
                                                                                                                                                       

 
ค ำน ำ 

 
การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นภารกิจที่สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา ได้ให้ความส าคัญตลอดมา ทั้งนี้เพ่ือปฏิบัติตามแนวนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถาบันได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
เป็นไปอย่างต่อเนื่องหวังผลให้เกิดการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพต่อองค์กรและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ พันธกิจของสถาบันอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 

กระบวนการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ประจ าปี 2557 ของสถาบันวิจัย        
ไม้กลายเป็นหินฯ ประกอบด้วยรายละเอียดการด าเนินงาน และกิจกรรมตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ถึง
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ในรายงานประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้ 

 

ส่วนที่ 1 สภาพปัจจุบันของหน่วยงาน   
ส่วนที่ 2 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแนวปฏิบัติที่ดี  
ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพ  
ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา 
ส่วนที่ 5 ภาคผนวก 

 ความส าเร็จทั้งสิ้นเกิดจากความร่วมมือของคณาจารย์  นักวิจัย บุคลากรทั้งสถาบันรวมถึงองค์กรและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมร่วมกัน สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
จึงใครข่อขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
                      (ลงชื่อ)  
                                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง  จินตสกุล) 

                                                      ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ  
 



สารบัญ 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร          
ค าน า          
ส่วนที่  1  สภาพปัจจุบันของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ   
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              5. โครงสร้างองค์กรและการบริหาร       10  
                                                               
ส่วนที่  2  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแนวปฏิบัติที่ดี 

          การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา      16 
ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
                 1. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ       19 
   2. การก าหนดเกณฑ์การประเมิน        20 

     3. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ       21 
                4. ผลการประเมินตนเอง          
   องค์ประกอบที่ 1         22 

องค์ประกอบที่ 2         37 
องค์ประกอบที่ 4         40 
องค์ประกอบที่ 5         48 
องค์ประกอบที่ 7         52 
องค์ประกอบที่ 9         65 

ส่วนที่  4  สรุปผลการประเมินตนเอง และทิศทางการพัฒนา 
  ผลการประเมินตนเอง         71 

ส่วนที่  5  ภาคผนวก 
             1. รายชื่อคณะกรรมการด าเนินงานการพัฒนาระบบราชการประกันคุณภาพและการพัฒนา 74 
                         สถาบันสู่สากลของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี 

2. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ  
3. อักษรย่อของหน่วยงาน          
  

     



    
  



 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ผลการประเมินตนเอง สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน ฯ  

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ได้ก าหนดให้มีระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษา โดยอาศัย
องค์ประกอบตามเกณฑ์ สกอ. สมศ. และองค์ประกอบตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด 6 องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ 
10 ตัวบ่งชี ้

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 4.00 -   - 4.00 4.00 

8. การเงินและงบประมาณ - - - - - 

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00 - - 4.00 4.00 

คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 4.10 5..00 5.00 4.20 4.30 

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 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 

       จุดเด่น/แนวปฏิบัติที่ดี  
 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มีปรัชญา วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และพันธกิจที่ชัดเจนในการด าเนินงาน 
       แนวทางเสริม  
สถาบันควรก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์และท าการประเมินผลแผน กลยุทธ์ 
องค์ประกอบที่ 2   การเรียนการสอน 
      ข้อค้นพบ/จุดอ่อน  
 - 
  แนวทางเสริม 
   ควรประชุมสรุปการด าเนินการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงการบริหารรวมไปถึงการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรต่อไป 
องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 

 จุดแข็ง 
   1. มีเครือข่ายการวิจัยที่เข้มแข็งทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
   2. มีระบบในการติดตามและเผยแพร่กระบวนการวิจัยที่ดี 
 แนวทางเสริม  

1.จัดกิจกรรมเสริมทางวิชาการและการวิจัยที่หลากหลายมากขึน้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถาบัน    
2.  ควรวางแนวทางเพ่ือพัฒนาไปสู่การจัดการความรู้ด้านการวิจัยในสถาบันต่อไป 

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 

จุดเด่น/แนวปฏิบัติที่ดี   
1.สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มีพิพิธภัณฑ์ซากดึกด าบรรพ์เด่นของโคราช  4  อาคาร คือ พิพิธภัณฑ์ไม้

กลายเป็นหิน พิพิธภัณฑ์ช้างดึกด าบรรพ์ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์  อาคารต้อนรับนักท่องเที่ยว (อาคารแพนด้า) ซ่ึง

ทั้งหมดจัดเป็นแบบ นิทรรศการ ในระบบที่มีแสง สี เสียงและความเคลื่อนไหวเสมือนจริง เพื่อให้บริการกับ

นักท่องเที่ยว และผู้ต้องการศึกษาหาความรู้ จึงท าให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก  

2. มีนักวิจัยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและปริญญาโทและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะ

ขับเคลื่อนสถาบัน ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

3. มีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องซากดึกด าบรรพ์อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 



 

 

แนวทางเสริม  
    1.เพ่ิมกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ให้มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ชมที่เคยชมแล้วย้อนกลับมาชม

อีกครั้ง 

    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 เพื่อเชื่อมโยงให้เห็น
ผลกระทบที่ไปปรับปรุงเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ 
            2.  สถาบันมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สนับสนุนองค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา แต่ยัง
สามารถพัฒนาให้เป็นฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นและสรุปข้อมูลย้อนหลัง เพ่ือแสดงถึงผลงานต่างๆ ที่ต่อเนื่องของ
สถาบันได้ 

   3. มีจุดเริ่มต้นในการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพกับหน่วยงานภายนอก สถาบันควรวางแผนให้เกิด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างงานเพ่ือให้ได้แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพต่อไป   

  4. การจัดเก็บเอกสารที่ชัดเจนเป็นไปตามงานที่ปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 1  

สภาพปัจจุบันของสถาบนัวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 



2 
 

1. ความเป็นมาและเอกลักษณ์ของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี ฯ 
 

ก าเนิดของพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินนั้น เริ่มจาก ดร. ปรีชา อุยตระกูล ร่วมกับหอการค้าจังหวัด
นครราชสีมา น าโดยนาย ทวิสันต์ โลณานุรักษ์ จัดประชุมสัมมนา ในเรื่อง "ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโคราชในทศวรรษหน้า” ที่โรงแรมสีมาธานี เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2537 ผศ.ดร. ประเทือง   
จินตสกุล หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา ขณะนั้น เป็นผู้อภิปรายในที่ประชุม ได้
เสนอสถานการณ์วิกฤติของซากดึกด าบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน ในจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งเสนอ
โครงการอนุรักษ์ในรูปของอุทยาน และพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ขณะนั้น คือ นายสุพร สุภสร ร่วมประชุมอยู่ด้วย จึงประกาศให้การสนับสนุนการอนุรักษ์โครงการดังกล่าว 
และต่อมาได้อนุมัติงบประมาณ 1 ล้านบาท เมื่อ 11 เมษายน 2538 ให้กับ ผศ.ดร.สมศักดิ์ ทองงอก 
อธิการบดีสถาบันราชภัฏนครราชสีมาในขณะนั้น ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทการอนุรักษ์ และการ
จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินขึ้น 

     พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน มีพ้ืนที่ 80 ไร่ ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใต้งบประมาณ 
150 ล้านบาท โดยการสนับสนุนผลักดันจากทุกภาคส่วน และด้วยพระมาหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพ
รัตน์ ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสนพระทัยและให้การสนับสนุน นับแต่การเสด็จทอดพระเนตร
นิทรรศการไม้กลายเป็นหิน จัดแสดงโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2540 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยพระองค์ทรงตระหนักในคุณค่า และ
ปรารถนาให้มีการอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหิน รวมทั้งทรงติดตามการด าเนินงานโครงการนี้ตลอดมา 

      การด าเนินงานเพ่ือจัดตั้งอุทยานฯ มีความก้าวหน้ามาเป็นล าดับโดยการร่วมมือและ
สนับสนุนจากหลากหลายองค์กร เช่น จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ปฏิบัติการ รพช. องค์การบริหารส่วน
จังหวัดโยธาธิการจังหวัด,พรรคชาติพัฒนา,สถาบันราชภัฏนครราชสีมาและกรมทรัพยากรธรณี จนเมื่อ
ได้รับงบประมาณผูกพันปี 2543 – 2545 จ านวน 95 ล้านบาท โดยการเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรม 
ภายใต้โครงการศูนย์วิจัยเพ่ือการศึกษาค้นคว้าอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจัดเป็นโครงการเฉลิมพระกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา      ในวันที่ 5 ธันวาคม 
2542 งบประมาณดังกล่าวใช้ในการจัดสร้างอาคารต่างๆ จ านวน 17 อาคาร ซึ่งการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ 
14 พฤศจิกายน 2545 และกรมทรัพยากรธรณีได้มอบศูนย์วิจัยฯ ให้จังหวัดนครราชสีมาบริหารจั ดการ
ต่อไป ในการนี้จังหวัดนครราชสีมาได้มอบหมายให้สถาบันราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการศึกษา
ซากดึกด าบรรพ์ เชิงวิชาการมาตั้งแต่ต้นเป็นผู้รับผิดชอบและบริหารจัดการศูนย์วิจัยฯตามวัตถุประสงค์ใน
การก่อตั้งต่อไปโดยท างาน  เชิงบูรณาการกับทางจังหวัดและหน่วยงานอื่นๆ ภายในจังหวัด 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้เริ่มต้นบริหารศูนย์วิจัยฯ มาตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2547 
โดยได้จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วิจัยฯ ปีละ 5–10 ล้านบาท นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุน
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งบประมาณจัดนิทรรศการจากจังหวัดนครราชสีมา งบประมาณจัดสร้างรั้ ว ถนน และลานจอดรถจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จนเมื่อปี พ.ศ. 2551 ได้รับการอนุมัติเปลี่ยนชื่อศูนย์วิจัยฯ เป็น 
“สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ” และยกเป็น
หน่วยงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งสถาบันมีนิทรรศการแบ่งออกเป็น 3 พิพิธภัณฑ์ด้วยกัน คือ 
     1.พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน มีไม้กลายเป็นหินที่มีอายุตั้งแต่ 800,000- 330 ล้านปีและไม้กลายเป็น
หินเนื้ออัญมณี 
     2.พิพิธภัณฑ์ช้างดึกด าบรรพ์ มีซากช้างดึกด าบรรพ์จ านวน 9สกุลจาก 43 สกุลที่พบทั่วโลก ไม่ว่าจะ
เป็นช้างสี่งา ช้างงาจอบ ช้างงาเสียม และบรรพบุรุษของช้าง 
     3.พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ มีชิ้นส่วนของไดโนเสาร์กินพืช และกินเนื้อ พร้อมทั้งวีดีโอแอนิเมชั่นให้ชมอีก
ด้วย  
 
 2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์   
     “เรียนรู้อดีต...เข้าใจปัจจุบัน...จินตนาการอนาคต” 
     (Learning  the past ,understanding the present and imagining the future) 
 
อัตลักษณ์ :    อนุรักษ ์บริการวิชาการและวิจัยฟอสซิลถิ่นไทย    
 
วิสัยทัศน์ :     สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ  จะเป็นสถาบันบรรพชีวินวิทยา (Paleontological 
Institute)  ในลักษณะหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระและคล่องตัวสูง  เพ่ือให้สามารถท างานและแข่งขันได้
ในระดับนานาชาติ  ในการศึกษาวิจัย  อนุรักษ์และบริการวิชาการด้านซากดึกด าบรรพ์ โดยจะเป็นผู้น า
ของโลกในด้านพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและช้างดึกด าบรรพ์ รวมทั้งเป็นผู้น าของอาเซียนในด้าน
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ 
 
พันธกิจ : 

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

            3. จัดแสดงนิทรรศการและประชุมวิชาการ 
            4. สร้างกระบวนการเรียนรู้และให้บริการทางวิชาการด้านซากดึกด าบรรพ์และ 
   ทรัพยากรธรณี 
            5. ผลิตหรือสนับสนุนการผลิตบัณฑิตศึกษาด้านซากดึกด าบรรพ์และทรัพยากรธรณี 
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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 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบรรพชีวินวิทยาระดับนานาชาติที่โดดเด่นใน เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้  (มรนม.  2553)พ.ศ .  2554มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
นครราชสีมา  :  มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทางวิทยาศาสตร์บรรพ
ชีวิน  และการท่องเที่ยวพิพธิภัณฑ์ ซากดึกด าบรรพ์ ของประเทศ 

พ.ศ.2561 จังหวัดนครราชสีมาและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  เป็นผู้น า                                                  
                             ของโลกด้านพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและช้างดึกด าบรรพ์รวมทั้งเป็น 
                             ผู้น าของอาเซียนด้านพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ 
                          
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 
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พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินส าคัญ 7 แห่งของโลก (World’s Petrified Wood Museums) 
       1.  Rainbow Forest Museum, Petrified Forest National Park, Arizona, USA. 
       2.  Petrified Wood Park Museum, Petrified Wood Park of Lemmon, South 
Dakata,USA. 
       3.  Ginko Petrified Forest State Park Museum, Vantage,Washington,USA. 
       4.  Earth Science Museum, Mississippi Petrified Forest Inc., Mississippi, USA. 
       5.  Natural History Museum of Lesvos’ Petrified Forest, Lesvos Island, Greece 
       6.  Museum of Petrified Wood, Yanqing, Petrified Wood National Geopark, Yanqing 
County, China 
       7.  Museum of Petrified Wood, Nakhon Ratchasima Rajabhat University, Thailand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.   สภาพทางกายภาพของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
ที่ตั้ง 
      พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ  มีชื่อที่เป็นทางราชการ  คือ  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและ
ทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ตั้งอยู่ที่  
184  ถนนมิตรภาพ – หนองปลิง  หมู่ที่ 7  บ้านโกรกเดือนห้า  ต าบลสุรนารี  อ าเภอเมืองฯ จังหวัด
นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : 044 – 370739-40 เว็บไซต์ : www.khoratfossil.org  ห่างจากตัวเมือง
นครราชสีมา 25  กิโลเมตร  และห่างจากสวนสัตว์นครราชสีมา  5  กิโลเมตร เป็นสถาบันวิจัยและ
พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับมอบอาคารและครุภัณฑ์จากกรมทรัพยากรธรณีและจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่วันที่      
7 เดือนกันยายน พ.ศ. 2547  ปัจจุบันบริหารจัดการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   
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7. ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (3 ยุทธศาสตร์ 17 โครงการ ) 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษาวิจัยและอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ 
           เป้าประสงค์  
             1) มีซากดึกด าบรรพ์ที่มีศักยภาพสามารถใช้ในการศึกษาวิจัย 
             2) มีการจัดเก็บและจัดท าทะเบียนซากดึกด าบรรพ์อย่างเป็นระบบ 
             3) มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
             4) มีกระบวนการอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์อย่างเป็นระบบ 
             5) มีเครือข่ายด้านการวิจัยและอนุรักษ์ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ 
        
        ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 
            1) จ านวนซากดึกด าบรรพ์ที่ส ารวจรวบรวมไว้ในสถาบัน 
            2) จ านวนซากดึกด าบรรพ์ที่จัดท าทะเบียนซากดึกด าบรรพ์อย่างเป็นระบบ 
            3) จ านวนผลงานวชิาการท่ีได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
            4) จ านวนโครงการอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ 
            5) จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ 
            6) จ านวนเครือข่ายที่ปฏิบัติงานร่วมกันด้านซากดึกด าบรรพ์ 
       กลยุทธ์ :  
            1) ส ารวจ รวบรวม ซากดึกด าบรรพ์เพ่ือการศึกษาวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ 
            2) จัดท าระบบทะเบียนซากดึกด าบรรพ์ 
            3) บ ารุงรักษาและอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ 
            4) ศึกษาวิจัยและน าเสนอในวารสารและงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ             
            5) พัฒนาโครงการอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ 
            6) ผลิต จัดหา และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย และด้านการอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ของ
สถาบัน                
            7) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
 
       โครงการ/กิจกรรม 
            1) โครงการส ารวจและรวบรวมซากดึกด าบรรพ์ในท้องถิ่น และระดับประเทศ หรือต่างประเทศ 
            2) โครงการจัดท าระบบทะเบียนซากดึกด าบรรพ์ 
            3) โครงการจัดท าระบบทะเบียนซากดึกด าบรรพ์จ าลอง (replica) 
            4) โครงการบ ารุงรักษาและอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ 
            5) โครงการศึกษาวิจัยซากดึกด าบรรพ์ 
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          6) โครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการด้านบรรพชีวิน 
          7) กิจกรรมเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านบรรพชีวินหรือธรณีวิทยาระดับชาติ               
             หรือนานาชาติ 
         8) โครงการไดโนพาร์ค ( DinoPark ) 
         9) โครงการอุทยานธรณี  ( Geopark ) 
       10) โครงการพัฒนาหลักสูตรและผลิตบุคลากรในประเทศหรือระดับนานาชาติ    
             ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาบรรพชีวินวิทยาหรือสาขาอ่ืน ๆ ที่สัมพันธ์กัน 
       11) โครงการพัฒนาและจัดหาบุคลากรของสถาบันวิจัย 
       12) โครงการเทิดพระเกียรติ: โครงการประชุมวิชาการไดโนเสาร์เอเชีย 2015 
       13) กิจกรรมสร้างและร่วมมือกับเครือข่ายซากดึกด าบรรพ์ทั้งภายใน และต่างประเทศ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและบริการวิชาการ 
     เป้าประสงค์ : 
       1) เยาวชนและบุคคลทั่วไป มีความรู้ ตระหนักในคุณค่า และเกิดจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรซากดึก
ด าบรรพ์และทรัพยากรธรณี 
      2) ปรับแปลง และถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านบรรพชีวิน เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ใน
การศึกษา การประกอบอาชีพหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ : 
     1) ระบบฐานข้อมูลในการบริการวิชาการ 
     2) จ านวนหลักสูตร/กิจกรรม/ฐานการเรียนรู้ 
     3) จ านวนผู้ใช้งานบริการวิชาการ 
     4) ระดับความพึงพอใจของผู้รับการบริการวิชาการ 
     5) จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการ 
     6) จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     7) อาคารศูนย์การเรียนรู้และอาคารที่พักส าหรับผู้เข้าอบรมไม่ต่ ากว่า 100 คน 
     8) จ านวนบุคลากรที่เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับหน่วยงานภายนอก 
   กลยุทธ์ : 
         1) พัฒนาระบบและกลไกในการให้บริการวิชาการ 
         2) พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ระยะยาวที่หลากหลายทั้งในและนอกสถานที่ที่ตอบสนองความ
ต้องการของเยาวชนและผู้สนใจ 
        3) สร้างและท างานกับเครือข่ายซากดึกด าบรรพ์ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และนานาชาติ 
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        4) ส่งเสริมให้ชุมชนประยุกต์องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
        5) ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ด้านซากดึกด าบรรพ์และอาคารที่พักส าหรับผู้เข้าอบรม 
        6) การเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ 
 
 โครงการ/กิจกรรม 
        1) โครงการจัดท าระบบข้อมูลบริการวิชาการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการวิชาการ 
        2) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบต่างๆ เพ่ือสนองความต้องการของเยาวชนและ ผู้สนใจ 
        3) โครงการค่ายดึกด าบรรพ์ไดโนเสาร์ ช้างดึกด าบรรพ์ ไม้กลายเป็นหิน 
        4) โครงการเยาวชนนักคิดวิทยาศาสตร์ 
        5) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทรัพยากรแร่และหินในท้องถิ่น 
        6) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชใน
ท้องถิ่น 
        7) โครงการค่ายศิลปะในพิพิธภัณฑ์ (Art in the museum) 
        8) โครงการนักวิจัยน้อยตามรอยซากดึกด าบรรพ์ 
        9) โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยซากดึกด าบรรพ์ 
      10)  โครงการสร้างจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรซากดึกด าบรรพ์ 
      11)  โครงการฝึกอบรมซากดึกด าบรรพ์และธรณีวิทยา 
      12)  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบรรพชีวินวิทยาและการจัดการพิพิธภัณฑ์ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบมุ่งเน้นคุณภาพและย่ังยืน 
    เป้าประสงค์ : 
      1) สถาบันมีการบริหารจัดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในการให้บริการต่อนักท่องเที่ยว 
      2) สถาบันมีระบบการบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ : 
      1) จ านวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์ 
      2) จ านวนพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
      3) จ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้าใช้บริการ 
      4) ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
      5) จ านวนรางวัลที่ได้รับเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ 
      6) จ านวนภูมิทัศน์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างสวยงามและเป็นที่พึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
      7) ระดับคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบัน 
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กลยุทธ์ : 
      1) จัดนิทรรศการซากดึกด าบรรพ์และเผยแพร่ด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ 
      2) พัฒนาสถาบันวิจัยและพิพิธภัณฑ์สู่ความเป็นเลิศ 
      3) บูรณาการความร่วมมือพัฒนาการท่องเที่ยวจากหลายภาคส่วนและหลายระดับ 
 
โครงการ/กิจกรรม 
     1) โครงการพัฒนาสื่อการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ 
     2) โครงการพัฒนานิทรรศการซากดึกด าบรรพ์สู่ความเป็นผู้น าระดับโลก 
     3) โครงการจัดนิทรรศการเพ่ือการบริการและประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก 
     4) โครงการพัฒนาภูมิทัศน์สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
     5) โครงการไนท์มิวเซียม (Night museum) 
     6) โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
     7) โครงการก ากับ ติดตามแผนบริการความเสี่ยง 
     8) โครงการการจัดการความรู้ (KM) ของสถาบัน 
     9) โครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาระบบบริการจัดการของสถาบัน 
    10) โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
    11) โครงการบริหารจัดการส านักงานให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขันและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ   
    12) โครงการประชุมสัมมนาการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
    13) โครงการร่วมจัดงานนิทรรศการงานวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี 
    14) โครงการร่วมจัดนิทรรศการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
    15) โครงการจัดนิทรรศการร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี 
    16) โครงการฝึกอาชีพชุมชน 
    17) โครงการจัดหารายได้ของสถาบัน 
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8. โครงสร้างองค์กรและการบริหาร 
บุคลากรประจ าสถาบันทั้งหมด ประจ าปีงบประมาณ 2557 มีจ านวน 58 คน จ าแนกเป็น 

5.1 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสอน 8  คน  
5.2 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน 19 คน 
5.3 พนักงานราชการ 3 คน 
5.4 ลูกจ้างชั่ววคราวรายเดือน 5 คน 
5.5 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  23 คน 

โครงสร้างของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 

          
คณะกรรมการอ านวยการประจ าสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี                       
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
รศ.ดร.วิเชียร  ฝอยพิกุล ประธานกรรมการ 
รศ.ดร.ณภัทร  น้อยน้ าใส กรรมการ 
ดร.ทศพร  นุชอนงค์ กรรมการ 
นายชยาวุธ  จันทร กรรมการ 
นางสุบงกช  วงศ์วิชยาภรณ์ กรรมการ 
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ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
นายพิริยะ  วัชจิตพันธ์ กรรมการ 
ดร.ณัฏฐินี  ทองดี กรรมการ 
ดร.วิภานุ  รักใหม ่ กรรมการ 
ผศ.ดร.ประเทือง  จินตสกุล กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 

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

     
          พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสอน – สายสนับสนุน ประจ าสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเทอืง  จินตสกุล ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 

2 ดร. วิฆเนศ  ทรงธรรม 
อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

3 ดร. วิภาน ุ รักใหม่ 
อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

4 ดร. รัตนาภรณ์  หันตา 
อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

5 นายจรูญ  ด้วงกระยอม 
อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา(ลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก) 

6 ดร.ธราพงษ ์ เพ็ชรประยูร 
อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

7 ดร.วิไลลักษณ์  นาคศรี 
 

อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 
 

คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
8 ดร.นารีรัตน์  บุญไชย ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านไม้กลายเป็นหิน 
10 ดร.ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ ์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  
11 นางปัทมาภรณ ์ อ าไพกูล เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
12 นางสาวนุชนารถ  จันทร์พิทักษ ์ นักจัดการงานทั่วไป 

13 นางสาวภคภรณ์  สิงห์วชิระวรกุล นักวิเทศสัมพันธ ์

14 นางสาวสุพรรณี โชคคุณ นักวิชาการศึกษา 

15 นางนันทนา  กุลพฤทธิ์เมธา นักวิชาการพัสด ุ
16 นายไกรศรี  เต้นปักษี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
17 นางลาวลัย ์ ตอสกุล มัคคุเทศก์  
18 นางอรวรรณ จรปรุ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
19 นายประภาส จันทร์สม นักวิชาการช่างศิลป ์
20 นางสาววนิดา คอนจอหอ นักวิชาการช่างศิลป ์
21 นางสาวสุภัทรา บญุล าพู นักวิชาการช่างศิลป ์
22 นางสาวณัฐกฤตา  บุษรา นักประชาสัมพนัธ ์
23 นางสาวนิสากร คุณวงศ์ นักประชาสัมพนัธ ์
24 นางสาวกรองแก้ว เจนจิตไพบูลย์ นักธรณีวิทยา 
25 นางสาวนันทดิา แพปรุ นักวิทยาศาสตร ์
26 นางสาววชิิตา ตอมพุดซา นักวิชาการเงินการบัญช ี
27 นางสาววรางคณา นามแสง เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
28 นางสาวปิยวดี พิพฒัน์วชัรา นักวิชาการพัสด ุ
29 นายสมเกียรติ สบิพลกรัง ช่างไฟฟ้า 
30 นายพิศณุ กุลพฤทธิ์เมธา ช่างเทคนิค 
31 นายสพุจน์ สีสังบุญ พนักงานขับรถ 

