่วมประชุม วิชาการจ านวน7 
ครั้ง 

  

  สม.1.1.24 สรุปผลการ
ให้บริการ ทางวิชาการจ านวน
5 โครงการ 

  สม.1.1.25 ตารางเรียนและ
ผู้สอนราย วิชาธรณีวิทยาและ
ชีววิทยา  

https://onedrive.live.com/redir?resid=FACE2F203BF6215!194&amp;authkey=!AOpa7wa-iGxDsJI&amp;v=3&amp;ithint=photo%2c.JPG
https://onedrive.live.com/redir?resid=FACE2F203BF6215!194&amp;authkey=!AOpa7wa-iGxDsJI&amp;v=3&amp;ithint=photo%2c.JPG
https://onedrive.live.com/redir?resid=FACE2F203BF6215!193&amp;authkey=!ANy7I6Nk_TpNrVY&amp;v=3&amp;ithint=photo%2c.JPG
https://onedrive.live.com/redir?resid=FACE2F203BF6215!193&amp;authkey=!ANy7I6Nk_TpNrVY&amp;v=3&amp;ithint=photo%2c.JPG
https://onedrive.live.com/redir?resid=FACE2F203BF6215!196&amp;authkey=!AFhW4Rrso_JZ2Dg&amp;v=3&amp;ithint=photo%2c.JPG
https://onedrive.live.com/redir?resid=FACE2F203BF6215!190&amp;authkey=!AK9fLoYEYRBXK9A&amp;v=3&amp;ithint=photo%2c.JPG
https://onedrive.live.com/redir?resid=FACE2F203BF6215!199&amp;authkey=!AG1G5t4XwRJq5PY&amp;v=3&amp;ithint=photo%2c.JPG
https://onedrive.live.com/redir?resid=FACE2F203BF6215!199&amp;authkey=!AG1G5t4XwRJq5PY&amp;v=3&amp;ithint=photo%2c.JPG


รวมไปถึงการร่วมมือกับหน่วยงานและ
เครือข่ายในการจัดแสดงนิทรรศการ
เคลื่อนที่จ านวน 6 ครั้ง(สม.1.1.22) อีกท้ัง
ยังมีการเข้าร่วมประชุมงานวิชาการ จ านวน 
7 ครั้ง(สม.1.1.23)         
            4. สร้างกระบวนการเรียนรู้และ
ให้บริการทางวิชาการ ด้านซากดึกด าบรรพ์
และทรัพยากรธรณี การสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ สถาบันได้ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ให้เกิดภายในพิพิธภัณฑ์ทั้ง 4 หลัง เพ่ือให้ผู้
เข้าชมได้เรียนรู้และเพลิดเพลินไปกับการ
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ อีกท้ังสถาบันได้ให้
ความส าคัญกับการจัดการบริการวิชาการ
ให้กับสถาบันการศึกษาและบริการวิชาการ
ให้กับบุคลากรภายในด้วย จ านวนทั้งหมด 5 
โครงการ เป็นโครงการเผยแพร่ให้กับ
หน่วยงานภายนอกและภายใน 
(สม.1.1.24)                    
             5.ผลิตหรือสนับสนุนการผลิต
บัณฑิตศึกษาด้านซากดึกด าบรรพ์และ
ทรัพยากรธรณีโดยสถาบันได้ร่วมมือกับทาง
คณะวิทยาศาสตร์เข้าไปร่วมสอนในวิชา
ธรณีวิทยาและชีววิทยา จ านวน 3 รายวิชา 
(สม.1.1.25) ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้
ทางด้านบรรพชีวิน   

  4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการประจ า ปี และค่า
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  

        สถาบันมีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน
และได้น าข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์มา
แปลงเป็นแผนปฏิบัติการงบประมาณ 
พ.ศ.2556 มีการจัดท าตัวบ่งชี้ และ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่
ชัดเจน (สม.1.1.26 -1.1.28)  

  สม.1.1.26 แผนยุทธศาสตร์ 
เล่ม 3 ปี   2557-2560 

  สม.1.1.27 แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.2557 

  สม.1.1.28 ค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปี 
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2556-2557   

  5 มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีครบ 4 พันธกิจ  

สถาบันมีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีครบทุกพันธกิจ โดยมีหน่วยงาน
รับผิดชอบด าเนินการด้านต่างๆ มีก าหนดใน
แผนมีปฏิทินที่ชัดเจนในการด าเนินการซ่ึง
ทางสถาบันได้ก าหนดผู้รับผิดชอบโดยตรง
ในแต่ละโครงการที่ชัดเจนและได้ด าเนินการ
ปฏิบัติเป็นไปตามแผนของ
สถาบัน  (สม.1.1.29-สม.1.1.31)  

  สม.1.1.29 แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

  สม.1.1.30ปฏิทินประจ าปี
ของสถาบัน  

  สม.1.1.31 สรุปโครงการ
กิจกรรมที่ด าเนินงานตามแผน  

  6 มีการติดตามผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา  

สถาบันมีการติดตามผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของแผนงานการด าเนินการประจ าปี
โดยได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการ การใช้
เงินงบประมาณให้เป็นไปตามไตรมาสเป็น
ระยะๆ รวมไปถึงผลสรุปการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  และน าข้อมูล
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน                   
(สม.1.1.31- สม.1.1.34)  

  สม.1.1.32แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

  สม.1.1.33รายงานการใช้
งบประมาณ ตามไตรมาส  

 สม.1.1.34รายงานการ
ประชุม คณะกรรมการ
บริหาร   ครั้งที่  1/2557  

  7 มีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพ่ือ
พิจารณา  

มีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ต่อ  คณะกรรมการบริหาร
เพ่ือเป็นข้อมูลศึกษาแนวทางการพัฒนาของ
สถาบันต่อไป(สม.1.1.34)  

สม.1.1.35   รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ครั้งที่1/2557  
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

6ข้อ/4 คะแนน 6 4.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

7ข้อ 4 คะแนน 6 4.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

7ข้อ  4 คะแนน - - ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

 
 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
  

- 
 
 
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 1 
จุดแข็ง  : สถาบันได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์สอดคล้องกับพันธกิจที่ชัดเจน 
แนวทางเสริม : สถาบันควรก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ทุกๆแผนและท า    
                      การประเมินผลตามแผนกลยุทธ์ 
จุดอ่อน  : สถาบันไม่ได้น าแผนเสนอต่อคณะกรรมการประจ าสถาบัน 
แนวทางแก้ไข : น าแผนเสนอต่อคณะกรรมการประจ าสถาบันปีละ2ครั้ง เพ่ือจะได้ด าเนินการตาม  
                       ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและได้มีการติดตามตรวจสอบแก้ไขต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



 



องค์ประกอบที่  2   การผลิตบัณฑิต 
 
องค์ประกอบที่  2   การผลิตบัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4   ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ  3 หรือ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
5  หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 7  ข้อ 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
ก
ก. 

ต
น. 

ข้
อ 

เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการ
สอนและการวัดผลและมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์  

1.1 สถาบัน มีแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรทุกประเภทที่มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยได้
ก าหนดแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรมีการจัดท าข้อมูลอัตราก าลัง
บุคลากรให้เป็นปัจจุบัน และมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลอัตราก าลังบุคลากรใน
อนาคต การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง
ด้านทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามแผนยุทธศาสตร์ของ
สถาบันและพัฒนางานประจ า โดยได้
จัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสถาบัน (สม.2.4.1)       1.2 มี
การส ารวจความต้องการในการอบรม
ของบุคลากรของสถาบันวิจัยไม้
กลายเป็นหินฯ และโครงการต่างๆ  

สม.2.4.1แผนพัฒนา  

            คณาจารย์และบุคลากร 

            สถาบันวิจัยไม้  

            กลายเป็นหินฯ 

สม.2.4.2สรุปการส ารวจความ 
            ต้องการพัฒนาบุคลากร  
            ของสถาบันวิจัย 
            ไม้กลายเป็นหินฯ 

สม.2.4.3 ภาระงานของบุคลากร 

  

สม.2.4.4 เอกสารการมอบหมาย   

          งานการปฏิบติหน้าที่แทน 
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ที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีข้ึนเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือน ามาใช้
ประกอบในการพิจารณาจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และได้
น าสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
เฉพาะต าแหน่งมาเป็นเงื่อนไขในการที่
จะพัฒนาบุคลากรให้สามารถพัฒนา
งานประจ าของตนเองได้และพัฒนา
ศักยภาพของตนเองได้ตามที่หน่วยงาน
ต้องการ และมีการมอบหมายงานทั้ง
ผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบรอง 
ให้สามารถท างานแทนกันได้ในกรณีท่ี
ผู้รับผิดชอบหลักไม่สามารถปฏิบัติงาน
ได้ (สม.2.4.2-2.4.4)        1.3 
สถาบันมีการน ากระบวนการวิจัยมา
สร้างสรรค์กับการเรียนการสอนโดย
การน าแผ่นสไลด์ตัวอย่างเรณูวิทยา 
หิน แร่ รวมถึงการอธิบายขั้นตอนการ
เตรียมตัวอย่างตะกอนดินใน
ห้องปฏิบัติการ การสกัดหินรวมถึงการ
ออกส ารวจภาคสนามร่วมกับนักศึกษา
เพ่ือส ารวจและเก็บตัวอย่างชุดดิน
ยโสธร เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ 
ร่วมกับ ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม อยู่
ระหว่างการศึกษาโครงการวิจัย
ธรณีวิทยายุคควอเทอร์นารี ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
(สม.2.4.5 )  
 
 

 

สม.2.4.5ภาพบรรยากาศ     

    การศึกษาส ารวจและเก็บข้อมูล 
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  2 มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนด  

       สถาบันมีการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานตาม
ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องทั้ง
ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย       
               2.1 มีการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตาม
อัตราก าลังที่ได้รับจัดสรร โดยใช้
ระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง โดย
หน่วยงานขออัตราก าลังซึ่งมีการ
วิเคราะห์งาน ภาระงาน ลักษณะงานที่
ต้องปฏิบัติ เมื่อได้รับการจัดสรรอัตรา
แล้ว หน่วยงานจะขออนุมัติใช้อัตรา
และก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ต าแหน่ง ความรู้ ความสามารถเฉพาะ
เพ่ิมเติมที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ตามท่ีหน่วยงานก าหนด การแต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือก ประกาศรับ
สมัคร กระบวนการคัดเลือก ประกาศ
ผลการคัดเลือก และรับรายงานตัว 
โดยทุกกระบวนการได้ด าเนินการตาม
ระเบียบราชการและเป็นลายลักษณ์
อักษร    (สม.2.4.6)       
            2.2 มีการมอบหมายงาน 
โดยใช้ระบบพี่เลี้ยงสอนงานส าหรับผู้ที่
บรรจุเข้ามาปฏิบัติใหม่และงานบุคคล
ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องและให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบที่ก าหนดไว้ เช่น การมา
ปฏิบัติราชการ ระเบียบการลา 
ขอบเขตหน้าที่ที่รับผิดชอบ สวัสดิการ 

สม.2.4.6การสรรหาและคัดเลือก 
            บุคลากร 

สม.2.4.7 เอกสารแสดงระบบ 

            พ่ีเลี้ยงประจ า  

            สถาบันวิจัยไม้กลาย 

            เป็นหินฯ 

สม.2.4.8 รายงานการไปราชการ  

           ของบุคลกร  
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และมีการส่งเสริมและปรับหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้กับบุคลากรตามความรู้
ความสามารถ และส่งเสริมศักยภาพใน
การปฏิบัติงานให้สูงขึ้น และมีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนา
ตนเอง โดยการสนับสนุนให้บุคลากร
เข้าร่วมประชุม  การ
ฝึกอบรม  สัมมนา และศึกษาดูงานให้
ตรงตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยจัดส่ง
บุคลากรเข้าร่วมอบรมตามหน่วยงานที่
จัดโครงการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
(สม.2.4.7)       
            2.3 สถาบันมีการสนับสนุน
คณาจารย์และบุคลากรได้เข้าร่วมการ
อบรมสัมมนา ในหัวข้อต่างๆทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศเพ่ือ
เป็นการพัฒนาบุคลากรและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
เพ่ิมพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร (สม.2.4.8)  

  3 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และ
สร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

        - มีการจัดสวัสดิการให้กับ
บุคลากร โดยใช้ระเบียบและกฎเกณฑ์
ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด เช่น  มี
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่า
เรียนบุตร การใช้การประกันสุขภาพ 
เป็นต้น (สม.2.4.9) - มีการส่งเสริมให้
บุคลากรขอรับรางวัลด้านการ
ปฏิบัติงานดีเด่นด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย โดยส านักงาน

สม.2.4.9 เอกสารเกี่ยวกับระเบียบ 
สวัสดิการด้านต่างๆ 
 
สม.2.4.10 เอกสารการเข้าร่วม 
            ประกวด/ผลการ 
            ประกวด/รางวัล 

สม.2.4.11 เอกสารแสดงระบบพี่ 
            เลี้ยงของบุคลากรใหม่ 
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ผู้อ านวยการได้เสนอการเข้าประกวด
คัดเลือกกลุ่มงานสนับสนุนดีเด่น ด้าน
การบริหารจัดการ  (สม.2.4.10) 
       - มีระบบพ่ีเลี้ยงสอนงานใน
หน้าที่ให้กับบุคลากรใหม่ และระบบพ่ี
เลี้ยงการจัดท าข้อเสนอเพ่ือรับทุน
สนับสนุนการท าวิจัยของบุคลากรสาย
สนับสนุน มีการประชุมผู้บริหารที่ดูแล
รับผิดชอบและบุคลากรของกลุ่มงาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
(สม.2.4.11 )   
                - สถาบัน มีช่องทางการ
สื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคบับัญชาหลายช่องทาง เช่น 
การสื่อสารพูดคุยระหว่างกันโดยตรง 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์
หน่วยงาน การเสนอความเห็นในการ
ประชุม ในสัมมนาต่างๆ เป็นต้น เพ่ือ
เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอประเด็น
ปัญหา การแก้ไขปัญหาต่างๆ การขอ
ความช่วยเหลือต่างๆ เพ่ือให้การ
ท างานบรรลุผลตามเป้าหมาย 
(สม.2.4.12)  

