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ค ำน ำ 
 
 

 
                     รายงานประจ าปีงบประมาณ 2559 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน                       
ของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ งบประมาณ 
แผนการปฏิบัติงานในแต่ละด้าน ตลอดจนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาตามรายงานผลการประเมิน
ของปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแสดงผลถึงความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน โดยรายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจของ
สถาบัน  ทั้งนี้เพ่ือให้ระบบการด าเนินงานภายในของสถาบันที่ผ่านมาสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและ
เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานประจ าอันจะน าไปสู่การพัฒนาระบบและคุณภาพของ
สถาบันอย่างแท้จริง     
               

                     สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจ าปีงบประมาณ 2559 ฉบับนี้ 

จะสะท้อนการบริหารงานของสถาบันในรอบปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ทางสถาบันยินดีรับฟัง                 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ หน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา 

การด าเนินงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบการบริหารของสถาบันต่อไป 
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ประวัติการอนุรักษไ์ม้กลายเป็นหินในประเทศไทย  
และความเป็นมาของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณ ี  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 
          

        ประเทศไทยมีแหล่งทรัพยากรซากดึกด าบรรพ์ไม้กลาย 
เป็นหิน  (Petrified  wood)  ปรากฏเป็นแหล่งใหญ่ในภาค
อีสาน โดยเฉพาะในบริเวณจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น 
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี และกาฬสินธุ์ และคาดว่า
ภาคนี้จะเป็นแหล่งไม้กลายเป็นหินที่เด่นที่สุดแห่งหนึ่งของทวีป
เอเชีย เพียงแต่ในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมามรดกธรรมชาติ
ประเภทนี้ของประเทศได้ถูกท าลายจนไดล้ดทั้งปริมาณและ
คุณค่าลงอย่างน่าเสียดาย  ทั้ง ๆ ที่ประเทศไทยได้ริเริ่มอนุรักษ์ 
โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งอาจกล่าวได้  
ว่าเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลก และยังอยู่ในความ
สนพระทัยของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  แต่กระแสทุนนิยม
และความต้องการครอบครองเป็นสมบัติส่วนตนของคนบางกลุ่ม  ท าให้สถานการณ์ปัจจุบันของซากดึกด าบรรพ์   
ไม้กลายเป็นหินอยู่ในสภาวะวิกฤติ ล าดับต่อไปนี้จะเป็นทั้งประวัติและส่วนหนึ่งของความพยายามจากบุคคลหลาย
ฝ่าย ที่มุ่งอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหิน และซากดึกด าบรรพ์อ่ืน ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ทั้งต่อท้องถิ่นของโคราช 
ภาคอีสาน ประเทศไทย และโลก 
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สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ   มีก าเนิดมาจากสถานการณ์วิกฤติของทรัพยากรซากดึกด าบรรพ์ไม้

กลายเป็นหินของโคราชและภาคอีสาน   ที่ถูกยึดครองเป็นสมบัติส่วนตนหรือถูกน าออกจากแหล่งก าเนิดเพ่ือขาย

ทั้งภายในและต่างประเทศนับเป็นจ านวนท่อนขนาดใหญ่หลายพันท่อนทั้งๆ ที่ในประเทศพัฒนาแล้ว  อย่าง

สหรัฐอเมริกา จะมีการอนุรักษ์ไว้ในรูปอุทยานแห่งชาติหรืออุทยานไม้กลายเป็นหินเกือบ 20 แห่ง พิพิธภัณฑ์ 5 

แห่งและอนุรักษ์นานกว่า 100 ปีมาแล้ว  จากสถานการณ์ดังกล่าว   

          ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ สถาบัน

ราชภัฏนครราชสีมาในขณะนั้น จึงได้เสนอโครงการจัดสร้างอุทยานและ

พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินขึ้นเมื่อวันที่ 17 พ.ย.  2537  ในเวทีอภิปราย

เรื่อง “ทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อมโคราชใน

ทศวรรษหน้า” ที่จัด

โดยศูนย์ ข้อมูลท้องถิ่นของสถาบันราชภัฏร่วมกับทางหอการค้า

จังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมสีมาธานี   ผู้ว่าราชการจังหวัด 

นายสุพร สุภสร ขณะนั้น ได้ประกาศสนับสนุนโครงการนี้ ด้วยงบ 

1 ล้านบาท เพื่อจัดท าแผนแม่บทการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ และผู้ว่า

ราชการจังหวัดทุกท่านต่อมาได้เสนอโครงการของบประมาณจาก

หลายภาคส่วน ส าหรับสถาบันราชภัฏได้จัดนิทรรศการ และ ถวาย

รายงานแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี    

ซึ่งต่อมาพระองค์ได้ติดตามความคืบหน้าของโครงการนี้อยู่เสมอ  

รวมทั้ง  นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รองนายกรัฐมนตรี  และ อดีต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งในอดีตเคยเป็นกระทรวงที่บริหารจัดการเก่ียวกับซากดึกด าบรรพ์ ได้เป็น

ผู้สนับสนุนส าคัญในการผลักดันงบประมาณเพ่ือการพัฒนา  และ จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ให้พร้อมและสามารถเปิด

บริการอย่างเป็นทางการได้ใน พ.ศ. 2551 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้  ไดพั้ฒนาต่อจนเป็นพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินขนาด

ใหญ่ของเอเชียและเป็น 1 ใน 7  แห่งของโลก  (4 แห่งอยู่ในสหรัฐอเมริกา  1  แห่งอยู่ในประเทศกรีซ และ 1แห่ง

อยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน) 
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ปรัชญา   
 

          “เรียนรู้อดีต...เข้าใจปัจจุบัน...จินตนาการอนาคต” 

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

ปณิธาน 
 

          เป็นองค์กรอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์  สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่  ก้าวไกลท่องเที่ยวยั่งยืน 
 

อัตลักษณ ์
 

         อนุรักษ์ บริการวิชาการและวิจัยฟอสซิลถิ่นไทย    

วิสัยทัศน ์
 

          สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ  จะเป็นสถาบันบรรพชีวินวิทยา (Paleontological Institute) ในลักษณะ  
          หน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ  และคล่องตัวสูง เพ่ือให้สามารถท างาน และแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ             
          ในการศึกษาวิจัย อนุรักษ์และบริการทางวิชาการด้านซากดึกด าบรรพ์ โดยจะเป็นผู้น าของโลกด้าน    
          พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน และ ช้างดึกด าบรรพ์ รวมทั้งเป็นผู้น าของอาเซียนด้านพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์   

พันธกจิ 
   

          1. ส ารวจ รวบรวม อนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์และทรัพยากรธรณีของท้องถิ่น 

          2. ศึกษาวิจัย น าเสนอผลงานวิจัย ด้านซากดึกด าบรรพ์และทรัพยากรธรณี 

           3. จัดแสดงนิทรรศการและ/หรือประชุมวิชาการ 

          4. สร้างกระบวนการเรียนรู้และให้บริการทางวิชาการ 

          5. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่เกี่ยวข้องกับซากดึกด าบรรพ์และทรัพยากรธรณี 
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นโยบาย 
  

          คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ก าหนดนโยบายในการบริหารและปฏิบัติงาน 

ของสถาบัน  ให้มีมาตรฐานระดับสากลใน 4 ด้าน ดังนี้ 

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

วัตถุประสงค์  
   

          1. เพ่ือส ารวจ รวบรวม อนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์และทรัพยากรธรณีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ            

       ให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของท้องถิ่นและประเทศ 

          2. เพ่ือศึกษาวิจัยให้ได้องค์ความรู้ใหม่ และน าเสนอผลงานวิจัยด้านซากดึกด าบรรพ์และทรัพยากรธรณี 

          3. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้นอกระบบหรือตามอัธยาศัย ทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  ภูมิศาสตร์   

      ธรณีวิทยา ซากดึกด าบรรพ์ ของเยาวชนและประชาชนทั่วไป 

          4. เพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติด้านบรรพชีวินวิทยาธรณีวิทยาหรือ 
     ภูมิสารสนเทศ 
          5. เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนท้องถิ่นและประเทศ  

          6. เพ่ือสร้างงาน อาชีพและรายได้เสริมให้กับชุมชนท้องถิ่น 
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เป้าหมาย 
 

          1.  บริหารจัดการให้เป็นพิพิธภัณฑ์ผู้น าของโลกในด้านไม้กลายเป็นหิน ช้างดึกด าบรรพ์ และผู้น 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 
200,000 คนต่อปี  ใน พ.ศ. 2560   
          5.  ประชาชนในชุมชนบ้านโกรกเดือนห้า ได้รับการฝึกอาชีพหรือมีงานท าหรือมีรายได้เพ่ิมข้ึนอาจจะโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม  รวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของจ านวนประชากรในหมู่บ้าน   
          6.  บุคลากรของสถาบัน  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 - ช้างปัจจุบันสุรินทร์”   
          11. ท าข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU)  ระหว่างสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ  กับองค์กรในท้องถิ่นทุกระดับ  
รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับซากดึกด าบรรพ์ภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิคการ
พัฒนาบุคลากร รวมทั้งการท างานร่วมกัน 
          12. ร่วมพัฒนาและประสานการจัดตั้งอุทยานธรณีโคราชกับภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือให้มีการรับรองจัดตั้งเป็น 
Geopark และ UNESCO Global Geopark ในที่สุด 
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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 

      

 

  แนวคิดการพัฒนามหาวิทยาลัยและจังหวัดที่มสีถาบันด้านวิทยาศาสตร์         
  บรรพชีวิน พิพิธภัณฑ์ซากดึกด 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 ล้านตัวอย่าง ส่วน

พิพิธภัณฑ์ที่ 3  ของมหาวิทยาลัยเยล  มีฟอสซิล  12 ล้านตัวอย่าง 

     2.  นครราชสีมามีศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติซากดึกด าบรรพ์ดังกล่าว กระจายอยู่ในพื้นที่กว้างขวางนับ

แสนไร่  และโดดเด่นระดับเอเซียนหรือระดับโลก  กล่าวคือ  พบไดโนเสาร์ขณะนี้ถึง 4 สายพันธุ์ในจ านวน 16 สาย

พันธุ์ที่พบในประเทศไทย  พบช้างดึกด าบรรพ์ถึง 10 สกุลจาก 55 สกุลที่พบทั่วโลก และมีไม้กลายเป็นหินขนาด

ใหญ่จ านวนมาก หลากหลายอายุและกว่า 60  ชนิด  รวมทั้งไม้กลายเป็นหินสกุลปาล์มและไม้กลายเป็นหินที่มี

สีสันสวยงามระดับอัญมณีของอาเซียน 

     3.  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    มีทุนสนับสนุนการวิจัยและการท่องเที่ยว   ในรูปที่ดิน ที่เป็นแหล่งไม้ 

กลายเป็นหินถึง 80.5 ไร่ มีอาคาร 19 หลัง และนิทรรศการซากดึกด าบรรพ์ ซึ่งทั้งหมดรวมเป็นเงินลงทุนไม่ต่ ากว่า 
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200 ล้านบาท ทุนด้านดังกล่าวนี้  ถือว่ามีอยู่มากกว่าทุกมหาวิทยาลัยอื่นเกือบทั้งหมด  จึงท าให้มีผู้เข้าไปเยี่ยมชม

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

ปี 2560 จะมีจ านวนประมาณ 200,000 คน) 

     4.  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน ฯ  ควรเป็นองค์กรที่เดินอยู่บนเส้นทางสายคุณภาพ เพราะปณิธาน คือ การ

เป็นผู้น าและความยั่งยืน 

     5.  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ไดจ้ัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช

กุมารี  ในวโรกาสมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ดังนั้น ในวโรกาสพิเศษอ่ืน ๆ   ของสถาบันพระมหากษัตริย์หรือ

พระบรมวงศานุวงศ์   สมควรที่จะได้จัดกิจกรรมในระดับนานาชาติหรือระดับโลกอีก 

 

 

 

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

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

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

     3.  Ginko Petrified Forest State Park Museum, Vantage,Washington,USA. 

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

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

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

      China 

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

 

 

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


10 
 

Annual Report 2016 

 

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
 

          สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหนิฯ มีอาคารจดัแสดงนิทรรศการทัง้หมด 4 อาคาร ได้แก ่พิพิธภณัฑไ์ม้กลายเป็นหิน 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 

