คำนำ

รายงานประจาปี งบประมาณ 2560 ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อรายงานผลสั มฤทธิ์ การดาเนินงาน
ของสถาบั นวิจั ยไม้กลายเป็ นหิ นฯ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ถึง หน้าที่และความรับผิดชอบ งบประมาณ
แผนการปฏิบัติงานในแต่ละด้าน ตลอดจนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาตามรายงานผลการประเมิน
ของปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแสดงผลถึงความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน โดยรายงานผลการดาเนินงานตามภารกิจของ
สถาบัน ทั้งนี้เพื่อให้ระบบการดาเนินงานภายในของสถาบันที่ผ่านมาสามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและ
เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานประจาอันจะนาไปสู่การพัฒนาระบบและคุณภาพของ
สถาบันอย่างแท้จริง
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจาปีงบประมาณ 2560 ฉบับนี้
จะสะท้ อนการบริ ห ารงานของสถาบั น ในรอบปีที่ผ่ า นมาได้ เป็นอย่ างดี อย่างไรก็ตาม ทางสถาบัน ยิน ดีรับฟั ง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
การดาเนินงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบการบริหารของสถาบันต่อไป
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ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา

กาเนิ ด ของพิ พิธ ภัณ ฑ์ไ ม้ก ลายเป็ นหิ นนั้ น เริ่ มจาก ดร.ปรี ช า อุ ยตระกู ล ร่ว มกั บหอการค้า จัง หวั ด
นครราชสีมา นาโดยนายทวิสันต์ โลณานุรักษ์ จัดประชุมสัมมนา ในเรื่อง "ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โคราชในทศวรรษหน้า” ที่โรงแรมสีมาธานี เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2537 ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล หัวหน้า
ภาควิ ช าภู มิ ศ าสตร์ สถาบั น ราชภั ฏ นครราชสี ม า ขณะนั้ น เป็ น ผู้ รั บ เชิ ญ ให้ อ ภิ ป รายในที่ ป ระชุ ม ได้ เ สนอ
สถานการณ์วิกฤติของซากดึกดาบรรพ์ไม้กลายเป็นหินในจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งเสนอโครงการอนุรักษ์ใน
รูปของอุทยานและพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาขณะนั้น คือ นายสุพร สุภสร
ร่วมประชุมอยู่ด้วยซึ่งได้ประกาศให้การสนับสนุนการอนุรักษ์โครงการดังกล่าว และต่อมาได้อนุมัติงบประมาณ 1
ล้านบาท เมื่อ 11 เมษายน 2538 ให้กับ ผศ.ดร.สมศักดิ์ ทองงอก อธิการบดีสถาบันราชภัฏนครราชสีมาใน
ขณะนั้น ดาเนินการจัดทาแผนแม่บทการอนุรักษ์และการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินขึ้น
พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินมีพื้นที่ 80.5 ไร่ ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใต้งบประมาณ 150 ล้าน
บาท โดยการสนับสนุนผลักดันจากทุกภาคส่วนและด้วยพระมาหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสนพระทัยและให้การสนับสนุนนับแต่การเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการไม้กลายเป็น
หินจัดแสดงโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2540 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จังหวัดนครราชสีมา ด้วยพระองค์ทรงตระหนักในคุณค่าและปรารถนาให้มีการอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหิน รวมทั้ง
ทรงติดตามการดาเนินงานโครงการนี้ตลอดมา
การดาเนินงานเพื่อจัดตั้งอุทยานฯ มีความก้าวหน้ามาเป็นลาดับโดยการร่วมมือและสนับสนุนจาก
หลากหลายองค์กร เช่น จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ปฏิบัติการ รพช. องค์การบริหารส่วนจังหวัดโยธาธิการจังหวัด ,
พรรคชาติพัฒ นา, สถาบั น ราชภัฏ นครราชสี มาและกรมทรั พยากรธรณี จนเมื่อได้รับงบประมาณผู กพั น
ปี 2543 – 2545 จานวน 95 ล้านบาท โดยการเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการศูนย์วิจัยเพื่อ
การศึกษา ค้นคว้าอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครราชสีมา
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ซึ่ ง จั ด เป็ น โครงการเฉลิ มพระกี ย รติส มเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิ ม พระ
ชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2542 งบประมาณดังกล่าวใช้ในการจัดสร้างอาคาร
ต่างๆ จานวน 17 อาคาร ซึ่งการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2545 และกรมทรัพยากรธรณีได้มอบ
ศูนย์วิจัยฯ ให้จังหวัดนครราชสีมาบริหารจัดการต่อไป ในการนี้จังหวัดนครราชสีมาได้มอบหมายให้สถาบันราช
ภัฏนครราชสีมา ซึ่งเป็นผู้ดาเนินการศึกษาซากดึกดาบรรพ์เชิงวิชาการมาตั้งแต่ต้นเป็นผู้รับผิดชอบและบริหาร
จัดการศูนย์วิจัยฯ ตามวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งต่อไปโดยทางานเชิงบูรณาการกับทางจังหวัดและหน่วยงานอื่นๆ
ภายในจังหวัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้เริ่มต้นบริหารศูนย์วิจัยฯ มาตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2547 โดยได้
จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วิจัยฯ ปีละ 5–10 ล้านบาท นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัด
นิทรรศการจากจังหวัดนครราชสีมา งบประมาณจัดสร้างรั้ว ถนน และลานจอดรถจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา จนเมื่อปี พ.ศ.2551 ได้รับการอนุมัติเปลี่ยนชื่อศูนย์วิจัยฯ เป็น “สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน
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และทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ ” และยกเป็นหน่วยงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ ซึ่งสถาบันมีนิทรรศการแบ่งออกเป็น 3 พิพิธภัณฑ์ด้วยกัน คือ
1. พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน มีไม้กลายเป็นหินที่มีอายุตั้งแต่ 800,000- 330 ล้านปีและไม้กลายเป็นหิน
เนื้อ อัญมณีรวมทั้งไม้กลายเป็นหินตระกูลปาล์ม
2. พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดาบรรพ์ มีซากช้างดึกดาบรรพ์จานวน 10 สกุลจาก 52 สกุลที่พบทั่วโลก ไม่ว่าจะ
เป็น ช้างสี่งา ช้างงาจอบ ช้างงาเสียม และอื่นๆ
3. พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ มีชิ้นส่วนของไดโนเสาร์กินพืช และกินเนื้อที่พบในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
พร้อมทั้งมีวีดีโอแอนิเมชั่นให้ชม