             
 
    พนักงานลูกจ้างรายวัน จ านวน 23 คน ประจ าสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
 

ล าดับที่ ชื่อ  -สกุล ต าแหน่ง 
1 นายบุญธรรม รวมดอน รปภ. 
2 นายสยาม ดอนแนไพร รปภ. 
3 นายเจริญ  แพปรุ รปภ. 
4 นายบุญชิด  สินใหม่ รปภ. 
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ล าดับที่ ชื่อ  -สกุล ต าแหน่ง 
5 นางล าไพ  โหราฤทธิ์ แม่บ้าน 
6 นางสมหวัง  งวดโคกกรวด แม่บ้าน 
7 นางสาวพยอม  ใสใหม่ แม่บ้าน 
8 นางสมบุญ รวมดอน แม่บ้าน 

    9 นายวิตร์ รักมิตร คนสวน 
10 นายผล เสือสูงเนิน คนสวน 
11 นางแสวง  ภมรพล คนสวน 
12 นายเย็น คเชนทร์ชาติ คนสวน 
13 นางด ารงค์  คนคม คนสวน 
14 นายสุริพล  ปราบจะนด คนสวน 
15 นายเอกรัฐ คเชนทร์ชาติ คนสวน 
16 นางสาวธิดารัตน์ โหราฤทธิ์ พนักงานขายของที่ระลึก 
17 นางสาวสัมพันธ์ คะเชนทร์ชาติ พนักงานขายบัตร 
18 นางสาวชลธิชา ลายหมื่นไว มัคคุเทศก์ 
19 นางสาวยุพาภรณ์  เปล้ากระโทก  มัคคุเทศก์ 
20 นายนฤมล  ลายหมื่นไว มัคคุเทศก์ 
21 นางสาวไพรินทร์ สิบพลกรัง  มัคคุเทศก์ 
22 นางสาวศิริพร  เพ็ญใหม่  ธุรการ 
23 นายสันชัย ณีสันเทียะ  ผู้ช่วยช่างทั่วไป 

 
 พนักงานลูกจ้างรายเดือน จ านวน  5  คน ประจ าสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 

ล าดับที่ ชื่อ  -สกุล ต าแหน่ง 
1 นางสาวปาริชาติ  กรวยนอก ผู้ช่วยนักวิจัย 
2 นางสาวอุไรวรรณ ประเสริฐสังข์  มัคคุเทศก์ 
3 นางสาวนัทภร อาษาสุวรรณ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ประกันคุณภาพ) 
4 นางฟ้าสาง สาอุตม์  ธุรการ 
5 นางสาวมยุรี ยศกลาง  ผู้ช่วยช่างศิลป ์

 
หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 
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          ส่วนที่ 2  

    การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา  
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         การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 
คุณภาพการศึกษาในปกีารศกึษา 2556 

การพัฒนาตามข้อเสนอจากการประเมินคุณภาพการศึกษา
ในปีการศึกษา 2557 

องค์ประกอบที่1.ปรัชญา ปณิธาน  
วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน 
      สถาบันควรมี การติ ดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
และมีการรายงานผลต่อผู้ บริหาร เ พ่ือ
พิจารณาให้เป็นไปตามเกณฑ์ของแผนกล
ยุทธ์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

    

1.สถาบันมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2. มีการติดตามผลการด าเนินงานของแผนอย่างต่อเนื่อง 
3.มีการรายงานผลการด าเนินงานของบุคลากรต่อผู้บริหาร
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
     สถาบันควรจัดท าแผนพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรให้ครอบคลุมการท างานตาม
ภารกิจตามผลการวิเคราะห์ความต้องการ
จ าเป็นของแต่ละบุคคล 
 
 

 
1.สถาบันจัดท าแผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรให้
ครอบคลุมตามภารกิจของ แต่ละบุคคล 

 2.ส ารวจความต้องการการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

 3.มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนและวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดท ารายงานตามแผนให้ครบถ้วน 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
      ค ว ร เ พ่ิ ม ก า ร ตี พิ ม พ์ ใ น ว า ร ส า ร
ฐานข้อมูลนานาชาติและเพ่ิมการวิจัยใน
ลักษณะชุดโครงการสหวิทยาการ 

     
1.มีผลงานวิจัยด้านการตีพิมพ์ในวารสารฐานข้อมูลนานาชาติ
อย่างน้อยปีละ 4 เรื่อง/ปี 
 2.จัดเตรียมและศึกษาข้อมูลการจัดท าชุดโครงการสห
วิทยาการด้านบรรพชีวิน 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการ
แก่สังคม 
         สถาบันควรมีการปรับปรุงข้อมูลให้
ทันสมัย 

     

 1..มีการวิเคราะห์ระบบการจัดการระบบฐานข้อมูลซากดึกด า
บรรพ์ให้ทันสมัย 
  2.  มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน   
  3.เพ่ิมศักยภาพการบริการวิชาการ 5 เรื่องต่อปี 
  4.มีเครือข่ายความร่วมมือ(MOU)ไม่ต่ ากว่า  4 เครือข่าย   
  5.กิจกรรมประชาสัมพันธ์และการตลาดเพ่ือให้นักท่องเที่ยว
สนใจเข้าเยี่ยมชมมากยิ่งขึ้น 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 
คุณภาพการศึกษาในปีการศกึษา 2556 

การพัฒนาตามข้อเสนอจากการประเมินคุณภาพการศึกษา
ในปีการศึกษา 2557 

องค์ประกอบที่7 การบริหารและการ
จัดการ 

        ควรเสริมศักยภาพให้แก่ผู้บริหารทุก
ระดับเ พ่ือให้องค์กรมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

    

    1.เสริมศักยภาพผู้บริหารทุกระดับให้ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
    2.น าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานในต าแหน่งของตนเอง 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ                      
       สถาบันควรทบทวนปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์ พร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแต่ละแผน ที่แสดงถึงพัฒนาการผลการ
ด า เนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 
รวมถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ 

 

   1.สถาบันมีการปรับปรุงแผนกลยุทธ์พร้อมทั้งก าหนด
เป้าหมายอย่างขัดเจน 
   2. มีแนวทางการด าเนินงาน ตามระบบและกลไกของงาน
ประกันคุณภาพ 
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ส่วนที่ 3  

ผลการด าเนนิงานการประกันคุณภาพ 
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ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

1.  องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ 
 

  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ  ได้ก าหนดให้มีระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษา โดยอาศัย
องค์ประกอบของคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. สมศ.และมรนม.จ านวน 6 องคป์ระกอบ 10 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ วัตถุประสงค์และแผนด าเนินงาน  
   (สกอ.1 ตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้  รวม 2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน                                         
   (สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ รวม 1 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย                                                   
   (สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ รวม 2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม                                        
    (มรนม. 1 ตัวบ่งชี้ รวม 1 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ                                          
                      (สกอ. 3 ตัวบ่งชี้ รวม 3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ                               
     (สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ รวม 1 ตัวบ่งชี้) 

 
2.  การก าหนดเกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการ
ไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้  

 
คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
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3.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
สถาบันได้ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ในปีการศึกษา2557   (1 มิถุนายน 2557 - 

31 กรกฎาคม 2558) โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ตาม

ค าสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่ 809/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการพัฒนาระบบ
ราชการ การประกันคุณภาพและการพัฒนาสถาบันสู่สากลของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี 
คณะกรรมการประกอบด้วย 

 คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง  จินตสกุล  ประธานกรรมการที่ปรึกษา 
 ดร.วิฆเนศ  ทรงธรรม    กรรมการที่ปรึกษา 
 ดร.วิภานุ  รักใหม่     กรรมการที่ปรึกษา 
 ดร.ธราพงษ์  เพ็ชรประยูร    กรรมการที่ปรึกษา 
 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
 นางปัทมาภรณ์  อ าไพกูล    ประธานกรรมการ 
 ดร.รัตนาภรณ์  หันตา    รองประธานกรรมการ 
 นางสาวกรองแก้ว เจนจิตไพบูลย์   กรรมการ 
 นางสาวนุชนารถ  จันทร์พิทักษ ์   กรรมการ 
 นางลาวัลย์  ตอสกุล    กรรมการ 

          นางสาวณัฐกฤตา บุษรา    กรรมการ  
 นางฟ้าสาง  สาอุตม์    กรรมการ 
 นางสาวนัทภร อาษาสุวรรณ    กรรมการและเลขานุการ 

 

4.  ผลการประเมินตนเอง 
  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ  ได้ด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ดังกล่าวมาแล้ว มีผลการ
ด าเนินงาน และผลการประเมินตนเอง จ าแนกตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ดังนี้ 
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  องค์ประกอบท่ี  1   ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  และแผนด าเนินงาน 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผศ.ดร.ประเทือง  จินตสกุล 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : นางปัทมาภรณ์  อ าไพกูล 

โทรศัพท์ : 087 - 2572271 
โทรศัพท์ : 084 – 8035989 

ผู้จัดเก็บข้อมูล      :  นางสาวนัทภร  อาษาสุวรรณ โทรศัพท์ :  080 - 1606599 
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 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
 

คะแนนการ
ประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเทียบกับ            
ค่าเป้าหมาย 

6ข้อ/4 คะแนน 6ข้อ(1,2,3,4,5,6) 4 คะแนน บรรลุเป้าหมาย  
 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคลอ้งกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วม

ของบุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน  ตลอดจนสอดคล้อง
กับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.
2551 – 2565)   และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.
2551 – 2554) 

สถาบันมีการจัดท าแผนกลยุทธ์พร้อมทั้งมีการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และ
แผนกลยุทธ์ (สม.1.1.1) ของสถาบันให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการจัดท าแผน
ได้รับความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรของสถาบันและคณะผู้บริหารของสถาบัน
ร่วมกัน (สม.1.1.2) และได้รับการพิจารณาแผนจากคณะกรรมการบริหารสถาบัน 
(สม.1.1.3) จึงน าเข้าเสนอต่อคณะอ านวยการประจ าสถาบันครั้งที่  2/2558       
(สม.1.1.4)  อีกทั้งในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2 การปฏิรูประบบวิจัยให้มีประสิทธิภาพ สู่
มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ที่ 2 มีผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่มีการตีพิมพ์
เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ และน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่3 การบริการวิชาการและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

 

สม.1.1.1  ยุทธศาสตร์ของ  
             สถาบันวิจัยไม้        
             กลายเป็นหิน     
             เล่ม3(ปี 2557-2561) 
สม.1.1.2 ค าสั่งที่ 3084/2557   
            เรื่องเข้าร่วมประชุมเชิง  
            ปฏิบัติการการจัดท า  
            แผนยุทธศาสตร ์
สม.1.1.3 รายงานการประชุม    
            คณะกรรมการบริหาร  
            สถาบัน ครั้งท่ี 3/2557     
            วันท่ี 17 ก.ย.2557 
 
สม.1.1.4  ประชุมคณะกรรมการ   
          อ านวยการครั้งท่ี 1/2558 
          วันท่ี 16 มี.ค.2558 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ที่ 3.1 ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
(สม.1.1.5) 

โดยสถาบันได้ เล็ งเห็นถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจะเป็น
มหาวิทยาลัยช้ันน าของอาเซียน ในระดับโลก ตามกรอบแผนอุดุมศึกษาระยะยาว 15 
ปี ฉบับท่ี 2(พ.ศ.2551-2565) ( สม.1.1.6) ในเรื่องของการพิจารณาขีดความสามารถ
ในการแข่งขัยของประเทศและตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดุมศึกษา ฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2551-2554) โดยได้มีการวางแผนไปสู่การปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผล
ของแผนอย่างต่อเนื่อง (สม.1.1.7) 

 
สม.1.1.5 แผนยุทธศาสตร ์
            มหาวิทยาลัย 
สม.1.1.6 กรอบแผนอุดมุศึกษา    
            ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี   
            2(พ.ศ.2551-2565)  
สม.1.1.7แผนพัฒนาการศึกษา    
            ระดับอุดุมศึกษา ฉบับท่ี   
            10 (พ.ศ.2551-2554) 

 2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทกุหน่วยงานภายใน 
       สถาบันได้มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์รวมไปถึงแนวปฏิบัติ
ต่างๆให้กับบุคลากรทุกหน่วยงานของสถาบัน โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดม
สมอง เรื่อง การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันวิจัยไม้
กลายเป็นหินฯ วันท่ี 7-8 พ.ค.2557 ท้ังนี้เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบและมีความเข้าใจ
ที่ตรงกัน โดยการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่บุคลากรทั้งองค์กรเข้าร่วมให้ความคิดเห็น
และได้จัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์ฉบับปรับปรุงเป็นเล่มที่ 3 (ปี 2557-2561) 
(สม.1.1.8-สม.1.1.9) 

สม.1.1.8 แผนยุทธศาสตร์ของ  
             สถาบันวิจัยไม้     
             กลายเป็นหิน     
             เล่ม3(ปี 2557-2561) 
สม1.1.9 การประชุมเชิง  
         ปฏิบัติการ เรื่อง การจดัท า  
         แผนยุทธศาสตร์และแผน 
         กลยุทธ์ทางการเงินของ 
         สถาบันวิจัยไม้กลายเป็น 
         หินฯ วันท่ี 7-8 พ.ค.2557 
 

 3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ 
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
    1) สถาบัน มีการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ แปลงแผนให้เป็นกลยุทธ์
ครอบคลุมถึง 4 พันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ 

- ด้านการเรียนการสอน สถาบันได้มีอาจารย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่สถาบันเข้าร่วม
สอนในคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจ านวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ซึ่งมี
รายวิชาดังนี ้

ดร. วิฆเนศ  ทรงธรรม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมฟิสิกส์ 
ดร. วิภาน ุ รักใหม่  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมชีววิทยา 
ดร. รัตนาภรณ์  หันตา  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาภูมิ

สารสนเทศ 
ดร.ธราพงษ ์ เพ็ชรประยูร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชา

ภูมิสารสนเทศ 
ดร.วิไลลักษณ์  นาคศรี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรม

ชีววิทยา  (สม.1.1.10) 
 

 

 

 

 

 

สม.1.1.10 ตารางสอนอาจารย์ใน            
สถาบัน 

สม.1.1.11 สรุปผลงานวิจัยทีไ่ดร้ับ   
การตีพิมพ์ทั้งหมด8
เรื่องในรอบปีการศึกษา
2557 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
     - ด้านการวิจัย  นักวิจัยของสถาบันได้น าเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปบทความ และ
การน าเสนอผลงานวิจัยและสร้างเครือข่ายด้านบรรพชีวินวิทยาในระดับชาติและ
ต่างประเทศในรูปแบบการตีพิมพ์ทั้งหมด 8 เรื่อง  (สม.1.1.11) ดังนี ้
      - ด้านการบริการวิชาการ  สถาบันได้มีผลการบริการวิชาการจ านวนทั้งหมด 8  
โครงการ ดังน้ี (สม.1.1.12) 
         1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนนักคิดวิทยาศาสตร์ (ครั้งท่ี2) 
         2. โครงการค่ายศิลปะในพิพิธภัณฑ์ 
         3. โครงการค่ายศิลปะในพิพิธภัณฑ์ ครั้งท่ี2 
         4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทรัพยากรแร่และหินในท้องถิ่น 
         5. โครงการค่ายดึกด าบรรพ์ ไดโนเสาร์ ช้างดึกด าบรรพ์ ไม้กลายเป็นหิน 
         6. โครงการเยาวชนนักคิดวิทยาศาสตร์ 
         7. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 
         8. โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยท้องถิ่น(รุ่น 2) 
      - ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  สถาบันได้ร่วมสืบสานประเพณีงานกฐินและ
งานทอดผ้าป่าร่วมกับชุมชุนที่วัดโกรกเดือนห้า และร่วมงานกฐินมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาเป็นประจ าทุกปี (สม.1.1.13) 

    สถาบันจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2558 (สม.1.1.14) โดยมีการ

ด าเนินการครบ 5 พันธกิจ ของสถาบัน         
1. ด้านส ารวจ รวบรวม อนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์  

                    1.1 สถาบันได้จัดโครงการหลุมขุดค้นไดโนเสาร์โคราชประจ าปี 

2557 ร่วมกับ Fukui Prefectural Dinosaur Museum ประเทศญี่ปุ่น ใน

ระหว่างวันท่ี 12 พ.ย.- 20 ธ.ค. 2557 (สม.1.1.15)  
                 1.2 ความร่วมมือกับ ยูเนสโกและกรมทรัพยากรธรณี จัดประชุมสัมมนา
และเปิดหน้าดิน ส ารวจ รวบรวมซากดึกด าบรรพ์ ณ หมู่บ้านสะพานหิน ต.สุรนารี     
จ.นครราชสีมา เมื่อ 22 - 24 กรกฎาคม 2558  (สม.1.1.16) 
                1.3 นักวิจัยของสถาบันมีการส ารวจ รวบรวม อนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ 
เพื่อการพัฒนาการวิจัยและการอนุรักษ์ให้มีประสิทธิผลพร้อมร่วมวิจัยแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้กับนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ(สม.1.1.17)  

         2.  ศึกษาวิจัยน าเสนอผลงานกิจกรรม ด้านซากดึกด าบรรพ์ และ

ทรัพยากรธรณี สถาบันได้มีการน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการ ตีพิมพ์ในวารสาร 
โดยเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ (สม.1.1.18) 

        3.     จัดแสดงนิทรรศการและ/หรือประชุมวิชาการ การแสดงนิทรรศการ

และประชุมวิชาการ สถาบันมีผลการแสดงนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ทั้ง 4 อาคาร 

ได้แก่ อาคารพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ,อาคารพิพิธภัณฑ์ช้างดึกด าบรรพ์,อาคาร

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ และอาคารต้อนรับนักท่องเที่ยว(แพนด้า)(สม.1.1.19) รวมไปถึง

 

สม.1.1.12 สรุปงานบริการ
วิชาการ 

 

 

 

 

สม.1.1.13 ภาพร่วมท าบญุงาน  
กฐินประจ าป ี

สม.1.1.14 แผนปฏิบตัิราชการ  
          ประจ าปี  2557 – 2558 
 
 
สม.1.1.15 สรุปรายงานการขดุ  
          ค้นซากดึกด าบรรพ์ 2557 

 
สม.1.1.16  เอกสารความ  
             ร่วมมือกับยูเนสโก 
 
สม.1.1.17 รายงานการไป   
             ราชการการวิจัย 
สม.1.1.18 สรุปผลงานวิจัย 
สม.1.1.19 ภาพกิจกรรมทั้ง        
             4 อาคาร 
สม.1.1.20 สรุปผลการด าเนินงาน 
            นิทรรศการเคลื่อนที่  
            4 ครั้ง 
สม.1.1.21 สรุปผลการเข้าร่วม  
           ประชุมวิชาการจ านวน   
           14 ครั้ง 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
การร่วมมือกับหน่วยและเครือข่ายในการจัดแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่จ านวน 4 ครั้ง 
(สม.1.1.20)อีกทั้งยังมีการเข้าร่วมประชุมงานวิชาการ จ านวน 14 ครั้ง (สม.1.1.21) 

        4.     สร้างกระบวนการเรียนรู้และให้บริการทางวิชาการด้านซากดึกด า

บรรพ์และทรัพยากรธรณี การสร้างกระบวนการเรียนรู้ สถาบันได้ส่งเสริมการจัดการ

เรียนรู้ให้เกิดภายในพิพิธภัณฑ์ทั้ง 4 หลัง เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้และเพลิดเพลินไป

กับการเข้าชมพิพิธภัณฑ์  ทั้งนี้สถาบันได้ให้ความส าคัญกับการจัดการบริการวิชาการ
ให้กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภายนอก อาทิเช่น การบริการวิชาการเป็นที่

ปรึกษาการวางแผนอุทยานธรณีสตูล (Satun Geopark) เพื่อก้าวสู่การเป็นอุทยาน
ธรณีระดับโลกและการอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหิน อ.บ้านตาก จ.ตาก เป็นต้น และบริการ
วิชาการให้กับบุคลากรภายในด้วย จ านวนทั้งหมด  8  โครงการ เป็นโครงการเผยแพร่
ให้กับหน่วยงานภายนอกและภายใน  (สม1.1.22 )  
        5.ผลิตหรือสนับสนุนบัณฑิตศึกษาด้านบรรพชีวินวิทยาและล าดับชั้นหิน 
ดร.ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมศึกษาวิจัยตามบันทึก MOU " The 
Sister institute Relationship" ในหัวข้อเรื่อง " Three-D Reconstruction 
of Brains of Dinosaurs from the Early Creataceous Fukui and 
Thailand" ในวันที่ 10-24 ก.ย.2557 ณ มหาลัยจังหวัดฟูกุอิ ประเทศญี่ปุ่น        

(สม.1.1.23) และดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี ผู้เช่ียวชาญด้านฟอสซิลเต่าได้เข้าร่วมงาน
แถลงข่าวฟอสซิลชนิดใหม่ของโลกเต่าและฉลามน้ าจืด อายุ 150 ล้านปี (สม.1.1.24)

อีกทั้งสถาบันได้มีการติดต่อจาก  Prof. Dr.Paul Carling นักวิจัยชาวอังกฤษมา

เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ภาคสนามด้านธรณีวิทยาและการส ารวจศึกษาช้ัน
ตะกอนยุคควอเทอร์นารี โดยมอบหมายให้ นักวิจัยของสถาบันเป็นผู้ร่วมเดินทางใน
การวิจัย(สม.1.1.25) และยังให้ความรู้กับนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์เพื่อได้รับ
ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับช้ันหิน การส ารวจและเก็บข้อมูลด้านธรณีวิทยาโดยมีอาจารย์
และผู้เชี่ยวชาญควบคุมดูแลในการให้ความรู้อย่างใกล้ชิด (สม.1.1.26)อีกทั้ง ดร.รัตนา
ภรณ์ หันตา  อาจารย์/นักวิจัย ประจ าสถาบัน ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ์  ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะวิทยาศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาธรณีวิทยา ที ่ ธ 306/2557 (สม.1.1.27) 

 
สม.1.1.22 สรุปผลการบริการ 
        วิชาการจ านวน 8 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สม.1.1.23 รายงานการไปราชการ 
            ประเทศญี่ปุ่น 
สม.1.1.24 รายงานการไปราชการ 
             ร่วมงานแถลงข่าว 
           ฟอสซิลชนิดใหม่ของโลก 
สม.1.1.25 รายงานการไปราชการ 
           การส ารวจศึกษาช้ัน 
           ตะกอนยุคควอเทอร์นาร ี
สม.1.1.26 รายงานการไปราชการ  
           การส ารวจและเก็บข้อมลู  
            ด้านธรณีวิทยา 
สม.1.1.27 หนังสือเชิญเลขท่ี          
            ธ 306/2557 

 4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัว
บ่งชี้ เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
          สถาบันได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์โดยมีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ตัว
บ่งช้ีและค่าเป้าหมายของความส าเร็จของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และมีการ
ประชุมทบทวนและปรับค่าเป้าหมายเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างบรรลุผลตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี(สม.1.1.28-1.1.29) 
 
 

สม.1.1.28 แผนปฏิบตัิการ   
            สถาบันวิจัยไม้กลายเป็น  
            หินปี 2556 
สมส.1.1.29 แผนยุทธศาสตร์ของ  
             สถาบันวิจัยไม้     
             กลายเป็นหิน     
             เล่ม3(ปี 2557-2561) 
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 5 มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 5 พันธกิจ 

สถาบันได้มีการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติการประจ าปี ครบ5พันธกิจ ดังนี้     
1. ส ารวจ รวบรวม อนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์และทรัพยากรธรณีของท้องถิ่น 

ได้ด าเนินการ โดยสถาบันได้จัดโครงการหลุมขุดค้นไดโนเสาร์โคราชประจ าปี 2557 
ร่วมกับ Fukui Prefectural Dinosaur Museum ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่    
12 พ.ย.- 20 ธ.ค. 2557 (สม.1.1.30) และได้ร่วมกับ ยูเนสโกและกรมทรัพยากรธรณี  

1.1 จัดประชุมสัมมนาเพื่อการพัฒนาอุทยานธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ครั้งท่ี 2เมื่อวันท่ี 22 - 24 กรกฎาคม 2558 โดยจุดประสงค์หลักเป็นกิจกรรม
เชิงสร้างสรรค์ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านธรณีวิทยา นิเวศวิทยาและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนโดยสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมี
ส่วนร่วม (สม.1.1.31 ) 

 
      2. ศึกษาวิจัย น าเสนอผลงานวิจัย ด้านซากดึกด าบรรพ์และทรัพยากรธรณี 
สถาบันได้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ จ านวนทั้งหมด 
8 เรื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้  
       ปี 2557 
Wilailuck Naksri, Li Lu and Haiyan. 2014. A revision of Testudo tungia Yeh, 1963 
from the Lower Pleistocene Gigantopithecus cave, Liucheng, Guangxi Province, 
China.Journal of Science and Technology Mahasarakham University. 33(4): 386-392.  
( ปี 57  ) (สม.1.1.32) 

       ปี 2558 
                1. Nareerat Boonchai, Steven R. Manchester, and Elisabeth A. Wheeler, 
2015. Welkoetoxylon multiseriatum : Fossil Moraceous Wood from the Eocene 
Green River Formation, Wyoming, U.S.A., IAWA Journal 36 (2) 2015 : 158-166         
(สม.1.1.33) 
                2. Shi-Qi Wang, Jaroon Duangkrayom and Xiang-Wen Yang, 2015. 
Occurrence of the Gomphotherium angustidens Group in China, Based on a Revision 
of Gomphotherium connexum (Hopwood, 1935) and Gomphotherium shensiensis 
Chang and Zhai, 1978 : Continental Correlation of Gomphotherium Species Across 
the Palearctic, Palaontologische Zeitschrift, Scientific Contributions to Palaeontology, 
(สม.1.1.34) 
                3. Tong, H., Naksri, W., Buffetaut, E., Suteethorn, V., Suteethorn, S., 
Deesri, U., Sila, S., Chanthasit, P.,  Claude, J., 2015. A New Primitive Eucryptodiran 
Turtle from the Upper Jurassic Phu Kradung Formation of the Khorat Plateau, NE 
Thailand. Geological Magazine, 152 (1) : 166 – 175.      (สม.1.1.35) 
                4. Wang, S., Liya, F., Jiahua, Z., Tianguang, Li, Xueping, J., Duangkrayom, 
J., Rongtao, H., 2015. New Material of Stegolophodon from the Upper Miocene 
Xiaohe  Formation, Yuanmou Basin, Yunnan Province. Quaternary Sciences, 35. 573-
583. (สม.1.1.36) 
                5. Wickanet Songtham, Paul A. Carling and Parichat Kruainok, 2015. 
Some Sedimentary Features of Yasothon Soils in Khorat Basin, NE Thailand. The 3rd 

 
 
สม.1.1.30 โครงการหลุมขดุค้น 
             ไดโนเสาร์โคราช 
              ประจ าปี 2557 
 
 
 
สม.1.1.31 เอกสารการประชุม  
            สัมมนาการจัดตตั้ง  
            อุทยานธรณ ี
 
 
 
 
สม.1.1.32 ผลงานวิจัยเร่ือง Lower 

Pleistocene Gigantopithecus cave, 
Liucheng, Guangxi Province, 
China.  

