
 

 

 

 

 

 

Delete text and place photo here. 

 

 

 

 

 Delete text and place photo here. 

 
 
 

Place logo  

or logotype here, 

otherwise 

delete this. 

 
june 

2008 

S M T W T F S 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

       

 

 
 
 

Place logo  

or logotype here, 

otherwise 

delete this. 

 

 

 

 

 

    Delete text and place photo here. 

 

 

 

 

    Delete text and place photo here. 

 
 
 
Place logo  
or logotype here, 
otherwise 
delete this. 

 january 

2008 

S M T W T F S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       

 

 

รายงานประจ าปีงบประมาณ 2558 
 

ANNUAL REPORT 2015 

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ                                               

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

NORTHEASTERN RESEARCH INSTITUTE OF PETRIFIED WOOD                                             

AND MINERAL RESOURCES (IN HONOUR OF HIS MAJESTY THE KING),                                                    

NAKHON RATCHASIMA RAJABHATUNIVERSITY 

 



ค ำน ำ 
 
 
                     รายงานประจ าปีงบประมาณ 2558 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน                       
ของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ซึ่งทางสถาบันได้จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ถึงหน้าที่และความ
รับผิดชอบ งบประมาณ แผนการปฏิบัติงานในแต่ละด้าน ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแนวทางพร้อมการ
พัฒนาตามรายงานผลการประเมินของปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแสดงผลถึงความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน โดยได้
รายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจของสถาบัน  ทั้งนี้เพ่ือให้ระบบการด าเนินงานภายในของสถาบันที่ผ่านมา
สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและเพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานประจ าอันจะ
น าไปสู่การพัฒนาระบบและคุณภาพของสถาบันอย่างแท้จริง     
               

                     ทางสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปีงบประมาณ 2557 ฉบับนี้

จะสะท้อนการบริหารงานของสถาบันในรอบปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามทางสถาบันยินดีรับฟัง                 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา 

การด าเนินงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบการท างานของสถาบันต่อไป 
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ประวัติการอนุรักษไ์ม้กลายเป็นหินในประเทศไทย 
และความเป็นมาของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณ ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 
          

        ประเทศไทยมีแหล่งทรัพยากรซากดึกด าบรรพ์ไม้กลาย 
เป็นหิน  (Petrified  wood)  ปรากฏเป็นแหล่งใหญ่ในภาค
อีสานโดยเฉพาะในบริเวณ   จังหวัดนครราชสีมา   ขอนแก่น 
ชัยภูมิ บุรีรัมย์  สุรินทร์  อุบลราชธานี  และ กาฬสินธุ์  และ 
คาดว่าภาคนี้จะเป็นแหล่งไม้กลายเป็นหินที่เด่นที่สุดของทวีป 
เอเชีย เพียงแต่ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมามรดกธรรมชาติ
ประเภทนี้ของประเทศได้ถูกท าลายจนได้ลดทั้งปริมาณ และ
คุณค่าลงอย่างน่าเสียดาย  ทั้งๆที่ประเทศไทยได้ริเริ่มอนุรักษ์ 
โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ 
พระองค์แรกของโลก และยังอยู่ในความสนพระทัยของสมเด็จ 
พระเทพรัตน์ราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี และ มหาวิทยาลัย 

  ราชภัฏนครราชสีมา  แต่กระแสทุนนิยม  และ  ความต้องการ
ครอบครองเป็นสมบัติส่วนตนของคนบางกลุ่ม  ท าให้สถานการณ์ปัจจุบันของซากดึกด าบรรพ์ไม้กลายเป็นหินอยู่ใน 
สภาวะวิกฤติล าดับต่อไปนี้จะเป็นทั้งประวัติ และ  ส่วนหนึ่งของความพยายามจากบุคคลหลายฝ่าย ที่มุ่งอนุรักษไ์ม ้
กลายเป็นหินและซากดึกด าบรรพ์อ่ืนๆให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนทั้งต่อท้องถิ่นของโคราช ภาคอีสาน ประเทศไทย 
และโลก โดยส่วนรวม 
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สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ   มีก าเนิดมาจากสถานการณ์วิกฤติของทรัพยากรซากดึกด าบรรพ์ไม้กลาย 

เป็นหินของโคราชและภาคอีสาน   ที่ถูกยึดครองเป็นสมบัติส่วนตนหรือถูกน าออกจาก 

แหล่งก าเนิดเพ่ือขายทั้งภาย ในและต่างประเทศนับเป็นจ านวนท่อนขนาดใหญ่หลายพันท่อนทั้งๆ ที่ใน

ประเทศพัฒนาแล้ว  อย่างสหรัฐอเมริกา จะมีการอนุรักษ์ไว้ในรูปอุทยานแห่งชาติหรืออุทยานไม้กลายเป็นหินเกือบ 

20 แห่ง พิพิธภัณฑ์ 5 แห่งและอนุรักษ์นานกว่า 100 ปีมาแล้ว  จาก

สถานการณ์ดังกล่าว   

          ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ 

สถาบันราชภัฏนครราชสีมาในขณะนั้น จึงได้เสนอโครงการจัดสร้าง

อุทยานและพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินขึ้นเมื่อวันที่ 17 พ.ย.  2537  ใน

เวทีอภิปรายเรื่อง “ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโคราชในทศวรรษหน้า” 

ที่จัดโดยศูนย์ ข้อมูลท้องถิ่นของสถาบันราชภัฏร่วมกับทางหอการค้าจังหวัด

นครราชสีมา ณ โรงแรมสีมาธานี   ผู้ว่าราชการจังหวัด นายสุพร สุภสร 

ขณะนั้น ได้ประกาศสนับสนุนโครงการนี้ ด้วยงบ 1 ล้านบาท เพ่ือจัดท า

แผนแม่บทการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านต่อมา 

 

 

ได้เสนอโครงการของบประมาณจากหลายภาคส่วน ส าหรับสถาบันราช

ภัฏได้จัดนิทรรศการ และ ถวายรายงานแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ฯ  สยามบรมราชกุมารี   ซึ่งต่อมาพระองค์ได้ติดตามความคืบหน้าของ

โครงการนี้อยู่ เสมอ  รวมทั้ง  ฯพณฯ สุวัจน์  ลิปตพัลลภ รอง

นายกรัฐมนตรี  และ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม  

 

       ซึ่งในอดีตเคยเป็นกระทรวงที่บริหารจัดการเกี่ยวกับซากดึกด าบรรพ์ ได้เป็นผู้สนับสนุนส าคัญในการผลักดัน

งบประมาณเพ่ือการพัฒนา  และ จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ให้พร้อมและสามารถเปิดบริการอย่างเป็นทางการได้ใน พ.ศ. 

2551 ณ  โอกาสนั้น  พิพิธภัณฑ์แห่งนี้  ได้เป็นพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินขนาดใหญ่ของเอเชียและเป็น 1 ใน 7  

แห่งของโลก   (4 แห่งอยู่ในสหรัฐอเมริกา  1  แห่งอยู่ในประเทศกรีซ และ  1 แห่งอยู่ในประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน) 
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ปรัชญา   

 

          “เรียนรู้อดีต...เข้าใจปัจจุบัน...จินตนาการอนาคต” 

           (Learning from the past… Understanding the present and imagining the future) 

ปณิธาน 
 

          เป็นผู้อนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์  สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่  ก้าวไกลท่องเที่ยวยั่งยืน 
 

อัตลักษณ ์
 

         อนุรักษ์ บริการวิชาการและวิจัยฟอสซิลถิ่นไทย    

วิสัยทัศน ์
 

          สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ  จะเป็นสถาบันบรรพชีวินวิทยา (Paleontological Institute) ในลักษณะ  
          หน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ  และ คล่องตัวสูง เพ่ือให้สามารถท างาน และ แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ             
          ในการศึกษาวิจัย อนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ โดยจะเป็นผู้น าของโลกในด้านพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน และ   
          ช้างดึกด าบรรพ์ รวมทั้งเป็นผู้น าของอาเซียน ในด้านพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์   

พันธกจิ 
   

          1. ส ารวจ รวบรวม อนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์และทรัพยากรธรณีของท้องถิ่น 

          2. ศึกษาวิจัย น าเสนอผลงานวิจัย ด้านซากดึกด าบรรพ์และทรัพยากรธรณี 

           3. จัดแสดงนิทรรศการและ/หรือประชุมวิชาการ 

          4. สร้างกระบวนการเรียนรู้และให้บริการทางวิชาการด้านซากดึกด าบรรพ์และทรัพยากรธรณี 

          5. ผลิตหรือสนับสนุนบัณฑิตศึกษาด้านบรรพชีวินวิทยาและล าดับชั้น                 
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 นโยบาย
  

          คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ก าหนดนโยบายในการบริหารและปฏิบัติงาน 

ของสถาบัน  ให้มีมาตรฐานระดับสากลใน 4 ด้าน ดังนี้ 

               1.   อนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ 
               2.   สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ 
               3.   บริการวิชาการทั้งใกล้ไกล 
               4.   ผลิตหรือสนับสนุนบัณฑิตจิตพิสัยบรรพชีวิน 
 

วัตถุประสงค์  
   

          1. เพ่ือส ารวจ รวบรวม อนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์และทรัพยากรธรณีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ            

ให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของท้องถิ่นและประเทศ 

          2. เพ่ือศึกษาวิจัยให้ได้องค์ความรู้ใหม่ และน าเสนอผลงานวิจัยด้านซากดึกด าบรรพ์และทรัพยากรธรณี 

          3. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้นอกระบบหรือตามอัธยาศัย ทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  ภูมิศาสตร์   

ธรณีวิทยา ซากดึกด าบรรพ์ ของเยาวชนและประชาชนทั่วไป 

          4. เพ่ือผลิตหรือสนับสนุนบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติด้านบรรพชีวินวิทยาและล าดับชั้นหิน 
          5. เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนท้องถิ่นและประเทศ  

          6. เพ่ือสร้างงาน อาชีพและรายได้เสริมให้กับชุมชนท้องถิ่น 
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 เป้าหมาย
          1.  บริหารจัดการให้เป็นพิพิธภัณฑ์ผู้น าของโลกในด้านไม้กลายเป็นหินช้างดึกด าบรรพ์และผู้น าอาเซียน  
ในด้านไดโนเสาร์   
          2.  พัฒนาและจัดหาอาจารย์ นักวิจัย ระดับปริญญาเอกที่เก่ียวกับซากดึกด าบรรพ์  และมีประสบการณ์
ศึกษาวิจัยหรือน าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ  ให้มีจ านวนไม่ต่ ากว่า 6 คน  ใน พ.ศ. 2560  
          3.  มีผลงานวิจัยด้านซากดึกด าบรรพ์และธรณีวิทยา ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหรือ
น าเสนอ ในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ  ไม่ต่ ากว่า 10 เรื่องในช่วง 4 ปี 
          4.  บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง  และมีนักท่องเที่ยวทัศนศึกษาไม่ต่ ากว่า 
300,000 คนต่อปี  ใน พ.ศ. 2560   
          5.  ประชาชนในชุมชนบ้านโกรกเดือนห้า ได้รับการฝึกอาชีพหรือมีงานท าหรือมีรายได้เพ่ิมข้ึนอาจจะโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม  รวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของจ านวนประชากรในหมู่บ้าน   
          6.  บุคลากรของสถาบันวิจัยฯ  มีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะหรือประสบการณ์ในหน้าที่การงาน                 
โดยการศึกษาดูงานหรือร่วมประชุมฝึกอบรมสัมมนา  ภายในหรือต่างประเทศเฉลี่ยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
          7.  ส ารวจ รวบรวมและอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ของท้องถิ่นหรือภายในประเทศ ให้เป็นมรดกและ                  
เกิดประโยชน์ รวมทั้งเป็นความภาคภูมิใจแก่ลูกหลานตราบนานเท่านาน 
          8.  จัดท าทะเบียนและคลังซากดึกด าบรรพ์ให้ได้มาตรฐานสากล 
          9.  จัดหาและพัฒนาอุปกรณ์  ครุภัณฑ์และห้องปฏิบัติการการวิจัย  ให้สามารถสนับสนุนการผลิตผล
งานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
          10. ประสานกับท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา เพื่อด าเนินการ
ให้พิพิธภัณฑ์ของสถาบันวิจัยฯ  เป็นจุดเริ่มต้นของแหล่งท่องเที่ยวใน  “เส้นทางไดโนเสาร์อีสาน”   และ “เส้นทาง
ช้างดึกด าบรรพ์โคราช - ช้างสรุินทร์”   
          11. สร้างการรับรู้ผ่านสื่อมวลชนหลากหลายรูปแบบและต่อเนื่อง  เพ่ือให้ชาวนครราชสีมาได้รู้จัก และ
ประชาสัมพันธ์ต่อไปได้ 
          12. ท าข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU)  ระหว่างสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ  กับองค์กรในท้องถิ่นทุกระดับ  
รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับซากดึกด าบรรพ์ภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิคการ
พัฒนาบุคลากร รวมทั้งการท างานร่วมกัน   
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พัฒนาการและความคาดหวัง 
 

