
 
 

 
 
 รายงานการประเมินตนเองฉบับน้ีเป็นรายงานท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของ
หน่วยงานตามระบบและกลไกท่ีมหาวิทยาลัยได้กําหนดขึ้น ประจําปีการศึกษา 2561 เพ่ือให้หน่วยงานได้ทราบ
สถานภาพที่แท้จริงของหน่วยงาน อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ต้ังไว้
อย่างต่อเน่ือง การประเมินคุณภาพที่มีประสิทธิภาพน้ัน หน่วยงานรับการประเมิน จําเป็นต้องกําหนดบทบาท
หน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงาน ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งช้ี
และตัวบ่งช้ีสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของ สกอ ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งช้ี การจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองฉบับน้ีได้จัดทําขึ้นตามรูปแบบและคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาสายสนับสนุนที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้กําหนด 
 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ หวังเป็นอย่างย่ิงว่าข้อมูลและการรายงานการประเมินตนเองหน่วยงานฉบับ
น้ีจะสามารถสะท้อนผลการดําเนินงาน ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพียงพอสําหรับรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายในให้กับผู้ประเมินคุณภาพได้ ตลอดจนสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้เป็นอย่างดี 
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สารบญั 



บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
ผลการประเมนิตนเองของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 

 

  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้กําหนดให้มีระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษาภายใน โดยอาศัย
ตัวบ่งช้ี 8 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ ตัวบ่งช้ีท่ี 1 การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจําปี   
ตัวบ่งช้ีท่ี 2 การจัดการฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศตามโครงสร้างของหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนพันธกิจท่ี
เกี่ยวข้อง ตัวบ่งช้ีท่ี 3 การบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวบ่งช้ีท่ี 4 การบริหารภายในองค์กร ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพของหน่วยงาน ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ระบบและกลไกในการสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งช้ีท่ี 7 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตัวบ่งช้ีท่ี 8 ระบบ
บริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
 ผลการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา               
ท้ัง 8 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนผลการประเมินเฉลี่ย 4.63 อยู่ในระดับดีมาก รายละเอียดคะแนนปรากฏดังตารางท่ี  1 

ตารางที่1  สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการประเมิน* คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1 การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์/
แผนปฏิบัติการประจําปี 

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

ตัวบ่งช้ีท่ี 2 การจัดการฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศตาม
โครงสร้างของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจท่ีเก่ียวข้อง 

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

ตัวบ่งช้ีท่ี 3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 6 6 (1,2,3,4,5,6) 5 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4 การบริหารภายในองค์กร 5 5 (1,2,3,4,5) 4 

ตั วบ่ งช้ี ท่ี  5 ระบบและกลไกการประกัน คุณภาพของ
หน่วยงาน 

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

ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ระบบและกลไกในการสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัย 

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

ตัวบ่งช้ีท่ี 7 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 5 3 (1,2,3) 3 
ตัวบ่งช้ีท่ี 8 ระบบบริหารความเส่ียงของหน่วยงาน 
 

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

ค่าคะแนนเฉล่ียรวมของทุกตัวบ่งช้ี   4.63 
คะแนนระดับคุณภาพ การดําเนินงานระดับดี 

 



 

จุดเด่น/แนวเสริมจุดเด่น/จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร/์แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบติัการประจําปี 
จุดเด่น 

1. มีการจัดทําแผนทบทวนตามรอบ 
แนวทางเสริมจุดเด่น 

1.  ควรมีการพัฒนาการถ่ายทอดกลยุทธ์ให้ครอบคลุมย่ังยืนและมีความต่อเน่ือง 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรนําเสนอผลการดําเนินงานความสําเร็จของแผนต่อกรรมการประจําสถาบันเพ่ือจะได้นํา
ข้อเสนอแนะมาพัฒนา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา 
 - ไม่มี 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การจัดการฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศตามโครงสร้างของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจท่ี
เกี่ยวข้อง 
จุดเด่น 
 - ไม่มี 
แนวทางเสริมจุดเด่น 
 - ไม่มี 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการวิเคราะห์เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาสารสนเทศของหน่วยงานให้เห็นเป็นท่ีประจักษ์ เพ่ือเห็น
กระบวนการพัฒนาและการดําเนินการในกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - ไม่มี 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
จุดเด่น 

1. ผู้บริหารมีนโยบายสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเติมเต็มให้บุคลากรทํางานตอบพันธกิจได้ มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และเข้าใจบทบาทของตนเอง 
แนวทางเสริมจุดเด่น 
 1.  ควรกําหนดตัวช้ีวัดระดับแผนพัฒนาบุคลากรให้ชัดเจนและรายงานต่อคณะกรรมการประจําเพ่ือ
รับทราบข้อเสนอแนะ 

2.  ควรส่งเสริมให้บุคลากรทําผลงานเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งมากข้ึน  
จุดท่ีควรพัฒนา 
 - ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - ไม่มี - 



 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 การบริหารงานภายในองค์กร 
จุดเด่น 

1. หัวหน้างานมีความเข้มแข็งและมีการติดตามงานได้ดี มีความรับผิดชอบสูง 
แนวทางเสริมจุดเด่น 

1. เข้าถึงบุคลากรในทุกระดับในทุกปัญหา 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 - ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - ไม่มี - 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ระบบและกลไกการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
จุดเด่น 

1. มีระบบกลไกในการมอบหมายให้ทํางานแทนกันอย่างชัดเจน 
แนวทางเสริมจุดเด่น 

1. ควรพัฒนาตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนทุกแผน 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 - ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - ไม่มี - 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ระบบและกลไกในการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัย 
จุดเด่น 

1. มีการจัดทําแผนครบทุก ๆ ตัว เพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัย 
แนวทางเสริมจุดเด่น 

1. ควรมีการส่งเสริมการนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นธรรม 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 - ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี 7 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
จุดเด่น 

1. มีองค์ความรู้ท่ีสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานอย่างชัดเจน 
แนวทางเสริมจุดเด่น 

1. ควรมีการส่งเสริมการนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นธรรม 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. แผนการจัดการความรู้ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรมีการจัดทําแผนจัดการความรู้ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8 ระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
จุดเด่น 

1. มีการทําแผนบริหารความเส่ียงท่ีละเอียดและชัดเจน 
แนวทางเสริมจุดเด่น 
 - ไม่มี 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 - ไม่มี 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ผู้บริหารและบุคลากรควรมีส่วนร่วมในการพิจารณาความเสี่ยงของหน่วยงานด้วย 
 
 
 
 



 

 

 
1.ชือ่หน่วยงาน ท่ีตั้งและประวัตคิวามเป็นมาโดยย่อ 

ช่ือหน่วยงาน 
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ  
ท่ีตั้ง 
184 ถนนมิตรภาพ - หนองปลิง หมู่ 7 บ้านโกรกเดือนห้า ตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา  
ประวติัความเป็นมาโดยย่อ 
กําเนิดของพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน เริ่มจากศูนย์ข้อมูลท้องถ่ินเพ่ือการพัฒนา นําโดย ดร.ปรีชา    

อุยตระกูล ร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา โดยนายทวิสันต์ โลณานุรักษ์ จัดประชุมสัมมนา ในเรื่อง 
"ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โคราชในทศวรรษหน้า” ท่ีโรงแรมสีมาธานี เม่ือ 17 พฤศจิกายน 2537 
ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล หัวหน้า ภาควิชาภูมิศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา เป็นผู้รับเชิญให้อภิปรายใน
ท่ีประชุม ได้เสนอสถานการณ์วิกฤติของซากดึกดําบรรพ์ไม้กลายเป็นหินในจังหวัดนครราชสีมา พร้อมท้ังเสนอ
โครงการอนุรักษ์ในรูปของอุทยานและพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ขณะน้ัน คือ นายสุพร สุภสร ร่วมประชุมอยู่ด้วยซ่ึงได้ประกาศให้การสนับสนุนการอนุรักษ์โครงการดังกล่าว 
และต่อมาได้อนุมัติงบประมาณ 1 ล้านบาท เม่ือ 11 เมษายน 2538 ให้กับ ผศ.ดร.สมศักด์ิ ทองงอก อธิการบดี
สถาบันราชภัฏนครราชสีมาในขณะน้ัน ดําเนินการจัดทําแผนแม่บทการอนุรักษ์และการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้
กลายเป็นหินข้ึน    

พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินมีพ้ืนท่ี 80.5 ไร่ ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยการสนับสนุนผลักดันจาก
ทุกภาคส่วนและด้วยพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีท่ีทรงสนพระทัย
และให้การสนับสนุนนับแต่การเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการไม้กลายเป็นหินท่ีจัดแสดงโดยมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏนครราชสีมา เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2540 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา    
ด้วยพระองค์ทรงตระหนักในคุณค่าและปรารถนาให้มีการอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหิน รวมท้ังทรงติดตามการ
ดําเนินงานโครงการน้ีตลอดมา  
  การดําเนินงานเพ่ือจัดต้ังอุทยานฯ มีความก้าวหน้ามาเป็นลําดับโดยการร่วมมือและสนับสนุนจาก 
หลากหลายองค์กร เช่น จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ปฏิบัติการ รพช. องค์การบริหารส่วนจังหวัดโยธาธิการ
จังหวัด พรรคชาติพัฒนา สถาบันราชภัฏนครราชสีมาและกรมทรัพยากรธรณี จนเม่ือได้รับงบประมาณผูกพันปี 
2543 – 2545 จํานวน 95 ล้านบาท โดยการเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรม นําโดย รมต.สุวัจน์ ลิปตพัลลภ 
ภายใต้โครงการศูนย์วิจัยเพ่ือการศึกษา  ค้นคว้าอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ ซ่ึงจัดเป็นโครงการเฉลิมพระกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันท่ี 5 ธันวาคม 2542 
งบประมาณดังกล่าวใช้ในการจัดสร้างอาคารต่างๆ จํานวน 17 อาคาร ซ่ึงการก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือ 14 
พฤศจิกายน 2545 และกรมทรัพยากรธรณีได้มอบศูนย์วิจัยฯ ให้จังหวัดนครราชสีมาบริหารจัดการต่อไป ใน
การน้ีจังหวัดนครราชสีมาได้มอบหมายให้สถาบันราชภัฏนครราชสีมา ซ่ึงเป็นผู้ดําเนินการศึกษาซากดึกดํา

ส่วนท่ี 1 
บทนํา
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บรรพ์เชิงวิชาการมาต้ังแต่ต้นเป็นผู้รับผิดชอบและบริหารจัดการศูนย์วิจัยฯ ตามวัตถุประสงค์ในการก่อต้ังต่อไป
โดยทํางานเชิงบูรณาการกับทางจังหวัดและหน่วยงานอ่ืนๆ ภายในจังหวัด  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้เริ่มต้นบริหารศูนย์วิจัยฯ มาต้ังแต่วันท่ี 7 กันยายน 2547 โดยได้ 
จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วิจัยฯ ปีละ 5–10 ล้านบาท นอกจากน้ันยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัด 
นิทรรศการจากจังหวัดนครราชสีมา งบประมาณจัดสร้างร้ัว ถนน และลานจอดรถจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา จนเม่ือปี พ.ศ.2551 ได้รับการอนุมัติเปลี่ยนช่ือศูนย์วิจัยฯ เป็น “สถาบันวิจัยไม้กลายเป็น
หินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ” และยกเป็นหน่วยงานภายในท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ซ่ึงสถาบันมีนิทรรศการแบ่งออกเป็น 3 พิพิธภัณฑ์ด้วยกัน คือ  
  1. พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน มีไม้กลายเป็นหินท่ีมีอายุต้ังแต่ 800,000- 330 ล้านปีและไม้กลายเป็น
หินเน้ือ อัญมณีรวมท้ังไม้กลายเป็นหินตระกูลปาล์ม  
  2. พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดําบรรพ์ มีซากช้างดึกดําบรรพ์จํานวน 10 สกุลจาก 55 สกุลท่ีพบท่ัวโลก เช่น 
ช้างสี่งา ช้างงาจอบ ช้างงาเสียม ฯลฯ  
  3. พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ มีช้ินส่วนของไดโนเสาร์กินพืช และกินเน้ือท่ีพบในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 
พร้อมท้ังมีวิดีโอแอนิเมช่ันให้ชม 

 
2.ปรชัญา อตัลกัษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร ์

ปรัชญา : “เรียนรู้อดีต...เข้าใจปัจจุบัน...จินตนาการอนาคต” 

  (Learning the past, Understanding the present and imagining the future) 
อัตลกัษณ์ : อนุรักษ์ บริการวิชาการ และวิจัยฟอสซิลถ่ินไทย 
วิสัยทัศน์ : สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ จะเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย การเรียนรู้และบริการ

วิชาการ  ด้านบรรพชีวินในระดับชาติและนานาชาติ  และจะเป็นศูนย์กลางการบริหารอุทยานธรณีโคราชระดับ
โลกของยูเนสโก (UNESCO GLOBAL GEOPARK)  รวมท้ังจะเป็นผู้นําของโลกด้านพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน
และช้างดึกดําบรรพ์ และผู้นําของอาเซียนด้านพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ 

พันธกิจ : 
1. สํารวจ รวบรวม อนุรักษ์ซากดึกดําบรรพ์และทรัพยากรธรณีของท้องถิ่น 
2. ศึกษาวิจัย นําเสนอผลงานวิจัย ด้านซากดึกดําบรรพ์และทรัพยากรธรณี 
3. บริการทางวิชาการด้านซากดึกดําบรรพ์ ทรัพยากรธรณีและอุทยานธรณี (Geopark) 
4. บริหารและพัฒนาสถาบันสู่องค์กร “อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก” หรือ “The UNESCO Global 

Geopark” 
เป้าหมาย 
1. บริหารจัดการให้เป็นจีโอพาร์คโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geopark)  และเป็นพิพิธภัณฑ์

ผู้นําของโลกในด้านไม้กลายเป็นหิน ช้างดึกดําบรรพ์ และผู้นําของอาเซียนในด้านไดโนเสาร์ ภายใน พ.ศ. 2562 
และ 2565  ตามลําดับ 

2. พัฒนาสถาบันสู่ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Center of excellence) ของอาเซียน (ASEAN) 
ด้านวิทยาศาสตร์บรรพชีวิน หรือบรรพชีวินวิทยา และเป็นเสาหลักของโคราช “มหานครแห่งบรรพชีวิน” 
(Paleontopolis) 
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3. พัฒนาและจัดหาอาจารย์ นักวิจัย ระดับปริญญาเอกท่ีเก่ียวกับซากดึกดําบรรพ์ และมีประสบการณ์
ศึกษาวิจัย ตีพิมพ์ผลงานวิจัย หรือนําเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ให้มีจํานวนไม่ตํ่ากว่า 10 คน ใน พ.ศ. 
2562 

4. มีผลงานวิจัยด้านซากดึกดําบรรพ์และธรณีวิทยา ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหรือ
นําเสนอในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ ไม่ตํ่ากว่า 20 เรื่องในช่วง 5 ปี 

5. จัดหรือร่วมจัดประชุมวิชาการโลกหรือนานาชาติ ด้านบรรพชีวินวิทยา ลําดับช้ันหิน ภูมิศาสตร์หรือ
อุทยานธรณี ท่ีมีนักวิชาการเข้าร่วมประชุม ไม่ตํ่ากว่า 100 คน อย่างน้อย 2 ครั้ง 

6. บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพสูงและมีนักท่องเท่ียวทัศนศึกษาไม่ตํ่ากว่า 
250,000 คนต่อปี ใน พ.ศ. 2563 

7. ประชาชนในชุมชนบ้านโกรกเดือนห้าได้รับการฝึกอาชีพหรือมีงานทําหรือมีรายได้เพ่ิมข้ึน อาจจะ
โดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 5 ของจํานวนประชากรในหมู่บ้าน 

8. บุคลากรของสถาบันวิจัยฯ มีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะหรือประสบการณ์ในหน้าท่ีการงานโดย
การศึกษาดูงานหรือร่วมประชุมฝึกอบรมสัมมนาภายในหรือต่างประเทศเฉลี่ยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

9. สํารวจ รวบรวมและอนุรักษ์ซากดึกดําบรรพ์ของท้องถิ่นหรือภายในประเทศ ให้เป็นมรดกและเกิด
ประโยชน์ รวมทั้งเป็นความภาคภูมิใจของชุมชนท้องถ่ิน 

10. จัดทําทะเบียนและคลังซากดึกดําบรรพ์ให้ได้มาตรฐานสากล 
11. จัดหาและพัฒนาอุปกรณ์  ครุภัณฑ์และห้องปฏิบัติการการวิจัย  ให้สามารถสนับสนุนการผลิตผล

งานวิจัยท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 
12. ประสานกับองค์กรด้านการท่องเท่ียว เพ่ือดําเนินการให้พิพิธภัณฑ์ของสถาบัน เป็นจุดเริ่มต้นของ

แหล่งท่องเท่ียวใน “เส้นทางไดโนเสาร์อีสาน” และ “เส้นทางช้างดึกดําบรรพ์โคราช - ช้างสุรินทร์” 
13. สร้างการรับรู้ผ่านสื่อมวลชนหลากหลายรูปแบบและต่อเน่ือง  เพ่ือให้ชาวนครราชสีมาได้รู้จักและ

ประชาสัมพันธ์ต่อไปได้ 
14. มีการทําข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ กับองค์กรในท้องถิ่น

ทุกระดับ รวมท้ังองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับซากดึกดําบรรพ์ภายในประเทศและระหว่างประเทศเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้  
เทคนิคการพัฒนาบุคลากร  รวมท้ังการทํางานร่วมกันจํานวนไม่ตํ่ากว่า 5 องค์กร 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสํารวจ รวบรวม อนุรักษ์ซากดึกดําบรรพ์และทรัพยากรธรณีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     

ให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของท้องถ่ินและประเทศ 
2. เพ่ือศึกษาวิจัยให้ได้องค์ความรู้ใหม่ และเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านซากดึกดําบรรพ์และทรัพยากร

ธรณีในระดับชาติและนานาชาติ 
3. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้นอกระบบหรือตามอัธยาศัย ทางด้านซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยา ภูมิศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ให้กับเยาวชน และประชาชนท่ัวไปท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
4. เพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรณีของชุมชนท้องถ่ินและประเทศในรูปแบบอุทยานธรณีโลกหรือ      

จีโอพาร์คโลก (Global Geopark) ของยูเนสโก 
5. เพ่ือสร้างงาน อาชีพ และรายได้เสริมให้กับชุมชนท้องถ่ิน 
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3. โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
โครงสร้างการองคก์ร 
 

 
 
การบริหารงานเทียบเท่ากอง 
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4.รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจําหน่วยงาน 
คณะกรรมการอํานวยการ 