ปรัชญา อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
ปรัชญา : “เรียนรู้อดีต...เข้าใจปัจจุบัน...จินตนาการอนาคต”
(Learning the past, Understanding the present and imagining the future)
อัตลักษณ์ : อนุรักษ์ บริการวิชาการ และวิจัยฟอสซิลถิ่นไทย
วิสัยทัศน์ : สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ จะเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย การเรียนรู้
และบริการวิชาการ ด้านบรรพชีวินในระดับชาติและนานาชาติ และจะเป็นศูนย์กลางการบริหาร
อุทยานธรณีโคราชระดับโลกของยูเนสโก (UNESCO GLOBAL GEOPARK) รวมทั้งจะเป็นผู้นาของ
โลกด้านพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและช้างดึกดาบรรพ์ และผู้นาของอาเซียนด้านพิพิธภัณฑ์
ไดโนเสาร์
พันธกิจ :
1. สารวจ รวบรวม อนุรักษ์ซากดึกดาบรรพ์และทรัพยากรธรณีของท้องถิ่น
2. ศึกษาวิจัย นาเสนอผลงานวิจัย ด้านซากดึกดาบรรพ์และทรัพยากรธรณี
3. การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านซากดึกดาบรรพ์และทรัพยากรธรณี
4. สร้างเครื อ ข่ ายการเรีย นรู้ แ ละให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการด้ า นซากดึ ก ด าบรรพ์ แ ละ
ทรัพยากรธรณี
5. การบริหารจัดการสถาบันสู่ความเป็นเลิศ
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ภาพอนาคตของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
พัฒนาการและความคาดหวัง
17 พ.ย. 2537

นาเสนอโครงการจัดสร้างอุทยานและพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินในเวทีประชาคม
ระดับจังหวัด เรื่อง ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโคราชในทศวรรษหน้า ณ โรงแรม
สีมาธานี อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2538 – 2546 ดาเนินการจัดสร้างศูนย์วิจัยและพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ เฉลิมพระเกียรติ
พ.ศ. 2547 – 2549 เป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Center of Excellence) (สมศ., 2549)
ของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2550
เป็นสถาบันความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Institute of Excellence)
พ.ศ. 2553
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบรรพชีวินวิทยาระดับนานาชาติที่โดดเด่นในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (มรนม. 2553)
พ.ศ. 2559
เป็นศูนย์กลางการบริหารโคราชจีโอพาร์คที่ครอบคลุมพื้นที่ 5 อาเภอ
ของจังหวัดนครราชสีมา (สีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เมืองฯ เฉลิมพระเกียรติ)
พ.ศ. 2560
เป็น National Geopark ของประเทศไทย
พ.ศ. 2561
เป็น UNESCO Global Geopark
พ.ศ. 2562
เป็นผู้นาของโลกด้านพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและช้างดึกดาบรรพ์ผู้นาของ
อาเซียนด้านพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ และเป็นองค์กรอิสระในรูปแบบองค์การ
มหาชนหรือรูปแบบอื่นที่สามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ

ปัจจัยสนับสนุนความเป็นเลิศเฉพาะทาง
1. ความโดดเด่นของท้องถิ่นในด้านซากดึกดาบรรพ์ ในระดับโลกและอาเซียน
2. ความโดดเด่นด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ภูมิทัศน์ และสถาปัตยกรรมอาคาร
3. การสนั บ สนุ น จากหลายภาคส่ ว นและหลายระดั บ ทั้ ง ภายในจั ง หวั ด
ในประเทศและต่างประเทศ
4. ความร่วมมือเป็นเครือข่ายการวิจัยกับต่างประเทศ จีน ญี่ปุ่น ลาว อังกฤษ
อเมริกา ฝรั่งเศส และ ภายในประเทศ กับมหาวิทยาลัย อาเภอ เทศบาล และ อบต. ต่างๆ
5. คณะนักวิจัยระดับปริญญาเอกที่มีผลงานวิจัยด้านซากดึกดาบรรพ์ของท้องถิ่น
6. สภามหาวิทยาลัยและกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีนโยบาย และกาหนด
ยุทธศาสตร์ให้เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และผลักดันให้สถาบันเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่โดดเด่น
ทางด้านบรรพชีวินวิทยาของอาเซียน
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แนวคิดการพัฒนามหาวิทยาลัยและจังหวัดที่มีสถาบันด้านวิทยาศาสตร์บรรพชีวิน
พิพิธภัณฑ์ซากดึกดาบรรพ์และการท่องเที่ยว

1. มหาวิทยาลัยอันดับ 1 และ 2 ของโลก (Harvard University และ Yale University) มี
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ นั บ สิ บ แห่ ง หรื อ เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ชั้ น น าของโลกและพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด ของ 2
มหาวิทยาลัยดังกล่าว คือ พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับด้านซากดึกดาบรรพ์ (Natural History Museum,
Museum of Comparative Zoology และ Peabody Museum of Natural History) โดย
พิพิธภัณฑ์แรกที่เป็นของฮาร์วาร์ด มีผู้ไปเยี่ยมชมไม่ต่ากว่า 175,000 คน/ปี พิพิธภัณฑ์ที่ 2 ของฮาร์
วาร์ด มีตัวอย่างฟอสซิลและสัตว์ปัจจุบัน 21 ล้านตัวอย่าง ส่วนพิพิธภัณฑ์ที่ 3 ของมหาวิทยาลัยเยล
มีฟอสซิล 12 ล้านตัวอย่าง
2. นครราชสีมามีศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติซากดึกดาบรรพ์ดังกล่าวกระจายอยู่ในพื้นที่
กว้างขวาง นับแสนไร่ และโดดเด่นระดับอาเซียนหรือระดับโลก กล่าวคือ พบไดโนเสาร์ขณะนี้ถึง 4
สายพันธุ์ในจานวน 16 สายพันธุ์ที่พบในประเทศไทย พบช้างดึกดาบรรพ์ถึง 10 สกุลจาก 44 สกุลที่พบ
ทั่วโลก และมีไม้กลายเป็น หินขนาดใหญ่จานวนมากหลากหลายอายุและกว่า 60 ชนิด รวมทั้งไม้
กลายเป็นหินสกุลปาล์มและไม้กลายเป็นหินที่มีสีสันสวยงามแบบอัญมณี
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีการลงทุนสนับสนุนการวิจัยและการท่องเที่ยว ในรูป
ของที่ดินที่เป็นแหล่งไม้กลายเป็นหินถึง 80.5 ไร่ มีอาคาร 19 หลัง และนิทรรศการซากดึกดาบรรพ์
ซึ่งทั้งหมดรวมเป็นเงินลงทุนไม่ต่ากว่า 200 ล้านบาท ทุนเกี่ยวกับซากดึกดาบรรพ์ดังกล่าวนี้ ถือว่ามีอยู่
มากกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศ
4. สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ในวโรกาสมีพระชนมายุ
ครบ 72 พรรษา และในฐานะราชภัฏหรือคนของพระราชา จึงได้ปฏิบัติบูชาในวโรกาสพิเศษที่ทรงมี
พระชนมายุครบ 7 รอบหรือ 84 พรรษาใน พ.ศ. 2554 ด้วยการจัดประชุมวิชาการบรรพชีวินวิทยาและ
ลาดับชั้นหิน 2011 ระดับโลก ที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อการเฉลิมพระเกี ยรติ ดังนั้นในวโรกาสพิเศษ
อื่นๆ ของสถาบันพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ สมควรที่จะได้จัดกิจกรรมในระดับนานาชาติ
หรือระดับโลกอีกด้วย แนวทางการพัฒนาและศักยภาพดังกล่าว จังหวัดนครราชสีมาและมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ นครราชสีมา มีศักยภาพสูงที่จะจัดตั้งจีโ อพาร์คโลกของยูเนสโก และเป็นผู้ นาของโลกด้าน
พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและช้างดึกดาบรรพ์ รวมทั้งเป็นผู้นาของอาเซียนในด้านพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์
ได้ อีกทั้งยังสามารถพัฒนาจุดแกร่งดังกล่าวเพื่ อส่งเสริมให้จังหวัดนครราชสีมา เป็น “มหานครแห่ง
บรรพชีวิน (Paleontopolis)”
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พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินสาคัญ 7 แห่งของโลก (World’s Petrified Wood Museums)
1 .Rainbow Forest Museum, Petrified Forest National Park, Arizona, USA.
2. Petrified Wood Park Museum, Petrified Wood Park of Lemmon, South Dakota,
USA.
3. Ginko Petrified Forest State Park Museum, Vantage, Washington, USA.
4. Earth Science Museum, Mississippi Petrified Forest Inc., Mississippi, USA.
5.Natural History Museum of Lesvos’ Petrified Forest, Lesvos Island, Greece
6. Museum of Petrified Wood, Yanqing, Petrified Wood National Geopark, Yanqing
County, China
7. Museum of Petrified Wood, Nakhon Ratchasima Rajabhat University, Thailand