17 พ.ย. 2537  ก าเนิดโครงการจัดสร้างอุทยานและพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน 

พ.ศ. 2538 – 2546 ด าเนินการจัดสร้างศูนย์วิจัยและพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ เฉลิมพระเกียรติ 

พ.ศ. 2547 – 2549 เป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Center of Excellence) (สมศ.,2549) ของ   

                         มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2550  เป็นสถาบันความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Institute of Excellence) 

พ.ศ. 2553 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบรรพชีวินวิทยาระดับนานาชาติที่โดดเด่นในเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ (มรนม. 2553) พ.ศ. 2554  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  :  มหาวิทยาลัยที่มี

ความเป็นเลิศเฉพาะทางวิทยาศาสตร์บรรพชีวิน  และ  การท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ 

ซากดึกด าบรรพ์ ของประเทศ 

พ.ศ.2561 จังหวัดนครราชสีมาและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  เป็นผู้น า                                                  

                             ของโลกด้านพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและช้างดึกด าบรรพ์รวมทั้งเป็น 

                             ผู้น าของอาเซียนด้านพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ 

                                

ปัจจัยสนับสนุนความเป็นเลิศเฉพาะทาง 
  

 1.  ความโดดเด่นของท้องถิ่นในด้านซากดึกด าบรรพ์  ในระดับโลกและอาเซียน 

     2.  ความโดดเด่นด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์  ภูมิทัศน์  และสถาปัตยกรรมอาคาร 

     3.  การสนับสนุนจากหลายภาคส่วนและหลายระดับ  ทั้งภายในจังหวัด  ในประเทศและต่างประเทศ 

     4.  ความร่วมมือเป็นเครือข่ายการวิจัยกับต่างประเทศ  จีน  ญี่ปุ่น  ลาว อังกฤษ อเมริกา  ฝรั่งเศส               

         และภายในประเทศ กับมหาวิทยาลัย อ าเภอ เทศบาล และ อบต. ต่างๆ 

     5.  คณะวิจัยระดับปริญญาเอกที่มีผลงานวิจัยด้านซากดึกด าบรรพ์ของท้องถิ่น 

     6.  คณาจารย์และหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท-เอก ด้านบรรพชีวินวิทยาหรือซากดึกด าบรรพ์ 
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  แนวคิดการพัฒนามหาวิทยาลัยและจังหวัดที่มสีถาบันด้านวิทยาศาสตร์         

  บรรพชีวินพิพิธภัณฑ์ซากดึกด าบรรพ์และการท่องเที่ยว 
 

 

     1.  มหาวิทยาลัยอันดับ 1 และ 2 ของโลก (Harvard University และ Yale University)  มีพิพิธภัณฑ์นับสิบ

แห่งหรือเป็นพิพิธภัณฑ์ชั้นน าของโลก  และพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของ 2 มหาวิทยาลัยดังกล่าว  คือพิพิธภัณฑ์

เกี่ยวกับด้านซากดึกด าบรรพ์    (Natural  History  Museum,  Museum  of  Comparative  Zoology  และ 

Peabody  Museum  of  Natural  History)    โดยพิพิธภัณฑ์แรกที่เป็นของฮาร์วาร์ด   มีผู้ไปเยี่ยมชมไม่ต่ ากว่า 

175,000 คน/ปี  พิพิธภัณฑ์ท่ี 2 ของฮาร์วาร์ด  มีตัวอย่างฟอสซิลและสัตว์ปัจจุบัน 21 ล้านตัวอย่างส่วนพิพิธภัณฑ์

ที่ 3  ของมหาวิทยาลัยเยล  มีฟอสซิล  12 ล้านตัวอย่าง 

     2.  นครราชสีมามีศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติซากดึกด าบรรพ์ดังกล่าว กระจายอยู่ในพื้นที่กว้างขวางนับ

แสนไร่  และโดดเด่นระดับเอเซียนหรือระดับโลก  กล่าวคือ  พบไดโนเสาร์ขณะนี้ถึง 4 สายพันธุ์ในจ านวน 16 สาย

พันธุ์ที่พบในประเทศไทย  พบช้างดึกด าบรรพ์ถึง 9 สกุลจาก 43 สกุลที่พบทั่วโลก และมีไม้กลายเป็นหินขนาดใหญ่

จ านวนมาก หลากหลายอายุและกว่า 60  ชนิด  รวมทั้งไม้กลายเป็นหินสกุลปาล์มและไม้กลายเป็นหินที่มีสีสันสวย 

งามระดับอัญมณีของอาเซียน 

     3.  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    มีทุนสนับสนุนการวิจัยและการท่องเที่ยว   ในรูปที่ดิน ที่เป็นแหล่งไม้ 

กลายเป็นหินถึง 80.5 ไร่ มีอาคาร 19 หลัง และนิทรรศการซากดึกด าบรรพ์ ซึ่งทั้งหมดรวมเป็นเงินลงทุนไม่ต่ ากว่า 

 180 ล้านบาท ทุนด้านดังกล่าวนี้  ถือว่ามีอยู่มากกว่าทุกมหาวิทยาลัยอื่นเกือบทั้งหมด  จึงท าให้มีผู้เข้าไปเยี่ยมชม

มากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ (ปี 2552, 140,000 คน รองจากมหาวิทยาลัยบูรพา (พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า) และคาดว่า 

ปี 2560 จะมีจ านวนประมาณ 300,000 คน) 

     4.  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน ฯ  ควรเป็นองค์กรที่เดินอยู่บนเส้นทางสายคุณภาพ เพราะปณิธานคือการเป็น

ผู้น าและความยั่งยืน 

     5.  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ  เตรียมจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม

ราชกุมารี  ในวโรกาสมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ดังนั้นในฐานะราชภัฏหรือคนของพระราชาควรอย่างยิ่งที่จะได้

ปฏิบัติบูชา  ในวโรกาสพิเศษที่จะทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบหรือ 60 พรรษาใน พ.ศ. 2558  ด้วยการจัดประชุม

วิชาการบรรพชีวินวิทยาและล าดับชั้นหิน 2011 ระดับโลก ที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อการเฉลิมพระเกียรติ  ดังนั้น 

ในวโรกาสพิเศษอ่ืน ๆ    ของสถาบันพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์   สมควรที่จะได้จัดกิจกรรมในระดับ

นานาชาติหรือระดับโลกอีก 
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พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินส าคัญ 7 แห่งของโลก (World’s Petrified Wood Museums) 

 

     1.  Rainbow Forest Museum, Petrified Forest National Park, Arizona, USA. 

     2.  Petrified Wood Park Museum, Petrified Wood Park of Lemmon, South Dakata, USA. 

     3.  Ginko Petrified Forest State Park Museum, vantage,Woshington,USA. 

     4.  Earth Science Museum, Mississippi Petrified Forest Inc., Mississippi, USA. 

     5.  Natural History Museum of Lesvos’ Petrified Forest, Lesvos Island, Greece 

     6.  Museum of Petrified Wood, Yanqing, Petrified Wood National Geopark, Yanqing County,  

      China 

     7.  Museum of Petrified Wood, Nakhon Ratchasima Rajabhat University, Thailand 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Petrified_Forest.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Petrified_Forest.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Petrified_Forest.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Petrified_Forest.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Petrified_Forest.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Petrified_Forest.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Petrified_Forest.jpg


 

 

  

NORTHEASTERN RESEARCH INSTITUTE OF PETRIFIED WOOD AND MINERAL RESOURCES (IN HONOUR OF HIS MAJESTY THE KING) 10 
 

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
 

          สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหนิฯมีอาคารจัดแสดงนิทรรศการทัง้หมด 4 อาคาร ได้แก่พิพิธภณัฑไ์ม้กลายเป็นหิน พิพิธภัณฑ์

ช้างดึกด าบรรพ์ พิพิธภณัฑ์ไดโนเสาร์ และพิพิธภณัฑ์แพนดา้ 

 

พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน 
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พิพิธภัณฑ์ช้างดึกด าบรรพ์ 
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พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ 
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        พิพิธภัณฑ์แพนด้า
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ พ.ศ.2557-2561 

 
 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ พ.ศ. 2557 - 2561 ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เพ่ือขับเคลื่อนสถาบันอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ตลอดจนมีแนวทางการด าเนิน 
งานที่ชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์  รวมทั้งสามารถพัฒนาสถาบันให้ก้าวไปสู่ความเป็นผู้น าด้านการอนุรักษ์ซาก             
ดึกด าบรรพ์ การด าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ในช่วงปี พ.ศ.2557-2561 มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษาวิจัยและอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ 
 

เป้าประสงค์  
1) มีซากดึกด าบรรพ์ที่มีศักยภาพสามารถใช้ในการศึกษาวิจัย 
2) มีการจัดเก็บและจัดท าทะเบียนซากดึกด าบรรพ์อย่างเป็นระบบ 
3) มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
4) มีกระบวนการอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์อย่างเป็นระบบ 
5) มีเครือข่ายด้านการวิจัยและอนุรักษ์ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ 

        

 ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 
1) จ านวนซากดึกด าบรรพ์ที่ส ารวจรวบรวมไว้ในสถาบัน 
2) จ านวนซากดึกด าบรรพ์ที่จัดท าทะเบียนซากดึกด าบรรพ์อย่างเป็นระบบ 
3) จ านวนผลงานวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
4) จ านวนโครงการอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ 
5) จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ 
6) จ านวนเครือข่ายที่ปฏิบัติงานร่วมกันด้านซากดึกด าบรรพ์ 

 

กลยุทธ์ :  
1)   ส ารวจ รวบรวม ซากดึกด าบรรพ์เพ่ือการศึกษาวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ 
2)   จัดท าระบบทะเบียนซากดึกด าบรรพ์ 
3)   บ ารุงรักษาและอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ 
4)   ศึกษาวิจัยและน าเสนอในวารสารและงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
5)   พัฒนาโครงการอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ 
6)   ผลิต จัดหา และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย และด้านการอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์                 
     ของสถาบัน 
7) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
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โครงการ/กิจกรรม 
1) โครงการส ารวจและรวบรวมซากดึกด าบรรพ์ในท้องถิ่น และระดับประเทศ   
    หรือต่างประเทศ 
2) โครงการจัดท าระบบทะเบียนซากดึกด าบรรพ์ 
3) โครงการจัดท าระบบทะเบียนซากดึกด าบรรพ์จ าลอง (replica) 
4) โครงการบ ารุงรักษาและอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ 
5) โครงการศึกษาวิจัยซากดึกด าบรรพ์ 
6) โครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการด้านบรรพชีวิน 

          7) กิจกรรมเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านบรรพชีวินหรือธรณีวิทยาระดับชาติหรือนานาชาติ 
8) โครงการไดโนพาร์ค ( Dino Park ) 
9) โครงการอุทยานธรณี  ( Geo park ) 
10) โครงการพัฒนาหลักสูตรและผลิตบุคลากรในประเทศหรือระดับนานาชาติ ระดับ 
     บัณฑิตศึกษาสาขาบรรพชีวินวิทยาหรือสาขาอ่ืนๆ ที่สัมพันธ์กัน 
11) โครงการพัฒนาและจัดหาบุคลากรของสถาบันวิจัย 
12) โครงการเทิดพระเกียรติ : โครงการประชุมวิชาการไดโนเสาร์เอเชีย 2015 
13) กิจกรรมสร้างและร่วมมือกับเครือข่ายซากดึกด าบรรพ์ทั้งภายในและต่างประเทศ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและบริการวิชาการ 
 

เป้าประสงค์ : 
      1) เยาวชนและบุคคลทั่วไป มีความรู้ ตระหนักในคุณค่า และเกิดจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากร 

ซากดึกด าบรรพ์และทรัพยากรธรณี 
      2) ปรับแปลง และถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านบรรพชีวิน เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ใน 