 
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (3 ยุทธศาสตร์ 17 โครงการ ) 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษาวิจัยและอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ 
        เป้าประสงค์  
             1) มีซากดึกด าบรรพ์ที่มีศักยภาพสามารถใช้ในการศึกษาวิจัย 
             2) มีการจัดเก็บและจัดท าทะเบียนซากดึกด าบรรพ์อย่างเป็นระบบ 
             3) มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
             4) มีกระบวนการอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์อย่างเป็นระบบ 
             5) มีเครือข่ายด้านการวิจัยและอนุรักษ์ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ 
        ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 
            1) จ านวนซากดึกด าบรรพ์ที่ส ารวจรวบรวมไว้ในสถาบัน 
            2) จ านวนซากดึกด าบรรพ์ที่จัดท าทะเบียนซากดึกด าบรรพ์อย่างเป็นระบบ 
            3) จ านวนผลงานวชิาการท่ีได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
            4) จ านวนโครงการอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ 
            5) จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ 
            6) จ านวนเครือข่ายที่ปฏิบัติงานร่วมกันด้านซากดึกด าบรรพ์ 
       กลยุทธ์ :  
            1) ส ารวจ รวบรวม ซากดึกด าบรรพ์เพ่ือการศึกษาวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ 
            2) จัดท าระบบทะเบียนซากดึกด าบรรพ์ 
            3) บ ารุงรักษาและอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ 
            4) ศึกษาวิจัยและน าเสนอในวารสารและงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ             
            5) พัฒนาโครงการอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ 
            6) ผลิต จัดหา และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย และด้านการอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ของสถาบัน                
            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) กิจกรรมเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านบรรพชีวินหรือธรณีวิทยาระดับชาติ หรือนานาชาติ 
            8) โครงการไดโนพาร์ค ( DinoPark ) 
            9) โครงการอุทยานธรณี  ( Geopark ) 
            10) โครงการพัฒนาหลักสูตรและผลิตบุคลากรในประเทศหรือระดับนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษาสาขา
บรรพชีวินวิทยาหรือสาขาอ่ืนๆ ที่สัมพันธ์กัน 
            11) โครงการพัฒนาและจัดหาบุคลากรของสถาบันวิจัย 
            12) โครงการเทิดพระเกียรติ: โครงการประชุมวิชาการไดโนเสาร์เอเชีย 2015 
            13) กิจกรรมสร้างและร่วมมือกับเครือข่ายซากดึกด าบรรพ์ทั้งภายใน และต่างประเทศ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและบริการวิชาการ 
        เป้าประสงค์ : 
            1) เยาวชนและบุคคลทั่วไป มีความรู้ ตระหนักในคุณค่า และเกิดจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรซากดึกด า
บรรพ์และทรัพยากรธรณี 
            2) ปรับแปลง และถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านบรรพชีวิน เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา 
การประกอบอาชีพหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
        ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ : 
            1) ระบบฐานข้อมูลในการบริการวิชาการ 
            2) จ านวนหลักสูตร/กิจกรรม/ฐานการเรียนรู้ 
            3) จ านวนผู้ใช้งานบริการวิชาการ 
            4) ระดับความพึงพอใจของผู้รับการบริการวิชาการ 
            5) จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการ 
            6) จ านวนผลงานวจิัยที่น าไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
            7) อาคารศูนย์การเรียนรู้และอาคารที่พักส าหรับผู้เข้าอบรมไม่ต่ ากว่า 100 คน 
            8) จ านวนบุคลากรที่เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับหน่วยงานภายนอก 
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        กลยุทธ์ : 
            1) พัฒนาระบบและกลไกในการให้บริการวิชาการ 
            2) พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ระยะยาวที่หลากหลายทั้งในและนอกสถานที่ที่ตอบสนองความต้องการของ
เยาวชนและผู้สนใจ 
            3) สร้างและท างานกับเครือข่ายซากดึกด าบรรพ์ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และนานาชาติ 
            4) ส่งเสริมให้ชุมชนประยุกต์องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
            5) ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ด้านซากดึกด าบรรพ์และอาคารที่พักส าหรับผู้เข้าอบรม 
            6) การเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ 
 
โครงการ/กิจกรรม 
            1) โครงการจัดท าระบบข้อมูลบริการวิชาการ และข้ันตอนการปฏิบัติงานบริการวิชาการ 
            2) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบต่างๆ เพ่ือสนองความต้องการของเยาวชนและ ผู้สนใจ 
            3) โครงการค่ายดึกด าบรรพ์ไดโนเสาร์ ช้างดึกด าบรรพ์ ไม้กลายเป็นหิน 
            4) โครงการเยาวชนนักคิดวิทยาศาสตร์ 
            5) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทรัพยากรแร่และหินในท้องถิ่น 
            6) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช 
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 
            3) จ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้าใช้บริการ 
            4) ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 



17 
 

Annual Report 2016 

            5) จ านวนรางวัลที่ได้รับเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ 
            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) โครงการศึกษาดูงานเพ่ือการพัฒนาระบบบริการจัดการของสถาบัน 
            10) โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
            11) โครงการบริหารจัดการส านักงานให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขันและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ   
            12) โครงการประชุมสัมมนาการตลาดเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
            13) โครงการร่วมจัดงานนิทรรศการงานวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี 
            14) โครงการร่วมจัดนิทรรศการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
            15) โครงการจัดนิทรรศการร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี 
            16) โครงการฝึกอาชีพชุมชน 
            17) โครงการจัดหารายได้ของสถาบัน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การศึกษาวิจัยและอนุรักษ์ ซากดึกด าบรรพ์ 

กลยุทธท่ี 1.  พัฒนาระบบและกลไกในการให้บริการวิชาการ 

 -โครงการจัดท าระบบข้อมูลบริการวิชาการ และข้ึนตอนการปฏิบัติงานบริการวิชาการ 
 

กลยุทธที่ 2.  จัดท าระบบทะเบียนซากดึกด าบรรพ์ 
 -โครงการจัดท าระบบทะเบียนซากดึกด าบรรพ์ 
 -โครงการจัดท าระบบทะเบียนซากดึกด าบรรพ์จ าลอง(replice) 
 

 

กลยุทธที่ 1.  ส ารวจ รวบรวม ซากด าบรรพ์ เพื่อการศึกษาวิจัยท้ังภายในและ
ต่างประเทศ  
 -โครงการส ารวจและรวบรวมซากดึกด าบรรพ์ในท้องถ่ิน และ ระดับประเทศหรือ
ต่างประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ส่งเสริมและบริการวิชาการ 

กลยุทธท่ี 3.  บ ารุงรักษาและอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ 
 -โครงการบ ารุงรักษาและอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ 

 

กลยุทธท่ี 2.  พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ระยะยาวที่หลากหลายทั้งในและนอกสถานที่ที่
ตอบสนองความต้องการของเยาวชนและผู้สนใจ 

 -พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของเยาวชนและผู้สนใจ 
 -โครงการค่ายดึกด าบรรพ์ไดโนเสาร์ ช้างดึกด าบรรพ์ ไม้กลายเป็นหิน 
 -โครงการเยาวชนนักคิดวิทยาศาสตร์ 
 -โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทรัพยากรแร่และหินในท้องถ่ิน 
 -โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ในท้องถ่ิน 
 -โครงการค่ายศิลปะในพิพิธภัณฑ์ (Art in the museum) 
 -โครงการนักวิจัยน้อยตามรอยซากดึกด าบรรพ์ 
 -โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยซากดึกด าบรรพ์ 
 -โครงการสร้างจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรซากดึกด าบรรพ์ 
 -โครงการฝึกอบรมซากดึกด าบรรพ์และธรณีวิทยา 
 -โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบรรพชีวินวิทยาและการจัดการพิพิธภัณฑ์ 
 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 การบริหารจัดการท่องเท่ียวแบบมุ่งเน้นคุณภาพและยั่งยืน 

กลยุทธท่ี 1.จัดนิทรรศการซากดึกด าบรรพ์และเผยแพร่ดว้ยสื่อประชาสัมพันธ ์

 - โครงการพัฒนาสื่อการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ 
 - โครงการพัฒนานิทรรศการซากดึกด าบรรพส์ู่ความเป็นผู้น าระดับโลก 
 - โครงการจัดนิทรรศการเพื่อการบรกิารและประชาสมัพันธ์กับหน่วยงาน
ภายนอก 
 
 

 

 

กลยุทธที่ 3. บูรณาการความร่วมมือพฒันาการท่องเที่ยวจากหลาย
ภาคส่วนและหลายระดบั 
 -โครงการประชุมสัมมนาการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวอย่างมีส่วนร่วม
และยั่งยืน 
 -โครงการร่วมจัดงานนิทรรศการงานวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี 
 -โครงการร่วมจัดนิทรรศการร่วมกับการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
 -โครงการจัดนิทรรศการร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี 
 -โครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน 
 -โครงการจัดหารายได้ของสถาบัน 
 

 

 

 

ฉบับปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการประจ า
สถาบัน 

กลยุทธที่ 4.  ศึกษาวิจัยและน าเสนอในวารสารและงานประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ 

 -โครงการบ ารุงรักษาและอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ 

 -โครงการจัดประชุมสัมนาวิชาการด้านบรรพชีวิน 

 -กิจกรรมเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านบรรพชีวินหรือธรณีวิทยา  ระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

 

 

กลยุทธที่ 5.  พัฒนาโครงการอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ ์
 -โครงการไดโนพาร์ค(Dino Park) 
 -โครงการอุทยานธรณี (Geopark) 
 

 
กลยุทธที่ 6.  ผลิต จัดหา และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย และด้านการอนุรักษ์ซากดึก

ด าบรรพ์ของสถาบัน 

 -โครงการพัฒนาหลักสูตรและผลิตบุคลากรในประเทศหรือระดับนานาชาติระดับ

บัณฑิตศึกษาสาขาบรรพชีวินวิทยาหรือสาขาอื่นๆ ท่ีสัมพันธ์กัน 

 -โครงการพัฒนาและจัดหาบุคลากรของสถาบันวิจัย 

 กลยุทธที่ 7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยท้ังในและต่างประเทศ 
 -โครงการเทิดพระเกียรติ:โครงการประชุมวิชาการไดโนเสาร์เอเชีย 2015 
 -กิจกรรมสร้างและร่วมมือกับเครือข่ายซากดึกด าบรรพ์ท้ังภายในและต่างประเทศ 
 

 

กลยุทธท่ี 3. สร้างและท างานกับเครือข่ายซากดึกด าบรรพ์ในระดับท้องถ่ิน 

ระดับประเทศ และนานาชาติ 

  -โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการทั้งภายในท้องถ่ิน

ประเทศและนานาชาติ 

 

 

 

กลยุทธท่ี 4. ส่งเสริมหรือสถาบันการศึกษาให้ชุมชนประยุกต์องค์ความรู้จากงานวิจัย

ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 -โครงการส่งเสริมให้ชุมชนน าความรู้จากการวิจัยไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพ 

 

 

กลยุทธที่ 5. ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ด้านซากดึกด าบรรพ์และอาคารท่ีพัก
ส าหรับผู้เข้าอบรม 
 -โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ด้านซากดึกด าบรรพ์และอาคารท่ีพักผู้เข้า
อบรม 
 

 กลยุทธท่ี 6. การเป็นที่ปรึกษาทางวิชกาการ 

 -โครงการกิจกรรมที่ปรึกษาทางวิชาการ 

 

กลยุทธที่ 2. พฒันาสถาบนัวิจัยและพพิ ภณัฑ์สูค่วามเป็นเลศิ 

-โครงการพัฒนาภูมิทัศน์สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
 -โครงการไนท์มิวเซียม (Night museum) 
 -โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
 -โครงการก ากับ ติดตามแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน 
 -โครงการการจัดการความรู้ (KM) ของสถาบัน 
 -โครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาระบบบริการจัดการของสถาบัน 
 -โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

 -โครงการบริหารจัดการส านักงานให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขันและ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 

 

 

แผนยุทธศาสตรแ์ละกลยทุธ์ ปี 2557 – 2561 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน ฯ 
ฯ 
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Road Map ของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ช่วง พ.ศ. 2557-2567 
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้น าของโลกด้านพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน พิพิธภัณฑ์ช้างดึกด าบรรพ์ ผู้น าของอาเซียนด้านพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ และศูนย์ความเป็นเลิศ 
             เฉพาะทางด้านบรรพชีวินวิทยา (Paleontology) 
 

พ.ศ.     

     

2565 
    

    
     

     

     

2560 
    

    

     

                                           

                                         

2555 
              

    
     

คุณภาพและปริมาณภาระงาน/ บทบาท/ เครือข่าย 

                                                  - พิพิธภัณฑ์ 3 หลัง 

                                                  (ไม้ ช้าง ไดโนเสาร์)  

                             - เครือข่ายใน – นอกประเทศ 7 แห่ง 

                  - อาจารย์ – นักวิจัย 6 คน 

           - ผลงานวิจัยนานาชาติ 4 เรื่อง/ปี 

           - หลักสูตรนานาชาติ 1 หลักสูตร 

           - นักท่องเท่ียว – ทัศนศึกษา 200,000 คน/ปี 

- พิพิธภัณฑ์ 4 หลัง (เพิ่มสัตวไ์ม่มกีระดูกสันหลัง) 

- เครือข่ายใน – นอกประเทศ 10 แห่ง 

- ไดโนพาร์ค (Dino Park) 

- จีโอพาร์ค (Geo Park) 

- อาจารย์ – นักวิจัย 12 คน 

- ผลงานวิจัยนานาชาติ 10 เรื่อง 

- หลักสูตรนานาชาติ 2 หลักสูตร 

- นักท่องเที่ยว – ทัศนศึกษา 250,000 คน/ป ี

 

- พิพิธภัณฑ์ 5 หลัง (เพิ่มหินแร่และอัญมณี) 

- สิรินธรเน่คอมเพล็กซ ์

- สถาบันในก ากับของมหาวิทยาลยัในก ากับ/องค์การ

มหาชน 

- เครือข่ายในประเทศ 7 แห่ง 

- เครือข่ายนอกประเทศ 8 แห่ง 

- ไดโนพาร์ค (Dino Park) 

- จีโอพาร์ค (Geo Park) 

- อาจารย์ – นักวิจัย – ผู้เชี่ยวชาญ 25 คน 

- ผลงานวิจัยตีพิมพ์นานาชาติ 20 เรื่อง/ปี 

- หลักสูตรนานาชาติ 5 หลักสูตร 

- นักท่องเที่ยว – ทัศนศึกษา 300,000 คน/ป ี

 

สถาบันสิรินธรเน?่ 

สถาบันบรรพชีวิน 

“สิรินธรเน่”? 