ประเด็นยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กาหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
ตลอดจนมีแนวทางการดาเนินงานที่ชัดเจนและทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งสามารถพัฒนาสถาบันให้ก้าวไปสู่ความ
เป็นผู้นาด้านการอนุรักษ์ซากดึกดาบรรพ์ มีรายละเอียดดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษาวิจัยและอนุรักษ์ซากดึกดาบรรพ์
เป้าประสงค์ :
1) มีซากดึกดาบรรพ์ที่มีสามารถใช้ในการศึกษาวิจัย
2) มีการจัดเก็บและจัดทาทะเบียนซากดึกดาบรรพ์อย่างเป็นระบบ
3) มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
4) มีกระบวนการอนุรักษ์ซากดึกดาบรรพ์อย่างเป็นระบบ
5) มีเครือข่ายด้านการวิจัยและอนุรักษ์ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

จานวนซากดึกดาบรรพ์ที่สารวจรวบรวมไว้ในสถาบัน
จานวนซากดึกดาบรรพ์ที่จัดทาทะเบียนอย่างเป็นระบบ
จานวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
จานวนโครงการอนุรักษ์ซากดึกดาบรรพ์
จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและอนุรักษ์ซากดึกดาบรรพ์
จานวนเครือข่ายที่ปฏิบัติงานร่วมกันด้านซากดึกดาบรรพ์
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กลยุทธ์ :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

สารวจ รวบรวม ซากดึกดาบรรพ์เพื่อการศึกษาวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
จัดทาระบบทะเบียนซากดึกดาบรรพ์
บารุงรักษาและอนุรักษ์ซากดึกดาบรรพ์
ศึกษาวิจัยและนาเสนอในวารสารและงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
พัฒนาโครงการอนุรักษ์ซากดึกดาบรรพ์
ผลิ ต จั ดหา และพัฒ นาบุ คลากรด้า นการวิ จัย และด้ านการอนุ รัก ษ์ซากดึ กด าบรรพ์ ของ
สถาบัน
7) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการสารวจและรวบรวมซากดึกดาบรรพ์ในท้องถิ่น และระดับประเทศหรือต่างประเทศ
2) โครงการจัดทาระบบทะเบียนซากดึกดาบรรพ์
3) โครงการจัดทาระบบทะเบียนซากดึกดาบรรพ์จาลอง (replica)
4) โครงการบารุงรักษาและอนุรักษ์ซากดึกดาบรรพ์
5) โครงการศึกษาวิจัยซากดึกดาบรรพ์
6) โครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการด้านบรรพชีวิน
7) กิจกรรมเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านบรรพชีวินหรือธรณีวิทยาระดับชาติหรือนานาชาติ
8) โครงการไดโนพาร์ค (DinoPark)
9) โครงการจีโอพาร์ค (Geopark) หรืออุทยานธรณี
10) โครงการพัฒนาและจัดหาบุคลากรของสถาบันวิจัย
11) กิจกรรมสร้างและร่วมมือกับเครือข่ายซากดึกดาบรรพ์ทั้งภายในและต่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและบริการวิชาการ
เป้าประสงค์ :

1) มีการสร้างองค์ความรู้ พัฒนาสื่อเพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยและพัฒนา ศักยภาพ
ของบุคลากรด้านธรณีวิทยาและที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยมาเพื่อใช้
ประโยชน์ในงานวิชาการ
2) มีการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตร จัดอบรมหรือกิจกรรมฐานการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและผู้ที่สนใจ ด้านซากดึกดาบรรพ์และธรณีวิทยาและที่
เกี่ยวข้อง
3) มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
4) มีการจัดหารายได้จากงานบริการวิชาการ
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ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ :
1) จานวนองค์ความรู้ จานวนผลงานวิจัยที่นาไปประยุกต์ใช้ในงานบริการวิชาการหรือ
จานวนโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านธรณีวิทยาและที่เกี่ยวข้อง
2) จานวนหลักสูตร โครงการ กิจกรรม หรือฐานการเรียนรู้
3) จานวนคนและระดับความพึงพอใจ
4) จานวนเครือข่ายความร่วมมือในงานบริการวิชาการ
5) จานวนที่ปรึกษาทางวิชาการ

กลยุทธ์ :

1) จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านธรณีวิทยาและที่เกี่ยวข้องส่งเสริม
และประยุกต์องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่งานบริการวิชาการ
2) สร้างและพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมหรือบริการวิชาการให้กับบุคลากรภายในและภายนอก
3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในงานบริการวิชาการและเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการแก่หน่วยงาน
ภายนอก