การศึกษา การประกอบอาชีพหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ : 
     1) ระบบฐานข้อมูลในการบริการวิชาการ 
     2) จ านวนหลักสูตร/กิจกรรม/ฐานการเรียนรู้ 
     3) จ านวนผู้ใช้งานบริการวิชาการ 
     4) ระดับความพึงพอใจของผู้รับการบริการวิชาการ 
     5) จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการ 
     6) จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     7) อาคารศูนย์การเรียนรู้และอาคารที่พักส าหรับผู้เข้าอบรมไม่ต่ ากว่า 100 คน 
     8) จ านวนบุคลากรที่เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับหน่วยงานภายนอก 
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กลยุทธ์ : 
     1) พัฒนาระบบและกลไกในการให้บริการวิชาการ 
     2) พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ระยะยาวที่หลากหลายทั้งในและนอกสถานที่ที่ตอบสนองความต้องการ 

ของเยาวชนและผู้สนใจ 
     3) สร้างและท างานกับเครือข่ายซากดึกด าบรรพ์ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และนานาชาติ 
     4) ส่งเสริมให้ชุมชนประยุกต์องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนาคุณภาพ 
 ชีวิต 
      5) ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ด้านซากดึกด าบรรพ์และอาคารที่พักส าหรับผู้เข้าอบรม 
      6) การเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
      1) โครงการจัดท าระบบข้อมูลบริการวิชาการ และข้ันตอนการปฏิบัติงานบริการวิชาการ 
      2) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบต่างๆ เพ่ือสนองความต้องการของเยาวชนและผู้สนใจ 
      3) โครงการค่ายดึกด าบรรพ์ไดโนเสาร์ ช้างดึกด าบรรพ์ ไม้กลายเป็นหิน 
      4) โครงการเยาวชนนักคิดวิทยาศาสตร์ 
      5) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทรัพยากรแร่และหินในท้องถิ่น 
      6) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
   ในท้องถิ่น 
      7) โครงการค่ายศิลปะในพิพิธภัณฑ์ (Art in the museum) 
      8) โครงการนักวิจัยน้อยตามรอยซากดึกด าบรรพ์ 
      9) โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยซากดึกด าบรรพ์ 
    10) โครงการสร้างจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรซากดึกด าบรรพ์ 
    11) โครงการฝึกอบรมซากดึกด าบรรพ์และธรณีวิทยา 
    12) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบรรพชีวินวิทยาและการจัดการพิพิธภัณฑ์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบมุ่งเน้นคุณภาพและย่ังยืน 
 

เป้าประสงค์ : 
      1) สถาบันมีการบริหารจัดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในการให้บริการต่อนักท่องเที่ยว 
      2) สถาบันมีระบบการบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 
ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ : 
      1) จ านวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์ 
      2) จ านวนพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
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      3) จ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้าใช้บริการ 
      4) ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
      5) จ านวนรางวัลที่ได้รับเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ 
      6) จ านวนภูมิทัศน์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างสวยงามและเป็นที่พึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
      7) ระดับคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบัน 
 

กลยุทธ์ : 
      1) จัดนิทรรศการซากดึกด าบรรพ์และเผยแพร่ด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ 
      2) พัฒนาสถาบันวิจัยและพิพิธภัณฑ์สู่ความเป็นเลิศ 
      3) บูรณาการความร่วมมือพัฒนาการท่องเที่ยวจากหลายภาคส่วนและหลายระดับ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
     1) โครงการพัฒนาสื่อการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ 
     2) โครงการพัฒนานิทรรศการซากดึกด าบรรพ์สู่ความเป็นผู้น าระดับโลก 
     3) โครงการจัดนิทรรศการเพ่ือการบริการและประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก 
     4) โครงการพัฒนาภูมิทัศน์สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
     5) โครงการไนท์มิวเซียม (Night museum) 
     6) โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
     7) โครงการก ากับ ติดตามแผนบริการความเสี่ยง 
     8) โครงการการจัดการความรู้ (KM) ของสถาบัน 
     9) โครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาระบบบริการจัดการของสถาบัน 
    10) โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
    11) โครงการบริหารจัดการส านักงานให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขันและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
    12) โครงการประชุมสัมมนาการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
    13) โครงการร่วมจัดงานนิทรรศการงานวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี 
    14) โครงการร่วมจัดนิทรรศการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
    15) โครงการจัดนิทรรศการร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี 
    16) โครงการฝึกอาชีพชุมชน 
    17) โครงการจัดหารายได้ของสถาบัน 
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การบริหารการบริหาร  

และและการการด าเนินงานด าเนินงาน  
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โครงสร้างโครงสร้างการบริหารงานการบริหารงานของสถาบันของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ  
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บุคลากรประจ าสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ประจ าปีงบประมาณ 2558  
 

 

บุคลากรประจ าสถาบันทั้งหมด ประจ าปีงบประมาณ 2558 มีจ านวน 58 คน จ าแนกเป็น 

1. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสอน 8  คน  

2. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน 19 คน 

3. พนักงานราชการ 3 คน 

4. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 5 คน 

5. ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 23 คน 

 

กราฟแสดงจ านวนบุคลากรประจ าสถาบันทั้งหมด ประจ าปีงบประมาณ 2558 

 

 

  

พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 

สายสอน 
8 คน 

พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 

สายสนับสนุน  
19 คน 

พนักงานราชการ  
3 คน 

ลูกจ้างชั่วคราวราย
เดือน 
5 คน 

ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  
23 คน 
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คณะกรรมการคณะกรรมการอ านวยการอ านวยการประจ าสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีประจ าสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

  

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

  

  

คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
  

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

 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเทอืง  จินตสกุล ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 

2 ดร. วิฆเนศ  ทรงธรรม 
อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

3 ดร. วิภาน ุ รักใหม่ 
อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

4 ดร. รัตนาภรณ ์ หันตา 
อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

5 นายจรูญ  ด้วงกระยอม อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา(ลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก) 

6 ดร.ธราพงษ ์ เพ็ชรประยูร อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 
 

7 ดร.วิไลลักษณ์  นาคศรี อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

8 ดร.นารีรัตน์  บุญไชย ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านไม้กลายเป็นหิน 

9 
ดร.ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ ์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 
10 นางปัทมาภรณ ์ อ าไพกูล ผู้ปฏิบัตงิานบริหาร 
11 นางนันทนา  กุลพฤทธิ์เมธา นักวิชาการศึกษา 
12 นายไกรศรี  เต้นปักษี นักวิชาการศึกษา  
13 นางลาวลัย ์ ตอสกุล นักวิชาการศึกษา(มัคคุเทศก์)  
14 นางอรวรรณ จรปรุ นักวิชาการศึกษา  
15 นายประภาส จันทร์สม นักวิชาการช่างศิลป ์
16 นางสาววนิดา คอนจอหอ นักวิชาการศึกษา (ช่างศิลป์) 
17 นางสาวสุภัทรา บญุล าพู นักวิชาการศึกษา(ช่างศิลป์) 
18 นางสาวณัฐกฤตา  บุษรา นักประชาสัมพนัธ ์
19 นางสาวนิสากร คุณวงศ์ นักประชาสัมพนัธ ์
20 นางสาวกรองแก้ว เจนจิตไพบูลย์ นักวิชาการศึกษา (ธรณีวิทยา) 
21 นางสาวนันทดิา แพปรุ นักวิทยาศาสตร ์
22 นางสาววชิิตา ตอมพุดซา นักวิชาการเงินการบัญชี 
23 นางสาววรางคณา นามแสง เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
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พนักงานราชการพนักงานราชการประจ าสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯประจ าสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ  

 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นางสาวนุชนารถ  จันทร์พิทักษ ์ นักจัดการงานทั่วไป 
2 นางสาวภคภรณ์  สิงห์วชิระวรกุล นักวิเทศสัมพันธ ์

3 นางสาวสุพรรณี โชคคุณ นักวิชาการศึกษา 
 

 

พนักงานลูกจ้างรายเดือนประจ าสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ  

 

 

พนักงานลูกจ้างรายวันพนักงานลูกจ้างรายวันประจ าสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯประจ าสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ  

  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
24 นางสาวปิยวดี พิพฒัน์วชัรา นักวิชาการพัสด ุ
25 นายสมเกียรติ สบิพลกรัง ช่างไฟ 
26 นายพิศณุ กุลพฤทธิ์เมธา ช่างเทคนิค 
27 นายสพุจน์ สีสังบุญ พนักงานขับรถ 

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

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นายบุญธรรม รวมดอน รปภ. 
2 นายสยาม ดอนแนไพร รปภ. 
3 นายเจริญ  แพปรุ รปภ. 
4 นายบุญชิด  สินใหม่ รปภ. 
5 นางล าไพ  โหราฤทธิ์ แม่บ้าน 
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หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 

 งบประมาณงบประมาณ  

ปีงบประมาณ 2557 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น  17,550,000  บาท 
งบแผ่นดิน =  17,550,000  บาท    งบ บ.กศ. =  0.00  บาท    งบ กศ.ปช. =  0.00  บาท      

ประเภท จ านวนเงิน คิดเป็นร้อยละ 
งบบุคลากร - - 
งบด าเนินงาน - - 
งบลงทุน - - 
งบเงินอุดหนุน 17,550,000 100.00 
งบรายจ่ายอื่น - - 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
6 นางสมหวัง  งวดโคกกรวด แม่บ้าน 
7 นางสาวพยอม  ใสใหม่ แม่บ้าน 
8 นางสมบุญ รวมดอน คนสวน 
9 นายวิตร์ รักมิตร คนสวน 
10 นายผล เสือสูงเนิน คนสวน 
11 นางแสวง  ภมรพล คนสวน 
12 นายเย็น คเชนทร์ชาติ คนสวน 
13 นางด ารงค์  คนคม คนสวน 
14 นายสุริพล  ปราบจะนด คนสวน 
15 นายเอกรัฐ คเชนทร์ชาติ คนสวน 
16 นางสาวธิดารัตน์ โหราฤทธิ์ พนักงานขายของที่ระลึก 
17 นางสาวสัมพันธ์ คะเชนทร์ชาติ พนักงานขายบัตร 
18 นางสาวชลธิชา ลายหมื่นไว มัคคุเทศก์ 
19 นางสาวยุพาภรณ์  เปล้ากระโทก  มัคคุเทศก์ 
20 นายนฤมล  ลายหมื่นไว มัคคุเทศก์ 
21 นางสาวไพรินทร์ สิบพลกรัง  มัคคุเทศก์ 
22 นางสาวศิริพร  เพ็ญใหม่  ธุรการ 
23 นายสันชัย ณีสันเทียะ  ผู้ช่วยช่างทั่วไป 
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ปีงบประมาณ 2558 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น  13,955,500  บาท 
งบแผ่นดิน =  13,955,500  บาท    งบ บ.กศ. =  0.00  บาท    งบ กศ.ปช. =  0.00  บาท      

ประเภท จ านวนเงิน คิดเป็นร้อยละ 
งบบุคลากร - - 
งบด าเนินงาน - - 
งบลงทุน 5,310,000 38.05 
งบเงินอุดหนุน 8,645,500 61.95 
งบรายจ่ายอื่น - - 
 
 

สรุปยอดนักท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯสรุปยอดนักท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ  

ประจ าปีประจ าปีงบประมาณ 2557 งบประมาณ 2557 ((11  ต.ค. ต.ค. 22555577  ––  3300  ก.ยก.ย. . 22555588))  
  

ตารางสรุปจ านวนนักท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯปีงบประมาณ 2558 

เดือน/ปี 
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 

รวม 
อนุบาล-ปวช. ปวส.-ป.ตรี ผู้ใหญ่ เด็กต่างชาติ ต่างชาติ ฟรี 

ต.ค.57 5,775 118 3,074 6 32 1,033 10,038 

พ.ย.57 7,881 210 1,854 0 41 1,118 11,104 

ธ.ค.57 7,337 152 3,007 3 27 1,452 11,978 

ม.ค.58 30,746 148 10,939 0 42 2,472 44,347 

ก.พ.58 11,613 289 2,480 6 45 1,686 16,119 

มี.ค.58 9,801 174 2,853 2 34 3,401 16,265 

เม.ย.58 457 36 1,150 0 15 2,432 4,090 

พ.ค.58 787 59 1,551 0 16 32,360 34,773 

มิ.ย.58 1,519 93 917 1 39 6,398 8,967 

ก.ค.58 4,782 224 1,733 17 43 891 7,690 

ส.ค.58 7,825 139 1,935 6 26 17,524 27,455 

ก.ย.58 5,137 141 1,591 7 7 853 7,736 

รวม 93,660 1,783 33,084 48 367 71,620 200,562 
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กราฟแสดงจ านวนนักท่องเท่ียวพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ   
ปีงบประมาณ 2558 (ต.ค. 57  -  ก.ย. 58) 

ฟรี 

ต่างชาต ิ

เด็กต่างชาต ิ

ผู้ใหญ่ 

ปวส.-ป.ตรี 

อนุบาล-ปวช. 
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ผลการประเมินตนเอง สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี ฯ 

 

  

  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ได้ก าหนดให้มีระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษา โดยอาศัย

องค์ประกอบตามเกณฑ์ สกอ. สมศ. และองค์ประกอบตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด 6 องค์ประกอบ และ

ตัวบ่งชี้ 10 ตัวบ่งชี้ 

ตารางท่ี  1   สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยจ าแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
สกอ. สมศ. มรนม. สกอ.สมศ. สกอ. สมศ. มรนม. 