สม.1.1.33 ผลงานวิจัยเร่ือง 

Welkoetoxylon multiseriatum : 
Fossil Moraceous Wood from the 
Eocene Green River Formation, 
Wyoming 

สม.1.1.34 ผลงานวิจัยเร่ือง 

Continental Correlation of 
Gomphotherium Species Across 
the Palea rctic, Palaontologische 
Zeitschrift, Scientific Contributions 
to Palaeontology, 
สม.1.1.35 ผลงานวิจัยเร่ือง A New 

Primitive Eucryptodiran Turtle 
from the Upper Jurassic Phu 
Kradung Formation of the Khorat 
Plateau, NE Thailand. Geological 
Magazine  
สม.1.1.36 ผลงานวิจัยเร่ือง New 

Material of Stegolophodon from 
the Upper Miocene Xiaohe  
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Lao – Thai Technical Conference, July 7-8, 2015  (สม.1.1.37) 
                6. Wickanet Songtham, Sumalee Musika, Dallas C. Mildenhall, Ursula A. 
Cochran and Darya Kojevnikova, 2015. Development of the Lower Central Plain of 
Thailand with History of Human Settlements : Evidence from Pollen, Spores and 
Diatoms, Journal of Geological Resource and Engineering. 2 (2015)  98-107(สม.1.1.38) 
                7 .  Y u i c h i r o  N i s h i o k a ,  H i d e o  N a k a y a ,  K u n i h i r o 
Suzuki,BenjavunRatanasthien,PratuengJintasakul,Rattanaphorn Hanta, and Yutaka 
Kunimatsu, 2015. Two Large Rodents from the Middle Miocene of Chiang Muan, 
N o r t h e r n  T h a i l a n d ,  H i s t o r i c a l  B i o l o g y  ( i n  p r e s s ) (สม.1 . 1 . 3 9) 

      3. จัดแสดงนิทรรศการและประชุมวิชาการ ได้ด าเนินการ สถาบันมีผลการ
แสดงนิทรรศการทั้งภายในพิพิธภัณฑ์ทั้ง 4 อาคาร(สม.1.1.40) รวมไปถึงการร่วมมือ
กับหน่วยงานและเครือข่ายในการจัดแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่จ านวน 4 ครั้ง ได้แก่ 
(สม.1.1.41) 
        1.จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ในงานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด วันที่ 20-21 พ.ย.57 
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
      2.ร่วมจัดนิทรรศการด้านซากดึกด าบรรพ์ธรณีวิทยาและอุทยานธรณีสตูล      
วันท่ี 12-17 ม.ค.58 ณ พิพิธภัณฑ์ช้างดึกด าบรรพ์ทุ่งหว้า จ.สตูล 
      3.จัดนิทรรศการในวันเฉลิมฉลองงานท้าวสุรนารี  วันที่  23 มี.ค. – 3 เม.ย 58    
ณ ลานอนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารี 
      4.ร่วมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 18-20 ส.ค.58 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 
อีกทั้งยังมีการเข้าร่วมประชุมงานวิชาการ จ านวน  14 คร้ัง   (สม.1.1.42)   
               1.เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดท าร่างนโยบายการคุ้มครองแหล่ง

ซากดึกด าบรรพ์และซากดึกด าบรรพ์ครั้งที่2/2557 
             2.ประชุมวิชาการนานาชาติด้านพฤกษศาสตร์บรรพกาลครั้งที่9 และ

น าเสนอผลงานวิจัย 
             3.เข้าร่วมประชุมวิชาการกรมทรัพยากรธรณีประจ าปี 2557 
               4.เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการและวางแผนการด าเนินงานการจัดตั้ง
อุทยานธรณี จ.ตาก 
               5.เข้าร่วมประชุมรับฟังโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ไทย ( Thailand Tourism Awards) 
               6.เข้าร่วมประชุมการวางแผนการอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหิน 
               7.ประชุมเพื่อการตรวจสอบร่างแผนการท่องเที่ยวเมืองหลักสี่ที่เช่ือมโยง

กลุ่มเมืองท่องเที่ยวและแผนปฏิบัติการท่องเที่ยว 3 ปี  (พ.ศ.2559-61)  

               8.ประชุมคณะอนุกรรมการการพิจารณาเกี่ยวการขึ้นทะเบียนแหล่งซาก
ดึกด าบรรพ ์
 

Formation, Yuanmou Basin, 
Yunnan Province. Quaternary  

สม.1.1.37 ผลงานวิจัยเร่ือง Some 

Sedimentary Features of 
Yasothon Soils in Khorat Basin, NE 
Thailand. 
สม.1.1.38 ผลงานวิจัยเร่ือง 

Development of the Lower 
Central Plain of Thailand with 
History of Human Settlements : 
Evidence from Pollen, Spores and 
Diatoms, Journal of Geological 
Resource and Engineering. 
สม.1.1.39 ผลงานวิจัยเร่ือง Two 

Large Rodents from the Middle 
Miocene of Chiang Muan, 
Northern Thailand, Historical 
Biology 

สม.1.1.40 ภาพกิจกรรมทั้ง 4 
อาคาร  
 
สม.1.1.41 สรุปผลการด าเนินงาน  
             นิทรรศการเคลื่อนที ่
             4 ครั้ง 
 
สม.1.1.42 สรุปผลการเข้าร่วม      
           ประชุมวิชาการจ านวน  
           14 ครั้ง 
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               9.ประชุมการจัดท าร่างนโยบายการคุ้มครองแหล่งซากดึกด าบรรพ์ ครั้งที่

1/2558 
             10.ร่วมประชุมและร่วมพิธีเปิดงาน "มหัศจรรย์ไดโนเสาร์ ประเทศไทย@
ขอนแก่น" 
 
             11.ประชุมปรึกษาหารือในการเตรียมงานการจัดประชุมวิชาการและจัด
นิทรรศการไดโนเสาร์เอเชีย 
            12.ประชุม"The 2nd CCOP-UNESCO Symposium on 
Developing Geoparks within East and Southeast Asia Region-
Geoparks in Mekong Countries" 

            13.ประชุมและเก็บข้อมูลกฏหมายและการบังคับใช้ พรบ.คุ้มครองซากดึก 
ด าบรรพ์ พ.ศ.2551 
            14.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์
ธรณีวิทยาและอุทยานธรณีเพื่อการพัฒนา 
      4. สร้างกระบวนการเรียนรู้และให้บริการทางวิชาการด้านซากดึกด าบรรพ์
และทรัพยากรธรณี ได้ด าเนินการ สถาบันได้ให้ความส าคัญกับการจัดการบริการ
วิชาการให้กับสถาบันการศึกษาและบริการวิชาการให้กับบุคลากร จ านวนทั้งหมด 8  
โครงการ เป็นโครงการเผยแพร่ให้กับหน่วยงานภายนอกและภายใน  ได้แก่           
         1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนนักคิดวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่2) 
โรงเรียนจักราชวิทยา วันท่ี 4 มิถุนายน 2557  
         2. โครงการค่ายศิลปะในพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนเทศบาล1บูรพาวิทยาการ      
วันท่ี 31 กรกฏาคม2557  
         3. โครงการค่ายศิลปะในพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนเทศบาล5วัดป่าจิตสามัคคี     
วันท่ี25 สิงหาคม2557  
         4 .  โ คร งการอบรม เ ชิ งปฏิ บั ติ ก ารทรั พยากรแร่ และหิน ในท้ อ งถิ่ น           
โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตร 13 กันยายน2557 
         5. โครงการค่ายดึกด าบรรพ์ ไดโนเสาร์ ช้างดึกด าบรรพ์ ไม้กลายเป็นหิน 
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จ.อยุธยา วันท่ี 30 พฤษภาคม 2558 
         6. โครงการเยาวชนนักคิดวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัย
นเรศวร จ.พิษณุโลก 12 มิถุนายน 2558 
         7. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จ.ชัยภูมิ           
วันท่ี 3 กรกฎาคม 2558 
         8. โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยท้องถิ่น(รุ่น 2) โรงเรียนในต.สุรนารี   
(โรงเรียนในท้องถิ่น) วันท่ี  2-4 ธ.ค.57   (สม.1.1.43) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สม.1.1.43 สรุปผลการบริการ    
       วิชาการ จ านวน 8 โครงการ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
5.ผลิตหรือสนับสนุนบัณฑิตศึกษาด้านบรรพชีวินวิทยาและล าดับชั้นหิน  
       ดร.ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ์ ได้ไปรับเชิญเข้าร่วมศึกษาวิจัยตามบันทึก MOU " 
The Sister institute Relationship" ในหัวข้อเรื่อง " Three-D Reconstruction of 
Brains of Dinosaurs from the Early Creataceous Fukui and Thailand"ใน
วันท่ี 10-24 ก.ย.2557 ณ มหาลัยจังหวัดฟูกุอิ ประเทศญี่ปุ่น(สม.1.1.44) และดร.วิไล
ลักษณ์ นาคศรี ผู้เช่ียวชาญด้านฟอสซิลเต่าได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวฟอสซิลชนิดใหม่
ของโลกเต่าและฉลามน้ าจืด อาย ุ150 ล้านป ี(สม.1.1.45)อีกทั้งสถาบันได้มีการตดิตอ่
จาก  Prof. Dr.Paul Carling นักวิจัยชาวอังกฤษมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
ภาคสนามด้านธรณีวิทยาและการส ารวจศึกษาช้ันตะกอนยุคควอเทอร์นารี  โดย
มอบหมายให ้นักวิจัยของสถาบันเป็นผู้ร่วมเดินทางในการวิจัย (สม.1.1.46) และยังให้
ความรู้กับนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์เพื่อได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับช้ันหิน การ
ส ารวจและเก็บข้อมูลด้านธรณีวิทยาโดยมีอาจารย์และผู้เช่ียวชาญควบคุมดูแลในการ
ให้ความรู้อย่างใกล้ชิด  (สม.1.1.47) 
6. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  สถาบันได้ร่วมสืบสานประเพณีงานกฐินและงาน
ทอดผ้าป่าร่วมกับชุมชุนที่วัดโกรกเดือนห้า และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็น
ประจ าทุกปี (สม.1.1.48) 

 
สม.1.1.44 รายงานการไปราชการ 
          ประเทศญี่ปุ่น 
สม.1.1.45 รายงานการไปราชการ 
           ร่วมงานแถลงข่าว  
           ฟอสซิลชนิดใหม่ของโลก 
สม.1.1.46 รายงานการไปราชการ  
           การส ารวจศึกษาช้ัน 
          ตะกอนยุคควอเทอร์นาร ี
สม.1.1.47 รายงานการไปราชการ 
           การส ารวจและเก็บข้อมลู  
           ด้านธรณีวิทยา 
 
สม.1.1.48 ภาพร่วม 
           ท าบุญกฐินประจ าปี 
 

 6 มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อย 
ปีละ 2 คร้ัง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
        สถาบันมีการติดตามผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันครั้งที่  1/2558 เพื่อติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่องปีละ2ครั้ง และน าข้อมูลการด าเนินงานเสนอต่อ
คณะกรรมการอ านวยการประจ าสถาบัน ในการประ ชุม ครั้ งที่  1 / 2558               
(สม.1.1.49 – 1.1.51 )และมีการส่งผลการด าเนินงานตามรายไตรมาสต่อ
มหาวิทยาลัยประจ าทุกปี(สม.1.1.52) 

สม.1.1.49 แผนปฏิบตัิราชการ 
             ประจ าปีงบประมาณ  
             พ.ศ.2558 
สม.1.1.50 รายงานการประชุม  
              คณะกรรมการบริหาร  
              ครั้งท่ี3/2557วันที ่17   
              ก.ย.2557 
สม.1.1.51 รายงานการประชุม  
             คณะกรรมการบริหาร        
             ครั้งท่ี 1/2558       
             วันท่ี 13 ก.พ.2558 
 
สม.1.1.52 รายงานผลการ  
             ปฏิบัติตามไตรมาส 

 7 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 
        สถาบันได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยัเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารประจ าสถาบัน รายงานเสนอต่อ
มหาวิทยาลยัตามระบบการตดิตามผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานใน
รอบ 6 เดือนและ 12 เดือน รายงานการประเมินตนเองตามระบบคณุภาพของ
มหาวิทยาลยั ประจ าปี 2557  และรายงานประจ าปี 2557(สม.1.1.53 – 1.1.56) 

สม.1.1.53 รายงานแผนพัฒนา  
           คุณภาพการศึกษา   
          (Improvement Plan) ปี  
          การศึกษา 2557  
สม.1.1.54 รายงานการประเมิน 
          ตนเองประจ าปี 2557 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
สม.1.1.55 รายงานประจ าปี   
          2557 
สม.1.1.56 รายงานการประชุม 
          คณะกรรมการประจ า 
          สถาบันครั้งท่ี 1/2556   
          วันท่ี 8 มี.ค.2556 
 

 8 มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
        มีการน าข้อเสนอแนะจากการประชุมระดมสมองต่อร่า งแผนยุทธศาสตร์ 
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินเมื่อวันที่ 27 พ.ค.2558 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมจาก
หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็น อภิปรายในประเด็นต่างๆ 
ซึ่งข้อเสนอแนะต่างๆจากที่ประชุมสถาบันได้น ามาพิจารณาต่อคณะกรรมการบริหาร
ประจ าสถาบันและน าไปสู่การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายในอนาคตต่อไป (สม.1.1.57 – 1.1.58) 

สม.1.1.57 รายงานสรุปผลการ 
           โครงการประชุมระดม  
           สมองต่อร่างแผน   
           ยุทธศาสตร์ 
สม.1.1.58 รายงานกระประชุม 
           คณะกรรมการบริหาร 
           สถาบันครั้งท่ี 3/2557   
           วันท่ี 17 ก.ย. 2557 

 
จุดแข็ง  : สถาบันได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์สอดคล้องกับพันธกิจที่ชัดเจน 
แนวทางเสริม :สถาบันควรก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์และท าการ    
                      ประเมินผลแผนกลยุทธ์ 
 จุดอ่อน  : บางกลยุทธ์และบางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากขาดงบประมาณ 
                       ในการด าเนินการ  
แนวทางแก้ไข : จัดหางบประมาณมาเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนที่ถูกต้อง 
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  องค์ประกอบท่ี  1   ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  และแผนด าเนินงาน 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ.17) 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผศ.ดร.ประเทือง  จินตสกุล 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  นางปัทมาภรณ์  อ าไกกูล 

โทรศักท์ : 087 - 2572271 
โทรศักท์  : 084 – 8035989 

ผู้จัดเก็บข้อมูล      : นางสาวนัทภร  อาษาสุวรรณ โทรศักท์ :  080 - 1606599 
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 

เป้าหมายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกับคา่เป้าหมาย 

5 ข้อ/5คะแนน 5ขัอ( 1,2,3,4,5 ) 5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย  

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการก าหนดกลยุทธก์ารปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น 

หรือความเชี่ยวชาญเฉกาะของสถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบ
จากสภาสถาบัน 
     สถาบันมีการก าหนดกลยุทธ์โดยให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
จุดเน้น จุดเด่นของสถาบันโดยการก าหนดกลยุทธ์ดังกล่าวได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจ าสถาบันและได้ก าหนดอัต
ลักษณ์ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะดังนี้ 

     “อนุรักษ์ บริการวิชาการและวิจัยฟอสซิลถิ่นไทย” 
 สถาบัน ได้ก าหนดจุดเน้นจุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของ
สถาบัน ได้แก่                             
              1.  ความโดดเด่นของท้องถิ่นในด้านซากดึกด าบรรพ์ ใน
ระดับโลกและอาเซยีน                   
              2.  ความโดดเด่นด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์  ภูมิทัศน์  และ
สถาปัตยกรรมอาคาร                   
              3.  การสนับสนุนจากหลายภาคส่วนและหลายระดับทั้ง
ภายในจังหวัด  ในประเทศและต่างประเทศ                   
             4.  ความร่วมมือเป็นเครือข่ายการวิจัยกับต่างประเทศ  จนี  
ญี่ปุ่น  ลาว อังกฤษ  ฝรั่งเศส และภายในประเทศ กับมหาวิทยาลัย 
อ าเภอ เทศบาล และ อบต. ตา่งๆ       
              5.  คณะวิจัยระดับปรญิญาเอกท่ีมผีลงานวิจยัด้านซากดกึ
ด าบรรพ์ของท้องถิ่น                  

 
 
 
สม.1.1.2.1 แผนยุทธศาสตรส์ถาบนั   
               ฉบับท่ี3 พ.ศ.2557-  
               2561  
 
สม.1.1.2.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าสถาบันครั้งที่
1/2556 วันท่ี 8 มี.ค.2556 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
             6.  คณาจารย์และหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท-เอก 
ด้านบรรพชีวินวิทยาหรือซากดึกด าบรรพ์(สม.1.1.2.1-1.1.2.2) 

 2 มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติ
ตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  
         สถาบันเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของ
สถาบันมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และการปฏิบัติตามกล
ยุทธ์ มีการถ่ายทอดกลยุทธ์จากแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2558 (สม.1.1.2.3) โดยการจัดโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ 
เพื่อผลักดันตัวช้ีวัดให้บรรลุผลส าเร็จ สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน 
มีการติดตามผลการด าเนินงาน และก าหนดผู้รับผิดชอบ ผู้มีส่วนร่วมใน
การด าเนินการในแต่ละแผนไว้อย่างชัดเจน โดยได้ค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จากการด าเนินงานดังกล่าวสะท้อน
เอกลักษณ์ของสถาบัน โดยมีนักศึกษา บุคลากร อาจารย์ มีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน เช่นการจัดโครงการกัฒนาศักยภากบุคลากรในงาน
กิกิธภัณฑ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความพร้อมให้แก่บุคลากร 
นักศึกษา อาจารย์ ทั้งด้านเนื่อ้หาความรู้ รวมทั้งทักษะภาษาอังกฤษ
และการสื่อสาร และมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  (สม.
1.1.2.4)  โครงการอบรมเร่ืองเรณูวิทยากับการประยุกต์ใช้ เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ให้กับนักวิจัย นักศึกษา ผู้ที่สนใจ และบุคลากรของ
สถาบัน ให้เกิดความเข้าใจและการเรียนรู้ในด้านเรณูวิทยาทั้งในอดีต
และปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพตามสภาพแวดล้อมโลก
ตลอดจนการน ามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ(สม.1.1.2.5) 

 
 
สม.1.1.2.3 ค าสั่งการเข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจดัท าแผนยุทธศาสตร ์
 
สม.1.1.2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในงานพิพิธภณัฑ ์
 
สม.1.1.2.5 โครงการอบรมเรื่องเรณู
วิทยากับการประยุกต์ใช้ 

 3 ผลการประเมินความกึงกอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการ
ตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉกาะของสถานศึกษา 
ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
         สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตาม
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่า มีความ      
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.16 จากคะแนนเต็ม 5  

สม.1.1.2.6  รายงานการประเมิน  
ความพึงพอใจของบุคลากร    
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

 4 ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉกาะของสถาบันและเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อสังคม 
        ผลการด าเนินการตาม อัตลักษณ์ของสถาบัน                     
              “อนุรักษ์ บริการวิชาการและวิจัยฟอสซิลถิ่นไทย”   ดังนี ้   
      อนุรักษ์ 
สถาบันมีการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ อาทิ เช่น 

- สถาบันได้จัดท าความร่วมมือ (MOU) ด้านการอนุรักษ์ท้ังใน
และต่างประเทศดังนี้ (สม.1.1.2.7) 

 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
MOU ภายในประเทศ   ได้แก่  

1. เทศบาลต.ท่าช้าง จ.นครราชสมีา 
2. เทศบาลต.โคกสูง จ.นครราชสีมา  
3. องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหว้า จังหวัดสตลู   
4. กรมทรัพยากรธรณ ี

 MOU ภายนอกประเทศ   ได้แก่  
1. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
2. สาธารณรัฐประชาชนจีน     
3. มหาวิทยาลยัจังหวัดฟูกุอิ และพิพิธภัณฑไ์ดโนเสาร์ 

จังหวัดฟูกุอิ ประเทศญี่ปุ่น 
4. พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาตปิ่าไม้กลายเป็น

หินเลสวอส ประเทศกรีช 
- สถาบันได้จัดโครงการหลุมขุดค้นไดโนเสาร์โคราชประจ าปี 

2557 ร่วมกับ Fukui Prefectural Dinosaur Museum ประเทศญี่ปุน่ 
ในระหว่างวันท่ี 12 พ.ย.- 20 ธ.ค. 2557 ซึ่งน ามารวบรวมคัดแยก และ
จัดท าทะเบียนให้เรียบร้อย หลังจากนั้นท าการท านุบ ารุง เพื่อการดูแล
รักษาซากฟอสซิลให้อยู่ในสภาพคงทน และน าไปศึกษาวิจัยต่อไป และ
ยังท าให้เกิดรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งและเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนา อีกทั้งยังเป็นท่ีสนใจต่อผู้ที่ต้องการศึกษาวิจัยรวมไปถึงด้านการ
ท่องเที่ยวเป็นต้น  (สม.1.1.2.8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-   การเข้าร่วมประชุมยูเนสโกและกรมทรัพยากรธรณี จัด
ประชุมสัมมนาเพื่อการพัฒนาอุทยานธรณีในภูมิภาคเอเซียตะวันออก
และตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 2 โดยเน้นการพัฒนาอุทยานธรณีในกลุ่ม
ประเทศลุ่มน้ าโขง เมื่อ 22 - 24 กรกฎาคม 2558 โดยมีนักวิจัยและ
บุคลากรของสถาบันได้เข้าร่วมประชุมและได้เชิญคณะกรรมการของ
ยูเนสโกประเมินโครงการของสถาบันในการจัดตั้งเป็นอุทยานธรณี โดยมี
การเปิดหน้าดินเพื่อส ารวจซากดึกด าบรรพ์ที่ หมู่บ้านสะพานหิน ต.สุร
นารี  และยังได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการยูเนสโกน ามา
ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่ระบบของยูเนสโกต่อไป (สม.1.1.2.9) 