สถาบันวิจัยไมก้ลายเป็นหนิ 

และทรัพยากรธรณีฯ 
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การบริหารและ 
การด าเนินงาน 
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โครงสร้างองค์กรและการบริหาร 
 

บุคลากรประจ าสถาบันทั้งหมด ประจ าปีงบประมาณ 2559 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 
 

โครงสร้างของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
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คณะกรรมการอ านวยการประจ าสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี                        
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

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

 
คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเทือง  จินตสกุล ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
นายพล เชาว์ด ารงค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
นายพิเชษฐ์ เดชะค าภู กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ วรรธนะปกรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดร.วิภานุ รักใหม่ กรรมการ 
นางปัทมาภรณ์  อ าไพกูล กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
 

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

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

2 ดร. วิฆเนศ  ทรงธรรม 
อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

3 ดร. วิภาน ุ รักใหม่ อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

4 ดร.จรูญ  ด้วงกระยอม อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์  เพ็ชรประยูร อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
6 ดร.วิไลลักษณ์  นาคศรี อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  
7 ดร.ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ ์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  
8 นางปัทมาภรณ ์ อ าไพกูล เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
9 นางสาวนุชนารถ  จันทร์พิทักษ ์ นักจัดการงานทั่วไป 
10 นางสาวภคภรณ์  สิงห์วชิระวรกุล นักวิเทศสัมพันธ ์

11 นางสาวสุพรรณี โชคคุณ นักวิชาการศึกษา 

12 นางนันทนา  กุลพฤทธิ์เมธา นักวิชาการพัสด ุ
13 นายไกรศรี  เต้นปักษี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
14 นางลาวลัย ์ ตอสกุล มัคคุเทศก์  
15 นางอรวรรณ จรปรุ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
16 นายประภาส จันทร์สม นักวิชาการช่างศิลป ์
17 นางสาววนิดา คอนจอหอ นักวิชาการช่างศิลป ์
18 นางสาวสุภัทรา บญุล าพู นักวิชาการช่างศิลป ์
19 นางสาวณัฐกฤตา  บุษรา นักประชาสัมพนัธ ์
20 นางสาวนิสากร คุณวงศ์ นักประชาสัมพนัธ ์
21 นางสาวกรองแก้ว เจนจิตไพบูลย์ นักธรณีวิทยา 
22 นางนันทดิา ยุน่กระโทก นักวิทยาศาสตร ์
23 นางสาววชิิตา ตอมพุดซา นักวิชาการเงินการบัญชี 
24 นางสาววรางคณา นามแสง เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
25 นางสาวปิยวดี พิพฒัน์วชัรา นักวิชาการพัสด ุ
26 นายสมเกียรติ สบิพลกรัง ช่างไฟฟ้า 
27 นายพิศณุ กุลพฤทธิ์เมธา ช่างเทคนิค 
28 นายสพุจน์ สีสังบุญ พนักงานขับรถ 
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พนักงานลูกจ้างรายวัน จ านวน 23 คน ประจ าสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
 

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

    9 นายวิตร์ รักมิตร คนสวน 
10 นายผล เสือสูงเนิน คนสวน 
11 นายสุธน  รวมดอน คนสวน 
12 นายเย็น คเชนทร์ชาติ คนสวน 
13 นางด ารงค์  คนคม คนสวน 
14 นายสุริพล  ปราบจะนด คนสวน 
15 นายเอกรัฐ คเชนทร์ชาติ คนสวน 
16 นางสาวจีรนันท์  แช่มพุดซา 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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พนักงานลูกจ้างรายเดือน จ านวน  5  คน ประจ าสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
 

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

 

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2559 
 

งบประมาณ 
 

งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2559 
หน่วยงาน  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีฯ 

แผนงาน  ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โครงการ  บริหารและพัฒนาสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 

งบประมาณตั้งต้น 7,145,500 บาท  งบประมาณปรับปรุง 7,350,628.33 บาท 
รายการ งปม. ใช้ไป คงเหลือ 

ก.1 จัดจ้างบุคลากร 2,849,408 2,825,114.50 24,293.50 
ก.2 บริหารงานทั่วไป 4,491,720.33 4,459,782.61 31,937.72 
ครุภัณฑ ์(เครื่องส ารองไฟฟ้า) 9,500 9,500 - 

รวมทั้งสิ้น 7,350,628.33 7,294,397.11 56,231.22 
หมายเหตุ :  ส่วนต่างท่ีเพิ่มขึ้น 205,128.33 บาท เป็นผลจากการโอนเปลี่ยนแปลงมาจากโครงการบริหาร

และพัฒนาสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ สู่มาตรฐานสากล กิจกรรม 2 จัดประชุม ISAD 2015 
 
โครงการ  จัดซื้อครุภัณฑ์สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 

งบประมาณตั้งต้น 2,633,000 บาท  งบประมาณปรับปรุง 2,176,890 บาท 
รายการ งปม. ใช้ไป คงเหลือ 

ก.1 จัดหาครุภัณฑ์วิจัยและครุภัณฑ์
ส านักงาน 

2,176,890 2,176,835.50 54.50 

รวมทั้งสิ้น 2,176,890 2,176,835.50 54.50 
หมายเหตุ :  ส่วนต่างท่ีลดลง 456,110 บาท เป็นผลจากการโอนเปลี่ยนแปลงไปเป็นค่าติดตั้งเสาธงอาคาร

ประถมศึกษา สูง 12 เมตร โรงเรียนสาธิตฯ 
แผนงาน  พัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
โครงการ  บริหารและพัฒนาสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ สู่มาตรฐานสากล 

งบประมาณตั้งต้น 6,040,000 บาท  งบประมาณปรับปรุง 5,834,871.67 บาท 
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รายการ งปม. ใช้ไป คงเหลือ 
ก.1 จัดงานมหัศจรรย์ฟอสซิลหรือฟอสซิล
เฟสติวัล 

1,600,000 1,599,999.70 0.30 

ก.2 จัดประชุมวิชาการนานาชาติไดโนเสาร์
เอเชีย เฉลิมพระเกียรติ 

894,871.67 894,871.67 - 

ก.3 จัดนิทรรศการฟอสซิลเคลื่อนที่ 250,000 249,988 12 
ก.4 ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร
การท่องเที่ยว 

100,000 100,000 - 

ก.5 ด าเนินงานโครงการจีโอพาร์คและ 
ไดโนพาร์ค 

500,000 500,000 - 

ก.6 จัดท าระบบฉายภาพยนตร์ 5 มิติ ใน
อาคารสิรินธร 

1,950,000 1,938,000 12,000 

ก.7 ออกแบบระบบปรับปรุงการเคลื่อนไหว
และเสียงหุ่นไดโนเสาร์ฯ 

30,000 30,000 - 

ก.8 จัดกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) กับองค์กรฯ 

410,000 409,927.90 72.10 

ก.9 อนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ 100,000 99,997.91 2.09 

รวมทั้งสิ้น 5,834,871.67 5,822,785.18 12,086.49 
หมายเหตุ :  ส่วนต่างท่ีลดลง 205,128.33 บาท เป็นผลจากการโอนเปลี่ยนแปลงไปที่โครงการบริหารและ

พัฒนาสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
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สรุปยอดนักท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ 
 ประจ าปีงบประมาณ 2559 (1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559)  

 
 

เดือน/ปี 
จ านวนนักท่องเที่ยวและผู้รับบริการจากพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ 

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

ต.ค.58 5,126 73 3,242 44 1 992 9,478 

พ.ย.58 6,890 168 1,680 0 35 973 9,746 

ธ.ค.58 8,763 1,294 3,398 0 28 2,017 15,500 

ม.ค.59 10,963 192 3,797 5 46 25,715 40,718 

ก.พ.59 7,613 455 3,232 2 31 933 12,266 

มี.ค.59 10,500 361 3,145 5 60 2,553 16,624 

เม.ย.59 1,432 279 1,456 1 31 1,679 4,878 

พ.ค.59 1,138 79 1,652 0 24 761 3,654 

มิ.ย.59 2,771 131 1,565 0 35 840 5,342 

ก.ค.59 5,353 115 2,561 13 45 1,145 9,232 

ส.ค.59 9,443 169 2,756 2 11 60,940 73,321 

ก.ย.59 7,000 257 2,050 0 26 3,719 13,052 

รวม 76,992 3,573 30,534 72 373 102,267 213,811 
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กราฟแสดงจ านวนนักท่องเที่ยวและผู้รับบริการจากพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ   
ปีงบประมาณ 2559 (ต.ค. 58  -  ก.ย. 59) 

ฟรี 

ต่างชาต ิ

เด็กต่างชาต ิ

ผู้ใหญ่ 

ปวส.-ป.ตรี 

อนุบาล-ปวช. 
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หมายเหตุ  :  เดือนมกราคม  รวมผู้รับบริการในงานฟอสซิลเฟสติวัล  ครั้งที่ 3 ณ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ  
 :  เดือนสิงหาคม  รวมผู้รับบริการการร่วมจัดนิทรรศการในงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
                 ณ อิมแพค  เมืองทองธานี 
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ผลการประเมินตนเอง สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี ฯ 

 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ผลการประเมินตนเองของ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
 

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ก าหนดให้มีระบบ และกลไก
การควบคุมคุณภาพการศึกษาภายใน โดยอาศัยตัวบ่งชี้ 6 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานตามแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี ตัวบ่งชี้ที่ 2 การจัดการฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศตามโครงสร้างของ
หน่วยงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจที่เกี่ยวข้อง ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงาน
ภายในองค์กร ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหน่วยงาน และตัวบ่งชี้ที่ 6 ระบบและกลไกใน
การสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทั้ง 6   
ตัวบ่งชี้ มีคะแนนผลการประเมินเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับดีมาก รายละเอียดคะแนนปรากฏดังตารางที่  1 

 

ตารางท่ี1  สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการประเมิน* คะแนนการประเมิน 
1. การบริหารงานตามแผนกลยุทธ์และแผน
ปฎิบัติการประจ าปี 4  4 (1,2,3,4) 4 

2. การจัดการฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ
ตามโครงสร้างของหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนพันธ
กิจที่เก่ียวข้อง 

3 3(1,2,3) 3 

3. การบริหารทรัพยากรบุคคล 5 5 (1,2,3,4,5) 5 
4. การบริหารงานภายในองค์กร 5 5 (1,2,3,4,5) 5 
5. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของ
หน่วยงาน 5 5 (1,2,3,4,5) 5 

6. ระบบและกลไกในการสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัย 4 4(1,2,3,4) 4 

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมของทุกตัวบ่งชี้  4.33 4.33 
คะแนนระดับคุณภาพ การด าเนินงานระดับดีมาก 

 

*ผลการประเมิน รายงานเป็นจ านวนข้อ ที่หน่วยงานด าเนินการได้และระบุข้อที่หน่วยงานได้ด าเนินการ เช่น ผลการ
ประเมิน 4 ข้อ (1,3,4,5) 
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จุดเด่น/แนวทางเสริมจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 

จุดเด่น/แนวปฏิบัติที่ดี จุดอ่อน/แนวทางพัฒนา 
  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1  การบริหารงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
จุดแข็ง  : สถาบันได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์สอดคล้องกับพันธกิจที่ชัดเจน 
แนวทางเสริม :สถาบันควรก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์และท าการ    
                      ประเมินผลแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน 
จุดอ่อน  : บางกลยุทธ์และบางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากขาดงบประมาณ 
                       ในการด าเนินการ  
แนวทางแก้ไข : จัดหางบประมาณมาเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนที่ถูกต้อง 
 
                
ตัวบ่งชี้ท่ี 2    การจัดการฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศตามโครงสร้างของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจ 
          ที่เกี่ยวข้อง 
จุดเด่น                 : สถาบันมีการจัดการฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
      และสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
แนวทางเสริมจุดเด่น  : บุคลากรหรือผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือการพัฒนาต่างๆให้มีความ 
      เป็นปัจจุบันมอบหมายให้มีบุคลากรผู้รับผิดชอบในแต่ละฐานข้อมูล 
จุดที่ควรพัฒนา     : - 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  : - 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3  การบริหารทรัพยากรบุคคล 