โครงการ/กิจกรรม
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

โครงการจัดทาระบบข้อมูลบริการวิชาการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการวิชาการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของเยาวชนและผู้สนใจ
โครงการเยาวชนนักคิดวิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา และดาราศาสตร์
โครงการนักวิจัยน้อยตามรอยซากดึกดาบรรพ์
โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยซากดึกดาบรรพ์
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบรรพชีวินวิทยาและการจัดการพิพิธภัณฑ์
โครงการส่งเสริมให้ชุมชนนาความรู้จากการวิจัยไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพ
โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการทั้งภายในท้องถิ่น ประเทศและ
นานาชาติ
9) โครงการกิจกรรมที่ปรึกษาทางวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบมุ่งเน้นคุณภาพและยั่งยืน
เป้าประสงค์ :
1)
2)
3)
4)

สถาบันมีการบริหารจัดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในการให้บริการต่อนักท่องเที่ยว
สถาบันมีระบบการบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
สถาบันมีสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพื่อนามาพัฒนาพิพิธภัณฑ์
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวสู่การนาเสนอในรูปแบบต่างๆ
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ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

จานวนนิทรรศการที่จัดและจานวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์
มีจานวนแหล่งที่พัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
มีจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นและมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก
จานวนรางวัลที่ได้รับเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 2 รางวัล/ปี
มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างสวยงามและเป็นที่พึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ระดับคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบัน
รายได้ของสถาบันเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากการจัดการท่องเที่ยวแบบมุ่งเน้นคุณภาพ

กลยุทธ์ :
1)
2)
3)
4)

จัดนิทรรศการและจัดทาการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก
พัฒนาสถาบันวิจัยและพิพิธภัณฑ์สู่ความเป็นเลิศ
พัฒนาผลงานวิจัยและบูรณาการท่องเที่ยวจากหลายภาคส่วนและหลายระดับ
พัฒนารูปแบบการจัดหารายได้ด้วยวิธีการที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม
1)
2)
3)
4)
5)

โครงการพัฒนาสื่อการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาโคราชจีโอพาร์คสู่จีโอพาร์คโลกของยูเนสโก
โครงการพัฒนานิทรรศการช้างดึกดาบรรพ์
โครงการพัฒนานิทรรศการซากดึกดาบรรพ์เพื่อการท่องเที่ยวและทัศนศึกษา
โครงการปรับปรุงพื้นที่อุทยานบริเวณอาคารคลุมหลุมไม้กลายเป็นหินฯ 10 ไร่ด้าน ตะวันออก
ของพิพิธภัณฑ์
6) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงห้องน้าให้มีจานวนเพียงพอต่อปริมาณนักท่องเที่ยว
7) โครงการจัดนิทรรศการเพื่อการบริการและประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก
8) โครงการพัฒนาภูมิทัศน์สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
9) โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารสถานที่และนิทรรศการ
10) โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
11) โครงการกากับ ติดตามแผนบริการความเสี่ยง
12) โครงการการจัดการความรู้ (KM) ของสถาบัน
13) โครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบัน
14) โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
15) โครงการบริหารจัดการสานักงานให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขันและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
16) โครงการประชุมสัมมนาการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
17) โครงการร่วมจัดงานนิทรรศการงานวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี
18) โครงการร่วมจัดนิทรรศการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
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19) โครงการจัดนิทรรศการร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี
20) โครงการฝึกอาชีพชุมชน
21) โครงการจัดหารายได้ของสถาบัน
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1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษาวิจัยและอนุรักษ์ ซากดึกดาบรรพ์
กลยุทธที่ 1. สารวจ รวบรวม ซากดาบรรพ์ เพื่อการศึกษาวิจัยทั้งภายในและ
ต่างประเทศ
-โครงการสารวจและรวบรวมซากดึกดาบรรพ์ในท้องถิ่น และ ระดับประเทศหรือ
ต่างประเทศ
กลยุทธที่ 2. จัดทาระบบทะเบียนซากดึกดาบรรพ์
-โครงการจัดทาระบบทะเบียนซากดึกดาบรรพ์
-โครงการจัดทาระบบทะเบียนซากดึกดาบรรพ์จาลอง(replice)

กลยุทธที่ 3. บารุงรักษาและอนุรักษ์ซากดึกดาบรรพ์
-โครงการบารุงรักษาและอนุรักษ์ซากดึกดาบรรพ์
กลยุทธที่ 4. ศึกษาวิจัยและนาเสนอในวารสารและงานประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ
-โครงการบารุงรักษาและอนุรักษ์ซากดึกดาบรรพ์
-โครงการจัดประชุมสัมนาวิชาการด้านบรรพชีวิน
-กิจกรรมเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านบรรพชีวินหรือธรณีวิทยา ระดับชาติหรือ
นานาชาติ
กลยุทธที่ 5. พัฒนาโครงการอนุรักษ์ซากดึกดาบรรพ์
-โครงการไดโนพาร์ค(Dino Park)
-โครงการอุทยานธรณี (Geopark)

แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ปี 2557 – 2561 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน ฯ
ฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและบริการวิชาการ
กลยุทธที่ 1. พัฒนาระบบและกลไกในการให้บริการวิชาการ
-โครงการจัดทาระบบข้อมูลบริการวิชาการ และขึ้นตอนการปฏิบัติงานบริการวิชาการ
กลยุทธที่ 2. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ระยะยาวที่หลากหลายทั้งในและนอกสถานที่ที่
ตอบสนองความต้องการของเยาวชนและผู้สนใจ
-พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของเยาวชนและผู้สนใจ
-โครงการค่ายดึกดาบรรพ์ไดโนเสาร์ ช้างดึกดาบรรพ์ ไม้กลายเป็นหิน
-โครงการเยาวชนนักคิดวิทยาศาสตร์
-โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทรัพยากรแร่และหินในท้องถิ่น
-โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ในท้องถิ่น
-โครงการค่ายศิลปะในพิพิธภัณฑ์ (Art in the museum)
-โครงการนักวิจัยน้อยตามรอยซากดึกดาบรรพ์
-โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยซากดึกดาบรรพ์
-โครงการสร้างจิตสานึกอนุรักษ์ทรัพยากรซากดึกดาบรรพ์
-โครงการฝึกอบรมซากดึกดาบรรพ์และธรณีวิทยา
-โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบรรพชีวินวิทยาและการจัดการพิพิธภัณฑ์

กลยุทธที่ 3. สร้างและทางานกับเครือข่ายซากดึกดาบรรพ์ในระดับท้องถิ่น
ระดับประเทศ และนานาชาติ
-โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการทั้งภายในท้องถิ่น

กลยุทธที่ 6. ผลิต จัดหา และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย และด้านการอนุรักษ์ซากดึก
ดาบรรพ์ของสถาบัน
-โครงการพัฒนาหลักสูตรและผลิตบุคลากรในประเทศหรือระดับนานาชาติระดับ
บัณฑิตศึกษาสาขาบรรพชีวินวิทยาหรือสาขาอื่นๆ ที่สัมพันธ์กัน
-โครงการพัฒนาและจัดหาบุคลากรของสถาบันวิจัย

