


 
 

 
 
 รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้เป็นรายงานที่จัดท าขึ้นเพ่ือตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของ
หน่วยงานตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดขึ้น ประจ าปีการศึกษา 2559 เพ่ือให้หน่วยงานได้ทราบ
สถานภาพที่แท้จริงของหน่วยงาน อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้
อย่างต่อเนื่อง  การประเมินคุณภาพที่มีประสิทธิภาพนั้น  หน่วยงานรับการประเมิน จ าเป็นต้องก าหนดบทบาท
หน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงาน ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้
และตัวบ่งชี้สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของ สกอ ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ การจัดท า
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นตามรูปแบบและคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาสายสนับสนุนที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ก าหนด 
 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลและการรายงานการประเมินตนเองหน่วยงานฉบับ
นี้จะสามารถสะท้อนผลการด าเนินงาน ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพียงพอส าหรับรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายในให้กับผู้ประเมินคุณภาพได้ ตลอดจนสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้เป็นอย่างด ี
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สารบัญ 



บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำบันวิจัยไม้กลำยเป็นหินฯ 

 

  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ก าหนดให้มีระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษาภายใน โดยอาศัย
ตัวบ่งชี้ 8 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจ าปี   
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การจัดการฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศตามโครงสร้างของหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนพันธกิจที่
เกี่ยวข้อง ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารภายในองค์กร ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพของหน่วยงาน  ตัวบ่งชี้ที่  6 ระบบและกลไกในการสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ที่ 7 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ที่ 8 ระบบ
บริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
 ผลการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา               
ทั้ง 8 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนผลการประเมินเฉลี่ย 4.87 อยู่ในระดับดีมาก รายละเอียดคะแนนปรากฏดังตารางที่  1 

ตำรำงท่ี1  สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน* คะแนนกำรประเมิน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1 การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร/์แผนกลยทุธ/์
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

6 6 (1,2,3,4,5,6) 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 2 การจัดการฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศตาม
โครงสร้างของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจที่เกี่ยวข้อง 

4 4 (2,3,4,5) 4 

ตัวบ่งช้ีที่ 3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 7 7 (1,2,3,4,5,6,7) 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 4 การบริหารภายในองค์กร 5 5 (1,2,3,4,5) 5 

ตัวบ่ งช้ีที่  5 ระบบและกลไกการประกันคุณ ภาพของ
หน่วยงาน 

5 5 (1,2,3,4,5) 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 6 ระบบและกลไกในการสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัย 

5 5 (1,2,3,4,5) 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 7 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู้ 5 5 (1,2,3,4,5) 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 8 ระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
 

7 7 (1,2,3,4,5,6,7) 5 

ค่ำคะแนนเฉลี่ยรวมของทุกตัวบ่งชี ้   4.87 
คะแนนระดับคุณภำพ กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

 



 

จุดเด่น/แนวเสริมจุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจ าปี 
จุดเด่น 
  - ไม่มี  
แนวทางเสริมจุดเด่น 
 - ไม่มี 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ขาดระบบการติดตามความส าเร็จของการด าเนินงาน และการรายงานผล 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  ควรมีระบบการติดตามผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน ทั้งแผนระยะยาวและแผนระยะสั้นอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง และควรมีการรายงานผลความส าเร็จเพื่อสะท้อนถึงเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การจัดการฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศตามโครงสร้างของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจ
ที่เกี่ยวข้อง 
จุดเด่น 
 มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานอย่างครบถ้วนและเป็นข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ดี 
แนวทางเสริมจุดเด่น 
 - ไม่มี 
จุดที่ควรพัฒนา 
  ควรมีการประเมินผลจากผู้ใช้ข้อมูลจากระบบ เพ่ือน ามาปรับปรุงข้อมูลหรือระบบให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ข้อมูล 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - ไม่มี 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
จุดเด่น 
 มีการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ครบทุกคน 
แนวทางเสริมจุดเด่น 
 ควรมีการพัฒนาบุคลากรตามตัวบ่งชี้หรือภาระงานอย่างเป็นรูปธรรม 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีที่เป็นรูปธรรม เพ่ือน าไปสู่การด าเนินงานและวัดความส าเร็จได้
อย่างมีคุณภาพ 



ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ควรมีการติดตามและประเมินผลตามวงรอบ เช่น 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนที่ก าหนดไว้ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 การบริหารงานภายในองค์กร 
จุดเด่น 
 - ไม่มี 
แนวทางเสริมจุดเด่น 
 - ไม่มี 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - ไม่มี 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรมีการจัดประชุมเพื่อติดตามงานตามที่มอบหมายอย่างต่อเนื่อง 
2. ควรให้บุคลากรระดับปฏิบัติการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างถูกต้อง 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 5 ระบบและกลไกการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
จุดเด่น 
 หน่วยงานมีการท าคู่มือที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานหลากหลาย  
แนวทางเสริมจุดเด่น 
 - ไม่มี 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - ไม่มี 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1. หน่วยงานควรมีกระบวนการในการบริหารจัดการให้ชัดเจน 

2. ควรมีการท าคู่มือเพ่ิมเติมจากเดิมให้ครบทุกงาน 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 6 ระบบและกลไกในการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัย 
จุดเด่น 
 - ไม่มี 
แนวทางเสริมจุดเด่น 
 - ไม่มี 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ควรมีการจัดท าแผนเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพโดยให้สอดคล้องตามพันธกิจของหน่วยงาน 
พร้อมแต่งตั้งกรรมการการรับผิดชอบ 



  2. ควรมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในทุกๆ ระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับแผน ระดับกลยุทธ์ และ
ระดับกิจกรรม 

3. ควรมีการทบทวนแผนเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนให้มีประสิทธิภาพและควรด าเนินการเป็น
ระยะๆ อย่างต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - ไม่มี 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 7 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
จุดเด่น 
 1. หน่วยงานมีการจัดการความรู้ที่ชัดเจน ตรงตามพันธกิจ 
 2. มีการบริการจัดการความรู้ได้ครบถ้วนทุกประเด็น 
 3. มีการน าความรู้ที่ได้จัดการความรู้นั้นสามารถน าไปเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ โดยมีผู้น าไปใช้เป็น
แบบอย่างได ้  
แนวทางเสริมจุดเด่น 
 - ไม่มี 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - ไม่มี 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - ไม่มี 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 8 ระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
จุดเด่น 
 - ไม่มี 
แนวทางเสริมจุดเด่น 
 - ไม่มี 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรพัฒนาระบบติดตามและประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังจัดกิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ควรมีการพัฒนาระบบในการประเมินระดับความเสี่ยงและติดตามอย่างเป็นระบบเพ่ือประเมินระดับ
ความเสี่ยงว่าลดลงหรือไม่ เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานได้ต่อไป 
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ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 

ประวัติความเป็นมา 
ก ำเนิดของพิพิธภัณฑ์ไม้กลำยเป็นหินนั้น เริ่มจำก ดร.ปรีชำ อุยตระกูล ร่วมกับหอกำรค้ำจังหวัด  

นครรำชสีมำ น ำโดยนำยทวิสันต์ โลณำนุรักษ์ จัดประชุมสัมมนำ ในเรื่อง "ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

โครำชในทศวรรษหน้ำ” ที่โรงแรมสีมำธำนี เมื่อ 17 พฤศจิกำยน 2537 ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล หัวหน้ำ 

ภำควิชำภูมิศำสตร์ สถำบันรำชภัฏนครรำชสีมำ ขณะนั้น เป็นผู้รับเชิญให้อภิปรำยในที่ประชุม ได้เสนอ
สถำนกำรณ์วิกฤติของซำกดึกด ำบรรพ์ไม้กลำยเป็นหินในจังหวัดนครรำชสีมำ พร้อมทั้งเสนอโครงกำรอนุรักษ์ใน
รูปของอุทยำนและพิพิธภัณฑ์ไม้กลำยเป็นหิน โดยมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครรำชสีมำขณะนั้น คือ นำยสุพร 
สุภสร ร่วมประชุมอยู่ด้วยซึ่งได้ประกำศให้กำรสนับสนุนกำรอนุรักษ์โครงกำรดังกล่ำว และต่อมำได้อนุมัติ
งบประมำณ 1 ล้ำนบำท เมื่อ 11 เมษำยน 2538 ให้กับ ผศ.ดร.สมศักดิ์ ทองงอก อธิกำรบดีสถำบันรำชภัฏ
นครรำชสีมำในขณะนั้น ด ำเนินกำรจัดท ำแผนแม่บทกำรอนุรักษ์และกำรจัดสร้ำงพิพิธภัณฑ์ไม้กลำยเป็นหินขึ้น    

พิพิธภัณฑ์ไม้กลำยเป็นหินมีพ้ืนที่ 80.5 ไร่ ด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จภำยใต้งบประมำณ 150 ล้ำน 

บำท โดยกำรสนับสนุนผลักดันจำกทุกภำคส่วนและด้วยพระมำหำกรุณำธิคุณสมเด็จพระเทพรัตน์รำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี ที่ทรงสนพระทัยและให้กำรสนับสนุนนับแต่กำรเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศกำร            
ไม้กลำยเป็นหินจัดแสดงโดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ เมื่อวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2540 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี จังหวัดนครรำชสีมำ ด้วยพระองค์ทรงตระหนักในคุณค่ำและปรำรถนำให้มีกำรอนุรักษ์       
ไม้กลำยเป็นหิน รวมทั้งทรงติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรนี้ตลอดมำ  

  กำรด ำเนินงำนเพ่ือจัดตั้งอุทยำนฯ มีควำมก้ำวหน้ำมำเป็นล ำดับโดยกำรร่วมมือและสนับสนุนจำก 

หลำกหลำยองค์กร เช่น จังหวัดนครรำชสีมำ ศูนย์ปฏิบัติกำร รพช. องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดโยธำธิกำร
จังหวัด, พรรคชำติพัฒนำ, สถำบันรำชภัฏนครรำชสีมำและกรมทรัพยำกรธรณี จนเมื่อได้รับงบประมำณผูกพัน
ปี 2543 – 2545 จ ำนวน 95 ล้ำนบำท โดยกำรเสนอของกระทรวงอุตสำหกรรม ภำยใต้โครงกำรศูนย์วิจัยเพ่ือ
กำรศึกษำ ค้นคว้ำอนุรักษ์ไม้กลำยเป็นหินและทรัพยำกรธรณีในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัด
นครรำชสีมำ เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจัดเป็นโครงกำรเฉลิมพระกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวในวโรกำสมหำมงคล
เฉลิมพระชนมพรรษำ 6 รอบ หรือ 72 พรรษำ ในวันที่ 5 ธันวำคม 2542 งบประมำณดังกล่ำวใช้ในกำร
จัดสร้ำงอำคำรต่ำงๆ จ ำนวน 17 อำคำร ซึ่งกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จเมื่อ 14 พฤศจิกำยน 2545 และกรม
ทรัพยำกรธรณีได้มอบศูนย์วิจัยฯ ให้จังหวัดนครรำชสีมำบริหำรจัดกำรต่อไป ในกำรนี้จังหวัดนครรำชสีมำได้
มอบหมำยให้สถำบันรำชภัฏนครรำชสีมำ ซึ่งเป็นผู้ด ำเนินกำรศึกษำซำกดึกด ำบรรพ์เชิงวิชำกำรมำตั้งแต่ต้นเป็น

ส่วนที่ 1 
บทน า 
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ผู้รับผิดชอบและบริหำรจัดกำรศูนย์วิจัยฯ ตำมวัตถุประสงค์ในกำรก่อตั้งต่อไปโดยท ำงำนเชิงบูรณำกำรกับทำง
จังหวัดและหน่วยงำนอื่นๆ ภำยในจังหวัด  
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำได้เริ่มต้นบริหำรศูนย์วิจัยฯ มำตั้งแต่วันที่ 7 กันยำยน 2547 โดยได้ 
จัดสรรงบประมำณให้ศูนย์วิจัยฯ ปีละ 5–10 ล้ำนบำท นอกจำกนั้นยังได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจัด 

นิทรรศกำรจำกจังหวัดนครรำชสีมำ งบประมำณจัดสร้ำงรั้ว ถนน และลำนจอดรถจำกองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดนครรำชสีมำ จนเมื่อปี พ.ศ.2551 ได้รับกำรอนุมัติเปลี่ยนชื่อศูนย์วิจัยฯ เป็น “สถำบันวิจัยไม้กลำยเป็น
หินและทรัพยำกรธรณีภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ” และยกเป็นหน่วยงำนภำยในที่มีฐำนะ
เทียบเท่ำคณะ ซึ่งสถำบันมีนิทรรศกำรแบ่งออกเป็น 3 พิพิธภัณฑ์ด้วยกัน คือ  
  1. พิพิธภัณฑ์ไม้กลำยเป็นหิน มีไม้กลำยเป็นหินที่มีอำยุตั้งแต่ 800,000- 330 ล้ำนปีและไม้กลำยเป็น
หินเนื้อ อัญมณีรวมทั้งไม้กลำยเป็นหินตระกูลปำล์ม  

  2. พิพิธภัณฑ์ช้ำงดึกด ำบรรพ์ มีซำกช้ำงดึกด ำบรรพ์จ ำนวน 10 สกุลจำก 52 สกุลที่พบทั่วโลก ไม่ว่ำจะ
เป็น ช้ำงสี่งำ ช้ำงงำจอบ ช้ำงงำเสียม และอ่ืนๆ  
  3. พิพิธภัณฑ์ไดโนเสำร์ มีชิ้นส่วนของไดโนเสำร์กินพืช และกินเนื้อที่พบในพ้ืนที่จังหวัดนครรำชสีมำ 
พร้อมทั้งมีวีดีโอแอนิเมชั่นให้ชม 

 

ปรัชญา อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ 
ปรัชญา : “เรียนรู้อดีต...เข้ำใจปัจจุบัน...จินตนำกำรอนำคต” 

  (Learning the past, Understanding the present and imagining the future) 
อัตลักษณ์ : อนุรักษ์ บริกำรวิชำกำร และวิจัยฟอสซิลถิ่นไทย 
วิสัยทัศน์ : สถำบันวิจัยไม้กลำยเป็นหินฯ จะเป็นศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรวิจัย กำรเรียนรู้และ

บริกำรวิชำกำร  ด้ำนบรรพชีวินในระดับชำติและนำนำชำติ  และจะเป็นศูนย์กลำงกำรบริหำรอุทยำนธรณี
โครำชระดับโลกของยูเนสโก (UNESCO GLOBAL GEOPARK)  รวมทั้งจะเป็นผู้น ำของโลกด้ำนพิพิธภัณฑ์ไม้
กลำยเป็นหินและช้ำงดึกด ำบรรพ์ และผู้น ำของอำเซียนด้ำนพิพิธภัณฑ์ไดโนเสำร์ 

พันธกิจ : 
1. ส ำรวจ  รวบรวม  อนุรักษ์ซำกดึกด ำบรรพ์และทรัพยำกรธรณีของท้องถิ่น 

2. ศึกษำวิจัย น ำเสนอผลงำนวิจัย ด้ำนซำกดึกด ำบรรพ์และทรัพยำกรธรณี 

3. กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนซำกดึกด ำบรรพ์และทรัพยำกรธรณี 

4. สร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้และให้บริกำรทำงวิชำกำรด้ำนซำกดึกด ำบรรพ์และทรัพยำกรธรณี 

5. กำรบริหำรจัดกำรสถำบันสู่ควำมเป็นเลิศ 
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ภาพอนาคตของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ  
พัฒนาการและความคาดหวัง 

17 พ.ย. 2537 น ำเสนอโครงกำรจัดสร้ำงอุทยำนและพิพิธภัณฑ์ไม้กลำยเป็นหินในเวทีประชำคม
ระดับจังหวัด เรื่อง ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมโครำชในทศวรรษหน้ำ ณ โรงแรม
สีมำธำนี อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 

พ.ศ. 2538 – 2546 ด ำเนินกำรจัดสร้ำงศูนย์วิจัยและพิพิธภัณฑ์ไม้กลำยเป็นหินฯ เฉลิมพระเกียรติ 
พ.ศ. 2547 – 2549 เป็นศูนย์ควำมเป็นเลิศเฉพำะทำง (Center of Excellence) (สมศ., 2549)  

ของมหำวิทยำลัย 
พ.ศ. 2550 เป็นสถำบันควำมเป็นเลิศเฉพำะทำง (Institute of Excellence) 
พ.ศ. 2553 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนบรรพชีวินวิทยำระดับนำนำชำติที่โดดเด่นในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ (มรนม. 2553) 
พ.ศ. 2559 เป็นศูนย์กลำงกำรบริหำรโครำชจีโอพำร์คที่ครอบคลุมพ้ืนที่ 5 อ ำเภอ 

ของจังหวัดนครรำชสีมำ (สีคิ้ว สูงเนิน ขำมทะเลสอ เมืองฯ  เฉลิมพระเกียรติ) 
พ.ศ. 2560 เป็น National Geopark ของประเทศไทย 
พ.ศ. 2561 เป็น UNESCO Global Geopark  
พ.ศ. 2562 เป็นผู้น ำของโลกด้ำนพิพิธภัณฑ์ไม้กลำยเป็นหินและช้ำงดึกด ำบรรพ์ผู้น ำของ

อำเซียนด้ำนพิพิธภัณฑ์ไดโนเสำร์  และเป็นองค์กรอิสระในรูปแบบองค์กำร
มหำชนหรือรูปแบบอ่ืนที่สำมำรถแข่งขันได้กับนำนำชำติ 

 
ปัจจัยสนับสนุนความเป็นเลิศเฉพาะทาง 

1. ควำมโดดเด่นของท้องถิ่นในด้ำนซำกดึกด ำบรรพ์  ในระดับโลกและอำเซียน 

2. ควำมโดดเด่นด้ำนที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์  ภูมิทัศน์  และสถำปัตยกรรมอำคำร 

3. กำรสนับสนุนจำกหลำยภำคส่วนและหลำยระดับ  ทั้งภำยในจังหวัด  ในประเทศและ

ต่ำงประเทศ 

4. ควำมร่วมมือเป็นเครือข่ำยกำรวิจัยกับต่ำงประเทศ  จีน  ญี่ปุ่น  ลำว อังกฤษ อเมริกำ 

ฝรั่งเศส  และ ภำยในประเทศ กับมหำวิทยำลัย อ ำเภอ เทศบำล และ อบต. ต่ำงๆ 

5. คณะนักวิจัยระดับปริญญำเอกท่ีมีผลงำนวิจัยด้ำนซำกดึกด ำบรรพ์ของท้องถิ่น 

6. สภำมหำวิทยำลัยและกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยมีนโยบำย และก ำหนดยุทธศำสตร์ให้

เป็นเอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัย และผลักดันให้สถำบันเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ที่โดดเด่นทำงด้ำนบรรพชีวินวิทยำ

ของอำเซียน 
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  แนวคิดการพัฒนามหาวิทยาลัยและจังหวัดที่มีสถาบันด้านวิทยาศาสตร์บรรพชีวิน   
พิพิธภัณฑ์ซากดึกด าบรรพ์และการท่องเที่ยว 

1. มหำวิทยำลัยอันดับ 1 และ 2 ของโลก (Harvard University และ Yale University) มี

พิพิธภัณฑ์นับสิบแห่งหรือเป็นพิพิธภัณฑ์ชั้นน ำของโลกและพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของ 2 มหำวิทยำลัย

ดั งกล่ ำว   คื อ  พิ พิ ธภัณ ฑ์ เกี่ ยวกับด้ ำนซำกดึ กด ำบรรพ์  (Natural History Museum, Museum of 

Comparative Zoology และ Peabody Museum of Natural History)  โดยพิพิธภัณฑ์แรกที่เป็นของฮำร์

วำร์ด  มีผู้ไปเยี่ยมชมไม่ต่ ำกว่ำ 175,000 คน/ปี  พิพิธภัณฑ์ที่ 2  ของฮำร์วำร์ด  มีตัวอย่ำงฟอสซิลและสัตว์

ปัจจุบัน  21 ล้ำนตัวอย่ำง  ส่วนพิพิธภัณฑ์ที่ 3  ของมหำวิทยำลัยเยล    มีฟอสซิล 12 ล้ำนตัวอย่ำง 

2. นครรำชสีมำมีศักยภำพด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติซำกดึกด ำบรรพ์ดังกล่ำวกระจำยอยู่ใน

พ้ืนที่กว้ำงขวำง  นับแสนไร่  และโดดเด่นระดับอำเซียนหรือระดับโลก  กล่ำวคือ  พบไดโนเสำร์ขณะนี้ถึง 4 

สำยพันธุ์ในจ ำนวน 16 สำยพันธุ์ที่พบในประเทศไทย  พบช้ำงดึกด ำบรรพ์ถึง 10 สกุลจำก 44 สกุลที่พบทั่วโลก  