จุดเด่น        : สถาบันให้ความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรและให้การสนับสนุนปัจจัยต่างๆในการ   
                           ท างาน 
แนวทางเสริมจุดเด่น : จัดหาโครงการอบรม สัมมนาจากหน่วยงานภายนอกต่างๆเพ่ือให้บุคลากรมรการพัฒนา  
                            ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
จุดที่ควรพัฒนา       : บุคลากรขาดความสนใจในการน าเสนอรายการที่ให้มีแบบติดตามความก้าวหน้าได้อย่าง  
                            เป็นรปูธรรม 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา : จัดสรร คัดเลือกบุคลากรมาปฏิบัติงานด้านบุคลากรเพ่ือให้การพัฒนางานด้าน  
                                     บุคลากรต้องมีกรติดตามประเมินผลและสามารถน าไปใช้งานได้อย่างชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4 การบริหารงานภายในองค์กร 
จุดเด่น                 : ผู้บริหาร บริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาลและยังได้ให้บุคลากรทุกฝ่ายสามารถ 
          แสดงออกทางความคิดเห็นได้ และน าข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ในสถาบันฯต่อไป 
แนวทางเสริมจุดเด่น : ควรจัดท าท่ีรับเอกสารแสดงความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆเพ่ือให้สะดวกต่อการรับทราบ 
          ความต้องการของคนในองค์กรได้ทั่วถึง 
จุดที่ควรพัฒนา       : ควรมีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่สามารถเกิดข้ึนได้ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา :  จัดประชุมเพ่ือให้บุคลากรได้พัฒนาความคิดอย่างต่อเนื่อง 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
จุดแข็ง   :   สถาบันฯมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหน่วยงานที่ชัดเจน 
แนวทางเสริม   :   ควรน ากิจกรรมในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผนวกรวมกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี   
                         และ ประเมินผลการด าเนินงานทั้งกิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติราชการ           
                         เพ่ือเชื่อมโยง ให้เห็นผลกระทบที่ไปปรับปรุงเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ 
จุดอ่อน    :   สถาบันยังไม่มีเครือข่ายด้านประกันคุณภาพระหว่างสถาบัน 
 แนวทางแก้ไข   :  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯจัดท าระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกัน  
                      คุณภาพการศึกษา อีกท้ังร่วมจัดเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันใกล้เคียงเพ่ือให้การ  
                         ด าเนินงานได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ระบบและกลไกในการสนับสนุนการประกันคณุภาพการศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัย 
จุดแข็ง            :   มีการก าหนดผู้รับผิดชอบภารกิจเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
       มหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน 
แนวทางเสริม   :   ควรน ากิจกรรมในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผนวกรวมกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี   
                         และ ประเมินผลการด าเนินงานทั้งกิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติราชการ   
                         เพ่ือเชื่อมโยง ให้เห็นผลกระทบที่ไปปรับปรุงเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ 
จุดอ่อน    :   - 
แนวทางแก้ไข   :   - 
 

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของ สกอ. ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมที่หน่วยงานสาย
สนับสนุนต้องด าเนินการ และ หรือให้ข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนเพ่ือให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมาย ตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพ ของ สกอ. โดยด าเนินการตามพันธกิจหรือภาระงานของหน่วยงานตามความรับผิดชอบ 

ผลการประเมินตนเองของ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา               
มี 2 องค์ประกอบ มีคะแนนผลการประเมินเฉลี่ย  4.33 อยู่ในระดับดีมากรายละเอียดคะแนนปรากฏดังตาราง           
ที่  2 
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ 
สกอ. ของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา                

 

องค์ประกอบที่ / ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการประเมิน* คะแนนการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 5 5 (1,2,3,4,5) 5 
ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 4 4 (1,2,3,4) 4 

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมของทุกตัวบ่งชี้  4.50 4.50 
คะแนนระดับคุณภาพ การด าเนินงานระดับดีมาก 

 

*ผลการประเมิน รายงานเป็นจ านวนข้อ ที่หน่วยงานด าเนินการได้และระบุข้อที่หน่วยงานได้ด าเนินการ เช่น ผลการ
ประเมิน 4 ข้อ (1,3,4,5) 
 

จุดเด่น/แนวทางเสริมจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 

จุดเด่น :   1.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและยังได้ให้บุคลากรทุกฝ่ายสามารถแสดงออก 
        ทางความคิดเห็นได้  และน าข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ในสถาบันฯ ต่อไป 
            2.  สถาบันมีการก าหนดประเด็นความรู้ต่างๆ และจัดท าเป็นแผนการจัดการความรู้ 
             3.  สถาบันมีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงโดยการประชุมร่วมมือกับทุกฝ่าย 
 
จุดที่ควรพัฒนา  1. ควรจัดท าท่ีรับเอกสารแสดงความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้สะดวกต่อการรับทราบ 
       ความต้องการของคนในองค์กรได้ทั่วถึง 
                  2. ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและต่อยอดความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
                    
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 1. จัดประชุมเพ่ือให้บุคลากรได้พัฒนาความคิดอย่างต่อเนื่อง 
                                    2. ควรมีการให้ความรู้อย่างชัดเจนต่อแผนการจัดความรู้ เพ่ือให้มีการพัฒนา 
     ของกลุ่มต่างๆและเพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด 
                                    3.จัดการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงแบ่งหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบให้แต่ละ 
      ฝ่าย อย่างชัดเจน และจัดท าเป็นแบบการปฏิบัติงานรวมถึงมีการตรวจสอบได้ 
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การบริหารความเสี่ยง 
 และการควบคุมภายใน
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รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ 
ด้านของงาน 

ที่ประเมิน และ
วัตถุประสงค์ 

ของการควบคุม 
(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่แล้ว 

 
 
 
 
 

(2) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 
 
 
 

(3) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
 
 
 
 

(4) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 
 
 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

(6) 

หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 

(7) 
1.ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ 
1.1 โครงการพัฒนา
หลักสูตรบรรพชีวิน 

วัตถุประสงค์ 
ผลิตหลักสูตรทางด้าน
บรรพชีวินวิทยาและ
เพื่อเปิดหลักสูตรใน
ระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกให้กับ
มหาวิทยาลยั 

1.หลักสูตร
วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรพชีวิน
วิทยา ได้รับความ
เห็นชอบหลักสตูร
จากส านักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา เมื่อวันที่ 
8 พ.ค.2558 
2.หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชา
บรรพชีวินวิทยา  
อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการแกไ้ขตาม
ความเห็น
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 

1.สถาบันมีการ
เปิดสอน
หลักสตูร
วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรพ
ชีวินวิทยาในต้น
ปี 2559 
2.หลักสูตร
วิทยาศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรพ
ชีวินวิทยาได้น า
ผลการวิพากษ์
มาปรับแกไ้ข
เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการ 
ทางคณะผู้
ด าเนินงานได้มี
การปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร
เพื่อเสนอต่อ
คณะ
วิทยาศาสตร์
ต่อไป 

 
 

 

1.บุคลากร
ลาออกท าให้
ศักยภาพของ
อาจารย์ประจ า
หลักสตูรไม่
เป็นไปตามที่
ก าหนด 

2.ในการจัดท า
หลักสตูรเป็นงาน
ที่ใช้ความ
ละเอียดถี่ถ้วน ใน
การจัดท าในส่วน
ของเนื้อหาและ
ในส่วนของข้อมูล
อื่นๆ จึงท าให้การ
ด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความล่าช้า
ท าให้ความ
ต่อเนื่องของ
เอกสารไม่
สมบูรณ ์

1.สรรหาบุคลากร
ที่มีคุณวุฒิตรงตาม
สาขาวิชาบรรพ
ชีวินวิทยา 

2.มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร มี
การจัดวิพากษ์
หลักสตูรพร้อมทั้ง
ปรับแก้ไขงาน
ตามที่
คณะกรรมการได้
เสนอแนะเพื่อน า
หลักสตูรเสนอต่อ
คณะวิทยาศาสตร์
และมหาวิทยาลัย
ตามล าดับ 

 
 
 
 

รอง
ผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิจัยและ

บริการ 

วิชาการ / 

พฤษภาคม 

2559 
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ 
ด้านของงาน 

ที่ประเมิน และ
วัตถุประสงค์ 

ของการควบคุม 
(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่แล้ว 

 
 
 
 
 

(2) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 
 
 
 

(3) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
 
 
 
 

(4) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 
 
 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

(6) 

หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 

(7) 
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
2.1 โครงการ
พัฒนาการตลาดและ
การประชาสัมพันธ ์
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนท่ัวไป
ได้รับทราบกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับสถาบัน
เพิ่มมากยิ่งขึ้นรวมไปถึง
การกระตุ้นยอด
นักท่องเที่ยวให้เพิ่ม
จ านวนขึ้น 

 
 

สถาบันมีบุคลากร
พร้อมด้าน
ประชาสมัพันธ์ 

และการตลาด 

 
 

สถาบันควรจะมี
แผนการตลาด
และการ
ประชาสมัพันธ์
อย่างชัดเจน 
พร้อมท้ังติดตาม
ผล เพื่อมา
พิจารณาหาทาง
การแก้ไขด้าน
การตลาดและ
การ
ประชาสมัพันธ์ 

 
 

-จากแบบส ารวจ
ความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยว คือ
ต้องการให้มีการ
ประชาสมัพันธ์
เพิ่มมากข้ึนและ
ช่องทางในการ
ประชาสมัพันธ์มี
จ านวนน้อย
เนื่องมาจาก
งบประมาณด้าน
นี้มีอย่างจ ากัด 

-เจ้าหน้าท่ีทั้งฝ่าย  
ประชาสมัพันธ์
และการตลาดยัง
ไม่มี 
ประสบการณ์ใน
การท างานด้านนี้
มากพอ 
 

 
 

- มีการจัดท า
แผนการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์
ของสถาบันชัดเจน
ยิ่งข้ึน 
- ควรมีการ
ประสานงานกับ
หน่วยงานหรือ
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว 

เพื่อเป็นอีกช่อง
ทางการ
ประชาสมัพันธ์ 

- ควรหาช่องทาง 

การประชาสัมพันธ์
หลากหลายช่องทาง  
เช่น วิทยุ โทรทัศน์ 
อินเตอร์เนต็ 
นิตยสาร วารสาร 
นิทรรศการเคลื่อนที่ 
เป็นต้น 

-สร้างเพจขึ้นมา
เพื่อเพ่ิมช่องทาง
ในการ
ประชาสมัพันธ์ให้
มากขึ้น 

 
 

 

 
 

หัวหน้า
ส านักงาน
ผู้อ านวยการ/ 

มิถุนายน 2559 

 
 

สถาบันอยู่ใน
ระหว่างการ
ด าเนิน 

งานการจัดท า
แผนกลยุทธ์
ด้านการตลาด
เพื่อเป็น
แนวทางใน
การด าเนิน 

งานให้ประสบ
ผลส าเร็จ 
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ 
ด้านของงาน 

ที่ประเมิน และ
วัตถุประสงค์ 

ของการควบคุม 
(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่แล้ว 

 
 
 
 
 

(2) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 
 
 
 

(3) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
 
 
 
 

(4) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 
 
 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

(6) 

หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 

(7) 
2.2 โครงการรักษา
ความปลอดภัยใน
สถาบัน ด้านชีวิตและ
ทรัพย์สิน  
(ระบบกล้องวงจรปิด) 
เพื่อพัฒนาระบบรักษา
ความปลอดภัย ด้าน
กล้องวงจรปิดภายใน
สถาบันฯ ให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

-มีระบบกล้องวงจร
ปิดและสามารถ
บันทึกข้อมูลเพื่อดู
ย้อนหลังได ้

-มีการสร้างก าแพง
ครอบคลมุพื้นท่ีของ
พิพิธภัณฑ ์

ระบบกล้อง
วงจรปิดมีเฉพาะ
อาคารไม้
กลายเป็นหิน 

จ านวนกล้อง
วงจรปิดและจุดที่
ต้องติดตั้งยังมไีม่
เพียงพอ 

-จัดสรรงบประมาณ
การติดตั้งระบบ
กล้องวงจรปิด 

-จัด รปภ. ดูแลใน
จุดที่ยังไมไ่ด้ตดิดั้ง
กล้องวงจรปิด 

หัวหน้า
ส านักงาน /
งานอาคาร
สถานท่ี/ 

กันยายน 2559 

งบประมาณมี
ไม่เพียงพอใน
แต่ละตึกต้อง
มีการของบ 

ทีละปีงบ 

ประมาณท า
ให้สถาบันยัง
ไม่สามารถ
จัดท าระบบ
กล้องวงจรปิด
ทุกอาคาร 

2.3 โครงการรักษา
ความปลอดภัยใน
สถาบัน ด้านชีวิตและ
ทรัพย์สิน (ห้องปฐม
พยาบาล) 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น
เป็นไปอย่างทัน
เหตุการณ์ 

มีชุดกล่องปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

 สถาบันควร
จัดสรร
งบประมาณเพื่อ
จัดซื้อวัสดุใน
การจัดหาวสัดุ
อุปกรณ์ในการ
จัดท าห้องปฐม
พยาบาล
เบื้องต้น 