ประเทศและนานาชาติ
กลยุทธที่ 4. ส่งเสริมหรือสถาบันการศึกษาให้ชุมชนประยุกต์องค์ความรู้จากงานวิจัย
ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต
-โครงการส่งเสริมให้ชุมชนนาความรู้จากการวิจัยไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพ

กลยุทธที่ 7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
-โครงการเทิดพระเกียรติ:โครงการประชุมวิชาการไดโนเสาร์เอเชีย 2015
-กิจกรรมสร้างและร่วมมือกับเครือข่ายซากดึกดาบรรพ์ทั้งภายในและต่างประเทศ

ฉบับปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการประจา
สถาบัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบมุ่งเน้นคุณภาพและยั่งยืน

กลยุทธที่ 1.จัดนิทรรศการซากดึกดาบรรพ์และเผยแพร่ดว้ ยสื่อประชาสัมพันธ์
- โครงการพัฒนาสื่อการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์
- โครงการพัฒนานิทรรศการซากดึกดาบรรพ์สู่ความเป็นผู้นาระดับโลก
- โครงการจัดนิทรรศการเพื่อการบริการและประชาสัมพันธ์กับหน่วยงาน
ภายนอก

กลยุทธที่ 2. พัฒนาสถาบันวิจัยและพิพภัณฑ์สคู่ วามเป็นเลิศ
-โครงการพัฒนาภูมิทัศน์สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
-โครงการไนท์มิวเซียม (Night museum)
-โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
-โครงการกากับ ติดตามแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน
-โครงการการจัดการความรู้ (KM) ของสถาบัน
-โครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาระบบบริการจัดการของสถาบัน
-โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
-โครงการบริหารจัดการสานักงานให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขันและ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

กลยุทธที่ 3. บูรณาการความร่วมมือพัฒนาการท่องเที่ยวจากหลาย
ภาคส่วนและหลายระดับ
-โครงการประชุมสัมมนาการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม
และยั่งยืน
-โครงการร่วมจัดงานนิทรรศการงานวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี
-โครงการร่วมจัดนิทรรศการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
-โครงการจัดนิทรรศการร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี
-โครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน
-โครงการจัดหารายได้ของสถาบัน
กลยุทธที่ 5. ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ด้านซากดึกดาบรรพ์และอาคารที่พัก
สาหรับผู้เข้าอบรม
-โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ด้านซากดึกดาบรรพ์และอาคารที่พักผู้เข้า
อบรม

กลยุทธที่ 6. การเป็นที่ปรึกษาทางวิชกาการ
-โครงการกิจกรรมที่ปรึกษาทางวิชาการ
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Road Map ของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ช่วง พ.ศ. 2557-2567
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นาของโลกด้านพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดาบรรพ์ ผู้นาของอาเซียนด้านพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ และศูนย์ความเป็นเลิศ
เฉพาะทางด้านบรรพชีวินวิทยา (Paleontology)
พ.ศ.

สถาบันสิรินธรเน่?

2565
สถาบันบรรพชีวิน
“สิรินธรเน่”?

- พิพิธภัณฑ์ 5 หลัง (เพิ่มหินแร่และอัญมณี)
- สิรินธรเน่คอมเพล็กซ์
- สถาบันในกากับของมหาวิทยาลัยในกากับ/องค์การ

2560

- พิพิธภัณฑ์ 4 หลัง (เพิ่มสัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลัง)
- เครือข่ายใน – นอกประเทศ 10 แห่ง

และทรัพยากรธรณีฯ
- พิพิธภัณฑ์ 3 หลัง

- ไดโนพาร์ค (Dino Park)

(ไม้ ช้าง ไดโนเสาร์)

- จีโอพาร์ค (Geo Park)

- เครือข่ายใน – นอกประเทศ 7 แห่ง

2555

มหาชน

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน

- อาจารย์ – นักวิจัย 6 คน
- ผลงานวิจัยนานาชาติ 4 เรื่อง/ปี
- หลักสูตรนานาชาติ 1 หลักสูตร
- นัมกท่าณภาระงาน/
องเที่ยว – ทัศนศึกษา 200,000 คน/ปี
คุณภาพและปริ

- อาจารย์ – นักวิจัย 12 คน
- ผลงานวิจัยนานาชาติ 10 เรื่อง
- หลักสูตรนานาชาติ 2 หลักสูตร
- นักท่องเที่ยว – ทัศนศึกษา 250,000 คน/ปี

- 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/ปี
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สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มีอาคารจัดแสดงนิทรรศการทัง้ หมด 3 อาคาร ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน พิพิธภัณฑ์
ช้างดึกดาบรรพ์ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์

พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน

14

พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดาบรรพ์

15

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์

16

16

17

คณะกรรมการอานวยการประจาสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

1

รศ.ดร.วิเชียร

ฝอยพิกุล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

2

รศ.ดร.ณภัทร

น้อยน้้าใส

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

3

ดร.ทศพร

นุชอนงค์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

4

นายชยาวุธ

จันทร

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

5

นางสุบงกช

วงศ์วิชยาภรณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

6

นายพิริยะ

วัชจิตพันธ์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

7

ดร.ณัฏฐินี

ทองดี

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

8

ดร.วิภานุ

รักใหม่

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

9

ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล

ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ

คณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ – สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเทือง จินตสกุล
นายพล เชาว์ด้ารงค์
นายพิเชษฐ์ เดชะค้าภู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ วรรธนะปกรณ์
ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี
นางปัทมาภรณ์ อ้าไพกูล

ตาแหน่ง
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
ชื่อ – สกุล
ลาดับที่
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเทือง จินตสกุล

ตาแหน่ง
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ

2
3

ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี
ดร.ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ์

4
5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ เพ็ชรประยูร รองผู้อ้านวยการฝ่ายบริหาร
นางปัทมาภรณ์ อ้าไพกูล
หัวหน้าส้านักงานผู้อ้านวยการ

โครงสร้างของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ

รองผู้อ้านวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองผู้อ้านวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์
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โครงสร้างองค์กรและการบริหาร
บุคลากรประจ้าสถาบันทั้งหมด ประจ้าปีงบประมาณ 2560 มีจ้านวน 55 คน จ้าแนกเป็น
1. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ 7 คน
2. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน 17 คน
3. พนักงานราชการ 3 คน
4. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 6 คน
5. ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 22 คน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสอน – สายสนับสนุน ประจาสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
พนักงานสายวิชาการ
ที่
ชื่อ - สกุล
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเทือง จินตสกุล
2 ดร. วิฆเนศ ทรงธรรม
3 ดร. วิภานุ รักใหม่
4 ดร.จรูญ ด้วงกระยอม
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ เพ็ชรประยูร
6 ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี
7 ดร.ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ์