 

สม.2.4.12 เอกสารสรุปช่อง  
             ทางการสื่อสารประเภท 
             ต่างๆ 

  4 มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง  

      สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มี
แนวปฏิบัติให้บุคลากรบันทึกรายงาน
ผลการไปราชการในการเข้าร่วม
ประชุม  ฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดู
งาน เพ่ือน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาใน
การปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานที่ปรากฏในลักษณะเป็น

สม.2.4.13 เอกสารสรุปการไป 
              ราชการของบุคลากร 
              พร้อมทั้งรายงานผล 
              การไปราชการ   
              รายงานการไปอบรม   
              สัมมนา ประชุม ศึกษา 

              ดูงาน/ผลงาน 
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คู่มือการปฏิบัติงานและผลงานของ
การปฏิบัติงาน ภายหลังจากท่ีได้ไปรับ
การพัฒนาตนเองในหัวข้อต่างๆ โดย
ให้เสนอผู้บังคับบัญชาพร้อมกับการส่ง
เอกสารการเบิกจ่าย เช่น ในรอบปีที่
ผ่านมาบุคลากรบางส่วนได้เข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับการประเมินการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ซ่ึง
ได้น าผลการอบรมมาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน การรายงานผล การ
จัดเตรียมเอกสารให้สอดคล้องกับตัว
บ่งชี้ และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนต่างๆ กับ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ ของ
ส านักฯ เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์
การประเมินต่างๆ (สม.2.4.13)และใน
การประชุมส านักงานผู้อ านวยการได้มี
การถ่ายทอดความรู้ที่ไปอบรมมาให้
บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบและ
สามารถน าความรู้ที่ได้จากกการอบรม
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
(สม.2.4.14)  
 
 
 
 
 
 
 
 

สม.2.4.14 รายการการประชุม
ส านักงานผู้อ านวยการครั้งที่ 
3/2557  
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  5 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ  

      สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มี
การให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
อาจารย์และจรรยาบรรณ บุคลากร
สายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้ถือ
ปฏิบัติ โดยใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย 
จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน 
จรรยาบรรณของอาจารย์และนักวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ผู้บริหารได้มีการแจ้งในการประชุม
บุคลากรอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนั้น 
ทางสถาบันได้เผยแพร่จรรยาบรรณ
ทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ 
www.khoratfossil.org 
(สม.2.4.15 – สม.2.4.16)  

สม.2.4.15 เว็บไซต์                  
    

           www.khoratfossil.org 

สม.2.4.16 การประชุมบุคลากร  

              ครั้งที่ 1/2556  
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

5ข้อ/4 คะแนน 5 4.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 4 คะแนน 5 4.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ  4 คะแนน - - ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

 
 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
  

- 
 
 
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 2 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 
          -  บุคลากรได้รับการส่งเสริมในการไปพัฒนาความรู้และทักษะตามสายงานหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
          -  ควรมีการประเมินความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
อย่างเป็นรูปธรรม 

-  บุคลากรของสถาบันควรมีการน าผลการประเมินมาใช้เพ่ือปรับปรุงและประยุกต์ในการท างานให้ดียิ่งขึ้น  
 
 
 
 
 



 
 



องค์ประกอบที่  4   การวิจัย 
 
องค์ประกอบที่  4   การวิจัย  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1   ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    
1.  เกณฑ์ท่ัวไป 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 
ข้อ 

มีการด าเนินการ 2 
หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 4 
หรือ 5 ข้อ  

มีการด าเนินการ 6 ข้อ  มีการด าเนินการ 7 ข้อ  

  

2.  เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 
ข้อ ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการด าเนินการ 2 
หรือ 3 ข้อ ตาม
เกณฑ์ทัว่ไป 

มีการด าเนินการ 4 
หรือ 5 ข้อ ตามเกณฑ์
ทั่วไป  

มีการด าเนินการ 6 
หรือ 7 ข้อ ตามเกณฑ์
ทั่วไป  

มีการด าเนินการครบ 
7 ข้อ ตามเกณฑ์ท่ัวไป 
และครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม  

 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก
. 

ตน
. 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนด้านการวิจัยของสถาบัน 
และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  

        1. สถาบันได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย ท า
หน้าที่วางแผนก ากับติดตามงานวิจัย
และงานบริการวิชาการของบุคลากรใน
สถาบัน ทั้งภายในประเทศและ
นานาชาติ  (สม.4.1.1) 

สม.4.1.1.ค าสั่งสถาบันวิจัยไม้  

กลายเป็นหินฯ แต่งตั้ง 
คณะกรรมการบริหาร 

งานวิจัย (ที ่4/2557) 
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        2.สถาบันมีกลุ่มงานวิจัยโดยมี
การก าหนดงานวิจัยไว้เป็นภารกิจเพ่ือ
สร้างสรรค์งานวิจัยของนักวิจัยใน
สถาบัน ภายใต้การก ากับดูแลของรอง
ผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ (สม.4.1.2) 3. สถาบันมีการ
ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่
นักวิจัยและทีมวิจัยโดยการส่งให้
นักวิจัยไปศึกษาวิจัยร่วมกับเครือข่าย
วิจัยในต่างประเทศ อาทิเช่น ประเทศ
ญี่ปุ่น,ประเทศฟิลิปปินส์,ประเทศลาว,
ประเทศมาเลเซียและประเทศจีน เป็น
ต้น (สม.4.1.3 )  

สม.4.1.2.แผนผังการจัด    

          โครงสร้าง   ของ
องค์กรของสถาบัน และค าสั่ง 
แต่งตั้งรองผู้ อ านวยฝ่าย  
วิจัยและบริการวิชาการ  

สม.4.1.3 ค าสั่งมหาวิทยาลัย
ให้บุคลากรไปราชการ  และ
รายงานการไปราชการ 

  

  2 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการ
สอน  

          1.อาจารย์ของสถาบันเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยปัญหา
พิเศษของนักศึกษา ซึ่งเป็นการบูรณา
การด้านงานวิจัยกับการสอนในวิชา
ชีววิทยา  (สม.4.1.4)  
         2.อาจารย์ของสถาบันได้เข้า
ร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยซากดึก
ด าบรรพ์ในชั้นตะกอนบริเวณแอ่ง
เจ้าพระยาตอนล่าง ค าสั่งจากกรม
ทรัพยากรธรณีที่ 1284/2556(
สม.4.1.5)   
         3.สถาบันมีการน า
กระบวนการวิจัยมาสร้างสรรค์กับการ
เรียนการสอนโดยการน าแผ่นสไลด์
ตัวอย่างเรณูวิทยา หิน แร่ รวมถึงการ
อธิบายขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง

สม.4.1.4 รายงาน
โครงการวิจัย ปัญหาพิเศษ
ของนักศึกษา 

สม.4.1.5 ค าสั่งแต่งตั้งท่ี
ปรึกษา โครงการวิจัยและ
หนังสือขอความ
อนุเคราะห์ เป็นที่ปรึกษา 

  

สม.4.1.6.ภาพบรรยากาศ  
การศึกษา ส ารวจและเก็บ
ข้อมูล 

 สม.4.1.7 เอกสารการท างาน 
ร่วมกับ Prof. 
Dr.Paul  Carling  
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ตะกอนดินในห้องปฏิบัติการ การสกัด
หินรวมถึงการออกส ารวจภาคสนาม
ร่วมกับนักศึกษาเพ่ือส ารวจและเก็บ
ตัวอย่างชุดดินยโสธร เพ่ือให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ ร่วมกับ ดร.วิฆเนศ ทรง
ธรรม อยู่ระหว่างการศึกษา
โครงการวิจัยธรณีวิทยายุคควอเทอร์
นารี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย (สม.4.1.6) ร่วมกับ Prof. 
Dr.Paul Carling นักวิจัยชาวอังกฤษ 
(สม.4.1.7 )  

  3 มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า  

         1.สถาบันมีการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัยของบุคลากร โดยการจัด
โครงการอบรมเสวนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ การอนุรักษ์และการ
เรียนรู้ด้านซากดึกด าบรรพ์ ในงาน
ฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 2 จัดที่
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ระหว่าง
วันที่ 12-21 กุมภาพันธ์ 2557 เพ่ือ
เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ 
ทั่วประเทศ เพ่ือให้นักวิจัยของสถาบัน
ได้รับความรู้ด้านซากดึกด าบรรพ์เพ่ิม
มากขึ้น (สม.4.1.8)           
        2.สถาบันมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักวิจัยพัฒนาและศึกษา
เพ่ิมเติมเพ่ือให้น าความรู้ที่ได้รับมาปรับ
ใช้หรือสร้างสรรค์ผลงานวิจัยต่อไปได้ 
โดยนักวิจัยของสถาบันยังได้มีการ
อบรมภายนอก ได้แก่                 

สม.4.1.8 ภาพประกอบการ
จัดอบรมและก าหนดการ 

การจัดอบรม 

  สม.4.1.9หนังสือเชิญจาก
สมาคมธรณีวิทยาแห่ง
ประเทศไทย 

   สม.4.1.10 การเข้าศึกษาดู
งาน  กับ แขวงจ าปาสัก 
ประเทศลาว 

  

  สม.4.1.11 หนังสือเชิญเข้า
อบรม ที่  วท 5502/ว344 ลง
วันที่ 14 มีนาคม 2557 

  

  สม.4.1.12ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยเลขท่ี 
6284/2556 
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             - การศึกษาดูงานแขวง
จ าปาสัก ประเทศลาว ร่วมกับกรม
ทรัพยากรธรณี  (สม.4.1.9- สม.
4.1.10)              
             - การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
อนุกรมวิธานและการจ าแนกชนิด
ค้างคาวในประเทศไทย
(สม.4.1.11)               
            - การวิจัยซากดึกด าบรรพ์ใน
ชั้นตะกอนบริเวณแอ่งเจ้าพระยา
ตอนล่างของ กองทุนคุ้มครองซากดึก
ด าบรรพ์ กรมทรัพยากร
ธรณี                
            - การวิจัยตะกอนยุคควอ
เทอร์นารีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ของประเทศไทย(สม.4.1.12)         
        3. ในการประชุมกลุ่มงานวิจัยได้
มีการเผยแพร่จรรยาบรรณของนักวิจัย
ให้ทราบทุกท่านและมีข้อมูลเผยแพร่
ในเว็ปไซต์ (สม.4.1.13)  

  สม.4.1.13 เว็ปไซต์แสดง 

   จรรยาบรรณของนักวิจัย  

  4 มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน 
เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

ปี 2556 สถาบันมีงบประมาณ
สนับสนุนงานวิจัย ตามแผนปฏิบัติ
การงบประมาณปี 2556 โดยได้มีการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนกลุ่ม
งานวิจัยอย่างชัดเจนเพื่อให้กลุ่ม
งานวิจัยสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน(สม.4.1.14)  
 
 
  

  สม.4.1.14แผนปฏิบัติการปี    
2556 
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  5 มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของ
สถาบันอย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัย
ฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูล
สนับสนุนการวิจัยฯ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการ
รักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
วิจัย 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ 
เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 
 

สถาบันมีการสนับสนุนพันธกิจด้านการ
วิจัยในประเด็นดังต่อไปนี้       
         1.สถาบันได้มีการจัดสร้าง
ห้องปฏิบัติการด้านจุลบรรพชีวินวิทยา 
ห้องกล้องจุลทรรศน์, ห้องท า
แบบจ าลองซากดึกด าบรรพ์ ห้องตัด
หินและท าแผ่นหิน ห้องเตรียมตัวอย่าง
และอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ ซึ่งมี
เครื่องกรอเอาหินและตะกอนออกจาก
ซากดึกด าบรรพ์ ไว้สนับสนุนงานวิจัย 
(สม.4.1.15)        
       2. ห้องสมุดซึ่งเป็นแหล่งข้อมูล
เอกสาร หนังสือ คู่มือ สนับสนุนการ
วิจัย อยู่ที่อาคารวิจัย 
2  (สม.4.1.16)      
       3. สิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
การรักษาความปลอดภัยในการ           
                 - มีการจัดเตรียมระบบ
ฐานข้อมูลทะเบียนซากดึกด าบรรพ์ 
พร้อมข้อมูลรายละเอียด ภาพถ่ายชิ้น
ตัวอย่างซากดึกด าบรรพ์         
                - มีการจัดเตรียมแผ่น
สไลด์เรณูวิทยา เกสร พืชดอกไม้ ใน
พืชปัจจุบันไว้ส าหรับบริการส าหรับ
งานวิจัย เพ่ือใช้เปรียบเทียบระหว่าง
พืชในอดีตและพืชปัจจุบัน        
                   - คู่มือการใช้งาน
เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือความ
ปลอดภัยของผู้ใช้งานและท าให้
อุปกรณ์ไม่ช ารุดด้วย (สม.4.1.17) 4. 