-  เป็นที่ปรึกษา/วิทยากรโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวไม้กลายเป็นหินขนาดยาวและใหญ่ที่สุดในโลกที่ วนอุทยานจ.
ตาก โดยขอบเขตงาน TOR รวมไปถึงการจัดอบรมนักเรียนและ
ประชาชน (สม.1.1.2.10) 

- เป็นที่ปรึกษาการจัดตั้งอุทยานธรณีสตูล จ.สตูลการจัดท า
แผนแม่บทบริหารจัดการอุทยานธรณี ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส าคัญ 5  
ด้าน ได้แก่ ด้านธรณีวิทยาและภูมิทัศน์ โครงสร้างการบริหารจัดการ 
ข้อมูลข่าวสารและการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม  การท่องเที่ยวเชิง

 
สม.1.1.2.7 สรุปความร่วมมือภายใน/
ภายนอกประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สม.1.1.2.8 โครงการขดุส ารวจ 
 ซากดึกด าบรรพ์ ร่วมมือกับทาง
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ฟูกุอิประเทศญี่ปุ่น 
 
 
 
 
สม.1.1.2.9 เอกสารความร่วมมือกับ
ยูเนสโก 
 
 
 
 
 
 
 
สม.1.1.2.10 สัญญาจ้างท่ีปรึกษาจ.ตาก 
 
 
 
 
สม.1.1.2.11 สัญญาเป็นท่ีปรึกษาการ
จัดตั้งอุทยานธรณ ี
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ธรณีวิทยา และด้านการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืนซึ่งข้อมูล
เหล่านี้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอุทยานธรณีให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของการจัดตั้งอุทยานธรณี อีกทั้งยังเป็นแนวทางที่ส าคัญใน
การพัฒนาอุทยานธรณีแห่งนี้ให้ได้รับการรับรองการเป็นเครือข่าย
อุทยานธรณีโลกในอนาคตอีกด้วย(สม.1.1.2.11) 

 
บริการวิชาการ 

    สถาบันได้ให้ความส าคัญกับการจัดการบริการวิชาการให้กับ
สถาบันการศึกษาและบริการวิชาการให้กับบุคลากร เป็นโครงการ
เผยแพร่ให้กับหน่วยงานภายนอกและภายใน (สม.1.1.2.12) ได้แก่  
         1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนนักคิดวิทยาศาสตร์    
(ครั้งท่ี2) 
         2. โครงการค่ายศิลปะในพิพิธภัณฑ์ 
         3. โครงการค่ายศิลปะในพิพิธภัณฑ์ 
         4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทรัพยากรแร่และหินในท้องถิ่น 
         5. โครงการค่ายดึกด าบรรพ์ ไดโนเสาร์ ช้างดึกด าบรรพ์ ไม้
กลายเป็นหิน 
         6. โครงการเยาวชนนักคิดวิทยาศาสตร์ 
         7. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 
         8. โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยท้องถิ่น(รุ่น 2) 
 
วิจัยฟอสซิลถิน่ไทย 

      สถาบันมีนักวิจัยประจ าสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและ
ได้มีการวิจัยซากดึกด าบรรพ์เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
โดยมีการน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ(สม.1.1.2.13) นอกจากนี้ยังมีการ ส ารวจ วิจัย ซากดึกด า
บรรพ์ และเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ อาทิเช่น 
                    1.1 ค้นพบฟอสซิลจระเข้โบราณ สายพันธุ์ใหม่ของ
โลก อายุกว่า 100 ล้านปี ที่หมู่บ้านสะพานหิน ต าบลสุรนารี อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา และได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยทาง
ธรณีวิทยาของอังกฤษในช่ือว่า "โคราโตซูคัส จิตสกุไล"  (สม.1.1.2.14) 
                    1.2 ซากไดโนเสาร์กินพืชพันธุ์ใหม่ของโลก“ราชสีมา

ซอรัส สุรนารีเอ”พบซากในบริเวณขุดสระน้ าของหมู่บ้านโป่ง
แมลงวัน ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมาและได้รับการ
ยอมรับตีพิมพ์ในวารสารด้านธรณีวิทยาของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  (สม.1.1.2.15) 

 
 
 
 
 
 
 
 
สม.1.1.2.12  สรุปโครงการบริการ  
               วิชาการ 8 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สม.1.1.2.13 สรุปผลงานวิจัย 
 
 
 
 
สม.1.1.2.14 เอกสารการค้นพบ       
"โคราโตซูคัส จติสกไุล"  
  
 
 
 
สม.1.1.2.15 เอกสารการค้นพบ     
“ราชสีมาซอรัส สรุนารเีอ”    
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                    1.3 การค้นพบซากดึกด าบรรพ์แรดไทยพันธุ์ใหม่ของ
โลก อาเซราธีเรียม พอพันธ์ไน (Aceratherium porpani)ค้นพบจาก
บ่อทรายริมน้ ามูล บริเวณบ้านท่าช้าง ต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา(สม.1.1.2.16) 
                    1.4 การค้นพบซากช้างดึกด าบรรพ์ ช่ึงค้นพบซากดึก
ด าบรรพ์ทั้งหมด 10 สกุล จาก 44 สกุลทั่วโลก พบที่บ่อทรายริมน้ ามูล 
บริเวณบ้านท่าช้าง ต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด
นครราชสีมา และมีการจัดนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ที่สถาบันวิจัยไม้
กลายเป็นหิน ณ พิพิธภัณฑ์ช้างดึกด าบรรพ(์สม.1.1.2.17) 
           นอกจากนี้ ส าหรับการส ารวจขุดค้นและวิจัยไดโนเสาร์ใน
พื้นที่ต าบลสุรนารี อ าเภอเมืองนครราชสีมา พบว่ามีไดโนเสาร์และสัตว์
ร่วมยุคอีกหลากหลายชนิดในบริเวณชานเมืองนครราชสีมา ที่ก าลังจะ
กลายเป็นพื้นที่ชุมชนเมือง เช่น ไดโนเสาร์พันธุ์กินเนื้อใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย ขนาดยาวถึง 10 เมตร จ าพวกอัลโลซอร์, ไดโนเสาร์กินพืช
พวกอิกัวโนดอนต์ พวกแฮดโรซอร์หรือไดโนเสาร์ปากเป็ด, พวกซอโร
พอดหรือไดโนเสาร์คอยาว หางยาว รวมทั้งสัตว์เลื้อยคลานบินพวกเทอ
โรซอร์ จระเข้ เต่า ปลา หอย เป็นต้น  (สม.1.1.2.18) 

 
 
สม.1.1.2.16 เอกสารการค้นพบ 
“อาเซราธีเรียม พอพันธ์ไน” 
 
 
สม.1.1.2.17 เอกสารการค้นพบซากดึก
ด าบรรพ์ทั้งหมด 10 สกุล 
 
 
สม.1.1.2.18 เอกสารการค้นพบซากสัตว์
ร่วมยุค 

 5 ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มีเอกลักษณ์ตามจุดเนน้ จุดเด่น 
หรือความเชี่ยวชาญเฉกาะที่ก าหนด และได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
        สถาบันมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเป็นที่

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติด้านซากดึกด าบรรพ์  โดยเฉพาะ

พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ ซึ่งเป็น 1 ใน 7 แห่งของโลก 

- ความโดดเด่นด้านไม้กลายเป็นหิน 
      สถาบันมีความโดดเด่นด้านไม้กลายเป็นหิน โดยเฉพาะการเน้น

ลั กษณะเด่ นพิ เศษที่ แตกต่ างจากจั งหวั ดอื่ นๆ  3 ประการ คื อ              

(สม.1.1.2.19) 
           1) ไม้กลายเป็นหินอัญมณี  

           2) ไม้กลายเป็นหินวงศ์ปาล์ม   

           3) ไม้กลายเป็นหินหลากหลายอายุ   

     สถาบันมีผู้เชี่ยวชาญด้านฟอสซิลไม้กลายเป็นหินและเป็นท่ียอมรับ

ระดับนานาชาติ(สม.1.1.2.20) และยังได้จัดท าความร่วมมือ( MOU )กับ

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาป่าไม้กลายเป็นหินเลสวอส ณ ประเทศกรีช เพื่อ

ศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการวิจัยและร่วมกันอนุรักษ์ไม้กลายเป็น

หิน(สม.1.1.2.21) 

 
 
 
 
 
 
 
สม.1.1.2.19 นิทรรศการไม้     
           กลายเป็นหิน 
 
 
 
 
 
 
สม.1.1.2.20ค าสั่งแต่งตั้งผูเ้ชี่ยวชาญ
ด้านไม้กลายเป็นหิน 
 
สม.1.1.2.21 MOU ประเทศกรีช 
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- ความโดดเด่นด้านช้างดึกด าบรรก์ 

        มีการขุดค้นพบซากดึกด าบรรพ์ช้างโบราณถึงพบช้างดึกด าบรรพ์ถึง 

10 สกุล จาก 44 สกุลที่พบทั่วโลก มีอายุอยู่ในสมัยไมโอซีนตอนกลางถึง

สมัยไพลสโตซีนตอนต้น (16-0.8 ล้านปีก่อน) คือ ช้างสี่งากอมโฟธีเรียม 

ช้างงาจอบโปรไดโนธีเรียม ช้างงาเสียมโปรตานันคัส ช้างงายาวอะนันคัส 

ช้างสเตโกโลโฟดอน  ไซโนมาสโตดอน สเตโกดอน และช้างเอลิฟาสที่เป็น

สกุลเดียวกับช้างไทยปัจจุบัน ซึ่งได้จัดแดงซากดึกด าบรรพ์ไว้ที่พิพิธภัณฑ์

ช้างดึกด าบรรพ์ ณ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ(สม.1.1.2.22) 

- ความโดดเด่นด้านไดโนเสาร์ 
1) สถาบันได้มีการวิจัยและขุดค้นไดเสาร์ซึ่งแหล่งขุดค้น

ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ ต.สุรนารี (สม.1.1.2.23) 

2) ผู้อ านวยการสถาบันได้รับการแต่งเป็นเลขานุการ

สมาคมไดโนเสาร์แห่งเอเชีย(ประเทศไทย) (สม.1.1.2.24) 

3) มีการแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานด้านการวิจัยระหว่าง

มหาวิทยาลัยจังหวัดฟูกุอิ และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดฟูกุอิ ประเทศ

ญี่ปุ่นประจ าทุกปี   (สม.1.1.2.25) 

           ซึ่งความโดดเด่นของสาบันยังเป็นที่เผยแพร่ความเป็นเฉพาะตัวทั้ง

ทางสือโทรทัศน์ นิตยสาร วารสาร เช่น คู่มือวารสาร นครราชสีมา  หนังสือ

พิธีเปิดอาคารสิรินธร  เว็ปไซต์การเผยแพร่1ใน7แห่งของโลก เป็นต้น      

(สม.1.1.2.26 – 1.1.2.28 )  

 
 
สม.1.1.2.22 นิทรรศการช้างดึกด าบรรพ ์
 
 
 
 
 
 
 
สม.1.1.23 รายงานการขุดค้นไดโนเสาร์
ประจ าป ี
 
สม.1.1.24 ค าสั่งแต่งตั้งเลขานุการ
สมาคมไดโนเสาร์แห่งเอเชีย(ประเทศ
ไทย) 
สม.1.1.2.25 รายง่านการไปราชการ 
 
 
สม.1.1.2.26  หนังสือพิธีเปิด  
                อาคารสิรินธร 
สม.1.1.2.27 เว็บไซต์การเผยแพร ่  1 
ใน 7 แห่งของโลก 
สม.1.1.2.28 วารสารนครราชสีมา 
 

จุดแข็ง   : สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯไดร้บัการยอมรบัในระดับชาติและนานาชาติ  
แนวทางเสริม : - เพิ่มจ านวนบุคลากรและแหล่งสนับสนุนงบประมาณในการด าเนนิงาน 
     - ประชาสมัพันธ์เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะทั้งภายในและภายนอกประเทศเพิ่มมากขึ้น 
จุดอ่อน  : สถาบันอยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าหลักสตูรระดับมหาบณัฑิตและดุษฎีบัณฑิตและ 
                         ตอ้งการเป็นสถาบันบรรพชีวินในอนาคตแต่บุคลากรที่ยังไม่เพียงพอที่จะด าเนินการต่อไป 
แนวทางแก้ไข : จัดหาบุคลากรที่มีความรู้และเช่ียวชาญด้านบรรพชีวินเพ่ิมเตมิ 
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องค์ประกอบท่ี  2 การผลิตบัณฑิต 

 
ตัวบ่งชี้ที่  2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4) 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.ประเทือง  จินตสกุล 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : นางปัทมาภรณ์  อ าไพกูล 

โทรศัพท์ : 087 - 2572271 
โทรศัพท์ : 084 – 8035989 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :      นางสาวนัทภร  อาษาสุวรรณ โทรศัพท์ :  080 - 1606599 

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 

เป้าหมายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกับคา่เป้าหมาย 

5ข้อ/4 คะแนน 5ข้อ (1,2,3,4,5 ) 4  คะแนน บรรลเุป้าหมาย  
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ท้ังด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและ

การวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  
        สถาบันมีแผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรของสถาบันโดยใช้เครื่องมือ
บริหารจัดการยุคใหม่ ประกอบการประเมินสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก
สถาบันโดยการวิเคราะห์ SWOT เพื่อให้ทราบสภาวะที่แท้จริง พบว่าบุคลากรของ
สถาบันควรได้รับการพัฒนา 3 ด้าน ได้แก่ 
          1.การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และมีส่วนร่วม 
          2.การสร้างมาตรในการปฏิบัติงาน 
          3.ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง  
    โดยน าแนวคิดเรื่องสมรรถนะเป็นเครื่องมือแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ และ
การติดตามการประเมินผลเพื่อสามารถบ่งช้ีความส าเร็จ ความล้มเหลวและปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร (สม.2.4.1) 

สม.2.4.1แผนพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 

 

 2 มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด 
        สถาบัน มีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด คือ   
      1.จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมด้านความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน(สม.2.4.2) 
     2.จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(สม.2.4.3) 
     3.จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมด้านการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร     
(สม.2.4.4) 

 

สม.2.4.2 ค าสั่งเข้าอบรมด้านความรู้
และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 
 
สม.2.4.3 ค าสั่งอบรมด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

http://cheqa.nrru.ac.th/che2556Univ/FileStore/2556/14800/01051/2.4.1.rar
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
     4.โครงการจัดการความรู้หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้(สม.2.4.5) 
     5.จัดส่งบุคลากรไปฝึกอบรม สัมมนา หรือดูงานในประเทศ(สม.2.4.6) 
     6.จัดส่งบุคลากรไปฝึกอบรม สัมมนา หรือดูงานต่างประเทศ(สม.2.4.7) 
     7.จัดสรรทุนสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อต่างประเทศ(สม.2.4.8) 
     8.ปรับปรุงกระบวนงานหลักของหน่วยงานให้ใช้ระยะเวลาด าเนินงานลดลง     
(สม.2.4.9) 
     9.จัดท ารายละเอียดงานในทุกต าแหน่งงาน (Job Description ) ให้มีความ
ชัดเจน (สม.2.4.10)      
 

สม.2.4.4 ค าสั่งอบรมด้านการใช้
ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร 

สม.2.4.5 โครงการ KM เรื่องการ
อนุรักษ์ไม้กลายเป็นหิน 

สม.2.4.6 ค าสั่งการเข้าอบรม สัมมนา
ในประเทศ 

สม.2.4.7 ค าสั่งการเข้าอบรม สัมมนา
ต่างประเทศ 

สม.2.4.8 เอกสารการเข้ารับการศ
นึกษาต่อต่างประเทศ 

สม.2.4.9 ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

สม.2.4.10 ตัวอย่างJob Description 
ของบุคลากร 

 3 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      สวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี 

- มีการตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปี (สม.2.4.11) 
- ค่าเล่าเรียนบตุร     (สม.2.4.12) 
- การใช้ประกันสุขภาพ (สม.2.4.12) 
- สวัสดิการบ้านพัก  (สม.2.4.13) 

       การสร้างขวัญและก าลังใจ 
- มีกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน เช่น การจัดงานปีใหม่  งานประเพณรีดน้ า

ด าหัว  งานท าบุญศาลเจ้าแม่  ร่วมงานบรวงสรวงศาลพ่อเทพพนม  
Big Cleanning Day (สม.2.4.14) 

- การมอบรางวัล ของขวัญ แสดงความยินดีแก่คณาจารย์และบุคลากรใน
โอกาสพิเศษตา่งๆ (สม.2.4.15) 

- มีการปรับต าแหน่งจากลูกจ้างช่ัวคราวรายวันเป็นลูกจ้างช่ัวคราวราย
เดือน (สม.2.4.16) 

สม.2.4.11 บันทึกการตรวจสุขภาพ
บุคลากรประจ าป ี
สม.2.4.12 เอกสารคา่เลา่เรยีนบุตร/ 
การใช้ประกันสุขภาพ(ประกันสังคม) 
สม.2.4.13  บันทึกขออนุญาตใช้
สวัสดิการบ้านพัก   
สม.2.4.14 ภาพประกอบกิจกรรม
สันทนาการร่วมกัน 
สม.2.4.15 ภาพประกอบการแสดง
ความยินดีวาระต่างๆ 
สม.2.4.16 ค าสั่ง7339/2557     
เรื่องจ้างลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

 4 มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุน าความรู้และทักษะ
ที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้
ของนักศกึษา ตลอดจนการปฏิบติังานที่เกี่ยวข้อง 
            สถาบัน มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรของสถาบันน า
ความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยการรายงานผลที่
ได้ รับ จากการเข้าร่วมอบรมสัมมนา (สม.2.4.17 – 2.4.18 )  เสนอให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ รวมทั้งน ามาพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง เช่น บุคลากร
เข้ารับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท างาน ก็สามารถใช้ในการพัฒนาการ

 

สม.2.4.17 รายงานการเข้าร่วมอบรม
สัมมนาภายในประเทศ 

 
สม.2.4.18 รายงานการเข้าร่วมอบรม
สัมนาตา่งประเทศประเทศ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ท างานของตนได้มากขึ้น หรือมีการเข้าร่วมอบรมในการท าวิจัย ก็สามารถน า
ความรู้ที่ได้มาท างานวิจัยในหัวข้อที่ตนเองสนใจ (สม.2.4.19) รวมทั้งมีการ
สนับสนุนให้อาจารย์ไปเข้ารับการอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอน ก็
สามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย 
เป็นต้น (สม.2.4.20 – 2.4.22) 

 
สม.2.4.19 บทความวิจัยของบุคลากร 
 
สม.2.4.20 รายงานการไปราชการ
เพื่องานวิจัย 
สม.2.4.21 รายงานโครงการอบรม
และประเมินแหล่งธรณีวิทยาเบื้องต้น
เพื่อจัดท าเอกสารขอจัดตั้งอุทยาน
ธรณีระดับโลก 
สม.2.4.22 รายงานโครงการเรื่องเรณุ
วิทยากับการประยุกต์ใช้ 

 5 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแล
ควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
        สถาบันมีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และจรรยาบรรณ บุคลากร
สายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้ถือปฏิบัติ โดยใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน จรรยาบรรณของ
อาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้บริหารได้มีการแจ้งในการ
ประชุมอย่างสม่ าเสมอและมีในประกาศของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินเรื่อง
คุณธรรม จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน(สม.2.4.16)  
 

สม.2.4.16 ประกาศของสถาบันวจิัย
ไม้กลายเป็นหินเรื่องคุณธรรม 
จรรยาบรรณของอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

 

 6 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนบัสนนุ  

- 

 

 7 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

- 
 

 
จุดแข็ง   : สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ให้ความส าคญัเกี่ยวกับการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรและให้ 
                         การสนับสนนุปัจจัยต่างๆในการด าเนินงาน 
แนวทางเสริม : สถาบันจัดหาโครงการอบรม สัมมนาจากหน่วยงานภายนอกต่างๆ เพื่อให้บุคลากรมีการ 
      พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
จุดอ่อน  : บุคลากรขาดความสนใจในการน าเสนอรายการที่ให้มีแบบติดตามความก้าวหน้าได้อย่างเป็นรูปธรรม 
แนวทางแก้ไข : จัดสรร คัดเลือกบุคลากรมาปฏิบตัิงานด้านนี้โดยตรงเพื่อให้การพัฒนางานด้านบุคลากร 
                          ต้องมีการติดตามประเมินผลและสามารถน าไปใช้งานได้อย่างชัดเจน 
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องค์ประกอบท่ี  4  การวิจัย 

 
ตัวบ่งชี้ที่  4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.1) 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.ประเทือง  จินตสกุล 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี 
                          นางปัทมาภรณ์ อ าไพกูล 

โทรศัพท์ :  087 - 2572271 
โทรศัพท์ : 089-4905900 
            : 081-3488890 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวนัทภร  อาษาสุวรรณ โทรศัพท์ :  080 - 1606599 

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 

เป้าหมายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
ผลการประเมินตนเองเทียบกับ            

ค่าเป้าหมาย 

6 ข้อ/4 คะแนน 6 ข้อ (1,2,3,4,5,8) 4 คะแนน บรรลเุป้าหมาย  
 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม

แผนด้านการวิจัยของสถาบัน และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
1. สถาบันมีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามประกาศที่ 

5/2557 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เพื่อให้การบริหาร การส่งเสริมและ
สนับสนุน งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบันเป็นไปอย่างมีระบบและกลไกที่มี
ประสิทธิภาพ (สม.4.1.1)       
      2. สถาบันมีกลุ่มงานวิจัย  โดยมีการก าหนดงานวิจัยไว้เป็นภารกิจเพื่อสร้างสรรค์
งานวิจัยของนักวิจัยในสถาบัน ภายใต้การก ากับดูแลของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ (สม.4.1.2)       
        3. สถาบันได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ท าหน้าที่วางแผน
ก ากับติดตามงานวิจัยและงานวิชาการของบุคลากรในสถาบัน เพื่อการน าเสนอและ
เผยแพร่ ทั้งภายในประเทศและนานาชาติ ให้ได้ตามเป้าหมายในแผนยุทธศาสตร์และ
ตามตัวบ่งช้ีในงานประกันคุณภาพ  (สม.4.1.3) 

 
สม.4.1.1 ระบบและกลไกบริหาร   
            งานวิจัย 
 
สม.4.1.2.แผนผังการจัด โครงสร้าง   
            ขององค์กรของสถาบันฯ  
            และค าสั่งแต่งตั้งรองผู้  
           อ านวยฝ่ายวิจัยและบริการ 
            วิชาการ 
สม.4.1.3 ค าสั่งสถาบันวจิัยไม้  
           กลายเป็นหินฯ แต่งตั้ง  
           คณะกรรมการบริหาร 
           งานวิจัย (ที ่4/2557) 

 2 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
         1. อาจารย์ของสถาบันได้มีการน ากระบวนการวิจัยมาบูรนาการกับการเรียน
การสอนรายวิชาวิวัฒนาการ โดยเรียนรู้นอกสถานที่ ณ แหล่งขุดค้นบ้านสะพานหิน
เรื่องการออกภาคสนามด้านบรรพชีวินวิทยา (สม.4.1.4, สม.4.1.5) 

 
        
สม.4.1.4 มคอ. 3 รายวิชา
วิวัฒนาการ 403203 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 สม.4.1.5 ภาพประกอบการออก

ภาสนาม ณ แหล่งขุดค้นบ้าน
สะพานหิน ของนักศึกษาในรายวิชา
วิวัฒนาการ 

 3 มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจ าและนกัวิจัยประจ า 
         1.สถาบันมีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากร โดยการจัดโครงการ
อบรมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ ์การอนุรักษ์และการเรียนรู้ดา้นซากดกึด าบรรพ์ 
ในงาน 2 ทศวรรษ จัดที่สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ วันที่ 25 มีนาคม 2558 เพื่อ
เป็นการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณร์ะหว่างนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ทั่ว
ประเทศ ซึ่งเป็นเกียรติประวัติการก่อก าเนิดสถาบัน และวันที่ 26 มีนาคม 2558 ได้มี
การฝึกอบรมให้กับทีมบริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ได้พัฒนาความรู้เรื่อง
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบรหิารจัดการ และการวิจัยด้านบรรพชีวินวิทยา จาก
วิทยากรที่มีชื่อเสียงและเชีย่วชาญด้านพิพิธภัณฑ์   (สม.4.1.6)         
         2.สถาบันมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยพัฒนาศักยภาพเพื่อให้น า
ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้หรือสร้างสรรค์ผลงานวิจัยต่อไปได้ โดยให้นกัวิจัยของสถาบัน
เข้าร่วมกิจกรรมภายนอก ได้แก่       
           - การศึกษาดูงานการส ารวจและจัดท าแผนแม่บทการจดัตัง้อุทยานธรณี
ส าหรับผู้บรหิาร (สม.4.1.7) 
          - เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัตกิาร “การเตรียมตัวอย่างสตัว์ปีกและสตัว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมขนาดเล็กเพื่อการศึกษาวิจยัและการแสดง” (สม.4.1.8) 
          - ศึกษาดูงานการจัดตั้งอทุยานธรณรีะดับโลก ณ. สาธารณรัฐประชาชนจีน
(สม.4.1.9) 
          - อบรมทฤษฎีและปฏิบัตหิลักสตูรการจัดการและอนุรักษ์หวัข้อ " Global 
Geoparks Network Geoconservation :Methodologies for the protection , 
Conservation, promotion and management of Earth Heritage sites" 
ประเทศกรีซ(สม.4.1.10) 
        3. ในการประชุมกลุ่มงานวิจัยไดม้ีการเผยแพร่จรรยาบรรณของนักวิจัยให้
ทราบทุกท่านและมีข้อมูลเผยแพรใ่นเว็ปไซต์
http://www.khoratfossil.org/museum/download/abstracs/Conduct%20re
search.pdf (สม.4.1.11) 