ที่ ชื่อ-สกลุ ตําแหน่ง 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี วัชระเกียรติศักด์ิ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และวิจัย 
3. นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
4. นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
5. นายสุเมธ อําภรณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
6. นายมนตรี ปิยากูล  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
7. ดร.ณัฏฐินี ทองดี  ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
8. ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 

 
คณะกรรมการประจําสถาบัน 

 
คณะกรรมการบริหาร 

ที่ ชื่อ – สกลุ ตําแหน่ง 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเทือง จินตสกุล  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ เพ็ชรประยูร  รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร  
3. ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
4. ดร.ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ์ รองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา

พิพิธภัณฑ์  
5. นางปัทมาภรณ์ อําไพกูล  หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ 

 
 
 
 
 
 
 

ท่ี ชื่อ – สกลุ ตําแหน่ง 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง  จินตสกุล ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ วรรธนะปกรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายพิริยะ วัชจิตพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ดร.นารีรัตน์ บุญไชย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี กรรมการ 
6. นางปัทมาภรณ์  อําไพกูล กรรมการและเลขานุการ 
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5. จํานวนบุคลากร  
ประเภท จํานวน 

(คน) 
วุฒกิารศกึษา 

ต่ํากว่า
ปรญิญาตร ี

ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก 

สายวิชาการ 7 0 0 0 7 
1. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 6 0 0 0 6 
2. ลูกจ้างช่ัวคราว 1 0 0 0 1 

สายสนับสนุน 46 22 16 8 1 
1. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 16 3 9 5 0 
2. พนักงานราชการ 3 0 0 3 0 
3. ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 10 2 5 0 1 
4. ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 17 17 2 0 0 

รวม 53 22 16 8 8 
 
 พนักงานสายวิชาการ 

ที่ ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเทือง  จินตสกุล ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์  เพ็ชรประยูร รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 
3. ดร.วิไลลักษณ์  นาคศรี รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
4. ดร.ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ์ รองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิฆเนศ  ทรงธรรม อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
6. ดร. วิภานุ  รักใหม่ อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

7. ดร.จรูญ  ด้วงกระยอม อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   

 
พนักงานราชการ 

ที่ ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง 
1. นางสาวนุชนารถ  จันทร์พิทักษ์ นักจัดการงานท่ัวไป 
2. นางสาวสุพรรณี โชคคุณ นักวิชาการศึกษา 
3. นางสาวกฤตยาภัทร สุขสุทธ์ิ นักวิเทศสัมพันธ์ 

 

พนักงานสายสนับสนุน 
ที่ ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง 
1. นางปัทมาภรณ์  อําไพกูล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 
2. นางนันทนา  กุลพฤทธ์ิเมธา นักวิชาการพัสดุ 
3. นางลาวัลย์  ตอสกุล มัคคุเทศก์  
4. นางอรวรรณ จรปรุ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 
5. นายประภาส จันทร์สม นักวิชาการช่างศิลป์ 
6. นางสาววนิดา คอนจอหอ นักวิชาการช่างศิลป์ 
7. นางสาวสุภัทรา บุญลําพู นักวิชาการช่างศิลป์ 
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ที่ ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง 
8. นางสาวณัฐกฤตา  บุษรา นักประชาสัมพันธ์ 
9. นางสาวกรองแก้ว เจนจิตไพบูลย์ นักธรณีวิทยา 
10. นางนันทิดา ยุ่นกระโทก นักวิทยาศาสตร์ 
11. นางสาวช่อผกา สุวรรณโอภาศรี นักวิชาการเงินการบัญชี 
12. นางสาววรางคณา นามแสง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 
13. นางสาวปิยวดี พิพัฒน์วัชรา นักวิชาการพัสดุ 
14. นายสมเกียรติ สิบพลกรัง ช่างไฟฟ้า 
15. นายพิศณุ กุลพฤทธ์ิเมธา ช่างเทคนิค 
16. นายสุพจน์ สีสังบุญ พนักงานขับรถ 

  
 

 ลูกจ้างชัว่คราวรายเดือน 

ที่ ชื่อ  -สกลุ ตําแหน่ง 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอล เจ. โกรดิ นักวิจัย 
2. นางสาวปาริชาต  กรวยนอก ผู้ช่วยนักวิจัย 
3. นางสาวอุไรวรรณ ประเสริฐสังข์  มัคคุเทศก์ 
4. นางสาวนัทภร อาษาสุวรรณ  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  
5. นางสาวมยุรี ยศกลาง ผู้ช่วยช่างศิลป์ 
6. นางฟ้าสาง สาอุตม์ ธุรการ 
7. นางสาวไพรินทร์ สิบพลกรัง  มัคคุเทศก์ 
8. นางสาวชลธิชา ลายหม่ืนไว มัคคุเทศก์ 
9. นางสาวยุพาภรณ์  เปล้ากระโทก  มัคคุเทศก์ 
10. นางสาวนฤมล  ลายหม่ืนไว มัคคุเทศก์ 

  
 

 ลูกจ้างชัว่คราวรายวัน 

ที่ ชื่อ  -สกลุ ตําแหน่ง 
1. นายบุญธรรม รวมดอน รักษาความปลอดภัย 
2. นายเจริญ  แพปรุ รักษาความปลอดภัย 
3. นายบุญชิด  สินใหม่ รักษาความปลอดภัย 
4. นางลําไพ  โหราฤทธ์ิ พนักงานรักษาความสะอาด 
5. นางสาวพยอม  ใสใหม่ พนักงานรักษาความสะอาด 
6. นางฉันทนา ไกรกลาง พนักงานรักษาความสะอาด 
7. นายวิตร์ รักมิตร คนสวน 
8. นายผล เสือสูงเนิน คนสวน 
9. นายสุธน  รวมดอน คนสวน 
10. นางดํารงค์  คนคม คนสวน 
11. นายสุริพล  ปราบจะนด คนสวน 
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ที่ ชื่อ - สกลุ ตําแหน่ง 
12. นายเอกรัฐ คเชนทร์ชาติ คนสวน 
13. นายสุธี  รวมดอน คนสวน 
14. นางสาวจีรนันท์  แช่มพุดซา พนักงานขายของท่ีระลึก 
15. นางสาวสัมพันธ์ คะเชนทร์ชาติ พนักงานขายบัตร 
16. นางสาวศิริพร  เพ็ญใหม่  ธุรการ 
17. นายมงคล องอาจ ผู้ช่วยช่างท่ัวไป 

 
 

6.วิธีการประเมิน 
1.การวางแผนการประเมิน 

การเตรยีมและวางแผนก่อนการตรวจเย่ียม คณะกรรมการประเมินได้กําหนดตารางวันเวลาท่ีจะ
เข้าประเมิน  โดยตกลงร่วมกันกับสํานักงานอธิการบดีและเม่ือได้รับรายงานการประเมินตนเองของสํานักงาน
อธิการบดีแล้ว คณะกรรมการประเมินศึกษารายงานการประเมินตนเอง ตามท่ีได้รับมอบหมายประธานได้ประชุม
ช้ีแจงคณะกรรมการประเมิน  ถึงวิธีการประเมิน และการเขียนรายงาน 
การดําเนินการระหว่างการตรวจเย่ียมคณะผู้ประเมินได้ดําเนินการตามลําดับดังน้ี 

1. คณะกรรมการประเมินพบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานช้ีแจง 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน ช้ีแจงกําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินกับทีมบริหาร
ของสํานักงานอธิการบดีบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดีให้คณะกรรมการประเมินทราบ
และซักถาม 

2. การสัมภาษณ์ ได้ดําเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และบุคลากร 
3. ศึกษาเอกสารหลักฐานจากรายงานการประเมินตนเอง คู่มือต่าง ๆ ผลการประเมิน

คุณภาพภายในในปีท่ีผ่านมา และหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆ 
4. เย่ียมชมหน่วยงาน  ห้องปฏิบัติการ  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารและ

ผู้เกี่ยวข้อง   
การดําเนินงานหลังการตรวจเย่ียม 

1. เม่ือเสร็จการตรวจเย่ียมในวันแรกประธานได้กําหนดให้ทุกคนมาประชุมสรุปผลงาน  
2. สรุปผลการประเมินและนําเสนอปากเปล่า ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ สํานักงานอธิการบดี

รับทราบและร่วมอภิปรายผลการประเมิน 
3. สรุปรายงานประเมิน จัดทํารูปเล่มส่งให้กับสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ 
2. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 

กําหนดให้กรรมการท่ีตรวจประเมิน  ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ จากน้ันนําข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการทุกคนเพ่ือร่วมกันตัดสินผลในทุกองค์ประกอบและทุกตัว
บ่งช้ี  และในการนําเสนอผู้บริหารและทีมงานของสํานักงานอธิการบดีได้เปิดโอกาสให้บุคลากรของสํานักงาน
อธิการบดีสามารถแสดงความคิดเห็นโต้แย้งในผลการประเมินได้  โดยต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์มาแสดง 
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เกณฑ์การตัดสินผลการประเมิน 
 กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีเป็น 5 ระดับ มีคะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5 กรณีท่ีไม่
ดําเนินการใด ๆ หรือดําเนินการไม่ครบท่ีจะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนน  โดยมีความหมายของคะแนน 
ดังน้ี  
 

คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 

 



 

 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพ
การศกึษาภายในปีการศึกษา 2560 

การพฒันาของหน่วยงานในปีการศกึษา 2561 

1 . ควรมีการนํ าเสนอผลการ ดํ าเนิ น งาน
ความสําเร็จตามแผนต่อกรรมการประจํา
สถาบันเพ่ือจะได้นําข้อเสนอแนะมาพัฒนา 
2. ควรมีการกําหนดวิสัยทัศน์เป็นข้อความที่ไม่
ยาวเกินไปท่ีเป็นภาพในอนาคตของหน่วยงานท่ี
สะท้อนให้เห็นสภาพท่ีดีกว่าเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
มีความท้าทายเพ่ือจูงใจให้บุคลากรร่วมมือใน
การทํางานเพ่ือให้ไปจุดหมายท่ีกําหนดไว้  
3. ควรมีการกําหนดตัวบ่งช้ีความสําเร็จของ
แผนยุทธศาสตร์ ท่ีสามารถวัดความสําเร็จตาม
วิสัยทัศน์ท่ีกําหนดไว้ได้อย่างชัดเจน 
4. ควรมีการจัดทํารูปแบบมาตรฐานรายงานผล
การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้การ
จัดทํารายงานมีความชัดเจนมีรายละเอียดท่ี
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.จัดทําแผนยุทธศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2562-
2566 
2.ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจําปี 
3.จัดทําแผนปฏิบัติการประจําและรายงานผล
การดําเนินงานประจําปี 
 
 

1.ควรมีการวิเคราะห์ เพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
สารสนเทศของหน่วยงานให้เห็นเป็นท่ีประจักษ์ 
เพ่ือเห็นกระบวนการพัฒนาและการดําเนินการ
ในกระบวนการและข้ันตอนต่าง ๆ 

1.จัดทําคําสั่งคณะทํางาน ทําแผนสารสนเทศ
ของสถาบัน 
2.อัพเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
3. แบบประเมินเว็บไซต์ 
4.เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์ 

1. ควรเพ่ิมการถ่ายทอดความรู้เพ่ือให้สามารถ
ทํ างานแทน กันได้อ ย่างชัด เจน  เช่น  การ
หมุนเวียนงาน (Job Rotation) การเผยแพร่
คู่มือปฏิบัติงาน การ Coaching ให้แก่ Buddy 

1.ทุกคนต้องได้รับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ในสายงานของตนเอง 
2.พนักงานทุกคนให้จัดทํา KPI  
3.พนักงานทุกคนเม่ือไปอบรมกลับมาต้องมีการ
ถ่ายทอดและเขียนแบบฟอร์มผลสัมฤทธิ์ของงาน
ส่งหัวหน้างานด้วย 
4.หัวหน้างานต้องมีการติดตามงานอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 
5.ให้พนักงานเขียนคู่มือการปฏิบัติงานของ
ตนเองเพ่ือนํามาถ่ายทอดและทํางานแทนกัน 

ส่วนท่ี 2 

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพ
การศกึษาภายในปีการศึกษา 2560 

การพฒันาของหน่วยงานในปีการศกึษา 2561 

1. ควรพัฒนาตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนทุก
แผน (ตัวบ่งช้ีท่ี 6) 

1. จัดทําแผนงานวิจัย 
2. จัดทําแผนจัดการความรู้ 
3. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
4. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
5. จัดทําแผนสารสนเทศ 
6. จัดทําแผนประกันคุณภาพ 

1. ควรมีการจัดทําแผนการจัดการความรู้ท้ังใน
ระยะสั้นและระยะยาว และนําความรู้ท่ีได้จาก
การจัดการความรู้ มาทําเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงาน 

1.กําหนดการทํา KM ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 สถาบันจะนําประเด็น “คู่มือการ
ปฏิบัติงาน เรื่อง การกรอกระดูก” เพ่ือเผยแพร่
ให้บุคลากรสามารถทํางานแทนกันได้และส่วนท่ี
เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจและเห็นภาพและท่ีมา
ของการได้มาซ่ึงซากดึกดําบรรพ์ 

 



 
 
 

  
 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 1 : การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจําปี 
ผู้กํากับดแูล 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง  จินตสกุล    
2. ดร.ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ์ 
3. นางปัทมาภรณ์  อําไพกูล   .     

โทรศัพท์ 
1. 08-7257-2271 
2. 09-1827-8008 
3. 08-4803-5989 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล    
นางสาวนุชนารถ จันทร์พิทักษ์    

โทรศัพท์ 
08 –5494 - 0868 

เกณฑ์การประเมนิ 

  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 - 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 - 7 ข้อ 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการจัดทําและทบทวนแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับพันธ

กิจของหน่วยงานและเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน 
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
            สถาบันมีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทําและ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจําปี พ.ศ. 2562-2566 เพ่ือเป็นการทบทวน 
วิ เคราะห์และเป็นการประเมินสภาพแวดล้อมภายในสถาบันและ
สภาพแวดล้อมภายนอกในปัจจุบันท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการบริหารและขับเคล่ือนสถาบันตามพันธกิจหลักของ
สถาบัน ท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (สม.1.1- 1.2)  
           โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนในสถาบัน ช่วยกันเสนอแนะ
หรือปัญหาจากการปฏิบัติงาน หรือแนวทางการพัฒนาในอนาคตเพื่อนํามา
กําหนดและจัดทําแผนปฏิบัติงานและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ จากน้ัน
ก็มีการนําแผนท่ีได้ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงร่วมกันของบุคลากรนําเสนอในท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันคร้ังท่ี 1/2562 
 และกรรมการประจําสถาบัน เพื่อได้มาซ่ึงแผนท่ีสมบูรณ์และนํามาลงสู่
แผนการปฏิบัติจริง (สม.1.3-1.5)  
สถาบันมีประเด็นยุทธศาสตร์ท้ังหมด 3 ด้าน ดังน้ี 

1. การศึกษาวิจัยและอนุรักษ์ซากดึกดําบรรพ์ มีจํานวน 10 โครงการ 
2. ส่งเสริมและบริการวิชาการ มีจํานวน 9 โครงการ 
3. การบริหารจัดการท่องเท่ียวแบบมุ่งเน้นคุณภาพและย่ังยืน มีจํานวน 21 

โครงการ 
    โดยรวมท้ังหมดมีจํานวน 40 โครงการ ซ่ึงมีผลการดําเนินงานบรรลุตาม
แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันท่ีต้ังไว้ (สม.1.6) 

 
 
 
สม.1.1 รายงานโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ืองการจัดทําและทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ประจําปี พ.ศ. 2562-
2566  
สม.1.2 แผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน 
ประจําปี พ.ศ. 2562-2566  
สม.1.3 คําส่ังให้บุคลากรของสถาบัน
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องการจัดทําและทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ประจําปี พ.ศ. 2562-
2566  
สม.1.4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งท่ี 
1/2562 เรื่องการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ประจําปีของสถาบัน  
วันท่ี 8 ก.พ. 2562 
สม.1.5 รายงานการประชุมกรรมการ
ประจําสถาบัน ครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 3 
พ.ค. 2562 

สม.1.6 รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 2562 

ส่วนท่ี 3 

รายงานการประเมินตนเอง 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 2 มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานและแปลงแผน

ยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ท่ีมีการกําหนดตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายท่ีวัด
ความสําเร็จไปสู่การปฏิบัตงิานไปยังหน่วยงานในสังกัดอย่างเป็นระบบ 
        สถาบันมีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และจัดทําแผนปฏิบัติการการ
ประจําปี พ.ศ. 2562 นําไปสู่การปฏิบัติและดําเนินงานของแต่ละฝ่าย โดยมี
การกําหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย กําหนดกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จและ 
กําหนดผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุตามตัวช้ีวัด
ท่ีตั้งไว้ รวมถึงมีการติดตามงานตามผู้รับผิดชอบของงานน้ัน ๆ ได้อย่างเป็น
ระบบ ผ่านคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อให้การดําเนินงานในภาพรวม
ของสถาบันบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน (สม.1.7 -1.9) 

 
 
 
 
สม.1.7 แผนปฏิบัติการประจําปี 
พ.ศ. 2562  
สม.1.8 รายงานการประชุมฝ่ายวิจัย  
สม.1.9 รายงานการประชุมสํานักงาน
ผู้อํานวยการ  

 3 มีตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจําปี   และ
ค่าเป้าหมายของ แต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
       สถาบันมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2562  (สม.1.10) ท่ีระบุ
กิจกรรมหรือโครงการท่ีจะดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมหรือโครงการภายใต้งบประมาณประจําปี 
พ.ศ. 2562 เพื่อวัดความสําเร็จผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
 (สม.1.11)       

 
 
 
สม .1 .10 แผนปฏิบัติการประจําปี 
พ.ศ. 2562 
สม.1.11 แผนปฏิบัติการ งบประมาณ 
ประจําปี พ.ศ. 2562 

 4 มีการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์/แผนกล
ยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจําปีอย่างน้อยร้อยละ80 
      สถาบันมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี พ .ศ. 2562 
ประกอบด้วย ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมหรือโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาดําเนินการเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของสถาบัน ได้แก่ การสํารวจ 
รวบรวม อนุรักษ์ซากดึกดําบรรพ์และทรัพยากรธรณีของท้องถิ่น รวมถึง
กิจกรรมการขับเคล่ือนสถาบันสู่องค์กร “อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก” 
หรือ “The UNESCO Global Geopark” ซ่ึงบรรลุตามแผนท่ีตั้งไว้   
(สม.1.12) 

 
 
สม.1.12 แผนปฏิบัติการและรายงาน
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปี พ.ศ.2562 