และมีไม้กลำยเป็นหินขนำดใหญ่จ ำนวนมำกหลำกหลำยอำยุและกว่ำ 60 ชนิด  รวมทั้งไม้กลำยเป็นหินสกุล

ปำล์มและไม้กลำยเป็นหินที่มสีีสันสวยงำมแบบอัญมณี 

3. มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ  มีกำรลงทุนสนับสนุนกำรวิจัยและกำรท่องเที่ยว  ในรูป

ของที่ดินที่เป็นแหล่งไม้กลำยเป็นหินถึง 80.5 ไร่  มีอำคำร 19 หลัง  และนิทรรศกำรซำกดึกด ำบรรพ์          

ซึ่งทั้งหมดรวมเป็นเงินลงทุนไม่ต่ ำกว่ำ 200 ล้ำนบำท ทุนเกี่ยวกับซำกดึกด ำบรรพ์ดังกล่ำวนี้ ถือว่ำมีอยู่มำกกว่ำ

มหำวิทยำลัยอื่นๆ ในประเทศ 

4. สถำบันวิจัยไม้กลำยเป็นหินฯ  เป็นโครงกำรเฉลิมพระเกียรติ   ร.9  ในวโรกำสมี

พระชนมำยุครบ 72 พรรษำ  และในฐำนะรำชภัฏหรือคนของพระรำชำ  จึงได้ปฏิบัติบูชำ  ในวโรกำสพิเศษที่

ทรงมีพระชนมำยุครบ 7 รอบหรือ 84 พรรษำใน พ.ศ. 2554  ด้วยกำรจัดประชุมวิชำกำรบรรพชีวินวิทยำและ

ล ำดับชั้นหิน 2011 ระดับโลก  ที่จังหวัดนครรำชสีมำ  เพ่ือกำรเฉลิมพระเกียรติ ดังนั้นในวโรกำสพิเศษอ่ืนๆ          

ของสถำบันพระมหำกษัตริย์หรือพระบรมวงศำนุวงศ์ สมควรที่จะได้จัดกิจกรรมในระดับนำนำชำติหรือระดับ

โลกอีก 

  ด้วยแนวทำงกำรพัฒนำและศักยภำพดังกล่ำว จังหวัดนครรำชสีมำและมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครรำชสีมำ มีศักยภำพสูงที่จะจัดตั้งจีโอพำร์คโลกของยูเนสโก และเป็นผู้น ำของโลกด้ำนพิพิธภัณฑ์ไม้กลำย      
เป็นหินและช้ำงดึกด ำบรรพ์ รวมทั้งเป็นผู้น ำของอำเซียนในด้ำนพิพิธภัณฑ์ไดโนเสำร์ได้ อีกทั้งยังสำมำรถพัฒนำ   
จุดแกร่งดังกล่ำวเพ่ือส่งเสริมให้จังหวัดนครรำชสีมำ เป็น “มหำนครแห่งบรรพชีวิน (Paleontopolis)” 
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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 

Dakota, 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 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  แผนยุทธศำสตร์สถำบันวิจัยไม้กลำยเป็นหินฯ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก ำหนดประเด็น
ยุทธศำสตร์ 3 ประเด็นยุทธศำสตร์ เพ่ือขับเคลื่อนสถำบันอย่ำงต่อเนื่องให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
ตลอดจนมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนและทันต่อสถำนกำรณ์ รวมทั้งสำมำรถพัฒนำสถำบันให้ก้ำวไปสู่
ควำมเป็นผู้น ำด้ำนกำรอนุรักษ์ซำกดึกด ำบรรพ์ มีรำยละเอียดดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษาวิจัยและอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ 
เป้าประสงค์ : 

1) มีซำกดึกด ำบรรพ์ที่มีสำมำรถใช้ในกำรศึกษำวิจัย 
2) มีกำรจัดเก็บและจัดท ำทะเบียนซำกดึกด ำบรรพ์อย่ำงเป็นระบบ 
3) มีผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ 
4) มีกระบวนกำรอนุรักษ์ซำกดึกด ำบรรพ์อย่ำงเป็นระบบ 
5) มีเครือข่ำยด้ำนกำรวิจัยและอนุรักษ์ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนำนำชำติ 

 

 ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ : 
1) จ ำนวนซำกดึกด ำบรรพ์ที่ส ำรวจรวบรวมไว้ในสถำบัน 
2) จ ำนวนซำกดึกด ำบรรพ์ที่จัดท ำทะเบียนอย่ำงเป็นระบบ 
3) จ ำนวนผลงำนที่ได้รับกำรตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชำติและนำนำชำติ 
4) จ ำนวนโครงกำรอนุรักษ์ซำกดึกด ำบรรพ์ 
5) จ ำนวนบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและอนุรักษ์ซำกดึกด ำบรรพ์ 
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6) จ ำนวนเครือข่ำยที่ปฏิบัติงำนร่วมกันด้ำนซำกดึกด ำบรรพ์ 
 

กลยุทธ์ : 
1) ส ำรวจ รวบรวม ซำกดึกด ำบรรพ์เพ่ือกำรศึกษำวิจัยทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
2) จัดท ำระบบทะเบียนซำกดึกด ำบรรพ์ 
3) บ ำรุงรักษำและอนุรักษ์ซำกดึกด ำบรรพ์ 
4) ศึกษำวิจัยและน ำเสนอในวำรสำรและงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ 
5) พัฒนำโครงกำรอนุรักษ์ซำกดึกด ำบรรพ์ 
6) ผลิต จัดหำ และพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย และด้ำนกำรอนุรักษ์ซำกดึกด ำบรรพ์ของ 

สถำบัน 
7) สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ ด้ำนงำนวิจัยทั้งในและต่ำงประเทศ 

 

 โครงการ/กิจกรรม 
1) โครงกำรส ำรวจและรวบรวมซำกดึกด ำบรรพ์ในท้องถิ่น และระดับประเทศหรือต่ำงประเทศ 
2) โครงกำรจัดท ำระบบทะเบียนซำกดึกด ำบรรพ์ 
3) โครงกำรจัดท ำระบบทะเบียนซำกดึกด ำบรรพ์จ ำลอง (replica) 
4) โครงกำรบ ำรุงรักษำและอนุรักษ์ซำกดึกด ำบรรพ์ 
5) โครงกำรศึกษำวิจัยซำกดึกด ำบรรพ์ 
6) โครงกำรจัดประชุมสัมมนำวิชำกำรด้ำนบรรพชีวิน 
7) กิจกรรมเข้ำร่วมประชุมวิชำกำรด้ำนบรรพชีวินหรือธรณีวิทยำระดับชำติหรือนำนำชำติ 
8) โครงกำรไดโนพำร์ค (DinoPark) 
9) โครงกำรจีโอพำร์ค (Geopark)  หรืออุทยำนธรณี 
10) โครงกำรพัฒนำและจัดหำบุคลำกรของสถำบันวิจัย 
11) กิจกรรมสร้ำงและร่วมมือกับเครือข่ำยซำกดึกด ำบรรพ์ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและบริการวิชาการ 
 เป้าประสงค์ : 

1) มีกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ พัฒนำสื่อเพ่ือกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยและพัฒนำ 
ศักยภำพของบุคลำกรด้ำนธรณีวิทยำและที่เก่ียวข้อง  เพ่ือเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกงำนวิจัย
มำเพ่ือใช้ประโยชน์ในงำนวิชำกำร 

2) มีกำรสร้ำงหรือพัฒนำหลักสูตร จัดอบรมหรือกิจกรรมฐำนกำรเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 
นักศึกษำภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยและผู้ที่สนใจ ด้ำนซำกดึกด ำบรรพ์และ
ธรณีวิทยำและท่ีเกี่ยวข้อง 

3) มีเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร  
4) มีกำรจัดหำรำยได้จำกงำนบริกำรวิชำกำร 
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 ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ : 
1) จ ำนวนองค์ควำมรู้  จ ำนวนผลงำนวิจัยที่น ำไปประยุกต์ใช้ในงำนบริกำรวิชำกำรหรือ 
    จ ำนวนโครงกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรด้ำนธรณีวิทยำและท่ีเกี่ยวข้อง 
2) จ ำนวนหลักสูตร โครงกำร กิจกรรม หรือฐำนกำรเรียนรู้ 
3) จ ำนวนคนและระดับควำมพึงพอใจ 
4) จ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือในงำนบริกำรวิชำกำร 
5) จ ำนวนที่ปรึกษำทำงวิชำกำร 

 กลยุทธ์ :  
1) จัดโครงกำรอบรมเพ่ือพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรด้ำนธรณีวิทยำและที่เก่ียวข้องส่งเสริม 

และประยุกต์องค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยสู่งำนบริกำรวิชำกำร 
2) สร้ำงและพัฒนำหลักสูตร กิจกรรมหรือบริกำรวิชำกำรให้กับบุคลำกรภำยในและภำยนอก 
3) สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในงำนบริกำรวิชำกำรและเป็นที่ปรึกษำทำงวิชำกำรแก่

หน่วยงำนภำยนอก 
 

 โครงการ/กิจกรรม 
1) โครงกำรจัดท ำระบบข้อมูลบริกำรวิชำกำร และข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนบริกำรวิชำกำร 
2) พัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบต่ำงๆ เพ่ือสนองควำมต้องกำรของเยำวชนและผู้สนใจ 
3) โครงกำรเยำวชนนักคิดวิทยำศำสตร์ ธรณีวิทยำ อุตุนิยมวิทยำ และดำรำศำสตร์ 
4) โครงกำรนักวิจัยน้อยตำมรอยซำกดึกด ำบรรพ์ 
5) โครงกำรอบรมมัคคุเทศก์น้อยซำกดึกด ำบรรพ์ 
6) โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนบรรพชีวินวิทยำและกำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์ 
7) โครงกำรส่งเสริมให้ชุมชนน ำควำมรู้จำกกำรวิจัยไปประยุกต์ในกำรประกอบอำชีพ 
8) โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรทั้งภำยในท้องถิ่น ประเทศ

และนำนำชำติ 
9) โครงกำรกิจกรรมที่ปรึกษำทำงวิชำกำร 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบมุ่งเน้นคุณภาพและย่ังยืน 
 เป้าประสงค์ : 

1) สถำบันมีกำรบริหำรจัดกำรท่องเที่ยวที่มีคุณภำพในกำรให้บริกำรต่อนักท่องเที่ยว 
2) สถำบันมีระบบกำรบริกำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพต่อกำรพัฒนำองค์กรมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ 
3) สถำบันมีสำมำรถสร้ำงรำยไดจ้ำกกำรท่องเที่ยวเพื่อน ำมำพัฒนำพิพิธภัณฑ์ 
4) มีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์กำรท่องเที่ยวสู่กำรน ำเสนอในรูปแบบต่ำงๆ 
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 ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ : 
1) จ ำนวนนิทรรศกำรที่จัดและจ ำนวนช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์  
2) มีจ ำนวนแหล่งที่พัฒนำแหล่งเรียนรู้สู่ควำมเป็นเลิศ 
3) มีจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมมำกข้ึนและมีระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดีมำก 
4) จ ำนวนรำงวัลที่ได้รับเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ไม่น้อยกว่ำ 2 รำงวัล/ปี 
5) มีกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงสวยงำมและเป็นที่พึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
6) ระดับคะแนนประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของสถำบัน 
7) รำยได้ของสถำบันเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 จำกกำรจัดกำรท่องเที่ยวแบบมุ่งเน้นคุณภำพ  

 กลยุทธ์ : 
1) จัดนิทรรศกำรและจัดท ำกำรตลำดเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก 
2) พัฒนำสถำบันวิจัยและพิพิธภัณฑ์สู่ควำมเป็นเลิศ 
3) พัฒนำผลงำนวิจัยและบูรณำกำรท่องเที่ยวจำกหลำยภำคส่วนและหลำยระดับ 
4) พัฒนำรูปแบบกำรจัดหำรำยได้ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยและมีประสิทธิภำพ 

 

 โครงการ/กิจกรรม 
1) โครงกำรพัฒนำสื่อกำรท่องเที่ยวและประชำสัมพันธ์ 
2) โครงกำรพัฒนำโครำชจีโอพำร์คสู่จีโอพำร์คโลกของยูเนสโก 
3) โครงกำรพัฒนำนิทรรศกำรช้ำงดึกด ำบรรพ์ 
4) โครงกำรพัฒนำนิทรรศกำรซำกดึกด ำบรรพ์เพ่ือกำรท่องเที่ยวและทัศนศึกษำ 
5) โครงกำรปรับปรุงพ้ืนที่ อุทยำนบริเวณอำคำรคลุมหลุมไม้กลำยเป็นหินฯ 10 ไร่ด้ำน 

ตะวันออกของพิพิธภัณฑ์ 
6) โครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงห้องน้ ำให้มีจ ำนวนเพียงพอต่อปริมำณนักท่องเที่ยว 
7) โครงกำรจัดนิทรรศกำรเพื่อกำรบริกำรและประชำสัมพันธ์กับหน่วยงำนภำยนอก 
8) โครงกำรพัฒนำภูมิทัศน์สถำบันวิจัยไม้กลำยเป็นหินฯ 
9) โครงกำรซ่อมแซม ปรับปรุงอำคำรสถำนที่และนิทรรศกำร 
10) โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
11) โครงกำรก ำกับ ติดตำมแผนบริกำรควำมเสี่ยง 
12) โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ของสถำบัน 
13) โครงกำรศึกษำดูงำนเพื่อกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรของสถำบัน 
14) โครงกำรอบรมเพ่ือพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร 
15) โครงกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนให้มีประสิทธิภำพในกำรแข่งขันและมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ 
16) โครงกำรประชุมสัมมนำกำรตลำดเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
17) โครงกำรร่วมจัดงำนนิทรรศกำรงำนวันฉลองชัยชนะท่ำนท้ำวสุรนำรี 
18) โครงกำรร่วมจัดนิทรรศกำรร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
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19) โครงกำรจัดนิทรรศกำรร่วมกับกรมทรัพยำกรธรณี 
20) โครงกำรฝึกอำชีพชุมชน 
21) โครงกำรจัดหำรำยได้ของสถำบัน 

 
จ านวนบุคลากร  

        คณ ะกรรมกำรอ ำน วยกำรป ระจ ำส ถำบั น วิ จั ย ไม้ ก ล ำย เป็ น หิ น และท รัพ ย ำกรธรณี                     
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ  
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล  ประธำนกรรมกำร  
2. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ณภัทร น้อยน้ ำใส  กรรมกำร  
3. ดร.ทศพร นุชอนงค์  กรรมกำร  
4. นำยชยำวุธ จันทร  กรรมกำร  
5. นำงสุบงกช วงศ์วิชยำภรณ์  กรรมกำร  
6. นำยพิริยะ วัชจิตพันธ์  กรรมกำร  
7. ดร.ณัฏฐิน ีทองดี  กรรมกำร  
8. ดร.วิภำน ุรักใหม่  กรรมกำร  
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 
      คณะกรรมกำรประจ ำสถำบันวิจัยไม้กลำยเป็นหินและทรัพยำกรธรณีภำคตะวันออกเฉียงเหนือ          
เฉลิมพระเกียรติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ  

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ประเทือง จินตสกุล  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยไม้กลำยเป็นหินฯ  
2. นำยพล เชำว์ด ำรงค์  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ  
3. นำยพิเชษฐ เดชะค ำภู  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ  
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีระ วรรธนะปกรณ์  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ  
5. ดร.วิไลลักษณ์ นำคศรี  กรรมกำร  
6. นำงปัทมำภรณ์ อ ำไพกูล  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
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คณะกรรมกำรบริหำรสถำบันวิจัยไม้กลำยเป็นหินฯ 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ประเทือง จินตสกุล  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยไม้กลำยเป็นหินฯ  
2. ดร.วิไลลักษณ์ นำคศรี รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร  
3. ดร.ดวงสุดำ โชคเฉลิมวงศ์ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยส่งเสริมและพัฒนำ

พิพิธภัณฑ์  
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธรำพงษ์ เพ็ชรประยูร  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร  
5. นำงปัทมำภรณ์ อ ำไพกูล  หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

   
ข้อมูลประเภทของบุคลากร สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 

ประเภท จ านวน 
(คน) 

วุฒิการศึกษา หมำยเหตุ 
ต่ ากว่า

ปริญญาตร ี
ปริญญา

ตร ี
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 

สายวิชาการ 7 0 0 0 7  
1. พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 6 0 0 0 6  
2. ลูกจ้ำงชั่วครำว 1 0 0 0 1  
สายสนับสนุน 48 23 16 8 1  
1. พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 17 3 9 5 0  
2. พนักงำนรำชกำร 3 0 0 3 0  
3. ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน 6 0 5 0 1  
4. ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยวัน 22 20 2 0 0  

รวม 55 23 16 8 8  
 
 พนักงานสายวิชาการ 

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ประเทอืง  จินตสกุล ผู้อ ำนวยกำรสถำบนัวิจัยไม้กลำยเป็นหินฯ 

2 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธรำพงษ์  เพ็ชรประยูร รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 
3 ดร.วิไลลักษณ์  นำคศรี รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร 
4 ดร.ดวงสุดำ โชคเฉลิมวงศ ์ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยส่งเสริมและพัฒนำพิพิธภันฑ์ 
5 ดร. วิฆเนศ  ทรงธรรม อำจำรย์ สังกัดคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
6 ดร. วิภำน ุ รักใหม่ อำจำรย์ สังกัดคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

7 ดร.จรูญ  ด้วงกระยอม อำจำรย์ สังกัดคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
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พนักงานราชการ 
ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
1 นำงสำวนุชนำรถ  จันทร์พิทักษ ์ นักจัดกำรงำนทั่วไป 

2 นำงสำวสุพรรณี โชคคุณ นักวิชำกำรศึกษำ 

3 นำงสำวกฤตยำภทัร สุขสุทธิ ์ นักวิเทศสัมพันธ ์
 

พนักงานสายสนับสนุน 
ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
1 นำงปัทมำภรณ ์ อ ำไพกูล เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 
2 นำงนันทนำ  กุลพฤทธิ์เมธำ นักวิชำกำรพัสด ุ
3 นำยไกรศรี  เต้นปักษี นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ 
4 นำงลำวลัย ์ ตอสกุล มัคคุเทศก์  
5 นำงอรวรรณ จรปรุ เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 
6 นำยประภำส จันทร์สม นักวิชำกำรช่ำงศิลป ์
7 นำงสำววนิดำ คอนจอหอ นักวิชำกำรช่ำงศิลป ์
8 นำงสำวสุภัทรำ บญุล ำพู นักวิชำกำรช่ำงศิลป ์
9 นำงสำวณัฐกฤตำ  บุษรำ นักประชำสัมพนัธ ์
10 นำงสำวกรองแก้ว เจนจิตไพบูลย์ นักธรณีวิทยำ 
11 นำงสำวนันทดิำ แพปรุ นักวิทยำศำสตร ์
12 นำงสำวช่อผกำ สุวรรณโอภำศร ี นักวิชำกำรเงินกำรบัญช ี
13 นำงสำววรำงคณำ นำมแสง เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 
14 นำงสำวปิยวดี พิพฒัน์วชัรำ นักวิชำกำรพัสด ุ
15 นำยสมเกียรติ สบิพลกรัง ช่ำงไฟฟ้ำ 
16 นำยพิศณุ กุลพฤทธิ์เมธำ ช่ำงเทคนิค 
17 นำยสพุจน์ สีสังบุญ พนักงำนขับรถ 

  
 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

ที ่ ชื่อ  -สกุล ต าแหน่ง 
1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พอล เจ. โกรด ิ นักวิจัย 
2 นำงสำวปำริชำต  กรวยนอก ผู้ช่วยนักวิจัย 
3 นำงสำวอุไรวรรณ ประเสริฐสังข์  มัคคุเทศก์ 
4 นำงสำวนัทภร อำษำสุวรรณ  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป  
5 นำงสำวมยุรี ยศกลำง ผู้ช่วยช่ำงศิลป ์
6 นำงฟ้ำสำง สำอุตม์ ธุรกำร 
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  ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 

ที ่ ชื่อ  -สกุล ต าแหน่ง 
1 นำยบุญธรรม รวมดอน รักษำควำมปลอดภัย 
2 นำยสยำม ดอนแนไพร รักษำควำมปลอดภัย 
 3 นำยเจริญ  แพปรุ รักษำควำมปลอดภัย 
4 นำยบุญชิด  สินใหม่ รักษำควำมปลอดภัย 
5 นำงล ำไพ  โหรำฤทธิ์ พนักงำนรักษำควำมสะอำด 
6 นำงสมหวัง  งวดโคกกรวด พนักงำนรักษำควำมสะอำด 
7 นำงสำวพยอม  ใสใหม่ พนักงำนรักษำควำมสะอำด 
8 นำงสำววรรณำ ลำภมหกิจ พนักงำนรักษำควำมสะอำด 