 
 
สม.4.1.6 หนังสือ 2 ทศวรรษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สม.4.1.7 รายงานการไปราชการ   
            ตามค าสั่งที่ 4278/57 
สม.4.1.8 รายงานการไปราชการ   
            ตามค าสั่งที่ 2853/57 
สม.4.1.9 รายงานการไปราชการ   
            ตามค าสั่งที่ 4173/57 
สม.4.1.10 ค าสั่งไปราชการเลขท่ี 
            1381/58 
 

สม.4.1.11 รายงานการประชุมฝ่าย  
           วิจัยครั้งท่ี1/2558 

 4 มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
       สถาบันมีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยทุกปีงบประมาณ โดยได้มีการจดัสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนกลุม่งานวิจัยอย่างชัดเจนเพื่อให้กลุม่งานวิจัยสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนในโครงการ โครงการขดุส ารวจซากดึกด า
บรรพ์ไดโนเสารไ์ทย-ญี่ปุ่นระยะที่ 2 ปี พ.ศ 2557 (สม.4.1.12) 

สม.4.1.12 โครงการขุดส ารวจซาก-
ดึกด าบรรพ์ไดโนเสารไ์ทย-ญี่ปุ่น 
ระยะที่ 2 ปี พ.ศ 2557 อนุมัต ิ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 5 มีการสนับสนนุพันธกจิด้านการวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน

อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
  -  ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เคร่ืองมือ หรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนบัสนนุการวิจัยฯ 
  -  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ                                        
  -  สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย                                                                                                        
  -  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวชิาการ การจัดแสดง
งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
(visiting professor) 
 สถาบันมีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยในประเด็นดังต่อไปนี ้       
    1.สถาบันได้มีการจัดสร้างห้องปฏิบัติการด้านจุลบรรพชีวินวิทยา ห้องกล้อง
จุลทรรศน์, ห้องท าแบบจ าลองซากดึกด าบรรพ์ ห้องตัดหินและท าแผ่นหิน ห้องเตรียม
ตัวอย่างและอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ (สม.4.1.13)     
    2. ห้องสมุดซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลเอกสาร หนังสือ คู่มือ สนับสนุนการวิจัย อยู่ท่ี
อาคารวิจัย 2  (สม.4.1.14)       
    3. สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย 
              - มีการจัดเตรยีมระบบฐานข้อมูลทะเบยีนซากดึกด าบรรพ์ พร้อมข้อมูล
รายละเอียด ภาพถ่ายช้ินตัวอย่างซากดึกด าบรรพ ์(สม.4.1.15)         
             - มีการจัดเตรียมแผ่นสไลดเ์รณูวิทยา เกสร พืชดอกไม้ ในพืชปัจจุบันไว้
ส าหรับบริการส าหรับงานวิจัย เพื่อใช้เปรียบเทียบระหว่างพืชในอดีตและพืช
ปัจจุบัน  (สม.4.1.16)      
              - คู่มือการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
และท าให้อุปกรณ์ไม่ช ารุดด้วย (สม.4.1.17)   
       4.  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสรมิงานวิจัย อาทิเช่น  
              4.1  สถาบันได้เชิญวิทยากร คือ Assoc.Prof.Dr. Julien Claude  และ 

Dr. Serge Morand มาบรรยายในโครงการบรรยายพเิศษ “ด้านวิวัฒนาการและความ
หลากหลายทางชีวภาพ” ในวันเสาร์ที ่14 มีนาคม 2558 (สม.4.1.18)   
              4.2 สถาบันได้เชญิวิทยากร คือ ดร. Dallas C Mildenhall 

อ.ดร.วงศ์กฎ  ภู่ภูมิรตัน์ และ อ.ดร.วิฆเนศ  ทรงธรรม มาบรรยายในโครงการอบรม
เรื่อง “เรณูวิทยากับการประยุกต์ใช้” ในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558  
(สม.4.1.19)   
 

             4.3 การจัดงาน 2 ทศวรรษเปน็เกยีรตปิระวตัิการก่อก าเนดิสถาบัน และได้
มีการฝึกอบรมให้กับทีมบริหารและบุคคลที่เกีย่วข้องกับพิพิธภัณฑ์ได้พัฒนาความรู้
เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการ และการวิจัยด้านบรรพชีวินวิทยา 
จากวิทยากรที่มีชื่อเสยีงและเชี่ยวชาญด้านพิพิธภัณฑ์ อาทิเช่น ดร.โจ จงเหอ 
ผู้อ านวยการสถาบัน IVPP จากประเทศจีน วันท่ี 25 มีนาคม 2558 (สม.4.1.20) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สม.4.1.13.ภาพถ่าย ห้องปฏิบัติการ  
             วิจัยต่างๆ 
 
สม.4.1.14 ภาพถ่ายห้องสมดุของ   
             สถาบัน 
 
สม.4.1.15 ทะเบียนช้ินตัวอย่างซาก  
              ดึกด าบรรพ์  
สม.4.1.16 แผ่นสไลด์ตัวอย่างพืชใน   
             ปัจจุบัน  
 
 
สม.4.1.17 คู่มือการใช้อุปกรณ ์
 
 

สม.4.1.18 รายงานโครงการ
บรรยายพิเศษ “ด้านวิวัฒนาการ
และความหลากหลายทางชีวภาพ” 
สม.4.1.19 รายงานโครงการอบรม
เรื่อง “เรณูวิทยากับการประยุกต์ใช้” 
 
 
 
สม.4.1.20 เอกสารการบรรยายของ       
              ดร. โจ จงเหอ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
              4.4 ดร.วิฆเนศ  ทรงธรรม น าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
นานาชาติมีกิจกรรมวิชาการทีส่่งเสริมงานวิจัย The 3 rd thai-lao technical 
conference on geology and mineral resources (สม.4.1.21) 
            4.5 ร่วมงานวิจัยกับ Prof.Dr.Paul Carlingนักวิจัยชาว อังกฤษ            
(สม.4.1.22)          
            4.6 สถาบันได้ร่วมขดุส ารวจซากดึกด าบรรพ์ไดโนเสารร์่วมกับพิพิธภัณฑ์
ไดโนเสาร์ฟูกุอิ ประเทศญี่ปุ่น ขุดค้น ณ บ้านสะพานหิน ระหว่างวันที ่12 พ.ย. – 15 .
ค.2557 เพื่อศึกษาการวิจัยถึงสายพันธุ์ไดโนเสาร์และภูมิศาสตร์-บรรพกาลของแหล่ง
ดังกล่าว (สม.4.1.23) 
           4.7  สถาบันได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัตงิานตามโตรง
การศึกษาจัดแนวทางบริหารจดัการแหล่งธรณีวิทยาอุทยานธรณีภาคใต ้(จ.สตลู) 
(สม.4.1.24) 
          4.8 ดร.วิฆเนศได้เป็นท่ีปรกึษาและเป็นนักวิจยัประจ าช้ันตะกอนบริเวณแอ่ง
เจ้าพระยาตอนลา่ง ซึ่งเป็นการร่วมงานระหว่างหน่วยงานหลายส่วน  (สม.4.1.25)  
          4.9 ดร. ประเทือง จินตสกุล ผลงานน าเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 
13th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate 
Palaeontologists เรื่อง "Hump-backed ginglymodian fish from the Jurassic 
Phu Kradung Formation of Thailand" ประเทศโปแลนด์ วันที่ 8-12 กรกฎาคม 
2558 (สม.4.1.26) 

สม.4.1.21  เอกสารน าเสนอ  
               ผลงานวจิัยในท่ีประชุม  
               วิชาการนานาชาติ 
สม.4.1.22  เอกสาร ร่วมงานวิจัยกับ   
               Prof.Dr.Paul Carling 

สม.4.1.23 รายงานการขุดส ารวจ  
              ซากดึกด าบรรพ์  
              ไดโนเสาร์  

สม.4.1.24 สัญญาจ้างท่ีปรึกษาท่ี   
              40/2557 
 

สม.4.1.25 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน  
          โครงการวิจัยซากดึกด า  
          บรรพ์ในช้ันตะกอนบริเวณ  
          แอ่งเจ้าพระยาตอนล่าง      
          ที ่1284/2556 
สม.4.1.26 ผลงานน าเสนอในงาน 
           ประชุมวิชาการนานาชาติ   
           ประเทศโปแลนด ์

 
 

6 มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุก
ประเด็น 
     1.  สถาบันมีคณะกรรมการบริหารการวิจัย เพื่อตดิตามงานวิจยัและงานวิชาการ
ของบุคลากรในสถาบัน เพื่อการน าเสนอและเผยแพร่ ท้ังภายในประเทศและ
นานาชาติ (สม.4.1.27) 
     2. กลุ่มงานวิจัยมีการวางแผนและบรหิารงานวิจัยรวมไปถึงการสนับสนุน
งบประมาณครภุัณฑ์ด้านการวิจัยเพื่อให้การปฏิบัติการด าเนินการวิจยัมีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (สม.4.1.28) 

สม.4.1.27 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ  
             คณะบริหารงานวิจัย 
สม.4.1.28 รายงานการประชุม  
            ฝ่ายวิจัยครั้งที่1/2558 
 

 
 

7 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนนุพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของสถาบัน 
               สถาบันมีการน าปัญหาและอุปสรรค จากงานวิจัยพบว่า ยังขาดอุปกรณ์
ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซ์และ
เครื่องตัดเนื้อเยื่อพืช โดยสถาบันได้จัดสรรงบประมาณปี 2558 ให้จัดซื้ออุปกรณ์
ดังกล่าวเพื่อใช้ในการท าวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (สม.4.1.29) 
 
 

 
สม.4.1.29 แผนปฏิบตัิ  
             การงบประมาณประจ าปี  
             2558 
 



44 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 8 มีระบบและกลไกเพ่ือสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญา

ท้องถิ่น หรือจากสภาพปัญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
และสังคม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
           สถาบันเน้นการวิจัย แบบมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นโดยได้รับความรับผดิชอบ
ดังนี ้ 
       1. ร่วมกับเทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครราชสีมา  
ในการลงนามร่วมกัน และนักวิจยัของสถาบันได้ดูแลและร่วมกันอนุรักษ์ซากดึกด า
บรรพ์ช้าง ให้กับทางเทศบาลต าบลท่าช้าง ท่ีจัดแสดงไว้ที่เทศบาลต าบลท่าช้าง     
(สม.4.1.30) 
      2.สถาบันช่วยอนุรักษ์และซ่อมแซมซากดึกด าบรรพ์ให้กับเทศบาลต าบลโคกสูง 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสมีา (สม.4.1.31) 
      3.การลงพื้นทีต่รวจสอบช้ินสว่นซากดึกด าบรรพ์ ณ วัดหัวเขาแจงธรรม อ.สีคิ้ว 
จ.นครราชสีมา ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ พร้อมด้วย ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี และดร.ดวงสดุา โชค
เฉลิมวงศ์ อาจารย์และนักวิจัยประจ าสถาบัน (สม.4.1.32 ) 
 

 

 

 

สม.4.1.30 MOUความร่วมมือกับ    

              เทศบาลต าบลท่าช้าง   

 

สม.4.1.31 เอกสารความร่วมมือ  

             กับเทศบาลต าบลโคกสงู   

               

 สม.4.1.32 ภาพประกอบการลง  

            พื้นที่ส ารวจ อ.สีคิ้ว 

 
 
จุดแข็ง :        สถาบันมีเครือข่ายการวิจัยที่เข้มแข็งทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ท าให้เกิดการ    
                   และเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมมือสร้างสรรค์งานวิจัยได้อย่างดี 
แนวทางเสริม : จัดกิจกรรมเสริมทางวิชาการและการวิจัยที่หลากหลายมากขึ้นเพ่ือเป็นการ         
                   ประชาสัมพันธ์สถาบัน    
จุดอ่อน :        มีบุคลากรด้านการวิจัยระดับปริญญาเอกไม่เพียงพอ 
แนวทางแก้ไข : จัดหาบุคลากรด้านการวิจัยระดับปริญญาเอกเพ่ิม 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.cheqa.nrru.ac.th/che2556Univ/FileStore/2556/14800/01051/&#3607;&#3656;&#3634;&#3594;&#3657;&#3634;&#3591;.JPG
http://www.cheqa.nrru.ac.th/che2556Univ/FileStore/2556/14800/01051/&#3607;&#3656;&#3634;&#3594;&#3657;&#3634;&#3591;.JPG
javascript:void(0);/*1408680541861*/
http://www.cheqa.nrru.ac.th/che2556Univ/FileStore/2556/14800/01051/&#3650;&#3588;&#3585;&#3626;&#3641;&#3591;.JPG
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องค์ประกอบท่ี  4  การวิจัย 

 
ตัวบ่งชี้ที่  4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.2) 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.ประเทือง  จินตสกุล 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี 
                          นางปัทมาภรณ์ อ าไพกูล  

โทรศัพท์ :  087 - 2572271 
โทรศัพท์ : 089-4905900 
           : 081-3488890 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวนัทภร  อาษาสุวรรณ โทรศัพท์ :  080-1606599 
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 

เป้าหมายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
ผลการประเมินตนเองเทียบกับ            

ค่าเป้าหมาย 

5ข้อ/5คะแนน 5ข้อ(1,2,3,4,5) 5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย  
 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ม ี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน

การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และ
มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
       ระบบและกลไลที่สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยของสถาบันฯ ไดด้ าเนนิการออกประกาศสถาบันฯในเรื่องระบบ
และกลไกงานวิจัย ดังเอกสารแนบ (สม.4.2.1) นอกจากน้ีทางสถาบนัเองยัง
ใช้หลักการจ่ายค่าตอบแทนของมหาวิทยาลัย และ การสนับสนุนการเดินทาง
ไปเผยแพร่งานวิจัยในงานประชุมระดับนานาชาติ โดยการสนับสนุนค่า
เดินทางและคา่ตอบแทนของนักวิจัยในส่วนท่ีไมส่ามารถเบิกได้จากทาง
มหาวิทยาลยั เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยมีผลงานวิจัยออกมาอยา่งต่อเนื่อง 

 
 
 
สม.4.2.1 ประกาศสถาบันวิจัยไม้
กลายเป็นหินฯศเรื่องระบบและ
กลไกงานวิจัยท่ี 5/2558 
 
 
 
 
 

 2 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
         ตามยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัย ได้ประกาศให้มหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครราชสมีาเป็นมหาวิทยาลัยที่มคีวามเป็นเลิศเฉพาะทางวิทยาศาสตร์บรรพ
ชีวินและการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และการท่องเที่ยวของประเทศ ส่งผลให้ทาง
สถาบันเองมีการก าหนดประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและบริการวิชาการ 
(สม.4.2.2) โดยมเีป้าประสงคเ์พื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานดา้นบรรพ

สม.4.2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 
ส่งเสริมและบริการวิชาการของ
สถาบัน 
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ม ี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ชีวินเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา การประกอบอาชีพ หรือการพัฒนา
คุณภาพชีวิต สถาบันให้ความส าคญักับภารกจินี้  โดยก าหนดในแผนผังการจัด
องค์กร ให้มีงานเสรมิสร้างความรู้ อยู่ในกลุ่มงานบริการวิชาการ ภายใต้การ
ก ากับดูแลของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  ท าหน้าที่ผลิต/
สร้างสรรคเ์อกสารความรู้เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ (สม.4.2.3)  

สม.4.2.3 แผนผังการจัด  
            องค์กรของสถาบันฯ 
 
  

 3 มีการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 2  สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 
จาการด าเนินงานของฝ่ายบริการวชิาการตามแผนผังการจัดองค์กร ให้มีงาน
เสรมิสร้างความรู้ อยู่ในกลุ่มงานบริการวิชาการมานั้น ทางสถาบันเองได้มีการ
จัดท าสื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยออกสู่สาธารณชนในรูปแบบต่างๆ ท่ี
เข้าใจง่าย เช่น ในรูปแบบของ สื่อวีดิทัศน์ วีดิโอ หนังสือ เว็บไซต์สถาบัน 
นอกเหนือจากนั้นทางสถาบันเองยงัได้มีร่วมงานแถลงข่าวจากผลงานวิจัยที่
ปรากฎ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

1. มีการวิเคราะหส์ังเคราะห์ความรู้ให้เข้าใจง่าย จัดท าบทบรรยาย      
และจัดจ้างผลิตวิดโีอและเผยแพรใ่นงานสองทศวรรษและผู้มาเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์หรือสาธารณชน ในรูปแบบวีดิทัศน์เรื่อง 2 ทศวรรษ สถาบันวิจัยไม้
กลายเป็นหินฯ "เหลยีวหลัง...แลหน้า...สูส่ถาบันช้ันน าของโลก" โดยมีการระบุ
ผู้รับผิดชอบด าเนินการผา่นการแต่งตั้งเป็นกรรมการจดัจ้าง  กรรมการ
ควบคุมงาน  และกรรมการตรวจรบัการจ้าง (สม.4.2.4-4.2.5) 

2. มีการวิเคราะหส์ังเคราะห์ความรู้ให้เข้าใจง่าย จัดท าบทบรรยาย      
วีดีทัศน์ เรื่องอุทยานธรณสีตลู และจัดจ้างผลิตวดิีทัศน์  โดยมีการระบุ
ผู้รับผิดชอบด าเนินการผา่นการแต่งตั้งเป็นกรรมการจดัจ้าง, กรรมการ
ควบคุมงาน, และกรรมการตรวจการจ้าง  (สม.4.2.6 – 4.2.7 ) 

3. มีการวิเคราะหส์ังเคราะห์ความรู้ให้เข้าใจง่าย จัดท าบทวิดีทัศน์และ
จัดจ้างผลิตโปรแกรมวีดีทัศน์ เรื่องไดโนเสาร์โคราช เพื่อเผยแพร่ผูม้าเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์หรือสาธารณชน (สม.4.2.8) 

4. มีการจัดท าคู่มือ นักอนุรักษ์น้อย เพื่อประกอบงานบริการวิชาการ
ของโครงการอบรมและเรียนรู้นอกห้องเรียนและกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ 
วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก (สม.4.2.9) 

5.   มีการวิเคราะห์สังเคราะห์ความรูใ้ห้เข้าใจง่าย ในการจัดท าหนังสือ 
2 ทศวรรษ สถาบันวิจัยไม้กลายเปน็หินฯ (สม.4.2.10) 

6.   นิทรรศการสองทศวรรษ นิทรรศการซากดึกด าบรรพ์ชนิดใหม่ของ
โลก และนิทรรศการช้างดึกด าบรรพ์ (สม.4.2.11) 

7.   ร่วมงานแถลงข่าวฟอสซิลชนิดใหม่ของโลก จูแรสสิกแดนอีสานเตา่
และฉลามน้ าจดื อาย ุ150 ล้านป ี(สม.4.2.12) ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลงานวิจัย
เรื่อง A new primitive eucryptodiran turtle from the Upper Jurassic 
Phu Kradung Formation of the Khorat Plateau, NE Thailand      

สม.4.2.4 บทบรรยายวีดิทัศน์ 
         เรื่อง 2 ทศวรรษ        
         สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหนิฯ    
         "เหลียวหลัง...แลหน้า...สู่    
          สถาบันช้ันน าของโลก"     

สม.4.2.5 บันทึกข้อความรายงาน   
          ของจ้างเหมาจัดท าวิดโีอ 2    
          ทศวรรษ 

สม.4.2.6 บทบรรยายวิดีทัศน์เรื่อง   
          อุทยานธรณีสตลู (Satun   
          Geopark) 

สม.4.2.7 บันทึกข้อความรายงาน  
          ของจ้างถ่ายท าวีดีทัศน์  
           อุทยานธรณีสตูล 

สม.4.2.8 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการจดั   
         จ้างควบคุมงานและตรวจ 
         การจ้างผลิตวีดีทัศน์เรื่อง โน    
         เสาร์โคราช 

สม.4.2.9 คู่มือนักอนุรักษ์น้อย 

สม.4.2.10 หนังสือ 2 ทศวรรษ   
         สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหนิฯ 

สม.4.2.11 นิทรรศการ 2 ทศวรรษ 

สม.4.2.12 ข่าวการค้นพบ  
            ฟอสซิลชนิดใหม่ของโลก          
            จูแรสสิกอีสานเตา่ และ     
            ฉลาม น้ าจืด อาย ุ150    
            ล้านปีในสื่อหนังสือพิมพ ์  
            และสื่อ อินเตอร์เน็ต 
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ม ี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
(สม.4.2.13) 

8. พิพิธภัณฑ์เสมือนเรื่อง ไม้กลายเปน็หิน ช้างดึกด าบรรพ์และ
ไดโนเสาร์ น าเสนอผ่านเว็บไซต์ของสถาบันฯ 
www.khoratfossil.org/academy/ (สม.4.2.14)  

9. เว็บไซต์ของศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://museum.stkc.go.th/ 
(สม.4.2.15) 

สม.4.2.13  ผลงานท่ีด้รับการตีพมิพ์ 
สม.4.2.14 ภาพแสดงหน้า 
        เว็บไซต์
www.khoratfossil.org/academy 
สม.4.2.15 เอกสารแสดงหน้า  
       เว็บไซต์museum.stkc.go.th 
 

  4  มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมี
การรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 
        มีการน าผลงานงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน คือ  
        1. สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 20 โดย ดร.รัตนา
ภรณ์ หันตา มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล (สม.4.2.16) 
        2.  รายการ "ศึกษาทัศน์" ตอนพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ซึ่งผลิตโดย
สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.
ประจวบฯ (สม.4.2.17) 
 

สม.4.2.16 สารานุกรมไทยส าหรับ    
           เยาวชนโดยพระราช    
           ประสงค์ในพระบาทสมเด็จ  
           พระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสรมิ   
           การเรียนรู้ เลม่ 20 และมี   
           ค าขอบคุณในปรากฎใน   
           ตอนท้ายเล่ม 
สม.4.2.17 แผ่นซีดรีายการ "ศึกษา  
           ทัศน์" ตอนพิพิธภัณฑ์        
           ไม้กลายเป็นหิน 

 5 มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
       ด้านการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ทางสถาบันไดต้ระหนักถึงความส าคัญจึงมีประกาศ เรื่อง ระบบและ
กลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ รวมไปถึงเรื่องสนับสนุนใหม้ีการจด
สิทธิบัตรเพื่อคุม้ครองสิทธ์ิงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ตามระเบียบของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา (สม.4.2.1) โดยการด าเนินงานท่ีผ่านมาสถาบนัได้ขอ
หนังสือรับรองการแจ้งข้อมลูลิขสทิธ์ิ ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะงานศิลป
ประยุกต์ 3 ผลงาน หุ่นสวมคน (ตน้ไม้) ช่ือ "ไม้หิน" หุ่นสวมฟันแหลม 
(ไดโนเสาร์) ช่ือ "ฟันแหลม" และหุน่สวมงาจอบ (ช้างดึกด าบรรพ์) ช่ือ "พลาย
จอบ"  เพื่อคุ้มครองด้านลิขสิทธ์ิผลงานป้องกันการน าไปใช้ประโยชน์อย่างไม่
ถูกลิขสิทธิ ์(สม.4.2.18) 

สม.4.2.18 หนังสือรับรองการแจ้ง  
           ข้อมูลลิขสิทธิ ์จ านวน  
            3  ฉบับ     

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

 

ตัวบ่งชี้ที่  5.2.5 : สถาบันวิจัยไมก้ลายเป็นหินฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบรรพชีวินระดับนานาชาติที่โดดเด่นในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (มรนม.1) 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.ประเทือง  จินตสกุล 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : นางปัทมาภรณ์  อ าไพกูล 

โทรศัพท์ : 087 - 2572271 
โทรศัพท์ : 084 – 8035989 

  

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  นางสาวนัทภร  อาษาสุวรรณ โทรศัพท์ :  080-1606599  

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มกีารด าเนินการ      
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ      
5 ข้อ  

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
ผลการประเมินตนเองเทียบกับ            

ค่าเป้าหมาย 

5ข้อ /5 คะแนน 5ข้อ(1,2,3,4,5) 5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย  
 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีจ านวนผู้เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 200,000 คนต่อปี 

      สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน ฯ เป็นหน่วยงานหนึ่ง ของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทางด้าน
สถาปัตยกรรมอาคารและด้านซากดึกด าบรรพ์และยังเป็นพิพิธภัณฑ์ไม้
กลายเป็นหิน 1 ใน 7 แห่งของโลก ในการขุดค้นพบไม้กลายเป็นหิน อายุ 
800,000 – 360 ล้านปี ฟอสซิลช้างดึกด าบรรพ์ 9 สกุลจาก 43 สกุลที่พบทั่ว
โลก และฟอสซิลไดโนเสาร์โคราช 4 สายพันธ์ และได้มีการส่งเสริมแหล่งการ
เรียนรู้การบริการวิชาการด้านบรรพชีวิน ในแต่ละปีมีผู้มาศึกษาหาความรู้ 
ท่องเที่ยว ในแหล่งเรียนรู้แห่งนี้เป็นจ านวนมาก และในรอบปีการศึกษา 
2557  มีจ านวนผู้ เข้ าชม ณ สถาบันฯ เป็นจ านวน 225 ,176 คน           
(สม.5.2.5.1)                                                                                                                                                                                                           

สม.5.2.5.1 เอกสารแสดงจ านวน 
          นักท่องเที่ยวข้อมูล ณ     
          วันท่ี  31 ก.ค. 2558 
 

 2 มีผลงานวิจัยด้านบรรพชีวินตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับนานาชาติอย่าง
น้อย 4 เร่ืองต่อปี 

         สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มีการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็ง
ด้านการวิจัยและผลงานวิชาการ  เพ่ือให้เกิดการตีพิมพ์และเผยแพร่
ผลงานวิจัยด้านบรรพชีวิน ในรอบปีการศึกษา พ.ศ. 2557 สถาบัน ได้มีการ
ตีพิมพ์ งานวิจัยในระดับนานาชาติ         
      ปี 2557 
              Wilailuck Naksri, Li Lu and Haiyan. 2014. A revision of Testudo 
tungia Yeh, 1963 from the Lower Pleistocene Gigantopithecus cave, 

 
 

 
สม.5.2.5.2 ผลงานวิจัยเร่ือง Lower 

Pleistocene Gigantopithecus cave, 
Liucheng, Guangxi Province, China.  