1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ 
วัตถุประสงค์  
และแผนด าเนินงาน 

4.00 5.00 - 4.50 4.50 

2. การเรียนการสอน 4.00 - - 4.00 4.00 
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - - - - - 
4. การวิจัย 5.00 - - 5.00 5.00 
5. การบริการวิชาการแก่สังคม - - 5.00 - 5.00 
6. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - - - - 

7.การบริหารและการจัดการ 4.33 -   - 4.33 4.33 
8. การเงินและงบประมาณ - - - - - 
9. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

4.00 - - 4.00 4.00 

คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 4.26 5..00 5.00 4.36 4.47 
ผลการประเมิน การ

ด าเนินงาน 
ระดับดี 

การ
ด าเนินงาน 
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน 
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน 

ระดับดี 

การด าเนินงาน 
ระดับดี 
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จุดเด่น/แนวปฏิบัติที่ดี จุดอ่อน/แนวทางพัฒนา 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 
 จุดเด่น/แนวปฏิบัติที่ดี  
      สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มีปรัชญา วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และพันธกิจที่ชัดเจนในการด าเนินงาน 
        แนวทางเสริม  
      สถาบันควรก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์และท าการประเมินผลแผน            
กลยุทธ์ 
 
องค์ประกอบที่ 2   การเรียนการสอน 

ข้อค้นพบ/จุดอ่อน  
 - 
  แนวทางเสริม 
       ควรประชุมสรุปการด าเนินการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรต่อไป 
 
องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 
 จุดแข็ง 
      1. มีเครือข่ายการวิจัยที่เข้มแข็งทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
      2. มีระบบในการติดตามและเผยแพร่กระบวนการวิจัยที่ดี 
 แนวทางเสริม  

    1. จัดกิจกรรมเสริมทางวิชาการและการวิจัยที่หลากหลายมากข้ึนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์     
สถาบัน    

    2. ควรวางแนวทางเพ่ือพัฒนาไปสู่การจัดการความรู้ด้านการวิจัยในสถาบันต่อไป 
 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 

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

กลายเป็นหิน พิพิธภัณฑ์ช้างดึกด าบรรพ์ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์  อาคารต้อนรับนักท่องเที่ยว (อาคารแพนด้า) ซ่ึง
ทั้งหมดจัดเป็นแบบ นิทรรศการ ในระบบที่มีแสง สี เสียงและความเคลื่อนไหวเสมือนจริง เพื่อให้บริการกับ
นักท่องเที่ยว และผู้ต้องการศึกษาหาความรู้ จึงท าให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก  
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2. มีนักวิจัยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและปริญญาโทและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะ
ขับเคลื่อนสถาบัน ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

3. มีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องซากดึกด าบรรพ์อย่างต่อเนื่อง 
แนวทางเสริม  

1. เพ่ิมกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ให้มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ชมที่เคยชมแล้วย้อนกลับมาชมอีก
ครั้ง 

2. พัฒนาปรับปรุงรูปแบบนิทรรศการอย่างต่อเนื่อง 
 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 จุดแข็ง 
     ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท างาน  
มีกระบวนการที่ส่งเสริมให้สถาบันสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันเรียนรู้ได้อย่างครบถ้วน 
 แนวทางพัฒนา 
      1. ควรน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะมาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
      2. ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและต่อยอดความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
      3. ควรน ารายงานการประเมินความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการประจ าสถาบัน เพ่ือพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะและน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข 
      4. ควรน าประเด็นอ่ืนๆในหน่วยงานด าเนินการจัดการความรู้เพ่ิมเติม 
 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 จุดแข็ง 
            สถาบันให้ความส าคัญกับงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งผู้บริหารและบุคลากร 
 แนวทางพัฒนา 
      1. ควรน ากิจกรรมในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผนวกรวมกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และ
ประเมินผลการด าเนินงานทั้งกิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติราชการ เพื่อเชื่อมโยงให้เห็น
ผลกระทบที่ไปปรับปรุงเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ 
      2.  สถาบันมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สนับสนุนองค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา แต่ยัง
สามารถพัฒนาให้เป็นฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นและสรุปข้อมูลย้อนหลัง เพ่ือแสดงถึงผลงานต่างๆ ที่ต่อเนื่องของ
สถาบันได้ 

    3. มีจุดเริ่มต้นในการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพกับหน่วยงานภายนอก สถาบันควรวางแผนให้
เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างงานเพ่ือให้ได้แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพต่อไป   

    4. การจัดเก็บเอกสารที่ชัดเจนเป็นไปตามงานที่ปฏิบัติ 



 

 

  

NORTHEASTERN RESEARCH INSTITUTE OF PETRIFIED WOOD AND MINERAL RESOURCES (IN HONOUR OF HIS MAJESTY THE KING) 32 
    

 

 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

  

NORTHEASTERN RESEARCH INSTITUTE OF PETRIFIED WOOD AND MINERAL RESOURCES (IN HONOUR OF HIS MAJESTY THE KING) 1 
 

  
การบริหารความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยง  
และการควบคุมภายในและการควบคุมภายใน 

 
 

 
 

 
 



สถาบันวิจยัไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับปีสิ้นสุด  วันที ่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(1) 

การควบคุมที่มีอยูแ่ล้ว 
 
 
 
 

(2) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 
 

(3) 

ความเสี่ยงทีย่ังมีอยู ่
 
 
 
 

(4) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(6) 

หมายเหตุ 
รายงานรอบ 12 เดือน        
( 1 ตุลาคม 2557 -         
12 ตุลาคม 2558 ) 

 
(7) 

1.ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ 
โครงการพัฒนาระบบ 
การสร้างเครือข่ายด้านซาก
ดึกด าบรรพ์ทั้งระดับท้องถิ่น
และนานาชาติ 
วัตถุประสงค์ 
เพือ่ให้สถาบันมีเครือข่ายทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ
เพื่อแลกเลีย่นข้อมูลด้านซาก
ดึกด าบรรพ์ในแวดวง
ธรณีวิทยาหรือบรรพชีวิน
วิทยา 

 
 
 
 
สถาบันมีการก าหนด
กิจกรรมการบริการ
เครือข่ายองค์กรตา่งๆใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 
ในผลผลิตที่ 1 พัฒนา
สถาบันสูม่าตรฐานสากล 
 
 
 

 
 
 
 
สถาบันมีเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านซากดึกด า
บรรพ์ท้ังระดบัท้องถิ่นและ
นานาชาติ พร้อมท้ังได้
แลกเปลีย่นความรู้จาก
บุคลากรที่มคีวาม
เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นเพิ่ม
มากขึ้น  

 
 
 
 
สถาบันยังมีความเสีย่ง
ในเรื่องของงบประมาณ
ข้อมูลเวลารวมถึงเนื้อหา 
รายละเอียดอื่นๆจึงท า
ให้การจัดการสร้าง
เครือข่ายดา้นซากดึกด า
บรรพ์ ทั้งเครือข่ายภาย
และภายนอกประเทศ
ท าให้เกิดความล่าช้า 
 
 

 
 
 
 
สถาบันได้มีการจัดสรร
งบประมาณงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ.2558 ใน
การจัดการสร้างเครือข่าย
ด้านซากดึกด าบรรพ์ทั้ง
เครือข่ายภายในและ
ภายนอกประเทศ 
 
 

 
 
 
 

ผู้อ านวยการ/         
รอง

ผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิจัย 

 
 
 
 
 

แบบ ปย. 2 



กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมที่มีอยู ่
 
 

(2) 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

 
 

(3) 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
 
 

(4) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(6) 

หมายเหตุ 
รายงานรอบ12เดือน        
( 1 ตุลาคม 2557 -         
12 ตุลาคม 2558 ) 

(7) 
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
2.1 โครงการส ารวจและจัดท า
ทะเบียนด้านซากดึกด าบรรพ์ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนากระบวนการส ารวจ
และการจัดท าทะเบียนซากดึก
ด าบรรพม์ีระบบและสามารถน า
ผลงานไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
 
สถาบันได้จัดให้บุคลากร
มีการศึกษาระบบการ
ส ารวจ การจัดท าระบบ
สืบค้นข้อมูลด้วย        
e-access และการ
จัดเก็บพร้อมทั้ง
บ ารุงรักษาซากดึกด า
บรรพ์อย่างถูกต้องและมี
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

 
 
สถาบันมีบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถใน
การส ารวจ การจดัท า
ระบบสบืค้นและจัดท า
ทะเบียนซากดึกด าบรรพ์
พร้อมท้ังได้มีการจัดท า
รายงานต่อกรมทรัพยากร
ธรณีอย่างต่อเนื่อง  

 
 

- 

 
 
สถาบันได้มีการด าเนินการ
จัดหาพื้นที่ในการจัดเก็บ
ฟอสซิลอย่างถูกวิธี รวมไป
ถึงได้ด าเนินการจัดซื้อ
เครื่องมือการวิจัย ส าหรับ
การศึกษาวิจัยและมีการ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ด้านขั้นตอนการใช้งาน
และบ ารุงรักษาซึ่ง
กระบวนการจดัท าโดย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

 
 
-รอง
ผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิจัย 
 
 

 
 
 

2.2 โครงการพัฒนาการตลาด
และการประชาสมัพันธ ์
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปได้รับ
ทราบกิจกรรมต่างๆ ที่เกีย่วกับ
สถาบันเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

 
สถาบันมีบุคลากรพร้อม
ด้านประชาสัมพันธ์และ
การตลาด 

 
สถาบันควรจะมีแผนการ
ตลาดและการ
ประชาสมัพันธ์อย่าง
ชัดเจน พร้อมท้ังติดตาม
ผล เพื่อมาพิจารณา
หาทางการแก้ไขด้าน 

 
จากแบบส ารวจความคดิ
เห็นของนักท่องเที่ยว 
คือต้องการให้มีการ
ประชาสมัพันธ์เพิ่มมาก
ขึ้นและช่องทางในการ
ประชาสมัพันธ์มีจ านวน 

 
- จัดท าแผนการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์ของ
สถาบันให้ชัดเจน 
- ควรมีการประสานงาน
กับหน่วยงานหรือ
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ 
 

 
หัวหน้า
ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
 

 
สถาบันอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินงานการจดัท าแผน 
กลยุทธ์ด้านการตลาดเพื่อ
เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานให้ประสบ
ผลส าเร็จ 



กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมที่มีอยู ่
 
 
 

(2) 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

 
 

(3) 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
 
 
 

(4) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(6) 

หมายเหตุ 
รายงานรอบ 12 เดือน        
( 1 ตุลาคม 2557 -         
12 ตุลาคม 2558 ) 

(7) 
  การตลาดและการ

ประชาสมัพันธ์ 
น้อยเนื่องมาจาก
งบประมาณด้านนีม้ี
อย่างจ ากัด 

การท่องเที่ยวเพื่อเป็นอีก
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
- ควรหาช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์หลากหลาย 
ช่องทาง เช่น วิทยุ โทรทัศน์ 
อินเตอร์เนต็ นิตยสาร 
วารสาร นิทรรศการ
เคลื่อนที่ เป็นต้น 

  