ตาแหน่ง
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

พนักงานราชการ
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นางสาวนุชนารถ จันทร์พิทักษ์
2 นางสาวสุพรรณี โชคคุณ
3 นางสาวกฤตยาภัทร สุขสุทธิ์

ตาแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิเทศสัมพันธ์
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พนักงานสายสนับสนุน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อ - สกุล
นางปัทมาภรณ์ อ้าไพกูล
นางนันทนา กุลพฤทธิ์เมธา
นายไกรศรี เต้นปักษี
นางลาวัลย์ ตอสกุล
นางอรวรรณ จรปรุ
นายประภาส จันทร์สม
นางสาววนิดา คอนจอหอ
นางสาวสุภัทรา บุญล้าพู
นางสาวณัฐกฤตา บุษรา
นางสาวกรองแก้ว เจนจิตไพบูลย์
นางสาวนันทิดา แพปรุ
นางสาวช่อผกา สุวรรณโอภาศรี
นางสาววรางคณา นามแสง
นางสาวปิยวดี พิพฒ
ั น์วชั รา
นายสมเกียรติ สิบพลกรัง
นายพิศณุ กุลพฤทธิ์เมธา
นายสุพจน์ สีสังบุญ

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ที่
ชื่อ -สกุล
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอล เจ. โกรดิ
2 นางสาวปาริชาต กรวยนอก
3 นางสาวอุไรวรรณ ประเสริฐสังข์
4 นางสาวนัทภร อาษาสุวรรณ
5 นางสาวมยุรี ยศกลาง
6 นางฟ้าสาง สาอุตม์
พนักงานลูกจ้างรายวัน
ลาดับที่
ชื่อ -สกุล
1
นายบุญธรรม รวมดอน
2
นายสยาม ดอนแนไพร
3
นายเจริญ แพปรุ

ตาแหน่ง
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
มัคคุเทศก์
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
นักวิชาการช่างศิลป์
นักวิชาการช่างศิลป์
นักวิชาการช่างศิลป์
นักประชาสัมพันธ์
นักธรณีวิทยา
นักวิทยาศาสตร์
นักวิชาการเงินการบัญชี
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
นักวิชาการพัสดุ
ช่างไฟฟ้า
ช่างเทคนิค
พนักงานขับรถ

ตาแหน่ง
นักวิจัย
ผู้ช่วยนักวิจัย
มัคคุเทศก์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยช่างศิลป์
ธุรการ

ตาแหน่ง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย
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ลาดับที่
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื่อ -สกุล
นายบุญชิด สินใหม่
นางล้าไพ โหราฤทธิ์
นางสมหวัง งวดโคกกรวด
นางสาวพยอม ใสใหม่
นางวรรณา ลาภมหกิจ
นายวิตร์ รักมิตร
นายผล เสือสูงเนิน
นายสุธน รวมดอน
นางด้ารงค์ คนคม
นายสุริพล ปราบจะนด
นายเอกรัฐ คเชนทร์ชาติ
นางสาวจีรนันท์ แช่มพุดซา
นางสาวสัมพันธ์ คะเชนทร์ชาติ
นางสาวชลธิชา ลายหมื่นไว
นางสาวยุพาภรณ์ เปล้ากระโทก
นายนฤมล ลายหมื่นไว
นางสาวไพรินทร์ สิบพลกรัง
นางสาวศิริพร เพ็ญใหม่
นายมงคล องอาจ

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

ตาแหน่ง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานรักษาความสะอาด
พนักงานรักษาความสะอาด
พนักงานรักษาความสะอาด
พนักงานรักษาความสะอาด
คนสวน
คนสวน
คนสวน
คนสวน
คนสวน
คนสวน
พนักงานขายของที่ระลึก
พนักงานขายบัตร
มัคคุเทศก์
มัคคุเทศก์
มัคคุเทศก์
มัคคุเทศก์
ธุรการ
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
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สรุปงบประมาณเหลือจ่าย
จากการดาเนินโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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หน่วยงาน : สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีฯ
แหล่งเงิน

[] แผ่นดิน
[ ] เงินกันเหลื่อมปี บ.กศ. [ ] เงินกันเหลือมปี กศ.ปช.
[ ] บ.กศ. อนุมัติครั้งที่ 1 [ ] บ.กศ. อนุมัติครั้งที่ 2 [ ] กศ.ปช. อนุมัติครั้งที่ 1 [ ] กศ.ปช. อนุมัติ

ครั้งที่ 2
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
1. โครงการบริหารและพัฒนาสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
กิจกรรม 1 จัดจ้างบุคลากร
กิจกรรม 2 บริหารงานทั่วไป
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
กิจกรรม 1 จัดหาครุภัณฑ์วจิ ัยและครุภณ
ั ฑ์ส้านักงาน
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
3. โครงการบริหารและพัฒนาสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
สู่มาตรฐานสากล
กิจกรรม 1 จ้างจัดนิทรรศการเรื่องอุทยานธรณีโคราช
กิจกรรม 2 ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์อุทยานไม้กลายเป็นหิน
กิจกรรม 3 ก่อสร้างถนนซอยวงรอบน้าเที่ยวแหล่งเรียนรู้ใน
อุทยานไม้กลายเป็นหินฯ
กิจกรรม 4 จ้างท้าวีดโิ อแอนิเมชั่นในพิพธิ ภัณฑ์ช้างดึกด้าบรรพ์
กิจกรรม 5 จ้างจัดนิทรรศการกะโหลกไดโนเสาร์จ้าลองพันธุก์ ิน
เนื้อโคราช
กิจกรรม 6 ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ (ริมถนนสายหลัก)
กิจกรรม 7 จ้างจัดนิทรรศการไม้กลายเป็นหินอัญมณี
กิจกรรม 8 จัดห้องสมุดบรรพชีวินเพื่อการบริการ
กิจกรรม 9 จัดซื้อหิน-แร่แสดงในสนามเพื่อเรียนรู้ทาง
ธรณีวิทยา
กิจกรรม 10 ด้าเนินงานจัดนิทรรศการร่วมกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่นในโอกาสหรือวาระส้าคัญ
กิจกรรม 11 บริการฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
กิจกรรม 12 ซ่อมกลไกความเคลื่อนไหวและระบบเสียงของ
หุ่นจ้าลองไดโนเสาร์ขนาดใหญ่กลางสระน้้า
แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กบั
เศรษฐกิจภายในประเทศ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพ
และได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล
4. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ วที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล
กิจกรรม 1.4 ซื้อกล้องจุลทรรศน์
กิจกรรม 1.5 ซื้อเครื่องปรับอากาศ
กิจกรรม 1.6 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานประมวลผล
กิจกรรม 2 จ้างพิมพ์หนังสือ “ช้างโคราชดึกด้าบรรพ์สู่ช้าง