 



49 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
Liucheng, Guangxi Province, China.Journal of Science and Technology 
Mahasarakham University. 33(4): 386-392.  ( ปี 57  ) (สม.5.2.5.2) 

       ปี 2558 
                1. Nareerat Boonchai, Steven R. Manchester, and Elisabeth A. 
Wheeler, 2015. Welkoetoxylon multiseriatum : Fossil Moraceous Wood 
from the Eocene Green River Formation, Wyoming, U.S.A., IAWA Journal 36 
(2) 2015 : 158-166  (สม.5.2.5.3) 
                2. Shi-Qi Wang, Jaroon Duangkrayom and Xiang-Wen Yang, 
2015. Occurrence of the Gomphotherium angustidens Group in China, 
Based on a Revision of Gomphotherium connexum (Hopwood, 1935) and 
Gomphotherium shensiensis Chang and Zhai, 1978 : Continental 
Correlation of Gomphotherium Species Across the Palearctic, 
Palaontologische Zeitschrift, Scientific Contributions to Palaeontology,    
(สม.5.2.5.4) 
               3. Tong, H., Naksri, W., Buffetaut, E., Suteethorn, V., Suteethorn, 
S., Deesri, U., Sila, S., Chanthasit, P.,  Claude, J., 2015. A New Primitive 
Eucryptodiran Turtle from the Upper Jurassic Phu Kradung Formation of 
the Khorat Plateau, NE Thailand. Geological Magazine, 152 (1) : 166 – 175. 
(สม.5.2.5.5)    
                4. Wang, S., Liya, F., Jiahua, Z., Tianguang, Li, Xueping, J., 
Duangkrayom, J., Rongtao, H., 2015. New Material of Stegolophodon from 
the Upper Miocene Xiaohe  Formation, Yuanmou Basin, Yunnan Province. 
Quaternary Sciences, 35. 573-583. (สม.5.2.5.6) 
               5. Wickanet Songtham, Paul A. Carling and Parichat Kruainok, 
2015. Some Sedimentary Features of Yasothon Soils in Khorat Basin, NE 
Thailand. The 3rd Lao – Thai Technical Conference, July 7-8, 2015(สม.
5.2.5.7) 
                  6. Wickanet Songtham, Sumalee Musika, Dallas C. Mildenhall, 
Ursula A. Cochran and Darya Kojevnikova, 2015. Development of the Lower 
Central Plain of Thailand with History of Human Settlements : Evidence 
from Pollen, Spores and Diatoms, Journal of Geological Resource and 
Engineering. 2 (2015)  98-107(สม.5.2.5.8) 
                7 .  Y u i c h i r o  N i s h i o k a ,  H i d e o  N a k a y a ,  K u n i h i r o 
Suzuki,BenjavunRatanasthien,PratuengJintasakul,RattanaphornHanta, and 
Yutaka Kunimatsu, 2015. Two Large Rodents from the Middle Miocene of 
Chiang Muan, Northern Thailand, Historical Biology (in press) (สม.5.2.5.9) 

สม.5.2.5.3 ผลงานวิจัยเร่ือง Welkoetoxylon 

multiseriatum : Fossil Moraceous Wood 
from the Eocene Green River Formation, 
Wyoming 

สม.5.2.5.4 ผลงานวิจัยเร่ือง Continental 

Correlation of Gomphotherium Species 
Across the Palea rctic, Palaontologische 
Zeitschrift, Scientific Contributions to 
Palaeontology, 
 
สม.5.2.5.5 ผลงานวิจัยเร่ือง A New Primitive 

Eucryptodiran Turtle from the Upper 
Jurassic Phu Kradung Formation of the 
Khorat Plateau, NE Thailand. Geological 
Magazine  
สม.5.2.5.6 ผลงานวิจัยเร่ือง New Material 

of Stegolophodon from the Upper 
Miocene Xiaohe  Formation, Yuanmou 
Basin, Yunnan Province. Quaternary  

สม.5.2.5.7 ผลงานวิจัยเร่ือง Some 

Sedimentary Features of Yasothon Soils 
in Khorat Basin, NE Thailand. 

สม.5.2.5.8 ผลงานวิจัยเร่ือง Development 

of the Lower Central Plain of Thailand 
with History of Human Settlements : 
Evidence from Pollen, Spores and 
Diatoms, Journal of Geological Resource 
and Engineering. 
สม.5.2.5.9 ผลงานวิจัยเร่ือง Two Large 

Rodents from the Middle Miocene of 
Chiang Muan, Northern Thailand, 
Historical Biology 

 3 มีเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศอย่างน้อย 4 เครือข่าย 
        ปัจจุบันสถาบันมีการสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์และการวจิัย

ภายในประเทศ จ านวน 4 เครือข่าย รายละเอียดดังนี้            

        3.1 ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ เ ท ศ บ า ล ต า บ ล ท่ า ช้ า ง               

อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดนครราชสีมา  ในการลงนามร่วมกันระยะเวลา 

3 ปี เริ่ม 9 ก.ค.2556 – 9 ก.ค.2559 และนักวิจัยของสถาบันได้ดูแลและ

  
 
 
 
สม.5.2.5.10 ความร่วมมือกับเทศบาล  
ต าบลท่าช้าง พร้อมรายงาน 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ร่วมกันอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ช้าง ให้กับทางเทศบาลต าบลท่าช้าง ที่จัด

แสดงไว้ท่ีเทศบาลต าบลท่าช้าง (สม.5.2.5.10 )           

        3.2 ความร่วมมือกับเทศบาลต าบลโคกสูง อ าเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมามีระยะเวลา 4 ปี เริ่ม 24 ธ.ค.2557-24 ธ.ค.

2561 การศึกษาวิจัยและการอนุรักษ์ด้านธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยาของ

ท้องถิ่นรวมทั้งการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ (สม.5.2.5.11)         

       3.3 ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหว้า อ าเภอ

ทุ่งหว้า จังหวัดสตูลมีระยะเวลา 4 ปี เริ่ม เม.ย.2558- เม.ย.2562 สง่เสริม

การวิจัยเชิงวิทยาศาสตรเ์กี่ยวกับฟอสซิลไดโนเสาร์ และฟอสซิลสัตว์อ่ืนๆ 

เป็นที่ปรึกษาจัดท าแนวทางบริหารจัดการแหล่งธรณีวิทยาและบรรพชีวนิ

รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกนัเพื่อพัฒนาองค์กร ให้ก้าวหน้าตามพันธ

กิจและมคีวามทันสมัย (สม.5.2.5.12) 

                  3.4 ความร่วมมือกบักรมทรัพยากรธรณี มีระยะเวลาความ

ร่วมมือ 4 ปี เริ่ม 23 เม.ย.2558 - 23 เม.ย.2562 ด้านวิชาการ การวิจัยและ

การบูรณาการองค์กรความรูด้้านบรรพชีวินวิทยาและการจัดตั้งอุทยานธรณี

ในประเทศไทย ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งทางด้านการศึกษา 

บริการวิชาการและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักวิจัย นักวิชาการ นักศกึษาและ

ประชาชนท่ัวไป รวมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาโครงการจัดท าแผนบริหารจัดการ

อุทยานธรณสีตลู (สม.5.2.5.13 – สม.5.2.5.15) 

 
สม.5.2.5.11 ความร่วมมือกับเทศบาล   
ต าบลโคกสูง พร้อมรายงาน 
 
 

สม.5.2.5.12 ความร่วมมือกับ จ.สตูล 
พร้อมรายงาน 
 
สม.5.2.5.13 ความร่วมมือกับกรม
ทรัพยากรธรณี    
 
สม.5.2.5.14 ค าสั่งแต่งตั้งกรมทรพัยากร
ธรณีเลขท่ี1284/2556 
 
สม.5.2.5.15 สัญญาจ้างท่ีปรึกษาที่ 
40/2557        

 4 มีเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอาเซียนและประเทศอื่นอย่าง
น้อย 4 เครือข่าย 
      ปัจจุบันทางสถาบัน ได้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ
จ านวน 4 ประเทศ 4 เครือข่าย ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่นและประเทศกรีช โดย
รายละเอียดดังนี้                    
       4.1  ความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมี
ระยะเวลาความร่วมมือ 4 ปี เริ่ม 21.5.2011-21.5.2015  มีการร่วมส ารวจ
และวิจัยรวมไปถึงการอนุรักษ์เกี่ยวกับฟอสซิลและซากดึกด าบรรพ์   
(สม.5.2.5.16) อาทิเช่น โครงการปรึกษาความร่วมมือทางวิชาการและ
งานวิจัย มหาวิทยาลันราชภัฏนครราชสีมา  (สม.5.2.5.17) รวมไปถึงการน า
ช้ินส่วนไดโนเสาร์ที่ขุดพบในประเทศลาวมาจัดแสดงโชว์ที่อาคารนิทรรศการ
ไดโนเสาร์ ณ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน ฯ อีกด้วย   (สม.5.2.5.18)    
       4.2 ความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีนระยะเวลาความร่วมมือ   
4 ปี เริ่ม 21.5.2011-21.5.2015   การจัดท าความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัย 
และการอนุรักษ์รวมไปถึงการศึกษาดูงานในโครงการ ต่างๆ (สม.5.2.5.19)  
เช่นการศึกษาดูงานด้านอุทยานธรณีจื้อกงและอุทยานธรณีซิ่งเหวิน เป็นต้น 

 
 
 
 
 

สม.5.2.5.16  ความร่วมมือกับ MOU 
สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
 ประชาชนลาว 
สม.5.2.5.17 รายงานการไปราชการที่ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
 
สม.5.2.5.18ภาพถ่ายนิทรรศการอาคาร
ไดโนเสาร ์
สม.5.2.5.19 ความร่วมมือกับ MOU
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
(สม.5.2.5.20)                  
       4.3 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจังหวัดฟูกุอิ และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ 
จังหวัดฟูกุอิ ประเทศญี่ปุ่น ในด้านการวิจัยไดโนเสาร์ ,การอนุรักษ์ฟอสซิล
ต่างๆ โดยสถาบันวิจัยไดโนเสาร์ มหาวิทยาลัยจังหวัดฟูกุอิวางแผนให้นักวิจัย
ของสถาบันไปร่วมศึกษาวิจัยด้านไดโนเสาร์ และซากดึกด าบรรพ์ต่างๆและ
ยินดีให้พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ ยืมโครงกระดูกช้างแมมมอธที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อจัดแสดงเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยไม่คิดค่าเช่า นอกจากนี้ 
ทั้งสองสถาบันได้วางแผนการขุดไดโนเสาร์พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดฟูกุอิ 
ประจ าปี 2557 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2557 อีกด้วย      
(สม.5.2.5.21- สม.5.2.5.23)                  
     4.4 ความร่วมมือกับประเทศกรีช มีระยะเวลาความร่วมมือ 4 ปี เริ่ม 
11.9.2011-11.9.2015   การอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหินและการแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ะหว่างนักวิจัยของสถาบันร่วมกับนักวิจัยของพิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์ธรรมชาติป่าไม้กลายเป็นหินเลสวอส ประเทศกรีช เพื่อพัฒนา
องค์กรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา วิจัย บริการวิชาการ ส าหรบัประชาชนและ
ผู้ที่สนใจอาทิเช่น อบรมทฤษฎีและปฏิบัติหลักสูตรการจัดการและอนุรักษ์
หัวข้อ " Global Geoparks Network Geoconservation : 
Methodologies for the protection , Conservation, promotion and 
management of Earth Heritage sites"  เป็นต้น (สม.5.2.5.24 – สม.
5.2.5.21) 

สม.5.2.5.20รายงานการไปราชการ   
ศึกษาดูงานประเทศจีน 
สม.5.2.5.21   ความร่วมมือ MOUกับ  
ประเทศ ญี่ปุ่น   
สม.5.2.5.22  รายงานการไปราชการ 
สม.5.2.5.23รายงานผลการด าเนนิงาน   
โครงการขุดส ารวจ ซากดึกด าบรรพ์
ไดโนเสาร์  ไทย-ญี่ปุ่น 
 
 
 
สม.5.2.5.24 ความร่วมมือกับประเทศกรีช 
สม.5.2.5.25 ค าสั่งไปราชการประเทศกรีช 

 5 มีระบบฐานข้อมลูด้านบรรพชีวินที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายความร่วมมือใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
        ทางสถาบัน มีการสร้างระบบฐานข้อมูลด้านบรรพชีวินท่ีเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายความร่วมมือในระดับชาติและนานาชาติผ่านทางเว็ปไซต์ของ
สถาบันและเช่ือมต่อกับเครือข่าย ช่ือว่า www.khoratfossil.org           
(สม.5.2.5.26) 

สม.5.2.5.26 เว็บไซต์ ของ 
     สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน  
           (www.khoratfossil.org) 

 
 

จุดแข็ง :  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบรรพชีวินระดับนานาชาติ ที่โดดเด่นใน 
   ระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

แนวทางเสริม :  เครือข่ายความร่วมมือกับต่างชาติ  ควรมีเครือข่ายที่เพ่ิมขึ้นเพื่อใหม้ีความโดดเด่นในระดับ 
   นานาชาติเพิ่มมากขึ้น 

จุดอ่อน :  นักท่องเที่ยวมีจ านวนน้อยลง 
แนวทางแก้ไข :  ปรับปรุงนิทรรศการภายใน เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง 

http://www.khoratfossil.org/
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องค์ประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ 

 
ตัวบ่งชี้ที่  7.1  ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.7.1) 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผศ.ดร.ประเทือง  จินตสกุล 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : นางปัทมาภรณ์  อ าไพกูล 

โทรศัพท์ : 087 - 2572271 
โทรศัพท์ : 084 – 8035989 

  

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  นางสาวนัทภร  อาษาสุวรรณ โทรศัพท์ :  080 - 1606599 
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 

เป้าหมายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
ผลการประเมินตนเองเทียบกับ            

ค่าเป้าหมาย 

6 ข้อ/4คะแนน 6 ข้อ (1,2,3,4,5,6) 4 คะแนน บรรลเุป้าหมาย  
 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 สภาสถาบนัปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมิน

ตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดลว่งหน้า 
         คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการบริหารประจ าสถาบัน
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของมหาวิทยาลัย  (สม.7.1.1 ) 
         คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการบริหารประจ าสถาบัน 
ติดตามก ากับดูแลการบริหารงานของสถาบันอย่างต่อเนื่อง ผ่านที่ประชุม
ประจ าปี (สม.7.1.2 – 7.1.3 ) 
         มีการเปิดเผยประวัติคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการบริหาร
ประจ าสถาบันบนเว็บไซด์ (สม.7.1.4) 
         สถาบันมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินกรรมการบริหารประจ าสถาบัน 
และมีการแจ้งให้ที่ประชุมกรรมการบริหารประจ าสถาบันรับทราบล่วงหน้า  
(สม.7.1.5 – 7.1.6) 
         

สม.7.1.1 ระเบยีบ ข้อบังคับ  
            มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
            นครราชสีมา มิถุนายน    
             2552 
สม.7.1.2 รายงานการประชุม   
           คณะกรรมการ        
           อ านวยการประจ า     
           สถาบันครั้งท่ี1/2558    
           วันท่ี 16 มี.ค.2558 
สม.7.1.3 รายงานการประชุม   
           คณะกรรมการบริหาร        
           สถาบันครั้งท่ี1/2558  
           วันท่ี 8 ต.ค.2558 
สม.7.1.4 เว็บไซต์ประวัติกรรมการ     
           ประจ าสถาบัน 
สม.7.1.5 คู่มือการประเมินตนเอง     
           ของคณะกรรมการ  
           ประจ าสถาบัน 
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สม.7.1.6 รายงานประเมินตนเอง 
          ของคณะกรรมการประจ า  
          สถาบัน 

 2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถา่ยทอดไป
ยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมลู
สารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัตงิานและพัฒนาสถาบัน 
        สถาบันได้มีการประกาศวิสัยทัศน์ไว้อย่างชัดเจนคือ “สถาบันวิจัยไม้
กลายเป็นหินฯจะเป็นสถาบันบรรพชีวินวิทยา (Paleontological Institute)  
ในลักษณะหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระและคล่องตัวสูง  เพื่อให้สามารถท างาน
และแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  ในการศึกษาวิจัย  อนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ 
โดยจะเป็นผู้น าของโลกในด้านพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและช้างดึกด าบรรพ์  
รวมทั้งเป็นผู้น าของอาเซียน  ในด้านพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์  ”  ซึ่งผู้บริหารได้มี
การด าเนินการตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงานและน าเสนอต่อ
ประชาคม  โดยมีการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของสถาบันด้วยการก าหนด
แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันตามประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย                                         

                1.ยุทธศาสตร์การศึกษาวิจัยและอนรุักษ์ซากดึกด าบรรพ์    
                2.ยุทธศาสตรส์่งเสรมิและบริการวิชาการ 
                3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบมุ่งเน้นคุณภาพและ
ยั่งยืน   รวมไปถึง การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์สู่บุคลากรและมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งรับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง  สถาบันได้
จัดท าข้อมูลสารสนเทศในเรื่องแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ สารส  
 นเทศด้านซากดึกด าบรรพ์ไว้บนเว็ปไซต์ www.khoratfossil.org ของสถาบัน 
เป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ครอบคลุมพันธกิจหลักทั้ง   5 ด้าน ของสถาบัน เพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์
ต่อไป (สม.7.1.7 – 7.1.10) 

 
สม.7.1.7 เว็บไซต์สถาบันเรื่อง  
            วิสัยทัศน์ของสถาบัน 
  
สม.7.1.8 แผนยุทธศาสตร์ฉบับท่ี  
           3 พ.ศ. 2557-2561 
 
สม.7.1.9 เว็ปไซต์แสดงฐานข้อมูล  
           ด้านซากดึกด าบรรพ ์
 
สม.7.1.10 เว็ปไซต์แสดงแผน   
           ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์    
           ของสถาบัน 

 3 ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามทีม่อบหมาย 
รวมท้ังสามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากร
ในสถาบัน 
        เมื่อมหาวิทยาลัย อนุมัติแผนปฏิบัติการงบประมาณประจ าปี2558     
(สม.7.1.11)แล้ว สถาบันได้ด าเนินการกระจายแผนงานและโครงการไปยัง
หน่วยงานและบุคลากรทุกระดับโดยผ่านกระบวนงานการสื่อสารและการ
มอบหมายงานภายในองค์กร เช่น การจัดสรรงบประมาณในการบริหารงานของ
กลุ่มงานต่างๆ การก ากับติดตามผลการด าเนินแผนงานและโครงการของ
หน่วยงาน ท าให้สามารถติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ ที่อยู่ใน
แผนได้ทุก ๆ ไตรมาส โดยผ่านกระบวนการติดตามและประเมินผลกิจกรรม โดย
การจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (สม.7.1.12)  
 
 

 
สม.7.1.11 แผนปฏิบตัิ    
            การงบประมาณ  
            ประจ าปี 2558 
 
สม.7.1.12 แผนปฏิบตัิราชการ  
            ประจ าปี 2558 
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 4 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ     

ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 
        ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและ
ตัดสินใจในรูปแบบต่างๆ เช่น รูปแบบการเข้ารว่มเป็นคณะกรรมการ/คณะท างาน โดย
มีผู้แทนแต่ละหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบการประชุม สัมมนา อบรมในแต่
ละโครงการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานมีการส่งเสริมการกระจายอ านาจใน
การบริหารจัดการ เพื่อให้การบริหารจัดการของสถาบัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย โดยสถาบันได้มีการแต่งตั้งรองผู้อ านวยการฝ่ายต่างๆมี
การกระจายอ านาจที่ชัดเจนหัวหน้าฝ่ายงานต่างๆ (สม.7.1.13)  ทั้งนี้ในการจัดอบรม
ในแต่ละโครงการสถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อเป็นการกระจาย
อ านาจพร้อมทั้งรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อท าหน้าที่บริหารและตัดสินใจ  
เช่น  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย,งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, 
งานควบคุมภายในและความเสี่ยง ,ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ,โครงการงาน2
ทศวรรษ,ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ เป็นต้น (สม. 7.1.14 ) 

 
สม.7.1.13 ค าสั่งแต่งตั้งรอง 
             ผู้อ านวยการ  และ 
             หัวหน้าฝ่ายต่างๆ 
 
สม.7.1.14 ค าสั่ง แต่งตั้ง  
             คณะกรรมการ   
             ด าเนินงานโครงการ    
             อบรมต่างๆ 
 

 5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 
     ผู้บริหารสถาบันได้มีการถ่ายทอดความรู้และความสามารถส่งเสริมพัฒนา
ผู้ร่วมงานให้การท างานให้มีประสทิธิภาพ เพื่อให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเตม็ตามศกัยภาพดังนี้         
      - ได้จัดท าแผนในการพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2557-2561 ให้กับบุคลากร
ได้ทราบแนวทางการพัฒนาต่อไป(สม.7.1.15)        
      - สนับสนุนให้บุคลากรทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุนเข้าร่วมพัฒนา
ตนเองโดยการเข้าอบรมทั้งในและนอกสถาบัน (สม.7.1.16)        
     - สถาบันเพิ่มศักยภาพให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนโดยการ
สนับสนุนในการเสนอขอรับทุนการศึกษารวมถึงการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
อาทิ อาจารย์จรูญ ด้วงกระยอม ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่ประเทศจีน , 
นายสมเกียรติ สิบพลกรัง ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (สม.7.1.17) 
       - สถาบันได้มีการถ่ายทอดความรู้จากผู้บริหาร (ผู้อ านวยการ) ในด้านการ
วิจัยซากดึกด าบรรพ์และด้านบรรพชีวินสู่นักวิจัยของสถาบันเพื่อให้ได้รับความรู้
และการด าเนินงานด้านการวิจัยที่ถูกต้องซึ่งส่งผลให้การน าความรู้ที่ได้รับมา
ถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ประจ าสถาบันในการเป็นผู้บรรยายน าชม
พิพิธภัณฑ์ทั้ง 3 หลังให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมให้ได้รับความรู้ และการน าแบบอย่างที่
ดีในการน าชมต่อบุคลากรและนักศึกษาฝึกประสบการณ์เป็นต้น ( สม.7.1.18 ) 
       - สถาบันมีการจัดโครงการพฒันาศักยภาพให้กับบุคลากรในสถาบันโดย
การถ่ายทอดความรู้งานวิจัยจากนกัวิจัยและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไปสู่บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงานจริง เช่น การจัด

 
 
 
 