 5 มีการตดิตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 
อย่างน้อย ปีละ 2 ครัง้ ต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือสายบังคับบัญชาท่ีสูงขึ้นไป 
      สถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 
พ.ศ. 2562 เพื่อติดตามผลการดําเนินงานและทราบผลการดําเนินงานบรรลุ
แล้วเสร็จตามระยะเวลาหรือไม่ และมีการติดตามรอบ 6 เดือนและรอบ 12 
เดือน และรายงานผลการดําเนินงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถาบัน (สม.1.13 -1.15) 

สม.1.13 รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําปี  
พ.ศ. 2562 
สม.1.14 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 1/2562
วันท่ี 8 ก.พ. 2562 เร่ืองติดตามและ
รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี รอบ 6 เดือน  
สม.1.15 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งท่ี 
3/2562 วันท่ี 19 ก.ค. 2562 เร่ือง
ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําปี รอบ 12 
เดือน  
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 6 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนยุทธศาสตร์/แผนกล

ยุทธ์ อย่างน้ีปีละ 1 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
และสายบังคับบัญชาท่ีสูงขึ้นไป 
          สถาบันมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. 2562  
ท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ประจําปี พ.ศ. 2562-2566 ท่ีมีเกณฑ์ตัว
บ่งช้ีและการประเมินผลค่าเป้าหมายจากกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ โดย
สถาบันมีผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการบรรลุ
ตามแผนท่ีวางไว้และได้นําผลการดําเนินงานดังกล่าวเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบัน (สม.1.16 – 17) 

 
 
สม.1.16 รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําปี  
พ.ศ. 2562 
สม.1.17 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบัน ครั้งท่ี 
2/2562 วันท่ี 8 ส.ค. 2562  

 7 มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงานและสายบังคับบัญชาท่ีสูงขึ้นไป เพื่อนําผลไปปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจําปีในปีงบประมาณถัดไป 
          สถาบันมีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปี พ.ศ.2562 ผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันและนํา
ปัญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงานตามแผน ซ่ึงมีข้อเสนอ เช่น  
มีกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีอยู่นอกเหนือจากแผนซ่ึงมีความจําเป็นท่ีสถาบันต้อง
ดําเนินการหรือจัดกิจกรรมน้ัน ๆ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของสถาบัน แต่
งบประมาณไม่เพียงพอเน่ืองจากกิจกรรมดังกล่าวไม่ได้ระบุไว้ในแผน 
 (สม.1.18) 

 
 
 
 
สม.1.18 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบัน ครั้งท่ี 
2/2562 วันท่ี 8 ส.ค. 2562 

 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมายการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกับค่าเป้าหมาย 

7 ข้อ 5 ข้อ 
(ข้อ 1,2,3,4,5,6,7) 

5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
จุดเด่น 
 สถาบันมีดําเนินงานท่ีสามารถบรรลุผลสําเร็จตามตัวบ่งช้ีในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ครบถ้วน 
 

แนวทางเสริมจุดเด่น 
 - ไม่มี – 
 

จุดที่ควรพฒันา 
 ควรระบุความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์ของสถาบันและควรปรับปรุงตัวบ่งช้ี
ความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการประจําปี ไม่ควรวัดจากร้อยละของจํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีบรรลุผล
เท่าน้ัน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - ไม่มี – 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี 2  : การจัดการฐานข้อมลูหรือระบบสารสนเทศตามโครงสร้างของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจท่ีเกี่ยวขอ้ง 
ผู้กํากับดแูล 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง  จินตสกุล    
2. นางปัทมาภรณ์  อําไพกูล        

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

ผู้จัดเก็บขอ้มูล    
1. นางสาวนุชนารถ จันทร์พิทักษ์   
2. นางสาววรางคณา นามแสง 

โทรศัพท์ 
08 –5494 – 0868 
08 –2144 –7975 

เกณฑ์การประเมนิ 
 
 
 
 

 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 - 6 ข้อ 

 
       รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนพันธกิจของหน่วยงาน 
        สถาบันมีการวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของสถาบัน โดยมีการประชุมของคณะกรรมการ
ประสานงานด้านสารสนเทศของสถาบัน (สม.2.1)  เพื่อวิเคราะห์ วางแผน วาง
ระบบในการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับ
พันธกิจของสถาบัน โดยจัดทําเป็นแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ และระบุตัวช้ีวัด
ความสําเร็จของแผน (สม.2.2 - 2.3)  และนําเสนอแผนเพ่ือดําเนินการผ่านท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารของสถาบัน (สม.2.1 - 2.4) 
 
        
 
 

สม.2.1 คําส่ังท่ี 5464/2560 
วันท่ี 20 พ.ย. 2560 
สม.2.2 รายงานการประชุมคณะ
กรรมกรรมการประสานงานฯ 
ครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 23 ม.ค. 
2562 
สม.2.3 แผนการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
ของสถาบัน 
สม.2.4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบัน 
ครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 8 ก.พ. 
2562 

 2 มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ หรือมีการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศอย่างชัดเจน 
       สถาบันมีพันธกิจในการดําเนินงาน โดยมี 4 ด้าน ประกอบด้วย    
1. สํารวจ รวบรวม อนุรักษ์ซากดึกดําบรรพ์และทรัพยากรธรณีของท้องถิ่น 
2. ศึกษาวิจัย นําเสนอผลงานวิจัย ด้านซากดึกดําบรรพ์และทรัพยากรธรณี  
3. บริการทางวิชาการด้านซากดึกดําบรรพ์ ทรัพยากรธรณีและอุทยานธรณี 
(Geopark)  
4. บริหารและพัฒนาสถาบันสู่องค์กร “อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก” หรือ “The 
UNESCO Global Geopark” 
       โดยสถาบันได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศหรือมีการ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน และนําข้อเสนอเข้า
สู่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของสถาบัน (สม.2.5) โดยแบ่งออกเป็นแต่ละ
ด้าน ดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สม.2.5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบัน 
ครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 8 ก.พ. 
2562 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. สํารวจ รวบรวม อนุรักษ์ซากดกึดาํบรรพแ์ละทรัพยากรธรณีของ
ท้องถิ่น  

      สถาบันได้จัดทําระบบฐานข้อมูลทะเบียนซากดึกดําบรรพ์ จากการศึกษา 
สํารวจ รวบรวมจากภาคสนาม  และนําช้ินซากดึกดําบรรพ์มาศึกษาวิจัยและทํา
การอนุรักษ์ เพื่อเป็นการบริหารจัดการในการจัดเก็บช้ินซากดึกดําบรรพ์จึงมีการ
จัดทําทะเบียนประวัติของซากดึกดําบรรพ์เพื่อเป็นฐานข้อมูลและทําให้สามารถ
ค้นหาซากดึกดําบรรพ์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว   

 
 

ระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนซากดึกดําบรรพ์ (สม.2.6) 
 

2. ศึกษาวิจัย นําเสนอผลงานวิจัย ด้านซากดึกดําบรรพ์และทรัพยากรธรณี 
         สถาบันมีการศึกษา วิจัยเก่ียวกับซากดึกดําบรรพ์และทรัพยากรธรณีโดยมี
การศึกษาวิจัยร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ และมีการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการ รวมถึงมีการนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
ท้ังระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยออกสู่สาธารณะใน
ระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันอย่างต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบัน  

 
นักวิจัยของสถาบันมีการศึกษาวิจัยและนําเสนอผลงานวิจัย 

ตามลิงก์ ผลงานวิจัย 
http://www.khoratfossil.org/museum/index.php?option=com_conten

t&task=view&id=21&Itemid=33 (สม.2.7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สม.2.6 ระบบฐานข้อมูลงาน
ทะเบียนซากดึกดําบรรพ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สม.2.7 การเผยแพร่ข้อมูล
งานวิจัยของสถาบัน 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. บริการทางวิชาการด้านซากดึกดําบรรพ์ ทรัพยากรธรณีและอุทยานธรณี 
(Geopark)  
     สถาบันมีการให้บริการทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้านซากดึกดํา
บรรพ์ บรรพชีวินวิทยา ธรณีวิทยาและอุทยานธรณี สําหรับบุคคลภายในและ
ภายนอก ได้แก่ 
     1.การจัดโครงการฝึกอบรม กิจกรรมเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลในระบบออนไลน์ ผ่านทาง
เว็บไซต์และเฟสบุคของสถาบัน 
     2. การเป็นท่ีปรึกษาทางวิชาการ การเป็นท่ีปรึกษาโครงการวิจัยต่าง ๆ 
     3. การให้บริการเคร่ืองมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
 

 
 

การเผยแพร่ข้อมูลการจัดโครงการฝึกอบรม 
http://

www.khoratfossil.org/museum/index.php?option=com_content&tas
k=view&id=329&Itemid=354 (สม.2.8) 

 

 
การเป็นท่ีปรึกษาทางงานวิจัยข้ึนทะเบียนศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษา

https://www.consultant.pdmo.go.th/ (สม.2.9) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สม.2.8 การเผยแพร่การจัด
โครงการฝึกอบรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สม.2.9 การเป็นท่ีปรึกษาทาง
งานวิจัย 
 
 



18 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 

 
 

การให้บริการเคร่ืองมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
http://

www.khoratfossil.org/museum/index.php?option=com_content&task
=view&id=312&Itemid=337 (สม.2.10) 

 
4. บริหารและพฒันาสถาบันสู่องค์กร “อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก” หรอื “The 
UNESCO Global Geopark” 
      สถาบันมีการพัฒนาสถาบันเพ่ือมุ่งสู่อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก โดยมี
การศึกษางาน การจัดนิทรรศการอุทยานธรณี การประชุมวิชาการต่างประเทศ
รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ในเรื่องอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลกผ่าน
การรับรองจากยูเนสโก โดยเช่ือมโยงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันไปสู่
เว็บไซต์ของอุทยานธรณีโคราช  
 

 

 
 

พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินเป็นแหล่งหน่ึงใน 35 แหล่งในโคราชจีโอพาร์ค 
https://www.khoratgeopark.com/kgp (สม.2.11) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สม.2.10 การให้บริการเครื่องมือ
และห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สม.2.11 เว็บไซต์ของอุทยาน
ธรณีโคราชท่ีเช่ือมโยงกับ 
สถาบัน 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 

 
 

เฟสบุคของอุทยานธรณีโคราช 
https://www.facebook.com/KhoratGeopark/ (สม.2.12) 

 
 

 
 

การเผยแพร่การพัฒนาสถาบันเพื่อมุ่งสู่อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก โดยมี
การศึกษางาน การจัดนิทรรศการอุทยานธรณี การประชุมวิชาการต่างประเทศ

http://www.khoratfossil.org/museum/index.php?option=com_frontp
age&Itemid=40 (สม.2.13) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สม.2.12 เฟสบุคของอุทยาน
ธรณีโคราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สม.2.13 การพัฒนาสถาบันเพ่ือ
มุ่งสู่อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 3 ระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อ

การสืบค้นเผยแพร่สามารถนําไปใช้ประโยชน์และจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
          3.1 สถาบันมีระบบการตรวจสอบข้อมูลก่อนนําขึ้นเว็บไซต์โดยหัวหน้า
งานผู้รับผิดชอบในเน้ือหาท่ีต้องการนําขึ้นเว็บไซต์ของสถาบันเพื่อความถูกต้อง
ของข้อมูลโดยแต่ละกลุ่มงาน งานวิจัยของสถาบันจะมีการตรวจสอบความถูกต้อง
ผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยก่อนเผยแพร่ และข้อมูลการ
ดําเนินงานต่าง ๆ ภายในสถาบันจะนําส่งข้อมูลข่าวสารในส่วนท่ีตนเองรับผิดชอบ
ให้กับผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ของสถาบันเพื่อให้เว็บไซต์มีการอัพเดทข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน (สม.2.14-15) 
         3.2 สถาบันมีการออกแบบระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศให้
สะดวกรวดเร็วต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถสืบค้นข้อมูลและการเผยแพร่
ข้อมูลอย่างรวดเร็ว มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสามารถสืบค้นข้อมูลย้อนกลับ
ได้ ได้แก่ งานสํานักงาน มีระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บและค้นหาเอกสารใน
ระบบงานสารบรรณท่ีมีระบบจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ เฟสบุค ไลน์สําหรับเจ้าหน้า
ของสถาบันเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง รวดเร็ว  กลุ่มงานวิจัย
และบริการวิชาการมีระบบฐานข้อมูลทะเบียนซากดึกดําบรรพ์ กลุ่มงาน
พิพิธภัณฑ์มีระบบฐานข้อมูลสถิตินักท่องเท่ียว (สม.2.16-21) ดังนี้ 
 
         1.ระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บไฟล์การไปราชการ อบรม ศึกษาวิจัย จัด
นิทรรศการโดยแยกเป็นรายบุคคล เพื่อให้สะดวกและรวดเร็วต่อการค้นหาข้อมูล
และจัดทํารายงานต่อผู้บริหาร 
 

 
ระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลไปราชการ อบรมของบุคลากร (สม.2.16) 

 
 
 
 

 
 
 
สม.2.14 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
 
สม.2.15 ตารางตรวจสอบความ
ถูกต้องงานสารสนเทศของ
สถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สม.2.16 ระบบฐานข้อมูลของ
การไปราชการ อบรมของ
บุคลากรจําแนกรายบุคคล 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
           2. สถาบันได้สร้างส่ือออนไลน์ คือ เฟสบุ๊ค เพ่ือเป็นการแจ้งผลการ
ดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับซากดึก
ดําบรรพ์และทรัพยากรธรณีในปัจจุบัน โดยใช้ช่ือ “พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ”  
 

 
 

เฟสบุคของสถาบัน 
https://www.facebook.com/koratfossil/?fref=ts (สม.2.17) 

 
     3. สถาบันได้สร้างโปรแกรมโซเชียลคือ Line@ (ไลน์แอด) Official Account 
ของสถาบัน เพื่อแจ้งข่าวสารข้อมูลการดําเนินงานต่าง ๆ ของสถาบันสําหรับ
บุคลากรของสถาบัน (สม.2.18) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สม.2.17 ภาพประกอบเฟสบุค
ของสถาบัน 
 
สม.2.18 ภาพไลน์กลุ่มของ
สถาบัน 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
     4. กลุ่มงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลของ
งานทะเบียนซากดึกดําบรรพ์เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น เผยแพร่และนําไปใช้ไป
ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและได้มีการบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (สม.2.19) 
 

 
 
       5. การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อแสดงความ
คิดเห็นต่อพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ ผ่าน Google App (สม.2.20) 
 

 

สม.2.19 ระบบฐานข้อมูลงาน
ทะเบียนซากดึกดําบรรพ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สม.2.20 ภาพประกอบ
แบบสอบถามออนไลน์และคิว
อาร์โค้ด เพื่อแสดงความคิดเห็น
ต่อพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 4 ระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลกลางของ

มหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการตดัสินใจของผู้บรหิารตามพันธกจิของ
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       สถาบันมีการเผยแพร่ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูล
ผลงานวิจัย มีระบบฐานข้อมูลด้านบรรพชีวินท่ีเช่ือมโยงกับเครือข่ายความร่วมมือ
ในระดับชาติและนานาชาติผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบัน ข้อมูลรายงานสถิติ
นักท่องเท่ียวในแต่ละเดือนเพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการพัฒนาท่ี
เช่ือมโยงกับมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารตามพันธกิจการ
ดําเนินงานของสถาบัน นอกจากน้ัน ยังมีการเช่ือมโยงจากหน้าเว็บไซต์ยังเช่ือมโยง
ระบบให้สามารถคุยกับผู้อํานวยการของสถาบันเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจท่ี
รวดเร็วขึ้น  
       1. เครือข่ายความร่วมมือในระดับชาติและนานาชาติ และผลงานวิจัยของ
สถาบันซ่ึงมหาวิทยาลัยสามารถดึงข้อมูลงานวิจัยของสถาบันได้ทันทีซ่ึง เช่ือมโยง
ไปยังมหาวิทยาลัย 

 

 
 

http://www.khoratfossil.org/museum/ (สม.2.21) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สม.2.21รูปภาพฐานข้อมูลท่ี
เช่ือมโยงไปยังมหาวิทยาลัย  
และเครือข่ายงานวิจัย      
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

http://www.khoratfossil.org/museum/index.php?option=com_conten
t&task=view&id=21&Itemid=137 (สม.2.22) 

 
        2. รายงานสถิตินักท่องเท่ียวและมีการเปรียบเทียบยอดในปีท่ีผ่านมาแสดง
ในระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 

 
 

http://www.khoratfossil.org/museum/index.  
php?option=com_content&task=view&id=108&Itemid=127 (สม.2.23) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สม.2.22 รูปภาพท่ีเช่ือมโยง
ข้อมูลงานวิจัยของสถาบัน       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สม.2.23 รูปภาพเชื่อมโยง
สนับสนุนการตัดสินใจถึง
ผู้อํานวยการสถาบันผ่านเว็บไซต์ 

 5 มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้งานฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศไม่ต่ํา
กว่า 3 จากคะแนนเต็ม 5 
      สถาบันมีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูล  
ใช้ช่ือ “ประเมินเว็บไซต์” ซ่ึงมีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.20  ตามลิงก์ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtMgrRJdx1IdUudynny7
M756GBTGCiC-1O3-hxPL0TTcgyfg/viewform (สม.2.24) 

 
 
 
 
สม.2.24  รายงานความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานฐานข้อมูล   
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 

 

 

 

 

 

 6  มีการนําผลการประเมินหรือขอ้เสนอแนะจากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง
หรือพัฒนาการจดัการฐานขอ้มูลหรือระบบสารสนเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
       สถาบันมีการนําข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ได้แก่ควรมีการวิเคราะห์เพื่อการจัดทําแผนสารสนเทศและข้อเสนอแนะ
จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศในปีการศึกษา 
2560 จากข้อ 4 มาปรับปรุง ได้แก่ อยากให้มีการนํางานวิจัยหรือข้อมูลท่ีเป็น
วิชาการเพื่อให้สามารถนํามาอ้างอิงในการศึกษาวิจัยของนักศึกษาได้ และอยาก
ให้มีรูปภาพกิจกรรมบริการวิชาการเยอะๆ และได้นําข้อเสนอแนะน้ี เสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สารสนเทศตามคําแนะนําของกรรมการ ได้แก่ การจัดทําแผนสารสนเทศเพื่อให้
สามารถดําเนินการตามแผนได้จริง การลงข้อมูลวิจัยหรือบทความเพ่ิมเติมเพื่อ
สนับสนุนการศึกษางานวิจัยของนักศึกษา (สม.2.25) ส่วนรูปภาพบริการวิชาการ
ก็ให้อัพเดตเป็นประจําเมื่อมีการจัดอบรมดังกล่าว 