   สม.4.1.15.ภาพถ่าย   

  ห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ 

  สม.4.1.16 ภาพถ่าย
ห้องสมุด  ของสถาบัน 

  สม.4.1.17ทะเบียนชิ้น
ตัวอย่างซากดึกด าบรรพ์ แผ่น
สไลด์ตัวอย่างพืชในปัจจุบัน 
คู่มือการใช้อุปกรณ์ 

  สม.4.1.18สรุปรายงานการ
น าเสนอผลงานวิจัย 

  สม.4.1.19ค าสั่ง
มหาวิทยาลัย
เลขที่   6284/2556 

  

  สม.4.1.20ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยเลขท่ี  
367/2557 

   สม.4.1.21 ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยเลขท่ี  
6145/2556 

   สม.4.1.22 ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยเลขท่ี 
937/2557 

    สม.4.1.23 ที ่
วช.0002/1493 
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กิจกรรมวิชาการ สถาบันได้มีการจัด
ประชุมเครือข่ายงานวิจัยร่วมกับกรม
ทรัพยากร และการน าเสนองานวิจัย
(สม.4.1.18)      
                - Dr.Yuichiro Nishioka 
น าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม
วิชาการนานาชาติ เรื่อง 
“Biostratigraphical review of the 
Negene artiodactyls in 
Northeastern Thailand” ด้านบรรพ
ชีวินวิทยาภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้  ครั้งที ่3 (ICPSEA3) ระหว่าง
วันที่ 5-10 ตุลาคม 2557 เมืองอิโปห์ 
รัฐเปรัค สหพันธรัฐมาเลเซีย
(สม.4.1.19)     
                - Dr.Yuichiro Nishioka 
เข้าร่วมศึกษาวิจัย เก็บตัวอย่าง 
งานวิจัยด้านบรรพชีวินวิทยาด้านสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนมกับเครือข่าย กระทรวง
วัฒนธรรม ประเทศพม่า สถาบันวิจัย
ไพรเมต มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศ
ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19-29 มกราคม 
2557 (สม.4.1.20)     
               - ดร.วิฆเนศ  ทรงธรรม 
น าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
นานาชาติ โครงการธรณีศาสตร์สากล 
ประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 2-9 
พฤศจิกายน 2556(สม.4.1.21)    
                - ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม 
น าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

    สม.4.1.24 รายงานการไป
ราชการ 

สม.4.1.25สรุปรายงานการ
น าเสนอผลงานวิจัย  
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นานาชาติด้านไดโนเสาร์เอเชีย 
ประเทศญี่ปุ่น (สม.4.1.22)     
              - เครือข่ายงานวิจัยร่วมกับ
ประเทศฝรั่งเศส โดย Dr.Berenice 
Bellina และคณะ(สม.4.1.23)    
              - เครือข่ายงานวิจัยร่วมกับ
นักวิจัยชาวอังกฤษ Prof.Dr.Paul 
Carling (สม.4.1.24)     
              - เครือ่ข่ายงานวิจัยร่วมกับ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยเจมส์คุก ประเทศ
ออสเตรเลีย โดย Mr.Ryan Tucker(
สม.4.1.24)  รวมไปถึงการน าเสนอ
ผลงานวิจัยและสร้างเครือข่ายด้าน
บรรพชีวินวิทยาในระดับชาติและ
ต่างประเทศ                 
            1. เรื่อง Biostratigraphical 
review of the late Neogene 
artiodactyls in northeastern 
Thailand น าเสนอผลงาน วิจยัโดย 
Dr.Yuichiro Nishioka ณ University 
Technology Petronas เมืองอิโปห์ 
รัฐเปรัค สหพันธรัฐมาเลเซีย
(สม.4.1.25)              
             2.  เรื่อง Holocene sea-
level fluctuation in the Lower 
Central Plain of 
Thailand:implications of Lower 
Central Plain development and 
human settlements น าเสนอ



ผลงานวิจัยโดย ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม 
ณ เกาะพานาย จัหวัดอัคคัน ประเทศ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
(สม.4.1.25)              
              3 เรื่อง Sedimentary 
facies and paleoenvironment of 
a Pleistocene fossil site in 
Nakhon Ratchasima province, 
northeastern Thailand น าเสนอ
ผลงานวิจัยโดย ผศ.ดร.ประเทือง จินต
สกุล, ดร.รัตนาภรณ์ หันตา, อ.จรูญ 
ด้วงกระยอม (สม.4.1.25)              
            4. เรื่อง Sedimentary 
Facies and Depositional 
Environment of the Lower 
Cretaceous Khok Kruat 
Formation Ratchasima in NE 
Thailand น าเสนอผลงานวิจัยโดย ผศ.
ดร.ประเทือง จินตสกุล ณ 
มหาวิทยาลัยจังหวัดฟูกุอิ และ
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จังหวัดฟูกุอิ 
ประเทศญี่ปุ่น(สม. 4.1.25)           
             5. เรื่อง A new turtle 
shell of Basilochelys  macrobios 
in the Thai dinosaur valley fills 
interrogations concerning its 
anatomy น าเสนอผลงานวิจัยโดย ดร.
วิไลลักษณ์ นาคศรี  ณ มหาวิทยาลัย
จังหวัดฟูกุอิ และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์
จังหวัดฟูกุอิ  มหาวิทยาลัยวาเซดะและ



เมืองคูจิ  (อิวาเตะ) ประเทศญี่ปุ่น
(สม.4.1.25)               
            6. เรื่อง THE LARGE-
BODIED THEROPOD DINOSAURS 
STUDIED IN ASIA AND THE 
POTENTIALITY FOR FUTURE 
DISCOVERIE IN THAILAND น าเสนอ
ผลงานวิจัยด้วยวาจาโดย ดร.ดวงสุดา 
โชคเฉลิมวงศ์ ณ มหาวิทยาลัยจังหวัด
ฟูกุอิ และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัด
ฟูกุอิ ประเทศญี่ปุ่น(สม. 
4.1.25)             
            7. เรื่อง AGE PARADOX 
OF THE DINOSAUR-BEARING 
CONTINENTAL RED BED 
FORMATION IN NORTHEASTERN 
THAILAND น าเสนอผลงานวิจัยโดย 
ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม มหาวิทยาลัย
จังหวัดฟูกุอิ และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ 
จังหวัดฟูกุอิ ประเทศญี่ปุ่น(สม. 
4.1.25)  

  6 มีการติดตามและประเมินผลการ
สนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่าง
ครบถ้วนทุกประเด็น  

1.  สถาบัน มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารการวิจัย เพ่ือ
ติดตามการปฏิบัติงานด้านการวิจัยโดย
การให้บุคลากรรายงานการเดินทางไป
ราชการ และน าผลงานวิจัยทาง
วิชาการ และการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย            
          - ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม 
โครงการวิจัยตะกอนวิทยายุคควอ

สม.4.1.26ค าสั่งแต่งตั้ง
กรรมการคณะบริหารงานวิจัย 

สม.4.1.27 รายงานการ
น าเสนอ ผลงาน 

สม.4.1.28 รายงานการ
ประชุม  คณะกรรมการ
บริหาร  ครั้งที ่1/2557 
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เทอร์นารีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
น าเสนอในที่ประชุมสัมมนา “ The 
First  International Symposium 
of the International Geoscience 
Programme Project 589           
          - ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม 
โครงการวิจัยซากดึกด าบรรพ์ “ The 
Second International 
Symposium of the International 
Geoscience Programme Project 
589”            
         - ตีพิมพ์งานวิจัยใน วารสาร 
Acta Geoscientica Sinica, vol.33 
(sup.1) : 59-64 (สม.4.1.26- 
สม.4.1.27)  2. กลุ่มงานวิจัยได้
รายงานขอเสนองบประมาณขอ
สนับสนุนครุภัณฑ์ด้านการวิจัยเพื่อให้
การปฏิบัติการด าเนินการวิจัย มีความ
คล่องตัวมากยิ่งข้ึน   (สม.4.1.28)  

  

  7 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน  

      1. สถาบันมีการน าปัญหาและ
อุปสรรค จากงานวิจัยต่างๆ พบว่า ยัง
ขาดอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์
ผลในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ตู้ตัดหิน 
เครื่องผลิตน้ ากลั่น เครื่องปั่นเหวี่ยง
ตะกอน ตู้อบลมร้อน โดยสถาบันได้
จัดสรรงบประมาณปี 2557 ให้จัดซื้อ
อุปกรณ์ดังกล่าวเพ่ือใช้ในการท าวิจัย 
(สม.4.1.29 - สม.4.1.30)   
        2. บุคลากรด้านการวิจัยเป็นที่
ปรึกษาในงานวิจัยในด้านต่างๆอาทิ

สม.4.1.29 ภาพถ่ายอุปกรณ์  

ห้องปฏิบัติการ 

สม.4.1.30แผนปฏิบัติ  

 การงบประมาณประจ าปี
2557 

สม.4.1.31ค าสั่งไปราชการ
เลขที่  3726/2557  
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เช่น การเป็นที่ปรึกษาการจัดท า
แนวทางบริหารจัดการแหล่งธรณีวิทยา
รวมทั้งการจัดท า SWOT ร่วมกับ
คณะท างานในพ้ืนที่ (สม.4.1.31)  

  8 มีระบบและกลไกเพ่ือสร้างงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น หรือจากสภาพปัญหา
ของสังคม เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นและสังคม และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  

สถาบันเน้นการวิจัย แบบมีส่วนร่วมกับ
ท้องถิ่นโดยได้รับความรับผิดชอบ
ดังนี้       
       1. ร่วมกับเทศบาลต าบลท่าช้าง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา  ในการลงนามร่วมกัน 
และนักวิจัยของสถาบันได้ดูแลและ
ร่วมกันอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ช้าง 
ให้กับทางเทศบาลต าบลท่าช้าง ที่จัด
แสดงไว้ที่เทศบาลต าบลท่าช้าง 
(สม.4.1.32)      
        2.สถาบันช่วยอนุรักษ์และ
ซ่อมแซมซากดึกด าบรรพ์ให้กับ
เทศบาลต าบลโคกสูง อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
(สม.4.1.33)       
        3.การลงพ้ืนที่ส ารวจและ
ตรวจสอบหลุมยุบที่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวศาลา อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา โดยสถาบัน
มอบหมายให้นักวิจัยตรวจสอบและ
ติดต่อผู้เชี่ยวชาญเร่งตรวจสอบโดย
ด่วน (สม.4.1.34)  

สม.4.1.32 MOUความร่วมมือ
กับ เทศบาลต าบลท่าช้าง   

สม.4.1.33 เอกสารความ
ร่วมมือกับ เทศบาลต าบลโคก
สูง  ขอความร่วมมือในการ 
อนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์        

 สม.4.1.34 หนังสือ นม 
(อบต. หนองบัวศาลา)เลขที ่ 

72803/1218       
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ/4 คะแนน 7 4.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 4 คะแนน 7 4.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 4 คะแนน - - บรรลุเป้าหมาย 
 

 
 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
  

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบที่  4   การวิจัย  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2   ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน    
1.  เกณฑ์ท่ัวไป 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ  
1 ข้อ  

มีการด าเนินการ 2  
ข้อ  

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ  

มีการด าเนินการ 
 5 ข้อ  

 

2.  เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 ค2 และ ง 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 
ข้อ ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการด าเนินการ 2 
ข้อ ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป  

มีการด าเนินการ 4 
หรือ 5 ข้อ ตามเกณฑ์
ทั่วไป  

มีการด าเนินการครบ 
5 ข้อ ตามเกณฑ์ท่ัวไป 
และครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม  

 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
ก
ก. 

ต
น. 

ข้
อ 

เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ  

สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัยของสถาบันเพื่อ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
(สม.4.2.1) โดยมีการระบุไว้อย่าง
ชัดเจนในเอกสารคุณลักษณะงาน
ประจ าต าแหน่งของบุคลากรสถาบันฯ 
(สม.4.2.2) ซึ่งก าหนดให้บุคลากรด้าน
การวิจัย มีการน าเสนอผลงานวิจัยใน
การประชุมวิชาการนานาชาติด้าน

สม.4.2.1 ค าสั่งแต่งตั่ง
คณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย 

สม.4.2.2 คุณลักษณะ
งานประจ า ต าแหน่งของ
บุคลากรกลุ่มงานวิจัย
สถาบันฯ 
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บรรพชีวินวิทยาหรือตีพิมพ์ ในวารสาร
ระดับชาติ/นานาชาติ อย่างน้อยปีละ 
4 เรื่อง รวมทั้งยังสนับสนุน
งบประมาณส าหรับการเดินทางไป
น าเสนอผลงานระดับนานาชาติทุกปี 
(สม.4.2.3)   

สม.4.2.3 สรุปค าสั่งไป
ปฏิบัติราชการการ
เดินทางไปน าเสนอ
ผลงานระดับนานาชาติ
และผลงานวิจัย 

  2 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้
เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ 
และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  

สถาบัน มีระบบและกลไก การ
รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยเพ่ือเป็น
องค์ความรู้ให้สาธารณชนเข้าใจได้ 
และด าเนินการตามระบบดังกล่าว 
สถาบันให้ความส าคัญกับภารกิจ
นี้   โดย            
           1. ก าหนดในแผนผังการจัด
องค์กร ให้มีงานเสริมสร้างความรู้ อยู่
ในกลุ่มงานบริการวิชาการ ภายใต้การ
ก ากับดูแลของรองผู้อ านวยการฝ่าย
วิจัยและบริการวิชาการ  ท าหน้าที่
ผลิต/สร้างสรรค์เอกสารความรู้เพื่อ
เผยแพร่      ต่อสาธารณะ(สม.4.2.4)  
         2. มีการวิเคราะห์สังเคราะห์
ความรู้ให้เข้าใจง่าย จัดท า
สคริปต์  (สม.4.2.5) และจัดจ้างผลิต
สื่อมัลติมีเดียและเผยแพร่ต่อผู้มาเยี่ยม
ชมพิพิธภัณฑ์หรือสาธารณชน ใน
รูปแบบวีดิทัศน์แอนิเมชั่นสามมิติ
เรื่อง ช้างดึกด าบรรพ์โคราช โดยมีการ
ระบุผู้รับผิดชอบด าเนินการผ่านการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดจ้าง  กรรมการ
ควบคุมงาน  และกรรมการตรวจรับ