  9 นำยวิตร์ รักมิตร คนสวน 
10 นำยผล เสือสูงเนิน คนสวน 
11 นำยสุธน  รวมดอน คนสวน 
12 นำงด ำรงค์  คนคม คนสวน 
13 นำยสุริพล  ปรำบจะนด คนสวน 
14 นำยเอกรัฐ คเชนทร์ชำติ คนสวน 
15 นำงสำวจีรนันท์  แช่มพุดซำ พนักงำนขำยของที่ระลึก 
16 นำงสำวสัมพันธ์ คะเชนทร์ชำติ พนักงำนขำยบัตร 
17 นำงสำวชลธิชำ ลำยหมื่นไว มัคคุเทศก์ 
18 นำงสำวยุพำภรณ์  เปล้ำกระโทก  มัคคุเทศก์ 
19 นำยนฤมล  ลำยหมื่นไว มัคคุเทศก์ 
20 นำงสำวไพรินทร์ สิบพลกรัง  มัคคุเทศก์ 
21 นำงสำวศิริพร  เพ็ญใหม่  ธุรกำร 
22 นำยมงคล องอำจ ผู้ช่วยช่ำงทั่วไป 
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 โครงสร้างองค์กรและการบริหาร 

วิธีการประเมิน 

1.การวางแผนการประเมิน 
การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม คณะกรรมกำรประเมินได้ก ำหนดตำรำงวันเวลำที่

จะเข้ำประเมิน  โดยตกลงร่วมกันกับส ำนักงำนอธิกำรบดีและเมื่อได้รับรำยงำนกำรประเมินตนเองของส ำนักงำน
อธิกำรบดีแล้ว คณะกรรมกำรประเมินศึกษำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ตำมที่ได้รับมอบหมำยประธำนได้ประชุม
ชี้แจงคณะกรรมกำรประเมิน  ถึงวิธีกำรประเมิน และกำรเขียนรำยงำน 
การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมคณะผู้ประเมินได้ด ำเนินกำรตำมล ำดับดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรประเมินพบผู้บริหำรและทีมงำนในวันแรกของกำรประเมิน ประธำนชี้แจง 
วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน ชี้แจงก ำหนดเวลำกำรประเมิน และแนะน ำคณะกรรมกำรประเมินกับทีมบริหำร
ของส ำนักงำนอธิกำรบดีบรรยำยสรุปผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดีให้คณะกรรมกำรประเมินทรำบ
และซักถำม 

2. กำรสัมภำษณ์ ได้ด ำเนินกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำร และบุคลำกร 
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3. ศึกษำเอกสำรหลักฐำนจำกรำยงำนกำรประเมินตนเอง คู่มือต่ำง ๆ ผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยในในปีที่ผ่ำนมำ และหลักฐำนเชิงประจักษ์อ่ืนๆ 

4. เยี่ยมชมหน่วยงำน  ห้องปฏิบัติกำร  และแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับผู้บริหำรและ
ผู้เกี่ยวข้อง   

การด าเนินงานหลังการตรวจเยี่ยม 
1. เมื่อเสร็จกำรตรวจเยี่ยมในวันแรกประธำนได้ก ำหนดให้ทุกคนมำประชุมสรุปผลงำน  
2. สรุปผลกำรประเมินและน ำเสนอปำกเปล่ำ ให้ผู้บริหำร คณำจำรย์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี

รับทรำบและร่วมอภิปรำยผลกำรประเมิน 
3. สรุปรำยงำนประเมิน จัดท ำรูปเล่มส่งให้กับสถำบันวิจัยไม้กลำยเป็นหินและทรัพยำกรธรณี

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ 
2. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 

ก ำหนดให้กรรมกำรที่ตรวจประเมิน  ศึกษำเอกสำรเชิงประจักษ์ และสอบทำนข้อมูลโดยกำร
สัมภำษณ์ จำกนั้นน ำข้อมูลมำเสนอต่อคณะกรรมกำรทุกคนเพ่ือร่วมกันตัดสินผลในทุกองค์ประกอบและทุกตัว
บ่งชี้  และในกำรน ำเสนอผู้บริหำรและทีมงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดีได้เปิดโอกำสให้บุคลำกรของส ำนักงำน
อธิกำรบดีสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นโต้แย้งในผลกำรประเมินได้  โดยต้องมีหลักฐำนเชิงประจักษ์มำแสดง 
  เกณฑ์การตัดสินผลการประเมิน 

 ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้ เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ ไม่
ด ำเนินกำรใด ๆ หรือด ำเนินกำรไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนน  โดยมีควำมหมำยของคะแนน 
ดังนี้  
 

คะแนน 0.00 – 1.50 หมำยถึง กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51 – 2.50 หมำยถึง กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
คะแนน 2.51 – 3.50 หมำยถึง กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 
คะแนน 3.51 – 4.50 หมำยถึง กำรด ำเนินงำนระดับด ี
คะแนน 4.51 – 5.00 หมำยถึง กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในปีการศึกษา 2558 

การพัฒนาของหน่วยงานในปีการศึกษา 2559 

ขาดระบบการติดตามความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน และการรายงานผล 

มีการติดตามรายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 
เดือนและรอบ 12 เดือน 

ควรมีการประเมินผลจากผู้ใช้ข้อมูลจากระบบ 

เพ่ือน ามาปรับปรุงข้อมูลหรือระบบให้ตรงตาม

ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล 

มีการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบ 

ควรมีการพัฒนาบุคลากรตามตัวบ่งชี้หรือ
ภาระงานอย่างเป็นรูปธรรม 

จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2560 

ควรให้บุคลากรระดับปฏิบัติการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการอย่างถูกต้อง 

มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ ตามภารหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

ควรมีการท าคู่มือเพ่ิมเติมจากเดิมให้ครบทุก

งาน 

 

จัดท าคู่มือเพ่ิมเติม เช่น คู่มือการใช้ห้องประชุม 
คู่มือการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร คู่มือการรับส่ง
แฟ็กซ์ คู่มือการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ใน
ห้องปฏิบัติการ 

ควรมีการจัดท าแผนเพ่ือสนับสนุนการประกัน

คุณภาพโดยให้สอดคล้องตามพันธกิจของ

หน่ วยงาน  พร้อมแต่ งตั้ งกรรมการการ

รับผิดชอบ 

จัดท าแผนการด าเนินงานและรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัยและบรรลุตามตัวชี้วัด
ที่ตั้งไว้ 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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 ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจ าปี 

ผู้ก ากับดูแล 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง  จินตสกุล    
2. นางปัทมาภรณ์  อ าไพกลู        

โทรศัพท์ 
1. 08-7257-2271 
2. 08-4803-5989 

ผู้จัดเก็บข้อมลู    
นางสาวนุชนารถ จนัทร์พิทักษ ์   

โทรศัพท์ 
08 –5494 - 0868 

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 - 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 - 7 ข้อ 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการจัดท าและทบทวนแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
พันธกิจของหน่วยงานและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
อย่างชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานและได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

สถาบันมีการจัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์แผนกลยุทธ์
ประจ าปี 2560 (สม.1.1) เพื่อเป็นการทบทวน ประเมินสภาพแวดล้อมของ
สถาบันในสภาพปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการของ
สถาบันให้สามารถด าเนินงานให้เช่ือมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์      
ของสถาบัน (สม.1.2) และพนักงานทุกคนในสถาบันมีส่วนร่วมในการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และระดมสมองร่วมกัน (สม.1.3) และน าแผนที่ได้
เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันครั้งที่  2/2560 (สม.1.4) 
และกรรมการประจ าสถาบันต่อไป (สม.1.5) 

 สถาบันมีพันธกิจทั้ งหมด 5 ด้านได้แก่ 1.ส ารวจ รวบรวม 
อนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์และทรัพยากรธรณีของท้องถิ่น  2.ศึกษาวิจัย 
น าเสนอผลงานวิจัย ด้านซากดึกด าบรรพ์และทรัพยากรธรณี 3.การเผยแพร่
องค์ความรู้ด้านซากดึกด าบรรพ์และทรัพยากรธรณี 4.สร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้และให้บริการทางวิชาการด้านซากดึกด าบรรพ์และทรัพยากรธรณี 

สม.1.1 รายงานโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ประจ าปี  2560 
 

สม.1.2 แผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน 
ประจ าปี 2560 
 

สม.1.3 ค าสั่งให้บุคลากรของสถาบัน
เข้าร่วมโครงการอบรม 
 

สม.1.4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารสถาบัน ครั้งที่ 
2/2560 เรื่องแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี
ของสถาบัน วันท่ี 20 มี.ค. 60 
 

สม.1.5 รายงานการประชุมกรรมการ
ประจ าสถาบัน ครั้งท่ี 2/2560 วันท่ี 3 
พ.ค. 2560 

ส่วนที่ 3 

รายงานการประเมินตนเอง 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
5.การบริหารจัดการสถาบันสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งพันธกิจต่างๆ ของสถาบันนี้
ได้ก าหนดมาเป็น 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 การ
ศึกษาวิจัยและอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ มีทั้งหมด 11 โครงการ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและบริการวิชาการ มีทั้งหมด 9 โครงการและ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบมุ่งเน้นคุณภาพ
และยั่งยืน มีทั้งหมด 21 โครงการ การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ
พันธกิจของสถาบันและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการต่อยอดการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งจะแสดงให้เห็นในตาราง  

พันธกิจของสถาบัน กิจกรรม/โครงการ 

1 .ส า ร ว จ  ร ว บ ร ว ม 

อนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์

และทรัพยากรธรณีของ

ท้องถิ่น 

1.โครงการขุดส ารวจซากดึกด าบรรพ์
ไดโนเสาร-์ญี่ปุ่น ปี พ.ศ.2560 (สม.1.6) 
2.ออกภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลด้านซาก
ดึกด าบรร์เพิ่มเติมจังหวดันครราชสีมา 
ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์และ
นครราชสมีา (สม.1.7) 

2 .ศึ กษาวิจั ย  น า เสน อ

ผลงานวิจัย ด้านซากดึก

ด าบรรพ์และทรัพยากร

ธรณี 

1.น าเสนอบทความวิจัยในระดับนานาชาติ 

ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมา (สม.1.8) 

2.ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ (สม.1.9) 

3.การเผยแพร่องค์ความรู้

ด้านซากดึกด าบรรพ์และ

ทรัพยากรธรณี 

1.โครงการแถลงข่าวซากดึกด าบรรพ์ปลา

พันธุ์ใหม่ของโลก : ปลาจูแรสซิกโคราช 

(สม.1.10) 

2.โครงการนักวิจัยน้อยตามรอยซากดึกด า

บรรพ ์(สม.1.11) 

4.ส ร้ า ง เค รื อ ข่ า ย ก า ร

เรียนรู้และให้บริการทาง

วิชาการด้ านซากดึกด า

บรรพ์และทรัพยากรธรณี 

1.โครงการจดันิทรรศการในงาน “สตูลจี

โอพาร์ค ฟอสซลิเฟสติวัล ครั้งท่ี 4 จังหวัด

สตูล (สม.1.12) 

2. โครงการที่ปรึกษาวิจยัการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศในอดึตพื้นที่เมืองโบราณอู่

ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
(สม.1.13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สม.1.6 รายงานโครงการขุดส ารวจ
ซากดึกด าบรรพ์ไดโนเสาร-์ญี่ปุ่น ปี 
พ.ศ.2560 
สม.1.7 รายงานไปราชการออก
ภาคสนามเพื่อเก็บข้อมลูด้านซากดึก
ด าบรรเ์พิ่มเติมจังหวัดนครราชสีมา 
ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์และ
นครราชสมีา 
สม.1.8 รายงานไปราชการน าเสนอ
บทความวิจัยในระดับนานาชาติ ณ 
กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา 
สม.1.9 สรุปผลงานวิจัยท่ีไดร้ับการ
ตีพิมพ ์
สม.1.10 รายงานโครงการแถลงข่าว
ซากดึกด าบรรพ์ปลาพันธุ์ใหม่ของโลก 
: ปลาจูแรสซิกโคราช 
สม.1.11 รายงานโครงการนักวิจัย
น้อยตามรอยซากดึกด าบรรพ์ 
สม.1.12 รายงานโครงการจัด
นิทรรศการในงาน “สตูลจโีอพารค์ 
ฟอสซิลเฟสติวลั ครั้งท่ี 4 จังหวัดสตูล 
สม.1.13 รายงานโครงการทีป่รึกษา
วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในอดึตพื้นท่ีเมืองโบราณอู่ทอง อ าเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบรุ ี



18 

 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

5 .ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร

สถาบันสู่ความเป็นเลิศ 

1.โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรด้านการท่องเที่ยว (สม.1.14) 

2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง  

“กลยุทธ์ทางการตลาดและการใหบ้ริการสู่

ความเป็นเลิศ (สม.1.15) 

3.การจัดตั้งส านักงานอุทยานธรณโีคราช 

ที่สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน (สม.1.16) 

  
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์นี้ เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย ดังนี้  (สม.1.17) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูประบบวิจัยและการบริการวิชาการ

ให้มีคุณภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 1 โครงการ คือ ส่งเสริมการ
ท าวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกหรือเครือข่าย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการต่อยอดการใช้ประโยชน์จาก
องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่  ประกอบด้วย 5 โครงการ 1) พัฒนา
ระบบบริหารสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน
บรรพชีวินวิทยาที่เช่ือมโยงกับเครือข่ายความร่วมมือในระดับชาติและ
นานาชาติ 3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในประเทศนานาชาติ 4) บูรณา
การองค์ความรู้ด้านบรรพชีวิน ธรณีวิทยาเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งนครแห่ง
บรรพชีวิน 5) ส่งเสริมการท่องเที่ยวครบวงจร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูประบบบริหารจัดการภายใต้การ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย 9 โครงการ 1) พัฒนาระบบบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล 2) บู รณาการบริหารความเสี่ยงกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 3) บูรณาการประกันคุณภาพการศึกษากับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 4) พัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 5) ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ผ่านสื่อหลายช่องทาง 6) พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร 7) พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรตามตัวช้ีวัด
รายบุคคล 8) พัฒนาสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย (สม.1.18) 

สม.1.14 รายงานโครงการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว 
สม.1.15 รายงานโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง “กลยุทธ์ทาง

การตลาดและการให้บริการสู่ความ

เป็นเลิศ 

สม.1.16 เอกสารโคราชจโีอพาร์ค 2 : 

การท่องเที่ยวเชิงธรณ ี

สม.1.17 ความเชื่อมโยงของแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกับสถาบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สม.1.18 รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของสถาบัน  

 2 มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธข์องหน่วยงานและแปลง
แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ที่มกีารก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายที่
วัดความส าเร็จไปสู่การปฏิบัติงานไปยังหน่วยงานในสังกัดอย่างเป็น
ระบบ 
        สถาบันมีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ แผนการ
ปฏิบัติการไปสู่ฝ่ายต่างๆ เพื่อให้รับทราบถึงทิศทางของสถาบันเพื่อให้
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
สถาบันเป็นเสาหลักนครบรรพชีวิน และก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละ
กิจกรรม ก าหนดตัวช้ีวัดผลส าเร็จในระดับกิจกรรมหรือโครงการ        
(สม.1.19) ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าสถาบัน  
(สม.1.20) รวมถึงมีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบและร่วมแสดงความ
คิดเห็นและเสนอแนวทางการพัฒนาสถาบันร่วมกัน ผ่านการประชุมแต่ละ
ฝ่ายภายในสถาบัน (สม.1.21 -1.22) 

 
 
สม.1.19 แผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถาบัน  
ส ม .1 .20 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 
4/2559 วันท่ี 10 พ.ย. 2559  
ส ม .1 .2 1  ร า ย งาน ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ส านักงานผู้อ านวยการครั้งที่ 2/2559 
วันท่ี 21 พ.ย. 2559 
สม.1.22 รายงานการประชุมบุคลากร 
ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 15 มี.ค. 2560 

 3 มีตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจ าปี   
และค่าเป้าหมายของ แต่ละตัวบ่งชี้  เพ่ือวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบั ติการ
ประจ าปี 
       สถาบันมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 2560  (สม.1.23)      
และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการงบประมาณประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2560 (สม.1.24) และน ามาสู่เล่มแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560      
มีการก าหนดกิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายความส าเร็จแต่ละ
ตัวช้ีวัด เพื่อสามารถวัดผลการด าเนินงานตามเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2560 (สม.1.25) 

 
สม.1.23  แผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน 
ประจ าปี 2560 
 

สม.1.24 แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
    
สม.1.25 แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีของสถาบัน 
 

 4 มีการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์/แผน
กลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อยร้อยละ80 
    สถาบันมีการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติการประจ าปี และหัวหน้ากลุ่มงานได้น าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรหิารครั้งท่ี 3/2560 (สม.1.26 – สม.1.28) 

สม.1.26 แผนปฏิบตัิการประจ าปขีอง
สถาบัน 
 

สม.1.27 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร ครั้งท่ี 3/2560 
วันท่ี 24 พ.ค. 2560 
 

สม.1.28 รายงานผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 

 5 มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

อย่างน้อย ปีละ 2 คร้ัง ต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือสายบังคับบัญชาท่ี

สูงขึ้นไป 

            สถาบันมีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 เพื่อติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นไป

ตามตัวบ่งช้ีของแผน โดยติดตามทุกๆ 6 เดือน และรายงานผลในที่ประชุม

ต่อคณะกรรมการบริหาร รวมถึงการน าเสนอผลการด าเนินงาน  

(สม.1.29 – สม.1.31) 

 

 
 
สม.1.29 รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 
สม.1.30 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร ครั้งท่ี 2/2560
วันท่ี 31 มี.ค. 2560 เรื่องผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี รอบ 6 เดือน  
สม.1.31 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร ครั้งท่ี 4/2560 
วันท่ี 26 ก.ค. 2560 เรื่องผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี รอบ 12 เดือน  

 6 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์/แผนกล
ยุทธ์ อย่างนี้ปีละ 1 คร้ัง และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหนว่ยงาน 
และสายบังคับบัญชาท่ีสูงขึน้ไป 
          สถาบันมี การด าเนินงานตามตั วบ่ ง ช้ีของแผนยุทธศาสตร์          
และประเมินผลตามค่าเป้าหมายที่การด าเนินโครงการต่างๆ ตาม
แผนปฏิบัติราชการต้องส าเรจ็ไมต่่ ากว่ารอ้ยละ 80 ซึ่งทางสถาบันได้รายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการผ่านที่ประชุมต่อ
คณะกรรมการประจ าสถาบัน (สม.1.32 – 33) 

สม.1.32 รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 
 

สม.1.33 รายงานการประชุม
กรรมการประจ าสถาบัน ครั้งท่ี 
1/2560 วันท่ี 17 ม.ค. 2560 
 

 7 มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงานและสายบังคับบัญชาที่สูงขึ้นไป เพ่ือน าผลไปปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจ าปีในปีงบประมาณ
ถัดไป 
          สถาบั นมี ก ารรายงานผลการด า เนิ น งาน  ข้ อคิ ด เห็ นและ
ข้อเสนอแนะ ตามแผนยุทธศาสตร์น าเสนอในที่ประชุมต่อคณะกรรมการ
ประจ าสถาบัน ครั้งที่ 1/2559 เพื่อน าไปปรับปรุงและได้มอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน (สม.1.34) 

สม.1.34 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร ครั้งท่ี 1/2559 
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกับคา่เป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ 

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

 

จุดเด่น 

 สถาบันมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ของสถาบันและสภาพแวดล้อมภายนอกด้วย 
 

แนวทางเสริมจุดเด่น 

 - ไม่มี – 
 

จุดที่ควรพัฒนา 

 บุคลากรบางคนยังไม่เข้าใจและเหน็ความส าคญัของการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 เพิ่มระยะเวลาในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มากข้ึน เพื่อให้บุคลากรของสถาบันได้ทบทวนแผนร่วมกนัในระยะเวลาที่

นานข้ึน 
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ตัวบ่งชี้ที ่2  : การจัดการฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศตามโครงสร้างของหน่วยงานเพ่ือสนับสนนุพันธกจิที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ก ากับดูแล 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง  จินตสกุล    
2. นางปัทมาภรณ์  อ าไพกลู        