ได้รับ
7,412,000.00
7,145,500.00
7,145,500.00
2,891,640.00
4,253,860.00
266,500.00
266,500.00
266,500.00
10,390,000
10,390,000
10,390,000

งบประมาณ
ใช้ไป
7,014,097.60
6,747,603.90
6,747,603.90
2,543,102.00
4,204,501.90
266,493.70
266,493.70
266,493.70
8,488,499.25
8,488,499.25
8,488,499.25

คงเหลือ
397,902.40
397,896.10
397,896.10
348,538.00
49,358.10
6.30
6.30
6.30
1,901,500.75
1,901,500.75
1,901,500.75

งบประมาณคืน
มหาวิทยาลัย
204,179.30
204,173.00
204,173.00
181,170.00
23,003.00
6.30
6.30
6.30
1,901,500.75
1,901,500.75
1,901,500.75

/
/
/

1,600,000.00
1,950,000.00
900,000.00

1,600,000.00
1,912,714.25
765,000.00

37,285.75
135,000.00

37,285.75
135,000.00

/
/

1,900,000.00
350,000.00

1,900,000.00
350,000.00

-

-

/
/
/

1,700,000.00
500,000.00
300,000.00
500,000.00

500,000.00
300,000.00
490,000.00

1,700,000.00
10,000.00

1,700,000.00
10,000.00

/

300,000.00

284,785.00

15,215.00

15,215.00

/

90,000.00

90,000.00

-

-

/

300,000.00

296,000.00

4,000.00

4,000.00

15,871,000.00

10,089,342.50

5,781,657.50

3,533,032.50

15,871,000.00

10,089,342.50

5,781,657.50

3,533,032.50

15,871,000.00

10,089,342.50

5,781,657.50

3,533,032.50

390,000.00
253,600.00
81,000.00
925,000.00

390,000.00
249,000.00
81,000.00
250,000.00

4,600.00
675,000.00

4,600.00
675,000.00

ดาเนินการ
แล้ว

ไม่ได้
ดาเนินการ

/
/

/

/

/
/
/
/
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
สุรินทร์ปัจจุบัน”
กิจกรรม 3 จัดท้าหนังสืออุทยานธรณีโคราช
กิจกรรม 4 ท้าป้ายสื่อความหมาย/ป้ายแหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรม 5 จ้างวาดภาพสีรูปสัตว์และ/หรือสภาพแวดล้อม
บรรพกาลบริเวณแหล่งท่าช้าง อ้าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ
กิจกรรม 6 จ้างพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่สื่อ
เรื่องราว (Story) ของช้างดึกด้าบรรพ์จนถึงช้าง
สุรินทร์ปัจจุบัน ในแหล่งเส้นทางช้างโคราชดึกด้า
บรรพ์ถึงช้างสุรินทร์ปัจจุบัน
กิจกรรม 8 จัดท้านิทรรศการซากดึกด้าบรรพ์ในอ้าเภอเฉลิม
พระเกียรติ
กิจกรรม 10 จัดท้าและติดตั้งโครงเหล็กประกอบกระดูกจ้าลอง
ช้างแมมมอธ
กิจกรรม 11.1 ถมที่และปรับแต่งพื้นผิวบริเวณด้านหน้า
พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน
กิจกรรม 11.2 วางท่อระบายน้้าบริเวณด้านหน้าสถาบันวิจยั ไม้
กลายเป็นหินฯ
กิจกรรม 11.3 เครื่องสแกนเนอร์ 3 มิติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
กิจกรรม 11.4 ชุดสวมไดโนเสาร์และไดโนเสาร์จ้าลอง
เคลื่อนไหวได้
กิจกรรม 11.5 รถกระบะตอนเดียว
กิจกรรม 11.6 กล้องถ่ายรูปและกล้องส่องนก
กิจกรรม 11.7 ส้ารวจและจัดท้าหนังสือ เรื่อง พืชพรรณและ
เห็ดราธรรมชาติในอุทยานธรณีโคราช
กิจกรรม 11.8 ส้ารวจศึกษาและจัดท้าหนังสือ เรื่อง สัตว์ป่าใน
อุทยานธรณีโคราช
กิจกรรม 11.9 ส้ารวจศึกษาและจัดท้าหนังสือ เรื่อง วัฒนธรรม
ท้องถิ่นในอุทยานธรณีโคราช
กิจกรรม 12.1 จัดท้ารูปจ้าลองโขลงช้างดึกด้าบรรพ์ในอ้าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรม 12.2 การศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่ทาง
กายภาพของไดโนพาร์ค อ้าเภอเมืองฯ จังหวัด
นครราชสีมา
กิจกรรมที่ 13.1 จัดภูมิทัศน์โขลงช้างดึกด้าบรรพ์ในอ้าเภอเฉลิม
พระเกียรติ
กิจกรรม 13.2 ระบบครุภัณฑ์ต้นก้าลังควบคุมและให้กา้ เนิด
เสียง
กิจกรรม 13.3 จัดท้าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์อุทยานธรณี
โคราช
กิจกรรม 13.4 จัดท้าแผนจัดการและปฏิบัติการในฐานการ
เรียนรู้อุทยานไม้กลายเป็นหิน
กิจกรรม 13.5 แผนบริหารจัดการกิจกรรมเพื่อรับการตรวจ

ดาเนินการ
แล้ว

ไม่ได้
ดาเนินการ

ได้รับ

งบประมาณ
ใช้ไป

งบประมาณคืน
มหาวิทยาลัย

คงเหลือ

/
/
/

1,150,000.00
332,500.00
200,000.00

350,000.00
200,000.00

800,000.00
332,500.00
-

อยู่ระหว่างด้าเนินการ

/

1,225,000.00

893,289.00

331,711.00

310,711.00

/

359,000.00

-

359,000.00

อยู่ระหว่างด้าเนินการ

/

190,000.00

189,978.50

21.50

21.50

/

486,700.00

243,900.00

242,800.00

242,800.00

/

480,500.00

480,500.00

-

-

/

329,400.00
380,500.00

329,000.00
-

400.00
380,500.00

400.00
380,500.00

/
/
/

499,900.00
415,800.00
485,000.00

490,000.00
401,800.00
485,000.00

9,900.00
14,000.00
-

9,900.00
14,000.00
-

/

490,000.00

490,000.00

-

-

/

480,000.00

478,000.00

2,000.00

2,000.00

/

490,000.00

485,000.00

5,000.00

5,000.00

/

440,000.00

210,000.00

230,000.00

230,000.00

/

493,100.00

480,000.00

13,100.00

13,100.00

255,000.00

-

255,000.00

255,000.00

/

470,000.00

460,000.00

10,000.00

10,000.00

/

450,000.00

-

450,000.00

อยู่ระหว่างด้าเนินการ

/

480,000.00

-

480,000.00

อยู่ระหว่างด้าเนินการ

/

/

800,000.00
-
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
ประเมินอุทยานธรณีโคราชโดยยูเนสโก
กิจกรรม 13.6 แผนการตลาดและประชาสัมพันธ์อุทยานธรณี
โคราช
กิจกรรม 13.8 ส้ารวจศึกษาและจัดท้าเอกสาร เรื่อง ความโดด
เด่นและแตกต่างทางธรณีวิทยาในระดับ
นานาชาติของอุทยานธรณีโคราช
กิจกรรม 13.9 จัดงานฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 4 : โคราชจีโอ
พาร์คสู่ยูเนสโก
กิจกรรม 14 การศึกษาส้ารวจขุดค้นแหล่งซากช้างดึกด้าบรรพ์
ส้าคัญของโลกในต้าบลท่าช้าง อ้าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ
รวมทั้งสิ้น