สม.4.2.4 แผนผังการจัด  

          องค์กรของสถาบันฯ 

สม.4.2.5 สคริปต์วีดิทัศน์แอนิ 

         เมชั่นสาม มิติ เรื่อง       

         ช้างดึกด าบรรพ์โคราช 

สม.4.2.6 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ     

          จัดจ้างควบคุมงานและ   

          ตรวจ การจ้าง ผลิตวีดิ    

         ทัศน์ แอนิเมชั่นสาม  

         มิต ิ เรื่องช้างดึกด าบรรพ ์  

         โคราช 

สม.4.2.7 สคริปต์วิดีทัศน์และ  

          รายงานโครงการ    

          พิพิธภัณฑ์ เสมือน 

สม.4.2.8 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ  

      จัดจ้างควบคุมงานและตรวจ 

         การจ้างผลิตพิพิธภัณฑ์  

         เสมือน เรื่องไม้กลายเป็น  

         หินช้างดึกด าบรรพ์  
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การจ้าง (สม.4.2.6)           
        3. มีการวิเคราะห์สังเคราะห์
ความรู้ให้เข้าใจง่าย จัดท าสคริปต์
ความรู้ในพิพิธภัณฑ์ (สม.4.2.7) และ
จัดจ้างผลิตสื่อมัลติมีเดียพิพิธภัณฑ์
เสมือน (Virtual tour)  โดยมีการระบุ
ผู้รับผิดชอบด าเนินการผ่านการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการจัดจ้าง, กรรมการ
ควบคุมงาน, และกรรมการตรวจการ
จ้าง  (สม.4.2.8)          
          4. มีการจัดท าเอกสารที่เข้าใจ
ง่าย อาทิ เรื่องการค้นพบแรดพันธ์ใหม่
ของโลก อาเซราธีเรียม พอพันธ์ไน 
เพ่ือเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนในรูปแบบ
ถ้อยแถลงต่อสื่อมวลชน (press 
release) (สม.4.2.9) ในการจัดงาน
แถลงข่าวการค้นพบดังกล่าว           
        5. มีการจัดท าคู่มือด้านการ
อนุรักษ์ไม้กลายเป็นหินซึ่งได้องค์
ความรู้ในการจัดท าคู่มือจากการ 
อบรมโครงการอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหิน
กลางแจ้ง โดย ดร. นารีรัตน์ บุญไชย 
ผู้เชี่ยวชาญด้านไม้กลายเป็นหิน เป็น
ผู้ดูแลเอกสารให้เข้าใจง่ายขึ้น
(สม.4.2.10)  

        และไดโนเสาร์ 

 

สม.4.2.9 เอกสารแจกสื่อมวลชน 
(Press release)  เรื่องการ 

ค้นพบ แรดพันธ์ใหม่ของ  
โลก อาเซราธีเรียม พอพันธ์ไน 

สม.4.2.10 คู่มือเรื่องการอนุรักษ์
ไม้กลายเป็นหิน  

  3 มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง  

        1. พิพิธภัณฑ์เสมือนเรื่อง ไม้
กลายเป็นหิน ช้างดึกด าบรรพ์และ
ไดโนเสาร์ น าเสนอผ่านเว็บไซต์ของ
สถาบันฯ  
www.khoratfossil.org/academy/ 

สม.4.2.11 ภาพแสดงหน้า 

        เว็บไซต์
www.khoratfossil.org/acade
my 
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           (สม.4.2.11) เว็บไซต์ของ
ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส านักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
http://museum.stkc.go.th/ 
(สม.4.2.12) มีการจัดงานแถลงข่าว
การค้นพบและวิจัยแรดท่าช้างพันธ์
ใหม่ของโลก  อาเซราธีเรียม พอพันธ์
ไน ณ สมาคมผู้สือข่าวแห่งประเทศ
ไทย (FCCT)    (สม.4.2.13) และ
สื่อมวลชนได้น าเสนอข่าวดังกล่าวผ่าน
สื่อรูปแบบต่างๆ    (สม.4.2.14) และมี
การท านิทรรศการแรดพันธ์ใหม่ของ
โลก  อาเซราธีเรียม  พอพันธ์ไน จัด
แสดงในพิพิธภัณฑ์แพนด้าของ
สถาบัน  (สม.4.2.15)   รวมไปถึงการ
น าเสนอผลงานวิจัยที่กรุงปักก่ิง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย ผศ.ดร.
ประเทือง จินตสกุล และ ดร.รัตนา
ภรณ์ หันตา เรื่อง A new species of 
aceratherium 
(rhinocerotidae,perissodactyla)fr
om the late miocene of nakhon 
ratchasima,northeastern 
thailand  (สม.4.1.16)  

  

สม.4.2.12 เอกสารแสดงหน้า  

       เว็บไซต์
museum.stkc.go.th 

สม.4.2.13 รายงานสรุป  

       งานแถลงข่าวการค้นพบ  

      แรดพันธ์ใหม่ของโลก          

       อาเซราธีเรียม พอพันธ์ไน 

สม.4.2.14 ข่าวการค้นพบ  

      แรดพันธ์ใหม่ของโลก          

       อาเซราธีเรียม พอพันธ์ไน 

       ในสื่อหนังสือพิมพ์   

      และสื่ออินเตอร์เน็ต 

สม.4.2.15 ภาพแสดง
นิทรรศการ   แรดพันธ์ใหม่ของ
โลก อาเซราธีเรียม พอพันธ์ไน 
ภายในพิพิธภัณฑ์ แพนด้า 

สม.4.2.16  ผลงานที่ด้รับการ
ตีพิมพ์  

  4 มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และ
มีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน  

มีการน าผลงานงานวิจัยไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอก
หรือชุมชน คือ การอ้างอิงงานวิจัย
เรื่อง Sedimentary facies and 

สม.4.2.17เอกสารงานวิจัย 

 เรื่อง Sedimentary facies  
and paleoenvironment of    

a Pleistocene fossil site in  
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paleoenvironment of a 
Pleistocene fossil site in Nakhon 
Ratchasima province, 
northeastern Thailandน าเสนอ
ผลงานวิจัยโดย ผศ.ดร.ประเทือง จินต
สกุล, ดร.รัตนาภรณ์ หันตา, อ.จรูญ 
ด้วงกระยอม (สม.4.2.17)  

      Nakhon Ratchasima  

      province, northeastern  

      Thailand  

  5 มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  

มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยที่น าไปใช้
ประโยชน์โดยการแปลงไฟล์ข้อมูล
งานวิจัยที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
สถาบันฯ ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ pdf 
เพ่ือป้องกันการคัดลอกเนื้อหาไปใช้
ประโยชน์อย่างไม่ถูกลิขสิทธิ์ 
(สม.4.2.18)  

สม.4.2.18ภาพตัวอย่างเอกสาร
วิจัย ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ 
สถาบันในรูปแบบไฟล์ . pdf  

 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

- 5 5.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 คะแนน 5 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 คะแนน - - บรรลุเป้าหมาย 
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จุดแข็ง         :  มีการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น หนังสือ แผ่นพับ    
               อินเตอร์เน็ต ท าให้เข้าถึงสาธารณชนที่หลากหลายกลุ่ม 
แนวทางเสริม  : ควรมีการผลิตสื่อเผยแพร่ในรูปแบบที่แตกต่างกันโดยค านึงถึงความแตกต่างของผู้รับ   
              ข้อมูล  เช่น ความแตกต่างด้านช่วงอายุ ภาษา ฯลฯ เพ่ือให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
จุดอ่อน         :         - 
แนวทางแก้ไข  :        - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบที่  7   การบริหารและการจัดการ 
 
องค์ประกอบที่  7   การบริหารและการจัดการ  
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1   ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 
ข้อ 

มีการด าเนินการ 2 
หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 4 
หรือ 5 ข้อ  

มีการด าเนินการ 6 ข้อ  มีการด าเนินการ 7 ข้อ  

 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก
. 

ตน
. 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมี
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดล่วงหน้า  

คณะกรรมการประจ าสถาบันได้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด ครบถ้วน โดย
ได้น ากฎ ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆและ
พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
หน้าที่ นอกจากนี้ทางคณะกรรมการประจ า
สถาบันสามารถศึกษา กฎ ข้อบังคับ 
ระเบียบต่างๆและพระราชบัญญัติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
(สม.7.1.1) ได้อีกช่องทางหนึ่ง คือ เว็บไซต์
ของสภามหาวิทยาลัยโดยทางสถาบันได้มี
การก าหนดให้เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของ
สถาบัน www.khoratfossil.org 
(สม.7.1.2)อีกทั้งคณะกรรมการประจ า
สถาบันได้ร่วมพิจารณาทบทวนยุทธศาสตร์

สม.7.1.1 ระเบียบ ข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครราชสีมา 
มิถุนายน  2552 

สม.7.1.2เว็บไซต์ของสถาบัน  
www.khoratfossil.org 

สม.7.1.3 รายงานการ
ประชุม   คณะกรรมการ
ประจ า สถาบัน ครั้งที่
1/2556 

สม.7.1.4 ยุทธศาสตร์
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน 
ฉบับที่3 พ.ศ. 2557 -  2561 
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ของสถาบันใน ฉบับที3่ พ.ศ.2557-2561 
(สม7.1.3) ซึ่งได้มีการปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงสถาบันยังได้
จัดท าประวัติกรรมการประจ าสถาบัน
เพ่ือให้บุคคลทั้งภายในและภายนอก
รับทราบ โดยได้จัดท าเปิดเผยข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์สถาบัน (สม7.1.4 – 7.1.5) 
นอกจากนี้สถาบันยังได้อ้างอิงน าคู่มือการ
ประเมินตนเอง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาประจ าปี 2555 ให้กับ
คณะกรรมการประจ าสถาบันได้ศึกษาและ
ได้ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ตามแบบ
รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี 
2556    (สม.7.1.6 – 7.1.7)  

สม.7.1.5 เว็บไซต์ประวัติ     
กรรมการ ประจ าสถาบัน 

สม.7.1.6 คู่มือการประเมิน
ตนเอง  ของคณะกรรมการ  

ประจ าสถาบัน 

สม.7.1.7 รายงานประเมิน
ตนเอง ของคณะกรรมการ
ประจ า สถาบัน  

  2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกล
ยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศ
เป็นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาสถาบัน  

สถาบันได้มีการประกาศวิสัยทัศน์ไว้อย่าง
ชัดเจนคือ “สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
จะเป็นสถาบันบรรพชีวินวิทยา 
(Paleontological Institute)  ในลักษณะ
หน่วยงานที่มีความเป็นอิสระและคล่องตัว
สูง  เพ่ือให้สามารถท างานและแข่งขันได้ใน
ระดับนานาชาติ  ในการศึกษา
วิจัย  อนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ โดยจะเป็น
ผู้น าของโลกในด้านพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็น
หินและช้างดึกด าบรรพ์  รวมทั้งเป็นผู้น า
ของอาเซียน  ในด้านพิพิธภัณฑ์
ไดโนเสาร์  ”  ซึ่งผู้บริหารได้มีการ
ด าเนินการตามวิสัยทัศน์  และมีการก าหนด
ทิศทางการด าเนินงานของสถาบันด้วยการ
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์3ด้าน ซ่ึง

สม.7.1.8 เว็บไซต์สถาบัน
เรื่อง วิสัยทัศน์ของสถาบัน 

  

  สม.7.1.9 แผนยุทธศาสตร์
ฉบับ    ที ่3 พ.ศ. 2557-
2561 

 

  สม.7.1.10 เว็ปไซต์แสดง
ฐานข้อมูลด้านซากดึกด า
บรรพ์ 

  สม.7.1.11 เว็ปไซต์แสดง
แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ของสถาบัน  
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ประกอบด้วย                                   
       
                 1.ยุทธศาสตร์การศึกษาวิจัย
และอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์    

                 2.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและ
บริการวิชาการ 

                 3. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการท่องเที่ยวแบบมุ่งเน้น  คุณภาพและ
ยั่งยืน   รวมไปถึง การถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์สู่บุคลากรและมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้ง
รบัทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง สถาบันได้จัดท า
ข้อมูลสารสนเทศในเรื่องแผนยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ สารสนเทศด้านซากดึกด า
บรรพ์ไว้บนเว็ปไซต์ 
www.khoratfossil.org ของสถาบัน เป็น
ฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานและพัฒนา
สถาบัน ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุม
พันธกิจหลักทั้ง 5 ด้าน ของสถาบัน เพ่ือให้
บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ต่อไป                
(สม.7.1.8 – 7.1.11)  

  3 ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการด าเนินงานของ
สถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน  

ผู้บริหารได้ด าเนินการชี้แจงก ากับ
ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงาน
ตามท่ีมอบหมายให้กับบุคลากรภายใน
หน่วยงานได้รับทราบ  จากการประชุม
บุคลากรครั้งที่1/2557และการประชุม
คณะกรรมการบริหารครั้งที่1/2557   สรุป
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ครั้งที่ 1/2557  (สม.7.1.12)     และการ

สม.7.1.12 รายงานการ
ประชุม คณะกรรมการ
บริหาร ครั้งที่ 1/2557 

สม.7.1.13 รายงานการ
ประชุม บุคลากรครั้งที่ 
1/2557 
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ประชุมบุคลากรครั้งที่ 1/2557 
(สม.7.1.13)       นอกจากนั้น
คณะกรรมการบริหารของสถาบันได้มีการ
ก ากับและติดตามผลการปฏิบัติงาน เพ่ือ
ทบทวนเป้าหมายหรือปรับแผนการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถาบันมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้สถาบันได้จัดให้มีการประชุม
บุคลากรของสถาบัน เพ่ือแจ้งการ
ด าเนินงานพร้อมทั้งแนวทางการปฏิบัติงาน 
(สม.7.1.14)  

สม.7.1.14 รายงานการ
ปฏิบัติงาน  ประจ าเดือนของ
บุคลากร  

  4 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรใน
สถาบันมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม  

ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการและตัดสินใจ
ในรูปแบบต่างๆ เช่น รูปแบบการเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการ/คณะท างาน โดยมี
ผู้แทนแต่ละหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมใน
รูปแบบการประชุม สัมมนา อบรมในแต่ละ
โครงการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานมีการส่งเสริมการกระจายอ านาจ
ในการบริหารจัดการ เพ่ือให้การบริหาร
จัดการของสถาบัน เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย 
โดยสถาบันได้มีการแต่งตั้งรองผู้อ านวยการ
ฝ่ายต่างๆมีการกระจายอ านาจที่ชัดเจน
หัวหน้าฝ่ายงานต่างๆ (สม.7.1.15)  ทั้งนี้ใน
การจดัอบรมในแต่ละโครงการสถาบันมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือเป็น
การกระจายอ านาจพร้อมทั้งรับผิดชอบงาน
ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือท าหน้าที่บริหารและ
ตัดสินใจ  เช่น  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย,ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