โทรศัพท์ 
1. 08-7257-2271 
2. 08-4803-5989 

ผู้จัดเก็บข้อมลู    
นางสาวนุชนารถ จันทร์พิทักษ์    

โทรศัพท์ 
08 –5494 - 0868 

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 - 6 ข้อ 

 
       รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ

เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของหน่วยงาน 

          สถาบันมีการวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบ

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจทั้ง 5 ด้านของสถาบัน รวมถึงการปรับเปลี่ยน

แผนยุทธศาสตร์ประจ าปีของสถาบัน และเพื่อให้ระบบสารสนเทศครอบคลุมพันธ

กิจทั้ง 5 ด้านแล้ว ยังต้องมีข้อมูลเครือข่ายการเรียนรู้และการให้บริการทาง

วิชาการด้านซากดึกด าบรรพ์และทรัพยากรธรณี การบริการจัดการ และต้อง

ตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าไปเผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน รวมถึง

การน าค าแนะน าการคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ปีการศึกษา 2559 มา

ปรับปรุงด้วย ซึ่งได้น าข้อมูลนี้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของสถาบันด้วย 

(สม.2.1) 

 
 
 
สม.2.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร ครั้งท่ี 
4/2559 วันท่ี 10 พ.ย. 2559 
 

 2 มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ หรือมีการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศอย่างชัดเจน 
       สถาบันได้วิเคราะห์และวางแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ครอบคลุมกับ 

พันธกิจทั้ง 5 ด้านของสถาบันจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน  

(สม.2.2)  

 

 

 

 
 
 
สม.2.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร ครั้งท่ี 
4/2559 วันท่ี 10 พ.ย. 2559 
 

 



23 

 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

พันธกิจ ระบบสารสนเทศ 

1.ส ารวจ รวบรวม อนุรักษ์
ซากดึกด าบรรพ์และ
ทรัพยากรธรณีของท้องถิ่น 

สถาบันได้ด าเนินการส ารวจ อนุรกัษ์ซากดึกด า
บรรพ์ ผ่านลิงก์กิจกรรมด าเนินงานท่ีผ่านมา
http://www.khoratfossil.org/museum/in
dex.php?option=com_content&task=ca
tegory&sectionid=1&id=1&Itemid=175 

 
 

 

 
 

     สถาบันมีการจัดเก็บข้อมลูทะเบียนซากดึก
ด าบรรพด์้วยระบบงาน e-access เพื่อจัดท า
ข้อมูลให้เป็นระบบและง่ายต่อการค้นหา 
(สม.2.4) 

2 .ศึ ก ษ าวิ จั ย  น า เส น อ
ผลงานวิจัย ด้านซากดึกด า
บรรพ์และทรัพยากรธรณี 

 

 

 

 

 
 

นักวิจัยของสถาบันมีการศึกษาวิจยัและ
น าเสนอผลงานวิจัย ตามลิงก์ ผลงานวิจัย 
http://www.khoratfossil.org/museum/in
dex.php?option=com_content&task=vi
ew&id=21&Itemid=33 (สม.2.5) 

 

 

สม.2.3 การด าเนินงานตาม 

พันธกิจข้อที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สม.2.4 ภาพแสดงการจัดเก็บ
ข้อมูลทะเบียนซากดึกด าบรรพ์ 
 

 

 

 

 

 

สม.2.5 การเผยแพร่ข้อมลูตาม

พันธกิจข้อที่ 2 

 

 

 

http://www.khoratfossil.org/museum/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=33
http://www.khoratfossil.org/museum/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=33
http://www.khoratfossil.org/museum/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=33
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3.การเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านซากดึกด าบรรพ์และ
ทรัพยากรธรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันมีการเผยแพร่ข้อมลูด้านซากดึกด า
บรรพ์ผ่าน ลิงก์ บรรพชีวินโคราช และ
บทความ (สม.2.6) 
1.http://www.khoratfossil.org/museum/
index.php?option=com_content&task=
view&id=282&Itemid=306 

 
2.http://www.khoratfossil.org/museum/
index.php?option=com_content&task=
view&id=99&Itemid=118 (สม.2.7) 

 
4.สร้างเครือข่ายการเรียนรู้
และให้บริการทางวิชาการ
ด้านซากดึกด าบรรพ์และ
ทรัพยากรธรณี 
 

เครือข่ายดา้นซากดึกด าบรรพ์และทรัพยากร
ธรณ ีผ่านลิงก ์(สม.2.8) 
http://www.khoratfossil.org/museum/in
dex.php?option=com_frontpage&Itemi
d=40 
 

 

 

 

 

สม.2.6 การเผยแพร่ข้อมลูตาม

พันธกิจข้อที่ 3 

 

 

 

 

 

 

สม.2.7 การเผยแพร่ข้อมลูตาม

พันธกิจข้อที่ 3 

 

 

 

 

สม.2.8 การเผยแพร่ข้อมลูตาม

พันธกิจข้อที่ 4 

 

 

http://www.khoratfossil.org/museum/index.php?option=com_frontpage&Itemid=40
http://www.khoratfossil.org/museum/index.php?option=com_frontpage&Itemid=40
http://www.khoratfossil.org/museum/index.php?option=com_frontpage&Itemid=40
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5.การบริหารจัดการสถาบัน
สู่ความเป็นเลิศ 
 

สถาบันมีหลักการบริหารจัดการสถาบันท่ี
ก าหนด วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีชัดเจน รวมถึง
มีที่คณะกรรมการอ านวยการและ
คณะกรรมการบรหิาร ท่ีให้ค าแนะน าและ
ค าปรึกษา รวมถึงมีการกระจายอ านาจในการ
บริหารอย่างมปีระสิทธิภาพ ตามลงิก์  
(สม.2.9) 
1.http://www.khoratfossil.org/museum/
index.php?option=com_frontpage&Ite
mid=40 

 
 
2.http://www.khoratfossil.org/museum/
index.php?option=com_content&task=
view&id=30&Itemid=49   
(สม.2.10) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สม.2.9 การเผยแพร่ข้อมลูตาม

พันธกิจข้อที่ 5 

 

 

 

 

 

สม.2.10 การเผยแพร่ข้อมลูตาม

พันธกิจข้อที่ 5 
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 3 ระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สะดวก
ต่อการสืบค้นเผยแพร่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และจัดเก็บในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
      สถาบันมีการปรับปรุงข้อมูลหลังจากมีการจัดทบทวนและจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ของสถาบัน รวมถึงข้อมูลพนักงานใหม่ของสถาบัน รวมถึงข้อมูลด้าน
การวิจัยของสถาบันจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยของสถาบัน เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและน า
ข้อมูลลงเว็บไซต์สถาบันเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจ  ุบัน ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลและ
เผยแพร่ (สม.2.11) 

ข้อมูล ภาพประกอบ 

สถาบันมีการทบทวนและปรับเปลี่ยน 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  ให้ เข้ ากับ
สถานการณ์ปัจจุบัน (สม.2.12) 
 

 

 
สถาบันได้สร้างสื่อออนไลน์ ได้แก่
สร้างเฟสบุ๊คเพื่อให้ทันกับสถานกาณ์
ปัจจุบัน ใช้ช่ือ “พิพิธภัณฑ์ไม้
กลายเป็นหินฯ” 
https://www.facebook.com/kor
atfossil/?fref=ts เพื่ออัพเดตข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นปัจจุบันของการ
ด าเนินงานของสถาบันและยังเป็น
การประชาสัมพันธ์สถาบันอีก
ช่องทางหนึ่งด้วย (สม.2.13) 

 

สม.2.11 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารงานวิจัย  
 

 

 

 

 

สม.2.12 ภาพประกอบการ

เผยแพร่วสิัยทัศน์และพันธกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สม.2.13 ภาพประกอบการ

เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารการ

ด าเนินงานของสถาบัน 

 

 

 

https://www.facebook.com/koratfossil/?fref=ts
https://www.facebook.com/koratfossil/?fref=ts
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 กลุ่มงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ มีระบบฐานข้อมูลทะเบียน
ซากดึกด าบรรพ์ด้วยระบบ e-access
เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น เผยแพร่และ
น าไปใช้ไปประโยชน์ในการศึกษาวิจัย
และได้มีการบันทึกข้อมูลให้ เป็น
ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา (สม.2.14) 

 

             

       จากการพัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของสถาบนั
แล้ว สถาบันยังมีการปรับปรุงให้การท างานเกิดความรวดเร็วมีการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อปรับปรุงให้การท างานเกิดความรวดเร็ว ลดเวลาในการปฏิบัติงาน 
และข้อมูลการฉายภาพระบบ 5 มิติ  เพื่อเป็นการสนับสนุนพันธกิจข้อที่  5       
การบริหารจัดการสถาบันสู่ความเป็นเลิศ ดังนี ้
       1.ระบบการฉายห้องก าเนิดโลกจากระบบ 3 มิติ ให้เป็นระบบ 5 มิติ 
สนับสนุนพันธกิจข้อที่ เป็นระบบการฉายเสมือนจริง เป็นการปรับปรุงนิทรรศการ
ให้มีความทันสมัยและดึงดูดใจนักท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลการ
ก าเนิดโลกและสิ่งมีชีวิตเสมือนจริง และได้รับความตื่นเต้น เพลิดเพลินกับระบบ
ฉาย 5 มิติ เสมือนอยู่ในยุคนั้นด้วย (สม.2.15) 
       2.การจัดท าฐานข้อมูลทะเบียนซากดึกด าบรรพ์ด้วยระบบงาน e-access 
ซึ่งใช้รหัส อายุ ขนาด รูปร่าง แหล่งที่พบ และรวมถึงระบุว่าเป็นช้ินส่วนใด เพื่อให้
ง่ายต่อการค้นหาและสามารถน าไปอ้างอิงในงานวิจัย (สม.2.16) 
      3.งานธุรการมีการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบของไฟล์อิ เล็กทรอนิกส์ 
(Microsoft Office) และรวมถึงขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารด้วยวิธีการสแกนจาก
เครื่องถ่ายเอกสารและน าส่งไฟล์นั้นไปยังผู้รับได้หลายคน โดยที่กดเลือกส่งครั้ง
เดียว ไฟล์นั้นก็จะไปอยู่ที่เครื่องของผู้รับได้เลย โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
(สม.2.17) 

 

สม.2.14 ภาพประกอบ

ฐานข้อมูลทะเบยีนซากดึกด า

บรรพ์ด้วยระบบ e-access 

 

 

 

 

 
สม.2.15 รูปภาพก าเนดิโลกฉาย
ภาพด้วยระบบ 5 มิต ิ
 

 

สม.2.16 ภาพแสดงการจัดเก็บ

ข้อมูลทะเบียนซากดึกด าบรรพ์ 

สม.2.17 รูปภาพเครื่องถ่าย
เอกสารและระบบการสแกน
เอกสารถึงผูร้ับหลายคน 
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 4  ระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมลูกลางของ

มหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนนุการตัดสินใจของผู้บริหารตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           สถาบันมีระบบสารสนเทศที่ เช่ือมโยงกับเครือข่ายความร่วมมือใน
ระดับชาติและนานาชาติ มีการสร้างระบบฐานข้อมูลด้านบรรพชีวินที่เช่ือมโยงกับ
เครือข่ายความร่วมมือในระดับชาติและนานาชาติผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบัน
และเช่ือมต่อกับเครือข่าย เพื่อให้สะดวกต่อการติดต่อและประสานงาน รวมถึง
เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
นอกจากน้ัน ยังมีการเช่ือมโยงจากหน้าเว็บไซต์ยังเช่ือมโยงระบบให้สามารถคุยกับ
ผู้อ านวยการของสถาบันเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น  

ข้อมูล ภาพประกอบ 
เครือข่ายความร่วมมือในระดับชาติ
และนานาชาต ิและผลงานวิจัยของ
สถาบันซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถดึง
ข้อมูลงานวิจัยของสถาบันได้ทันทีซึ่ง 
เชือ่มโยงไปยังมหาวิทยาลยั ท่ีลิงก์ 
http://www.khoratfossil.org/mu
seum/ (สม.2.18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

สม.2.18 รูปภาพฐานข้อมลูที่

เชื่อมโยงไปยังมหาวิทยาลยั       

           

 

 

 

 

 

http://www.khoratfossil.org/museum/
http://www.khoratfossil.org/museum/
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เชื่อมโยงสนับสนุนการตัดสินใจถึง
ผู้อ านวยการสถาบันผา่นเว็บไซต์ 
http://www.khoratfossil.org/mu
seum/ (สม.2.19) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สม.2.19 รูปภาพเชื่อมโยง

สนับสนุนการตัดสินใจถึง

ผู้อ านวยการสถาบันผา่นเว็บไซต ์

 

http://www.khoratfossil.org/museum/
http://www.khoratfossil.org/museum/
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 5 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศไม่ต่ า
กว่า 3 จากคะแนนเต็ม 5 
      สถาบันมีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูล ใช้ช่ือ 
“ประเมินเว็บไซต์” ตามลิงก์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtMgrRJdx1IdUudynny7
M756GBTGCiC-1O3-hxPL0TTcgyfg/viewform ซึ่ งมีคะแนนความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ 4.20 (สม.2.20) 

 

สม.2.20  รายงานความพึง
พอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูล   
 
    

 6  มีการน าผลการประเมินหรือข้อเสนอแนะจากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดการฐานข้อมลูหรือระบบสารสนเทศอย่างเป็น
รูปธรรม 
      

 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกับคา่เป้าหมาย 

4 ข้อ 4 ข้อ 

(ข้อ 2,3,4,5) 

4 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 

 

 

จุดเด่น 

 สถาบันมีการจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันและสนับสนุนพันธกิจของสถาบัน 
 

แนวทางเสริมจุดเด่น 

 ควรเพิ่มช่องทางข้อมูลสารสนเทศเพ่ือให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น  
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จุดที่ควรพัฒนา 

 ควรบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารลงระบบก่อนด าเนินงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมล่วงหน้า 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 - ไม่มี - 
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ตัวบ่งชี้ที ่3  : การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผู้ก ากับดูแล 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง  จินตสกุล    
2. นางปัทมาภรณ์  อ าไพกลู        

โทรศัพท์ 
1. 08-7257-2271 
2. 08-4803-5989 

ผู้จัดเก็บข้อมลู    
นางสาวนุชนารถ จันทร์พิทักษ์    

โทรศัพท์ 
08 –5494 - 0868 

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 - 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 - 7 ข้อ 

  

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนพัฒนาบุคลากร โดยการวิเคราะห์ภาระงานและสมรรถนะบคุลากรที่
จ าเป็นให้สอดคล้องกับภารกิจที่ได้มอบหมาย 
         สถาบันมีการวิเคราะห์ภาระงาน สมรรถนะของบุคลากรภายใต้แผนผงั

โครงสร้างขององค์กร (สม.3.1) และจัดท าเอกสารค าบรรยายลักษณะงาน 

(job description) (สม.3.2) รวมถึงแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีของสถาบนั 

(สม.3.3) เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ชัดเจนและสอดคล้องกับ

ภารกิจของ เพื่อพัฒนางานของมหาวิทยาลัยต่อไป (สม.3.4) 

 
 
 
สม.3.1 แผนผังโครงสร้างองค์กร  
สม.3.2 เอกสารค าบรรยายลักษณะ
งาน (job description) 
สม.3.3 แผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี 2560 
สม.3.4 ภาระงานของบุคลากร 

 2 มีระบบและกลไกการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานวิชาชีพให้กับ
บุคลากร  
          สถาบันมีการสนับสนุนใหบุ้คลากรไดเ้ข้าร่วมอบรม เพื่อพัฒนาทักษะ
ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าต าแหน่งและ
ทักษะความรู้ และการเข้าร่วมอบรมในด้านตา่งๆ ของบุคลากรกไ็ดร้บัความ
เห็นชอบจากหัวหน้างานเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ในสายงานที่ปฏบิัติงาน
อยู ่เพื่อให้สามารถน าความรู้ทีไ่ปอบรมมาปรับใช้และพัฒนางานท่ีปฏิบัติอยู่
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (สม.3.5-3.8) 

 
 
 
 
สม.3.5  แผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี 2560 
สม.3.6  รายงานผลพัฒนาบุคลากร 
สม.3.7  ค าสั่งเลขท่ี791/2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การวิเคราะห์ภารกิจหน่วยงาน เพือ่
ก าหนดกรอบต าแหน่งบุคลากรสาย
สนับสนุน 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
สม.3.8 ค าสั่งเลขท่ี 3251/2559 
เรื่อง การเขียนแบบประเมินค่างาน
และคู่มือปฏิบัติงานเพื่อก าหนด
ระดับต าแหน่งและแต่งตั้งให้
บุคลากรสายสนับสนุนใหด้ ารง
ต าแหน่งสูงข้ึน 

 3  บุคลากรทุกคนของหน่วยงานได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ในสายงานและ
พัฒนาประสบการณ์ในการท างานอย่างน้อย1คร้ัง/ปี/คน 
          สถาบันมีการสนับสนุนบุคลากรของสถาบันให้ได้รับความรู้และ
ทักษะเพื่อน ามาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามสายงานให้มี
ประสิทธิภาพ โดยให้บุคลกรจ านวน 32 คน ของสถาบันเข้าร่วมการเพิ่มพูน
ความรู้และพัฒนาประสบการณ์ในการท างานโดยการเข้าผึกอบรม/ประชุม/
สัมมนาในด้านต่างๆ ครบทุกคน (สม.3.9) 

สม.3.9  รายงานผลพัฒนาบุคลากร 

 4 ผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน มีการติดตามให้บุคลากรในหน่วยงานน า
ความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาจากข้อที่ 3 มาใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
          สถาบันมีการติดตามงานโดยแบ่งตามสายงานที่ ได้รับผิดชอบ       
โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงาน ได้แก่ ส านักงานผู้อ านวยการ กลุ่มงานวิจัยและ
บริการวิชาการและกลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ โดยหัวหน้ากลุ่มงานจะมีการติดตาม
และมอบหมายงานให้ได้รับจากการอบรมมาปรบัใช้ในงานท่ีได้รับผดิชอบ เช่น 
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่ องเที่ยว ณ 
พิพิธภัณฑ์สนามบินสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยและวนอุทยานไม้กลายเป็นหิน 
จังหวัดตาก (สม.3.10) เพื่อให้มัคคุเทศก์น ามาปรับใช้วิธีการน าชมแก่นักท่อง
เทียวและการบริการที่ดี และจากการน ามาปรับใช้ท าให้นักท่องเที่ยวมีความ
พึงพอในในการน าชมเพิ่มมากขึ้น รวมถึงพนักงานช่างศิลป์ของสถาบันที่เข้า
ร่วมอบรมก็สามารถน าความรู้การท าแบบจ าลองและวิธีการอนุรักษ์ซากดึกด า
บรรพ์มาปรับให้ในงานของตนและบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก ที่
เทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อท า
การอนุรักษ์ตัวอย่าง (สม.3.11) นอกจากนี้ยังมีการอบรมด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษ พนักงานของสถาบันได้เข้าร่วมการอบรมภาษาอั งกฤษของ
สถาบันภาษา และได้น าความรู้จากภาษาอังกฤษมาเพื่อสนทนากับนักวิจัย
ชาวต่างชาติ ทั้งการประสานงาน แลกเปลี่ยนความรู้ในงานการประชุม
วิชาการ ศึกษาภาคสนามและศึกษาวิจัยร่วมกันอีกด้วย  
(สม.3.12-3.14)      

 
 
 
สม.3.10 รายงานโครงการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว  
สม.3.11 รายงานการเดินทางไป
ราชการ เทศบ าลต าบ ลท่ า ช้ า ง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 3-4 เม.ย. 
2560 
สม.3.12 รายงานไปราชการจังหวัด
ขอนแก่ น  ชัยภู มิ และกาฬ สิ น ธุ์    
19-23 ก.พ. 2560 
 

สม.3.13 รายงานไปราชการงาน
ประชุมวิชาการ บรรพชีวินไทยและ
มหากรรมความรู้ ไดโนเสาร์ ไทย    
18-19 มี.ค. 2560 
สม .3 .14  ราย งาน การป ระ ชุม
กรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2560 
วันที3่1 ม.ค. 2560 เรื่องการติดตาม
ผลการเพิ่มพูนความรู้ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 5 มีการจัดสวัสดิการ สิ่งอ านวยความสะดวกของส านักงานที่เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและมกีารด าเนินงานหรือกิจกรรม
ที่สร้างขวัญก าลังใจให้บุคลากร เกิดความผูกพันต่อหน่วยงานและสามารถ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายของหนว่ยงาน 
         สถาบันมีการจัดสวสัดิการและสิ่งอ านวยความสะดวก รวมถงึการ
สร้างขวัญและก าลังใจท่ีในการท างาน ดังนี ้
1.การจัดสวัสดิการ 
สวัสดิการเสรมิสร้างสุขภาพท่ีดี 

- ตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าป ี (สม.3.15) 
- ค่าเล่าเรียน ค่ารักษาพยาบาล (สม.3.16) 
- สวัสดิการบ้านพัก  (สม.3.17) 

ความมั่นคงในงาน 
- โครงการจดัอบรมใหม้ีความมั่นคงในอาชีพ (สม.3.18) 

การสร้างขวัญและก าลังใจ 
- มีกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน เช่น ถวายเพลพระสงฆ์และไหว้ศาล 

เนื่องในวันข้ึนปีใหม่ไทย (สม.3.19) 
-  ประเพณีวันสงกรานต์ ไหว้ศาลพอ่เทพพนมและศาลเจ้าแม่ รวมถึง

รดน้ าด าหัวผู้อาวุโส เพื่อแสดงถึงความเคารพนอบน้อมต่อผู้อาวุโส ขอขมาลา
โทษและรับค าอวยพร (สม.3.20) 

- กิจกรรม Big Cleaning Day ท าความสะอาดสถาบันร่วมกัน  
(สม.3.21) 

- การสร้างความสุขในการท างาน การมีพี่เลี้ยงในการท างาน  
(สม.3.22) 
2.สิ่งอ านวยความสะดวก 
        - มีน้ าดื่ม สถานท่ีพักผ่อน ห้องรับประทานอาหาร และห้องสขุา  
(สม.3.123) 

 
 
 
สม.3.15 ใบรายงานผลการตรวจ
สุขภาพบุคลากรประจ าปี 2560 
ส ม .3 .16  แ บ บ ฟ อ ร์ ม ก าร จั ด
สวัสดิการพนักงาน 
สม .3 .17 บั นทึ กขออนุญ าตคื น
บ้านพักสวัสดิการ  
สม.3.18 ค าสั่งเลขที่ 3251/2559 
เรื่อง การเขียนแบบประเมินค่างาน
และคู่มือปฏิบัติ งานเพื่ อก าหนด
ระ ดั บ ต าแ ห น่ งแ ล ะแ ต่ งตั้ ง ให้
บุ คลากรสายสนับสนุน ให้ ด ารง
ต าแหน่งสูงข้ึน 

สม.3.19 รายงานโครงการท าบุญ
ถวายเพลพระสงฆ์และไหว้ศาลพ่อ
เทพพนม ประเพณี วันขึ้นปี ใหม่
ประจ าปี พ.ศ. 2560 
สม.3.20 รูปภาพประกอบการท า
กิจกรรม 
สม.3.21 รูปภาพประกอบการท า
กิจกรรม 
สม.3.22 ค าสั่งแต่งตั้งพี่เลี้ยงในการ
ปฏิบัติงาน 
สม.3.23 รูปภาพบรรยากาศ 

 6  มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 
         สถาบันมีการสรุปผลของการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ดา้นสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าต าแหน่งและ
ทักษะความรู้ โดยน าผลที่ได้เข้าประชุมเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร  
(สม.3.24-25) 
 

 
 
สม.3.24 รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาบคุลากร 
สม.3.25 รายงานการประชุมคณะ
กรรมบริหาร ครั้งท่ี 3/2560  
วันท่ี 24 พ.ค. 2560 เรื่องผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
ของบุคลากร 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 7 มีการน าผลจากการประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใน
รอบปีถัดไป 
      ผลจากการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนพัฒนาบุคลากรขาดแผน
ระยะสั้น ซึ่งสถาบันมีแต่เล่มแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว 5 ปี พ.ศ. 2557 - 
2561 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นี้ สถาบันได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ระยะสั้น 1 ปี และได้วิเคราะห์ภาระงาน สมรรถนะของบุคลากรภายใต้แผนผัง
โครงสร้างขององค์กรและ job description และแผนพัฒนาบุคลากรนี้
สามารถช้ีวดัผลการด าเนินงานได้เป็นรายบุคคล รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุน
ให้บุคลากรไดร้ับการเพิม่พูนความรู้ครบทุกคนในสถาบัน (สม.3.26-27) 

 
 
 
 
สม.3.26 รายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจ าปีการศึกษา 2558 
สม.3.27 แผนพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันประจ าปี 2560 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกับคา่เป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 

ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 

5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 

 

 

จุดเด่น 

 สถาบันมีการแบง่โครงสร้างการด าเนินงานท่ีชัดเจน และมีการกระจายอ านาจโดยผ่านรองผู้อ านวยการทั้ง 3 ฝ่าย เน้น

การบริการแบบผ่านสายบังคับบญัชา 
 

แนวทางเสริมจุดเด่น 

 - ไม่มี – 
 

จุดที่ควรพัฒนา 

 บุคลากรของสถาบันยังไม่เขา้ใจและเห็นถึงความส าคญัของการท าแผนพัฒนาบุคลากรและความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

ควรจัดอบรมและให้ความส าคัญกบัการท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบคุคล 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 - ไม่มี - 
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ตัวบ่งชี้ที ่4 :  การบริหารภายในองค์กร 

ผู้ก ากับดูแล 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง  จินตสกุล    
2. นางปัทมาภรณ์  อ าไพกลู        

โทรศัพท์ 
1. 08-7257-2271 
2. 08-4803-5989 

ผู้จัดเก็บข้อมลู    
นางสาวนัทภร  อาษาสุวรรณ  

โทรศัพท์ 
080-160-6599 

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 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 ผู้บริหารของหน่วยงานมีสมรรถนะในการบริหารจัดการภายใน
องค์กรให้ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ 
     สถาบันมี นางปัทมาภรณ์ อ าไพกูล ด ารงต าแหน่งรักษาการ
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
(สม.4.1) โดยมี สมรรถนะทางการบริหารจัดการภายในองค์กร 
ครบถ้วนท้ัง 6 องค์ประกอบ ดังนี้  
1.สภาวะผูน้ า 
     หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการมีภาวะความเป็นผู้น าโดยได้รับ
มอบหมายนโยบายจากชุดบริหารน านโยบายมาประยุกต์ปรับใช้ใน
หน่วยงาน มีการก าหนดภารกิจ เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ให้กับ
บุคลากรในส านักงานและบุคลากรในสถาบัน และด าเนินงานตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากรทั้งหน่วยงานได้ปฏิบัติตาม
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการร่วมก าหนดแผนการด าเนินงานประจ าปี
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันและมหาวิทยาลัยรวมไปถึง
ภาวะการตัดสินใจในการบริหารจัดการ อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาต่างๆ
ให้ข้อเสนอแนะกับบุคลากรในองค์กร ท้ังภายในและภายนอก ทั้งนี้
หั ว ห น้ าส านั ก งาน ผู้ อ าน วย ก าร ยั ง ได้ รั บ ก ารแ ต่ งตั้ ง เป็ น 
คณะกรรมการประจ าสถาบัน (สม.4.2) รวมถึงการได้รับเป็น
ประธานกรรมการในคณะท างานโครงการ/กิจกรรมต่างๆของ
สถาบัน (สม.4.3- 4.6)  
   

 
 
สม.4.1  ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าส านกังาน
ผู้อ านวยการ เลขท่ี 1961/2558 
 
 
 
 
 
 

สม.4.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
สถาบัน เลขท่ี 51/2560 
สม.4.3 ค าสั่งแต่งตั้งการด าเนินงานโครงการ
ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเลขท่ี 1381/2560 
 สม.4.4 โครงการท าบญุถวายเพลพระสงฆ์
และไหว้ศาลพ่อเทพพนมเลขท่ี5676/2559  
สม.4.5 โครงการอรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี
2560เลขท่ี 1251/2560 
สม.4.6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
การจ้างและผู้ควบคมุงาน 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
2.วิสัยทัศน์ 
        หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการมีวิสัยทัศน์ พันธกิจที่ชัดเจน 
เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นการเป็นหน่วยงาน
ส่วนกลางของสถาบันที่ให้บริการและประสานงานกับทุกหน่วยงาน
ด้วยความเต็มใจ มีความพร้อมต่อการบริหารจัดการในทุกๆด้าน
ปฏิบัติการท างานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพที่
ดีที่สุด (สม .4.7) อีกทั้งหัวหน้าส านักงานได้มีวิสัยทัศน์ในการ
ให้บริการสู่ความเป็นเลิศต่อบุคลากร ทั้งหน่วยงานภายใน ภายนอก 
และเครือข่ายต่างๆ หากต้องการทราบข้อมูลในด้านใด อย่างใด 
อย่างหนึ่งของสถาบัน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ส านักงานได้
โดยตรง บุคลากรในส านักงานสามารถตอบค าถามเรื่องต่างๆได้
ชัดเจนไม่ต้องมีการรอให้ข้อมูลอีกครั้ง 
 3.การวางกลยุทธ์ 
      หัวหน้าส านักงานได้ร่วมก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการ
บริหารงานของสถาบันโดยการน านโยบายภาครัฐในเรื่อง การ
ท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานของสถาบัน 
อาทิ  การบริการของมัคคุ เทศก์  ต้องมีการให้บริการเน้นให้
นักท่องเที่ยวมีความสุข ซาบซึ้ง เข้าใจ บริบทของพิพิธภัณฑ์อย่าง
ชัดเจนโดยการปรับวิธีการนักท่องเที่ยวให้น้อยลง เพื่อให้บริการแต่
ละกลุ่มนักท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่เคย
เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลับมาอีกครั้งหรือมีการบอกกล่าวถึงพิพิธภัณฑ์ใน
ทางบวกและเชิญชวนให้คนรู้จักได้เข้ามาเยี่ยมชมต่อไป  
(สม.4.8-4.9) 
4.ศักยภาพเพ่ือน าการปรับเปลี่ยน 
       หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการของสถาบันมีความคิดที่จะ
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้สถาบันเป็นเลิศด้านการบริหารโดยสร้าง
มาตรฐานของงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วโดยมีการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดล าดับความส าคัญของงานของโครงการ/
กิจกรรมต่างๆของสถาบันให้บรรลุผลตามเป้าหมาย รวมไปถึงการ
ผลักดันส่งเจ้าหน้าที่ของสถาบันเข้าร่วมอบรม “โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัตการ เรื่อง การวิเคราะห์ภารกิจหน่วยงาน เพื่อก าหนดกรอบ
ต าแหน่งบุคลากรสาบสนับสนุน” เพื่อผลักดันบุคลากรก้าวเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น ค าสั่งเลขที่ 791/2560 (สม.4.10)  และการ
ประกวดเข้าร่วมโครงการการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 
 
 
 
สม.4.7 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สม.4.8 แผนปฏิบตัิการประจ าปีงบ2560 
สม.4.9 แผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน พ.ศ. 
2559 – 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สม.4.10 โครงการอบรมเชิงปฏิบตัการ เรื่อง 
การวิเคราะห์ภารกิจหน่วยงาน เพือ่ก าหนด
กรอบต าแหน่งบุคลากรสาบสนับสนุน ค าสั่ง
เลขท่ี 791/2560 
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ไทย(กินรี)ซึ่งการเข้าร่วมโครงการประกวดส่งผลให้สถาบันได้รับ
รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย(กินรี) ถึง 3 ครั้งซ้อน (สม.4.11)  
นอกจากนี้หัวหน้าส านักงานยังมีการพัฒนาสมรรถนะตนเองในด้าน
ขององค์ความรู้ โดยการร่วมเข้าอบรม ในระดับประเทศและ
ต่างประเทศ  เช่น อบรมปฏิบัติการพัฒนาโจทย์และข้อเสนอ
โครงการวิจัยค าสั่งเลขที่073/2560 (สม.4.12)  โครงการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน
ค าสั่งเลขท่ี 1910/2560 (สม.4.13) อบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์ทาง
การตลาดและการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ ค าสั่งเลขท่ี 1501/2560 
(สม.4.14)   
5.การควบคุมตนเอง 
        หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสามารถท างานภายใต้สภาวะ
กดดัน รวมถึงความอดทนอดกลั้นเมื่ออยู่ ในสถานการณ์ที่ก่อ
ความเครียดอย่างต่อเนื่อง สามารถควบคุมอารมณ์และพยายามท า
ความเข้าใจและแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุของปัญหาได้เป็นอย่างดี 
 
 6.การสอนงานและการมอบหมายงาน 
     หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการของสถาบันให้ค าปรึกษาช้ีแนะ
แนวทางในการพัฒนาเกี่ยวกับงาน ให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะ
ได้รับการฝึกอบรมหรือพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ (สม.4.15) เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้และสนับสนุนให้มีการสอนงาน  รวมถึงมีการ
มอบหมายและติดตามงานอย่างเป็นระบบผ่านสายบังคับบัญชา เช่น 

- ด้านการมอบหมายภาระงานเพิ่มเติมให้บุคลากรปฏิบัติงาน
ทดแทนกันตามค าสั่งสถาบันเลขท่ี 16/2559 และ 10/2560  
(สม.4.16) 

- งานด้านครุภัณฑ์แผ่นดิน หัวหน้าส านักงานมีการถ่ายทอด
องค์ความรู้ในการจัดเก็บข้อมูลรูปแบบเอกสารระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของ e-excel สามารถตรวจสอบได้และยังสอนการจัดท าระบบ
เอกสารในเรื่องของการยืม-คืนครุภัณฑ์อย่างเป็นระบบ  
(ตัวอย่างดังรูป) (สม.4.17) 
 

สม.4.11 รายงานการเข้าร่วมโครงการการ
ประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
(กินรี) 
สม.4.12 อบรมปฏิบตัิการพัฒนาโจทย์และ
ข้อเสนอโครงการวิจัยค าสั่งเลขท่ี073/2560 
สม.4.13 โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานส าหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนค าสั่งเลขท่ี 
1910/2560 
สม.4.14 อบรมเชิงปฏิบัติการกลยทุธ์ทาง
การตลาดและการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ 
ค าสั่งเลขท่ี 1501/2560 
 
 
 
 
 
 
สม.4.15 แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบ
2560 
 
สม.4.16 ค าสั่งสถาบันเลขท่ี 16/2559 และ
10/2560 เรื่อง ปฏิบัติงานทดแทนกัน 
 
 
 
สม.4.17 รูปภาพการบันทึกข้อมลูครุภณัฑ์
ด้วยระบบ e-excel 
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- งานด้านการเงินและบัญชี หัวหน้าส านักงานมีการถ่ายทอด
องค์รู้ กฎ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเบิกจ่าย อย่างเป็นระบบ
และยังจัดท าโครงการ “เทคนิคการเขียนโครงการและการเบิกจ่ายที่
ถูกต้อง” และจัดท าคู่มือการเบิกจ่ายเพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากร
ของสถาบันปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
(สม.4.18 – 4.19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สม.4.18 คู่มือเทคนิคการเขียนโครงการและ
การเบิกจ่ายที่ถูกต้อง 
 
สม.4.19 ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการ
บริหารงานสถาบันฯ พ.ศ.2557 ประกาศ ณ 
วันท่ี 18 ก.ค.2557 

 2 ผู้บริหารมีการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่
มอบหมายให้กับบุคคลากรในหนว่ยงานอย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง 
      มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2560 (สม.4.20) โดยมอบหมายตามโครงการ/กิจกรรมที่
ส านักงานรับผิดชอบโดยตรง ซึ่งมอบหมายให้ กลุ่มงานส านักงาน
ผู้อ านวยการ กลุ่มงานวิจัย  กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์  รับผิดชอบโครงการ
ที่สอดคล้องและเกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบตามภาระหน้าที่ที่
ปฏิบัติและมีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะและมีการ
รายงานโครงการ/กิจกรรมต่อคณะกรรมการบริหาร(สม.4.21)  
นอกจากนี้ยังมีการรายการผลการด าเนินจากการติดตามของ
มหาวิทยาลัย รอบ6 ,รอบ9 และ 12 เดือน ดังนี้ 

- การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 
เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) (สม.4.22) 

- การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2559 รอบ 9,12 
เดือน(สม.4.23) 

 
- การติดตามรายงานการเงินรายรับ-รายจ่าย ของสถาบัน 

ตามรายไตรมาส  ในรอบ 3,6,9,12 เดือน ดังนี้ (สม.4.24) 

 

 

สม.4.20  แผนปฏิบัติการประจ าป ี2560 

 

 

 

สม.4.21 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารครั้งท่ี 4/2559วันท่ี 10 พ.ย.2559 
เรื่องการตดิตามผลการด าเนินงาน 

 

สม.4.22 รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการจดัการความรู ้

สม.4.23 รายงานตดิตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา  
(Improvement Plan) 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ไตรมาสที่ 1 วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

  ………………………………………………………………………. 

 

ไตรมาสที่ 2 วันท่ี 31 มีนาคม 2560 

 
          ……………………………………………………………………………. 

 

ไตรมาสที่ 3 วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 

 
……………………………………………………………………… 
 

ไตรมาสที่ 4 วันท่ี 30 กันยายน 2560 

 
 
 

 

สม.4.24 รายงานการเงินรายรับ-รายจ่าย
รอบ 3,6,9,12 เดือน 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
- รายงานควบคุมภายใน  รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2560 

(สม.4.25) 
- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประจ าปีงบประมาณ 2560 รอบ 9 เดือน ( 1 ตุลาคม 
2559 – 30 มิถุนายน 2560 ) (สม.4.26) 

- รายงานประจ าปี 2560  (สม.4.27) 
ทั้งนี้เพื่อพิจารณาและด าเนินการให้ระบบงานมีประสทิธิผล

ต่อไป 

สม.4.25 รายงานควบคุมภายใน  รอบ 6
เดือน 
สม.4.26 รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 
2560 
สม.4.27 รายงานประจ าปี 2560  

 3 ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้กับบุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการและก าหนดแนวทางการพัฒนาหน่วยงาน 
        หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการของสถาบันเปิดโอกาสให้
บุคลากรของส านักงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การตัดสินใจ 
และสามารถแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่
สถาบันได้ด าเนินการ และร่วมเสนอแนะจากโครงการต่างๆ ที่ผ่าน
มา เพื่อน ามาปรับใช้ในโครงการที่ก าลังด าเนินการให้ดียิ่งขึ้น เช่น 
 

เอกสารมอบหมาย รายละเอียด 
1.ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะท างาน
โ ค ร ง ก า ร ม ห ก ร ร ม ก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ครั้งที่  5 
วันที่  19  – 20 ต .ค . 2559 
(สม.4.28) 
2. ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะท างาน
โครงการจีโอพาร์คในงานฉลอง
วันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี
ประจ าปี 2560 (สม.4.29) 
3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “กลยุทธ์ทางการตลาด
และการให้บริการสู่ความเป็น
เลิศ” (สม.4.30) 

มีการมอบหมายงานแต่ละฝ่าย
เพื่ อรั บผิ ดชอบในโครงการ 
เพื่ อ ให้ ป ระธานแต่ ล ะฝ่ าย 
ประชุม วางแผน เพื่อเตรียมงาน
ก่อนจัดโครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆ มีการกระจายอ านาจใน
การบริหารจัดการ เพื่อให้การ
ท า ง า น ร่ ว ม กั น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเกิดผลดีต่อสถาบัน
และมหาวิทยาลัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สม.4.28 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโครงการ
มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ครั้งที่  5 
วันท่ี 19 – 20 ต.ค. 2559  
สม.4.29 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโครงการ
ฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี 
สม.4.30 ค าสั่งโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่ อ ง“กลยุ ท ธ์ท างก ารตลาดและการ
ให้บริการสู่ความเป็นเลิศ” 
 
 

 4 มีการมอบหมายอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากร
ที่เหมาะสมและเปน็ไปอย่างถูกต้อง 
        หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการของสถาบันมีการปฏิบัติงานตาม
สายการบังคับบัญชา เพื่อเป็นการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการ 
การมอบหมายงานตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ  เช่น  
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
            1.หนังสือการรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่ว.ท.ช.
752/2560 มอบหมายให้ น.ส.ณัฐกฤตา บุษรา เป็นพี่เลี้ยง  (สม.4.31) 
            2. การมอบหมายให้เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาสายงานอาชีพ
ให้มีสมรรถนะที่ช านาญขึ้น เช่น บันทึกข้อความจากมหาวิทยาลัยเรื่อง
เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เทคนิคการถ่ายภาพ
เพื่อการประชาสัมพันธ์  มอบหมายให้  น.ส.วนิดา คอนจอหอ และ น.ส.
ณัฐกฤตา บุษรา เข้าร่วมการอรม (สม.4.32) 
           3. การมอบหมายงานให้ฝ่ายงานอาคารสถานที่จัดเตรียมความ
พร้อมส าหรับงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ งานมอบหมายงานนิทรรศการ
เคลื่อนที่ในการออกแบบ จัดเตรียมพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง
(สม.4.33) 