 
งานวิจัย ปี พ.ศ. 2560 มีจํานวน 

 
 
http://www.khoratfossil.org/museum/index.php?option=com_conten

t&task=view&id=310&Itemid=335 
 

 

 
 
สม.2.25  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบัน 
คร้ังท่ี 4/2562  
วันท่ี 16 ก.ย. 2562   
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 

งานวิจัย ปี พ.ศ. 2561 
มีการวิจัยท่ีเพิ่มมากขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 เป็นงานวิจัยบทความตีพิมพ์ระดับ

นานาชาติ จํานวน 5 เรื่อง 
 

 
 
http://www.khoratfossil.org/museum/index.php?option=com_conten

t&task=view&id=315&Itemid=340 
 

 
งานวิจัย ปี พ.ศ. 2562 เป็นบทความตีพิมพ์ระดับนานาชาติ  12 เรื่อง  

มีการศึกษาวิจัยและมีการตีพิมพ์เพิ่มมากขึ้น และมีการจําแนก นําเสนอแบบ
โปสเตอร์ แบบปากเปล่า หรือบทความทางวิจัย เพ่ือให้บุคคลทั่วไปหรือนักศึกษา

สามารถนําข้อมูลไปอ้างอิงในงานวิจัยได้  

 
 

http://www.khoratfossil.org/museum/index.php?option=com_conten
t&task=view&id=334&Itemid=359 
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมายการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกับค่าเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 
(ข้อ 2,3,4,5,6) 

5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

จุดเด่น 
 - ไม่มี - 
แนวทางเสริมจุดเด่น 
 - ไม่มี - 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 ควรมีการวิเคราะห์เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาสารสนเทศของหน่วยงานให้เป็นเป็นท่ีประจักษ์เพ่ือเห็น
กระบวนการพัฒนาและการดําเนินการในกระบวนการและข้ันตอนต่าง ๆ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา 
 - ไม่มี - 



ตัวบ่งชี้ท่ี 3  : การบริหารทรพัยากรบุคคล 
ผู้กํากับดแูล 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง  จินตสกุล    
2. นางปัทมาภรณ์  อําไพกูล        

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

ผู้จัดเก็บขอ้มูล    
นางสาวนุชนารถ จันทร์พิทักษ์    

โทรศัพท์ 
08 –5494 - 0868 

เกณฑ์การประเมนิ 
 
 
 
 

 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 - 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 - 7 ข้อ 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีแผนพฒันาบุคลากร โดยการวิเคราะห์ภาระงานและสมรรถนะบุคลากรท่ี

จําเป็นให้สอดคลอ้งกับภารกิจท่ีได้มอบหมาย 
         สถาบันมีการกําหนดตําแหน่งงานและการวิเคราะห์สมรรถนะของ
บุคลากรภายใต้กรอบของแผนผังโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน  รวมถึ งการจัดทําเอกสารคําบรรยายลักษณะงาน  (job 
description) และแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานตามภาระ
งานท่ีได้กําหนดไว้และมีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถตามแผนพัฒนา
บุคลากร (สม.3.1-3.4) 
          จากการกําหนดภาระงาน มีการมอบหมายภาระงานให้บุคลากรได้รับ
ทราบและปฏิบัติผ่านท่ีประชุมแต่ละส่วนงานภายในสถาบัน เพื่อให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ชัดเจนและสอดคล้องภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อ
นําความรู้ท่ีได้มาพัฒนาหรือปรับใช้ในงานของตัวเองเพ่ือประโยชน์ของ
สถาบันและมหาวิทยาลัยต่อไป (สม.3.5-3.6) 

 
 
สม.3.1 แผนผังโครงสร้างองค์กร  
สม.3.2 เอกสารคําบรรยายลักษณะ
งาน (job description) 
สม.3.3 แผนพัฒนาบุคลากร
ประจําปี 2562 
สม.3.4 ภาระงานของบุคลากร 
 
สม.3.5 รายงานการประชุมฝ่ายวิจัย  
สม.3.6 รายงานการประชุม
สํานักงานผู้อํานวยการ 
 

 2 มีระบบและกลไกการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานวิชาชีพให้กับบุคลากร  
          สถาบันมีระบบ ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานวิชาชีพ
ให้กับบุคลากรโดยมีคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อทําหน้าท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ดําเนินการ
ตามแผน และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน เพื่อให้บรรลุตาม
แผนท่ีตั้งไว้ ต่อไป (สม.3.6) 
          สถาบันมีกลไก ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานวิชาชีพ
ให้กับบุคลากรโดยมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อให้มีการ
ขับเคล่ือนให้มาซ่ึงแผนพัฒนาบุคลากร บุคลากรทุกคนต้องได้รับการพัฒนา
ทักษะท้ัง 3 ด้าน ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจําตําแหน่ง
และทักษะความรู้ และการเข้าร่วมอบรมในด้านต่าง ๆ ของบุคลากร เข้า
อบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรท่ีตนเองไว้กําหนดไว้ และการอบรมต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากหัวหน้างานพิจารณาว่าการอบรมคร้ังน้ีเหมาะสมกับภาระ
งานท่ีได้ปฏิบัติอยู่หรือไม่ เพื่อให้สามารถนําความรู้ท่ีไปอบรมมาปรับใช้และ
พัฒนางานท่ีปฏิบัติอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น (สม.3.7 - 3.8) 
 

 
สม.3.6  คําส่ังท่ี 5463/2560 เร่ือง
คํ า ส่ั ง แ ต่ ง ต้ั ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดําเนินงานการบริหารทรัพยากร
บุคคล วันท่ี 20 พ.ย. 2560 
 
 
 
 
 
 
สม .3 .7   แผน พัฒ น าบุ ค ล าก ร
ประจําปี พ.ศ. 2562 
สม.3.8  รายงานผลพัฒนาบุคลากร
ประจําปี พ.ศ. 2562 
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 3 บุคลากรทุกคนของหน่วยงานได้รบัการเพิม่พูนความรู้ในสายงานและพัฒนา

ประสบการณใ์นการทํางานอย่างน้อย1ครั้ง/ปี/คน 
          สถาบันมีการสนับสนุนบุคลากรของสถาบันให้ได้รับความรู้และทักษะ
เพื่ อ นํามาพัฒนาและประยุกต์ ใช้ ในการปฏิบัติ งานตามสายงานให้มี
ประสิทธิภาพ โดยให้บุคลากรทุกคนของสถาบันเข้าร่วมการเพ่ิมพูนความรู้
และพัฒนาประสบการณ์ในการทํางานโดยการเข้าผึกอบรม/ประชุม/สัมมนา
ในด้านต่างๆ ครบทุกคน รวมถึงบุคลากรได้เข้ารอบรมเพื่อดํารงแหน่งท่ีสูงขึ้น 
(สม.3.9 - 3.10) 

สม.3.9 รายงานผลพัฒนาบุคลากร
ประจําปี พ.ศ. 2562 
สม.3.10  คําส่ังเลขท่ี 6369/2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน 
เรื่อง การเขียนค่างานและผลงาน
เพื่อกําหนดระดับตําแหน่งและ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งท่ีสูงข้ึน 

 4 ผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน มีการติดตามให้บุคลากรในหน่วยงานนําความรู้
และทักษะท่ีได้จากการพัฒนาจากข้อท่ี 3 มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
          สถาบันมีการติดตามงานโดยแบ่งตามโครงสร้างการบริการงาน  
โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงาน ได้แก่ สํานักงานผู้อํานวยการ กลุ่มงานวิจัยและ
บริการวิชาการและกลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ โดยหัวหน้ากลุ่มงานจะมีการติดตาม
งานท่ีมอบหมายให้เข้ารับจากการอบรมและนําความรู้ท่ีได้มาปรับใช้ในงานท่ี
ได้รับผิดชอบ (สม.3.11) รวมถึงมีการติดตามงานตามแบบรายงานการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนาบุคลากร ซ่ึงบุคลากรทุกคนของสถาบันต้อง
เขียนรายงานท่ีได้รับการการพัฒนาคนละ 1 เรื่อง และผลท่ีได้รับและการ
นํามาประยุกต์ในงานอย่างไรบ้างและสามารถเผยแพร่ความรู้ได้อย่างไร  
(สม.3.12)  เช่น  
       โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการวิชาการ จาก
การศึกษาดูงานและอบรมดังกล่าว ทําให้บุคลากรสามารถนําความรู้ท่ีได้รับมา
ปรับใช้ในการจัดโครงการอบรมให้เยาวชนในการจัดค่ายอบรมบริการวิชาการ 
ทําให้บุคลากรสามารถเป็นวิทยากรบรรยายฐานกิจกรรมได้ (สม.3.13)  
      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มัคคุเทศก์น้อยโคราชจีโอพาร์ค เป็น
การคัดเลือกมัคคุเทศก์น้อยเพื่อสามารถมาบรรยายท่ีพิพิธภัณฑ์ได้ จากการ
อบรมน้ี มัคคุเทศก์ของสถาบันได้นําความรู้มาถ่ายทอดให้แก่นักเรียนโรงเรียน
ต่าง ๆ ท่ีเข้าร่วมอบรมจากโครงการดังกล่าว (สม.3.14)  
       บุคลากรได้เข้าร่วมอบรมและลงพ้ืนท่ีศึกษา สํารวจ วิจัยร่วมกับนักวิจัย
ทําให้มีผลงานตีพิมพ์และ สามารถไปนําเสนอผลวิจัยท่ีต่างประเทศเป็นการ
พัฒนาศักยภาพทางตําแหน่งงานของตนเอง (สม.3.15) 
        บุคลากรได้เข้าร่วมอบรมและเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เพ่ือทดสอบสมรรถนะทางตําแหน่ง
งานท่ีปฏิบัติอยู่ (สม.3.16) 

 
 
 
 
สม .3 .1 1  ราย งาน ก ารป ระ ชุ ม
กรรมการบริหารสถาบัน  ครั้ ง ท่ี 
2/2562 วันท่ี 4 พ.ค. 2562 
สม .3.12 รายงานการประเมินผล
สัมฤทธ์ิของการพัฒนาบุคลากร
ประจําปี พ.ศ. 2562 
 
 
 
สม .3.13 รายงานโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการบริการ
วิชาการ 
 ส ม .3 .1 4 โค ร งก า รอ บ รม เชิ ง
ปฏิบั ติการ เรื่อง มัคคุเทศก์ น้อย
โคราชจีโอพาร์ค 
 
สม.3.15 คําส่ังเลขท่ี 3429/2562 
ให้พนักงานไปราชการต่างประเทศ 
ส ม . 3 . 1 6  ใ บ รั บ ร อ ง จ า ก
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

 5 มีการจัดสวัสดกิาร สิ่งอํานวยความสะดวกของสํานักงานท่ีเหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของบคุลากรและมกีารดําเนินงานหรือกจิกรรมที่
สร้างขวญักําลังใจให้บุคลากร เกดิความผูกพันต่อหน่วยงานและสามารถ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายของหนว่ยงาน 
         สถาบันมีการจัดสวัสดิการและส่ิงอํานวยความสะดวก รวมถึงการสร้าง
ขวัญและกําลังใจท่ีในการทํางาน ดังน้ี 
1.การจัดสวัสดกิาร 
สวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี 

- ตรวจสุขภาพบุคลากรประจําปี  (สม.3.17) 

 
ส ม . 3 . 1 7 บั น ทึ ก ข้ อ ค ว า ม
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ต ร ว จ สุ ข ภ าพ
บุคลากร ประจําปี 2562 
สม .3.18  แบบฟอร์มการใช้สิทธิ
สวัสดิการ 
สม.3.19 ภาพถ่ายบ้านพักสวัสดิการ  
สม .3.20 ระเบียบว่าด้วยกองทุน
พัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2554 
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- สวัสดิการสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สม.3.18) 
- สวัสดิการบ้านพัก  (สม.3.19) 
- กองทุนพัฒนาบุคลากร (สม.3.20) 
- กองทุนสํารองเล้ียงชีพ (สม.3.21) 
- สวัสดิการออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (สม.3.22) 
- ศูนย์แพทย์ชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (สม.3.23) 

ความมั่นคงในงาน 
- โครงการจัดอบรมให้มีความม่ันคงในอาชีพ (สม.3.24) 
- ประกาศรายช่ือผู้มีผลการปฎิบัติราชการในระดับดีเด่น ดีมาก  

(สม.3.25) 
การสร้างขวัญและกําลังใจ 

- ประกาศรายช่ือบุคลากรได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
(สม.3.26) 

- มีกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน เช่น ประเพณีวันสงกรานต์ ไหว้ศาล
พ่อเทพพนมและศาลเจ้าแม่ รวมถึงรดนํ้าดําหัวผู้อาวุโส เพื่อแสดงถึงความ
เคารพนอบน้อมต่อผู้อาวุโส ขอขมาลาโทษและรับคําอวยพร (สม.3.27) 

2.ส่ิงอํานวยความสะดวก 
        -  มีนํ้าดื่ม สถานท่ีพักผ่อน ห้องรับประทานอาหาร และห้องสุขา  
(สม.3.28) 
        - ครุภัณฑ์ท่ีอํานวยความสะดวกในการทํางาน เช่น อุปกรณ์สํารองไฟ
โต๊ะทํางาน เก้าอี้ (สม.3.29) 

สม.3.21 แบบฟอร์มกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพสินสถาพร 
สม .3.22 รูปภาพการประชุมใหญ่
สามัญประจําปี 2561 
สม.3.23 รูปภาพศูนย์แพทย์ชุมชน 
สม.3.24 คําส่ังเลขท่ี 6369/2561 
เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พั ฒ นาสมรรถนะบุ คลาก รสาย
สนับสนุน เร่ือง การเขียนค่างานและ
ผลงานเพ่ือกําหนดระดับตําแหน่ง
และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งท่ีสูงข้ึน 
สม.3.25 ประกาศรายช่ือผู้มีผลการ
ปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น ดีมาก 
คร้ังท่ี 1 (1 ต.ค. 61-31 มี.ค. 62) 
 สม.3.26 รายช่ือบุคลากรได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
สม .3.27 รูปภาพประกอบการทํา
กิจกรรม 
สม .3.28 รูปภาพส่ิงอํานวยความ
สะดวกในการทํางาน 
สม.3.29 รูปภาพครุภัณฑ์ท่ีอํานวย
ความสะดวกในการทํางาน 

 6  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนและ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 
         สถาบันมีการสรุปผลของการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจําตําแหน่งและ
ทักษะความรู้ โดยนําผลท่ีได้เข้าประชุมเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน 
(สม.3.30-31)  
 

สม.3.30 รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี 
พ.ศ. 2562 
สม .3 .3 1  ราย งาน ก ารป ระ ชุ ม
กรรมการบริหารสถาบัน  ครั้ ง ท่ี 
4/2562 วันท่ี 16 ก.ย. 2562   
เรื่องรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากรของบุคลากร 

 7 มีการนําผลจากการประเมินไปปรบัปรุงแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในรอบ
ปีถัดไป 
      ผลจากการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากร
ทําผลงานเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่ง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 น้ี ได้มีการให้
บุคคลากรของสถาบันจํานวนนวน 6 คน ได้เข้าร่วมประชุมกับกองบริหารงาน
บุคคลเพ่ือเตรียมความพร้อมและการจัดเตรียมเอกสารสําหรับการประเมิน
เพื่อเข้าสู่ตําแหน่งและผลักดันให้บุคลากรได้ทําการสังเคราะห์หรือวิเคราะห์
งานท่ีทําเพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ตําแหน่ง เช่น นักธรณีวิทยา มีการผลักดันให้
ศึกษาวิจัยและนําเสนอผลงานทางวิชาการ (สม.3.32-34) 

 
สม.3.32 รายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปีการศึกษา 2560 
สม.3.33 บันทึกเชิญประชุมจากกอง
บริหารงานบุคคล 
สม.3.34 คําส่ังเลขท่ี 3012/2562
สํารวจแหล่งทรัพยากรทาง
ธรณีวิทยา พ้ืนท่ีป่าหุบใหญ่เมืองลับ
แลและพ้ืนท่ีตําบลหนองยาง 
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมายการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกับค่าเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 
(ข้อ 1,2,3,4,5,6) 

5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

จุดเด่น 
 สถาบันมีแผนพัฒนาบุคลากร โดยวิเคราะห์ภาระงานของบุคลากร หน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรในหน่วยงาน  
มีระบบและกลไกเพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร 
 

แนวทางเสริมจุดเด่น 
 - ไม่มี – 
จุดที่ควรพฒันา 
 บุคลากรบางคนยังไม่เข้าใจในขั้นตอนการเตรียมเอกสารในการประเมินเข้าสู่ตําแหน่ง 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - ไม่มี - 



ตัวบ่งชี้ท่ี 4 :  การบริหารภายในองค์กร 
ผู้กํากับดแูล 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง  จินตสกุล    
2. นางปัทมาภรณ์  อําไพกูล        

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

ผู้จัดเก็บขอ้มูล    
นางสาวนัทภร  อาษาสุวรรณ  

โทรศัพท์ 
080-160-6599 

เกณฑ์การประเมนิ 
 
 
 
 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 ผู้บริหารของหน่วยงานมีสมรรถนะในการบริหารจัดการภายใน

องค์กรให้ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ 
     สถาบันมี นางปัทมาภรณ์ อําไพกูล ดํารงตําแหน่งรักษาการ
หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
(สม .4.1) โดยมี สมรรถนะทางการบริหารจัดการภายในองค์กร 
ครบถ้วนท้ัง 6 องค์ประกอบ ดังน้ี  
1.สภาวะผู้นํา 
     หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการมีภาวะความเป็นผู้นําโดยได้รับ
มอบหมายนโยบายจากชุดบริหารมาประยุกต์ปรับใช้ในหน่วยงาน มี
การกําหนดภารกิจ เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ให้กับบุคลากรใน
สํานักงาน และการดําเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยให้กับ
บุคลากรท้ังหน่วยงานได้ปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ มีการร่วม
กําหนดแผนการดําเนินงานประจําปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
สถาบันและมหาวิทยาลัยรวมไปถึงภาวะการตัดสินใจในการบริหาร
จัดการ และช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้ข้อเสนอแนะกับบุคลากรใน
องค์กร ท้ังภายในและภายนอก ท้ังน้ีหัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบัน (สม.
4.2)  คณะกรรมการประจําสถาบัน (สม.4.3) รวมถึงการได้รับเป็น
ประธานกรรมการในคณะทํางานโครงการ/กิจกรรมต่างๆของ
สถาบัน  
2.วิสัยทัศน์ 
        หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการมีวิสัยทัศน์ พันธกิจท่ีชัดเจน 
เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นการเป็นหน่วยงาน
ส่วนกลางของสถาบันท่ีให้บริการและประสานงานกับทุกหน่วยงาน
ด้วยความเต็มใจ มีความพร้อมต่อการบริหารจัดการในทุกๆด้าน
ปฏิบัติการทํางานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  
ท่ีดีท่ีสุด อีกท้ังหัวหน้าสํานักงานได้มีวิสัยทัศน์ในการให้บริการสู่
ความเป็นเลิศต่อบุคลากร ท้ังหน่วยงานภายใน ภายนอก และ
เครือข่ายต่างๆ หากต้องการทราบข้อมูลในด้านใด อย่างใด อย่าง
หน่ึงของสถาบัน สามารถติดต่อสอถามได้ท่ีสํานักงานได้โดยตรง 