สม.7.1.15 ค าสั่งแต่งตั้งรอง
ผู้อ านวยการ  และหัวหน้า
ฝ่ายต่างๆ 

สม.7.1.16 ค าสั่ง แต่งตั้ง
คณะกรรมการ  ด าเนินงาน
โครงการ อบรมต่างๆ  
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การจัดงานฟอสซิลเฟสติวัลครั้งที่2,ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ  เป็นต้น  ( สม. 
7.1.16 )  

  5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และ
ส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้
สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ  

ผู้บริหารสถาบันได้มีการถ่ายทอดความรู้
และความสามารถส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน
ให้การท างานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้
สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
สถาบันเต็มตามศักยภาพดังนี้        
             - ได้จัดท าแผนในการพัฒนา
บุคลากรประจ าปี 2557 ให้กับบุคลากรได้
ทราบแนวทางการพัฒนาต่อไป
(สม.7.1.17)       
             - สนับสนุนให้บุคลากรทั้งฝ่าย
วิชาการและฝ่ายสนับสนุนเข้าร่วมพัฒนา
ตนเองโดยการเข้าอบรมทั้งในและนอก
สถาบัน (สม.7.1.18)        
             - สถาบันเพิ่มศักยภาพให้
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
โดยการสนับสนุนในการเสนอขอรับ
ทุนการศึกษารวมถึงการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นอาทิ อาจารย์จรูญ ด้วงกระยอม 
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่ประเทศจีน 
,นางสาววรางคณา นามแสง ,นางสาวกรอง
แก้ว เจนจิตไพบูลย์, นางสาวนิสากร  คุณ
วงศ ์ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 
(สม.7.1.19)         
             - สถาบันได้มีการถ่ายทอด
ความรู้จากนักวิจัยไปสู่เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์
ประจ าสถาบันในการเป็นผู้บรรยายน าชม
พิพิธภัณฑ์ทั้ง3หลังให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมให้

สม.7.1.17 แผนพัฒนา
บุคลากร   ประจ าปี2557 

สม.7.1.18 สรุปการไป
ราชการ ของบุคลากร 

สม.7.1.19 รายงานการเข้า
รับ การศึกษา 

สม.7.1.20 คู่มือการน าชม
พิพิธภัณฑ์ 
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ได้รับความรู้ และการน าแบบอย่างที่ดีใน
การน าชม ( สม.7.1.20 )  

  6 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรร
มาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์
ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

สถาบันได้ด าเนินการภายใต้การก ากับดูแล
ของคณะกรรมการประจ าสถาบันเพื่อให้มี
การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดย
ยึดหลักนิติธรรม  ความโปร่งใส  การมีส่วน
ร่วม  ความรับผิดชอบตรวจสอบ
ได้  ตลอดจนความคุ้มค่าและอาศัยหลัก
คุณธรรมในการก ากับดูแลด้านต่างๆ  ที่มี
ความส าคัญต่อความส าเร็จและก้าวหน้า
ของสถาบัน โดยมีการประชุมผู้บริหารของ
สถาบันบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
ครบ 10 ประการ ดังนี้             
1. หลักประสิทธิผล(Efficiency) ผู้บริหาร
มีการก าหนดแผนการปฏิบัติงานสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์โดยมีการก าหนด
วัตถุประสงค์ชัดเจนในแผนปฏิบัติ
การงบประมาณประจ าปี 2557 
(สม.7.1.21  )           
 2. หลักประสิทธิภาพ
(Efficiency)  ผู้บริหารมีการพัฒนาให้กลุ่ม
งานในหน่วยงานมีเครื่องมือที่ทันสมัยพร้อม
ใช้งานได้อย่างมีคุณภาพโดยการเสนอ
งบประมาณด้านต่างๆไว้พร้อมในแผนการ
ปฏิบัติการใช้งบประมาณปี 2557 อีกท้ังให้
บุคลากรทุกกลุ่มงานต้องท างานเป็นทีมเพ่ือ
งานต่างๆที่ออกมาจะได้มีคุณภาพและ
คุ้มค่า เช่น การจัดโครงการเข้าร่วมประกวด
แข่งขันต่างๆกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอก การให้บริการตามภารกิจเพ่ือ

สม.7.1.21 แผนปฏิบัติ
ราชการ และงบประมาณ  

ประจ าปี2557 

สม.7.1.22 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ  ค่ายเยาวชน 

สม.7.1.23 โครงการโคราช
เมืองสะอาด  ยั่งยืน 

สม.7.1.24 โครงการกิจกรรม
สัปดาห์ วิทยาศาสตร์ 

สม.7.1.25 การประกวด
คัดเลือกกลุ่มงานสาย
สนับสนุนดีเด่น 

สม.7.1.26 งานฟอสซิลเฟสติ
วันครั้งที่2 

สม.7.1.27 การจัดงานแถลง
ข่าวพบแรด พันธุ์ใหม่ของ
โลก 

สม.7.1.28 ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน  ของบุคลากร 

สม.7.1.29 เอกสารความ
ร่วมมือนักวิจัยกับจังหวัด
ตาก  

สม.7.1.30  เอกสารความ
ร่วมมือนักวิจัยกับจังหวัด
สตูล  
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ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่าง
คุ้มค่า  เช่น                                      
                                - โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชน 
(สม.7.1.22)                    
                 - โครงการโคราชเมืองสะอาด
ยั่งยืน (สม.7.1.23)                    
                 - โครงการกิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ (สม.7.1.24)                    
                - การประกวดคัดเลือกกลุ่ม
งานสายสนับสนุนดีเด่น 
(สม.7.1.25)                   
                - งานฟอสซิลเฟสติวันครั้งที่2 
(สม.7.1.26 )                    
                - การจัดงานแถลงข่าวพบแรด
พันธุ์ใหม่ของโลก (สม.7.1.27)            
3. หลักการตอบสนอง
(Responsiveness)  มีการให้บริการที่
สามารถด าเนินการได้ในระยะเวลาที่
ก าหนด เพ่ือสนองความคาดหวัง ความ
ต้องการ โดยการสนับสนุนจากบุคลากร
ภายในสถาบันร่วมกัน ในการให้บริการและ
มีข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
(สม.7.1.28)อีกท้ังสถาบันได้มีโครงการและ
กิจกรรมที่สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ และ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
เช่น ความร่วมมือนักวิจัยกับจังหวัด
ตาก  ความร่วมมือนักวิจัยกับจังหวัด
สตูล  ความร่วมมือนักวิจัยกับอ.ท่าช้างจ.

สม.7.1.31  เอกสารความ
ร่วมมือนักวิจัย กับอ.ท่า
ช้างจ.นครราชสีมา 

 

สม.7.1.32 รายงานค ารับรอง
ปฏิบัติตามแผนราชการ 

 

 สม.7.1.33 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ครั้งที่1/2557 

 สม.7.1.34 รายงานการ
น าเสนอ รายรับ-รายจ่ายต่อ  

 มหาวิทยาลัย 

 สม.7.1.35 เว็บไซต์การ
เผยแพร่ข้อมูลงานประกัน  
คุณภาพ 

 สม.7.1.36 ค าสั่งแต่งตั้ง
กิจกรรม/ โครงการต่างๆ 

 สม.7.1.37 ค าสั่งแต่งรอง  

ผู้อ านวยการ/หัวหน้า ฝ่าย
ต่างๆของสถาบัน 

 สม.7.1.38 ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

 สม.7.1.39 รายงานการ
ปฏิบัติงานประจ าเดือนของ
บุคลากร 
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นครราชสีมา (สม.7.1.29-7.1.31)           
 4. หลักภาระรับผิดชอบ
(Accountability)    ผู้บริหาร มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงาน
ต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ(สม.7.1.32)                 
5. หลักความโปร่งใส
(Transparency)  มีกระบวนการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ โดย
มีการน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร การเปิดเผยข้อมูลด้านรายรับ-จ่าย
ที่น าเสนอข้อมูลต่อมหาวิทยาลัย, 
กระบวนการสรรหาบุคลากร และมี
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการประกัน
คุณภาพการศึกษา มีหน่วยงานรับผิดชอบ
แต่ละกลุ่มงานโดยตรง( สม.7.1.33- 
สม.7.1.35 ) 
 6. หลักการมีส่วนร่วม (Particpation) 
ในการด าเนินงาน ตัดสินใจและพัฒนางาน
ตามหลักการมีส่วนร่วม โดยมีการแต่งตั้ง
คณะท างานในการด าเนินกิจกรรม/
โครงการต่างๆ และบุคลากรสามารถแสดง
ความคิดเห็นและมีการยอมรับกระบวนการ
ปฏิบัติงาน(สม.7.1.36)            
7.  หลักการกระจายอ านาจ 
(Decentralization) มีการมอบอ านาจและ
ความรับผิดชอบโดยมีการแต่งตั้งรอง
ผู้อ านวยการ,หัวหน้าฝ่ายต่างๆ ในการ
ตัดสินใจ และการด าเนินการให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(สม.7.1.37)           

 สม.7.1.40 สรุปการเดินทาง
ไปราชการ 

 สม.7.1.41 รายงานการไป
ราชการ 

 สม.7.1.42 ค าสั่งประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ฉบับที่3 
พ.ศ.2557-2561  
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 8. หลักนิติธรรม(Rule of law) การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
บริหารงานด้วยความเป็นธรรมตามระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย(สม.7.1.38) อีก
ทั้งยังให้บุคลากรสามารถเสนอข้อร้องเรียน
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการต้องการ
ปฏิบัติงาน             
 9. หลักความเสมอภาค(Equity) บุคลากร
ทุกคนได้รับการปฏิบัติ โดยเท่าเทียมกัน
ตามหลักของความเสมอภาค และมีการ
หมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่ เชน่ การเดินทาง
ไปราชการเพ่ือบริการการศึกษาทั้งด้าน
วิชาการและในส่วนของสายสนับสนุน เช่น 
การศึกษาดูงานฝ่ายวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการไปราชการ
สายสนับสนุนในการจัดนิทรรศการเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  (สม.7.1.39-
สม.7.1.41)           
10. หลักฉันทามติ(Consensus 
Oriented)  มีการประชุมบุคลากรเพื่อหา
ข้อคิดเห็นและข้อสรุปร่วมกัน เช่น การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ฉบับที่3 พ.ศ.2557-2561 
(สม.7.1.42) มีการประชุมจากคณะ
กรรมการบริหารเพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน  
 
 
 
 
 



  7 สภาสถาบันประเมินผลการ
บริหารงานของสถาบันและ
ผู้บริหารน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็น
รูปธรรม  

สถาบันได้น าเสนอข้อมูลต่างๆ อาทิ แผน
ยุทธศาสตร์ สรุปผลโครงการบริการวิชาการ 
การประกันคุณภาพการศึกษา  การบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ผ่าน
คณะกรรมการประจ าสถาบันเพ่ือให้ร่วม
พิจารณาเสนอแนะ หลังจากการได้น าเสนอ
ผลการร่วมพิจารณาและเสนอมาปรับปรุง 
จัดท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น ปฏิทิน
ประจ าปี, แผนยุทธศาสตร์ , รายงาน
ประจ าปี  (สม.7.1.43- 7.1.46)  

 สม.7.1.43รายงานการประ
ขุม คณะกรรมการประจ า 
สถาบันครั้งที่ 1/2556 

 สม.7.1.44 ปฏิทินประจ าปี  

สม.7.1.45 แผนยุทธศาสตร์ 
ฉบับที่3  พ.ศ.2557-2561 

สม.7.1.46 รายงานประจ าปี 

    

 
 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ/4คะแนน 7 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 4คะแนน 7 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 4คะแนน - - บรรลุเป้าหมาย 
 

 
 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
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องค์ประกอบที่  7   การบริหารและการจัดการ  
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2   การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 
ข้อ 

มีการด าเนินการ 2 
ข้อ 

มีการด าเนินการ 3 ข้อ  มีการด าเนินการ 4 ข้อ  มีการด าเนินการ 5 ข้อ  

 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก
. 

ต
น. 