 
สม.7.1.15 แผนพัฒนาบุคลากร    
             ประจ าปี2557 
 
สม.7.1.16 สรุปการไปราชการ 
              ของบุคลากร 
 
สม.7.1.17 รายงานการเข้ารับ  
             การศึกษา 
 
 
สม.7.1.18 คู่มือการน าชม    
             พิพิธภัณฑ์ 
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในงานพิพิธภัณฑ์ และโครงการมัคคุเทศก์น้อย
ท้องถิ่น(รุ่น2) เป็นต้น (สม.7.1.19 – สม.7.1.20) 
 

สม.7.1.19 รายงานโครงการ    
             พัฒนาศักยภาพ 
สม.7.1.20 รายงานโครงการ  
            มัคคุเทศก์น้อยท้องถิ่น    
            (รุ่น 2) 

 6 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชนข์องสถาบนั
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
         สถาบันได้ด าเนินการภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการอ านวยการ
ประจ าสถาบันเพื่อให้มีการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยยดึหลักนิติธรรม  
ความโปร่งใส  การมีส่วนร่วม  ความรับผิดชอบตรวจสอบได้  ตลอดจนความ
คุ้มค่าและอาศัยหลักคณุธรรมในการก ากับดูแลด้านต่างๆ  ที่มีความส าคัญต่อ
ความส าเร็จและก้าวหน้าของสถาบัน โดยมีการประชุมผู้บริหารของสถาบัน
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลครบ 10 ประการ ดังนี ้           
 1. หลักประสิทธิผล(Efficiency) ผู้บริหารมีการก าหนดแผนการปฏบิัติงาน
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรโ์ดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ชัดเจนในแผนปฏิบัติ
การงบประมาณประจ าปี 2558 (สม.7.1.21  )           
 2. หลักประสิทธิภาพ(Efficiency)  ผู้บรหิารมีการพัฒนาให้กลุม่งานในหน่วยงาน
มีเครื่องมือที่ทันสมยัพร้อมใช้งานได้อย่างมีคุณภาพโดยการเสนองบประมาณด้าน
ต่างๆไว้พร้อมในแผนการปฏิบัติการใช้งบประมาณปี 2558 อีกทั้งให้บุคลากรทุก
กลุ่มงานต้องท างานเป็นทีมเพื่องานต่างๆที่ออกมาจะได้มคีุณภาพและคุ้มค่า เช่น 
การจัดโครงการเข้าร่วมประกวดแข่งขันต่างๆกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
การให้บริการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีอย่าง
คุ้มค่า  เช่น  - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชน (สม.7.1.22)                     
               - การร่วมประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (สม.7.1.23) 
               - งาน 2 ทศวรรษ (สม.7.1.24) 
               - โครงการอบรมเรื่องเรณูวิทยากับการประยุกต์ใช้(สม.7.1.25) 
               - โครงการอบรมเรื่องเทคนิคการเขียนโครงการและการเบิกจ่ายที่
ถูกต้อง  (สม.7.1.26) 
               - โครงการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรในสถาบัน(สม.7.1.27) 
               - โครงการอบรมมัคคเุทศก์น้อยท้องถิ่น(รุ่น 2) (สม.7.1.28) 
               - โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการอุทยานธรณีลงักาวี      
(สม.7.1.29) 
               - โครงการอบรมและประเมินแหล่งธรณีวิทยาเบื้องต้นเพื่อจัดท า
เอกสารขอจดัตั้งอุทยานธรณีระดบัโลก(สม.7.1.30) 
3. หลักการตอบสนอง(Responsiveness)  มีการให้บริการที่สามารถด าเนินการ
ได้ในระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อสนองความคาดหวัง ความต้องการ โดยการ
สนับสนุนจากบคุลากรภายในสถาบันร่วมกัน ในการให้บริการและมขีั้นตอนการ

   
 
 
สม.7.1.21 แผนปฏิบตัิราชการ  
              และงบประมาณ  
             ประจ าปี2558 
 
สม.7.1.22 โครงการอบรมเชิง     
             ปฏิบัติการ ค่ายเยาวชน 
สม.7.1.23 เอกสารการเข้าร่วม  
              ประกวดรางวัลกินร ี
สม.7.1.24 รายงาน 2 ทศวรรษ 
สม.7.1.25โครงการอบรมเรื่องเรณ ู
            วิทยากับการประยุกต์ใช้ 
สม.7.1.26โครงการอบรมเรื่อง   
            เทคนิคการเขียน   
            โครงการและการ  
            เบิกจ่ายที่ถูกต้อง 
สม.7.1.27โครงการพัฒนา  
             ศักยภาพให้กับ  
             บุคลากรในสถาบัน 
สม.7.1.28โครงการอบรม  
      มคัคุเทศก์น้อยท้องถิ่น(รุ่น 2) 
 
สม.7.1.29โครงการศึกษาดูงาน  
      การบริหารจัดการอุทยาน 
      ธรณีลังกาว ี     
สม.7.1.30โครงการอบรมและ 
         ประเมินแหล่งธรณีวิทยา 
         เบื้องต้นเพื่อจัดท าเอกสาร  
         ของจัดตั้งอุทยานธรณี  
         ระดับโลก 
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ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน (สม.7.1.31)อีกทั้งสถาบันได้มโีครงการและกิจกรรมทีส่ร้าง
ความเชื่อมั่นไว้วางใจ และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ เช่น  ความ
ร่วมมือนักวิจัยกับจังหวดัสตลู เปน็ท่ีปรึกษาและน าเสนอแผนบริหารจัดการ
อุทยานธรณสีตลู ภายใตโ้ครงการจัดท าแผนบริหารจัดการแหล่งธรณีวิทยา แหล่ง
อนุรักษ์ธรณีวิทยาหรืออุทยานธรณีภาคใต้ (จังหวัดสตลู) ต่อกรมทรพัยากรธรณี  
เป็นต้น( สม.7.1.32) 
4. หลักภาระรับผิดชอบ(Accountability)    ผู้บรหิาร มีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีและผลงานต่อเปา้หมายที่ก าหนดไว้ ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
(สม.7.1.33)                
 5. หลักความโปร่งใส(Transparency)  มีกระบวนการเปิดเผยข้อมลูอย่าง
ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ โดยมกีารน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรหิาร 
การเปิดเผยข้อมลูดา้นรายรับ-จ่ายที่น าเสนอข้อมูลต่อมหาวิทยาลัย, กระบวนการ
สรรหาบุคลากร และมีประชาสมัพันธ์เผยแพร่ข้อมลูการประกันคณุภาพการศึกษา 
มีหน่วยงานรับผิดชอบแต่ละกลุม่งานโดยตรง( สม.7.1.34- สม.7.1.36 )              
 6. หลักการมสี่วนร่วม (Particpation) ในการด าเนินงาน ตดัสินใจและพัฒนางาน
ตามหลักการมสี่วนร่วม โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานในการด าเนินกิจกรรม/
โครงการต่างๆ และบุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นและมีการยอมรับ
กระบวนการปฏิบัติงาน(สม.7.1.37)            
7.  หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) มีการมอบอ านาจและความ
รับผิดชอบโดยมีการแต่งตั้งรองผู้อ านวยการ,หัวหน้าฝ่ายต่างๆ ในการตัดสินใจ 
และการด าเนินการให้บุคลากรสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
(สม.7.1.38)       
8. หลักนิติธรรม(Rule of law) การปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ 
บริหารงานด้วยความเป็นธรรมตามระเบยีบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย          
(สม.7.1.39) อีกทั้งยังให้บุคลากรสามารถเสนอข้อร้องเรียนข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาการต้องการปฏิบตัิงาน              
9. หลักความเสมอภาค(Equity) บุคลากรทุกคนไดร้ับการปฏิบัติ โดยเท่าเทียมกัน
ตามหลักของความเสมอภาค และมีการหมุนเวียนกันปฏิบตัิหน้าที่ เช่น การ
เดินทางไปราชการเพื่อศึกษาวิชาการด้านงานวิจัย การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และการ
ไปราชการสายสนับสนุนด้านการเข้าอบรมพัฒนาศักยภาพและการจัดนิทรรศการ
เพื่อประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว  (สม.7.1.40-สม.7.1.42 )           
10. หลักฉันทามติ(Consensus Oriented)  มีการประชุมบุคลากรเพื่อหา
ข้อคิดเห็นและข้อสรุปร่วมกัน เช่น การประชุมการจัดงานปีใหม่  งาน 2 ทศวรรษ  
งานย่าโม หรือ การไปศึกษาดูงานของบุคลากร  เป็นต้น (สม.7.1.43) 

สม.7.1.31 ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน  
          ของบุคลากร  
 
สม.7.1.32  เอกสารความร่วมมือ  
          นักวิจัยกับจังหวัดสตูล  
 
สม.7.1.33 รายงานค ารับรอง  
          ปฏิบัติตามแผนราชการ 
 
สม.7.1.34 รายงานการประชุม 
          คณะกรรมการบริหาร        
          ครั้งท่ี1/2558  
          วันท่ี 13 ก.ย.2558 
สม.7.1.35 รายงานการน าเสนอ 
             รายรับ-รายจา่ยต่อ  
             มหาวิทยาลัย 
สม.7.1.36 เว็บไซต์การเผยแพร่   
             ข้อมูลงานประกัน  
             คุณภาพ 
สม.7.1.37 ค าสั่งแต่งตั้งกิจกรรม/  
             โครงการต่างๆ 
 
สม.7.1.38 ค าสั่งแต่งรอง  
            ผู้อ านวยการ/หัวหน้า  
            ฝ่ายต่างๆของสถาบัน 
สม.7.1.39 ระเบียบมหาวิทยาลัย 
             ราชภัฏนครราชสีมา 
สม.7.1.40 รายงานการปฏิบัติงาน     
          ประจ าเดือนของบุคลากร 
 
สม.7.1.41 สรุปการเดินทางไป  
             ราชการ 
สม.7.1.42 รายงานการไปราชการ    
        ประจ าเดือนของบุคลากร 
สม.7.1.43 รายงานการประชุม  
         บุคลากรครั้งที่ 1/2558           
         วันท่ี 16 ก.พ.2558 
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 7 สภาสถาบนัประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารน าผลการ

ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  
        สถาบันได้น าแผนมาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารครั้งที่ 2/2558 และน าผลของคณะกรรมการบริหารเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะกรรมการอ านวยการครั้ งที่  1ในวันที่   16 มีนาคม 2558และ
คณะกรรมการอ านวยการได้ให้เข้าไปปรับปรุงพิจารณาใหม่อีกครั้งโดยสถาบันได้
น าแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นจากหน่วยงานภายใน
ของมหาวิทยาลัยในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการ
จัดการ ท้ังนี้แผนดังกล่าวได้ผ่านคณะกรรมการบริหารของสถาบันและได้เตรียม
เข้าประชุมคณะกรรมการอ านวยการอีกครั้งในวันที่ 15 กันยายน 2558 ต่อไป   
(สม.7.1.44-7.1.46)  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
สม.7.1.44  รายงานการประชุม  
          คณะกรรมการอ านวยการ  
          ครั้งท่ี1/2558  วันท่ี 16  
          มี.ค.2558 
สม.7.1.45 รายงานสรุปผลการจัด 
          โครงการประชุมระดม  
          สมองต่อร่างแผน  
          ยุทธศาสตร์ของสถาบัน 
สม.7.1.46 แผนยุทธศาสตร์ฉบับ 
          ที่ 4 พ.ศ.2559-2561 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
จุดแข็ง :  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลกัธรรมาภิบาลและยังได้ให้บุคลากรทุกฝ่ายสามารถแสดงออกทาง   

   ความคิดเห็นได้  และน าข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ในสถาบันฯ ต่อไป 
แนวทางเสริม :  ควรจัดท าท่ีรับเอกสารแสดงความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้สะดวกต่อการรับทราบความ 

   ต้องการของคนในองค์กรได้ทั่วถึง 
จุดอ่อน :  ควรมีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่สามารถเกิดขึ้นได้ 
แนวทางแก้ไข :  จัดประชุมเพ่ือให้บุคลากรได้พัฒนาความคิดอย่างต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ 

 
ตัวบ่งชี้ที่  7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.7.2)   

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผศ.ดร.ประเทือง  จินตสกุล 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : นางปัทมาภรณ์  อ าไพกูล 

โทรศัพท์ : 087 - 2572271 
โทรศัพท์ : 084 – 8035989 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวนัทภร  อาษาสุวรรณ โทรศัพท์ :  080-1606599 

  
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 

เป้าหมายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
ผลการประเมินตนเองเทียบกับ            

ค่าเป้าหมาย 

5 ข้อ / 5 คะแนน 5 ข้อ (1,2,3,4,5) 5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย  
 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ

แผนกลยุทธข์องสถาบนัอย่างน้อยครอบคลุมพันธกจิด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัย 
          สถาบันได้มีการด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้       
เพื่อก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายโดยมีลงมติในประเด็นในการจัดการ
ความรู้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้ (สม.7.2.1 – 7.2.2) 
             เรื่องการอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหินกลางแจ้ง  เพื่อด าเนินการอนุรักษ์
ซากดึกด าบรรพ์ไม้  กลายเป็นหิน ให้ถูกวิธีและส่งเสริมการเรียนรู้ท าให ้
ประชาชน  บุคลากร เข้าใจคุณค่าของซากดึกด าบรรพ์และสนใจที่จะศึกษา
ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรณีของท้องถิ่นให้อยู่กับประเทศไทยอย่างยั่งยืนโดย
ทางสถาบันจะได้เชิญวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาเป็นผู้ให้ความรู้           

สม.7.2.1รายงานการประชุม   
            คณะกรรมการการ 
            จัดการความรู ้ 
            คร้ังที่ 1/2556      
            วันที่ 4 ส.ค.56 
สม.7.2.2รายงานการประชุม 
            คณะกรรมการ  
            บริหารครั้งที่             
             3/2556             
            วันที่ 7 ต.ค.56 
 

 2 ก าหนดบุคลากรกลุม่เป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในข้อ 1 
       จากการก าหนดประเดน็ความรู้และเปา้หมายโดยมลีงมติในประเด็นใน
การจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
 

 
สม.7.2.3 โครงการการอนุรักษ์
ไม้กลายเป็นหินกลางแจ้ง   
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
             เร่ืองการอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหินกลางแจ้ง  กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากร
ฝ่ายวิจัย บุคลากรฝ่ายมัคคุเทศก์ บุคลากรส านักงานผู้อ านวยการและประชาชนที่
สนใจในเรื่องการอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหิน เป็นต้น (สม7.2.3)             

 3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดใน
ข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
        จากการก าหนดประเดน็ความรู้และเป้าหมายในการจัดการความรู้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้             
       เร่ืองการอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหินกลางแจ้ง  สถาบันด าเนินการจัดการอบรม
โครงการอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหินโดยเชิญวิทยากร Ms.Evangelia Kyriazi ผู้เช่ียวชาญ
ด้านไม้กลายเป็นหิน อาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีการศึกษา แห่งหมู่เกาะไอโอเนียน 
ประเทศกรีช  ได้น าเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้การอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหินกลางแจ้ง
เพื่อให้ นักวิจัย บุคลากร และประชาชนทั่วไปท่ีสนใจได้ศึกษาเรียนรู้และสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง อีกทั้งยังสามารถค้นคว้าได้ที่ห้องสมุด
สถาบัน และได้น าคู่มือดังกล่าวออกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสถาบัน  นอกจากนี้ยังมี
การร่วมจัดงาน NRRU : Show & Share 2014 ครั้งที่ 3 ได้มีการน าประเด็นความรู้
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหินกลางแจ้ง ออกแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน
อื่นๆ (สม7.2.4 – 7.2.7)   

สม.7.2.4 โครงการการอนุรักษ ์
              ไม้กลายเป็นหิน 
              กลางแจ้ง 
สม.7.2.5บรรยากาศห้องสมุด 
            ของสถาบัน 
สม.7.2.6เว็บไซต์ของสถาบัน ที ่
            แสดงการเผยแพร ่
            ข้อมูล 
สม.7.2.7สรปุการจดักิจกรรม 
             NRRU : Show &  
            Share 2014 ครั้งท่ี 3 
  

 4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 
              จากการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายในการจัดการความรู้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในประเด็นเรื่องการอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหิน
กลางแจ้ง โดยคณะกรรมการด าเนินงานการรวบรวมความรู้จากการอบรม  

น าไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีในรูปแบบ ของ  คู่มือการอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหินกลางแจ้ง
การร่วมจัดงาน NRRU : Show & Share 2014 ครั้งที่ 3 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา และสามารถค้นคว้าได้ที่ห้องสมุดพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
สถาบัน   (สม.7.2.8)          

สม.7.2.8 คู่มือการอนุรักษ์ 
              ไม้กลายเป็นหิน 
              กลางแจ้ง 
  
 
 

 5 มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาท่ีผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
           จากการจัดการความรู้ ทางสถาบันได้ก าหนดประเด็นการจัดการความรู้
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหินกลางแจ้ง จากการก าหนดประเด็นดังกล่าว
สถาบันได้มีการจัดท า คู่มือการอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหินกลางแจ้ง เพื่อให้นักวิจัย 
บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ รวมไปถึงบุคลากรและผู้ที่สนใจ สามารถ
ศึกษากระบวนการการอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหิน จากคู่มือนี้ได้อย่างถูกต้องและ

 
 
สม.7.2.9  คู่มือการอนุรักษ์ 
                ไม้กลายเป็นหิน 
                กลางแจ้ง    
สม.7.2.10 คู่มือนักอนุรักษ์น้อย 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
เหมาะสม และสามารถรู้ถึงหลักการอนุรักษ์เบื้องต้น พร้อมทั้งรับทราบถึง
กระบวนการปฏิบัติการที่ถูกต้อง ทั้งนี้คู่มือดังกล่าวได้น าไปเป็นคู่มือในการจัดการ
อบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหินที่ วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน จ.ตาก อีก
เช่นกัน (สม.7.2.9 – 7.2.10 ) 

 
 
 
 

จุดแข็ง  : สถาบันมีการก าหนดประเด็นความรู้ต่างๆ และจัดท าเป็นแผนการจัดการความรู้ 
แนวทางเสริม : ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและต่อยอดความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
จุดอ่อน  : ความไม่ชัดเจนของการจัดการความรู้ 
 
แนวทางแก้ไข : ควรมีการให้ความรู้อย่างชัดเจนต่อแผนการจัดความรู้ เพ่ือให้มกีารพัฒนาของกลุ่มต่างๆ

และเพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรมากท่ีสุด 
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องค์ประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่  7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4) 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผศ.ดร.ประเทือง  จินตสกุล 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : นางปัทมาภรณ์  อ าไพกูล 

โทรศัพท์ : 087 - 2572271 
โทรศัพท์ : 084 – 8035989 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวนัทภร  อาษาสุวรรณ  โทรศัพท์ :  080 - 1606599 
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 

เป้าหมายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
ผลการประเมินตนเองเทียบกับ            

ค่าเป้าหมาย 

5 ข้อ/4 คะแนน 4 ข้อ (1,2,3,4) 3 คะแนน ไม่บรรลเุป้าหมาย  
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 

 
1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมี

ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกจิหลักของสถาบนัร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะท างาน 
       สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะผู้บริหาร 
เป็นคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่วิเคราะห์ และวางระบบบริหารความเสี่ยงด้าน
ต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการของสถาบัน อีกทั้งสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในการวิเคราะห์  ระบุปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อการบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน  จัดล าดับความส าคัญของปัจจัย
เสี่ยง  ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 
พร้อมทั้งก าหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการ เพื่อด าเนินการการแก้ไข/ลด/
ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ให้ข้อเสนอแนะ ทบทวน และประเมินผลตาม
มาตรการ หรือแผนปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และน าเสนอ
มหาวิทยาลัย และผู้บริหารสถาบัน เพื่อทราบถึงความเสี่ยง และผลที่จะเกิดขึ้น 
เพื่อป้องกันและแก้ไขต่อไป (สม.7.4.1) 

 
สม.7.4.1ค าสั่งที่ 8079/2557 
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคมุ
ภายในและบริหารความเสี่ยง 
 
 

 
 

2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่าง
น้อย 3 ด้าน ตามบริบทของสถาบัน จากตัวอย่างต่อไปนี้  
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานที่)   
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  หรือกลยุทธข์องสถาบนั 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร
หลักสูตร การบริหารงานวิจัย  ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร     
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน 
       สถาบันมีการวเิคราะห์และระบุความเส่ียงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเส่ียง ผลกระทบต่อคน สถานท่ี ทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน 
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก พร้อมจัดล าดับความเส่ียงและวาง
แผนการป้องกันและควบคุมความเส่ียง โดยมีการประชุมบคุลากรเพื่อระดม
ความคิดเห็นและจดัท าแผนควบคุมและป้องกันความเส่ียง  ซึ่งปรากฏใน
รายงานการบริหารความเส่ียงของสถาบัน ดังนี ้  การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน ประจ าปี พ.ศ. 2557 จ านวน  3 ด้าน คือ   
         1.ความเสี่ยงด้านยทุธศาสตร์  หรือกลยุทธข์องสถาบนั   
    สถาบันได้ก าหนดความเส่ียงดา้นการพัฒนาระบบการสร้างเครอืข่ายดา้น
ซากดึกด าบรรพ์ทั้งระดับท้องถิ่นและนานาชาติ  
        2.ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั  สถาบัน
ได้ก าหนดความเส่ียงดา้นการส ารวจและจดัท าทะเบียนดา้น ซากดึกด า
บรรพ์ และด้านการพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์  
        3.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน สถาบันได้ก าหนดความเส่ียงด้าน 
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ ของทางราชการ ซึ่งในการก าหนดความ
เส่ียง ทางคณะกรรมการบริหาร ได้น าประเด็นต่างๆ มาแจ้งกับบุคลากรให้
ทราบถึงความเส่ียงและรวมถึงการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความเส่ียงน้อย
ที่สุด (สม.7.4.2 -7.4.4) 

สม.7.4.2แผนบริหารความเสี่ยง   
           ประจ าปีงบประมาณ   
           พ.ศ.2558 
สม.7.4.3รายงานแผนการ  
           ปรับปรุงการควบคุม  
           ภายในรอบ 12 เดือน  
           ประจ าปีงบประมาณ   
           พ.ศ.2557 
สม.7.4.4 รายงานการประชุม  
           คณะกรรมการบริหาร    
           สถาบันครั้งท่ี 2/2557     
           วันท่ี 26 มิ.ย.57 
 
 
 

 
 

3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่
ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
        หลังจากที่มีการระบุปัจจัยเสี่ยงในแต่ละด้านและจัดล าดับความส าคัญแล้ว 
มีการก าหนดระดับของค่าโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง เพื่อน ามาวิเคราะห์ค่า
โอกาสและค่าผลกระทบของสาเหตุความเสี่ยง (สม.7.4.5)  

 
สม.7.4.5 แผนบรหิารความเสีย่ง   
           ประจ าปีงบประมาณ   
           พ.ศ.2558 

 
 

4 มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการ
ตามแผน   
            มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง ซึ่งปรากฏใน
รายงานระบบบริหารความเสี่ยง  และด าเนินการตามแผน โดยจัดการประชุม
เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรของสถาบัน ก าหนดมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง Treat การลดหรือ
ควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยงและTerminate การ
หยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่สถาบันจะเกิด
ความเสียหาย ซึ่งแผนการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กระบวนการปฏิบัติงาน 
กิจกรรมและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ความเสี่ยงที่เหลืออยู่  ปัจจัย/สาเหตุ 
วิธีการจัดการความเสี่ยง ก าหนดเวลาและผู้รับผิดชอบ (สม.7.4.6 - สม.7.4.7) 

 
สม.7.4.6รายงานการประชุม  
      คณะกรรมการบริหาร  
      สถาบันครั้งท่ี 4/2557        
      วันท่ี 10 พ.ย.57 
               
สม.7.4.7แผนบริหารความเสี่ยง   
           ประจ าปีงบประมาณ   
           พ.ศ.2558 
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5 มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภา

สถาบันเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
      หลังจากสิ้นงบประมาณ พ.ศ. 2557 แล้ว สถาบันได้มีการติดตามการ
บริหารความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยง เพื่อท าการระบุระดับความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ และจัดท ารายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และแผนการ
บริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ า
สถาบัน และเสนอรายงานต่อมหาวิทยาลัย (สม.7.4.8 -7.4.10) 

สม.7.4.8   รายงานการประชุม    
              คณะกรรมการประจ า  
              สถาบันครั้งท่ี1/2556   
              วันท่ี 8 มี.ค.56 
สม.7.4.9   รายงานการประชุม    
              คณะกรรมการบริหาร   
              ครั้งท่ี3/2557          
              วันท่ี 17 ก.ย.57  
สม.7.4.10 รายงานผลการบริหาร  
              ความเสี่ยง 2557 