 
 
สม.4.1  คําส่ังแต่งตั้งหัวหน้าสํานักงาน
ผู้อํานวยการ เลขท่ี 4075/2561 
 

 
 
 
สม.4.2 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
สถาบัน เลขท่ี 18/2559 
สม.4.3 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการประจํา
สถาบัน เลขท่ี 5224/2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สม.4.4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสํานักงาน
ผู้อํานวยการ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
บุคลากรในสํานักงานสามารถตอบคําถามเร่ืองต่างๆได้ชัดเจนไม่ต้อง
มีการรอให้ข้อมูลอีกครั้ง (สม.4.4) 
 3.การวางกลยุทธ์ 
         หัวหน้าสํานักงานได้ร่วมกําหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ใน
การบริหารงานของสถาบันโดยการนํานโยบายภาครัฐในเรื่อง การ
ท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานของสถาบัน 
อาทิ  การบ ริการของมัคคุ เทศก์  ต้องมีการให้บริการเน้นให้
นักท่องเท่ียวมีความสุข ซาบซ้ึง เข้าใจ บริบทของพิพิธภัณฑ์อย่าง
ชัดเจนโดยการปรับระดับนักท่องเท่ียวให้น้อยลงเพื่อให้บริการแต่ละ
กลุ่มให้มีคุณภาพมากย่ิงขึ้น นักท่องเท่ียวท่ีเคยเข้าชมพิพิธภัณฑ์
กลับมาอีกคร้ังหรือมีการบอกกล่าวถึงพิพิธภัณฑ์ในทางบวกและเชิญ
ชวนให้คนรู้จักได้เข้ามาเย่ียมชมต่อไป (สม.4.5-สม.4.6) 
      4.ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน 
       หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการของสถาบันมีความคิดท่ีจะ
เปล่ียนแปลงเพ่ือให้สถาบันเป็นเลิศด้านการบริหารโดยสร้าง
มาตรฐานของงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วโดยมีการ
กําหนดหลักเกณฑ์ในการจัดลําดับความสําคัญของงานของโครงการ/
กิจกรรมต่างๆของสถาบันให้บรรลุผลตามเป้าหมาย นอกจากน้ี
หัวหน้าสํานักงานยังมีการพัฒนาสมรรถนะตนเองในด้านขององค์
ความรู้โดยการร่วมเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง กลยุทธ์ในการ
จัดทํางบประมาณเพ่ือเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
และการประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ(สม.4.7)และ
การไปราชการศึกษาดูงานเพ่ือนําความรู้ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้กับ
สถาบัน อาทิเช่น การไปศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
ร้อยเอ็ด เพื่อศึกษาแนวทาง การบริหารจัดการ นวัตกรรมการบริการ 
การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี(สม.4.8) 
     5.การควบคุมตนเอง 
        หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสามารถทํางานภายใต้สภาวะ
กดดัน รวมถึงความอดทนอดกล้ันเม่ืออยู่ในสถานการณ์ ท่ีก่อ
ความเครียดอย่างต่อเน่ือง สามารถควบคุมอารมณ์และพยายามทํา
ความเข้าใจและแก้ไขปัญหาท่ีต้นเหตุของปัญหาได้เป็นอย่างดี 
     6.การสอนงานและการมอบหมายงาน 
       หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการของสถาบันให้คําปรึกษาช้ีแนะ
แนวทางในการพัฒนาเกี่ยวกับงาน ให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชา  
ท่ีจะได้รับการฝึกอบรมหรือพัฒนาอย่างสม่ําเสมอ(สม.4.9) เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้และสนับสนุนให้มีการสอนงาน  รวมถึงมีการ
มอบหมายและติดตามงานอย่างเป็นระบบผ่านสายบังคับบัญชา เช่น 

- ด้ านการมอบหมายภาระงาน เพ่ิม เติม ให้ บุคลากร
ปฏิบัติงานทดแทนกันตามคําส่ังสถาบันเลขท่ี16/2559 
และ10/2560 (สม.4.10) 

- ให้คําปรึกษาพร้อมชี้แนะ งานด้านการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปี(สม.4.11)  , งานด้านการจัดทําแผนพัฒนา

 
 
 
 

สม.4.5 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี 2562 
 

สม.4.6 สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจ
นักท่องเท่ียวประจําปี2561-2562 
 
 
 
 
 
 
สม.4.7 คําส่ังเลขท่ี 3836/2562กลยุทธ์ใน
การจัดทํางบประมาณเพื่อเตรียมการเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐและการประชุม
ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
 
สม.4.8 คําส่ังเลขท่ี 6082/2561 ศึกษาดู
งาน ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สม.4.9 แผนพัฒนาบุคลากรประจําปีงบ
2562 
 
 
สม.4.10 คําส่ังสถาบันเลขท่ี16/2559 และ
10/2560 เร่ือง ปฏิบัติงานทดแทนกัน 
 
สม.4.11 แผนปฏิบัติการประจําปี2562 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
บุคลากร งานด้านการเงินและบัญชี หัวหน้าสํานักงานมี
การถ่ายทอดองค์รู้ กฎ ระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการ
เบิกจ่าย อย่างเป็นระบบและยังจัดทําโครงการ “เทคนิค
การเขียนโครงการและการเบิกจ่ายท่ีถูกต้อง” และจัดทํา
คู่มือการเบิกจ่าย (สม.4.12 ) เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากร
ของสถาบันปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 
 
สม.4.12 คู่มือเทคนิคการเขียนโครงการและ
การเบิกจ่ายท่ีถูกต้อง 

 2 ผู้บริหารมีการกํากับตดิตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ี
มอบหมายให้กับบุคคลากรในหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 
      มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 2562 (สม.4.13) โดยมอบหมายตามโครงการ/กิจกรรมท่ี
สํานักงานรับผิดชอบโดยตรง ซ่ึงมอบหมายให้ กลุ่มงานสํานักงาน
ผู้อํานวยการ กลุ่มงานวิจัย  กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์  รับผิดชอบโครงการ
ท่ีสอดคล้องและเกี่ยวข้องกับงานท่ีรับผิดชอบตามภาระหน้าท่ีท่ี
ปฏิบัติและมีการติดตามผลการดําเนินงานเป็นระยะและมีการ
รายงานโครงการ/กิจกรรมต่อคณะกรรมการบริหาร(สม.4.14)  
นอกจากน้ียังมีการรายการผลการดําเนินจากการติดตามของ
มหาวิทยาลัย รอบ6 ,รอบ9 และ 12 เดือน ดังน้ี 

- การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(สม.4.15) 

- การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2561 (สม.4.16) 

 
  
 สม.4.13  แผนปฏิบัติการประจําปี 2562 
  
 
สม.4.14 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคร้ังท่ี 1/2562  วันท่ี 8 ก.พ.2562 
เรื่องการติดตามผลการดําเนินงาน 
 สม.4.15 รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนการจัดการความรู้ 
 สม.4.16 รายงานติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
(Improvement Plan) 

  - การติดตามรายงานการเงินรายรับ-รายจ่าย ของสถาบัน 
ตามรายไตรมาส  ดังน้ี (สม.4.17) 

- รายงานควบคุมภายใน  ปีงบประมาณ 2562(สม.4.18) 
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง

ประจําปีงบประมาณ 2562 (สม.4.19) 
- รายงานประจําปี 2562  (สม.4.20) 

ท้ังน้ีเพื่อพิจารณาและดําเนินการให้ระบบงานมีประสิทธิผลต่อไป 

สม.4.17 รายงานการเงินรายรับ-รายจ่าย
ตามรายไตรมาส   
สม.4.18 รายงานควบคุมภายในประจําปี
งบประมาณ 2562   
สม.4.19 รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเส่ียงประจําปีงบประมาณ 
2562  
สม.4.20 รายงานประจําปี 2562   

 3 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการและกําหนดแนวทางการพัฒนาหน่วยงาน 
           หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการของสถาบันเปิดโอกาสให้
บุคลากรของสํานักงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การตัดสินใจ 
และสามารถแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ท่ี
สถาบันได้ดําเนินการ และร่วมเสนอแนะจากโครงการต่างๆ ท่ีผ่าน
มา เพื่อนํามาปรับใช้ในโครงการท่ีกําลังดําเนินการให้ดีย่ิงข้ึน เช่น 
             มีการมอบหมายงานแต่ละฝ่ายเพื่อรับผิดชอบในโครงการ 
เพื่อให้ประธานแต่ละฝ่าย ประชุม วางแผน เพื่อเตรียมงานก่อนจัด
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ มีการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการ 

 
 
 

สม.4.21 รายงานการประชุมสํานักงานครั้งท่ี
4/2562 วันท่ี 10 พ.ค.2562  
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เพ่ือให้การทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเกิดผลดีต่อสถาบันและมหาวิทยาลัย (สม.4.21) 
 

 4 ผู้บริหารมีการมอบหมายให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทํางานตามท่ี
มอบให้สู่ผลสัมฤทธ์ิของงานตามเป้าหมายของหนว่ยงาน และให้
อํานาจในการตดัสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 
        หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการของสถาบันมีการปฏิบัติงานตาม
สายการบังคับบัญชา เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการ 
การมอบหมายงานตามหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ อาทิ เช่น  

1. การมอบหมายให้เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาสายงานอาชีพ
ให้มีสมรรถนะที่ชํานาญขึ้น เช่น โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึก
ยกระดับฝีมือ สาขาการทําความสะอาดเครื่องรับอากาศในบ้านและการ
พานิชย์ขนาดเล็ก (สม.4.22) 

2. การมอบหมายงานให้ฝ่ายงานอาคารสถานท่ีจัดเตรียมความ
พร้อมสําหรับงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ งานมอบหมายงาน
นิทรรศการเคล่ือนท่ีในการออกแบบ จัดเตรียมพ้ืนท่ีในการจัดโครงการ/
กิจกรรมต่าง(สม.4.23) 

 

 
 
 
 
 
 
สม.4.22 โครงการอบรมหลักสูตรการฝึก
ยกระดับฝีมือ สาขาการทําความสะอาด
เครื่องรับอากาศคําส่ังเลขท่ี 4277/2562 
  
 

สม.4.23 รายงานการประชุมสํานักงานครั้งท่ี
4/2562 วันท่ี 10 พ.ค.2562 
 

 5 ผู้บริหารพัฒนางานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
หน่วยงานและบุคลากร 
         หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการดําเนินงานภายใต้การกํากับ
ดูแลของคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน เพ่ือให้มี
การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักนิติธรรม  การมี
ส่วนร่วม   ความรับ ผิดชอบตรวจสอบได้  ยึดหลัก  คุณธรรม 
จริยธรรมและความถูกต้อง ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซ่ึงมี
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารสถาบัน 10 ข้อ ดังน้ี 
         1.หลักประสิทธิผล มีการดําเนินงานบรรลุตามแผนปฏิบัติ
ภายใต้แผนปฏิบัติการงบประมาณประจําปี พ .ศ . 2562 และ
ดําเนินงานสําเร็จตามภารกิจและพันธกิจ ยุทธศาสตร์ของสถาบัน 
(สม.4.24) 
         2 .หลักประสิทธิภาพ  มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้
หน่วยงานมีเคร่ืองมือท่ีทันสมัยพร้อมใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ เพ่ือ
ลดเวลาการทํางาน  ลดต้นทุนค่าใช้ จ่ายท่ี ส้ิน เป ลือง และลด
ระยะเวลาในการทํางาน รวมถึงเครื่องทุ่นแรงมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
เช่น เคร่ืองตัดหญ้า ช่วยทุ่นแรงของคนงานคนสวนในการตัดหญ้า 
และเคร่ืองถ่ายเอกสารสามารถรับ-ส่งแฟกซ์ได้ เพื่อความสะดวกใน
การปฏิบัติงานเพื่ อให้สถาบันพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของสถาบันและบริการวิชาการแก่ประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม (สม.4.25) 
         3.หลักการตอบสนอง มีการให้บริการท่ีสามารถดําเนินการได้
ในระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือสนองความคาดหวัง ความต้องการ โดย
การสนับสนุนจากบุคลากรภายในสถาบันร่วมกัน ในการให้บริการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สม.4.24 แผนปฏิบัติการงบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
สม.4.25 รูปภาพ เคร่ืองตัดหญ้า เครื่องถ่าย
เอกสาร 
 
สม .4 .26  ขั้ น ตอนการป ฏิ บั ติ งานของ
บุคลากร 
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และมีขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
(สม.4.26) 
        4.หลักภาระรับผิดชอบ  
หน้าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน่งในปัจจุบันตามท่ีปรากฏใน
โครงสร้าง  หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็น
หินฯ  มีห น้าท่ีภารกิจ ท่ี ต้องรับ ผิดชอบหลากหลายอย่าง ซ่ึ ง
นอกเหนือจากงานบริหารสํานักงาน อาทิ การควบคุมการทํางาน
ของหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ ท่ีต้องมีภาระติดต่อกับสถาบัน  
โครงการต่าง ๆ ท่ีสถาบันต้องร่วมเข้าประชุมหรือเข้าร่วมประกวดใน
เวทีต่าง ๆ เพื่อให้สถาบันได้มีบทบาทในระดับ อีกท้ังยังต้องเป็น
ตัวกลางประสานงานความเข้าใจระหว่างบุคคล  ภาครัฐและเอกชน
ให้เข้าใจในทิศทางเดียวกันเพื่อไม่ให้สถาบันเสียผลประโยชน์ และ
เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน(สม.4.27) 
 
ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบตามภาระงาน  
1.กํากับงานธุรการและงานสารบรรณ 
2. กํากับงานบริหารงานบุคคล  
3. กํากับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    
4. กํากับงานการจัดการความรู้ (KM) 
5. กํากับงานบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
6. กํากับงานพัสดุ  การเงินและบัญชีเงินรายได้ 
7. กํากับงานประชาสัมพันธ์และการตลาด 
8. งานประชุม 
9. งานอาคารสถานท่ี 
10. งานครุภัณฑ์   
11. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
        5.หลักความโปร่งใส  มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส 
เปิดเผยข้อมูลและช้ีแจงได้ โดยมีการรายงานรายรับ-รายจ่าย
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ทุกๆ 3 เดือน ต่อมหาวิทยาลัย  
(สม .4.28) รวมถึงเปิดเผยข้อมูลผลการดําเนินงานผ่านรายงาน
ประจําปี เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสถาบันอีกด้วย (สม.4.29) 
         6.หลักการมีส่วนร่วม มีการตอบสนองการมีส่วนร่วมท้ังกับ
หน่วยงานภายในและภายนอกอาทิเช่น การร่วมประหยัดพลังงาน
โดยการปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย เร่ือง นโยบายอนุรักษ์
พลังงาน  การร่วมมือเข้าอบรม สนับสนุน ร่วมจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆกับมหาวิทยาลัย  เป็นต้น(สม.4.30) 
         7.หลักการกระจายอํานาจ  มีการกระจายอํานาจตาม
โครงสร้างการบริหารงานสํานักงานผู้อํานวยการ เพื่อถ่ายโอนอํานาจ
และความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล(สม.4.31) 
         8.หลักนิติธรรม  มีหลักในการบริหารโดยใช้  ระเบียบ 
ข้อบังคับในการบริหารงานด้วยความเป็นธรรมตามระเบียบข้อบังคับ

 
 
 
 
 
สม .4 .27  ภาระงาน หั วห น้ า สํานั ก งาน
ผู้อํานวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สม .4.28 รายงานรายรับ – รายจ่ายของ
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ประจําปี พ.ศ. 
2562 
สม.4.29  รายงานประจําปี2562 
 
สม.4.30 เอกสารการมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
 
 
 
 
สม.4.31 โครงสร้างการบริหารงานสํานักงาน
ผู้อํานวยการ 
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ของมหาวิทยาลัย ให้คําปรึกษา การแก้ปัญหาให้ความเป็นธรรมกับ
บุคลากรในองค์กรและผู้ประกอบการ อีกท้ังยังให้บุคลากรและ
ผู้ประกอบการสามารถเสนอข้อร้องเรียนข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ระบบสํานักงานให้มีประสิทธิภาพ (สม.4.32-4.33)      
         9.หลักความเสมอภาค มีการบริหารงานด้วยความเสมอภาค
ให้สิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันแก่บุคลากรของสถาบัน เช่น การมีสิทธ์
เข้าร่วมอบรมตามภาระงานท่ีรับผิดชอบ และไม่ได้แบ่งแยกประเภท
ของบุคลากรในการเข้าร่วมอบรม  ได้แก่  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง  โครงการป้องกันและฝึกซ้อมแผนอพยพเหตุ
อัคคีภัยภายในสถาบัน เป็นโครงการอบรมท่ีพนักงานทุกส่วนงานใน
สถาบัน  แม่บ้าน ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน รายเดือน พนักงานประจํา 
ผู้บริหาร มีสิทธ์ิท่ีจะเข้าร่วมอบรมเพื่อนํามาป้องกันและพัฒนางาน
ร่วมกันได้ (สม.4.34)   
        10.หลักฉนัทามติ มีการประชุมบุคลากรเพื่อหาข้อคิดเห็นและ
ข้อสรุปร่วมกัน เช่น งานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ หรือ การไปศึกษา
ดูงานของบุคลากร เป็นต้น(สม.4.35)   

ส ม .4 .3 2  ร ะ เบี ย บ  ข้ อ บั ง คั บ ใน ก า ร
บริหารงานด้วยความเป็นธรรมตามระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
สม .4 .3 3  แบบ สํ ารวจค วามพึ งพ อ ใจ
ผู้รับบริการสํานักงานผู้อํานวยการ 
 
 
 
 
 
สม.4.34  โครงการป้องกันและฝึกซ้อมแผน
อพยพเหตุอัคคีภัยภายในสถาบัน  
 
สม.4.35รายงานการประชุมสํานักงานครั้งท่ี
4/2562 วันท่ี 10 พ.ค.2562 
 

 6 คะแนนประเมินคุณภาพการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารไม่
น้อยกว่า 3.51 คะแนน 