1. สถาบันขาด
การอบรมในเรื่อง 
การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 

2. สถาบันขาด
อุปกรณ์ในการ
ปฐมพยาบาล
เบื้องต้นไว้
ส าหรับ 

นักท่องเที่ยวและ
บุคลากร 

3. สถาบันขาด
บุคลากรที่มี
ประสบการณ์
ด้านการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

1.จัดสรร
งบประมาณในการ
ติดตั้งห้องปฐม
พยาบาล 
2. สถาบันควรมีการ
อบรมผู้ที่มสี่วน
เกี่ยวข้องในเรื่อง
การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 

3.สถาบันควรมจีุด 

บริการในเรื่องการ
ปฐมพยาบาล
เบื้องต้น พร้อมทั้ง
อุปกรณ์ที่ทันสมยั 
สะอาด พร้อมที่จะ
ใช้งาน 

 
 
 
 

 

หัวหน้า
ส านักงาน /
กันยายน 2559 

-ยังไม่มีงบ 

ประมาณใน
การจัดสรร
เรื่องของห้อง
พยาบาล
ภายใน
พิพิธภัณฑ ์
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ 
ด้านของงาน 

ที่ประเมิน และ
วัตถุประสงค์ 

ของการควบคุม 
(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่แล้ว 

 
 
 
 
 

(2) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 
 
 
 

(3) 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
 
 
 
 

(4) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 
 
 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

(6) 

หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 

(7) 
2.4 โครงการรักษา
ความปลอดภัยใน
สถาบันด้านชีวิตและ
ทรัพย์สิน (ชุดอุปกรณ์
ป้องกันภัยทางน้ า) 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อช่วยเหลือและลด
ความเสีย่งจากการเกดิ
อุบัติเหตุทางน้ า 

-มีการกั้นรั้วบรเิวณ
สระน้ าของสถาบัน 

-มี รปภ. คอย
สังเกตการณ์ดูแล
ความปลอดภัย 

-การกั้นรั้วยังไม่
รอบสระน้ า 

-ร.ป.ภ อาจยัง
ดูแลไม่ทั่วถึง 

 

-ไม่มีอุปกรณ์
ป้องกันภัยทางน้ า 

-ไม่มีบคุลากรที่มี
ความรู้ในด้าน
การปฐมพยาบาล
ทางน้ า 

-จ านวน ร.ป.ภ. 
มีไมเ่พียงพอ 
 

-จัดสรรงบประมาณ
ในการจัดหา
อุปกรณ์ป้องกันภัย
ทางน้ าและการกั้น
รั้วให้รอบสระน้ า 

-มีการอบรม
บุคลากรในเรื่อง 

การปฐมพยาบาล
ทางน้ า 

 

ผู้อ านวยการ/            
รอง
ผู้อ านวยการ
ฝ่ายบรหิาร/
หัวหน้า
ส านักงาน/
หัวหน้างาน
อาคารสถานท่ี 

ปีงบประมา
ณ 2560 
คาดว่าจะมี
การขอ
งบประมาณ
เพื่อจัดท ารั้ว
รอบสระน้ า 

3. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
3.1 การปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบต่างๆ 
ของทางราชการ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้เกิดการ
ปฏิบัติงานตาม กฎ 
ระเบียบของสถาบัน 
และระบบราชการ 

 
สถาบันมีการศึกษา 
กฎ ระเบยีบ 
ข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงาน พร้อมท้ัง
ข้อปฏิบัติต่างๆ จาก
ผู้เชี่ยวชาญและ
เจ้าหน้าท่ี ท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
จากการ
ปฏิบัติงานของ
แต่ละฝ่ายมีแนว
ทางการ
ปฏิบัติงานท่ี
แตกต่างกัน
ออกไป 

 
- บุคลากรมีความ
แม่นย าในกฎ 
ระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ 
ไม่เพียงพอ 
 

 
- สถาบันมี
แผนการจดั
โครงการ จดัการ
เรียนรู้ (KM) ใน
เรื่อง เรื่องเทคนิค
การเขียนโครงการ
และการเบิกจ่ายที่
ถูกต้อง เพื่อให้
บุคลากรได้ศึกษา 

 
หัวหน้า

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ/ 
ธันวาคม 2558 

 
สถาบันมี
โครงการ
จัดท าคู่มือ
เกี่ยวกับกฎ 
ระเบียบ ใน
การปฏิบัติ 
งานให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น
และเพื่อการ
ด าเนินงาน
ไปในทิศทาง
เดียวกัน 

 
 

ชื่อผู้รายงาน  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง  จินตสกลุ)                                                                                                                          
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถาบันวิจยัไม้กลายเป็นหินฯ                                                                                                                                                     

วันท่ี 10 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 
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ผลการด าเนินงาน 
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สรุปการเดินทางไปราชการของบุคลากรสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน ฯ 
ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 
 

วัน/
เดือน/ปี 

ค าสั่ง
เลขที่ 

ชื่อ-สกุล สถานที่ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

26-27 
ต.ค. 58 

5406/2558 ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ประชุมและน าเสนอ
ผลงานวิชาการเรื่อง 
"chern positions of  

งบแผ่นดิน 

        the Pa Kae Formation 
Ordovician Thung  

  

        Song Group  Satun 
Southern Thailand 
implication of its 

  

        depositional 
environment" 

  

3-5 พ.ย.
58 

5612/2528 ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม 
น.ส.สุพรรณี โชคคุณ 
น.ส.ปาริชาติ กรวยนอก 

แหล่งธรณีวิทยา  
จ.นครราชสีมา 

ลงพื้นที่ส ารวจศึกษา
ภาคสนามด้านธรณีวิทยา
เรื่องอุทยานธรณโีคราช 

งบแผ่นดิน/
ล าดับที ่5  
งบรายได ้

    นายสุพจน์ สสีังบุญ       

    นางสาวกัญญจติ จันเสนา       

10-12 
พ.ย.58 

5796/2558 ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม 
น.ส.ปาริชาต กรวยนอก
นายสุพจน์ สสีังบุญ 

แหล่งธรณีวิทยา  
จ.นครราชสีมา 

ลงพื้นที่ส ารวจศึกษา
ภาคสนามด้านธรณีวิทยา
เรื่องอุทยานธรณโีคราช 

งบแผ่นดิน/
ล าดับที ่4  
งบรายได ้

    น.ส.กัญญจิต จันทร์เสนา       

5 ม.ค.59 6714/2558 ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม
นางสาวปาริชาติ กรวยนอก

นางสาวกัญญจติ จันเสนา 

กรมทรัพยากร
ธรณี  
กรุงเทพมหานคร 

เป็นที่ปรึกษาโครงการ
จัดท าแผนแม่บทการ
ส ารวจและศึกษาวิจยั 

งบกรม
ทรัพยากรธรณ ี

       ซากดึกด าบรรพ์ของ
ประเทศไทย น าเสนอ 

  

       ส่งงานงวดที ่4   

7 ม.ค.59 73/2559 ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกลุ
ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม 
น.ส.ภคภรณ์ สิงห์วชิระวรกุล

นายไกรศรี เต้นปักษ ี

อ.สูงเนิน   
อ.สี่คิ้ว  
จ.นครราชสีมา 

ประชุมคณะท างาน
อุทยานธรณีโคราช 
เพื่อปรึกษาและออก
ภาคสนาม 

งบแผ่นดิน 

    น.ส.กรองแก้ว เจนจิตไพบูลย ์       
  น.ส.กัญญจิต จันทรเ์สนา    
    นายสุพจน์ สสีังบุญ       
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วัน/
เดือน/ปี 

ค าสั่ง
เลขที่ 

ชื่อ-สกุล สถานที่ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

11 ม.ค.59 88/2559 ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม 
น.ส.ปาริชาต กรวยนอก
น.ส.กัญญจิต จันทร์เสนา 

กรมทรัพยากร
ธรณี  
กรุงเทพมหานคร 

เป็นที่ปรึกษาโครงการ
จัดท าแผนแม่บทการ
ส ารวจและศึกษาวิจยั 

งบกรม
ทรัพยากรธรณ ี

       ซากดึกด าบรรพ์ของ
ประเทศไทย น าเสนอ 

  

       ส่งงานงวดที ่4   

12-17 
ม.ค.59 

72/2559 ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม 
น.ส.ปาริชาต กรวยนอก
น.ส.กัญญจิต จันทร์เสนา 

จ.ประจวบคีรีขันธ์  
จ.ชุมพร 
 จ.สตลู 

ลงพื้นที่ศึกษา ส ารวจ
และเก็บข้อมลูภาคสนาม
ด้านเรณูวิทยา 

งบโครงการวิจัย 

29 ม.ค. -
6 ก.พ.59 

421/2559 ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม 
นายประภาส จันทร์สม
น.ส.ปาริชาติ กรวยนอก 

จ.ตาก ลงพื้นที่ศึกษา ส ารวจ
และเก็บข้อมลูภาคสนาม
ด้านเรณูวิทยา 

งบ จ.ตาก 

    น.ส.กัญญจิต จันทร์เสนา       

1-5 ก.พ.
59 

461/2559 น.ส.กรองแก้ว เจนจิตไพบูลย ์
น.ส.สุพรรณี โชคคุณ 
นายสุพจน์ สสีังบุญ 

จ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ส ารวจแหล่ง
ธรณีวิทยาเพิม่เตมิเพื่อ
ส ารวจความสมบูรณ์ของ 

งบแผ่นดิน 

       การจัดตั้งอุทยานธรณี
โคราช 

  

1-5 ก.พ.
59 

476/2559 ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกลุ 
ดร.นารรีัตน์ บญุไชย 
น.ส.ภคภรณ์ สิงห์วชิระวรกุล 

จ.ตาก น าเสนอแผนงานต่อ
คณะท างานอุทยานธรณี
ประจ า 

งบ 
กรมทรัพยากร
ธรณ ี

    นายไกรศรี เต้นปักษ ี
น.ส.ปิยวด ีพิพัฒน์วัชรา 

  จ.ตากและออกส ารวจ
เก็บข้อมูลพื้นที ่

  

12 ก.พ.59 801/2559 ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม กรมแผนที่ทหาร 
กรุงเทพมหานคร 

ประสานงานการจัดซื้อ
และรับแผนท่ีมาใช้งาน 
ในสถาบันวิจัยไม้กลาย 
เป็นหินฯ 

งบ 
กรมทรัพยากร
ธรณ ี

12-19 
ก.พ.59 

787/2559 ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกลุ
น.ส.ภคภรณ์ สิงห์วชิระวรกุล

นางนันทนา กุลพฤทธ์ิเมธา 

จ.สตลู เพื่อร่วมงานและจัด
นิทรรศการในงานฟอสซลิ
เฟสติวลัครั้งท่ี 3 
* ล าดับที่ 1-2 ไปราชการ
วันท่ี 19 เพื่อเข้าร่วม
ประชุมในงานสมาคม
ภูมิศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย 
 

ล าดับที ่1 
งบรายได ้
2-3 งบแผ่นดิน 
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วัน/
เดือน/ปี 

ค าสั่ง
เลขที่ 

ชื่อ-สกุล สถานที่ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

12-19  
ก.พ. 59 

787/2559 ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกลุ
น.ส.ภคภรณ์ สิงห์วชิระวรกุล 

12-18 ล าดับที ่
1-3 จ.สตลู 

ร่วมจัดนิทรรศการ
ฟอสซิลเฟสติวลั ครั้งท่ี 3  

ล าดับที ่1 
งบรายได ้

    นางนันทนา กุลพฤทธ์ิเมธา 19 ล าดับที่ 1-2 
ไปราชการโรงแรม
แอมบาสเดอร์  
กรุงเทพมหานคร 

และร่วมประชุมในงาน
สมาคมภูมิศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย 

2-3 งบแผ่นดิน 

16-20 
ก.พ. 59 

854/2559 น.ส.กรองแก้ว เจนจิตไพบูลย ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
วิทยาเขต
กาญจนบุร ี 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการสนับสนุน
การศึกษาโลกศาสตร ์ 

งบแผ่นดิน 

       จ.กาญจนบุร ี การเปลีย่นแปลงดา้น
ภูมิศาสตร์และแหล่ง 

  

       ทรัพยากรธรณ ี   

3-11  
มี.ค.59 

1022/2559 ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม 
นายประภาส จันทร์สม
น.ส.ปาริชาติ กรวยนอก
น.ส.กัญญจิต จันเสนา 

อ.สามเงา  
อ.บ้านตาก  
และ อ.เมืองตาก 
จ.ตาก 

ส ารวจและเก็บข้อมูล
ภาคสนามด้านธรณีวิทยา 

งบค่าจ้างท่ี
ปรึกษาแนว
ทางการบริหาร
จัดการแหล่ง
ธรณีวิทยา 

30-31 
มี.ค.59 

2213/2559 นางปัทมาภรณ์ อ าไพกูล ห้องประชุม 
คึกฤทธ์ิ ปราโมช 
สถาบันไทยคดี
ศึกษา ช้ัน 9 
มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์
กรุงเทพมหานคร 