2.3 โครงการรักษาความ
ปลอดภัยในสถาบัน ด้านชีวิต
และทรัพย์สิน (ระบบกล้อง
วงจรปิด) เพื่อพัฒนาระบบ
รักษาความปลอดภัย ด้าน
กล้องวงจรปิดภายในสถาบันฯ 
ให้มีประสิทธิภาพ 

มีระบบกล้องวงจรปิด
และสามารถบันทึก
ข้อมูลเพื่อดูย้อนหลังได ้

ระบบกล้องวงจรปดิยังไม่
ทั่วถึงบางอาคารยังไม่มี
ระบบการติดตั้ง 

จ านวนกล้องวงจรปิดยัง
ไม่เพียงพอ 

-จัดสรรงบประมาณการ
ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด 
-จัด รปภ.ดูแลในจุดทีย่ัง
ไม่ได้ตดิดั้งกล้องวงจรปิด 

หัวหน้า
ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

 

3. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
3.1 การปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบต่างๆของทางราชการ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานตาม 
กฎ ระเบยีบของสถาบัน และ
ระบบราชการ 

สถาบันมีการศึกษา กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับใน
การปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง
ข้อปฏิบัติต่างๆ จาก
ผู้เชี่ยวชาญและ
เจ้าหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวข้อง 

จากการปฏิบตัิงานของแต่
ละฝา่ยมีแนวทางการ
ปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน
ออกไป 

- บุคลากรมีความ
แม่นย าในกฎ ระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ ไม่
เพียงพอ 
 

- สถาบันมีแผนการจัด
โครงการ จดัการเรียนรู้ 
(KM) ในเรื่อง เรื่องเทคนิค
การเขียนโครงการและการ
เบิกจ่ายที่ถูกต้อง เพื่อให้
บุคลากรได้ศึกษา 

หัวหน้า
ส านักงาน

ผู้อ านวยการ 
 

สถาบันมีโครงการจดัท าคู่มือ
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ในการ
ปฏิบัติงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
และเพื่อการด าเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน 



กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมที่มีอยู ่
 
 
 

(2) 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

 
 

(3) 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
 
 
 

(4) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(6) 

หมายเหตุ 
รายงานรอบ 12 เดือน        
( 1 ตุลาคม 2557 -         
12 ตุลาคม 2558 ) 

(7) 
    ทบทวนเพื่อให้การ

ปฏิบัติงานเป็นไปใน
แนวทางร่วมกันอย่าง
ถูกต้อง 

  

3.2 ระเบียบทางด้านการเงิน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้ปฏบิัติ
เป็นไปตามกฎระเบยีบ
กระทรวงการคลัง พ.ศ.2551 
 

มีบุคลากรปฏิบตัิงาน
ด้านการเงิน 

-บุคลากรยังมคีวามรู้
เกี่ยวกับระเบียบการเงิน
การคลังไม่ชัดเจนพอ 
-บุคลากรไม่ทราบถึงกฎ
และระเบียบใหม่ๆ 

- บุคลากรขาดความ
แม่นย าในระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ 
- บุคลากรขาดการรับรู้
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและ
ทันสมัยในเรื่องของ
ระเบียบการเงินการคลัง 

- ศึกษาระเบียบให้ชัดเจน
แม่นย า 
- จัดอบรมให้ความรู้กับ
บุคลากรที่เกีย่วข้อง 
-ศึกษา กฎ ระเบียบใหม่
จากเว็ปไซต์ของ
กรมบัญชีกลางหรือ
ผู้เชี่ยวชาญจากทาง
มหาวิทยาลยั 

หัวหน้า
ส านักงาน

ผู้อ านวยการ 

 

                    
  
 

                                      
         ชื่อผู้รายงาน       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง  จินตสกุล) 

   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
      วันท่ี 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 
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ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน  
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สรุปการเดินทางไปราชการของบุคลากรสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน ฯ 
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

 
วัน/เดือน/ป ี เลขที่ค าสั่ง ชื่อ-สกลุ สถานที ่ หัวข้อการไปราชการ งบประมาณ 

31 พ.ค.-8 มิ.ย.57 3396,3397/57 นางลาวัลย ์ตอสกุล 
นางนันทิดา ยุ่นกระโทก 

ประเทศมาเลเซีย อบรมภาษาอังกฤษ ช่วงที่ 2 งบแผ่นดิน
กองวิเทศ
สัมพันธ์ 

3-12 มิ.ย.57 3726/2557 ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกลุ 
ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม 

จ.สตลู ส ารวจแหล่งธรณีวิทยา
ลักษณะภูมิประเทศ
ธรณีวิทยาโครงสร้างและ
ซาดดึกด าบรรพ์ในพ้ืนท่ี
รวมทั้งจัดท า SWOT 

งบกรม
ทรัพยากร
ธรณ ี

7-15 มิ.ย.57 2853/2557 ดร.ดวงสดุา โชคเฉลิมวงศ ์ 
น.ส.วรางคณา นามแสง 

จ.สงขลา อบรม "การเตรียมตัวอย่าง
สัตว์ปีกและสตัว์เลีย้งลูก
ด้วยนมขนาดเล็กเพื่อการ
ศึกษาวิจัยและการจัดแสดง  

ล าดับที1่งบ
รายได ้
ล าดับที2่งบ
แผ่นดิน 

9-11 มิ.ย.57 3874/2557 น..ส อุไรวรรณ ปรเสิฐสังข ์
น.ส.นิสากร คุณวงศ ์ 

กทม, จ.อยธุยา, 
จ.ลพบุร ี

อบรมหลักสูตรการฝึกอบรม
วิชามัคคุเทศก์ทั่วไป
(ต่างประเทศ)รุ่นท่ี 13 

งบ 2557
ของโครงการ 

26-29 มิ.ย.57 4362/2557 ดร.นารรีัตน ์ บุญไชย 
Mr.Russell j.Gray 

จ.ตาก เพื่อประสานงานและ
ตรวจสอบความพร้อมของ
โครงการ การส่งงานงวดที่1 

ล าดับที1่ 
งบแผ่นดิน 
ล าดับที2่ 
งบรายได ้

2-4 ก.ค.57 4360/2557 ดร.วิไลลักษณ์ นาคศร ี
ดร.ดวงสดุา โชคเฉลิมวงศ ์

พิพิธภัณฑ์สริินธร 
จ.กาฬสินธุ์และ
แระเทศลาว 

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ฟูกุอิขอ
ความร่วมมือให้นักวิจัยของ
สถาบันไปขอยมืโครง
กระดูกไดโนเสาร์จาก
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์
สะหวันะเขตประเทศลาว  

งบรายได ้

2-6 ก.ค.2557 4173/2557 ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกลุ 
ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม 
ดร.ธราพงษ์ เพ็ชรปรยูร 
ดร.นารรีัตน์  บุญไชย  
น.ส.ภัคภรณ์ สิงห์วชิรวรกลุ 
 
 
 

ณ เมืองจี้กงและ
เมืองยี่ปิน มณฑล
เสฉวน ประเทศจีน 

ศึกษาดูงานอุทยานธรณี
ระดับโลกเพื่อเป็นการศึกษา
เครื่อข่ายอุทยานธรณ ี

ล าดับที1่-2
งบกรม
ทรัพยากร
ธรณลี าดับที่
3-5งบ
แผ่นดิน 
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วัน/เดือน/ป ี เลขที่ค าสั่ง ชื่อ-สกลุ สถานที ่ หัวข้อการไปราชการ งบประมาณ 

7-11 ก.ค.2557 4278/2557 ดร.นารรีัตน ์ บุญไชย 
น.ส.ภัคภรณ์ สิงห์วชิรวรกลุ 
น.ส.สุพรรณี โชคคุณ 
นายประภาส จันทร์สม 
น.ส.วนิดา คอนจอหอ 
น.ส.มยรุี ยศกลาง 
น.ส.สมุาลี มสุิกา 
Ms.Russell J.Gray 

จ.สตลู ศึกษาดูงานด้านการส ารวจ
และจัดท าแผนแม่บทการ
จัดตั้งอุทยานธรณีจ.สตูล 

ล าดับที1่-7 
งบแผ่นดิน
ล าดับที8่ งบ
รายได ้

7-15 ก.ค. 2557 4500/2557 ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกลุ 
ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม 

จ.สตลู เป็นที่ปรึกษา SWOT กับ
อุทยานธรณีภาคใต ้
จ.สตลู ร่วมกับผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีในพ้ืนท่ี จ.สตลู 

ล าดับที1่ 
ไป 9-15 
ล าดับที2่ 
ไป 7-151+2
งบ กรม
ทรัพยากร
ธรณ ี

13-17 ก.ค.2557 4837/2557 ดร.นารรีัตน ์ บุญไชย 
ดร.วิไลลักษณ์ นาคศร ี
นายไกรศรี เต้นปักษ ี
น.ส.นิสากร คุณวงศ ์

วนอุทยานไม้
กลายเป็นหิน  
จ. ตาก 

ส่งงวดงานครั้งท่ี1 ตาม
สัญญาจ้างเลขท่ี 
T251/2557ลงวันท่ี 28
เมษายน 2557 

งบ จ.ตาก 

16-ก.ค.-57 4930/2557 ดร.รตันาภรณ์ หันตา ม.จุฬาลงกรณ์ 
กทม. 

เป็นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ ์ภาควิชา
ธรณีวิทยา คณะ
วิทยาศาสตร ์

งบแผ่นดิน 

17-ก.ค.-57 4884/2557 ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม กรมทรัพยากรธรณี 
กทม. 

เข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการจัดท าร่าง
นโยบายการคุ้มครองแหล่ง
ซากดึกด าบรรพ์และซากดึก
ด าบรรพ์ครั้งท่ี2/2557 

งบแผ่นดิน 

28 ก.ค.-1ส.ค.57 4426/2557 ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม 
น.ส.สุพรรณี โชคคุณ 
นายประภาส จันทร์สม 
น.ส.สมุาลี มสุิกา 
 
 

จ.สระบุรี ปทุมธานี 
นครนายก 
ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี ชลบรุ ี
 
 
 
 

ส ารวจธรณีวิทยาและเก็บ
ตัวอย่างตะกินทางเรณู
วิทยา 

งบแผ่นดิน 
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วัน/เดือน/ป ี เลขที่ค าสั่ง ชื่อ-สกลุ สถานที ่ หัวข้อการไปราชการ งบประมาณ 

2-11 ส.ค.2557 5578/2557 ดร.นารรีัตน ์ บุญไชย 
ดร.วิไลลักษณ์ นาคศร ี
นายไกรศรี เต้นปักษ ี
น.ส.สภุัทรา บุญล าพ ู
น.ส.นิสากร คุณวงศ ์
น.ส.วรางคณา นามแสง 
นางนันทิดา ยุ่นกระโทก 

วนอุทยานไม้
กลายเป็นหิน  
จ. ตาก 

เพื่อด าเนินโครงการอนุรักษ์
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ไม้กลายเป็นหินขนาดยาว
และใหญ่ทีสุ่ดในโลกโดย
ของเขตงาน TOR รวมไปถึง
การจัดอบรมนักเรยีนและ
ประชาชน 

งบ จ.ตาก 

11-14 ส.ค.2557 5739/2557 ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกลุ 
ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม 

จ.สตลู น าเสนอข้อมูลสรุปผลการ
ประเมินความพร้อมการ
จัดตั้งอุทยานธรณีสตูล
ระดับจังหวดั 

งบกรม
ทรัพยากร
ธรณ ี

18-ส.ค.-57 6212/2557 ดร.นารรีัตน ์ บุญไชย กรมป่าไม้ กทม. ศึกษาข้อมูลด้านกายวิภาค
และสไลด์เนื้อไม้ปัจจุบัน
ของพืชในสกุลสะเดา
เพิ่มเตมิ 

งบแผ่นดิน 

21-23 ส.ค.2557 5974/2557 ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม 
นายประภาส จันทร์สม 

วนอุทยานไม้
กลายเป็นหิน จ. 
ตาก 

เพื่อเป็นวิทยากรการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง " 
การอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหิน
จังหวัดตาก" 

งบจ.ตาก 

25 สค.-5 กย.
2557 

936/2557 ดร.นารรีัตน ์ บุญไชย ประเทศอิตาล ี ประชุมวิชาการนานาชาติ
ด้านพฤกษศาสตร์บรรพ
กาลครั้งที9่ และน าเสนอ
ผลงานวิจัย 

งบแผ่นดิน 

6-13 กย.2557 6401/2557 ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกลุ 
ดร.นารรีัตน์  บุญไชย 

สาธารณรัฐฮังกาล,ี
สาธารณรัฐ
ออสเตรเลีย,
ราชอาณาจักรกรีช  

ศึกษาดูงานด้านการอนรุักษ์
ฟอสซืลไม้กลายเป็นหินและ
สถานส าคญัทาง
ประวัติศาสตร ์และท า 
MOU ร่วมกับพิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์ธรรมชาติป่า
ไม้กลายเป็นหินเลสวอส 

งบรายได ้

8-10 กย.2557 6586/2557 ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม โรงแรมกานต์มณี
พาเลช  กทม. 