 

 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมายการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกับค่าเป้าหมาย 

5  ข้อ 5 ข้อ 
 (ข้อ 1,2,3,4,5) 

4 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

จุดแข็ง :  หัวหน้าสํานักงานบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและยังได้ให้บุคลากรทุกฝ่ายสามารถ      
   แสดงออกทางความคิดเห็นได้  และนําข้อมูลท่ีได้ไปปรับใช้ในสถาบันฯ ต่อไป 

แนวทางเสริม :   
จุดออ่น :   
แนวทางแก้ไข :   

 



ตัวบ่งชี้ท่ี 5 :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
ผู้กํากับดแูล 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง  จินตสกุล    
2. นางปัทมาภรณ์  อําไพกูล        

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

ผู้จัดเก็บขอ้มูล    
นางสาวนุชนารถ จันทร์พิทักษ์    

โทรศัพท์ 
08 –5494 - 0868 

เกณฑ์การประเมนิ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ  

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีระบบและกลไกการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของ

หน่วยงาน 
        สถาบันมีโครงสร้างการบริหารงานในองค์กร แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงาน 
ได้แก่ สํานักงานผู้อํานวยการ กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการและกลุ่มงาน
พิพิธภัณฑ์ มีการแบ่งสายการบริหารตามพันธกิจหลักของสถาบันโดยมี
หัวหน้างานแต่ละกลุ่มงานในการบริหารงานและกํากับดูแลให้เป็นไปตาม
พันธกิจของสถาบัน (สม.5.1) 
        สถาบันมีระบบการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน มีการกําหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานแทนกัน เช่น ขั้นตอนการรับจองรอบ
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ของสํานักงานผู้อํานวยการ ขั้นตอนการรับส่งเคร่ืองโทรสาร 
(Fax) ขั้นตอนการเปิดใช้งานห้องประชุมอาคารสิรินธร วิธีการทําแผ่นหิน
บาง (Thin Sectioning) และมีระเบียบและขั้นตอนการใช้ห้องปฏิบัติการจุล
บรรพชีวินวิทยา (สม.5.2 – 5.6)  
        สถาบันมีกลไกการปฏิบัติงานท่ีเป็นระบบมีขั้นตอนท่ีชัดเจนมีการ
ถ่ายทอดงานในหน่วยงานให้สามารถทํางานแทนกันได้ (สม.5.7) และมีการ
มอบหมายงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบงานในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ  

 
สม.5.1 ผังโครงสร้างการบริหาร
สถาบัน 
สม.5.2 ขั้นตอนการรับจองรอบเข้า
ชมพิพิธภัณฑ์ 
สม.5.3 ขั้นตอนการรับส่ง
เครื่องโทรสาร (Fax) 
สม.5.4 คู่มือข้ันตอนการเปิดใช้งาน
ห้องประชุมอาคารสิรินธร 
สม.5.5 คู่มือวิธีการทําแผ่นหินบาง 
(Thin Sectioning) 
สม.5.6 ระเบียบการใช้
ห้องปฏิบัติการจุลบรรพชีวินวิทยา 
(http://www.khoratfossil.org/museum/
download/form/lab_regularity.pdf) 

สม.5.7 คําส่ังสถาบันเลขท่ี 
16/2559 เร่ืองมอบหมายภาระงาน
เพิ่มเติมให้บุคลากรปฏิบัติงาน
ทดแทนกัน 

 2 มีคู่มือหรือแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการเผยแพร่ภายใน
หน่วยงาน 
         ปัจจุบันสถาบันได้มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานรวมไปข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการของหน่วยงาน ในรูปแบบคู่มือการดําเนินงาน
และแบบฟอร์มเพื่อให้การทํางานหรือการติดต่อประสานงานท่ีเป็นระบบ
และช่วยลดขั้นตอนการทํางานท่ียุ่งยาก ได้แก่ 
         1. กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ มีการจัดทําระเบียบข้อ
ปฏิบัติการใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ (สม.5.8) คู่มือการใช้
กล้องจุลทรรศน์ (สม.5.9) คู่มือการใช้เคร่ืองวัดกรด-เบส pH meter (สม.
5.10) ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตการส่งหรือนําซากดึกดําบรรพ์ออกนอก
ราชอาณาจักร ตาม พรบ. คุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ พ.ศ. 2555 (สม.5.11) 
และคู่มือฐานกิจกรรมงานบริการวิชาการ (สม.5.12) 

 
 
 
 
 
 
สม.5.8 ระเบียบข้อปฏิบัติบัติการใช้
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
ห้องปฏิบัติการ 
สม.5.9 คู่มือการใช้กล้องจุลทรรศน์ 
สม.5.10 คู่มือการใช้เคร่ืองวัด 
กรด-เบส 
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         2.กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ การจัดทําคู่มือนําชมฉบับปรับปรุง เพราะใน
แต่ละปีสถาบันจะมีการปรับเปล่ียนนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่
ให้แก่นักท่องเท่ียวและคู่มืออุทยานธรณีโคราชฉบับย่อ (สม.5.13-14) 
         3.กลุ่มงานสํานักงานผู้อํานวยการ  มีการจัดทําคู่มือขั้นตอนการรับ
บริการการจองรอบการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ (สม.5.15)  คู่มือขั้นตอนการเปิดใช้
งานห้องประชุม (สม.5.16) และขั้นตอนการใช้เครื่องโทรสาร (Fax)  
(สม.5.17)  

สม.5.11 ขั้นตอนการขอรับ
ใบอนุญาตการส่งหรือนําซากดึกดํา
บรรพ์ออกนอกราชอาณาจักร 
สม.5.12 คู่มือฐานกิจกรรมงาน
บริการวิชาการ  
สม.5.13 คู่มือนําชมพิพิธภัณฑ์ 
สม.5.14 คู่มืออุทยานธรณีโคราช
ฉบับย่อ 
สม.5.15 คู่มือข้ันตอนการรับบริการ
การจองรอบการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 
สม.5.16 คู่มือข้ันตอนการเปิดใช้งาน
ห้องประชุม 
สม.5.17 ขั้นตอนการใช้
เครื่องโทรสาร (Fax)  

 3 มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานให้สามารถทํางาน
แทนกัน 
         สถาบันมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในสถาบัน ด้านซาก
ดึกดําบรรพ์และทรัพยากรธรณี ตามพันธกิจของสถาบันท่ีเน้นการพัฒนา
สถาบันสู่องค์กร “อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก เพ่ือให้บุคลากรมีเป้าหมาย
การดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุตามพันธกิจของสถาบันและ
เม่ือได้รับความรู้จากแล้วสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้อื่นรวมถึงการ
ทํางานแทนกันได้ ซ่ึงได้มีกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ การอบรมเพ่ือเพิ่มพูน
ความรู้ การจัดนิทรรศการใหม่ และคู่มือการปฏิบัติงานแทนกัน เพื่อให้
สามารถทํางานแทนกันได้ เช่น 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ท่องเท่ียว เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยและบุคลากรของ
สถาบัน เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับนิทรรศการใหม่ท่ีได้พัฒนาในสถาบัน และ 
(สม.5.18) 

2. คู่มือขั้นตอนการรับบริการการจองรอบการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 
(สม.5.19) 

3. คู่มือข้ันตอนการเปิดใช้งานห้องประชุม (สม.5.20) 
4. คู่มือนําชมพิพิธภัณฑ์ (สม.5.21) 

 
 
 
 
 
 
สม.5.18  คําส่ังเข้าอบรมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการท่องเท่ียว 
สม.5.19 คู่มือขั้นตอนการรับบริการ
การจองรอบการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 
สม.5.20 คู่มือข้ันตอนการเปิดใช้งาน
ห้องประชุม 
สม.5.21 คู่มือนําชมพิพิธภัณฑ์ 
 

 4 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารและมีคะแนนไม่ต่ํากว่า 3.51  
จากคะแนนเต็ม 5 
          สถาบันได้มีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยประเมินด้วยวิธีการ
แจกแบบสอบถามและนําผลท่ีได้มาวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อนําผลท่ี
ได้มาปรับปรุงการให้บริการของสถาบันต่อไป 

1. ประเมินความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการชมพิพิธภัณฑ์ มี
คะแนนความพึงใจ 4.50 จากคะแนนเต็ม 5 (สม.5.22) 

2. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมี ต่อสถาบันวิจัยไม้
กลายเป็นหินฯ มีคะแนนความพึงใจ 4.40 จากคะแนนเต็ม 5 (สม.5.23) 
 

 
 
 
 
 
 
สม.5.22 รายงานความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียว 
สม.5.23 รายงานความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการท่ีมีต่อสถาบัน 
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 5 มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการและการให้บริการ 
          สถาบันได้มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ี
มีต่อการชมพิพิธภัณฑ์ เสนอรองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ในทุก ๆ เดือน และได้นําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
ครั้งท่ี 1/2562 เพื่อนําผลท่ีได้จากแบบประเมินความพึงพอใจ มาปรับปรุง
และพัฒนาการให้บริหารจัดการและการให้บริการของพิพิธภัณฑ์ให้ดีย่ิงขึ้น  
โดยมีคําแนะนํา ดังน้ี  (สม.5.24) 
          1.ควรมีการประชาสัมพันธ์หรือโปรโมทหรือทําการตลาดให้มากกว่าน้ี 
จะได้มีคนเข้ามาชมมากขึ้น และได้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น 
ได้แก่ การจัดนิทรรศการในโอกาสต่าง ๆ เช่น งานฉลองความสําเร็จของท้าว
สุรนารี งานสภากาแฟ การจัดประชุมในห้างสรรพสินค้า การจัดทําโบว์ชัวร์ 
แผ่นพับใหม่ เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยังบุคคลภายนอก  (สม.5.25)       
      2. เจ้าหน้าท่ีพูดเร็วเกินไป ฟังไม่ทัน ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียว เพื่อสร้างบุคลิกภาพท่ี
ดีและการบริการท่ีดีให้มัคคุเทศก์และบุคลากรของสถาบันเพื่อสร้างความพึง
พอใจให้แก่นักท่องเท่ียวมากท่ีสุด  (สม.5.26) 
       3. อยากให้มีการจัดนิทรรศการใหม่ๆ เพิ่มเติม ซ่ึงสถาบันได้มีการจัด
นิทรรศการใหม่ในอาคารและได้จัดอบรมบุคลากรให้ความรู้เก่ียวกับข้อมูล
ใหม่ของนิทรรศการเพ่ือสามารถเผยแพร่ให้แก่นักท่องเท่ียวได้   (สม.5.27) 

 
 
 
 
สม .5 .2 4  ราย งาน ก ารป ระ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารครั้งท่ี 4/2562 
วันท่ี 16 ก.ย. 2562  เรื่องรายงาน
ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 
 
 
สม.5.25 ภาพกิจกรรมการจัด
นิทรรศการและประชาสัมพันธ์ 
สม.5.26 รายงานโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว 
 
สม.5.27 ภาพนิทรรศการใหม่ ๆ 
ในอาคาร 
 
 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมายการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกับค่าเป้าหมาย 

5 ข้อ   5 ข้อ 
(ข้อ 1,2,3,4,5) 

5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
จุดเด่น 
 สถาบันมีระบบกลไกในการมอบหมายงานให้ทํางานแทนกันได้ 
แนวทางเสริมจุดเด่น 

1. ควรเพิ่มการถ่ายทอดความรู้เพ่ือให้สามารถทํางานแทนกันได้อย่างชัดเจน เช่น การหมุนเวียนงาน การเผยแพร่คู่มือ
การปฏิบัติงาน 

 

จุดที่ควรพฒันา 
-  ไม่มี  - 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
-  ไม่มี  - 

 
 
 
 



ตัวบ่งช้ีท่ี 6 :  ระบบและกลไกในการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัย 
ผู้กํากับดแูล 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง  จินตสกุล    
2. นางปัทมาภรณ์  อําไพกูล        

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

ผู้จัดเก็บขอ้มูล    
นางสาวนุชนารถ จันทร์พิทักษ์    

โทรศัพท์ 
08 –5494 - 0868 

เกณฑ์การประเมนิ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ  

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการกําหนดผู้รับผิดชอบภารกิจเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน 
        สถาบันมีการมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยสํานักงานผู้อํานวยการ มีหน้าท่ีในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ กํากับและควบคุมโดยหัวหน้าสํานักงาน (สม.6.1)  ดังน้ี 
       1.ระบบประกันคุณภาพ สถาบันมีการกําหนดผู้รับผิดชอบเพ่ือสนับสนุนงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (สม.6.2) และมีแต่งตั้งคณะทํางานการพัฒนาระบบ
ราชการ ประกันคุณภาพและการพัฒนาสถาบันสู่สากลของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
(สม.6.3) 
       2.การจัดการความรู้ สถาบันมีการกําหนดผู้รับผิดชอบเพื่อสนับสนุนงานการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัย โดยมีรายช่ือเป็นคณะกรรมการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
(สม .6.4) และสถาบันได้แต่งต้ังคณะกรรมการการจัดการความรู้ของสถาบัน เพื่อ
ดําเนินการจัดการความรู้ของสถาบันเพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรใน
สถาบัน (สม.6.5) 
      3.แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สถาบันได้แต่งต้ังคณะกรรมการควบคุม
ความเส่ียงและการควบคุมภายในของสถาบัน เพื่อดําเนินการวิเคราะห์และระบุความเส่ียง
ตามบริบทของสถาบันเพื่อจัดทําแผนลดความเสี่ยงหรือหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใน
การปฏิบัติงานของสถาบัน (สม.6.6-67) 
      4. งานวิจัยของสถาบัน สถาบันได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยของสถาบัน
เพื่อวางแผน กํากับและติดตามงานวิจัยและงานวิชาการของบุคลากรในสถาบัน รวมถึง
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนําไปเผยแพร่ต่อไป (สม.6.8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สม .6 .1 ตารางกํากับดูแล
และการรับผิดชอบตัวบ่งช้ี
ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาภายใน  ปี 2561 
สม.6.2 คําส่ังท่ี 2181/2561 
เ รื่ อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
อํ า น ว ย ก า ร  ก ร ร ม ก า ร
ดําเนินงานและอนุกรรมการ
ดํ า เ นิ น ง าน ก า รป ระ กั น
คุณภาพ 
สม.6.3 คําส่ังท่ี 4455/2560 
เรื่องแต่งตั้งคณะดําเนินการ
งานพัฒนาระบบราชการ  
สม.6.4 คําส่ังท่ี 1908/2561 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ 
มหาวิทยาลัย 
สม.6.5 คําส่ังท่ี 5461/2560 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก า ร จั ด ก า ร ค ว าม รู้ ข อ ง
สถาบัน 
สม.6.6 คําส่ังท่ี 6477/2561 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานการบริหารความ
เส่ียง 
สม.6.7 คําส่ังท่ี 6475/2561 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานควบคุมภายใน 
สม .6.8 คําส่ังท่ี  13/2560 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริการงานวิจัยของสถาบัน 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
      5. แผนพัฒนาบุคลากร สถาบันได้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นการวางแผนอัตรากําลังให้เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและ
ทิศทางการพัฒนาของสถาบันและมหาวิทยาลัย รวมถึงการแผนการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนา
สมรรถนะตามหน้าท่ีท่ีได้รับผิดชอบ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(สม.6.9) 
     6. แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ สถาบันได้แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานเพื่อวิเคราะห์ วางแผน วางระบบในการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูล  
และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจต่าง ๆ ของสถาบันให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ 
(สม.6.10) 

สม.6.9 คําส่ังท่ี 5463/2560 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดํ า เนิ น ง า น ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคล 
 
สม.6.10 คําส่ังท่ี 
5464/2560 เร่ืองแต่งตั้ง
คณะกรรมการประสานงาน
ด้านสารสนเทศ 

 2 มีการจัดทําแผนเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและกําหนด
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
           สถาบันมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ประจําปี 2562-2566 และจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปี เพื่อกําหนดการดําเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามพันธกิจของ
สถาบัน โดยสามารถแบ่งออกเป็นโครงการ/กิจกรรมได้ดังน้ี (สม.6.11-12) 
 

รายละเอยีด ตัวชีว้ดัความสําเร็จ แผน 
1.แผนงานประกันคุณภาพ (สม.6.13) ร้อยละความสําเร็จของแผน 60 
2.แผนการจัดการความรู้ (สม.6.14) ร้อยละความสําเร็จของแผน 60 
3.แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน (สม.6.15) 

ร้อยละความสําเร็จของแผน 60 

4. งานวิจัยของสถาบัน (สม.6.16) จํานวนโครงการวิจัยที่ ได้ รับทุน
สนับสนุน 
 

4 
 
 

5.แผนพัฒนาบุคลากร (สม.6.17) ร้อยละของบุคลากรที่ ได้ รับการ
พัฒนาสมรรถนะ 

75 

6. แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ (สม.6.18) 

ร้อยละความสําเร็จของแผน 60 

 

 
 
สม .6.11 แผนยุทธศาสตร์
ของสถาบันประจําปี  
พ.ศ. 2562-2566 
สม .6 .12 แผนปฏิบัติการ 
ประจําปี  พ.ศ. 2562  
สม.6.13 แผนการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
สถาบันประจําปีการศึกษา 
2561  
สม .6 .14 แผนการจัดการ
ความรู้ของสถาบัน 
สม.6.15 แผนบริหารความ
เส่ียงและควบคุมภายในของ
สถาบัน 
สม .6.16 รายงานการวิจัย  
ปี พ.ศ. 2562  
ส ม .6 .1 7  แ ผ น พั ฒ น า
บุคลากรของสถาบัน 
สม.6.18 แผนพัฒนาระบบ
ฐ า น ข้ อ มู ล แ ล ะ ร ะ บ บ
สารสนเทศ 

 3 มีการจัดทํารายงานผลการดาํเนินงานตามหรือสถติิขอ้มูลเพื่อสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อนําเสนอต่อผู้บริหารหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตาม
กําหนดเวลา 
         สถาบันมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

1.  รายงานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561
รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน (สม.6.19) 

2.  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ รอบ 12 เดือน  
(สม.6.20) 

3.  รายงานผลการดําเนินงานแผนการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน (สม.6.21) 

 
สม .6 .19  รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
สม .6 .20 รายงานผลการ
ดํ าเนิ น งานตามแผนการ
จัดการความรู้ 
สม .6 .21 รายงานผลการ
ดําเนินงานแผนการบริหาร
ความเส่ียงและการควบคุม
ภายใน 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4.  รายงานแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2561 