สม.4.31 หนังสือขอเข้าฝึกงานวิทยาลัย
เทคโนโลยีชัยบาดาล ที ่ว.ท.ช.752/2560 

 
สม.4.32 บันทึกข้อความจากมหาวิทยาลัย
เรื่องเรยีนเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่น
เรยีนรู ้(KM) เทคนคิการถา่ยภาพเพือ่การ
ประชาสมัพันธ์   
 

สม.4.33 รายงานการประชุมส านกังาน
ผู้อ านวยการครั้งที่ 2/2559  
วันท่ี 21 พ.ย.2559 

 5  ผู้บริหารพัฒนางานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยค านึงถึงประโยชน์
ของหน่วยงานและบุคลากร 
         หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการด าเนินงานภายใต้การก ากับ
ดูแลของคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน เพื่อให้มี
การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักนิติธรรม  การมี
ส่วนร่วม  ความรับผิดชอบตรวจสอบได้   ยึดหลัก คุณธรรม 
จริยธรรมและความถูกต้อง ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งมี
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารสถาบัน 10 ข้อ ดังนี้ 
         1.หลักประสิทธิผล มีการด าเนินงานบรรลุตามแผนปฏิบัติ
ภายใต้แผนปฏิบัติการงบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2560 และ
ด าเนินงานส าเร็จตามภารกิจและพันธกิจ ยุทธศาสตร์ของสถาบัน 
(สม.4.34) 
         2.หลักประสิทธิภาพ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้
หน่วยงานมีเครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อ
ลดเวลาการท างาน ลดต้นทุนค่ าใช้จ่ายที่ สิ้ น เปลือง และลด
ระยะเวลาในการท างาน รวมถึงเครื่องทุ่นแรงมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
เช่น เครื่องตัดหญ้า ช่วยทุ่นแรงของคนงานคนสวนในการตัดหญ้า 
และเครื่องถ่ายเอกสารสามารถรับ-ส่งแฟ็กซ์ได้ เพื่อความสะดวกใน
การปฏิบัติ งานเพื่อให้สถาบันพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของสถาบันและบริการวิชาการแก่ประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม (สม.4.35) 
         3.หลักการตอบสนอง มีการให้บริการที่สามารถด าเนินการ
ได้ในระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อสนองความคาดหวัง ความต้องการ 
โดยการสนับสนุนจากบุคลากรภายในสถาบันร่วมกัน ในการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สม.4.34 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
สม.4.35 รูปภาพ เครื่องตัดหญ้า เครื่องถ่าย
เอกสาร 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ให้บริการและมีขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน (สม.4.36) 
        4.หลักภาระรับผิดชอบ  
หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งในปัจจุบันตามที่ปรากฏใน
โครงสร้าง  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็น
หินฯ มีหน้ าที่ภารกิจที่ ต้ องรับผิดชอบหลากหลายอย่ าง ซึ่ ง
นอกเหนือจากงานบริหารส านักงาน อาทิ การควบคุมการท างาน
ของหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ ที่ต้องมีภาระติดต่อกับสถาบัน  
โครงการต่าง ๆ ท่ีสถาบันต้องร่วมเข้าประชุมหรือเข้าร่วมประกวดใน
เวทีต่าง ๆ เพื่อให้สถาบันได้มีบทบาทในระดับ อีกทั้งยังต้องเป็น
ตัวกลางประสานงานความเข้าใจระหว่างบุคคล  ภาครัฐและเอกชน
ให้เข้าใจในทิศทางเดียวกันเพื่อไม่ให้สถาบันเสียผลประโยชน์ และ
เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน(สม.4.37) 
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบตามภาระงาน  
1.ก ากับงานธุรการและงานสารบรรณ 
2. ก ากับงานบริหารงานบุคคล  
3. ก ากับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    
4. ก ากับงานการจัดการความรู้ (KM) 
5. ก ากับงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
6. ก ากับงานพัสดุ  การเงินและบัญชีเงินรายได้ 
7. ก ากับงานประชาสัมพันธ์และการตลาด 
8. ก ากับงานนิทรรศการเคลื่อนที่ 
9. งานประชุม 
10. งานอาคารสถานท่ี (แม่บ้าน) 
11. งานครุภัณฑ์   
12. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
        5.หลักความโปร่งใส  มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส 
เปิดเผยข้อมูลและช้ีแจงได้  โดยมีการรายงานรายรับ-รายจ่าย
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ทุกๆ 3 เดือน ต่อมหาวิทยาลัย     
(สม.4.38) รวมถึงเปิดเผยข้อมูลผลการด าเนินงานผ่านรายงาน
ประจ าปี เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสถาบันอีกด้วย (สม.4.39) 
         6.หลักการมีส่วนร่วม มีการตอบสนองการมีส่วนร่วมทั้งกับ
หน่วยงานภายในและภายนอกอาทิเช่น การร่วมประหยัดพลังงาน
โดยการปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายอนุรักษ์
พลังงาน  การร่วมมือเข้าอบรม สนับสนุน ร่วมจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆกับมหาวิทยาลัย  เป็นต้น (สม.4.40) 

สม .4 .36  ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งานของ
บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
สม.4 .37 ภาระงานหั วหน้ าส านั กงาน
ผู้อ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สม.4.38 รายงานรายรับ – รายจ่ายของ
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ประจ าปี พ.ศ. 
2560 
 
สม.4.39  รายงานประจ าปี2560 
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         7.หลักการกระจายอ านาจ  มีการกระจายอ านาจตาม
โครงสร้างการบริหารงานส านักงานผู้อ านวยการ เพื่อถ่ายโอนอ านาจ
และความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล(สม.4.41) 
         8.หลักนิ ติธรรม  มีหลักในการบริหารโดยใช้  ระเบียบ 
ข้อบังคับในการบริหารงานด้วยความเป็นธรรมตามระเบียบข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย ให้ค าปรึกษา การแก้ปัญหาให้ความเป็นธรรมกับ
บุคลากรในองค์กรและผู้ประกอบการ อีกทั้งยังให้บุคลากรและ
ผู้ประกอบการสามารถเสนอข้อร้องเรียนข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ระบบส านักงานให้มีประสิทธิภาพ (สม.4.42-4.43)      
         9.หลักความเสมอภาค มีการบริหารงานด้วยความเสมอภาค
ให้สิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันแก่บุคลากรของสถาบัน เช่น การมีสิทธ์
เข้าร่วมอบรมตามภาระงานที่รับผิดชอบ และไม่ได้แบ่งแยกประเภท
ของบุคลากรในการเข้าร่วมอบรม ได้แก่  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “กลยุทธ์ทางการตลาดและการให้บริการสู่ความ
เป็นเลิศ” เป็นโครงการอบรมที่พนักงานทุกส่วนงานในสถาบัน  
แม่บ้าน ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน รายเดือน พนักงานประจ า ผู้บริหาร 
มีสิทธ์ิที่จะเข้าร่วมอบรมเพื่อน ามาพัฒนางานร่วมกันได้ (สม.4.44)   
        10.หลักฉันทามติ มีการประชุมบุคลากรเพื่อหาข้อคิดเห็น
และข้อสรุปร่วมกัน เช่น การประชุมการจัดงานปีใหม่  งานฉลองชัย
ชนะท้าวสุรนารี งานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ หรือ การไปศึกษาดู
งานของบุคลากร เป็นต้น(สม.4.45)   

สม .4 .4 0  เอ กส ารก ารมี ส่ วน ร่ วม กั บ
หน่วยงานท้ังภายในและภายนอก 
 
สม .4 .4 1  โค ร งส ร้ า งก ารบ ริห าร งาน
ส านักงานผู้อ านวยการ 
 
สม .4 .4 2  ระ เบี ย บ  ข้ อ บั งคั บ ใน ก าร
บริหารงานด้วยความเป็นธรรมตามระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
สม .4 .43  แบ บ ส ารวจความพึ งพอ ใจ
ผู้รับบริการส านักงานผู้อ านวยการ 
 
 
 
 
สม.4.44 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“กลยุทธ์ทางการตลาดและการให้บริการสู่
ความเป็นเลิศ” 
สม.4.45 รายงานการประชุมส านกังาน
ผู้อ านวยการครั้งท่ี2/2559 วันท่ี 21 พ.ย.
2559 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกับคา่เป้าหมาย 

5  ข้อ 5 ข้อ 

(1,2,3,4,5) 

5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 

 

จุดแข็ง :  หัวหน้าส านักงานบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและยังได้ให้บุคลากรทุกฝา่ยสามารถ      
   แสดงออกทางความคิดเห็นได้  และน าข้อมลูที่ไดไ้ปปรบัใช้ในสถาบันฯ ต่อไป 

แนวทางเสริม :  ควรจัดท าท่ีรับเอกสารแสดงความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆ เพื่อใหส้ะดวกต่อการรบัทราบความ 
   ต้องการของคนในองค์กรได้ทั่วถึง 

จุดอ่อน :   
แนวทางแก้ไข :   
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ตัวบ่งชี้ที ่5 :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 

ผู้ก ากับดูแล 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง  จินตสกุล    
2. นางปัทมาภรณ์  อ าไพกลู        

โทรศัพท์ 
1. 08-7257-2271 
2. 08-4803-5989 

ผู้จัดเก็บข้อมลู    
นางสาวนุชนารถ จันทร์พิทักษ์    

โทรศัพท์ 
08 –5494 - 0868 

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 

 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน 
        สถาบันมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดตามโครงสร้างของ
องค์กรโดยแบ่งเป็น 3 ฝ่าย มีการแบ่งการบริหาร และมีหัวหน้างานก ากับ
ดูแล รวมถึงมีกลไกการท างานเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน และมีการถ่ายทอดงาน
ในหน่วยงานให้สามารถท างานแทนกันได้ 
        1. สถาบันมีการแบ่งกลุ่มการบริหารงานอย่างชัดเจน (สม.5.1) 

 
  
       2.สถาบันมีระบบกลไกการท างานที่เป็นระบบและขั้นตอน ท าให้
ประหยัดเวลาในการด าเนินงาน เช่น  คู่มือขั้นตอนการเปิดใช้งานห้อง
ประชุมช้ัน 2 อาคารสิรินธร (สม.5.2) คู่มือวิธีการท าแผ่นหินบาง (Thin 
Sectioning) ของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (สม.5.3) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
สม.5.1 ผังโครงสร้างการบริหาร
สถาบัน 
           
 
 
 
 
 
 
สม.5.2 คู่มือขั้นตอนการเปิดใช้งาน
ห้องประชุม 
สม.5.3 มือวิธีการท าแผ่นหินบาง 
(Thin Sectioning) 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 
 

(สม.5.2) (สม.5.3) 
 

3.สถาบันมีการมอบหมายงานที่สามารถท างานแทนกันได้ ในกรณี   
ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้  สถาบันมีนโยบายให้บุคลากรใน   
สถาบันสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้เพื่อให้งานสามารถด าเนินต่อไปได้    
(สม.5.4)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สม.5.4 ค าสั่งสถาบันเลขท่ี 
16/2559 เรื่องมอบหมายภาระงาน
เพิ่มเตมิให้บุคลากรปฏิบตัิงาน
ทดแทนกัน 

 2 มีคู่มือหรือแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานและมกีารเผยแพร่ภายใน
หน่วยงาน 
         ปัจจุบันสถาบันได้มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานรวมไปขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการของหน่วยงาน ในรูปแบบคู่มือการด าเนินงาน
และแบบฟอร์มเพื่อให้การท างานหรือการติดต่อประสานงานที่เป็นระบบ
และช่วยลดขั้นตอนการท างานท่ียุ่งยาก ได้แก่ 
         1. กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ มีการจัดท าระเบียบข้อ
ปฏิบัติการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการของสถาบัน  
(สม.5.5) และแบบฟอร์มการขอใช้บริการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ (สม.5.6) 
         2.กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ มีการจัดท าคู่มือน าชม (สม.5.7) 
         3.กลุ่มงานส านักงานผู้อ านวยการ  มีการจัดท าคู่มือข้ันตอนการรับ
บริการการจองรอบการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ (สม.5.8)  คู่มือขั้นตอนการเปิดใช้
งานห้องประชุม (สม.5.9) และขั้นตอนการใช้แฟ็กซ์ (สม.5.10) คู่มือการ
จัดการความรู้การไปราชการและงานพัสดุ (สม.5.11) และคู่มือเทคนิคการ
เขียนโครงการและการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง (สม.5.12) 

 
 
 
สม.5.5 ระเบยีบข้อปฏิบัติบตัิการใช้
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
ห้องปฏิบัติการ 
สม.5.6 แบบฟอร์มการขอใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ
วิทยาศาสตร ์
สม.5.7 คู่มือน าชมพิพิธภัณฑ์อาคาร
ทั้ง 3 หลัง 
สม.5.8 คู่มือข้ันตอนการรับบริการ
การจองรอบการเข้าชมพิพิธภณัฑ ์
สม.5.9 คู่มือขั้นตอนการเปิดใช้งาน
ห้องประชุม 
สม.5.10 รูปภาพขั้นตอนการใช้
แฟ็กซ ์
สม.5.11 คูม่ือการจัดการความรู้การ
ไปราชการและงานพัสด ุ
สม.5.12 คู่มือเทคนิคการเขียน
โครงการและการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง 
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 3 มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานให้สามารถ
ท างานแทนกัน 
         สถาบันมีการจัดโครงการแถลงข่าวและอบรมซากดึกด าบรรพ์ปลา
พันธุ์ใหม่ของโลก : ปลาจูแรสซิกโคราช วันที่ 5 พ.ค. 2560 ให้แก่บุคลากร
ของสถาบันเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ ให้แก่บุคลากรและมัคคุเทศก์ 
เพื่อให้สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ถ่ายทอดไปยังนักท่องเที่ยว
และผู้ที่สนใจทั่ วไป (สม.5.13-14) จากการอบรมในครั้งนี้มีการจัด
นิทรรศการซากดึกด าบรรพ์ปลาพันธุ์ใหม่ของโลก : ปลาจูแรสซิกโคราช ที่
อาคารไดโนเสาร์เพื่อจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม (สม.5.15)  โดยที่
มัคคุเทศก์ หรือบุคลากรในฝ่ายต่างๆ ได้แก่ นักธรณีวิทยา นักวิทยาศาสตร์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป ก็สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติงานแทนกัน
ได้และมีความเข้าใจท่ีตรงกัน (สม.5.16) รวมถึงได้จัดท าคู่มือการใช้งานส่วน
ขายหน้าร้าน (Front Office) ที่ร้านขายของที่ระลึกของสถาบัน เพื่อจัดท า
ให้พนักงานขายของที่ระลึกสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง (สม.5.17) 

สม.5.13  ค าสั่งเข้าร่วมโครงการ
แถลงข่าวและอบรมซากดึกด าบรรพ์
ปลาพันธุ์ใหม่ของโลก : ปลาจูแรส
ซิกโคราช  
สม.5.14 รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการแถลงข่าวและอบรมซากดึก
ด าบรรพ์ปลาพันธุ์ใหม่ของโลก : 
ปลาจูแรสซิกโคราช 
สม.5.15 รูปภาพนิทรรศการซากดึก
ด าบรรพ์ปลาพันธุ์ใหม่ของโลก : 
ปลาจูแรสซิกโคราช 
สม.5.16 ค าสั่งสถาบันเลขท่ี 
16/2559  
สม.5.17 คู่มือการใช้งานส่วนขาย
หน้าร้าน (Front Office) 

 4 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5 
          สถาบันมีการประเมินผลความพึงพอใจ 2 ประเภท ได้แก่ 

1. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส านักงานผู้อ านวยการ 
ได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
มีคะแนนความพึงพอใจ 4.43 จากคะแนนเต็ม 5 (สม.5.18)  

2. แบบประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการชม
พิพิธภัณฑ์ มีคะแนนความพึงใจ 4.40 จากคะแนนเต็ม 5 (สม.5.19) 

สม.5.18 รายงานความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
 
สม.5.19 รายงานสรุปความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยว 
 

 5 มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงเพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและการให้บริการ 
          สถาบันได้มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ส านักงานผู้อ านวยการ และประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
การชมพิพิธภัณฑ์ เสนอรองผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์
ในทุกๆ เดือน (สม.5.20-21) และได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารครั้งที่  1/2560 เพื่อน าผลที่ได้จากแบบประเมินความพึงพอใจ       
มาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริหารจัดการและการให้บริการของพิพิธภัณฑ์
ให้ดียิ่งขึ้น เช่น เสียงบรรยายของมัคคุเทศก์ไม่ชัดและเสียเบา ได้ด าเนินการ
แก้ไขโดย จัดซื้อไมค์โครโฟนพร้อมเครื่องขยายเสียงแบบพกติดตัวตัวจ านวน 
10 เครื่อง (สม.5.22) เพื่อส าหรับมัคคุเทศก์ไว้ส าหรับน าชม รวมถึง
เครื่องปรับอากาศไม่เย็น ได้ด าเนินการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องปรับอากาศ 

สม.5.20 รายงานสรุปผลความพึง
พอใจของผู้ รับบริการส านักงาน
ผู้อ านวยการและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวท่ีมีต่อการชมพิพิธภัณฑ์ 
สม .5 .21  ราย งาน การป ระ ชุม
คณะกรรมการบริหารครั้งท่ี 1/2560 
วันท่ี 31 ม.ค. 2560 เรื่องรายงานผล
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
สม.5.22 บันทึกขอซื้อไมค์โครโฟน
พร้อมเครื่องขยายเสียงแบบพกติด
ตัวตัวจ านวน 10 เครื่อง 
สม .5 .23  บั นทึ ก ขอตรวจซ่ อม
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
(สม.5.23) เครื่องปรับอากาศ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกับคา่เป้าหมาย 

5 ข้อ   5 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5) 

5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 

 
จุดเด่น 

 สถาบันมีการบริหารจัดการแบบกระจายอ านาจและมอบหมายหน้าที่ความรับผดิชอบท่ีสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน

และมีการท างานแบบสามารถท างานแทนกันได ้

 

แนวทางเสริมจุดเด่น 

-  ไม่มี  - 
 

จุดที่ควรพัฒนา 

-  ไม่มี  - 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 - ควรมีการถ่ายถอดองค์ความรู้ที่เป็นเอกสารรูปเล่มที่เป็นมาตรฐาน  
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ตัวบ่งชี้ที่ 6 :  ระบบและกลไกในการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัย 

ผู้ก ากับดูแล 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง  จินตสกุล    
2. นางปัทมาภรณ์  อ าไพกลู        

โทรศัพท์ 
1. 08-7257-2271 
2. 08-4803-5989 

ผู้จัดเก็บข้อมลู    
นางสาวนุชนารถ จันทร์พิทักษ ์   

โทรศัพท์ 
08 –5494 - 0868 

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 

 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบภารกิจเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน 

        สถาบันมีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบโดยกระจายอ านาจเป็น 3 ฝ่ายได้แก่ฝ่าย

วิจัยและบริการวิชาการ ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมพิพิธภัณฑ์และฝ่ายบริหาร โดยได้

มอบหมายให้ฝ่ายบริหาร โดยแต่ละฝ่ายได้รับมอบหมายภารกิจที่สนับสนุนการประกัน

คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยตามตารางก ากับดูแลและการรับผิดชอบตัวบ่งช้ีการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2559 (สม.6.1)  ดังนี ้

       1.ระบบประกันคุณภาพ สถาบันมีการก าหนดผู้รับผดิชอบเพื่อสนับสนุนงานประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการพัฒนา

ระบบราชการ ประกันคุณภาพและการพัฒนาสถาบันสู่สากลของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็น

หินฯ สถาบันได้รับผิดชอบกิจกรรมที่ 22 ของมหาวิทยาลัย โครงการมหกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ NRRU Show & Share โดยได้ส่งรายงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษารอบ 6 

เดือน 9 เดือนและรอบ 12 เดือนแก่กองประกันคุณภาพการศึกษา (สม.6.2-6.3) รวมถึง

นางปัทมาภรณ์ อ าไพกูล รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ และนางสาว

นัทภร อาษาสุวรรณ ได้เป็นคณะกรรมการอ านวยการ กรรมการด าเนินงานและ

อนุกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  (สม.6.4)  

         2.การจัดการความรู้ สถาบันได้แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ
สถาบัน (สม.6.5) เพื่อด าเนินการจัดการความรู้ของสถาบันเพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์
ความรู้ให้แก่บุคลากรในสถาบัน รวมไปถึงการจัดการความรู้นี้สามารถสนับสนุนงาน
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยอีกด้วย โดยได้จัดส่งรายงานตามผลการด าเนินงานตาม

 
 