เข้าร่วมประชุมวิชาการกรม
ทรัพยากรธรณีประจ าป ี
2557 
 
 
 

งบรายได ้
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วัน/เดือน/ป ี เลขที่ค าสั่ง ชื่อ-สกลุ สถานที ่ หัวข้อการไปราชการ งบประมาณ 

10-24 กย.2557 6850/2557 ดร.ดวงสดุา โชคเฉลิมวงศ ์ มหาลัยจังหวัดฟูกุอิ 
ประเทศญี่ปุ่น 

เข้าร่วมศึกษาวิจยัตาม
บันทึก MOU " The Sister 
institute Relationship" 
ในหัวข้อเรื่อง " Three-D 

Reconstruction of 
Brains of Dinosaurs 
from the Early 
Creataceous Fukui and 
Thailand" 

งบรายได ้

29 กย.-1 ตค.
2557 

4692/2557 นางปัทมาภรณ์ อ าไพกูล ม.ธรรมศาสตร์ 
กทม. 

อบรมหลักสูตร " เทคนิค
การจัดท าคูม่ือการ
ปฏิบัติงาน รุ่นที1่4" 

งบแผ่นดิน 

2-10 ต.ค.2557 
(ล าดับที1่ 2-10) 
(ล าดับที2่,3 7-10) 

7239/2557 ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกลุ 
ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม 
น.ส.ภคภรณ์ สิงห์วชิระวรกุล 

จ.สตลู เพื่อจัดประชุมระดมความ
คิดเห็นร่วมกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าแผน
แม่บทในการบริหารจัดการ
อุทยานธรณีระยะ5ปี 

กรม
ทรัพยากร
ธรณ ี

10-17 ต.ค.2557 7316/2557 นางสาวกรองแก้ว เจนจิต
ไพบูลย ์

ประเทศจีน  น าเสนอผลงานทางวิชาการ
เรื่องStratigraphy and 
Paleontology of Marine 
Permain and Triassic 
Ssquences in Nong 
Prue district Kanchana-
bunri province Thailand    

งบรายได ้

13-15 ต.ค.2557 7403/2557 ดร.ธราพงษ์ เพ็ชรปรยูร 
นางปัทมาภรณ์ อ าไพกูล 

เดอะกรีนเนอรี่ รี
สอร์ท เขาใหญ ่อ.
ปากช่อง นม. 

ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท า
แผนปฏิบัตริาชการ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครราชสมีา พ.ศ 2557-61 

งบกอง
นโยบายและ
แผน 

20-27 ต.ค.2557 7237/2557 ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม กรุงเตหะราน 
ประเทศอิหร่าน 

น าเสนอผลงานภาค
บรรยายเรื่อง" 
Development of the 
lower central plain of 
Thailand with history of 
human settiements : 
evidence from 
pollen,spores and 
diatoms" 

งบรายได ้
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วัน/เดือน/ป ี เลขที่ค าสั่ง ชื่อ-สกลุ สถานที ่ หัวข้อการไปราชการ งบประมาณ 

16-23 ต.ค.2557 7551/2557 ดร.วิไลลักษณ์ นาคศร ี
ดร.ดวงสดุา โชคเฉลิมวงศ ์
น.ส.สภุัทรา บุญล าพ ู

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์
สะหวันนะเขต ประเท
สลาว 

เข้าร่วมการท าโครงการ
จ าลองซากดึกด าบรรพต์าม
ข้อตกลง MOU ระหว่าง
แผนกวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประเทศลาว 

งบส่วนตัว 

20-22 ต.ค.2557 7618/2557 ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกลุ 
ดร.นารรีัตน์  บุญไชย 

จ.ตาก เข้าร่วมประชุมเพื่อ
เตรียมการและวางแผนการ
ด าเนินงานการจดัตั้ง
อุทยานธรณีจ.ตาก 

งบแผ่นดิน 

28-ต.ค.-57 7709/2557 นางปัทมาภรณ์ อ าไพกูล 
น.ส.ณัฐกฤตา บุษรา 
น.ส.นิสากร คุณวงศ ์ 
 

โรงแรมพลูแมน
ขอนแก่น ราชา ออ
คิดจ.ขอนแก่น 

เข้าร่วมประชุมรับฟัง
โครงการประกวดรางวัล
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 
( Thailand Tourism 
Awards) 

งบแผ่นดิน 

1-พ.ย.-57 7789/2557 นางปัทมาภรณ์ อ าไพกูล 
น.ส.วิชิตา  ตอมพุดซา 

โรงแรมราชพฤกษ์ 
โฮเทล นม. 

อบรมในหัวข้อ วิธีการจัดงบ
การเงิน NPAEs 

งบแผ่นดิน 

27-28 พ.ย.57 8067/2557 นางปัทมาภรณ์ อ าไพกูล ม.มหิดล อบรมสดุยอดการเป็น
หัวหน้างานรุ่นที่ 12 เรื่อง
การท าหน้าท่ีหัวหน้างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

งบแผ่นดิน 

14-พ.ย.-57 8162/2557 ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม กรมทรัพยากรธรณี 
กทม. 

เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดท า
แผนแม่บทการส ารวจและ
ศึกษาวิจัยซากดึกด าบรรพ์
ของประเทศไทย 

งบแผ่นดิน 

3-ธ.ค.-57 8649/2557 ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกลุ 
น.ส.กรองแก้ว เจนจิตไพบูลย ์
นายสุพจน์  สสีังบุญ 

จ.หวัดชัยภูม ิ ส ารวจ ศึกษาแหล่งฟอสซลิ
ไดโนเสาร์ที่ชาวบ้านขุดพบ
เจอ 

ล าดับที1่งบ
รายได้ล าดับ
ที2่-3งบ
แผ่นดิน 

16-18 ธ.ค.57 8503/2557 ดร.วิไลลักษณ์ นาคศร ี
ดร.ดวงสดุา โชคเฉลิมวงศ ์

ประเทศลาว ขอยืมกระดูกไดโนเสาร์เพื่อ
ไปจัดนิทรรศการที่ประเทศ
ญี่ปุ่น ณ พิพิธภัณฑ์
ไดโนเสาร์ฟูกุอิ 

งบรายได ้
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สรุปการน าเสนอผลงานวิจัย สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
ประจ าปงีบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มีการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและผลงานวิชาการ 

เพ่ือให้เกิดการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านบรรพชีวิน   ในรอบปงีบประมาณ  พ.ศ. 2558 สถาบันได้มี                       

การตีพิมพ์ งานวิจัยในระดับนานาชาติ ดังนี้ 

…………………………. 

 

ผลงานวิจัยปี 2557 

Wilailuck Naksri, Li Lu and Haiyan. 2014. A revision of Testudo tungia Yeh, 1963 from the  
 Lower Pleistocene Gigantopithecus cave, Liucheng, Guangxi Province, China.   
  Journal of Science and Technology Mahasarakham University. 33(4): 386-392.  ( ปี 57  ) 
 

ผลงานวิจัยปี 2558 
1. Nareerat Boonchai, Steven R. Manchester, and Elisabeth A. Wheeler, 2015. Welkoetoxylon multiseriatum : 

Fossil Moraceous Wood from the Eocene Green River Formation, Wyoming, U.S.A., IAWA Journal 36 
(2) 2015 : 158-166 

 
2. Shi-Qi Wang, Jaroon Duangkrayom and Xiang-Wen Yang, 2015. Occurrence of the Gomphotherium 

angustidens Group in China, Based on a Revision of Gomphotherium connexum (Hopwood, 1935) 
and Gomphotherium shensiensis Chang and Zhai, 1978 : Continental Correlation of Gomphotherium 
Species Across the Palearctic, Palaontologische Zeitschrift, Scientific Contributions to Palaeontology,  

 
3. Tong, H., Naksri, W., Buffetaut, E., Suteethorn, V., Suteethorn, S., Deesri, U., Sila, S., Chanthasit, P.,  Claude, J., 

2015. A New Primitive Eucryptodiran Turtle from the Upper Jurassic Phu Kradung Formation of the 
Khorat Plateau, NE Thailand. Geological Magazine, 152 (1) : 166 – 175. 

 
4. Wang, S., Liya, F., Jiahua, Z., Tianguang, Li, Xueping, J., Duangkrayom, J., Rongtao, H., 2015. New Material of 

Stegolophodon from the Upper Miocene Xiaohe  Formation, Yuanmou Basin, Yunnan Province. 
Quaternary Sciences, 35. 573-583. 
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5. Wickanet Songtham, Paul A. Carling and Parichat Kruainok, 2015. Some Sedimentary Features of Yasothon 
Soils in Khorat Basin, NE Thailand. The 3rd Lao – Thai Technical Conference, July 7-8, 2015 

 
6. Wickanet Songtham, Sumalee Musika, Dallas C. Mildenhall, Ursula A. Cochran and Darya Kojevnikova, 

2015. Development of the Lower Central Plain of Thailand with History of Human Settlements : 
Evidence from Pollen, Spores and Diatoms, Journal of Geological Resource and Engineering. 2 (2015)  
98-107 

7. Yuichiro Nishioka, Hideo Nakaya, Kunihiro Suzuki, Benjavun Ratanasthien, Pratueng Jintasakul, 
Rattanaphorn Hanta, and Yutaka Kunimatsu, 2015. Two Large Rodents from the Middle Miocene of Chiang 
Muan, Northern Thailand, Historical Biology (in press) 
 

…………………………………..
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สรุปงานบริการวิชาการ  ปีงบประมาณ 2558 
 
ที ่ ว/ด/ป ที่จัด

โครงการ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โรงเรียน ระดับ

การศึกษา 
จ านวน 
(คน) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 4 มิถุนายน 
2557 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการค่ายเยาวชน
นักคิดวิทยาศาสตร์ 
(ครั้งท่ี2) 

โรงเรียนจักราชวิทยา มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

100 ผู้อบรมไม่ต่ า
กว่า80คน 

100 16,000 1วัน กลุ่มงานบริการวิชาการ 

2. 31 
กรกฎาคม
2557 

โครงการค่ายศิลปะใน
พิพิธภัณฑ ์

โรงเรียนเทศบาล1
บูรพาวิทยาการ 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

120 ผู้อบรมไม่ต่ า
กว่า 100 คน 

120 18,000 1วัน กลุ่มงานบริการวิชาการ 

3 25 สิงหาคม
2557 

โครงการค่ายศิลปะใน
พิพิธภัณฑ ์

โรงเรียนเทศบาล5วัด
ป่าจิตสามัคค ี

ประถมศึกษา
5-6 

90 ผู้อบรมไม่ต่ า
กว่า 70 คน 

90 12,000 1วัน กลุ่มงานบริการวิชาการ 

4 13 กันยายน
2557 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการทรัพยากรแร่
และหินในท้องถิ่น 

โรงเรียนปักธงชัย
ประชานิรมติร 

มัธยมศึกษา
ปีท่ี5 

50 ผู้อบรมไม่ต่ า
กว่า 50 คน 

50 5,000 1วัน กลุ่มงานบริการวิชาการ 

5 30 
พฤษภาคม 
2558 

โครงการค่าย                
ดึกด าบรรพ์ ไดโนเสาร์ 
ช้างดึกด าบรรพ ์               
ไม้กลายเป็นหิน 

โรงเรียนจอมสรุางค์
อุปถัมภ์ จ.อยุธยา 

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

95 แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 5 
ระดับ 
 
 

ระดับ 4 
(พึงพอใจระดับมาก) 

ไม่ม ี 1 วัน น.ส.นุชนารถ จันทร์พิทักษ์
และคณะ 
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ที ่ ว/ด/ป ที่จัด
โครงการ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โรงเรียน ระดับ
การศึกษา 

จ านวน 
(คน) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

6 12 มิถุนายน 
2558 

โครงการเยาวชนนักคิด
วิทยาศาสตร ์

โรงเรียนมัธยมสาธิต 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
จ.พิษณุโลก 