 6 มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป   
         ทางคณะกรรมการบริหารได้น าข้อเสนอแนะจากการประเมนิความ
เส่ียงในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ดังนี ้ 
        1. การพัฒนาหลักสตูรบรรพชีวิน  คณะกรรมการด าเนนิการจัดท า
หลักสูตร อยู่ระหว่างการด าเนินงานในเรื่องของเนื้อหาหลักสูตร พร้อมทั้ง
เครือข่ายดา้นการเรียนการสอน เครื่องมือ ส่ิงอ านวยความสะดวกและรวม
ไปถึงผู้สอน ทั้งนี้ทางคณะกรรมการได้มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
การน าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบรรพชวีินวิทยา
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 ) คณะกรรมการเหน็ชอบ
หลักสูตรดังกล่าวแล้ว ส่วนหลักสตูรดุษฎีบัณฑิตอยู่ระหวา่งช่วงพจิารณา
จากคณะกรรมการดา้นวชิาการของมหาวิทยาลัย (สม.7.4.11)  
                  2. การบริหารความเสี่ยงในเร่ืองการรักษาความปลอดภัย
ของอาคารสถานที ่  คณะกรรมการประจ าสถาบันไดเ้สนอแนะให้
คณะกรรมการบริหารได้ตดิตามการควบคุมความเส่ียงให้เรียบร้อย เพื่อลด
ปัญหาอันตรายภายหลัง โดยได้มีการด าเนินตามแผนรายงานความเส่ียง 
รอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(สม.7.4.12-7.4.14) 
ดังนี ้       
     1. การรักษาความปลอดภยัในสถาบัน ด้านเทคโนโลย ี
             1. ส านักงานผู้อ านวยการได้มีการจัดท าระบบการส ารองข้อมูล
เบื้องต้น โดยการให้บุคลากร จัดเก็บข้อมูลใน External Hard disk 
             2. งานไอทีของสถาบัน ได้มีการถา่ยทอดความรู้พื้นฐานในการ
จัดการกับไวรัส คอมพวิเตอร ์
    2. การรักษาความปลอดภยัในสถาบัน ด้านชีวติและทรัพย์สิน  
(ด้านไฟฟ้า)  สถาบันได้มีการตดิตั้งไฟฟ้าฉุกเฉินภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ 
ทั้ง 3 อาคาร 

 
 
 
 
สม.7.4.11 หลักสตูรบรรพชีวิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
สม.7.4.12แผนปฏิบตัิการ 

    ประจ าปี พ.ศ. 2558 
สม.7.4.13รายงานความเสีย่ง  

    รอบ 12 เดือน  
    ประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2557 

สม.7.4.14แผนบริหารความเสีย่ง   
           ประจ าปีงบประมาณ  
           พ.ศ.2558             
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     3. การรักษาความปลอดภยัในสถาบัน ด้านชีวติและทรัพย์สิน  
(กลอ้งวงวรปิด) คณะกรรมการบริหารของสถาบันได้น าข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการอ านวยการประจ าสถาบันให้จดัสรรงบประมาณในการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดซึ่งเป็นส่ิงที่ส าคัญในการบริหารใหก้ับนักท่องเที่ยวและการ
รักษาความปลอดภัยของสถาบันอีกด้วย ทางคณะกรรมการบริหารได้จัดสรร
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ผลผลิตที่1 กิจกรรมที2่ งบเงิน
อุดหนุน(คา่ใช้สอย)   
     4. การรักษาความปลอดภยัในสถาบัน ด้านชีวติและทรัพย์สิน  
(ห้องสุขา) สถาบันมีห้องสุขาไวบ้ริการ 3 จุด พร้อมทั้งมเีจ้าหน้าที่ท าความ
สะอาดอยู่ตลอดเวลา  พร้อมทั้งวเิคราะหค์วามเส่ียงดา้นอื่นๆ น ามาจัดท า
แผนบริหารความเส่ียงในรอบงบประมาณ พ.ศ.2557  ซึ่งทางคณะกรรมการ
ได้เสนอให้ความส าคัญเรื่องความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี ซึ่งเป็นส่ิง
ส าคัญในการให้บรกิารรวมถงึความปลอดภัยของบุคลากร    

 
จุดแข็ง    :  สถาบันมีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงโดยการประชุมร่วมมือกับทุกฝ่าย 

แนวทางเสริม  :  ควรน ารายงานการประเมินความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการประจ าสถาบัน เพื่อพิจารณาให้

ข้อเสนอแนะและน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 

จุดอ่อน   :  สถาบัน เป็นหน่วยงานที่มีปัจจัยความเสี่ยงในหลายด้าน ทั้งด้านทรัพยากร,นโยบาย,               
                       การปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ จึงต้องอาศัยทรัพยากรจ านวนมากในด้านงบประมาณและบุคลากร 

แนวทางแก้ไข  :  จัดการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงแบ่งหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบให้แต่ละฝ่ายอย่าง  
                       ชัดเจน และจัดท าเป็นแบบการปฏิบัติงานรวมถึงมีการตรวจสอบได้ 
  



65 
 

  
 

องค์ประกอบท่ี  9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 
ตัวบ่งชี้ที่  9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1) 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผศ.ดร.ประเทือง  จินตสกุล 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : นางปัทมาภรณ์  อ าไพกูล 

โทรศัพท์ : 087 - 2572271 
โทรศัพท์ : 084 – 8035989 

ผู้จัดเก็บข้อมูล      : นางสาวนัทภร อาษาสุวรรณ     โทรศัพท์ :  080 - 1606599 
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 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ      
9 ข้อ  

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
ผลการประเมินตนเองเทียบกับ            

ค่าเป้าหมาย 

7 ข้อ/4 คะแนน 7 ข้อ (1,2,3,4,5,6,7) 4 คะแนน  บรรลเุป้าหมาย  
 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 
 

1 มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ต้ังแต่ระดับภาควิชา
หรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
     1.สถาบันมีการจัดท าระบบและแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ
ด้านงานประกันคุณภาพโดยตรง ดังปรากฏในค าสั่งเลขที่ 809/2557 ท า
หน้าท่ีในการวางนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน ก ากับ ควบคุม ดูแล ใน
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ให้เป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด (สม.9.1.1) 
     2.มีกลไกการท างาน  
         2.1มีแผนยกระดับการประกันคุณภาพเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
         2.2.มีเครือข่ายกับสถาบันอื่นหรือหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม  
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบริการทาง
วิชาการแก่สังคมระหว่างกัน 
         2.3.มีกิจกรรมหรือการประชุมระหว่างสถาบัน  เกี่ยวข้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา หรือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
        2.4.มีการจัดเก็บระบบเอกสารหลักฐานโดยการสแกนเป็นไฟล์  
เพื่อเก็บเข้าระบบฐานข้อมูลของสถาบัน  โดยจัดท าเป็นแฟ้มเอกสารใน
คอมพิวเตอร์แยกเป็นองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีต่างๆ   (สม.9.1.2) 

 
 

สม.9.1.1 ค าสั่งแต่งตั้ง  
          กรรมการและผูร้ับผดิชอบ   
          งานประกันคุณภาพ     
          เลขท่ี 809/2557 
 
 
 
 
 
 
 
สม.9.1.2 แผนยกระดับการประกนั  
            คุณภาพ 
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2 มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเร่ืองการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุด
ของสถาบัน 
       มีการก าหนดนโยบาย เรื่องนโยบายงานประกันคุณภาพของ
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ที่สอดคล้องกับแนวนโยบายการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ี เพื่อรองรับและให้ความส าคัญเรื่องประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุด ดังปรากฏใน
เอกสารนโยบายงานประกันคุณภาพของสถาบันฯ (สม.9.1.3) 

 
สม.9.1.3 นโยบายงานประกัน   
           คุณภาพ ของสถาบัน 

 
 

3 มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
          สถาบันมีการก าหนดกลยุทธ์โดยให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
จุดเน้น จุดเด่นของสถาบันโดยการก าหนดกลยุทธ์ดังกล่าวได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจ าสถาบันและได้ก าหนดอัตลักษณ์ซึ่ง
มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะดังนี้ 

     “อนุรักษ์ บริการวิชาการและวิจัยฟอสซิลถิ่นไทย” 
 สถาบัน ได้ก าหนดจุดเน้นจุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบัน 
ได้แก ่                            
              1.  ความโดดเด่นของท้องถิ่นในด้านซากดึกด าบรรพ์ ในระดับโลก
และอาเซียน                   
              2.  ความโดดเด่นด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์  ภูมิทัศน์  และ
สถาปัตยกรรมอาคาร                   
              3.  การสนับสนุนจากหลายภาคส่วนและหลายระดับทั้งภายใน
จังหวัด  ในประเทศและต่างประเทศ                   
             4.  ความร่วมมือเป็นเครือข่ายการวิจัยกับต่างประเทศ  จีน  ญี่ปุ่น  
ลาว อังกฤษ  ฝรั่งเศส และภายในประเทศ กับมหาวิทยาลัย อ าเภอ เทศบาล 
และ อบต. ต่างๆ       
              5.  คณะวิจัยระดับปริญญาเอกที่มีผลงานวิจัยด้านซากดึกด า
บรรพ์ของท้องถิ่น                  
             6.  คณาจารย์และหลักสตูรนานาชาติระดับปริญญาโท-เอก ด้าน
บรรพชีวินวิทยาหรือซากดึกด าบรรพ์ (สม.9.1.4 –สม.9.1.5) 

สม.9.1.4    แผนยุทธศาสตร์สถาบัน   
               ฉบับท่ี3 พ.ศ.2557-  
               2561  
 
สม.9.1.5 รายงานการประชุม  
           คณะกรรมการประจ าสถาบัน  
           ครั้งท่ี1/2556 วันท่ี 8 ม.ีค.  
            2556 
 
 
 
 
 

 
 

4 มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอต่อสภาสถาบันและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
ก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ 3) การ
น าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน     
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      1. มีการควบคุม ติดตามการด าเนินการ และประเมินคุณภาพ
การศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของ สกอ.สถาบันได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปี 2557 (Improvement Plan)เพื่อการน าไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลต่อไป สถาบันได้จัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ระดับ
มหาวิทยาลัยตามโครงการที่รับผิดชอบ ทั้งหมด 7 โครงการ รอบ 12 
เดือน (ตุลาคม 2557 –  มิถุนายน 2558) พร้อมทั้งรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี ้ 
             1.โครงการบูรณาการงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลยั  
             2.โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี
ของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏบิัติราชการประจ าปรีายไตรมาส                      
             3.โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ทั่วทั้งองค์กรใน
มหาวิทยาลยั               
             4.โครงการก ากับติดตามการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้                 
             5.โครงการบูรณาการการบริหารความเสี่ยงกับพันธกิจหลกัของ
มหาวิทยาลยั  
             6.โครงการก ากับติดตามการด าเนินงานด้านความเสีย่ง               
             7.โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี
ของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏบิัติราชการประจ าปรีายไตรมาส อีกทั้งมี
การติดตามผลการด าเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพรอบ 6 เดือนและรอบ 
12 เดือน จากกองประกันคุณภาพ รวมไปถึงการติดตามผลการความคุม
ภายในแบบ ปย.1 ปย.2 รอบ 6เดอืน และรอบ 12 เดือน อย่างต่อเนื่อง    
(สม.9.1.6- สม.9.1.7)     
     2. มีการจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคณุภาพ
เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ตามก าหนดเวลาเป็นประจ าทุกปี            
( สม.9.1.8 )     
     3. น าผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงผลการด าเนินงาน โดยจัดท า
เป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ และมีการจัดท ารายงานในระบบ CHE QA Online อยา่งครบถ้วน  
( สม.9.1.9 )  
     4. ตารางเปรียบเทียบคะแนนการประเมินผล SAR ของทุกปี เพื่อให้
เกิดการพัฒนาต่องานประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ( สม9.1.10 )    
     5. มีการเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองผ่าน Website         
( สม9.1.11 )    
 
 
 

 
 
 
 
สม.9.1.6 แผนพฒันาคณุภาพ งาน  
              ประกันคุณภาพ 
 
 
สม.9.1.7 บันทึกส่งรายงานผลการ  
            ด าเนินงานแผนพัฒนา  
            คุณภาพรอบ6เดือนและ12  
            เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สม.9.1.8 รายงานประจ าปี  2557 
 
 
สม.9.1.9 เอกสารงานในระบบ CHE QA   
            Online 
 
สม.9.1.10 ตารางเปรียบเทียบคะแนน  
           การประเมินผล SAR ประจ าป ี

สม.9.1.11 เว็บไซตส์ถาบัน 
  www.khoratfossil.org 
 

http://www.khoratfossil.org/
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5 มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน 
และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
ทุกตัวบ่งชี้ 
        สถาบันมีการน าผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุง
การท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ
แผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ีโดยได้จัดท าระบบกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในท่ีชัดเจน ดังนี ้
องค์ประกอบท่ี 1.ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการ
ด าเนินงาน 
              สถาบันมีการจั ดท าแผนยุทธศาสตร์แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี (สม.9.1.12 ) และมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานของแผนอย่างต่อเนื่อง มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
บุคลากรต่อผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (สม.9.1.13) 
องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
             สถาบันจดัท าแผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรให้ครอบคลุม

ตามภารกิจของแต่ละบุคคล (สม.9.1.14 )ส ารวจความต้องการการพัฒนา

บุคลากรอยา่งต่อเนื่องและมีการตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนและ

วิเคราะห์ข้อมูลการจัดท ารายงานตามแผนให้ครบถ้วน 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
            มีผลงานวิจัยด้านการตพีิมพ์ในวารสารฐานข้อมูลนานาชาติ

ประจ าปีการศึกษา2557 มีท้ังหมด 7เรื่อง (สม.9.1.15 ) 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
            มีการวิเคราะห์ระบบการจัดการระบบฐานข้อมูลซากดึกด าบรรพ์

ให้ทันสมัย (สม.9.1.16 ) มีบุคลากรที่เช่ียวชาญเฉพาะด้าน   (สม.9.1.17

เพิ่มศักยภาพการบริการวิชาการ 5 เรื่องต่อปี (สม.9.1.18 )มีเครือข่าย

ความร่วมมือท้ังในประเทศและต่างประเทศ(MOU)ไมต่่ ากว่า 4 เครอืข่าย  

(สม.9.1.19 ) 
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
          สถาบันมีการเสริมศักยภาพผู้บริหารทุกระดับให้ได้รับการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง (สม.9.1.20 )และน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานใน

ต าแหน่งของตนเอง (สม.9.1.21 ) 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
            มีแนวทางการด าเนินงาน ตามระบบและกลไกของงานประกัน

คุณภาพ (สม.9.1.22 ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

สม.9.1. 12 แผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ 3     
               (ปี 2557-2561) 
สม.9.1.13 Job Description ของ  
              บุคลากร 
 
สม.9.1.14 แผนพัฒนาคณาจารยแ์ละ  
              บุคลากร 

 

 

สม.9.1.15 สรุปผลงานวิจัย 

 
สม.9.1.16 ทะเบียนซากดึกด าบรรพ์ 

สม.9.1.17 ค าสั่งแต่งตั้งผูเ้ชี่ยวชาญด้าน   
ไม้กลายเป็นหิน 

สม.9.1.18 สรุปงานบริการวิชาการ 
สม.9.1.19 สรุปเครือข่ายความร่วมมือ 
 
สม.9.1.20 เอกสารการเข้ารับการอบรม 
 
สม.9.1.21 โครงการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากร 
สม.9.1.22 แผนยกระดับงานประกัน

คุณภาพ 
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6 มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมลูสนบัสนุนการประกันคุณภาพการศกึษา
ภายในครบทั้ง 6 องค์ประกอบคุณภาพ 
              จากคะแนนการการประเมินเฉลี่ยโดยมีการเปรียบเทียบคะแนน
ดังนี้  
      SAR 54 ได้ประเมิน 6 องค์ 11 ตัวบ่งช้ี ได้คะแนนเฉลี่ย 4.45  
      SAR 55 ได้ประเมิน 6 องค์ 12 ตัวบ่งช้ี ได้คะแนนเฉลี่ย 4.20 
      SAR 56 ได้ประเมิน 6 องค์ 10 ตัวบ่งช้ี ได้คะแนนเฉลี่ย 4.28        
(สม.9.1.23) 
       ซึ่งสถาบันได้มีการเปรียบเทียบคะแนนในแต่ละปีและมีการปรับปรุง
ผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  พร้อมทั้งจัดท าระบบสารสนเทศที่
เช่ือมโยงกับมหาวิทยาลัย ที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบทั้ง 6 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งช้ี ที่สถาบันได้รับการ
ประเมิน โดยเช่ือมโยงระบบการประกันคุณภาพต่างๆ เข้าด้วยกันทั้ง
ภายนอกและภายในตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(สกอ.), ส านักงานพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และ ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์กรมหาชน(สมศ. )โดย
สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เว็ปไซต์ www.khoratfossil.org งานประกัน
คุณภาพ บทสรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา           
(สม.9.1.24) 
 KM 
 เว็ปไซต์ งานประกันคุณภาพ   KM   คู่มือการอนรุักษ์ไม้
กลายเป็นหิน         
ความเสี่ยง 
เว็ปไซต ์www.khoratfossil.org     งานประกันคณุภาพ  ความ
เสี่ยง   การบริหารความเสีย่งและการควบคุมความเสี่ยง  
งานวิจัย 

 เว็ปไซต์www.khoratfossil.org      งานวิจัย         ผลงานวิจัย   

 
สม.9.1.23 ตารางการประเมินผล
ประจ าป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สม.9.1.24 เว็บไซตส์ถาบัน 
       www.khoratfossil.org 

 
 

7 มีส่วนร่วมของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีในการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
สถาบัน 
       ผู ้ที่มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบันได้แก่ นักท่องเที่ยว 
นักวิจัย ครู-อาจารย์ รวมไปถึงผู้เข้าร่วมใช้บริการของกลุ่มงานทุกๆกลุ่มงาน 
ซึ่งสถาบันได้จัดท าแบบสอบถามและข้อเสนอแนะแสดงความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวและมีการสรุปผล น าผลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงการน าเสนอ
งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดังปรากฏในเอกสารวิเคราะห์แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว(สม.9.1.25) อีกทั้งสถาบันได้มีการให้
ค าปรึกษาด้านต่างๆกับผู้ที่เข้ามาใช้บริการของส านักงานผู้อ านวยการและ
ทางส านักงานได้ท าแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้ามาใช้บริการด้วย 

 
 
 
สม.9.1.25 สรุปผลวิเคราะห์    
             แบบสอบถามความพึงพอใจ    
             ของนักท่องเที่ยว 
สม.9.1.26 รายงานการประชุม  
             คณะกรรมการประจ าสถาบัน  
            ครั้งท่ี 1/2556 วันที่ 8 มี.ค.  
             2556 
 

http://www.khoratfossil.org/
http://www.khoratfossil.org/
http://www.khoratfossil.org/
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
รวมไปถึง สถาบันยังให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับผู้สนใจปรึกษาหรือต้องการให้
ไปศึกษาข้อมูลด้านฟอสซิลอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วน
ร่วมกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ในการก าหนดเกณฑ์ อัตลักษณ์ของ
สถาบัน ในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันครั้งที่ 1/2556 
วันที่ 8 มี.ค.2556 (สม.9.1.26 ) 

 8 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างสถาบัน และมกีิจกรรมรว่มกัน 

- 

- 

 9 มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
หน่วยงานพฒันาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้
ประโยชน์  

- 

        -    

 
จุดแข็ง    :   สถาบันฯมีนโยบายและกลไกการประกันคุณภาพที่ชัดเจน 
แนวทางเสริม   :   ควรน ากิจกรรมในแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา ผนวกรวมกับแผนปฏิบัติราชการประจ าป ีและ     
                           ประเมินผลการด าเนินงานท้ังกิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัตริาชการ เพื่อเช่ือมโยง  
                           ให้เห็นผลกระทบที่ไปปรับปรุงเป้าหมายในแผนกลยุทธ ์
จุดอ่อน    :   สถาบันมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สนับสนุนองค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา แต่ยังไม่    
                             สามารถพัฒนาให้เป็นฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นและสรุปข้อมูลย้อนหลัง เพื่อแสดงถึงผลงานตา่งๆ   
                             ที่ต่อเนื่องของสถาบันได ้สถาบันยังไม่มเีครอืข่ายด้านประกันคุณภาพระหว่างสถาบันรวมไปถึงตัว      
                             บ่งช้ีที่ชัดเจนของกลยุทธ์ในแต่ละยุทธศาสตร์ยังไมม่ีการก าหนด KPI ที่ขัดเจน 
แนวทางแก้ไข   :  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯจดัท าระบบฐานข้อมลูและสารสนเทศท่ีสนับสนุนการประกัน  
                      คุณภาพการศึกษา อีกทั้งร่วมจัดเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันใกล้เคียงเพื่อให้การ  
                            ด าเนินงานได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 4 
   สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา 
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ส่วนที่  4 

 
สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา 

 
1. สรุปผลการประเมินตนเอง 
           สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ  ได้ด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้  มีผลการประเมินตนเอง 
จ าแนกตามตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในแต่ละ
องค์ประกอบและจ าแนกตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละมาตรฐานสรุปได้ดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  

องค์ประกอบ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
=บรรลุ 
=ไม่บรรลุ 

1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และ
แผนด าเนินงาน 

   

ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  
(สกอ.1.1) 

6ข้อ/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) 

5 ข้อ/4
คะแนน 

5 ข้อ (1,2,3,4,5) √ 

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

6 ข้อ/4 
คะแนน 

8 ข้อ (1,2,3,4,5,8) √ 
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องค์ประกอบ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
=บรรลุ 
=ไม่บรรลุ 

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
ใต ้(มรนม.1) 

5ข้อ /5 
คะแนน 

5ข้อ(1,2,3,4,5) √ 

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

6 ข้อ/4
คะแนน 

6 ข้อ (1,2,3,4,5,6) √ 

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 

4 ข้อ (1,2,3,4) × 

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

7 ข้อ/4 
คะแนน 

7 ข้อ (1,2,3,4,5,6,7) √ 
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ส่วนที่ 5 

 

 

ภาคผนวก 
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1. รายชือ่คณะกรรมการด าเนินงานการพัฒนาระบบราชการ ประกันคุณภาพและการพัฒนา  
    สถาบันสู่สากลของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี 

       สถาบันฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็น
หินฯ ตามค าสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่ 809/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการ
พัฒนาระบบราชการ การประกันคุณภาพและการพัฒนาสถาบันสู่สากลของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและ
ทรัพยากรธรณี คณะกรรมการประกอบด้วย 

 คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง  จินตสกุล  ประธานกรรมการที่ปรึกษา 
 ดร.วิฆเนศ  ทรงธรรม    กรรมการที่ปรึกษา 
 ดร.วิภานุ  รักใหม่     กรรมการที่ปรึกษา 
 ดร.ธราพงษ์  เพ็ชรประยูร             กรรมการที่ปรึกษา 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
  นางปัทมาภรณ์  อ าไพกูล    ประธานกรรมการ 
  ดร.รัตนาภรณ์  หันตา    รองประธานกรรมการ 
  นางสาวกรองแก้ว เจนจิตไพบูลย์                           กรรมการ 
  นางสาวนุชนารถ  จันทร์พิทักษ์   กรรมการ 
  นางลาวัลย์  ตอสกุล    กรรมการ 

     นางสาวณัฐกฤตา บุษรา                                     กรรมการ 
 นางฟ้าสาง  สาอุตม์    กรรมการ 
 นางสาวนัทภร อาษาสุวรรณ     กรรมการและเลขานุการ 

 

2. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี 2557 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน ฯ 
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์  อินทร์สวรรค์ ประธานกรรมการ 
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเศษ  ตู้กลาง  กรรมการ 
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุปผชาติ  ต่อบุญสูง กรรมการและเลขานุการ 
4.นางสาวสุภารัตน์ ชัยมีแรง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  

3. อักษรย่อของหน่วยงาน 
 สม. 

      สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ     
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 



 
รายชื่อคณะผู้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ  

ปีการศึกษา 2557 
คณะที่ปรึกษา 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล    
 2. ดร.วิฆเนศ    ทรงธรรม    
 3. ดร.วภิานุ    รักใหม่     
 4. อาจารย์ธราพงษ์   เพ็ชรประยูร       
 5. ดร.รัตนาภรณ ์   หันตา  
 6. ดร.วิไลลักษณ์   นาคศรี    

คณะผู้จัดท ารายงาน 
  1. นางปัทมาภรณ์   อ าไพกูล 
  2.ดร.วิไลลักษณ ์   นาคศรี 
  3. นางสาวนิสากร   คุณวงศ์  
  4. นางฟ้าสาง    สาอุตม์ 
  5. นางสาวณัฐกฤตา    บุษรา 
  6. นางสาววิชิตา    ตอมพุดซา    
  7. นางสาวนัทภร   อาษาสุวรรณ 
  8. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ทุกคน   

ผู้ออกแบบปก 
นางสาวนิสากร  คุณวงศ์   

                      
                            

       



 
 
 
 
 
  