สม.6.1 ตารางก ากับดูแล
และการรับผิดชอบตัวบ่งช้ี
ก า ร ป ร ะ เมิ น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาภายใน  
สม.6.2 ค าสั่งมหาวิทยาลัย
เลขที่  5240/2559 เรื่ อ ง
แต่งตั้งคณะด าเนินการงาน
พัฒนาระบบราชการ  
 สม.6.3  รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
สม.6.4 ค าสั่งมหาวิทยาลัย
เล ขที่  1581/2559  เรื่ อ ง
คณะกรรมการอ านวยการ 
กรรมการด าเนินงานและ
อนุกรรมการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพ 
สม.6.5 ค าสั่งมหาวิทยาลัย
เลขที่  5239/2559 เรื่ อ ง
แต่งตั้ งคณะกรรมการการ
จัดการความรู้ของสถาบัน 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
แผนการจัดการความรู้ รอบ 6 เดือน 9 เดือนและรอบ 12 เดือนแก่กองประกันคุณภาพ
การศึกษา (สม.6.6) 
          3.แผนบริหารความเสี่ยง สถาบันได้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในของสถาบัน (สม.6.7) เพื่อด าเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงตาม
บริบทของสถาบันเพื่อจัดท าแผนลดความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงานของสถาบัน โดยได้จัดส่งรายงานตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในรอบ 6 เดือน 9 เดือนและรอบ 12 เดือนแก่กองประกัน
คุณภาพการศึกษา (สม.6.8) 
          4. งานวิจัยของสถาบัน สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยของ
สถาบันเพื่อวางแผน ก ากับและติดตามงานวิจัยและงานวิชาการของบุคลากรในสถาบัน 
รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน าไปเผยแพร่ต่อไป และรายงานข้อมูล
งานวิจัยแก่สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป (สม.6.9) 
           5.แผนพัฒนาบุคลากร สถาบันได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลกรของสถาบัน  
(สม.6.10) เพื่อเป็นการวางแผนอัตราก าลังให้เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและทิศ
ทางการพัฒนาของสถาบันและมหาวิทยาลัย รวมถึงการแผนการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนา
สมรรถนะตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และได้จัดส่งรายงานแผนพัฒนาบุคลากรแก่กองบริหารงานบุคคลต่อไป (สม.6.11) 

สม .6 .6  ราย งานผลการ
ด าเนินงานตามการจัดการ
ความรู้ 
สม.6.7 ค าสั่งมหาวิทยาลัย
เลขที่  5238/2559 เรื่ อ ง
แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด าเนินงานการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน 
สม .6 .8  ราย งานผลการ
ด าเนินงานแผนการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน 
สม.6.9 ค าสั่งสถาบันเลขที่ 
1 3 /2 5 6 0  เรื่ อ ง แ ต่ ง ตั้ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ก า ร
งานวิจัยของสถาบัน 
ส ม .6 .1 0  แ ผ น พั ฒ น า
บุคลากรของสถาบัน 
สม.6.11  รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 2 มีการจัดท าแผนเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและ

ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 

           สถาบันมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 2560 และจัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีเพื่อก าหนดโครงการ/กิจกรรมต่างเพื่อสนับสนุนให้กิจกรรมต่างด าเนินการ

บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของแผนและสนับสนุนภารกิจของสถาบันและสนับสนุนการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยสามารถแยกออกเป็นโครงการ/กิจกรรม

ได้ดังนี้ (สม.6.12-13) 

 

หัวข้อ ตัวชี้วดัความส าเร็จ แผน 

1.ระบบประกันคุณภาพ (สม.6.14) คะแนนผลการประเมิน 3.51 

2.การจัดการความรู้ (สม.6.15) ระดับแห่งความส าเร็จ 4.00 

3.แผนบริหารความเส่ียง (สม.6.16) ระดับความส าเร็จของแผน 4.00 

4. งานวิจัยของสถาบัน (สม.6.17) จ านวนวิจัยที่ท าร่วมกับภายนอก 2 

5.แผนพัฒนาบุคลากร (สม.6.18) ร้อยละของบุคลากรที่ ได้รับการ

พัฒนาสมรรถนะ 

75 

 

 
 
 
 
 
 
 
สม.6.12 แผนยุทธศาสตร์
ของสถาบันประจ าปี 2560 
สม.6.13 แผนปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองการปฏิบั ติ
ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560  
สม.6.14 แผนการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
สถาบันประจ าปีการศึกษา 
2559  
สม.6.15 แผนการจัดการ
ความรู้ของสถาบัน 
สม.6.16 แผนบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในของ
สถาบัน 
สม.6.17 บทความวิจัย 
ส ม .6 .1 8  แ ผ น พั ฒ น า
บุคลากรของสถาบัน 
 

 3 มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามหรือสถิติข้อมูลเพ่ือสนบัสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามก าหนดเวลา 
         สถาบันมีมีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560  
ของสถาบันโดยแยกเป็นกิจกรรม/โครงการที่สถาบันได้ด าเนินงาน และได้น ารายงานต่อ
ผู้บริหารของสถาบันรวมถึงรายงานผลด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
รายงานผลการด าเนินงานตามการจัดการความรู้และรายงานผลการด าเนินงานแผนการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ทุกๆ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 
ต่อกองประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา

 
 
 
สม.6.19 รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
สม.6.20  รายงานผลการ
ด าเนินงานตามการจัดการ
ความรู้ 
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บุคลากรต่อกองบริหารงานบุคคล  (สม.6.19-22) 

 
สม.6.21  รายงานผลการ
ด าเนินงานแผนการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน 
สม.6.22  รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร 

 4 มีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 

     สถาบันมีการประเมินความส าเร็จของผลการด าเนินงานของสถาบันแผนที่ตั้งไว้     

เพื่อวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และได้รายงานต่อผู้บริหารและมหาวิทยาลัย  ดังนี ้  

(สม.6.23-25) 

หัวข้อ ตัวชี้วดัความส าเร็จ แผน ผล บรรล ุ

1.ระบบประกันคุณภาพ คะแนนผลการประเมิน 3.51 4.60 บรรลุ 

2.การจัดการความรู้ ระดับแห่งความส าเร็จ 4.00 5.00 บรรลุ 

3.แผนบริหารความเส่ียง ระดับความส าเร็จของแผน 4.00 4.00 บรรลุ 

4. งานวิจัยของสถาบัน จ านวนวิจัยที่ท าร่วมกับภายนอก 2 10 บรรลุ 

5.แผนพัฒนาบุคลากร ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ

พัฒนาสมรรถนะ 

75 100 บรรลุ 

 

 
 
 
 
 
สม.6.23 รายงานการ
ประเมินตนเองปีการศึกษา 
2559 
สม.6.24 บทความวิจัยทีท่ า
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
สม.6.25 รายงานผลการ
พัฒนาบุคลากร 

 5  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนเพ่ือสนับสนนุการประกนัคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
              สถาบันได้รายเข้ารับการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 

2558 ได้คะแนนการประเมิน 3.75 คะแนน และได้มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

แผนการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนการประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัต่อไป 

(สม.6.26) 

หัวข้อ ค าแนะน าปี 2558 ผลการปรับปรุง 

1.ระบบประกันคุณภาพ ขาดระบบติดตามความส าเร็จ

ของงานและแผนระยะสั้น 

1.จัดท ารายงานติดตามผลการ

ด าเนินงานรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน 

(สม.6.27) 

2.จัดท าแผนยุทธศาสตร์ประจ าป ี 

(สม.6.28) 

2.การจัดการความรู้ - - 

3.แผนบริหารความ

เส่ียง 

ควรติดตามและประเมินผล

ภายหลังการจัดกจิกรรม 

มีการติดตามการบรหิารความเส่ียง

ตามปัจจยัความเส่ียงและจัดท า

สม.6.26 รายงานผลการ

ตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในประจ าปี

การศึกษา 2558 

 

สม.6.27 รายงานตดิตามผล

การด าเนิน 

 

สม.6.28 แผนยุทธศาสตร์

ประจ าป ี
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แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

รอบ 6 เดือน (สม.6.29) 

4. งานวิจัยของสถาบัน - - 

5.แผนพัฒนาบุคลากร ควรมีแผนประจ าป ี จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าป ี

(สม.6.30) 
 

สม.6.29 รายงานการ

ควบคุมภายในรอบ 6 เดือน 

สม.6.30 แผนพัฒนา

บุคลากรประจ าป ี

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกับคา่เป้าหมาย 

4 ข้อ 4 ข้อ 

(ข้อ1,2,3,4) 

4 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 

 

จุดเด่น 

 สถาบันมีก าหนดภารกิจที่ชัดเจน และด าเนินงานให้บรรลุตามภารกจิของสถาบัน และสนับสนุนให้บุคลากรของสถาบัน

แลกเปลีย่นเรยีนรู้กับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 

 

แนวทางเสริมจุดเด่น 

-  ไม่มี  - 
 

จุดที่ควรพัฒนา 

-  ไม่มี  - 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

-  ไม่มี  - 

 
 
 
 

 



54 
 

 

องค์ประกอบท่ี 7 : การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ผู้ก ากับดูแล 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง  จินตสกุล    
2. นางปัทมาภรณ์  อ าไพกลู        

โทรศัพท์ 
1. 08-7257-2271 
2. 08-4803-5989 

ผู้จัดเก็บข้อมลู    
นางสาวนัทภร  อาษาสุวรรณ  

โทรศัพท์ 
080-160-6599 

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 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจดัการความรู้เพื่อพัฒนา
งานของหน่วยงานอย่างชัดเจน 
             สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้  (KM) 
คณะกรรมการการจัดการความรู้ ก าหนดประเด็นความรู้  สืบเนื่องจากนักวิจัย     
ได้พบฟันกรามช้างที่มีลักษณะใหญ่กว่า ฟันกรามช้างไดโนธีเรียม (Dinotherium)    
ที่ต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา นักวิจัยตตั้งชื่อ       
ว่า โปรไดโนธีเรียม (Prodinotherium) ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

- เป็นช้างดึกด าบรรพ์ที่มีงาล่าง 2 งา โค้งลง ไม่มีงาบน 
- สูงประมาณ 2.5-3 เมตร หรือความสูงใกล้เคียงกับช้างปัจจุบัน 
-  มีชีวิตอยู่สมัยไมโอซีนตอนต้นถึงตอนกลาง หรือ 23-11 ล้านปีก่อน 
- โดยจะมีการกระจายพันธุ์อยู่ในทวีปแอฟริกา ยุโรป และเอเชีย 
- ในจังหวัดนครราชสีมา พบซากดึกด าบรรพ์ฟันกรามของช้างงาจอบโปรได

โนธีเรียมที่บ่อดูดทรายริมแม่น้ ามูล ต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
- ลักษณะเด่นของฟันกรามคือ มีฟันเป็นสันคม ไม่เป็นปุ่ม 
- เป็นตัวอย่างที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดของไทย โดยมีฟันกราม 3 ซี่ บน

ขากรรไกรล่าง 
  จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ช้างทั้ง 10 สกุล ที่
ค้นพบที่จังหวัดนครราชสีมาจาก 43 สกุล คิดเป็น 18 % ทั่วโลก ท าให้
นักท่องเที่ยว นักวิชาการเกิดความสนใจ แต่ทางสถาบันยังไม่ได้ถ่ายทอดความรู้
ดังกล่าวให้กับมัคคุเทศก์และบุคลากรในสถาบันได้ทราบอย่างทั่วถึง จึงท าให้เกิด

 
 
 
 
 
 
สม.7.1 ค าสั่งแตง่ตั้ง
คณะกรรมการจัดการความรู้
ของสถาบันเลขที่ 5239/2559 
สม.7.2  รายงานการประชุม   
คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 15 
ส.ค.2559 
สม.7.3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารครั้งที่  
3/2559 วันที่31 ส.ค.2559                      
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เป็นประเด็นการจัดการความรู้ในเรื่องของช้าง 10 สกุล  อีกทั้งทางสถาบันได้มี
ผู้เชี่ยวชาญด้านช้างด าด าบรรพ์โดยตรงได้แก่ ดร.จรูญ ด้วงกระยอม และผู้มี
ประสบการณ์ เรื่องฟอสซิล คือ ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล เป็นผู้ ให้ความรู้ 
ค าอธิบายแก่มัคคุเทศก์และบุคลากรในสถาบัน เพื่อให้การถ่ายทอดเป็นไปอย่าง
ถูกต้องทางวิชาการ (สม.7.1 -7.3 ) 

 2 ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
              จากการก าหนดประเด็นความรู้และเปา้หมายโดยมีลงมติในประเด็น
ในการจัดการความรู้ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี ้
             เร่ืองช้างดึกด าบรรพ์ 10 สกุล กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรฝ่ายวิจัย 
บุคลากรฝ่ายมัคคุเทศก์ บุคลากรส านักงานผู้อ านวยการและประชาชนที่สนใจในเรื่อง
ช้างดึกด าบรรพ์ เป็นต้น (สม7.4)             

 
 
 
สม.7.4 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในงานพิพิธภณัฑ์เรื่องช้าง
ดึกด าบรรพ์ 10 สกุล  

 3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผูม้ีประสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
           จากการก าหนดประเดน็ความรู้และเปา้หมายในการจดัการความรู้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้             
            เร่ืองช้างดึกด าบรรพ์ 10 สกุล สถาบันด าเนินการจัดการอบรมโครงการเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในงานพิพิธภัณฑ์เรื่องช้างดึกด าบรรพ์ 10 สกุล โดย
เชิญวิทยากร ดร.จรูญ ด้วงกระยอม ซึ่งเป็นบุคลากรของสถาบันโดยตรงและเป็น 
ผู้ เช่ียวชาญ เรื่ องช้างด าด าบรรพ์  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา 
Paleontology ส ถ า น ศึ ก ษ า  Graduate University of Chinese Academy of 
science ได้น าเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องช้างดึกด าบรรพ์ที่พบจากทั่วโลกและ
ลักษณะของช้างดึกด าบรรพ์ 10 สกุลที่พบใน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ นักวิจัย 
บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในการปฏิบัติงานจริง อีกทั้งยังสามารถค้นคว้าได้ที่ห้องสมุดสถาบัน และได้น าคู่มือ
ดังกล่าวออกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสถาบัน  นอกจากนี้ยังมีการร่วมจัดงานและจัด
นิทรรศการสตูลจีโอพาร์ค ฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดสตูล และเผยแพร่ข้อมูล
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในงาน NRRU : Show & Share 2016 ครั้งที่ 
5 ได้มีการน าประเด็นความรู้เกี่ยวกับช้างดึกด าบรรพ์ 10 สกุล ออกแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับหน่วยงานอื่น ๆ  
(สม 7.5 – สม.7.8) 
 
 

 
 
 
 
 
 
สม.7.5  โครงการอบรมเชิง  
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในงานพิพิธภณัฑ์เรื่องช้าง
ดึกด าบรรพ์  10 สกุล 
 
สม.7.6 รายงานการร่วมจดังาน  
และจัดนิทรรศการสตูลจโีอพาร์ค 
ฟอสซิลเฟสติวลั ครั้งท่ี 4 จังหวัด
สตูล 
             
สม.7.7  เว็บไซต์ของสถาบัน  
ที่แสดงการเผยแพร่ข้อมลู 
สม.7.8 สรุปการจัดกจิกรรม 
NRRU : Show & Share 2016 
ครั้งที่ 5 
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 4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 
              จากการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายในการจัดการความรู้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในประเด็นเรื่องช้างดึกด าบรรพ์ 10 สกุล โดย
คณะกรรมการด าเนินงานการรวบรวมความรู้จากการอบรม  น าไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีทั้ง 
7 ข้ันตอน ดังนี ้ 
ขั้นตอนที่1 การบ่งชี้ความรู ้
      สถาบันได้ส ารวจความต้องการของบุคลากรและผู้ที่สนใจด้านศึกษาเรื่องช้างดึก
ด าบรรพ์ 10 สกุล และผ่านที่ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้และมีการ
ก าหนดประเด็นการจัดโครงการ คือโครงการช้างดึกด าบรรพ์ 10 สกุล  
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้  
      จากการก าหนดประเด็นการจดัการความรูท้างสถาบันจึงไดจ้ัดโครงการโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในงานพิพิธภัณฑ์เรื่องช้างดึกด าบรรพ์ 
10 สกุล ณ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ในวันที่ 25 ก.ค.และวันที่ 1-2 ส.ค. 2559 
ในเรื่องของช้างดึกด าบรรพ์ท่ีพบจากท่ัวโลกและลักษณะของช้างดึกด าบรรพ์ 10 สกุล
ที่พบใน จังหวัดนครราชสีมา พร้อมวิทยากร ดร.จรูญ ด้วงกระยอม อาจารย์สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง
ช้างดึกด าบรรพ์ (สม.7.9) 
ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
      จากการจัดโครงการอบรมคณะกรรมการการจัดการความรู้ได้ด าเนินการ
รวบรวมความรู้จากการอบรมน าไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีในรูปแบบของ คู่มือ ช้างดึกด า
บรรพ์ 10 สกุล และสามารถค้นคว้าได้ที่ห้องสมุดพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ของ
สถาบัน (สม.7.10-7.11) 
ขั้นตอนที ่4 การประมวลและกลัน่กรองความรู้ 
        สถาบันน าความรู้จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ไว้แล้วมาทบทวน กลั่นกรอง ให้มีความ
ทันสมัยทางด้านข้อมูลและได้จัดท าเป็นคู่มือมัคคุเทศก์เพื่อการน าชมและเผยแพร่
(สม.7.12) 
ขั้นตอนที่ 5 การเข้าถึงความรู้  
        สถาบันมีการจัดช่องทางเผยแพร่ความรู้ทางช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย 
เพื่อให้บุคลากรและผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึง ความรู้ได้สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงอาทิ 
เช่น ทางเว็บไซต์ www.khoratfossil.org นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึง
เสมือนได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์จริงในระบบพิพิธภัณฑ์เสมือน  นอกจากนี้ยังมีห้องสมุด
ของสถาบันไว้บริการ อีกทั้งสามารถเข้าชม หรือศึกษาข้อมูลได้จาก บทความบนเว็ป
ไซต์อีกทางหนึ่งได้เช่นกัน (สม.7.13 – 7.14) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สม.7.9  รายงานโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในงานพิพิธภณัฑ์เรื่องช้าง
ดึกด าบรรพ์ 10 สกุล 
 
สม.7.10 ภาพเว็ปไซต์คู่มือช้างดึก
ด าบรรพ์ 10 สกุล  
 
สม.7.11 คู่มือมัคคุเทศกเ์รื่องช้าง
ดึกด าบรรพ์ 10 สกุล  
 
สม.7.12 คู่มือมัคคุเทศก์เรื่องช้าง
ดึกด าบรรพ์ 10 สกุล  
 
 
สม.7.13 เว็บไซต์การเผยแพร่
ความรู้เรื่อง ช้างดึกด าบรรพ์ 10 
สกุล และคู่มือช้างดึกด าบรรพ์ 10 
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ขั้นตอนที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลีย่นความรู้  
        สถาบันจัดกิจกรรมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น โครงการ  
NRRU : Show & Share 2016 ครั้งที่ 5 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา และมีการแจกคู่มือช้างดึกด าบรรพ์ 10 สกุล ส าหรับผู้ที่สนใจ 
เป็นต้น (สม.7.15) รวมไปถึงการเผยแพร่ข้อมูลไปจัดนิทรรศการที่เทศบาลต าบลท่า
ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู้  
         สถาบันได้ก าหนดและสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ได้ใช้ KM เรื่อง ช้างดึกด าบรรพ์ 10 สกุล (สม.7.16) เข้ามาช่วยในการท างานด้าน
การอนุรักษ ์เช่น        
        ด้านการวิจัย น าไปใช้จริงเกี่ยวกับการอนุรักษ์และได้ท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) กับ เทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จั งหวัด
นครราชสีมา (สม.7.17) 
      ด้านการน าชม  เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่
ให้กับนักท่องเที่ยว  
     ด้านนิทรรศการ มีการจัดท านิทรรศการช้างดึกด าบรรพ์ ณ อาคารช้างดึกด า
บรรพ์ ที่ได้รับองค์ความรู้จากผู้เช่ียวชาญ (สม.7.18) 

สกุล 
สม7.14 รูปภาพพิพิธภณัฑ์เสมือน
และบทความบนเว็ปไซต ์
 
สม.7.15 รายงานโครงการ  
NRRU : Show & Share 2016 
ครั้งท่ี 5 
 
 
สม.7.16 KM เรื่อง ช้างดึกด า
บรรพ์ 10 สกุล 
 
สม.7.17 บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) กับเทศบาลต าบล
ท่าช้าง 
 