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

50 แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 5 
ระดับ 

ระดับ 4 
(พึงพอใจระดับมาก) 

3,309 บาท 1 วัน นางสาวนุชนารถ จันทร์
พิทักษ์ 
และคณะ 

7 3 กรกฎาคม 
2558 

โครงการค่าย
วิทยาศาสตร ์

โรงเรียนเมืองพญาแล
วิทยา จ.ชัยภูม ิ

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

97 แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
5 ระดับ 

ระดับ 4 
(พึงพอใจระดับมาก) 

1,600 บาท 1 วัน นางสาวนุชนารถ จันทร์
พิทักษ์  และคณะ 
ร่วมกับศูนย์
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครราชสมีา 

 2-4 ธ.ค.57 โครงการอบรม
มัคคุเทศก์น้อยท้องถิ่น
(รุ่น 2) 

โรงเรียนในต าบลสุร
นารี(โรงเรียนใน
ท้องถิ่น) 

ป.6 – ม.3 3 คน -ผู้เข้าร่วมอบ 
-สรรหา
ผู้ปฏิบัติงาน
มัคคุเทศก์น้อย
ประจ าสถาบัน
จาก10คน 
 

3 คน 
ท าการจ้างงานเป็น
มัคคุเทศก์น้อย
ประจ าสถาบัน 

17,000 2 วัน ส านักผู้อ านวยการ 

    

 
 
 



 

 

  

NORTHEASTERN RESEARCH INSTITUTE OF PETRIFIED WOOD AND MINERAL RESOURCES (IN HONOUR OF HIS MAJESTY THE KING) 48 
  

ตารางการติดตามและประเมินผลบันทึก (MOU) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2557 

ชื่อหนว่ยงานที่รายงาน…..สถาบนัวิจัยไม้กลายเป็นหิน ฯ................................................................  
ชื่อ-สกุล (ผู้รายงาน)..........ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จนิตสกุล............เบอรโ์ทรศัพท์ตดิตอ่.....087-2572271.............. 
1. ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ 
ล าดับ 

ที ่
ชื่อบันทึก
ข้อตกลง 
(MOU) 

หน่วยงานที่ลงนาม
ในบันทึกข้อตกลง 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ลงนามใน

บันทึกข้อตกลง 

วัตถุประสงค์ในบันทึก
ข้อตกลง 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

1 Dinosaur 
Fossil 
Excavation 
Project“ 
Protocal on 
2nd Thailand 
and Japan 
Dinosaur 
Project” 
(ภาพประกอบ
หน้า 1) 

Fukui Prefectural 
Museum ประเทศ
ญี่ปุ่น กับ 
สถาบันวิจัยไม้
กลายเป็นหินฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

28 ต.ค. 2556 
(4 ปี) 

 

ส่งเสริมการวิจัยเชิง
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ
ฟอสซิลไดโนเสาร์ และ
ฟอสซิลสัตว์อ่ืนๆ  

1.1วันที่ 10 พ.ย. - 20 ธ.ค. 2556 พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ฟูกุอิ 
ส่งนักวิจัยญี่ปุ่นมาร่วมขุดส ารวจ 5 คน ร่วมขุดส ารวจฟอสซิล
ไดโนเสาร์กับสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ โดยสถาบันส่ง
นักวิจัย 3 คน บุคลากรสายสนับสนุนและคนงานในท้องถิ่น 
37 คนร่วมขุดส ารวจไดโนเสาร์ที่ ต.สุรนารี ซึ่งจากการขุดได้
ค้นพบชิ้นส่วนฟอสซิลกว่า 1,000 ชิ้น  
1.2. การประชุมคณะกรรมการไดโนเสาร์เอเชีย (ADA) โดย
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ในนาม รอง
เลขานุการสมาคมไดโนเสาร์เอเชีย (ประเทศไทย) 
1.3 วันที่ 21-22 มีนาคม 2557 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน 
ฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านไดโนเสาร์เอเชีย 
โดยนักวิจัยของสถาบันได้น าเสนอผลงานวิจัย จ านวน 4 
ผลงาน ณ มหาวิทยาลัยจังหวัดฟูกุอิ ประเทศญี่ปุ่น 

1,700,000 ต่อ
ป ี(พิพิธภัณฑ์
ไดโนเสาร์ฟูกุอิ 
สนับสนุนค่าใช้ 
จ่ายการส ารวจ
และขุดค้นตาม
ค่าใช้จ่ายจริง) 



 

 

  

NORTHEASTERN RESEARCH INSTITUTE OF PETRIFIED WOOD AND MINERAL RESOURCES (IN HONOUR OF HIS MAJESTY THE KING) 49 
  

ล าดับ 
ที ่

ชื่อบันทึก
ข้อตกลง 
(MOU) 

หน่วยงานที่ลงนาม
ในบันทึกข้อตกลง 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ลงนามใน

บันทึกข้อตกลง 

วัตถุประสงค์ในบันทึก
ข้อตกลง 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

2 A sister 
Institute 
Relationship 
(ภาพประกอบ
หน้า 2) 

Fukui Prefectural 
University ประเทศ
ญี่ปุ่นกับ สถาบันวิจัย
ไม้กลายเป็นหิน ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

28 ธ.ค. 2556 
 

The cooperation 
and promotion of 
scientific research 
and educational 
outreach. 
 
 

2.1 วันที่ 22 มีนาคม 2557 ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ดร.วิฆเนศ ทรง
ธรรม รองผู้อ านวยการฯ ร่วมประชุมกับ Prof. Dr.Yoichi 
Azuma และ Assoc.Masateru Shibata เกี่ยวกับแผนการ
ด าเนินการตามบันทึกข้อตกลง ซึ่งสรุปให้มีการแลกเปลี่ยน
นักวิจัย การร่วมวิจัยเกี่ยวกับไดโนเสาร์พันธุ์กินเนื้อ “เทอโร
พอด” 
2.2ปลายเดือนสิงหาคม – ต้นเดือนกันยายน 2557 
ระยะเวลา 15 วัน ทางมหาวิทยาลัยจังหวัดฟูกุอิ โดย Prof. 
Dr.Yoichi Azuma ขอเชิญนักวิจัยสถาบันวิจัยไม้กลายเป็น
หินฯ ดร.ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ์ เดินทางไปร่วมท าการศึกษา
วิจัย โครงการศึกษาวิจัยกะโหลกไดโนเสาร์เทอโรพอดณ 
มหาวิทยาลัยจังหวัดฟูกุอิ ประเทศญี่ปุ่น 
 
 
 
 
 

งบประมาณ
หลักจากญี่ปุ่น 
(ค่าเดินทาง ที่

พักและค่า
ครองชีพ) 
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อบันทึก
ข้อตกลง 
(MOU) 

หน่วยงานที่ลงนาม
ในบันทึกข้อตกลง 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ลงนามใน

บันทึกข้อตกลง 

วัตถุประสงค์ในบันทึก
ข้อตกลง 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

3 การค้นคว้า การ
อนุรักษ์ และการ
จัดแสดงซากพืช
และสัตว์ดึกด า
บรรพ์ 
(ภาพประกอบ
หน้า 3) 

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์
สะหวันนะเขต 
(แผนกวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ประจ าแขวงสะหวัน
นะเขต) สาธารณรัฐ
ประชาชนลาว กับ 
สถาบันวิจัยไม้
กลายเป็นหินฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

16 ก.ค. 2553 
(5 ปี) 

เพ่ือการศึกษาวิจัยด้าน
บรรพชีวินวิทยา กา
อนุรักษ์ และการจัด
แสดงซากพืชและสัตว์
กลายเป็นหิน  

3.1 วันที่ 11 -21 กุมภาพันธ์ 2557 การจัดแสดงนิทรรศการ
ไดโนเสาร์ตั่งหวายโยซอรัส ซึ่งเป็นโครงกระดูกไดโนเสาร์ที่ขุด
พบที่สาธารณรัฐประชาชนลาว  ในงานฟอสซิลเฟสติวัล 
2014 “มหัศจรรย์ฟอสซิลเฟสติวัลแอทโคราช” 
3.2วันที่ 11 -14 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้บริหารพิพิธภัณฑ์
ไดโนเสาร์สะหวันเขตได้มาศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน ฯ 
3.3 วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2557 ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี และ
ดร.ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ์ นักวิจัยของสถาบันวิจัยไม้
กลายเป็นหินฯ เดินทางไปพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์สะหวันนะเขต 
สาธารณรัฐประชาชนลาว ร่วมกับ Dr. Yoshikazu Noda 
และ Dr. Toru Sekiyaนักวิจัยจากพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ฟูกุอิ 
ประเทศญี่ปุ่น เพ่ือขอยืมโครงกระดูกไดโนเสาร์พันธุ์ตั่งหวาย
โยซอรัส และไดโนเสาร์อิคทีโอเวเนเตอร์ ของพิพิธภัณฑ์
สะหวันนะเขต เพ่ือจัดแสดงในงานนิทรรศการไดโนเสาร์ของ
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ฟุกุอิ ซึ่งการประสานงานในครั้งนี้ ภายใต้
บันทึกความร่วมมือด้านการค้นคว้า การอนุรักษ์ และการจัด
แสดงซากพืชและสัตว์ดึกด าบรรพ์ 

- 
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อบันทึก
ข้อตกลง 
(MOU) 

หน่วยงานที่ลงนาม
ในบันทึกข้อตกลง 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ลงนามใน

บันทึกข้อตกลง 

วัตถุประสงค์ในบันทึกข้อตกลง ผลการด าเนินงาน งบ 
ประมาณ 

4 The 
collaboration 
for 
paleontological 
research, fossil 
conservation 
and exhibition 
(ภาพประกอบ
หน้า 4)  

Jilin University, 
People’s Republic 
of China กับ 
สถาบนัวิจัยไม้
กลายเป็นหิน 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครราชสีมา 

21 พ.ค. 2554 
( 4 ปี) 

เพื่อความร่วมมือด้านการวิจัย การ
แลกเปลี่ยนแบบจ าลองฟอสซิลพืช
และสัตว์ การศึกษานอกสถานที ่
การจัดนิทรรศการ และการจัดการ
พิพิธภัณฑ์และการพัฒนาบุคลากร
ร่วมกัน 

4.1 วันที่ 2-6 กรกฎาคม 2557 Prof. Dr.SunGeผู้อ านวยการ
วิทยาลัยบรรพชีวนิแห่งมหาวิทยาลัยเสิน่หยาง ประสานงาน
คณะผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จื้อกง มณฑลเสฉวน ซึง่มี
มหาวิทยาลยัเสิ่นหยางเป็นมหาวิทยาลัยเครือข่าย เพื่อน าคณะ
ผู้บริหารจังหวัดสตลูและกรมทรพัยากรธรณีศึกษาดูงานดา้น
การบริหารจัดการอุทยานธรณีระดับโลก ณ อุทยานธรณีจื้อกง
และซิ่งเหวิน มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็น
แนวทางในการประยุกต์ความรูท้ี่ได้รับมาปรับใช้กับการ
ด าเนินงานจัดตั้งอุทยานธรณีในประเทศไทยต่อไป 

- 

5.  Natural History 
Museum of the 
Lesvos Petrified 
Forest, Greece 

4 ปี The objective of this 
Memorandum is to establish 
a general framework of 
collaboration in 
paleontological researches, 
petrified wood conservation 
and Geopark establishment 
to be carried out by both 
sides and shall have mutual 
benefits. 