อบรมเรื่องเทคนิคการใช้
ระบบสมรรถนะในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

งบแผ่นดิน 

22-25 
มี.ค.59 

1289/2559 ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกลุ
ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม 
น.ส.กัญญจิต จันเสนา 

อุทยานธรณฮี่องกง  
เกาะฮ่องกง 
ประเทศจีน 

หารือแนวทางจัดตั้งและ
บริหารจดัการ 

งบส่วนตัว 

    น.ส.ปาริชาติ กรวยนอก
น.ส.ภัคภรณ์ สิงห์วชิรวรกุล

น.ส.ปิยวด ีพิพัฒน์วัชรา 

 อุทยานธรณีระดับโลก           
(UNESCO Global 
Geopark) 

  

    นายประภาส จันทร์สม       

    นายไกรศรี เต้นปักษ ี       

29 มี.ค. - 
4 เม.ย.59 

1459/2559 น.ส.สุพรรณี โชคคุณ 
นายประภาส จันทร์สม 
น.ส.ปาริชาติ กรวยนอก 

อ.สามเงา  
อ.บ้านตาก  
อ.เมืองตาก จ.ตาก 

ส ารวจและเก็บข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรณีวิทยา 

งบ จ.ตาก 
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วัน/
เดือน/ปี 

ค าสั่ง
เลขที่ 

ชื่อ-สกุล สถานที่ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

1 เม.ย.59 1540/2559 ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกลุ
ดร.ธราพงษ์ เพ็ชรประยูร
นางปัทมาภรณ์ อ าไพกูล 

กรุงเทพมหานคร รับมอบงานพัสดตุ่างๆ
ของสมาคมภมูิศาสตร์
แห่งประเทศไทย 

ไม่เบิกค่าใช้จ่าย 

    น.ส.ภัคภรณ์ สิงห์วชิรวรกุล       

6-9 เม.ย.
59 

1645/59 ดร.พอล โจเซฟ โกรด ิ กรมป่าไม้  
กรุงเทพมหานคร 
BKF-Forest 
Herbarium 

ศึกษาชีวภูมิศาสตร์บรรพ
กาลของพืชในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก 

งบรายได ้

25-28 
เม.ย. 59 

3182/2559 นางนันทิดา ยุ่นกระโทก โรงแรมแมริออท  
จ.ระยอง 

อบรมพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาตา่งประเทศ 

งบแผ่นดิน 

27-29 
เม.ย. 59 

1817/2559 ดร.ดวงสดุา โชคเฉลิมวงศ์
นางปัทมาภรณ์ อ าไพกูล
นางลาวัลย์ ตอสกุล 

โรงแรม เคซี  
แกรนด์ รสีอร์ท 
แอนด์ สปา 

อบรมเชิงปฏิบัตเิรื่องการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์แบบบรูณาการ 

งบแผ่นดิน 

    น.ส.สุพรรณี โชคคุณ 

น.ส.กรองแก้ว เจนจิตไพบูลย ์
เกาะช้าง  
จ.ตราด 

    

    น.ส.วนิดา คอนจอหอ       

    น.ส.วิชิตา  ตอมพุดซา       

    นายประภาส จันทร์สม       

    นายสุพจน์ สสีังบุญ       

    น.ส.ณัฐกฤตา บุษรา       

    น.ส.มยรุี ยศกลาง       

    นางฟ้าสาง สาอุตม ์       

    น.ส.กัญญจิต จันเสนา       

    น.ส.อุไรวรรณ ประเสริฐสังข์       

    น.ส.ชลธิชา ลายหมื่นไว       

    น.ส.นฤมล ลายหมื่นไว       

    น.ส.ยุพาภรณ์ เปล้ากระโทก       

    นายสันชัย ณสีันเทียะ       

    น.ส.พะยอม ใสใหม ่       

    นางด ารงค์ คนคม       

    น.ส.ศิริพร เพ็ญใหม ่
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วัน/
เดือน/ปี 

ค าสั่ง
เลขที่ 

ชื่อ-สกุล สถานที่ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

27 เม.ย.- 
9 พ.ค.59 

1937/2559 ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม 
นายประภาส จันทร์สม 

จ.นครราชสีมา 
ชัยภูม ิขอนแก่น 
อุบลราชธาน ี

ศึกษาส ารวจภาคสนาม
ด้านธรณีวิทยายุคควอ-
เทอร์นาร ี

งบแผ่นดิน 

     กาฬสินธุ ์ร้อยเอ็ด 
ยโสธร 

    

12 พ.ค. 
59 

2049/2559 ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกลุ
ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม 

กรมทรัพยากร
ธรณี  

น าเสนอรายงานผล 
การด าเนินงานงวดที ่2 

งบกรม
ทรัพยากรธรณ ี

    นายไกรศรี เต้นปักษ ี กรุงเทพมหานคร      

    น.ส.ภัคภรณ์ สิงห์วชิรวรกุล       

12 พ.ค.59 2070/2559 น.ส.ปาริชาติ กรวยนอก กรมทรัพยากร
ธรณี 
กรุงเทพมหานคร 

น าเสนอรายงานผล 
การด าเนินงานงวดงาน 
ที ่2 

งบกรม
ทรัพยากรธรณ ี

13-16 
พ.ค.59 

2116/2559 ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี 
น.ส.สภุัทรา บุญล าพ ู

อาคารช้างดึกด า-
บรรพ์ ต.ท่าช้าง  
อ.เฉลิมพระเกียรติ 

จ.นครราชสีมา 

ติดตั้งนิทรรศการ
เคลื่อนที ่

งบแผ่นดิน 

23 พ.ค.59 2163/2559 ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี 
น.ส.สภุัทรา บุญล าพ ู

น.ส.กรองแก้ว เจนจิตไพบูลย์

นางนันทิดา ยุ่นกระโทก 

อาคารช้างดึกด า-
บรรพ์ ต.ท่าช้าง  
อ.เฉลิมพระเกียรติ 

จ.นครราชสีมา 

ด าเนินการอนุรักษ์
ตัวอย่างซากดึกด าบรรพ์
และปรับปรุงนิทรรศการ 

งบแผ่นดิน 

7-10 มิ.ย.
59 

2445/2559 ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกลุ
ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม 
นายไกรศรี เต้นปักษ ี

อุทยานไม้
กลายเป็นหิน 
จ.ตาก 

จัดโครงการประชุมระดม
ความคิดเห็นต่อแผน
แม่บทการบริหารจดัการ 

งบกรม
ทรัพยากรธรณ ี

    น.ส.ภัคภรณ์ สิงห์วชิรวรกุล       

    น.ส.ปิยวด ีพิพัฒน์วัชรา       

    น.ส.กรองแก้ว เจนจิตไพบูลย ์       

    น.ส.ปาริชาติ กรวยนอก       

14-18 
มิ.ย.59 

2570/2559 ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี โรงแรม  
ดิ อิมเพรส น่าน  
จ.น่าน 

ประชุมวิชาการ "การ
บริหารจดัการความ
หลากหลายทางชีวภาพ
แห่งชาติ ครั้งท่ี3" 

 งบบริหาร
จัดการความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ จ.น่าน 

        และร่วมน าเสนอผลงาน   

16-17, 
27-28 
มิ.ย.59 

2447/2559 ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม 
น.ส.อามีดะ กาเกาะ 
น.ส.นิสาชล กาเซ็งอีแต 

อ.โคกสูง  
อ.เฉลิมพระเกียรต ิ
จ.นครราชสีมา 

ลงพื้นที่ส ารวจแหล่งธรณี 
วิทยาที ่จ.นครราชสมีา 
(อุทยานธรณีโคราช) 

 งบแผ่นดิน 
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วัน/
เดือน/ปี 

ค าสั่ง
เลขที่ 

ชื่อ-สกุล สถานที่ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

21-23 
มิ.ย.59 

2622/2559 ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม 
นายประภาส จันทร์สม
น.ส.อามีดะ กาเกาะ 
น.ส.นิสาชล กาเซ็งอีแต 

บ้านกุดนาแก้ว  
ต.นาฝ้าย  
อ.ขุนหาญ  
จ.ศรีษะเกษ 

ลงพื้นที่ท าการตรวจสอบ
และสนบัสนุนการขุดค้น
ฟอสซิลไม้กลายเป็นหิน 

งบแผ่นดิน 

13-14 
มิ.ย. 59 
12-15 
ก.ค. 59 

2516/2559 ดร.ธราพงษ์ เพ็ชรประยูร 13-14
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏ 
นครราชสมีา 
12-15 รีสอร์ท 
เขาใหญ่  
อ.ปากช่อง  
จ.นครราชสีมา 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการส่งเสริม
การเขียนผลงานทาง
วิชาการ 

งบโครงการ
อบรม 

21-22 
ก.ค.59 

3147/2559 นางปัทมาภรณ์ อ าไพกูล โรงแรมชาเทรี่ยม
ริเวอร์ไซด์  
กรุงเทพมหานคร 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษแก่
บุคลากรสายสนับสนุน 

งบโครงการ
ปลายฟ้าท่ี
อาเซียน 

25-27 
ก.ค.59 

3110/2559 ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม ต.ภูฝา้ย  
อ.ขุนหาญ  
จ.ศรีษะเกษ 

ลงพื้นที่ส ารวจแหล่ง
ธรณีวิทยาเพื่อใหไ้ด้
ข้อมูลเพิ่มเติมในพื้นที่
ใกล้เคียง 

งบแผ่นดิน 

25 ก.ย.59 3881/2559 ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม สหราชอาณาจักร 
บริเตนใหญ่และ
ไอร์แลนด์เหนือ 

น าเสนอบทความวิจยัใน
ระดับนานาชาติแบบ
Oral Presentation 
Title : Geological 

ทุนสนบัสนุน
การไปน าเสนอ
บทความวิจัยใน
ระดับนานาชาต ิ

       signatures Created by 
the Late Quaternary 
Geotechinics and 
fluvial processes 
from the tak petrified 
wood aspiring 
geopark, tak 
province, northern 
Thailand 

ส าหรับทวีป
ยุโรป 
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สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ  
 

การน าเสนอผลงานวิจัย (Oral presentation) 
1.   Shibata, M., Kawabe, S., Jintasakul, P., Azuma, Y. 2015. Preliminary Report of the Endocranial 
Anatomy of Thailand Iguanodontian Ornithopod. Program and abstracts of the 2nd International 
Symposium on Asian Dinosaurs in Thailand 2015. Bangkok, Thailand. 19th-20th November 2015. 
p.14-15.  
2.   Chokchaloemwong, D., Azuma, Y., Shibata, M., Jintasakul, P. 2015. The Carcharodontosaurid 
Teeth from the Lower Cretaceous Khok Kruat Formation of Nakhon Ratchasima, Thailand. 
Program and abstracts of the 2nd International Symposium on Asian Dinosaurs in  Thailand 2015. 
Bangkok, Thailand. 19th-20th November 2015. p.32.  
3.   Tong, H., Naksri, W., Claude, J., Suteethorn, V., Suteethorn, S., Chanthasit, P., Buffetaut, E. 
2015. Mesozoic Turtles of Thailand: New Data. Program and abstracts of the 2nd International 
Symposium on Asian Dinosaurs in Thailand 2015. Bangkok, Thailand. 19th-20th November 2015. 
p.45-46.  
4.   Sonoda, T., Naksri, W., Shibata, M., Songtham, W., Jintasakul, P., Azuma Y. 2015. New 
Materials of Pan-Trionychian Turtles from the Lower Cretaceous Khok Kruat Formation in 
Northeastern Thailand. Program and abstracts of the 2nd International Symposium on Asian 
Dinosaurs in Thailand 2015. Bangkok, Thailand. 19th-20th November 2015. p.49-50.  
5.   Naksri, W., Tong, H., Wongko, K., Chanthasit, P., Buffetaut, E., Claude, J. 2015. First Record 
of Mesozoic Turtles from Eastern Thailand. Program and abstracts of the 2nd International 
Symposium on Asian Dinosaurs in Thailand 2015. Bangkok, Thailand. 19th-20th November 2015.  
p.51-52.  
6.   Kubo, T., Shibata, M., Songtham, W., Jintasakul, P., Azuma, Y. 2015. A New Eusuchian From 
the Khok Kruat Formation, Northeastern Thailand. Program and abstracts of the 2nd International 
Symposium on Asian Dinosaurs in Thailand 2015. Bangkok, Thailand. 19th-20th November 2015. 
p.55-56.  
7.   Songtham W. 2015. Evidence of Reworked Fossils from the Khok Kruat Formation, Khorat 
Group, Northeastern Thailand. Program and  abstracts of the 2nd International Symposium on 
Asian Dinosaurs in Thailand 2015. Bangkok, Thailand. 19th-20th November 2015. p.60-61.  
8.   Yukawa, H., Noda, Y., Suzuki, S., Azuma, Y., Jintasakul, P., Songtham, W. 2015. Paleocurrent 
of the Lower Cretaceous Khok Kruat  Formation at the Dinosaur Excavation Site of Nakhon 
Ratchasima Province, NE Thailand. Program and abstracts of the 2nd International Symposium 
on Asian Dinosaurs in Thailand 2015. Bangkok, Thailand. 19th-20th November 2015. p.62-63.  