ข้
อ 

เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการก าหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  

สถาบันได้มีการด าเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการการจัดการความรู้ เพ่ือ
ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมาย
โดยมีลงมติในประเด็นในเรื่องการ
อนุรักษ์ไม้กลายเป็นหิน (สม7.2.1) โดย
ทางสถาบันได้เชิญวิทยากรที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาเป็นผู้ให้ความรู้ 
จากนั้นได้มีการน าประเด็นความรู้
ดังกล่าว เสนอกับคณะกรรมการบริหาร
ของสถาบัน เพ่ือพิจารณาต่อไป  (สม
7.2.2)รวมไปถึงการก าหนดประเด็น
ความรู้พร้อมทั้งการจัดการความรู้ คือ 
เรื่องการจัดการความรู้การไปราชการ
และงานพัสดุ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากผู้ที่มีความรู้เฉพาะด้านมาให้
ความรู้เกี่ยวกับระบบขั้นตอนของการไป

 สม.7.2.1รายงานการ
ประชุม คณะกรรมการการ 
จัดการความรู้ ครั้งที่ 
2/2556 

 สม.7.2.2รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารครั้งที่ 3/2556 

 สม.7.2.3 คู่มือการจัดการ
ความรู้การไปราชการและ
งานพัสดุ 

 สม.7.2.4 รายงานการไป 
ราชการ  อบรม เรื่องจัดการ
ความรู้การไปราชการและ
งานพัสดุ  
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ราชการและงานพัสดุได้อย่างถูกต้อง
และบุคลากรสามารถน าไปปฏิบัติใช้งาน
ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ(สม.7.2.3-
7.2.4)  

  2 ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ
พัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจน
ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1  

สถาบันมีการก าหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายในการจัดอบรมในความรู้ 
ครั้งนี้ คือ 1. บุคลากรของสถาบัน 2.
บุคลากรภายนอก เช่น ผู้ที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ นักศึกษา 
ประชาชนทั่วไป (สม7.2.5)  

สม.7.2.5โครงการอนุรักษไ์ม้
กลายเป็นหิน 

  3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) เพ่ือค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด
ในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด  

มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย
ผ่านระบบการจัดการความรู้ จากผู้ที่มี
ประสบการณ์โดยตรงในการถ่ายทอด
ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหิน
และเปิดโอกาสให้บุคคลทั้งภายใน และ
ภายนอกได้แสดงความคิดเห็น  และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทั้งสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้จริงและ
ถูกต้อง(สม.7.2.6)  

สม.7.2.6 รายงานการอบรม
เรื่องการอนุรักษ์ไม้
กลายเป็นหิน  

  4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge)  

มีการรวบรวมความรู้จากการอบรม โดย
ให้บุคลากรของสถาบันได้ระดมความรู้
ในการอนุรักษ์เพ่ือจัดท าคู่มือการ
อนุรักษ์ไม้กลายเป็นหิน ฉบับ
ประชาชน  เพ่ือเผื่อแพร่ให้กับผู้ที่สนใจ
ศึกษาต่อไป (explicit knowledge) 
(สม.7.2.7)  
 
 
 
 

สม.7.2.7คู่มือการอนุรักษ์ไม้
กลายเป็นหิน ฉบับ
ประชาชนทั่วไป  
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  5 มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาท่ีผ่านมาท่ีเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) และจาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่
ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

ส าหรับการดาวน์โหลดคู่มือการอนุรักษ์
ไม้กลายเป็นหิน ฉบับประชาชน  ฉบับ
ภาษาไทย ผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน ทั้งนี้
สามารถศึกษาค้นคว้าได้ที่ห้องสมุดของ
สถาบัน (สม.7.2.8-9)รวมไปถึงคู่มือ
การน าชมส าหรับมัคคุเทศก์ซึ่งปัจจุบัน
สถาบันยังมีการน ามาใช้งานอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นข้อมูลที่ให้บุคลากรรุ่น
ใหม่ได้ศึกษาต่อไป(สม.7.2.10)  

สม.7.2.8  เว็บไซต์ของ
สถาบัน 

สม.7.2.9  ห้องสมุดของ
สถาบัน 

สม.7.2.10 คู่มือน าชมของ
ฝ่ายมัคคุเทศก์ 

 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ / 5 คะแนน 5 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

5ข้อ 5 คะแนน 5 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

5ข้อ 5 คะแนน - - บรรลุเป้าหมาย 
 

 
 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
  

- 
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องค์ประกอบที่  7   การบริหารและการจัดการ  
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4   ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 
ข้อ 

มีการด าเนินการ 2 
ข้อ 

มีการด าเนินการ 3 
หรือ 4 ข้อ  

มีการด าเนินการ 5 ข้อ  มีการด าเนินการ 6 ข้อ  

 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก. ตน

. 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะท างานบริหารความเสี่ยง โดย
มีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบัน
ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะท างาน  

สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
โดยมีคณะกรรมการบริหารสถาบัน 
และผู้แทนบุคลากรจากหน่วยงาน
งานต่างๆ รวมทั้งคณาจารย์ ร่วมเป็น
คณะกรรมการและคณะท างาน  โดย
มีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบใน
ค าสั่งแต่งตั้งให้กับคณะกรรมการ
และคณะท างาน  เพ่ือด าเนินงาน
ตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของ
สถาบันอย่าง
ชัดเจน        (สม.7.4.1)  

สม.7.4.1 ค าสั่งที ่
1063/2556 แต่งตั้ง
คณะกรรมการควบคุม
ภายในและ บริหารความ
เสี่ยง  

  2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 
และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
อย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
สถาบัน ตัวอย่างเช่น 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 

สถาบันมีการวิเคราะห์และระบุความ
เสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยง ผลกระทบต่อคน สถานที ่
ทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน 
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ

สม.7.4.2 แผนบริหารความ
เสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 
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(การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือ
กลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการ
บริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกัน
คุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและ
ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์
ภายนอก 
- อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน 
 

ภายนอก พร้อมจัดล าดับความเสี่ยง
และวางแผนการป้องกันและควบคุม
ความเสี่ยง โดยมีการประชุมบุคลากร
เพ่ือระดมความคิดเห็นและจัดท า
แผนควบคุมและป้องกันความ
เสี่ยง  ซึ่งปรากฏในรายงานการ
บริหารความเสี่ยงประจ าปี 
2557) และรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยงประจ าปี 2557  (รอบ 6 
เดือน) จ านวน   3 ด้าน คือ  1.ความ
เสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  หรือกลยุทธ์
ของสถาบัน 2.ความเสี่ยงด้าน
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ 3.ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของ
กระบวนการบริหาร หลักสูตร การ
บริหารงานวิจัย  ระบบงาน ระบบ
ประกันคุณภาพ    (สม.7.4.2 – 4)  

สม.7.4.3 รายงานแผนการ 
ปรับปรุงการควบคุม ภายใน
รอบ 6 เดือน 

สม.7.4.4 รายงานการ
ประชุม  บุคลากรครั้งที่
1/2557  

  3 มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2  

มีการก าหนดความเสี่ยงทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ตาม
ทฤษฎี COSO พร้อมก าหนดเกณฑ์
การประเมินความเสี่ยง โดยใช้กรอบ 
/ประเด็นการประเมินที่สถาบัน
ก าหนดและตามเกณฑ์การประเมิน
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดย
มีประเมินผลกระทบของความเสี่ยง
ให้ครอบคลุมทุกประเด็นความเสี่ยงที่

สม.7.4.5 เกณฑ์มาตรฐาน
ของ ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน 

สม.7.4.6 แผนบริหารความ
เสี่ยง สถาบัน 

สม.7.4.7 แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี  
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ก าหนด ตามกรอบการประเมินการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ตามโครงสร้าง /กิจกรรมของสถาบัน
และ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี     
(สม.7.4.5-7)  

  4 มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ที่มีระดับความเสี่ยงสูง และ
ด าเนินการตามแผน  

มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มี
ระดับความเสี่ยงสูง ซึ่งปรากฏใน
รายงานระบบบริหารความ
เสี่ยง  และด าเนินการตามแผน โดย
จัดการประชุมเพ่ือให้ความรู้และ
ความเข้าใจให้กับบุคลากรของ
สถาบัน ก าหนดมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 
4 T คือ Take การยอมรับความ
เสี่ยง Treat การลดหรือควบคุม
ความเสี่ยง Transfer การโอนหรือ
กระจายความเสี่ยงและ
Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงเพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละ
โอกาสที่สถาบันจะเกิดความเสียหาย 
ซึ่งแผนการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วย กระบวนการ
ปฏิบัติงาน กิจกรรมและ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ความเสี่ยง
ที่เหลืออยู่ ปัจจัย/สาเหตุ วิธีการ
จัดการความเสี่ยง ก าหนดเวลาและ
ผู้รับผิดชอบ (สม.7.4.8 -10)  
 
 
 

สม.7.4.8  รายงานระบบ
บริหาร ความเสี่ยง 

สม.7.4.9 รายงานการ
ประชุม  บุคลากรครั้งที่
1/2557 

 

สม.7.4.10 แผนบริหาร
ความเสี่ยงสถาบัน 
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  6 มีการน าผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้
ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในรอบปีถัดไป  

จากการประชุมของสภาสถาบัน ทาง
คณะกรรมการบริหารได้น า
ข้อเสนอแนะจากการประเมินความ
เสี่ยงในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
มาปรับแผนความเสี่ยงพร้อมทั้ง
วิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือน ามาจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงในรอบ
งบประมาณ พ.ศ.2557  ( 
สม.7.4.11- สม.7.4.13 )    

สม.7.4.11 รายงานการ
ประชุม คณะกรรมการ
ประจ า สถาบันครั้งที่ 
1/2556 

สม.7.4.12 แผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.2557     

สม.7.4.13 แผนความเสี่ยง   

              ประจ าปี2556  

     
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ/5 คะแนน 4 3.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

5ข้อ 4คะแนน 5 4.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

5ข้อ 4คะแนน - - บรรลุเป้าหมาย 
 

 
 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
  

- 
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ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 7 
จุดแข็ง :  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมุ่งมั่นในการท างานและ

คณะกรรมการประจ าสถาบันให้ความส าคัญกับการบริหารของสถาบันมีการประเมินตนเองอย่าง
เป็นระบบ 

แนวทางเสริม :  มีการร่วมแสดงความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆเพ่ือน ามาพัฒนาระบบการบริหารจักการของสถาบัน
อย่างต่อเนื่อง 

จุดอ่อน :     - 
แนวทางแก้ไข :     - 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบที่  9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
องค์ประกอบที่  9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 
ข้อ 

มีการด าเนินการ 2 
หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 4 
หรือ 5 ข้อ หรือ 6 ข้อ  

มีการด าเนินการ 7 
หรือ 8 ข้อ  

มีการด าเนินการ 9 ข้อ  

 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก
. 

ต
น. 

ข้
อ 

เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด  

สถาบันมีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ ดังนี้.        
        1. มีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน ท าหน้าที่ในการวางนโยบาย 
แนวทางการด าเนินงาน ก ากับ ควบคุม 
ดูแล  ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
(สม.9.1.1)      
      2. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบตาม
องค์ประกอบคุณภาพ  มีการตั้ง
คณะท างาน  เพ่ือรับผิดชอบการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (สม.9.1.1)  

       3. มีการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง และรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของทุกหน่วยงานในทุกปี

สม.9.1.1 ค าสั่งแต่งตั้ง 
กรรมการแลผู้รับผิดชอบ   

งานประกันคุณภาพ     

 เลขที่ 809/2557 

 

สม.9.1.2 รายงานการ
ประเมินตนเองปีการศึกษา 
2556  



การศึกษา (สม.9.1.2)  
 
 

  2 มีการก าหนดนโยบายและให้
ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ
สถาบัน  

ในปีการศึกษา2556ได้มีทบทวนนโยบาย
และให้ความส าคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
การท างานประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นไปอย่างมีคุณภาพโดยน าข้อมูลจากปี
การศึกษา2555 มาพัฒนาให้งานประกัน
คุณภาพที่ดีข้ึน (สม.9.1.3-สม.9.1.4)    

สม.9.1.3 รายงานการ
ประชุม คณะกรรมการ
บริหารครั้งที่ 1/2557 

สม.9.1.4 นโยบายงาน
ประกัน   คุณภาพ ของ
สถาบัน 
 

  3 มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัต
ลักษณ์ของสถาบัน  

สถาบันวิจัยไมก้ลายเป็นหินฯ มีการ
ก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตาม  อัตลักษณ์
ของสถาบัน ได้แก่ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.5 เรื่อง 
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านบรรพชีวินระดับนานาชาติที่
โดดเด่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนี้  
          1. มีจ านวนผู้เข้าศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 200,000 คน  ต่อ
ปี     (สม.9.1.5) 
          2. มีนักวิจัยที่มีวุฒิระดับปริญญา
เอก อย่างน้อยร้อยละ 70 ของนักวิจัยใน
สถาบัน (สม.9.1.6)       
          3. มีผลงานวิจัยด้านบรรพชีวิน
ตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
อย่างน้อย 4 เรื่องต่อปี (สม.9.1.7)        
          4. มีเครือข่ายความร่วมมือกับ
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
ประเทศอ่ืน อย่างน้อย 4 เครือข่าย 
(สม.9.1.8)        
          5. ในปีการศึกษา 2556 นี้ ทาง

สม.9.1.5 เอกสารแสดง
จ านวน นักท่องเที่ยว 

 

สม.9.1.6 เอกสารทางการ
ศึกษาของ นักวิจัยระดับ
ปริญญาเอก 

  

สม.9.1.7 ผลงานวิจัยด้าน
บรรพชีวิน ตีพิมพ์และ
เผยแพร่ 

 สม.9.1.8เอกสารความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ 

 

สม.9.1.9 รายงานการ
ประเมิน ตนเอง(SAR) ปี
การศึกษา  2556  
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สถาบันได้มีการเพ่ิมตัวบ่งชี้ 5.2.5 : 
สถาบันมีผลงานวิจัยด้านบรรพชีวินตีพิมพ์
และเผยแพร่ในระดบันานาชาติจาก 
งานวิจัย 3 เรื่องต่อปีเป็น 4เรื่องต่อปี และ
เพ่ิมเครือข่ายการติดต่อและร่วมค้นคว้า
งานวิจัยเกี่ยวกับบรรพชีวินจาก 3 
เครือข่ายเป็น 4 เครือข่าย (สม.9.1.7-
9.1.8) สถาบันสามารถด าเนินการได้ครบ
ทุกข้อ ดังปรากฏในรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556 
(สม.9.1.9)  

  4 มีการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตาม
การด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) 
การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภา
สถาบันและส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา โดย
เป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนดใน CHE QA Online และ 3) 
การน าผลการประเมินคุณภาพไปท า
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน  

         1. มีการควบคุม ติดตามการดา
เนินการ และประเมินคุณภาพการศึกษาท่ี
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ 
สกอ. ( สม.9.1.10)                  
           2. มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานการประเมินคุณภาพเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหาร ตามก าหนดเวลา
เป็นประจ าทุกปี ( สม.9.1.11 )      
           3. น าผลการประเมินคุณภาพไป
ปรับปรุงผลการด าเนินงาน โดยจัดท าเป็น
แผน ยกระดับการประกันคุณภาพ
การศึกษาและมีการจัดท ารายงานใน
ระบบ CHE QA Online อย่างครบถ้วน ( 
สม.9.1.12-9.1.13 )  
        4. มีการเผยแพร่รายงานการประเมิน
ตนเองผ่าน Website ( สม.9.1.14 )          

  

สม.9.1.10   รายงานการ
ประเมิน ตนเอง(SAR) ปี
การศึกษา  2556 

 