6-13 กย.2557 ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุลและ ดร.นารีรัตน์  
บุญไชย ศึกษาดูงานด้านการอนรุักษ์ฟอสซืลไม้กลายเป็นหิน
และสถานส าคัญทางประวัติศาสตร์ และท า MOUร่วมกับ
พิพิธภัณฑ์ประวตัิศาสตร์ธรรมชาติปา่ไม้กลายเป็นหนิเลสวอส 
ราชอาณาจักรกรีช 
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2 ความรว่มมือทางวิชาการกับในประเทศ 
ล าดับ 

ที ่
ชื่อบันทึก
ข้อตกลง 
(MOU) 

หน่วยงานที่ลงนามใน
บันทึกข้อตกลง 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ลงนามใน

บันทึกข้อตกลง 

วัตถุประสงค์ใน
บันทึกข้อตกลง 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

1 บันทึกข้อตกลง
โครงการ “ความ
ร่วมมือเพ่ือการ
ศึกษาวิจัยและ
อนุรักษ์ด้าน
ธรณีวิทยา 
บรรพชีวินวิทยา
และพิพิธภัณฑ์” 
(ภาพประกอบ
หน้า 5) 

องค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ. สตลู 
กับ สถาบนัวิจัยไม้
กลายเป็นหินฯ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครราชสีมา 

17 ก.ย. 2553 
(4 ป)ี 

 

ส่งเสริมการวิจัย
เชิงวิทยาศาสตร์
เก่ียวกับฟอสซิล
ไดโนเสาร์ และ
ฟอสซิลสัตว์อื่นๆ  

1.1 วันที่ 6 - 15 ธ.ค. 2556 สถาบันวิจัยไม้กลายเปน็หินฯ 
ร่วมกับ อบต.ทุ่งหว้า จ.สตลู กรมทรัพยากรธรณี อพวช. 
พิพิธภัณฑ์จากเหมืองแม่เมาะ (ล าปาง) ฯลฯ ร่วมกันจัด
กิจกรรม “สตูลฟอสซิลเฟสตวิัล” ขึ้น ณ ที่ว่าการอ าเภอทุ่ง
หว้า มีผู้เข้าชม 30,210 คน  
1.2 วันที่ 12 -21 กุมภาพันธ์ 2557 อบต.ทุ่งหว้า จ.สตูล  
ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานฟอสซิลเฟสติวัล 2014 ณ 
สถาบนัวิจัยไม้กลายเปน็หินฯ มผีู้เข้าชมนิทรรศการและร่วม
กิจกรรมกว่า 42,000 คน 
1.3 วันที่ 18 พฤษภาคม 2557 สถาบนัวิจัยไม้กลายเปน็หิน
ได้ลงนามกับกรมทรัพยากรธรณีในการเป็นทีป่รึกษาโครงการ
จัดท าแผนบริหารจัดการอุทยานธรณีสตูล เปน็งบประมาณ 
2.5 ล้านบาท ระยะเวลา 210 วัน ซึ่งเป็นการด าเนนิงาน
ต่อเนื่องจากการศึกษาส ารวจฟอสซิลร่วมกันที่ถ้ าสเตโกดอน 
อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล และอ าเภอใกล้เคียง ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 เป็น
ต้นมา ระหว่างผูบ้ริหารและนักวิจัยจากสถาบัน วจิัยไม้
กลายเป็นหิน ฯ กับนายก อบต.ทุ่งหว้าและคณะ จนกระทัง่มี
การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ชา้งดึกด าบรรพ์ บริเวณ อบต.  

- 
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ล าดั
บท่ี 

ชื่อบันทึกข้อตกลง 
(MOU) 

หน่วยงานที่ลงนาม
ในบันทึกข้อตกลง 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ลงนามใน

บันทึก
ข้อตกลง 

วัตถุประสงค์ใน
บันทึกข้อตกลง 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

2 บันทึกข้อตกลง
โครงการ “ความ
ร่วมมือเพ่ือการ
ศึกษาวิจัยและ
อนุรักษ์ด้าน
ธรณีวิทยา บรรพ
ชีวินวิทยาและ
พิพิธภัณฑ์” 
(ภาพประกอบหน้า 
6) 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าช้าง อ.
เฉลิมพระเกียรติ จ.
นครราชสีมา กับ 
สถาบันวิจัยไม้
กลายเป็นหินฯ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา 

9 ก.ค. 2556 
(3 ปี) 

 

การพัฒนา 
สนับสนุน งาน
ศึกษาวิจัยและ
อนุรักษ์ด้าน
ธรณีวิทยา บรรพ
ชีวินและงาน
พิพิธภัณฑ์  รวมทั้ง
การจัดกิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกัน 
 

2.1 เทศบาลต าบลท่าช้าง อนุญาตให้สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
ร่วมพัฒนาอาคารแสดงซากดึกด าบรรพ์ซากโครงกระดูกช้าง
โบราณที่มีอยู่เดิม ในบริเวณที่ว่าการอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็น
พิพิธภัณฑ์ช้างดึกด าบรรพ์ โดยสถาบันได้ด าเนินการอนุรักษ์และ
ซ่อมแซมซากช้างดึกด าบรรพ์และสัตว์อ่ืนๆ ที่มีอยู่หลายร้อยชิ้น 
ปรับปรุงนิทรรศการ ปรับปรุงอาคารฉายวีดิทัศน์และพัฒนาวีดิ
ทัศน์ช้างโคราชดึกด าบรรพ์ พัฒนาห้องท างานซึ่งอาคารดังกล่าวจะ
เป็นสถานที่ท างานอีกแห่งหนึ่งของนักวิจัยและนักวิชาการศึกษา
จากสถาบัน 
2.2วันที่ 12-21 กุมภาพันธ์ 2557 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน ฯ 
ได้เชิญเทศบาลต าบลท่าช้างส่งซากดึกด าบรรพ์เข้าร่วมประกวด
หลายชิ้น และได้รับรางวัลชมเชย 2 รางวัล จากฟอสซิลขากรรไกร
ล่างของช้างสเตโกดอน 2 ชิ้น  
 
 

- 
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ล าดับ

ที ่
ชื่อบันทึก

ข้อตกลง (MOU) 
หน่วยงานที่ลงนามใน

บันทึกข้อตกลง 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ลงนามใน

บันทึกข้อตกลง 

วัตถุประสงค์ใน
บันทึกข้อตกลง 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

3 ด้านการวิจัย 
ส ารวจ อนุรักษ์
และบูรณาการ
องค์ความรู้ด้าน
ธรณีวิทยาและ
บรรพชีวินวิทยา 

กรมทรัพยากรธรณี กับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 
(สถาบันวิจัยไม้กลายเป็น
หินฯ ) 

23 เม.ย.58       
4 ปี 

เพ่ือให้ได้แนวทาง
บริหารจัดการ
พ้ืนที่อุทยานธรณี
จังหวัดสตูล คล
อบคลุมพ้ืนที่
อ าเภอทุ่งหว้า 
มะนัง และละงู 
จังหวัดสตูล 
ส าหรับการเตรียม
เอกสารยื่นขอ 
รับรองการเป็น
อุทยานธรณีระดับ
โลกจากยูเนสโก 

3.1 รวบรวม ศึกษาข้อมูลแหล่งธรณีวิทยา แหล่งทีไ่ม่ใช่
แหล่งธรณีวิทยา แหล่งอนุรักธรณีวิทยา และแหล่งโบราณ 
คดี/แหล่งนิเวศวิทยา/แหล่งทางด้านวฒันธรรม รวมทั้งจัด
ระดับความโดดเด่นทางธรณีวิทยาในพื้นที่อุทยานธรณี 
3.2 ศึกษาข้อมูลการบริหารอุทยานธรณีระดบัโลกทั้งใน
เอเซียแปซิฟิกและยุโรป 
3.3 ศึกษาข้อก าหนดของยูเนสโกในการรับรองอุทยานธรณี
ระดับโลก 
3.4 จัดประชุมระดมความคิดเห็นผู้ที่เก่ียวข้องกับการจัดตั้ง
อุทยานธรณีระดบัโลก โดยวิทยากรจากต่างประเทศ คือ 
Prof. Dr Zhang Jiangpingอาจารย์และผู้อ านวยการศูนย์
การวิจัยเพื่อการส ารวจและ                  ประเมินอุทยาน
ธรณี (มรดกทางธรณีวิทยา), China University of 
Geosciences, Beijing และ                 Dr. 
JayakumarRamasamyผู้แทนยูเนสโกประจ าประเทศไทย 
(UNESCO Bangkok) 
3.5 จัดประชุมระดมความคิดเห็นจุดแข็งจุดอ่อนของอุทยาน
ธรณีสตูล  

2,500,000.00 
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ล าดับ

ที ่
ชื่อบันทึกข้อตกลง 

(MOU) 
หน่วยงานที่ลงนามใน

บันทึกข้อตกลง 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ลงนามใน

บันทึกข้อตกลง 

วัตถุประสงค์ใน
บันทึกข้อตกลง 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

4 บันทึกข้อตกลง
โครงการ “ความ
ร่วมมือเพ่ือการ
ศึกษาวิจัยและอนุรักษ์
ด้านธรณีวิทยา บรรพ
ชีวินวิทยาและ
พิพิธภัณฑ์” 

เทศบาลต าบลโคกสูง   
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 
(สถาบันวิจัยไม้กลาย 
เป็นหินฯ ) 

24 ธ.ค.2557    
4 ปี 

การพัฒนา 
สนับสนุน งาน
ศึกษาวิจัยและ
อนุรักษ์ด้าน
ธรณีวิทยา บรรพ
ชีวินและงาน
พิพิธภัณฑ์  
รวมทั้งการจัด
กิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกัน 

สถาบันช่วยอนุรักษ์และซ่อมแซมซากดึกด าบรรพ์
ให้กับเทศบาลต าบลโคกสูง อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา และน ามาร่วมงานฟอสซิล
เฟสคิวัลครั้งที ่2 
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กิจกรรมส าคัญ 

ในรอบปีงบประมาณ 2558 
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    กิจกรรมส าคัญในรอบปีงบประมาณ 2558 

           สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

1. ด้านบริการวิชาการ   
          กิจกรรมงานอบรมมัคคุเทศก์น้อย รุ่น 2 วันที่ 2-4 ธันวาคม 2557 

 

 
 

2. ด้านการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
     กิจกรรมงานมอบโล่รางวัล คนดีศรีราชภัฏราชสีมา ในวันที่ 30 กันยายน 2557 
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กิจกรรมร่วมสัมมนากับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 1 กันยายน 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
    กิจกรรมระดมสมองหาแนวทางพัฒนาพิพิธภัณฑ์ 28 กันยายน 2558 
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กิจกรรมรับรางวัลกินรี ครั้งท่ี10 ปี 58  วันที่ 27 กันยายน 2558 

                                                        
 

 
 
กิจกรรมอบรมโครงการการตลาดในพิพิธภัณฑ์ วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2558 
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  กิจกรรมอบรมการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. ด้านงานวิจัย 
กิจกรรมผอ.และญี่ปุ่น ไปราชการที่ชัยภูมิ วันที่ 3 ธันวาคม 2557 
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         กิจกรรมรายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทาง เข้ารายท ารายการวันที่ 5 ตุลาคม 2557 

           
 

                      
 

4. ด้านการประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว 
กิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพาสื่อมวลชนจากจังหวัดชัยภูมิมาชมพิพิธภัณฑ์วันที่ 29 ส.ค.57 
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       กิจกรรมรายการ sic Trip วิทย์ออนทัวร์ ในวันที่ 29 มิถุนายน 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         กิจกรรมรายการปลุกจิต KIDs อาสา วันที่ 20 กันยายน 2557 
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             กิจกรรม รายการศึกษาทัศน์ ของวังไกลกังวน วันที่ 29 ตุลาคม 2557 

              
      

              
 

        กิจกรรม รายการแฮปปี้ไลฟ์ กับคุณหรีด วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557      
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         กิจกรรมรายการ ช่อง 7 ถ่ายรายการวันที่ 2 มิถุนายน 2558 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

         กิจกรรมรายการปิดทองหลังพระ ถ่ายรายการที่พิพิธภัณฑ์ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 
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         กิจกรรมรายการบ่ายนี้มีอะไร เข้าถ่ายท ารายการวันที่ 4 กันยายน 2558 

               
           

               
 

……………………………………………………………………………… 



รายงานประจ าปีรายงานประจ าปีงบประมาณงบประมาณ  22555588  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

 

                                        ทีป่รึกษาทีป่รึกษา  

                                             ผศ.ดร.ประเทือง  จินตสกุล 

                                             ดร.วฆิเนศ  ทรงธรรม 

                                             ดร.วภิานุ รักใหม่ 

                                             ดร.ธราพงษ์  เพ็ชรประยูร 

 

                                        คณะผู้จัดท าคณะผู้จัดท า  

                                             นางปทัมาภรณ์  อ าไพกูล 

        นางสาวนิสากร คุณวงศ์ 

                                               นางสาวนัทภร  อาษาสุวรรณ 
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                            นางสาววิชิตา ตอมพุดซา 
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                                        ออกแบบปกออกแบบปก :  นางสาวนิสากร  คุณวงศ ์

 

                                        เผยแพร่โดยเผยแพร่โดย  

                                             สถาบนัวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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                                             184 ถนนมิตรภาพ -หนองปลิง หมู่ 7 บ้านโกรกเดือนห้า ต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง  
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                                             บุคลากรทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลอย่างดียิ่ง 
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