43 
 

 

Annual Report 2016 

9.   Chansena, K., Songtham, W. 2015. The Possibly of Vertebrate Fossils Discovery in Ban Ang 
Formation, Laos (the Sao Khua Formation, Thailand Equivalents). Program and abstracts of the 
2nd International Symposium on Asian Dinosaurs in Thailand 2015. Bangkok,  Thailand. 19th-20th 
November 2015. p.65.  
10.   Boonchai, N., Gray, R. J., Naksri, W., Bunlampoo, S. 2016. Petrified forest, Tak Province, 
sustainable conservation and economic development from community-based natural 
resources management. Abstract Biological and cultural diversity" living in  Harmony. Nan, 
Thailand. 15th-17th June 2016. p. 35.  
 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์  
1.   Shibata, M., Jintasakul, P., Azuma Y., You H.-L. 2015. A new basal hadrosauroid dinosaur 
from the Lower Cretaceous Khok Kruat Formation in Nakhon Ratchasima Province, 
Northeastern Thailand. PLoS ONE 10(12): e0145904. doi:10.1371/journal.pone.0145904. 
2.   Philippe, M., Jintasakul, P., Boonchai, N. 2015. New fossil woods from the Mesozoic Khorat 
Group of Thailand and their palaeoecological implications. Research & Knowledge, 1(2) : 33-38. 
3.   Boonchai, N., Philippe, M., Carling, P.A., Meshkova, L., in press. A preliminary investigation of 
fossil wood from the Lower Mekong Basin of Southeast Asia. Global Geology. 
4.   Nishioka, Y., Nakaya, H., Suzuki, K., Ratanasthien, B., Jintasakul, P., Hanta, R., Kunimatsu, Y. 
(2016). TwoLarge Rodents from the Middle Miocene of  Chiang Muan, Northern Thailand, Historical 
Biology 28 (1-2): 151-158. 
 
 

การน าเสนอผลงานวิจัย (Poster presentation)  
1.   Hanta, R., Jintasakul, R., Azuma, Y., Toru, S. Tucker, R. T., Jenjitpaiboon, K., Pan-Ngam, T. 
2015. A New Basal Sauropod from the Late  Triassic (?) Nam Phong Formation, Chaiyaphum 
Province, Northeastern Thailand. Program and abstracts of the 2nd International  Symposium 
on Asian Dinosaurs in Thailand 2015. Bangkok, Thailand. 19th-20th November 2015. p.77.  
2.   Imai, T., Jintasakul, P., Azuma, Y., Noda, Y., Chokchaloemwong, D. 2015. First Fossil Turtle 
Eggshells from the Lower Cretaceous of Thailand: a Preliminary Report. Program and abstracts 
of the 2nd International Symposium on Asian Dinosaurs in Thailand 2015.  Bangkok, Thailand. 
19th-20th November 2015. p.95-96.  
3.   Rugmai, W., Grote, P. J. 2015. LM & SEM Studies of Jurassic – Cretaceous Cassopolis Pollen 
from Southern and Northeastern Thailand.  Program and abstracts of the 2nd International 
Symposium on Asian Dinosaurs in Thailand 2015. Bangkok, Thailand. 19th-20th November 2015. 
p.99.  
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กิจกรรมส าคัญ รอบปีงบประมาณ  2559 
 

1. กิจกรรมส าคัญ รอบปีงบประมาณ  2559 
      ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถาบัน  
       สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
       วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

  

 
 

      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์แบบบูรณาการเชื่อมโยงกับ
นโยบายภาครัฐภายใต้ปีงบประมาณ 2561-2565  
      สถานที่ : โรงแรมเคซี แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง จังหวัดตราด 
      วันที่ 27 – 29  เมษายน พ.ศ. 2559 
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     โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
      สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
      วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

 

 
 

     ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
      สถานที่ : สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
      วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
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     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์เพ่ือความยั่งยืน 
      สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
      วันที่ 6 – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

  

 
 
     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในงานพิพิธภัณฑ์ 
      สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
      วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และวันที่ 1 – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
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2. กิจกรรมบริการวิชาการ 
     ค่ายนักวิจัยน้อยตามรอยซากดึกด าบรรพ์  (โรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา) 
      วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

 
 
 

      โครงการเยาวชนนักคิดวิทยาศาสตร์  (โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จ.มหาสารคาม) 
      วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
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     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนนักคิดวิทยาศาสตร์ (โรงเรียนตากพิทยาคม) 
      วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559 

 
 
 

    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้กล้องจุลทรรศน์ โพลาไรซ์ส าหรับงานศึกษาด้านศิลาวรรณา” 
         ส าหรับนักวิจัย บุคลากรของทางสถาบัน นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาและผู้ที่สนใจ 
      วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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     โครงการอบรมนักวิจัยน้อยตามรอยซากดึกด าบรรพ์  (โรงเรียนตากพิทยาคม) 
      วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

  
 
3.กิจกรรมและนิทรรศการเคลื่อนที่ 
     สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ร่วมจัดนิทรรศการไดโนเสาร์อิกัวโนดอนต์ โคราชพันธุ์ใหม่ของโลก  
         “สิรินธรน่า โคราชเอนซิส”  ในงาน “Satun Fossil Festival III”   
      สถานที่ : ที่ว่าการอ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
      วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
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      สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ร่วมกับสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทยจัดนิทรรศการไดโนเสาร์โคราช 
  พันธุ์ใหม่ของโลก (งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจ าปี 2559) 
      สถานที่ : อิมแพค เมืองทองธานี  
      วันที่ 18 – 28  สิงหาคม พ.ศ. 2559 

 
 
     จัดนิทรรศการ “งานสัปดาห์ห้องสมุด” 
      สถานที่ :โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
      วันที่ 8 กันยายน  พ.ศ. 2559 
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4. การถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ข่าว และสื่อต่างๆ 
     ส านักข่าว สปีด นิวส์ 
      วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559 

 

 
 

 
     ส านักข่าวเอเฟ่ (Agencia EFE) ส านักข่าวชั้นน าของประเทศสเปน กรุงเทพมหานคร  
      วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559 
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     รายการคุยโขมงข่าวเช้า (คอลัมน์เห็นแล้วอ้ึง) ช่อง 9 MCOT HD 
      วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

 
 

 
     รายการ “Hijab Stailista” (Malaysia) ออกอากาศช่อง 9 มาเลเซีย 
      วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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     รายการดาราเดลี่  
      วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

 

 
 

 
     รายการสุขสโมสร ช่อง 3 family และช่อง 13 
      วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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     รายการอัพเดทประเทศไทย 
      วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

 

 
 

 
     รายการ “ภาพชีวิต” (KCTV นครราชสีมา) 
      วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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5.   กิจกรรมส าคัญ รอบปีงบประมาณ 2559 
งาน : งานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติไดโนเสาร์เอเชีย ครั้งที่ 2   
        เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาส ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ    
        ครบ 60 พรรษา 
วันที่จัด : วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2558   
สถานที่จัด :  ณ  โรงแรมโนโวเทล  กรุงเทพ  สยามสแควร์   
ผลที่ได้รับจากการจัดงาน : การจัดงานมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จ านวน 203 คน จาก 11 ประเทศ ได้แก่ 
 ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน  ญี่ปุ่น มาเลเชีย มองโกเลีย รัสเซีย เกาหลีใต้  สาธารณรัฐ
 ฝรั่งเศส  แคนาดา  สหรัฐอเมริกา  และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยมีการน าเสนอ
 แบบบรรยาย จ านวน 38 เรื่อง และน าเสนอแบบโปสเตอร์ จ านวน 21 เรื่อง  รวมทั้งสิ้น 59 เรื่อง ซึ่ง
 จากการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ทางสถาบันได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้เกี่ยวกับซากดึกด าบรรพ์  
 ธรณีวิทยา และการจัดการทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง  และได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือขององค์กร
 และบุคคลระหว่างประเทศ ทั้งนี้มีก าหนดให้จัดประชุมขึ้นทุกๆ 2 ปี และเวียนให้แต่ละประเทศเป็น
 เจ้าภาพในการจัดงาน ซึ่งการจัดประชุมครั้งต่อไป สาธารณรัฐประชาชนจีนจะเป็นเจ้าภาพในการจัด
 งานครั้งต่อไป 
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งาน : โครงการขุดส ารวจซากดึกด าบรรพ์ไดโนเสาร์ ไทย – ญี่ปุ่น ปี พ.ศ. 2558   
วันที่จัด : วันที่  1 - 13 ธันวาคม  2558   
สถานที่จัด : ณ บ้านห้วยตะแคง  ต าบลโคกสูง  อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ   
ผลที่ได้รับจากการจัดงาน : ได้ด าเนินความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ฟูกุอิ ประเทศญี่ปุ่น อย่างต่อเนื่อง
 เป็นปีที่ 9  เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ อันเป็นการขยายขอบเขตพ้ืนที่ของการศึกษาวิจัยในโครงการ  
 ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือของการศึกษาซากดึกด าบรรพ์ไดโนเสาร์ และสิ่งมีชีวิตร่วมยุคใน
 ประเทศไทยให้ม ีความต่อเนื่องจึงได้เข้าไปตรวจสอบซากดึกด าบรรพ์ในพ้ืนที่บ้านห้วยตะแคง  ต าบล
 โคกสูง  อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  โดยแหล่งขุดค้นดังกล่าวจัดอยู่ในหมวดหินเสาขัว  ยุคครีเทเชียส
 ตอนต้น  ซึ่งการขุดส ารวจด้งกล่าวค้นพบตัวอย่างมากว่า  1,200  ชิ้น  ได้แก่ กระดูกไดโนเสาร์  ฟัน
 ไดโนเสาร์กินเนื้อ 2 กลุ่ม  ฟันจระเข้ กระดองเต่า ปลากระดูกแข็ง ฟันฉลามน้ าจืด และสัตว์ไม่มี
 กระดูกสันหลัง อย่างเช่น หอยน้ าจืด กลุ่ม Plicatounio, Trigonioides, Pseudohyria? และในสกุล 
 Unio ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งใหม่ที่มีความน่าสนใจและควรได้รับการศึกษาความหลากหลายวิวัฒนาการ  
 และการ กระจายตัวทางชีวภูมิศาสตร์อย่างจริงจัง  

 
 

  

 
 
 
 

งาน : จัดงานฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2559  
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วันที่จัด : วันที่ 19 - 24 มกราคม 2559 
สถานที่จัด : ณ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ   
ผลที่ได้รับจากการจัดงาน : สถาบันได้ด าเนินการจัดงานฟอสซิลเฟสติวัล เป็นครั้งที่3 ภายใต้หัวข้อ 
 “โคราช : มหานครแห่งบรรพชีวิน ถิ่นอุทยานธรณี” เป็นการประชาสัมพันธ์ความโดดเด่นและ คุณค่า 
  ด้านซากดึกด าบรรพ์และธรณีวิทยาของจังหวัดนครราชสีมา  และภาคอีสาน รวมทั้งสร้างความเข้าใจให้

เกิดความตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเครือข่าย
จ านวน  2  เครือข่าย  1.พิพิธภัณฑ์สนามบินสุวรรณภูมิ ได้มอบไข่ไดโนเสาร์ของสเตโกซอรัส และโอวิ
แรปเตอร์ มาจัดนิทรรศการ และ 2.พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ โคราช ได้น า นิทรรศการภาพ 3 มิติ และยัง
เป็นที่แรกที่น าเทคโนโลยี AR (ภาพเสมือนจริง) เข้ามาเพ่ิมความสนุกสนานในการถ่ายภาพ เพ่ือให้เห็น
ถึงความตื่นเต้นมากเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้ภายในงานแบ่งออกเป็น 6 โซน ประกอบด้วย โซนที่ 1 ชมพิพิธภัณฑ์ไม้
กลายเป็นหิน ช้างดึกด าบรรพ์ และไดโนเสาร์เวอร์ชั่นใหม่ โซนที่ 2 ซากดึกด าบรรพ์ในโคราชชนิดใหม่
ของโลก โซนที่ 3 โคราช : มหานครแห่งบรรพชีวินถิ่นอุทยานธรณี โซนที่ 4 ฐานกิจกรรมและเกมเพ่ือ
การเรียนรู้ด้านซากดึกด าบรรพ์ จ านวน 10 ฐาน โซนที่ 5 เวทีกลางและการประกวดทักษะด้านต่าง ๆ 
โซนที่ 6 การจ าหน่ายสินค้า อาหารและ เครื่องดื่ม  โดยมีก าหนดจัดงานพิธีเปิด ในวันที่ 19 มกราคม 
2559  เวลา 18.00 น. โดย นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้
เกียรติมาเป็นประธานในงานพิธีเปิด  ทั้งนี ้ ยังมีแขกผู้มีเกียรติหลายท่านที่เดินทางมาร่วมเป็นสักขี
พยานในการเปิดงานครั้งนี้ด้วย หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดงานมีการแสดงต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น การแสดงชุด
ควงกระบองไฟ  การแสดงชุด “ระบ าฮาวาย สไตล์บรรพชีวิน” และการแสดงชุด “สืบต านานบรรพ
ชีวิน” พร้อมทั้งการมอบรางวัลชนะเลิศ ประกวดการแต่งกลอนระดับมัธยมศึกษา จ านวน 6 รางวัล 
และในการจัดงานทางสถาบันได้จัด กิจกรรมต่างๆ ดังนี้  วันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. การ
แข่งขันแฟนคลับพิพิธภัณฑ์ ไม้กลายเป็นหินฯ  และการแข่งขันก าหนดการประกวดวาดภาพระบายสี
หัวข้อ“ มหัศจรรย์โลก ดึกด าบรรพ์” ระดับช่วง ชั้นที่1 (ชั้นประถมศึกษาปีที1่ – 3)   