สม.7.18 รูปภาพนิทรรศการช้าง
ดึกด าบรรพ์ ณ อาคารช้างดึกด า
บรรพ ์

 5 มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีงบประมาณปัจจุบันหรือ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 
และจากความรู้ ทักษะของผู้มปีระสบการณต์รง (tacit knowledge) ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
           จากการจัดการความรู้ ทางสถาบันได้ก าหนดประเด็นการจัดการความรู้
เกี่ยวกับช้างดึกด าบรรพ์ 10 สกุล จากการก าหนดประเด็นดังกล่าวสถาบันได้มีการ
จัดท า คู่มือ ช้างดึกด าบรรพ์  10 สกุล  เพื่อให้นักวิจัย บุคลากร นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ รวมไปถึงบุคลากรและผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาจากคู่มือนี้ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม ทั้งนี้คู่มือดังกล่าวได้น าไปเป็นคู่มือในการจัดการอบรม เผย
เกี่ยวกับช้างดึกด าบรรพ์ 10 สกุล อีกทั้งนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของสถาบันยังน า
ความรู้ที่ได้รับน าไปใช้จริงเกี่ยวกับการอนุรักษ์และได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) กับเทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
พิพิธภัณฑ์ช้างดึกด าบรรพ์ทุ่งหว้า ต าบลทุ่งหว้า อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล  รวมถึง
การจัดท าป้ายความรู้เกี่ยวกับช้างดึกด าบรรพ์ 10 สกุลตามอาคารแหล่งเรียนรู้ เช่น 
ห้องสุขาของพิพิธภัณฑ์ (สม.7.19-7.22 ) 

 
 
 
 
 
สม.7.19  คู่มือช้างดึกด าบรรพ์ 10 
สกุล 
สม.7.20 บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) กับเทศบาลต าบล
ท่าช้าง 
สม.7.21 รายงานการไปราชการ
เทศบาลต าบลท่าช้างค าสั่งที่
2510/2559 และ1527/2560 
สม.7.22 รูปภาพป้ายความรู ้
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกับคา่เป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 

(1,2,3,4,5) 

5  คะแนน บรรลเุป้าหมาย 

 

จุดแข็ง  : สถาบันมีการก าหนดประเด็นความรู้ต่างๆ และจัดท าเป็นแผนการจัดการความรู้ 
แนวทางเสริม : ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและต่อยอดความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
จุดอ่อน  : - 
แนวทางแก้ไข : - 
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องค์ประกอบท่ี 8 : ระบบบริหารความเสี่ยง 

ผู้ก ากับดูแล 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง  จินตสกุล    
2. นางปัทมาภรณ์  อ าไพกลู        

โทรศัพท์ 
1. 08-7257-2271 
2. 08-4803-5989 

ผู้จัดเก็บข้อมลู    
นางสาวนัทภร  อาษาสุวรรณ  

โทรศัพท์ 
080-160-6599 

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 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 
 

1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบนัร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะท างาน 
       สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะผู้บริหาร เป็น
คณะกรรมการ โดยมีหน้าที่วิเคราะห์ และวางระบบบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ตาม
ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการของสถาบัน อีกท้ังสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ให้กับบุคลากรทุกระดับในการวิเคราะห์  ระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
เป้าหมายในการบริหารงาน  จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง  ด าเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยง ประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งก าหนดมาตรการ 
หรือแผนปฏิบัติการ เพื่อด าเนินการการแก้ไข/ลด/ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
ให้ข้อเสนอแนะ ทบทวน และประเมินผลตามมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการ เพื่อ
ปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และน าเสนอมหาวิทยาลัย และผู้บริหารสถาบัน เพื่อ
ทราบถึงความเสี่ยง และผลที่จะเกิดขึ้น เพื่อป้องกันและแก้ไขต่อไป (สม.8.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สม.8.1 ค าสั่งที่ 5238/2559 
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคมุ
ภายในและบริหารความเสี่ยง 

 
 

2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 
ด้าน ตามบริบทของสถาบัน จากตัวอย่างต่อไปนี้  
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานที่)   
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร
หลักสูตร การบริหารงานวิจัย  ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
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- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร     
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน 
       สถาบันมีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงจากการประชุมบุคลากรได้มีการ
ช้ีแจงถึงปัญหาของแต่ละกลุ่มงานและได้มีข้อเสนอแนะความเสี่ยงร่วมกันพร้อม
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อคน สถานที่ ทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน 
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก พร้อมจัดล าดับความเสี่ยงและวางแผนการ
ป้องกันและควบคุมความเสี่ยง โดยมีการประชุมบุคลากรเพื่อระดมความคิดเห็น
และจัดท าแผนควบคุมและป้องกันความเสี่ยง  ซึ่งปรากฏในรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2560 ตามแบบติดตาม
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยซึ่งสถาบันได้
รับผิดชอบในหัวข้อ ด้านการบริหารจัดการ (สม.8.2 – 8.5 ) ดังนี ้
 ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย 
     -ปัญหา 
        1. สถาบันขาดการอบรมในเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

        2. สถาบันขาดอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ส าหรับนักท่องเที่ยว

และบุคลากรมีเพียงยาสามัญประจ าบ้านเบื้องต้น 

        3. สถาบันขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
     - การแก้ปัญหา 
        1. จัดสรรงบประมาณในการติดตั้งห้องปฐมพยาบาล 
        2. สถาบันควรมีการอบรมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
        3. สถาบันควรมีจุดบริการในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่
ทันสมัย สะอาด พร้อมที่จะใช้งาน 
ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 

-ปัญหา 
        1.บุคลากรมีความแม่นย าในกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ไม่เพียงพอ 

          - การแก้ปัญหา 
        1.มีการจัดโครงการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ในการปฏิบัติงานให้
ชัดเจนยิ่งขึ้นและเพื่อการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดท า (KM) ในเรื่อง 
เรื่องเทคนิคการเขียนโครงการและการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษา 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สม.8.2 รายงานการประชุม
บุคลากรครั้งท่ี 1  
วันท่ี 15 มี.ค.2560 
สม.8.3แผนบริหารความเสี่ยง
ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.2560 
สม.8.4รายงานรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสีย่งประจ าปี
งบประมาณ 2560 รอบ 9 
เดือน 
สม.8.5รายงานการประชุม  
คณะกรรมการบรหิาร    
สถาบันครั้งท่ี 3/2559 
วันท่ี 31 ส.ค.2559 
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ด้านความสมดุลระหว่างสัดส่วนรายได้ต่อรายจ่ายของสถาบัน 

-ปัญหา 
                    -ไม่มี- 

          - การแก้ปัญหา/แนวทางปฏิบัติท่ีดี 
       สถาบันมีการวางแผนการด าเนินงานตามแผนงบประมาณท่ีจัดท าขึ้นประจ าปี 

 
 

3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้
จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
        หลังจากท่ีมีการระบุปัจจัยเสี่ยงในแต่ละด้านและจัดล าดับความส าคัญแล้ว มี
การก าหนดระดับของค่าโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง เพื่อน ามาวิเคราะห์ค่า
โอกาสและค่าผลกระทบของสาเหตุความเสี่ยง (สม.8.6)  

 

 
 
 
สม.8.6รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสีย่ง 
 

 
 

4 มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตาม
แผน   
            มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง ซึ่งปรากฏใน
รายงานระบบบริหารความเสี่ยง  และด าเนินการตามแผน โดยจัดการประชุมเพื่อให้
ความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรของสถาบัน ก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง
เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่สถาบันจะเกิดความเสียหาย ซึ่งแผนการบริหารความ
เสี่ยงประกอบด้วย  (สม.8.7 - 8.8) 

- กระบวนการปฏิบัติงาน  
- กิจกรรมและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
- ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ปัจจัย/สาเหตุ  
- วิธีการจัดการความเสี่ยง 
- ก าหนดเวลาและผู้รับผิดชอบ  

ตัวอย่างดังนี ้

 
สม.8.7รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบรหิารสถาบัน
ครั้งท่ี 3/2559 
วันท่ี 31 ส.ค.2559 
               
สม.8.8 แผนบริหารความ   
เสี่ยง รอบ12เดือน ต.ค.2559 
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         และยังมีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย  ดังนี้ (สม.8.9) 

         
 
จากการระบุปัจจัยเสี่ยงในแต่ละด้านและจัดล าดับความส าคัญแล้ว มีการ

ก าหนดระดับของค่าโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง เพื่อน ามาวิเคราะห์ค่าโอกาส
และค่าผลกระทบของสาเหตุความเสี่ยง ดังนี้ 

      
             จากการระบุปัจจัยเสี่ยงในแต่ละด้านและจัดล าดับความส าคัญแล้ว มีการ
ก าหนดระดับของค่าโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และด าเนินการตามแผนดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สม.8.9 แผนบริหารความ    
      เสี่ยงระดัมหาวิทยาลัย   
      รอบ 9 เดือน 
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1. ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย 
     -ปัญหา 
        1. สถาบันขาดการอบรมในเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

        2. สถาบันขาดอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ส าหรับนักท่องเที่ยว

และบุคลากรมีเพียงยาสามัญประจ าบ้านเบื้องต้น 

        3. สถาบันขาดบุคลากรทีม่ปีระสบการณ์ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
     - การแก้ปัญหา 
         สถาบันมีการจัดหาชุดกล่องยาปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้รองรับนักท่องเที่ยว
และบุคลากร (สม.8.10) 
2. ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 

-ปัญหา 
     1.บุคลากรมีความแม่นย าในกฎ ระเบยีบและข้อบังคับต่างๆ ไม่เพียงพอ 

          - การแก้ปัญหา 
        1.มีการจัดโครงการจัดท าคูม่ือเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ในการปฏิบัติงานให้
ชัดเจนยิ่งขึ้นและเพื่อการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยจดัท า (KM) ในเรื่อง 
เรื่องเทคนิคการเขียนโครงการและการเบิกจา่ยที่ถูกต้อง เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษา
(สม.8.11) 
 

 
 
สม.8.10  รูปภาพกล่องปฐม
พยาบาลพร้อมบญัช ี
เบิกจ่ายยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
สม.8.11 โครงการและการ
เบิกจ่ายที่ถูกต้อง และคมูือ
(KM) ในเรื่อง เรื่องเทคนิคการ
เขียนโครงการและการ
เบิกจ่ายที่ถูกต้อง 

 
 

 

5 มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภา
สถาบันเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
      หลังจากสิ้นงบประมาณ พ.ศ. 2559 แล้ว สถาบันได้มีการติดตามการบริหาร
ความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยง เพื่อท าการระบุระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ และ
จัดท ารายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี ้

 
 

และแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย รอบ 9 เดือน โดยสังเคราะห์
และจ าแนกลักษณะงานหรือกิจกรรมหลักตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งสถาบันได้

 
สม.8.12 รายงานการ     
  ประชุมคณะกรรมการ   
  บริหาร  ครั้งท่ี 1/2558     
 วันท่ี 10 ต.ค..2558 
 
สม.8.13 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าสถาบัน
ครั้งท่ี1/2560 วันท่ี 17 ม.ค.
2560 
 
สม.8.14 แบบวิเคราะห์และ
ประเมินลักษณะการ
ปฏิบัติงานหลักตามภารกิจ
ของหน่วยงานเพื่อการจัดท า
รายงานการควบคมุภายใน 
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รับผิดชอบการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่  
     ด้านการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ความเสี่ยงการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
ความเสี่ยงความสมดุลระหว่างสัดส่วนรายได้ต่อรายจ่ายของสถาบัน 

ตัวอย่าง 

     
น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าสถาบัน และเสนอรายงาน 

ต่อมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง (สม.8.12 -8.15)  

สม.8.15 รายงานการควบคุม
ภายใน รอบ 6 เดือน ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

 
 

 

6 มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป   
         ทางคณะกรรมการบริหารได้น าข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าสถาบัน
และจากการประเมินความเสี่ยงในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (สม.8.16) ดังนี ้ 
                  1. การรักษาความปลอดภั ยในสถาบั น  ด้ าน เทคโน โลยี 
         มีระบบฐานข้อมูลเพื่อง่ายต่อการสืบค้นทะเบียนซากดึกด าบรรพ์ด้วย
ระบบงาน e- access รวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณจัดท าคลังซากดึกด าบรรพ์
ที่ได้มาตราฐานพร้อมทั้งมีตู้นิรภัยซากดึกด าบรรพ์เพื่อเก็บรักษาฟอสซิลที่มี
ความส าคัญระดับประเทศไว้อีกด้วย รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องมือด้านการวิจัยที่
ทันสมัย เช่น กล้องจุลทรรศน์โพลาไลซ์ (สม.8.17) 
                   2. การรักษาความปลอดภัยในสถาบัน ด้านชีวิตและทรัพย์สิน  

                      (ห้องปฐมพยาบาล) สถาบันได้จดัให้มีชุดกล่องปฐมพยาบาล

เบื้องต้นเพื่อให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นไปอย่างทันเหตุการณก์ารรักษาความ

ปลอดภัยในสถาบันด้านชีวิตและทรัพย์สิน (สม.8.18) 

                     (กล้องวงวรปิด) คณะกรรมการบรหิารของสถาบนัได้น า
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอ านวยการประจ าสถาบันให้จัดสรรงบประมาณใน
การติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิม่เตมิ ซึง่เป็นสิ่งที่ส าคัญในการบริหารให้กับนักท่องเที่ยว
และการรักษาความปลอดภัยของสถาบันอีกด้วย  (สม.8.19) 

 
สม.8.16 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าสถาบัน
ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 17 ม.ค.
2560 
สม.8.17 ภาพฐานข้อมูล
ระบบงาน e- access , ภาพตู้
นิรภัยซากดึกด าบรรพ ์
 
 
สม.8.18 ภาพชุดกล่องปฐม 
พยาบาลเบื้องต้น 
 
 
 
สม.8.19 ภาพกล้องวงจรปิด 
 
 
 



65 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
                  (ชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยทางน้ า) สถาบันจัดสรรงบประมาณในการ

จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยทางน้ าและการกั้นรั้วให้รอบสระน้ าพร้อมทั้งมีการอบรม

บุคลากรในเรื่องการปฐมพยาบาลทางน้ าเพื่อช่วยเหลือและลดความเสี่ยงจากการ

เกิดอุบัติเหตุทางน้ า (สม.8.20) 

                3. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

                 สถาบันมีการศึกษา กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับในการปฏิบตัิงานพร้อมท้ัง

ข้อปฏิบัติต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องและมีการจดัท าคู่มือ

เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ในการปฏิบตัิงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและเพื่อการด าเนินงานไปใน

ทิศทางเดียวกัน (สม.8.21) 

                คณะกรรมการบรหิารได้วเิคราะห์ข้อมลูและได้ท าการประเมินความ

เสี่ยง โดยจัดล าดับ ความเสีย่งท่ีมคี่าสูง น าความเสี่ยงน้ันมาท าการควบคุมเพื่อลด

ความเสีย่งให้อยู่ในจุดที่ควบคุมได ้และในปีงบประมาณ 2560 จะตอ้งมีการติดตาม

ความเสีย่งท่ีคงเหลืออยู่พร้อมทั้งมกีารประเมินวิเคราะหค์วามเสี่ยงให้เหลือน้อย

ที่สุด โดยการจดัสรรงบประมาณเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความปลอดภัย

และมีประสิทธิภาพ (สม.8.22) 

สม.8.20 ภาพชุดอุปกรณ์
ป้องกันภัยทางน้ าและการกั้น
รั้วให้รอบสระน้ า 
 
 
 
สม.8.21 คู่มือ กฎ ระเบียบ 
ข้อปฏิบัติของสถาบัน 
 
 
สม.8.22 รายงานการประชุม
กรรมการบริหาร ครั้งที่
3/2559 วันท่ี 31 ส.ค.2559  

 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกับคา่เป้าหมาย 

4 ข้อ  4 ข้อ 

(ข้อ1,2,3,4) 

4 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 

 

จุดแข็ง    :  สถาบันมีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงโดยการประชุมร่วมมือกับทุกฝ่าย 

แนวทางเสริม  :  - 
จุดอ่อน   :  สถาบัน เป็นหน่วยงานที่มีปัจจัยความเสี่ยงในหลายด้าน ทั้งด้านทรัพยากร,นโยบาย,               
                       การปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ จึงต้องอาศัยทรัพยากรจ านวนมากในด้านงบประมาณและบุคลากร 

แนวทางแก้ไข  :  จัดการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงแบ่งหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบให้แต่ละฝ่ายอย่าง  
                       ชัดเจน และจัดท าเป็นแบบการปฏิบัติงานรวมถึงมีการตรวจสอบได้ 
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ตารางที ่1 สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการประเมิน* 
คะแนนการ
ประเมิน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1 การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์/

แผนปฏิบัติการประจ าปี 
6 6 (1,2,3,4,5,6) 5 

ตัวบ่งช้ีที่  2 การจัดการฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศตาม

โครงสร้างของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจที่เกี่ยวข้อง 
4 4 (2,3,4,5) 4 

ตัวบ่งช้ีที่ 3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 7 7 (1,2,3,4,5,6,7) 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 4 การบริหารภายในองค์กร 5 5 (1,2,3,4,5) 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 5 5 (1,2,3,4,5) 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 6 ระบบและกลไกในการสนับสนุนการประกันคุณภาพ

การศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัย 
5 5 (1,2,3,4,5) 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 7 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู้ 5 5 (1,2,3,4,5) 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 8 ระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 

 
7 7 (1,2,3,4,5,6,7) 5 

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมของทุกตัวบ่งชี้   4.87  
คะแนนระดับคุณภาพ การด าเนินงานระดับดีมาก 

 

ส่วนที่ 4 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
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ภาคผนวก 

 
 1. รายชือ่คณะกรรมการด าเนินงานการพัฒนาระบบราชการ ประกันคุณภาพและการพัฒนา  
    สถาบันสู่สากลของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี 

    สถาบันฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
ตามค าสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่ 5042/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการพัฒนา
ระบบราชการ การประกันคุณภาพและการพัฒนาสถาบันสู่สากลของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากร
ธรณี คณะกรรมการประกอบด้วย 

 คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง  จินตสกุล  ประธานกรรมการที่ปรึกษา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ เพ็ชรประยูร  กรรมการที่ปรึกษา 
 ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี    กรรมการที่ปรึกษา 

                  ดร.ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ์    กรรมการที่ปรึกษา 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
  นางปัทมาภรณ์  อ าไพกูล    ประธานกรรมการ 
  นางสาววรางคณา นามแสง    กรรมการ 
  นางสาวณัฐกฤตา บุษรา    กรรมการ 
  นางสาวกรองแก้ว เจนจิตไพบูลย์   กรรมการ 
  นางลาวัลย์ ตอสกุล     กรรมการ 
  นางสาวช่อผกา สุวรรณโอภาศรี   กรรมการ 
  นางสาวนุชนารถ  จันทร์พิทักษ์   กรรมการและเลขานุการ     

 นางสาวนัทภร อาษาสุวรรณ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

2. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี 2558 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน ฯ 
        ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง    ประธานกรรมการ 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตุลา คมกฤต มโนรัตน์  กรรมการ 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวียา ปรารถนาดี  กรรมการและเลขานุการ 
        นางสาวรชยา วราจิตเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 

ส่วนที่ 5 
ภาคผนวก 
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3. อักษรย่อของหน่วยงาน           
                 สม.   : สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ     
                            มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 
4.  เป้าหมายการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งช้ีในรอบ  5  ปี  
เป้าหมายการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 - 2562   

 
5.  ภาพกิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษาของกองประกันคุณภาพการศึกษา 

 
                
 

             

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายการด าเนินงาน ปี 2558 - 2562 

2558 2559 2560 2561 2562 
1 การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติ

การประจ าปี 
4 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 

2 การจัดการฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศตามโครงสร้างของ
หน่วยงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจที่เกี่ยวข้อง 

3 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 

4 การบริหารภายในองค์กร 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 

5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 

6 ระบบและกลไกในการสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัย 

4 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 



 
รายชื่อคณะผู้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ  

ปีการศึกษา 2559 
คณะที่ปรึกษา 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล    
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์  เพ็ชรประยูร     
 3. ดร.วิไลลักษณ์    นาคศรี  
 4. ดร.ดวงสุดา     โชคเฉลิมวงศ์  
      

คณะผู้จัดท ารายงาน 
  1. นางปัทมาภรณ์       อ าไพกูล 
  2. นางสาวนุชนารถ    จันทร์พิทักษ์  
  3. นางฟ้าสาง       สาอุตม์  
  4. นางสาวนัทภร          อาษาสุวรรณ 

 
ผู้ออกแบบปก 
นางสาวปาริชาต  กรวยนอก  
 

ภาพปก 
 http://articulossaberyocio.blogspot.com/2013/09/elefantes-prehistoricos-1-parte.html 
 
                      
                            
       
 

 