และ ปีงบประมาณ 2562 – 2565 (สม.6.22) 
สม .6 .22 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร 

 4 มีการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
     สถาบันมีการประเมินความสําเร็จของผลการดําเนินงานของสถาบันแผนท่ีต้ังไว้  
เพ่ือวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และได้รายงานต่อผู้บริหารและมหาวิทยาลัย  ดังน้ี   

รายละเอยีด ตัวชีว้ดัความสําเร็จ แผน ผล บรรลุ 
1.แผนงานประกันคุณภาพ 
(สม.6.23) 

ร้อยละความสําเร็จของ
แผน 

60 100 บรรลุ 

2.แผนการจัดการความรู้ 
(สม.6.24) 

ร้อยละความสําเร็จของ
แผน 

60 100 บรรลุ 

3.แผนบริหารความเส่ียง
และควบคุมภายใน (สม.
6.25) 

ร้อยละความสําเร็จของ
แผน 

60 60 บรรลุ 

4. งานวิจัยของสถาบัน 
(สม.6.26) 

จํานวนโครงการวิจัย ท่ี
ได้รับทุนสนับสนุน 
 

4 
 
 

4 บรรลุ 

5.แผนพัฒนาบุคลากร 
(สม.6.27) 

ร้อยละของบุคลากร ท่ี
ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า
สมรรถนะ 

75 100 บรรลุ 

6. แผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ (สม.6.28) 

ร้อยละความสําเร็จของ
แผน 

60 60 บรรลุ 

 

 
 
สม.6.23 รายงานการ
ประเมินตนเองปีการศึกษา 
2561 
สม .6 .24 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามการจัดการ
ความรู้ 
สม .6 .25 รายงานผลการ
ดําเนินงานแผนการบริหาร
ความเส่ียงและการควบคุม
ภายใน 
สม.6.26 งานวิจัยท่ีทํา
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
สม.6.27 รายงานผลการ
พัฒนาบุคลากร 
สม.6.28 แผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ 

 5  มกีารนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนเพื่อสนับสนุนการประกนัคุณภาพการศกึษาของ
มหาวิทยาลัยใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
              สถาบันได้รายเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 
2560 ได้คะแนนการประเมิน 4.63 คะแนน และได้มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป 
(สม.6.29) 

หัวขอ้ คําแนะนําป ี2560 ผลการปรับปรุง 
1.งานประกัน
คุณภาพ 

ควรนําผลการดําเนินงานความสําเร็จ
ตามแผนเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจําเพ่ือจะได้นําข้อเสนอแนะมา
พัฒนา 

นําผลการดําเนินงานตามแผนเสนอ
เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
สถาบัน (สม.6.29) 
 

2.แผนการจัดการ
ความรู้ 

ควรมีแผนการจัดการความรู้ระยะสั้น
และระยะยาว 

จัดทําแผนการจัดการความรู้ ปี 
พ.ศ.2562-2566 (สม.6.30) 

3.แผนบริหารความ
เสี่ยง 

ควรให้ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วน
ร่วมในการพิจารณาความเส่ียงของ
หน่วยงานด้วย 

แต่งต้ังคณะผู้บริหารเป็นที่ปรึกษา
คณะทํางานและเข้าร่วมประชุมเพ่ือ
ประเมินความเสี่ยงร่วมกัน  
(สม.6.31) 

4.แผนพัฒนา
บุคลากร 

1.ควรกําหนดตัวช้ีวัดของแผนให้
ชัดเจนและเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจําเพ่ือรับข้อเสนอแนะ 
2.ส่งเสริมให้บุคลากรทําผลงานเพ่ือ
เข้าสู่ตําแหน่ง 

1.นําแผนพัฒนาบุคลากรเสนอเข้าท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจํา
สถาบัน (สม.6.32) 
2.ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าอบรมเพ่ือ
เข้าสู่ตําแหน่ง (สม.6.33)  

สม.6.29 รายงานการประชุม
กรรมการประจําสถาบัน คร้ัง
ท่ี 2/2561 วันท่ี 9 ธ.ค. 
2561 

สม .6 .30 แผนการจัดการ
ความรู้ของสถาบัน 
สม.6.31 คําส่ังท่ี 
6477/2561 เร่ืองแต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงาน
การบริหารความเส่ียง 
สม.6.32 รายงานการประชุม
กรรมการประจําสถาบัน คร้ัง
ท่ี 1/2562 วันท่ี 3 พ.ค. 
2562 

สม.6.33 คําส่ังเลขท่ี 
6369/2561โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ พัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสาย
สนับสนุน เร่ือง การเขียนค่า
งานและผลงานเพื่อกําหนด
ระดับตําแหน่ง 
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ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมายการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกับค่าเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 ข้อ 
(ข้อ1,2,3,4,5) 

5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

จุดเด่น 
มีการจัดทําแผนครบทุก ๆ ตัว เพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัย 

 
แนวทางเสริมจุดเด่น    
 ควรพัฒนาตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนทุกตัว 
 

จุดที่ควรพฒันา     
            -  ไม่มี  - 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา        
-  ไม่มี  - 



 

องคป์ระกอบที ่7 : การพฒันาหน่วยงานสู่องคก์รแห่งการเรียนรู ้
ผูก้าํกบัดแูล 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง  จินตสกุล    
2. นางปัทมาภรณ์  อําไพกูล        

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

ผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลู    
นางสาวนุชนารถ จันทร์พิทักษ์  

โทรศัพท ์
08-5494-0868 

เกณฑก์ารประเมนิ 
 
 
 
 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

 
รายละเอียดผลการดาํเนนิงาน 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการกาํหนดประเดน็ความรูแ้ละเปา้หมายของการจัดการความรูเ้พื่อพฒันางาน

ของหนว่ยงานอยา่งชดัเจน 
        สถาบันมีระบบและกลไกในงานการจัดการความรู้ของสถาบัน โดยมีคําสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันเพ่ือให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและ
กําหนดประเด็นความรู้ท่ีสอดคล้องกับพันธกิจหลักของสถาบัน คือ การสํารวจ  
รวบรวม  อนุรักษ์ ศึกษาวิจัยและให้บริการวิชาการด้านซากดึกดําบรรพ์และทรัพยากร
ธรณีของท้องถ่ิน รวมถึงการบริหารและพัฒนาสถาบันสู่องค์กร “อุทยานธรณีโลก
ของยูเนสโก” ซ่ึงเป็นองค์ความรู้ใหม่ของสถาบัน   ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในเร่ืองของอุทยานธรณีโคราชมุ่งสู่อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก เพ่ือให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่แก่นักท่องเที่ยวและดําเนินงานตามพันธกิจของ
สถาบัน (สม.7.1) 
      การกําหนดประเด็นความรู้ในคร้ังนี้ คณะกรรมการการจัดการความรู้ประชุม
ร่วมกันและสรุปให้นํา เร่ือง “อุทยานธรณีโคราช” เป็นประเด็นการจัดการความรู้
ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2561 และมีมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบันให้เร่ืองดังกล่าวเป็นประเด็นความรู้ของปีนี้ (สม.7.2 -7.3) 

 
สม.7.1 คําสัง่แต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดการความรู้
ของสถาบันเลขท่ี 5461/2560 
สม.7.2  รายงานการประชุม  
คณะกรรมการการจัดการความรู้ 
คร้ังท่ี 1/2561 
วันท่ี 2 ต.ค.2561 
สม.7.3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบัน 
คร้ังท่ี 4/2561 วันท่ี 8 ต.ค. 
2561 

 2 กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 
       สถาบันมีการกําหนดให้บุคลากรทุกคนในสถาบันได้เข้าร่วมอบรม โดยเฉพาะ
มัคคุเทศก์และบุคลากรทุกส่วนงาน ได้แก่ งานวิจัยและบริการวิชาการ งาน
สํานักงาน งานพิพิธภัณฑ์ ซ่ึงแต่ละงานต้องได้รับความรู้จากประเด็นความรู้ในข้อท่ี 
1 เพ่ือสามารถเผยแพร่และถ่ายทอดรวมถึงการปฏิบัติงานแทนกันได้ โดยมีคําสั่ง
ให้เข้าอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว “เรียนรู้ เท่ียวชมแหล่ง
อุทยานธรณีโคราช” ในพ้ืนท่ี 5 อําเภอ ประกอบด้วย อําเภอสีคิ้ว สูงเนิน ขาม
ทะเลสอ เมืองนครราชสีมาและอําเภอเฉลิมพระเกยีรติ (สม.7.4-7.5)             

 
 
สม.7.4 คําสัง่ท่ี 5133/2560 
เร่ืองให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม
โครงการ เรียนรู้ เท่ียวชมแหล่ง
อุทยานธรณีโคราช 
สม.7.5 รายงานโครงการ เรียนรู้ 
เท่ียวชมแหล่งอุทยานธรณี
โคราช 

 3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 
1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

      การอบรม โครงการ เรียนรู้ เท่ียวชมแหล่งอุทยานธรณีโคราช เพ่ือลงพ้ืนท่ี
จริงในเขตพ้ืนท่ี 5 อําเภอ ประกอบด้วย อําเภอสีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เมือง
นครราชสีมาและอําเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง 
จินตสกุล ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และ ผู้อํานวยการอุทยาน
ธรณีโคราช ถ่ายทอดและให้ความรู้ในแต่ละแหล่งท่ีมีลักษณะความโดดเด่นทาง
ธรณีวิทยานิเวศวิทยาและวัฒนธรรม  จากการอบรมดังกล่าว ทําให้ได้มาซ่ึงแนว
การปฏิบัติท่ีดีเพ่ือให้มาซ่ึงคู่มือความรู้เกี่ยวกับโคราชจีโอพาร์ค เพ่ือนําคู่มือไป
เผยแพร่และสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ (สม.7.6) และมีการนําประเด็นความรู้นี้ 
ไปเผยแพร่ในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
       1. เผยแพร่ในโครงการมหกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ คร้ังท่ี 7 "NRRU Show & 
Share 2018" (สม.7.7 - 7.8) เพ่ือนําไปเผยแพร่ข้อมูลโคราชจีโอพาร์คให้นักศึกษา 
อาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกท่ีมาร่วมงานได้รับทราบการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับโคราชจีโอพาร์คเพ่ือร่วมกันผลักดันให้โคราชจีโอพาร์คเป็นอุทยาน
ธรณีระดับโลก 
       2. เผยแพร่ความรู้โคราชจีโอพาร์คในกิจกรรมนําชมราชภัฏจีโอพาร์คและสวน
เกษตร 100 ไร่ สําหรับนักศึกษาเข้าใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 ได้รับทราบการ
ดําเนินงานโดยมีบุคลากรของสถาบันบรรยายให้ความรู้ (สม.7.9 - 7.10) 
       3. เผยแพร่ข้อมูลโดยการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง มัคคุเทศก์น้อย
โคราชจีโอพารค์ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลโคราชจีโอพาร์คและการฝึกเป็นมัคคุเทศก์น้อย
ในพิพิธภัณฑ์ให้แก่เยาวชนในโรงเรียนเครือในพ้ืนท่ีใกล้เคียงกับพิพิธภัณฑ์และ
โรงเรียนในเครือข่ายโคราชจีโอพาร์ค (สม.7.11)  

 
 
 
 
 
 
สม.7.6  คู่มืออุทยานธรณีโคราช 
ฉบับย่อ  
 
สม.7.7 สรุปการจัดกิจกรรม 
NRRU : Show &     
Share 2018 คร้ังท่ี 7 
สม.7.8 หนังสือโคราชจีโอพาร์ค 
สม.7.9  หนังสือขอเข้าจัด
กิจกรรมนําชมราชภัฏจีโอพาร์ค
และสวนเกษตร 100 ไร่ 
สม.7.10 VDO การบรรยาย
โคราชจีโอพาร์ค   
สม.7.11 VDO บรรยายการฝึก
เป็นมัคคุเทศก์น้อยโคราชจีโอ
พาร์ค   

 4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 
       จากการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายในการจัดการความรู้ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เร่ืองอุทยานธรณโีคราช  โดยคณะกรรมการดําเนินงานได้
รรวบรวมความรู้จากการอบรม นําไปสู่แนวปฏิบัติท่ีดีท้ัง 7 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่1 การบ่งชี้ความรู้ 
      สถาบันวิเคราะห์และวางแผนจากพันธกิจหลักของสถาบัน ซ่ึงการบ่งชี้ความรู้
นี้สอดคล้องกับพันธกิจข้อท่ี 4 ของสถาบัน (บริหารและพัฒนาสถาบันสู่องค์กร 
“อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก” หรือ “The UNESCO Global Geopark”) เพ่ือ
เป็นการสร้างองค์ความรู้เร่ืองอุทยานธรณีเพ่ือช่วยกันผลักดันและดําเนินงาน
อุทยานธรณีโคราให้บรรลุตามเป้าหมายและพันธกิจของสถาบันเพ่ือการพัฒนาเป็น
อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (สม.7.12) 
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้  
     จากการกําหนดประเด็น เร่ืองอุทยานธรณีโคราช  เป็นการจัดการความรู้ของ
สถาบัน ปี พ.ศ. 2561 ซ่ึงเป็นการสร้างความรู้ใหม่เพ่ือเน้นการอนุรักษ์มรดก
ท้องถ่ิน การศึกษาและการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยมีการแสวงหาความรู้จากพื้นท่ี
จริงจากแหล่งอุทยานธรณีท้ัง 5 อําเภอ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง 
จินตสกุล ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และ ผู้อํานวยการอุทยาน
ธรณีโคราช เป็นผู้ถ่ายทอดและให้ความรู้ (สม.7.13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
สม.7.12  แผนยุทธศาสตร์ของ
สถาบันประจําปี  
พ.ศ. 2562-2566 
 
 
 
 
 
 
สม.7.13 รายงานโครงการ 
เรียนรู้ เท่ียวชมแหล่งอุทยาน
ธรณีโคราช 
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ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
      จากการจัดโครงการอบรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในสถาบัน และ
ได้มีการจัดทําคู่มือความรู้ แผ่นพับ หนังสือและคู่มือการนําชมของมัคคุเทศก์ เพ่ือ
เป็นการสร้างองค์ความรู้เร่ืองอุทยานธรณีโคราชให้มีระบบและพร้อมท่ีจะนําไป
เผยแพร่ให้แก่บุคคลภายนอกได้เห็นความสําคัญของอุทยานธรณีโคราช (สม.7.14-
7.16) 
ขั้นตอนที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
       จากการจัดการความรู้ท่ีเป็นระบบและมีคู่มือและหนังสือเผยแพร่เกี่ยวกับ
อุทยานธรณีโคราช จากนั้น ได้มีการทบทวน กลั่นกรอง และปรับปรุงเนื้อหา
เกี่ยวกับแหล่งและข้อมูลทางวิชาการและเควสตาโคราช จากนั้นได้นําข้อมูลท่ี
ถูกต้องและครบถ้วนมาจัดทําเป็นนิทรรศการและเพ่ือเผยแพร่ในอาคารไดโนเสาร์
และศูนย์โคราชจีอาพาร์ค รวมถึงการจัดนิทรรศการเคลื่อนท่ีในกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายนอกสถาบัน (สม.7.17-7.18) 
ขั้นตอนที่ 5 การเข้าถึงความรู้   
      จากการสร้างองค์ความรู้ จัดการความรู้และทบทวนเนื้อหาของข้อมูลโคราชจี
โอพาร์คแล้ว ก็มีการนําข้อมูลไปเผยแพร่จริง ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพ่ือให้เข้าถึง
ข้อมูลได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น ทางเว็บไซต์ของสถาบัน และเว็บไซต์โคราชจีโอ
พาร์คท่ีเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของสถาบัน การจัดนิทรรศการเคลื่อนท่ีในกิจกรรม
ต่าง ๆ นอกสถานท่ี การจัดนิทรรศการในมหาวิทยาลัยในงานต่าง ๆ (สม.7.19-
7.20) 
ขั้นตอนที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้           
        สถาบันมีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ เร่ือง โคราชจีโอพาร์ค  ท้ังท่ี
เป็นเอกสารและจากบุคคลท่ีได้รับการเรียนรู้มาเพ่ือทําการถ่ายทอดให้แก่บุคคลอ่ืน
ต่อไป   

1. แบ่งปันเป็นลายลักษณ์ อักษร (Explicit Knowledge) จากแผ่นพับ 
หนังสือและคู่มือการนําชมของมัคคุเทศก์ 

2. แบ่งปันจากผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) จากการออกบูท
ร่วมงานกิจกรรม NRRU : Show & Share 2018 คร้ังท่ี 7 รวมถึงการเป็นพ่ีเลี้ยง
ในการถ่ายทอดความรู้แก่มัคคุเทศก์น้อย (สม.7.21) 
ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู้        
        จากองค์ความรู้ เร่ือง อุทยานธรณีโคราช เป็นความรู้ท่ีแปลกใหม่สําหรับ
บุคลากรในสถาบัน และการนําองค์ความรู้นี้ไปใช้ในงานท่ีทําอยู่และประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ได้มากท่ีสุด เช่น 
        ด้านการวิจัย นําไปใช้จริงเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกท้องถ่ิน ทางธรณีวิทยา 
ความหลากหลายทางชีวภาพและทางวัฒนธรรม รวมถึงการศึกษาวิจัยและมี
ผลงานวิจัยตีพิมพ์และการเข้าร่วมประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ (สม.
7.22) 
        ด้านการนําชม  เจ้าหน้าท่ีมัคคุเทศก์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่
ให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงบคุลากรสามารถทํางานแทนกันได้จากการถ่ายทอดองค์
ความรู้นี้ 
 

 
 
 
 
สม.7.14 คู่มืออุทยานธรณี
โคราช ฉบับย่อ 
สม.7.15หนังสือโคราชจีโอพาร์ค 
สม.7.16 คู่มือการนําชมของ
มัคคุเทศก์ 
สม.7.17 ภาพนทิรรศการ 
โคราชจีโอพาร์คอาคาร
ไดโนเสาร์ 
สม.7.18 ภาพนิทรรศการศูนย์
โคราชจีอาพาร์ค 
 
 
 
สม.7.19 เว็บไซต์การเผยแพร่
โคราชจีโอพาร์ค 
สม.7.20 ภาพนิทรรศการ
เคลื่อนท่ีโคราชจีอาพาร์ค 
 
 
 
 
 
 
สม.7.21 VDO บรรยายการฝึก
เป็นมัคคุเทศก์น้อยโคราชจีโอ
พาร์ค   
  
 
 
 
 
สม.7.22 ผลงานวิจัยตีพิมพ์และ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ
เกี่ยวกับอุทยานธรณี 
 