   วันที่ 21 มกราคม 2559  เวลา 09.00 น. การแข่งขันก าหนดการประกวดวาดภาพระบายสี      
 หัวข้อ “มหัศจรรย์โลกดึกด าบรรพ์” ระดับช่วงชั้นที่2  (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6)   
   วันที่ 22 มกราคม 2559  เวลา 09.00 น. การแข่งขันก าหนดการประกวดวาดภาพระบายสี       
 หัวข้อ “ มหัศจรรย์โลกดึกด าบรรพ์” ระดับช่วงชั้นที่1 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที1่ – 3) 
   วันที่ 23 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. การประกวดหนูน้อยแฟนซี (อายุตั้งแต่ 4 – 7 ขวบ) 
   วันที่ 24 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. การประกวดเทพีช้างงาจอบ “Miss Queen 
 Prodeinotherium 2016” (อายุ 18 ปีขึ้น และมีน้ าหนักตั้งแต่ 75 กิโลขึ้น) และทุกท่านสามารถส่ง 

ภาพถ่ายในงานเพ่ือชิงรางวัล Like และ Share ได้ทุกวัน ที่ facebook “พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน”  
(koratfossil) ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้  มีคณะครูอาจารย์ในโรงเรียนหรือ สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน  เยาวชน  กลุ่มครอบครัวที่สนใจเข้ามาเที่ยวชมภายใน งาน จ านวน 23,480 คน 
อีกท้ังการจัดงานในครั้งนี้สถาบันได้เครือข่ายการอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์เพ่ิมมากข้ึน   
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งาน : จัดงานแถลงข่าวพบไดโนเสาร์โคราชพันธุ์ใหม่ของโลก  
วันที่จัด : วันที่ 20 มกราคม 2559 
สถานที่จัด : ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารสิรินธร พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ   
ผลที่ได้รับจากการจัดงาน :   สถาบันได้ร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ฟูกุอิ ประเทศญี่ปุ่น ในการขุดส ารวจซาก
ดึกด าบรรพ์ไดโนเสาร์ ไทย – ญี่ปุ่น ซึ่งในปี พ.ศ. 2550 จากการขุดส ารวจแหล่งบ้านสะพานหิน ต าบล           
สุรนารี อ าเภอเมืองนครราชสีมา ได้ค้นพบอิกัวโนดอนต์  ไดโนเสาร์กินพืชกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งที่มีฟันคล้าย             
ฟันกิ้งก่าอิกัวน่า แต่ใหญ่กว่ากันมาก และจัดเป็นไดโนเสาร์ขนาดกลางถึงใหญ่ ความยาว ประมาณ 4 - 15 เมตร  
ขนาดความยาว 6 เมตร ความสูงระดับสะโพก 2 เมตร น้ าหนักประมาณ 1 ตัน  ฟอสซิลที่ท าการวิจัย 
ประกอบด้วย ชิ้นส่วนกะโหลก ขากรรไกรบนล่าง ฟันและอ่ืนๆ จากชั้นหินกรวดมนปนปูน  จากชั้นหินกรวดมน
ปนปูน ในหมวดหินโคกกรวด อายุประมาณ 115 ล้านปีก่อน ซึ่งมี ศาสตราจารย์ ดร.โยอิชิ อะซูมา ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยไดโนเสาร์  มหาวิทยาลัยจังหวัดฟูกุอิ และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ฟูกุอิ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมนักวิจัย 
นายมาสะเทรุ ชิบาตะ จากสถาบันเดียวกันและเป็นหัวหน้าคณะวิจัยฟอสซิล ไดโนเสาร์ ร่วมกับสถาบันวิจัย             
ไม้กลายเป็นหินฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  น าโดย ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล กับ ดร.ไหหลู่ โหย๋ว 
จากสถาบันบรรพชีวินวิทยาฯ  กรุงปักกิ่ง เป็นผู้ร่วมศึกษาวิจัยในครั้งนี้ด้วย  และในวโรกาส 60 พรรษา  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้               
พระนามของพระองค์เป็นชื่อสกุล “สิรินธรน่า  โคราชเอนซิส” (Sirindhorna khoratensis)  ดังนั้นจึงมี  
การจัดงานแถลงข่าวเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงการค้นพบไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่ของโลกที่ขุดพบ
จากจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม              
เป็นประธานการแถลงข่าว  พร้อมด้วย  นายสุรพันธ์  ดิสสะมาน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา                
รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  นายสมหมาย  เตชวาล รองอธิบดี              
กรมทรัพยากรธรณี และพร้อมด้วยสื่อมวลชนจากแขวงต่างๆ  จ านวน 29 คน จาก 15 แขนง ดังนี้                            
  1. สถานีโทรทัศน์ช่อง3       2. สถานีโทรทัศน์ช่อง7   
  3. สถานีโทรทศัน์ อสมท.     4. สถานีโทรทัศน์ ททบ.5                         
  5. สถานีโทรทัศน์ DTV (เคเบิ้ลทีวี)    6. สถานีโทรทัศน์ KCTV โคราช   
  7. ช่องไทยรัฐ TV  8.ช่อง Thai PBS           9. หนังสือพิมพ์โคราชคนอีสาน   
  10. หนังสือพิมพ์โคราชทันข่าว      11. หนังสือพิมพ์ไฮแลนด์นิวส์   
  12. หนังสือพิมพ์ข่าวสด       13. หนังสือพิมพ์มติชน  
  14. ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา  15. สถานีวิทยุ FM 88.75 MHz   
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งาน : ร่วมจัดนิทรรศการงานสตูลฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 3  
วันที่จัด : วันที่ 14 - 23 กุมภาพันธ์ 2559   
สถานที่จัด : ณ สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล  
ผลที่ได้รับจากการจัดงาน : สถาบันได้ร่วมจัดงานสตูลฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 3 ที่จังหวัดสตูล  เพ่ือปลุก
จิตส านึกให้เยาวชนรุ่นหลังตระหนักถึงการอนุรักษ์ฟอสซิลไทย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับซากดึก
ด าบรรพ์ในระดับนานาชาติ พร้อมทั้งเพ่ิมช่องทางให้ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ เผยแพร่สู่
สาธารณะอย่างกว้างขวางและเป็นที่รู้จักเพ่ิมมากขึ้น  ซึ่งรูปแบบการจัดและน าแนะนิทรรศการมุ่งเน้นในเรื่อง
ไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่ของโลกที่ค้นพบในต าบลสุรนารี  คือ “สิรินธรน่า โคราชเอนซิส” (Sirindhorna 
khoratensis) เป็นไดโนเสาร์กินพืชกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งที่มีฟันคล้ายฟันกิ้งก่าอิกัวน่า แต่ใหญ่กว่ากันมาก และ
จัดเป็นไดโนเสาร์ขนาดกลางถึงใหญ่ จากชั้นหินกรวดมนปนปูนในหมวดหินโคกกรวด  อายุประมาณ 115 ล้านปี
ก่อน  การจัดนิทรรศการในครั้งที่มีนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  
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งาน : การจัดกิจกรรม ผู้ว่าพาปั่น 
วันที่จัด : 16 มีนาคม 2559 
สถานที่จัด :  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
ผลที่ได้รับจากการจัดงาน เพ่ือสานต่อกิจกรรมปั่นเพ่ือพ่อ รณรงค์ให้ประชาชนหันมาออกก าลังกายให้มากข้ึน 
รวมทั้งเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา ด้วยการปั่นจักรยาน ส าหรับโครงการผู้ว่าพาปั่น 
ก าหนดให้มีขึ้นเป็นประจ าทุกวันพุธ ทุกสัปดาห์  และสถาบันได้อ านวยความสะดวกเป็นจุดพักรถ ซึ่งเป็นการ
ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากข้ึน  ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมไม่ต่ ากว่า 200 คน                                                
   จุดกลับรถ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน –จุดสิ้นสุดบริเวณในโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 

 ภาพการต้อนรับคณะผู้ว่าพาปั่น  
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งาน : การจัดนิทรรศการ งานฉลองชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจ าปี 2559 
วันที่จัด : วันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน 2559 
สถานที่จัด :  ณ บริเวณสวนสุรนารี อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
ผลที่ได้รับจากการจัดงาน    ได้แนะน าไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่ของโลก  “สิรินธรน่า  โคราชเอนซิส”  (Sirindhorna 
khoratensis) เพ่ือประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวที่ โดดเด่นของจังหวัดนครราชสีมา                
มีการประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมมากขึ้น และได้ติดต่อประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี          
กับหน่วยงานต่างๆเพ่ือขยายตลาดด้านการท่องเที่ยว รวมไปถึงการได้ให้ความรู้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจให้มี
ความรู้ ความเข้าใจถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโลกและมีการรณรงค์ให้เยาวชนและ
ประชาชนรู้จักกับซากดึกด าบรรพ์ รวมไปถึงสาเหตุของการสูญพันธ์และได้เข้าใจกับแนวทางปฏิบัติตนตาม พ.ร.บ 
คุ้มครองซากดึกด าบรรพ์ พ.ศ.2552  ซึ่งในการจัดนิทรรศการกับจังหวัดนครราขสีมาในงานฉลองวันแห่งชัยชนะ
ของท้าวสุรนารีประจ าปี 2559 เริ่มเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 17.00 – 21.00 น. รวม 12 วัน 12 คืน  โดยมี              
ผู้ที่สนใจนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ 1,500 คน อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้ผู้ที่สนใจได้ร่วมสนุกไปกับเกมตอบค าถาม 
เกมปาเป้าพาเพลินและเกมโยนลูกเต๋าดึกด าบรรพ์พร้อมของรางวัล อีกทั้งผู้ร่วมกิจกรรมและผู้ที่สนใจยังได้          
รับความรู้ด้านซากดึกด าบรรพ์พร้อมกับการอนุรักษ์อย่างถูกวิธี 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
- การเข้าถึงบูธนิทรรศการไม่สะดวกเนื่องจากบูธอยู่ในโซนด้านในของพ้ืนที่จัดงาน 
- สภาพอากาศค่อนข้างร้อน 
 
ข้อเสนอแนะ 
- ไม่ควรเก็บค่าเช่าบูธและค่ากระแสไฟฟ้าจากหน่วยงานราชการที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องจากหน่วยงาน
ราชการเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้ถึงแหล่งเที่ยวที่โดดเด่นของจังหวัดนครราชสีมา 
- ควรมีป้ายประชาสัมพันธ์งานโซนพื้นท่ีในการจัดนิทรรศการให้ชัดเจน เพ่ือความสะดวกให้กับประชาชนในการ
เข้าเยี่ยมชมงานของแต่ละหน่วยงาน 
 
ภาพรูปแบบการจัดนิทรรศการงานฉลองชัยชนะของท้าวสุรนารี   
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ภาพบรรยากาศการร่วมกิจกรรม 

   
 

   
 

  
 

  



รายงานประจ าปีงบประมาณ 2559 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 
 

                    ทีป่รึกษา 
     ผศ.ดร.ประเทือง  จินตสกุล                     
     ดร.วฆิเนศ  ทรงธรรม                     
     ดร.วภิานุ รักใหม่                     
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์  เพ็ชรประยูร                     

 

 

                    คณะผู้จัดท า 
     นางปทัมาภรณ์  อ าไพกูล                     

        นางสาวนิสากร คุณวงศ์ 
       นางสาวนัทภร  อาษาสุวรรณ                     

       นางฟ้าสาง  สาอุตม์                     
                            นางสาวณัฐกฤตา บุษรา 

       บุคลากรทุกท่านในสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน 
    

                     :  นางสาวนิสากร  คุณวงศ์ ออกแบบปก
 

 

                    เผยแพร่โดย 
     สถาบนัวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                     
     เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา                     
     184 ถนนมิตรภาพ -หนองปลิง หมู่ 7 บ้านโกรกเดือนห้า ต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง                      
     จังหวดันครราชสีมา 30000  โทร : 044-370739-41                       
     โทรสาร : 044-370742   Website : http://www.khoratfossil.org                     

 

 

                    ขอขอบคุณ 
     บุคลากรทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลอย่างดียิ่ง                     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
 

184 หมู่ 7 บ้านโกรกเดือนห้า ต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 

โทร : 044-370739-41     โทรสาร : 044-370742     Website : http://www.khoratfossil.org 

 