สม.9.1.11   รายงาน
ประจ าปี   2556 

 

สม.9.1.12. เอกสารงานใน
ระบบ  CHE QA Online 

 

สม.9.1.13  แผนพัฒนา
คุณภาพงานประกัน
คุณภาพ 

 

สม.9.1.14 เว็บไซต์สถาบัน 

   www.khoratfossil.org 
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  5 มีการน าผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน 
และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
ทุกตัวบ่งชี้  

มีการน าผลการประกันคุณภาพรวมทั้ง
ข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมิน
คุณภาพประจาปี 2555 มาพัฒนาก าหนด
โครงการ / กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ของหน่วยงานตนเอง และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ (สม.9.1.15)  

สม.9.1. 15 รายงานผล
การตรวจ ประเมิน
คุณภาพการศึกษา ภายใน
ประจ าปี
การศึกษา   2556        

  6 มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ  

สถาบันมีระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับ
มหาวิทยาลัย ที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 
6 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งชี้ ที่สถาบัน
ได้รับการประเมิน โดยเชื่อมโยงระบบการ
ประกันคุณภาพต่างๆ เข้าด้วยกันทั้ง
ภายนอกและภายในตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(สกอ.), ส านักงานพัฒนาระบบ
ราชการ (กพร.) และ ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
องค์กรมหาชน(สมศ. ) (สม.9.1.16)  

สม.9.1.16  เว็บไซต์
สถาบัน 
www.khoratfossil.org 

  7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการ
ตามพันธกิจของสถาบัน  

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มี
นักท่องเที่ยวที่เป็นนักศึกษา และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มาเยี่ยมชม โดยทางสถาบันวิจัยไม้
กลายเป็นหินฯ ได้จัดให้มีการท า
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและมี
การสรุปผลและน าผลที่ได้มาใช้ในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน ดังปรากฎในเอกสารวิเคราะห์
แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว (สม.9.1.17  )  

สม.9.1.17 สรุปผล
วิเคราะห์  แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ของ
นักท่องเที่ยว  
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  8 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
สถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน  

สถาบันมีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัยและมีกิจกรรม
ร่วมกัน โดยสถาบันได้ให้ความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีและสถาบันได้ส่ง
รายชื่อผู้บริหารร่วมเข้าอบรมประกัน
คุณภาพเพ่ือจักได้น ามาถ่ายทอดงาน
ประกันสู่องค์กรได้อย่าง
ชัดเจน  (สม.9.1.18-9.1.19)  

สม.9.1.18ค าสั่งเข้าอบรม
งาน ประกันคุณภาพ 

สม.9.1.19 ค าสั่ง
แต่งตั้ง   คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพระดับ 
มหาวิทยาลัย  

 
 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

8 ข้อ/4 คะแนน 6 3.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 4 คะแนน 6 3.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 4 คะแนน - - ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

 
 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
  

- 
 

http://www.cheqa.nrru.ac.th/che2556Univ/FileStore/2556/14800/01051/9.1.19.JPG
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ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 9 
จุดแข็ง    :   มีระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธ
กิจของสถาบัน    
                            มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองทุกปีการศึกษา และมีการรายงานผลการประกัน
คุณภาพ 
                            การศึกษาภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
แนวทางเสริม    :    
จุดอ่อน              :   สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ไม่มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกัน
คุณภาพ 
               การศึกษาและใช้ร่วมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะและสถาบัน 
แนวทางแก้ไข   :  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯจัดท าระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกัน  
                     คุณภาพการศึกษาและใช้ร่วมกันทั้งระดับบุคคลภาควิชาคณะและสถาบันฯ 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบที่  97   องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ 
 
องค์ประกอบที่  97   องค์ประกอบตามอัตลักษณ์  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑๗   ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน    

๑ ๒ ๓  ๔ ๕  
     ปฏิบัติได้ ๑ ข้อ      ปฏิบัติได้ ๒ ข้อ       ปฏิบัติได ้๓ ข้อ        ปฏิบัติได ้๔ ข้อ         ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ 
 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก. ตน

. 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน 
โดยได้รับการเห็นชอบจากสภา
สถาบัน  

     1. สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
โดยคณะกรรมการบริหารสถาบันได้
ประชุมเพ่ือก าหนดจุดเน้น จุดเด่น 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน
ได้แก่             
                1.  ความโดดเด่นของ
ท้องถิ่นในด้านซากดึกด าบรรพ์ ใน
ระดับโลกและอาเซียน              
               2.  ความโดดเด่นด้าน
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์  ภูมิทัศน์  และ
สถาปัตยกรรมอาคาร              
              3.  การสนับสนุนจาก
หลายภาคส่วนและหลายระดับ ทั้ง
ภายในจังหวัด  ในประเทศและ
ต่างประเทศ      
         

สม.1.1.2.1 รายงานการประชุม  

            คณะกรรมการประจ า 

            สถาบันครั้งที่     

            1/2556 

  

สม.1.1.2.2 รายงานการประชุม 
              คณะกรรมการ   

              บริหาร 
              สถาบันฯครั้งที่  

             3/2556         

สม.1.1.2.3 แผนยุทธศาสตร์
สถาบันฉบับที่3 พ.ศ.2557-
2560 
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             4.  ความร่วมมือเป็น
เครือข่ายการวิจัยกับ
ต่างประเทศ  จีน  ญี่ปุ่น  ลาว 
อังกฤษ  ฝรั่งเศส และภายในประเทศ 
กับมหาวิทยาลัย อ าเภอ เทศบาล และ 
อบต. ต่างๆ            
             5.  คณะวิจัยระดับปริญญา
เอกท่ีมีผลงานวิจัยด้านซากดึกด าบรรพ์
ของท้องถิ่น             
             6.  คณาจารย์และหลักสูตร
นานาชาติระดับปริญญาโท-เอก ด้าน
บรรพชีวินวิทยาหรือซากดึกด าบรรพ์
(สม.1.1.2.1-สม.1.1.2.3)     

  

  2 มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติ
ตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์  

 สถาบันได้มีการสร้างระบบการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในการปฏิบัติตาม
แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์โดยมีการ
ถ่ายทอดความรู้ให้เกิดการมีส่วนร่วม
โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการท าแผน
และเสนอแนะข้อมูลต่อสถาบัน โดย
การน านักศึกษาเข้ามาฝึกการเป็น
มัคคุเทศก์น าชมรวมไปถึงการขอศึกษา
ดูงานของชาวต่างชาติและนักศึกษากับ
ทางฝ่ายวิจัยด้วย      (สม.1.1.2.4 – 
7) 

 สม.1.1.2.4 รายงานการไป
ราชการ 
 
สม.1.1.2.5 คู่มือการน าชมของ 
              มัคคุเทศก์ 
สม.1.1.2.6 รายงานการเข้า
ฝึกงานของนักศึกษา 
สม.1.1.2.7 เอกสารการเข้า
ศึกษาดู งานชาวต่างประเทศ 

  3 มีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการ
ตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน ไม่ต่ า
กว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕  

        สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มี
ผลการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย เมื่อพิจารณาโดยรวม
พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

สม.1.1.2.8  รายงานการ
ประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครราชสีมา  
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โดยมีค่าเฉลี่ย 4.24  จากคะแนนเต็ม 
5 และสภาพความพึงพอใจของ
บุคลากรในสถาบันต่อการท างาน มี
ความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.88(
สม.1.1.2.8)   
 

  4 ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น 
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของสถาบันและเกิดผลกระทบที่
เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
สังคม  

         ผลการด าเนินงานตาม
เอกลักษณ์ ดังนี้ 
         - ความโดดเด่นของท้องถิ่นใน
ด้านซากดึกด าบรรพ์ ในระดับ เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งในปีการศึกษานี้
ได้มีโครงการขุดค้นซากดึกด าบรรพ์ใน
เขตพ้ืนที่ต าบลสุรนารี โครงการนี้ได้มี
ความร่วมมือกับทางพิพิธภัณฑ์
ไดโนเสาร์ ฟูกุอิ ประเทศญี่ปุ่น (สม.
1.1.2.9) 
         - ความโดดเด่นด้านที่ตั้ง  
สถานที่และสถาปัตยกรรมอาคาร   
สถาบันฯ มีที่ตั้ง สถานที่อยู่ในพ้ืนที่ที่มี
ซากดึกด าบรรพ์ คือ ซากดึกด าบรรพ์
ไม้กลายเป็นหิน,ซากดึกด าบรรพ์ช้าง 
และไดโนเสาร์ (สม.1.1.2.10) 
        - การสนับสนุนจากหลายภาค
ส่วน  ทั้งภายในจังหวัด ในประเทศ
และต่างประเทศ (สม.1.1.2.11) 
        - ความร่วมมือเป็นเครือข่ายการ
วิจัยกับต่างประเทศ  จีน  ญี่ปุ่น  
ฝรั่งเศส  อเมริกา และผลงานวิจัยใน
วารสาร (สม.1.1.2.12) 
        - คณะวิจัยระดับปริญญาเอกที่

สม.1.1.2.9โครงการขุดส ารวจ 
ซากดึกด าบรรพ์ ร่วมมือ 
กับทางพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ฟู
กุอิประเทศญี่ปุ่น 

สม.1.1.2.10  ภาพถ่ายอาคาร
นิทรรศการต่างๆ 

 

สม.1.1.2.11  รายชื่อ ภาคี
หุ้นส่วนทั้งภายใน
และ ต่างประเทศ 

 

สม.1.1.2.12เอกสารรายงาน
สรุป การวิจัยกับต่างประเทศ 

สม.1.1.2.13 เอกสารความ
ร่วมมือ กับหน่วยงานภายนอก 

สม.1.1.2.14รายชื่อบุคลากร 
ด้านการวิจัยในระดับ  

 ปริญญาเอก 

สม.1.1.2.15รายชื่อคณาจารย์
และ หลักสูตรปริญญาโท-เอก  
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มีผลงานวิจัยด้านซากดึกด าบรรพ์ของ
ท้องถิ่น (สม.1.1.2.13) 
        - คณาจารย์และหลักสูตร
ปริญญาโท-เอก ที่สัมพันธ์หรือเฉพาะ
ด้านซากดึกด าบรรพ์ (สม.1.1.2.14 - 
15) 
            ผลการส าเร็จของการ
ด าเนินงานดังกล่าวเกิดผลกระทบที่
เป็นประโยชน์และสร้างคุณค่าแก่สังคม
หลายประการ เช่น ส่งผลต่อการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาท า
ให้ประชาชนให้ความสนใจและให้
ความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ซากดึกด าบรรพ์เพ่ิมมากขึ้น 
 
 

  5 สถาบันมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น 
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะที่ก าหนด และได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและ/หรอื
นานาชาติ  

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มี
เอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติด้านซากดึก
ด าบรรพ์ โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์ไม้
กลายเป็นหินฯ ซึ่งเป็น 1 ใน 7 แห่ง
ของโลกรวมไปถึงการตีพิมพ์ลงใน
วารสารต่างเช่น แมกกาซีนนครราช
สีมา,เที่ยวไทยทั่วทิศTour Thai 
Everywhere  เป็นต้น (สม.1.1.2.16 - 
สม.1.1.2.18)  

สม.1.1.2.16  หนังสือพิธีเปิด  

                อาคารสิรินธร 

สม.1.1.2.17 เว็บไซต์การ
เผยแพร่ 1 ใน 7 แห่งของโลก 

สม.1.1.2.18 หนังสือแมกกา 
ซีนนคร ราชสีมา,เที่ยวไทยทั่ 
ทิศTour Thai Everywhere 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ/5คะแนน 5 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 คะแนน 5 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 คะแนน - - บรรลุเป้าหมาย 
 

 
 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
  

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
องค์ประกอบที่  97   องค์ประกอบตามอัตลักษณ์  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.5   สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบรรพชีวินระดับนานาชาติที่โดดเด่นใน
อาเซียน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
ด าเนินการได้ 1 ข้อ  ด าเนินการได้ 2 ข้อ  ด าเนินการได้ 3 ข้อ  ด าเนินการได้ 4 ข้อ  ด าเนินการได้ 5 ข้อ  
 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก
. 