 
สม. 7.23 รูปภาพนิทรรศการ
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        ด้านนิทรรศการ มีการจัดทํานิทรรศการโคราชจีโอพาร์คพิพิธภัณฑ์
ไดโนเสาร์ของสถาบัน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโคราชจีโอพาร์คเพ่ือเผยแพร่แก่
นักท่องเที่ยว (สม.7.23) 

และรูปภาพศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศโคราชจีโอพาร์ค 

 5 
มีการนาํความรูท้ีไ่ดจ้ากการจัดการความรูใ้นปงีบประมาณปจัจบุนัหรือ
ปงีบประมาณทีผ่า่นมาที่เปน็ลายลกัษณอ์ักษร (explicit knowledge) และจาก
ความรู้ ทักษะของผู้มปีระสบการณต์รง (tacit knowledge) ทีเ่ปน็แนวปฏบิตัิทีด่ี
มาปรบัใชใ้นการปฏิบตังิานจรงิ 
          จากองค์ความรู้ เร่ือง อุทยานธรณีโคราช และมีการนําองค์ความรู้นี้ไปใช้
ในงานท่ีทําอยู่ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยวิธี การจัดทําหนังสือ คู่มือการนํา
ชมของมัคคุเทศก์ เพ่ือเผยแพร่ไปยังนักวิจัย บุคลากร บุคคลภายนอก รวมถึง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซ่ึงมีการถ่ายทอดความรู้และนําไปใช้ประโยชน์
ได้จริงในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
         1. มีการเผยแพร่จากผู้มีประสบการณ์ตรงโดยการเป็นวิทยากรบรรยายให้
ความรู้เร่ืองโคราชจีโอพาร์คให้หน่วยงานต่าง ๆ  (สม.7.24) 
         2. นักวิจัยนําความรู้จากโคราชจีโอพาร์คไปถ่ายทอดด้วยการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ (สม.7.25) 
         3. บุคลากรเผยแพร่จากการบรรยายให้นักท่องเท่ียวและนักศึกษาเกี่ยวกับ
โคราชจีโอพาร์คได้ (สม.7.26) 
         4. มีการถ่ายทอดจากมัคคุเทศก์สู่นักเรียนเพ่ือการเป็นมัคคุเทศก์ประจํา
พิพิธภัณฑ์ และประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม  
(สม.7.27-7.28) 

 
 
 
 
สม.7.24  หนังสือเชิญจาก
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเป็น
วิทยากรบรรยาย 
สม.7.25  รายงานการเข้าร่วม
ประชุมและนําเสนอผลงาน
วิชาการเกี่ยวกับจีโอพาร์ค 
สม.7.26 VDO การบรรยาย
โคราชจีโอพาร์ค ของบุคลากร 
สม.7.27 VDO บรรยายการฝึก
เป็นมัคคุเทศก์น้อยโคราชจีโอ
พาร์ค   
สม.7.28 รายงานโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เร่ือง มัคคุเทศก์
น้อยโคราชจีโอพาร์ค 

 
 
ผลการประเมนิตนเอง 

เปา้หมายการดาํเนนิงาน ผลการดาํเนนิงาน คะแนนการประเมิน ผลการประเมนิตนเองเทียบกับคา่เปา้หมาย 

5 ข้อ 3 ข้อ 
(ข้อ 1,2,3) 

3  คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

จุดแขง็  : สถาบันมีองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน 
แนวทางเสรมิ : ควรมีการส่งเสริมการนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
จุดทีค่วรพฒันา : แผนการจัดการความรู้ 
แนวทางแกไ้ข : ควรมีการจัดทําแผนจัดการความรู้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 



องคป์ระกอบที ่8 : ระบบบรหิารความเสีย่ง 
ผูก้าํกบัดแูล 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง  จินตสกุล    
2. นางปัทมาภรณ์  อําไพกูล        

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

ผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลู    
นางสาวนัทภร  อาษาสุวรรณ  

โทรศัพท ์
080-160-6599 

เกณฑก์ารประเมนิ 
 
 
 
 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

 
รายละเอียดผลการดาํเนนิงาน 

มี ข้อ เกณฑม์าตรฐานและผลการดาํเนนิงาน หลกัฐาน 
 

 
1 มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการหรอืคณะทาํงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบ้ริหาร

ระดบัสงูและตวัแทนทีร่บัผิดชอบพันธกจิหลักของสถาบนัร่วมเปน็คณะกรรมการ
หรือคณะทาํงาน 
       สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะผู้บริหาร เป็น
คณะกรรมการ โดยมีหน้าท่ีวิเคราะห์ และวางระบบบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ตาม
ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการของสถาบัน อีกท้ังสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ให้กับบุคลากรทุกระดับในการวิเคราะห์  ระบุปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
เป้าหมายในการบริหารงาน  จัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยง  ดําเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยง ประเมินผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน พร้อมท้ังกําหนดมาตรการ 
หรือแผนปฏิบัติการ เพ่ือดําเนินการการแก้ไข/ลด/ป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
ให้ข้อเสนอแนะ ทบทวน และประเมินผลตามมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการ เพ่ือ
ปรับปรุงให้เหมาะสมย่ิงข้ึน และนําเสนอมหาวิทยาลัย และผู้บริหารสถาบัน เพ่ือ
ทราบถึงความเสี่ยง และผลท่ีจะเกิดข้ึน เพ่ือป้องกันและแก้ไขต่อไป (สม.8.1) 

 
สม.8.1คําสั่งท่ี 5460/2560 
แต่งต้ังคณะกรรมการควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยง 
 
 

 
 

2 มีการวเิคราะหแ์ละระบคุวามเสี่ยง และปจัจัยที่กอ่ให้เกิดความเสี่ยงอยา่งน้อย 3 
ดา้น ตามบรบิทของสถาบัน จากตัวอยา่งต่อไปนี้  
- ความเสี่ยงดา้นทรพัยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
อาคารสถานที่)   
- ความเสี่ยงดา้นยุทธศาสตร ์ หรอืกลยทุธข์องสถาบนั 
- ความเสี่ยงดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
- ความเสี่ยงดา้นการปฏบิัตงิาน เชน่ ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลกัสูตร 
การบริหารงานวจิัย  ระบบงาน ระบบประกนัคณุภาพ 
- ความเสี่ยงดา้นบคุลากรและความเสี่ยงดา้นธรรมาภบิาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารยแ์ละบคุลากร     
- ความเสี่ยงจากเหตกุารณภ์ายนอก 
- อืน่ ๆ ตามบรบิทของสถาบนั 
          มีการระดมสมองคณะกรรมการร่วมกันในการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
จากการประชุม ได้มีการชี้แจงถึงปัญหาของแต่ละกลุ่มงานและได้มีข้อเสนอแนะ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สม.8.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 
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มี ข้อ เกณฑม์าตรฐานและผลการดาํเนนิงาน หลกัฐาน 
ความเส่ียงร่วมกันพร้อมปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อคน สถานท่ี 
ทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก พร้อมจัดลําดับ
ความเสี่ยงและวางแผนการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง โดยมีการประชุม เพ่ือ
ระดมความคิดเห็นและจัดทําแผนควบคุมและป้องกันความเสี่ยง ซ่ึงปรากฏใน
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงประจําปีงบประมาณ 2562 
(สม.8.2 – สม.8.4) 

 
สม.8.3 แบบฟอร์มระดมความ
คิดเห็นของกลุ่มงาน 
 
สม.8.4แผนบริหารความเสี่ยง
ประจําปีงบประมาณ   
พ.ศ.2562 

 
 

3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจดัลาํดบัความเสีย่งทีไ่ดจ้าก
การวิเคราะห์ในข้อ 2 
        หลังจากท่ีมีการระบุปัจจัยเสี่ยงในแต่ละด้านและจัดลําดับความสําคัญแล้ว มี
การกําหนดระดับของค่าโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง เพ่ือนํามาวิเคราะห์ค่า
โอกาสและค่าผลกระทบของสาเหตุความเสี่ยง (สม.8.5)  
 

 
 

 

 
สม.8.5 รายงานผลการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเส่ียงและจัดลําดับ
ความเสี่ยงการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง  
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มี ข้อ เกณฑม์าตรฐานและผลการดาํเนนิงาน หลกัฐาน 
 

 
4 มีการจัดทาํแผนบริหารความเสี่ยงที่มรีะดบัความเสี่ยงสงู และดาํเนนิการตามแผน   

            มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง ซ่ึงปรากฏใน
รายงานระบบบริหารความเสี่ยง  และดําเนินการตามแผน โดยจัดการประชุมเพ่ือให้
ความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรของสถาบัน กําหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง
เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีสถาบนัจะเกิดความเสียหาย ซ่ึงแผนการบริหารความ
เสี่ยงประกอบด้วย  

- กระบวนการปฏิบัติงาน  
- กิจกรรมและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
- ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ ปัจจัย/สาเหตุ  
- วิธีการจัดการความเสี่ยง 
-  กําหนดเวลาและผู้รับผิดชอบ  

ตัวอย่างดังนี้ (สม.8.6-สม.8.8) 
        

 

 
 
 

 
 
สม.8.6 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 1/2561 วันท่ี 3 ส.ค.61 
 
               
สม.8.7 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคร้ังท่ี 
4/2561 วันท่ี8 ต.ค.61 
 
สม.8.8 แผนบริหารความ    
      เสี่ยง รอบ12เดือน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 

 

 
 

มี ข้อ เกณฑม์าตรฐานและผลการดาํเนนิงาน หลกัฐาน 
 

 
 

ยกตัวอย่าง การลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยท่ีสุด อาทิเช่น โครงการโครงการรักษา
ความปลอดภัยในสถาบันด้านชีวิตและทรัพย์สิน(ด้านอาคารสถานที่) เร่ืองขาด
งบประมาณในการจัดซ้ือถังดับเพลิง ผลการวิเคราะห์คือ ความเสี่ยงสูง ทางคณะ
ผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสําคัญด้านความปลอดภัยของสถาบันจึงได้จัดสรร
งบประมาณจัดซ้ือถังดับเพลิงเพ่ิมจาก17ถัง ปัจจุบันเพ่ิมเป็น30 ถังและทําการติดต้ัง
ค รบ ทุ ก พ้ื น ท่ี เสี่ ย งจึ ง ทํ า ให้ ผลการ วิ เค ราะ ห์ ค วาม เสี่ ย ง เป็ น  – ไม่ มี  –  
(สามารถกําจัดความเสี่ยงได้) 

 
 

 

5 มีการตดิตาม และประเมนิผลการดาํเนนิงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบนั
เพื่อพจิารณาอยา่งน้อยปลีะ 1 ครัง้ 
      สถาบันได้มีการติดตามการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ประจําปี
งบประมาณ 2562 และได้นําเสนอต่อคณะกรรมการประจําสถาบัน และนําเสนอ
ต่อมหาวิทยาลัยในช่วงระยะเวลา 3,6,12 เดือน  ดังนี้  (สม.8.9 – สม.8.10) 

 

 

 
สม.8.9 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบัน 
คร้ังท่ี 1/2562 วันท่ี 8 ก.พ.62 
 
สม.8.10 รายงานการติดตาม
แผนบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในประจําปี2562 
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มี ข้อ เกณฑม์าตรฐานและผลการดาํเนนิงาน หลกัฐาน 
 
 

 

6 มีการนาํผลการประเมนิ และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบนัไปใชใ้นการปรบัแผน
หรือวิเคราะหค์วามเสี่ยงในรอบปถีัดไป   
         ทางคณะกรรมการบริหารได้นําข้อเสนอแนะจากกรรมการประจําสถาบัน
และจากแผนความเสี่ยงในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สม.8.11-สม.8.13) ดังนี้  
                 1.โครงการรกัษาความปลอดภยัในสถาบนัดา้นชีวติและทรพัยส์นิ 
(ชุดชาํระลา้งฉกุเฉนิหนา้ห้องปฏบิตัิการวจิัย )  เนื่องจากงบประมาณประจําปี
ค่อนข้างจํากัด จงึเสนอแนะให้ฝ่ายวิจัยจัดทําคู่มือแสดงข้ันตอนการปฏิบัติการห้อง
วิจัยอย่างละเอียด เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทางการวิจัยเบื้องต้น  
                  2.โครงการพฒันาการตลาดและการประชาสัมพันธ์               
ควรให้สถาบันหรือเจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์จัดทําแผนการประชาสัมพันธ์และ
แผนการตลาดเชิงรุกและเชิงรับอย่างเร่งด่วนเพื่อประชาชนท่ัวไปได้รับทราบถึง
กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันมากย่ิงข้ึน 
                  3.โครงการโครงการรกัษาความปลอดภัยในสถาบนัดา้นชวีติและ
ทรพัยส์ิน(ดา้นอาคารสถานที)่ สถาบันควรจัดสรรงบประมาณในการจัดต้ังเคร่ือง
สํารองไฟฟ้า เพราะถ้าไม่มีเคร่ืองสํารองไฟดังกล่าวจะส่งผลให้อุปกรณ์ท่ีต้องใช้
กระแสไฟฟ้าเกิดการเสื่อมสภาพและมีอายุการใช้งานสั้นทําให้เกิดความเสียหายต่อ
องค์กร 
          คณะกรรมการบริหารได้วิเคราะห์ข้อมูลและได้ทําการประเมินความเสี่ยง 
โดยจัดลําดับ ความเสี่ยงท่ีมีค่าสูง นําความเสี่ยงนั้นมาทําการควบคุมเพ่ือลดความ
เสี่ยงให้อยู่ในจุดท่ีควบคมุได้ และในปีงบประมาณถัดไป จะต้องมีการติดตามความ
เสี่ยงท่ีคงเหลืออยู่พร้อมท้ังมีการประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงให้เหลือน้อยท่ีสุด โดย
การจัดสรรงบประมาณเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ(สม.8.14) 

 
 
สม.8.11 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบัน
คร้ังท่ี1/2562 วันท่ี 3 พ.ค.62 
 
สม.8.12 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบัน
คร้ังท่ี 1/2562 วันท่ี 3 พ.ค.62 
(ข้อเสนอแนะ) 
 
 
สม.8.13 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบัน 
คร้ังท่ี 2/2562 วันท่ี 4 พ.ค.62 
 
 
 
 
สม.8.14 รายงานการวิเคราะห์
ความเสี่ยงประจําปี
งบประมาณ 2562 

 
ผลการประเมนิตนเอง 

เปา้หมายการดาํเนนิงาน ผลการดาํเนนิงาน คะแนนการประเมิน ผลการประเมนิตนเองเทียบกับคา่เปา้หมาย 

4 ข้อ  4 ข้อ 
ข้อ1,2,3,4 

4    ข้อ บรรลุเป้าหมาย 

 
จดุแขง็    :  สถาบันมีการจัดทําแผนบรหิารความเสี่ยงโดยการประชุมร่วมมือกับทกุฝ่าย 
แนวทางเสริม  :   
จดุออ่น   :  สถาบัน เป็นหน่วยงานที่มีปัจจัยความเสี่ยงในหลายด้าน ทั้งด้านทรัพยากร,นโยบาย,               
                       การปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ จึงต้องอาศัยทรัพยากรจํานวนมากในด้านงบประมาณและบุคลากร 
แนวทางแกไ้ข  :  จัดการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงแบ่งหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบให้แต่ละฝ่ายอย่าง  
                       ชัดเจน และจัดทําเป็นแบบการปฏิบัติงานรวมถึงมีการตรวจสอบได้ 



 
 

 
 
 

 
ตารางที ่1 สรปุผลการประเมนิตามตวับง่ชี ้
 

ตัวบง่ชี ้ เปา้หมาย ผลการประเมนิ* 
คะแนนการ
ประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์/
แผนปฏิบัติการประจําปี 

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

ตัวบ่งชี้ ท่ี 2 การจัดการฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศตาม
โครงสร้างของหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนพันธกิจท่ีเกี่ยวข้อง 

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

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

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

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

ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ระบบและกลไกในการสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัย 

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

ตัวบ่งชี้ท่ี 7 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 5 3 (1,2,3) 3 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8 ระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 4 5 (1,2,3,4,5) 5 

ค่าคะแนนเฉลีย่รวมของทกุตวับ่งชี ้   4.63 
คะแนนระดบัคณุภาพ การดําเนนิงานระดับดมีาก 

 

สว่นที่ 4 
สรปุผลการประเมนิตนเอง 



ภาคผนวก 
 

 1. รายชือ่คณะกรรมการดาํเนนิงานการพฒันาระบบราชการ ประกนัคณุภาพและการพฒันา  
    สถาบันสูส่ากลของสถาบนัวจิยัไมก้ลายเป็นหนิและทรพัยากรธรณ ี

    สถาบันฯ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
ตามคําสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่ 4455/2560 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการพัฒนา
ระบบราชการ การประกันคุณภาพและการพัฒนาสถาบันสู่สากลของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากร
ธรณี คณะกรรมการประกอบด้วย 

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

                  ดร.ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ์    กรรมการที่ปรกึษา 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
  นางปัทมาภรณ์  อําไพกูล    ประธานกรรมการ 
  นางสาววรางคณา นามแสง    กรรมการ 
  นางสาวณัฐกฤตา บุษรา    กรรมการ 
  นางฟ้าสาง สาอุตม์     กรรมการ 
  นางลาวัลย์ ตอสกุล     กรรมการ 
  นางสาวช่อผกา สุวรรณโอภาศรี   กรรมการ 
  นางสาวนุชนารถ  จันทร์พิทักษ์   กรรมการและเลขานุการ     

 นางสาวนัทภร อาษาสุวรรณ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

2. คณะกรรมการตรวจประเมนิคณุภาพการศกึษาภายในประจําป ี2561 สถาบันวจิัยไมก้ลายเปน็หนิ ฯ 
   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ โซรัมย์  ประธานกรรมการ 
 2. อาจารย์ศศธิร หวังค้ํากลาง    กรรมการ 
       3. นางสาวสายม่าน เสมาภักดี   กรรมการและเลขานุการ 
  
3. อักษรย่อของหน่วยงาน           
                 สม.   : สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ     
                            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
4.  เปา้หมายการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบง่ชีใ้นรอบ  5  ป ี 
เป้าหมายการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 

สว่นที่ 5 
ภาคผนวก 
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ประจําปีการศึกษา 2558 - 2562   

 
5.  ภาพกจิกรรมงานประกนัคณุภาพการศกึษาของกองประกนัคณุภาพการศกึษา               

          
 
 
 
 
    

ตัวบง่ชี ้
เปา้หมายการดาํเนนิงาน ป ี2558 - 2562 

2558 2559 2560 2561 2562 
1 การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติ

การประจําปี 
4 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 

2 การจัดการฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศตามโครงสร้างของ
หน่วยงานเพ่ือสนับสนุนพันธกิจท่ีเกี่ยวข้อง 

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 