ตน
. 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีจ านวนผู้เข้าศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ไม่น้อยกว่า 200,000 คน 
ต่อปี  

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ เป็นหน่วยงาน
หนึ่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มี
จุดเด่นของสถาบันที่มีพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็น
หิน ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ 1 ใน 7 แห่งของโลก ได้
มีการส่งเสริมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านบรรพ
ชีวินในแต่ละปีมีผู้มาศึกษาในแหล่งเรียนรู้แห่ง
นี้เป็นจ านวนมากและในรอบปีการศึกษา 2556 
มีจ านวน  160,978 คน(สม.5.2.5.1)   รวมไป
ถึง ผู้เข้าเยี่ยมชมจากการจัดนิทรรศการ
เคลื่อนที่โดยทางสถาบันได้ออกจัดแสดง
นิทรรศการเคลื่อนที่เกี่ยวกับไม้กลายเป็นหิน 
ช้างดึกด าบรรพ์ และไดโนเสาร์ที่งานสตูล
ฟอสซิลเฟสติวัล( Satun Fossil Festival )  ณ 
สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.
สตูล มีผู้เข้าชมจ านวน 30,210 

 สม.5.2.5.1 เอกสารแสดง
จ านวน นักท่องเที่ยวข้อมูล ณ    

วันที่   31 พ.ค. 2557 

 สม.5.2.5.2 เอกสารแสดง
จ านวน นักท่องเที่ยวงานสตูล 

ฟอสซิล เฟสติวัล 

 สม.5.2.5.3 เอกสารแสด
จ านวน นักท่องเที่ยวงาน 
มหัศจรรย์ ไดโนเสาร์ประเทศ
ไทย@   ขอนแก่น 

 สม.5.2.5.4 เอกสารแสดง
จ านวน  นักท่องเที่ยวในงาน
มหัศจรรย์ฟอสซิลไทย ณ 
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คน  (สม.5.2.5.2)  ได้ร่วมจัดงานกับกรม
ทรัพยากรธรณีที่ จ.ขอนแก่น “มหัศจรรย์
ไดโนเสาร์ประเทศไทย@ ขอนแก่น” มีผู้เข้าชม
จ านวน 14,700 คน (สม.5.2.5.3)   และการ
จัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหัศจรรย์
ฟอสซิลไทย ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ                 จ.
ปทุมธานี โดยมีผู้เข้าชม จ านวน 12,629 
คน  (สม.5.2.5.4) รวมทั้งสิ้น 218,517  คน  

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
ธรณีวิทยาเฉลิม พระ
เกียรติ  จ.ปทุมธานี  

  2 มีผลงานวิจัยด้านบรรพชีวิน
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ อย่างน้อย 4 เรื่อง 
ต่อปี  

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มีการส่งเสริมการ
สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและผลงาน
วิชาการ  เพ่ือให้เกิดการตีพิมพ์และเผยแพร่
ผลงานวิจัยด้านบรรพชีวิน ในรอบปีการศึกษา 
พ.ศ. 2556 สถาบัน ได้มีการตีพิมพ์ และ
เผยแพร่งานวิจัยในระดับนานาชาติ จ านวน 7 
เรื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้              
        1  เรื่อง Biostratigraphical review of 
the late Neogene artiodactyls in 
northeastern Thailand น าเสนอผลงานวิจัย
โดย Dr.Yuichiro Nishioka ณ University 
Technology Petronas เมืองอิโปห์ รัฐเปรัค 
สหพันธรัฐมาเลเซีย(สม5.2.5.5)              
        2  เรื่อง Holocene sea-level 
fluctuation in the Lower Central Plain 
of Thailand:implications of Lower 
Central Plain development and human 
settlements น าเสนอผลงานวิจัยโดย ดร.
วิฆเนศ ทรงธรรม ณ เกาะพานาย จังหวัดอัค
คัน ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
(สม.5.2.5.6)              

  สม.5.2.5.5  เรื่อง
Biostratigraphical   review 
of the late  Neogene 
artiodactyls 
in  northeastern Thailand 

  สม.5.2.5.6    เรื่อง 
Holocene sea- level 
fluctuation in the  Lower 
Central Plain of 
Thailand:implications of 
Lower Central Plain  
development 
and  human settlements 

  สม.5.2.5.7   เรื่อง 
Sedimentary  facies  and 
 paleoenvironment  of a 
Pleistocene fossil  site in 
Nakhon  Ratchasima 
province, northeastern 
Thailand            
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        3 เรื่อง Sedimentary facies and 
paleoenvironment of a Pleistocene 
fossil site in Nakhon Ratchasima 
province, northeastern Thailand น าเสนอ
ผลงานวิจัยโดย ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล, 
ดร.รัตนาภรณ์ หันตา,  อ.จรูญ ด้วงกระยอม 
(สม.5.2.5.7)             
       4 เรื่อง Sedimentary Facies and 
Depositional Environment of the Lower 
Cretaceous Khok Kruat Formation 
Ratchasima in NE Thailand น าเสนอ
ผลงานวิจัยโดย ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล ณ 
มหาวิทยาลัยจังหวัดฟูกุอิ และพิพิธภัณฑ์
ไดโนเสาร์จังหวัดฟูกุอิ ประเทศญี่ปุ่น(สม. 
5.2.5.8 )           
        5 เรื่อง A new turtle shell of 
Basilochelys  macrobios in the Thai 
dinosaur valley fills interrogations 
concerning its anatomy น าเสนอ
ผลงานวิจัยโดย ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี  ณ 
มหาวิทยาลัยจังหวัดฟูกุอิ และพิพิธภัณฑ์
ไดโนเสาร์จังหวัดฟูกุอิ   มหาวิทยาลัยวาเซดะ
และเมืองคูจิ(อิวาเตะ) ประเทศญี่ปุ่น
(สม.5.2.5.9 )            
      6 เรื่อง The large-bodied theropod 
dinosaurs studied in asia and the 
potentiality for future discoverie in 
thailand น าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาโดย 
ดร.ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ์ ณ มหาวิทยาลัย
จังหวัดฟูกุอิ และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดฟู

  สม.5.2.5.8   เรื่อง 
Sedimentary  Facies and 
Depositional  Environme
nt of the Lower 
Cretaceous Khok Kruat 
Formation Ratchasima in 
NE Thailand 

  สม.5.2.5.9   เรื่อง A new 
turtle shell of 
Basilochelys  macrobios 
in the Thai dinosaur 
valley fills interrogations 
concerning its anatomy 

 

    สม.5.2.5.10   เรื่อง The 
large-bodied theropod 
dinosaurs studied in asia 
and the potentiality for 
future discoverie in 
thailand 

    สม.5.2.5.11  เรื่อง Age 
paradox of the dinosaur-
bearing continental red 
bed formation in 
northeastern thailand  
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กุอิ ประเทศญี่ปุ่น     (สม.5.2.5.10 )             
       7 เรื่อง Age paradox of the 
dinosaur-bearing continental red bed 
formation in northeastern thailand 
น าเสนอผลงานวิจัยโดย ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม 
มหาวิทยาลัยจังหวัดฟูกุอิ และพิพิธภัณฑ์
ไดโนเสาร์ จังหวัดฟูกุอิ ประเทศ
ญี่ปุ่น  (สม.5.2.5.11 )  

  3 มีเครือข่ายความร่วมมือ
ภายในประเทศอย่างน้อย 4 
เครือข่าย  

ปัจจุบันสถาบันมีการสร้างเครือข่ายด้านการ
อนุรักษ์และการวิจัยภายในประเทศ จ านวน 5 
เครือข่าย รายละเอียดดังนี้            
       3.1 ความร่วมมือกับเทศบาลต าบลท่า
ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา  ในการลงนามร่วมกัน และ
นักวิจัยของสถาบันได้ดูแลและร่วมกันอนุรักษ์
ซากดึกด าบรรพ์ช้าง ให้กับทางเทศบาลต าบล
ท่าช้าง ที่จัดแสดงไว้ที่เทศบาลต าบลท่าช้าง
(สม.5.2.5.12)           
 
        3.2 สถาบันช่วยอนุรักษ์และซ่อมแซม
ซากดึกด าบรรพ์ให้กับเทศบาลต าบลโคกสูง 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
(สม.5.2.5.13)         
        3.3 การลงพ้ืนที่ส ารวจและตรวจสอบ
หลุมยุบที ่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว
ศาลา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดย
สถาบันมอบหมายให้นักวิจัยตรวจสอบและ
ติดต่อผู้เชี่ยวชาญเร่งตรวจสอบโดยด่วน
(สม.5.2.5.14)          
       3.4 สถาบันได้มีโครงการและกิจกรรมที่

  สม.5.2.5.12 ความร่วมมือ
กับเทศบาลต าบลท่าช้าง 

  สม.5.2.5.13 ความร่วมมือ
กับเทศบาล  ต าบลโคกสูง 

  สม.5.2.5.14 ความร่วมมือ
กับเทศบาล  ต าบลหนองบัว
ศาลา 

  สม.5.2.5.15 ความร่วมมือ 

กับ จ.ตาก  

 

  สม.5.2.5.16 ความร่วมมือ 

กับ จ.สตูล  
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สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจ และตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ เช่น ความ
ร่วมมือนักวิจัยกับจังหวัดตากในข้อตกลงการ
รับจ้างท างานปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว วน
อุทยานไม้กลายเป็นหิน จ.ตาก ตามสัญญา
เลขที่ T251/2557และค าสั่งเลขที่ 
4837/2557(สม.5.2.5.15)       
       3.5 ความร่วมมือกับจ.สตูล เป็นที่ปรึกษา
จัดท าแนวทางบริหารจัดการแหล่งธรณีวิทยา 
แหล่งอนุรักษ์ธรณีและอุทยานธรณีภาคใต้(จ.
สตูล) เพ่ือวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง( SWOT 
Analysis ) อุทยานธรณีภาคใต้ร่วมกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในพื้นท่ีจ.สตูล ตามค าสั่งเลขท่ี 
4500/2557(สม.5.2.5.16)  

  4 มีเครือข่ายความร่วมมือกับ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนและ
ประเทศอ่ืน อย่างน้อย 4 
เครือข่าย  

ปัจจุบันทางสถาบัน ได้มีการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับต่างประเทศจ านวน 3 ประเทศ 
4 เครือข่าย ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น  สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยรายละเอียด
ดังนี้                    
         4.1  ความร่วมมือกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  มีการร่วมส ารวจ
และวิจัยรวมไปถึงการอนุรักษ์เกี่ยวกับฟอสซิล
และซากดึกด าบรรพ์รวมไปถึงการน าชิ้นส่วน
ไดโนเสาร์ที่ขุดพบในประเทศลาวมาจัดแสดง
โชว์ที่อาคารนิทรรศการไดโนเสาร์ ณ 
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน ฯ อีกด้วย  ( 
สม.5.2.5.17 – สม.5.2.5.19 )                  
          4.2 ความร่วมมือกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน การจัดท าความร่วมมือด้านการ

สม.5.2.5.17  ความร่วมมือ
กับ MOU สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว 

 
สม.5.2.5.18 รายงานการไป
ราชการที่สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย ประชาชนลาว   

 

สม.5.2.5.19 ภาพถ่าย
นิทรรศการ
อาคาร   ไดโนเสาร์ 

สม.5.2.5.20 ความร่วมมือกับ 
MOUสาธารณรัฐประชาชน
จีน 
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ศึกษาวิจัย และการอนุรักษ์รวมไปถึงการศึกษา
ดูงานในโครงการต่างๆเช่นการศึกษาดูงานด้าน
อุทยานพิพิธภัณฑ์และไดโนเสาร์ เป็นต้น
(สม.5.2.5.20 –สม.5.2.5.21)                      
         4.3 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
จังหวัดฟูกุอิ และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดฟู
กุอิ ประเทศญี่ปุ่น ในด้านการวิจัยไดโนเสาร์,
การอนุรักษ์ฟอสซิลต่างๆรวมไปถึงการจ้าง
บุคลากรชาวต่างชาติร่วมสอนและวิจัยกับ
สถาบันเพื่อเป็นการเพ่ิมศักยภาพในด้านการ
เรียนการสอนและการวิจัย โดยสถาบันวิจัย
ไดโนเสาร์ มหาวิทยาลัยจังหวัดฟูกุอิวางแผนให้
นักวิจัยใหม่ของสถาบันไปร่วมศึกษาวิจัยด้าน
ไดโนเสาร์ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี จ านวน 2 
คน และยินดีให้พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ฯ 
ยืมโครงกระดูกช้างแมมมอธที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ในโลกเพ่ือจัดแสดงเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยไม่
คิดค่าเช่า นอกจากนี้ ทั้งสองสถาบันได้วาง
แผนการขดุไดโนเสาร์พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ 
จังหวัดฟูกุอิ ประจ าปี 2557 ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2557 อีกด้วย 
(สม.5.2.5.22-สม.5.2.5.24)                 
         4.4 ความร่วมมือกับประเทศ
ญี่ปุ่น  จัดท าความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญบรรพ
ชีวินวิทยาของพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ฟู
กุอิ   Dinosaur Museum) ประเทศญี่ปุ่น เพ่ีอ
ประชาสัมพันธ์และวิจัยไดโนเสาร์และฟอสซิล
ต่างๆรวมทั้งการอนุรักษ์และการน าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพนิทรรศการ
ภายในพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ของสถาบันและได้

 
สม.5.2.5.21 รายงานการไป
ราชการ   ศึกษาดูงาน 

สม.5.2.5.22   ความร่วมมือ 
MOUกับ  ประเทศ ญี่ปุ่น   

 

สม.5.2.5.23 เอกสารการจ้าง
บุคลากร ชาวต่างชาติ   

 

สม.5.2.5.24  รายงานการไป
ราชการศึกษาดูงาน ประเทศ 

ญี่ปุ่น 

 

สม.5.2.5.25 ความร่วมมือกับ 
MOUกับ  ประเทศญี่ปุ่น 

สม.5.2.5.26 รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการขุดส ารวจ
ซากดึกด าบรรพ์ดโน
เสาร์   ไทย-ญี่ปุ่น  
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องค์ความรู้ใหม่ทางด้านประวัติศาสตร์
ธรรมชาติของท้องถิ่นและโลกรวมทั้งด้าน
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต (สม.5.2.5.25 – 
5.2.5.26 )   
 

  5 มีระบบฐานข้อมูลด้านบรรพ
ชีวินที่เชื่อมโยงกับเครือข่าย
ความร่วมมือในระดับชาติและ
นานาชาติ  

ทางสถาบัน มีการสร้างระบบฐานข้อมูลด้าน
บรรพชีวินที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายความร่วมมือ
ในระดับชาติและนานาชาติผ่านทางเว็ปไซต์
ของสถาบันและเชื่อมต่อกับเครือข่าย ชื่อว่า 
www.khoratfossil.org  (สม.5.2.5.27)  

สม.5.2.5.27 เว็บไซต์ ของ
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน  
           (www.khoratfossil
.org)  

 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

- - - - 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

5ข้อ 5คะแนน 5 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

5ข้อ 5คะแนน - - บรรลุเป้าหมาย 
 

 
 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
  

- 
 

http://www.khoratfossil.org/
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ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 97 

 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง :  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบรรพชีวินระดับนานาชาติ ที่โดดเด่นใน 
   ระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

แนวทางเสริม :  เครือข่ายความร่วมมือกับต่างชาติ  ควรมีเครือข่ายที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือให้มีความโดดเด่นในระดับ 
   นานาชาติเพ่ิมมากข้ึน 

จุดอ่อน :  นักท่องเที่ยวมีจ านวนน้อยลง 
แนวทางแก้ไข :  เพ่ิมกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเป็นที่จูงใจและเป็นที่รู้จัก    

   สถาบันมากยิ่งข้ึนมีนิทรรศการหมุนเวียนเพิ่มเติม 