ดาเนินการ
แล้ว

ไม่ได้
ดาเนินการ

ได้รับ

งบประมาณ
ใช้ไป

คงเหลือ

งบประมาณคืน
มหาวิทยาลัย

/

497,000.00

-

497,000.00

อยู่ระหว่างด้าเนินการ

/

485,000.00

480,000.00

5,000.00

5,000.00

/

2,162,000.00

1,972,875.00

189,125.00

80,000.00

495,000.00

-

495,000.00

495,000.00

33,673,000.00

25,591,939.35

8,081,060.65

5,638,712.55

/

26

สรุปยอดนักท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ
ประจาปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560)
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หมายเหตุ : ข้อมูลยอดนักท่องเที่ยว ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

28

29

ผลการประเมินตนเอง สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี ฯ

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ผลการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
สถาบั น วิ จั ย ไม้ ก ลายเป็ น หิ น และทรั พ ยากรธรณี ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้กาหนดให้มีระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษาภายใน โดยอาศัย
ตัวบ่งชี้ 8 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจาปี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การจัดการฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศตามโครงสร้างของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจที่
เกี่ยวข้อง ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารภายในองค์กร ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพของหน่วยงาน ตัวบ่งชี้ที่ 6 ระบบและกลไกในการสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ที่ 7 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ที่ 8 ระบบ
บริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
ผลการประเมิ น ตนเองของสถาบั น วิ จั ย ไม้ ก ลายเป็ น หิ น ฯ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า
ทั้ง 8 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนผลการประเมินเฉลี่ย 4.87 อยู่ในระดับดีมาก รายละเอียดคะแนนปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่1 สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์/
แผนปฏิบัติการประจาปี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การจัดการฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศตาม
โครงสร้างของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจที่เกี่ยวข้อง
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารทรัพยากรบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารภายในองค์กร
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 5 ระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพของ
หน่วยงาน
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 6 ระบบและกลไกในการสนั บ สนุ น การประกั น
คุณภาพการศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 7 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมของทุกตัวบ่งชี้
คะแนนระดับคุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการประเมิน*

คะแนนการประเมิน

4

4 (1,2,3,4)

4

5

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

5

7

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

5

5

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

5

4

4 (1,2,3,4)

4

5

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

5

5

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

5

4

4 (1,2,3,4)

4
4.60

การดาเนินงานระดับดีมาก
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จุดเด่น/แนวทางเสริมจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จุดเด่น/แนวเสริมจุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจาปี
จุดเด่น
- ไม่มี
แนวทางเสริมจุดเด่น
- ไม่มี
จุดที่ควรพัฒนา
ขาดระบบการติดตามความสาเร็จของการดาเนินงาน และการรายงานผล
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ควรมีระบบการติดตามผลสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน ทั้งแผนระยะยาวและแผนระยะสั้นอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง และควรมีการรายงานผลความสาเร็จเพื่อสะท้อนถึงเป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การจัดการฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศตามโครงสร้างของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจที่
เกี่ยวข้อง
จุดเด่น
มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานอย่างครบถ้วนและเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ดี
แนวทางเสริมจุดเด่น
- ไม่มี
จุดที่ควรพัฒนา
ควรมีการประเมินผลจากผู้ใช้ข้อมูลจากระบบ เพื่อนามาปรับปรุงข้อมูลหรือระบบให้ ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ข้อมูล
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารทรัพยากรบุคคล
จุดเด่น
มีการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ครบทุกคน
แนวทางเสริมจุดเด่น
ควรมีการพัฒนาบุคลากรตามตัวบ่งชี้หรือภาระงานอย่างเป็นรูปธรรม
จุดที่ควรพัฒนา
ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรประจาปีที่เป็นรูปธรรม เพื่อนาไปสู่การดาเนินงานและวัดความสาเร็จได้อย่าง
มีคุณภาพ
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ควรมีการติดตามและประเมินผลตามวงรอบ เช่น 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนที่กาหนดไว้
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานภายในองค์กร
จุดเด่น
- ไม่มี
แนวทางเสริมจุดเด่น
- ไม่มี
จุดที่ควรพัฒนา
- ไม่มี
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรมีการจัดประชุมเพื่อติดตามงานตามที่มอบหมายอย่างต่อเนื่อง
2. ควรให้บุคลากรระดับปฏิบัติการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างถูกต้อง
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระบบและกลไกการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
จุดเด่น
หน่วยงานมีการทาคู่มือที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหลากหลาย
แนวทางเสริมจุดเด่น
- ไม่มี
จุดที่ควรพัฒนา
- ไม่มี
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. หน่วยงานควรมีกระบวนการในการบริหารจัดการให้ชัดเจน
2. ควรมีการทาคู่มือเพิ่มเติมจากเดิมให้ครบทุกงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ระบบและกลไกในการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัย
จุดเด่น
- ไม่มี
แนวทางเสริมจุดเด่น
- ไม่มี
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีการจัดทาแผนเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพโดยให้สอดคล้องตามพันธกิจของหน่วยงาน
พร้อมแต่งตั้งกรรมการการรับผิดชอบ
2. ควรมีการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จในทุกๆ ระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับแผน ระดับกลยุทธ์ และระดับ
กิจกรรม
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3. ควรมีการทบทวนแผนเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนให้มีประสิทธิภาพและควรดาเนินการเป็นระยะๆ
อย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ 7 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
จุดเด่น
1. หน่วยงานมีการจัดการความรู้ที่ชัดเจน ตรงตามพันธกิจ
2. มีการบริการจัดการความรู้ได้ครบถ้วนทุกประเด็น
3. มีการน าความรู้ ที่ได้จั ดการความรู้นั้นสามารถนาไปเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ โดยมีผู้ นาไปใช้เป็น
แบบอย่างได้
แนวทางเสริมจุดเด่น
- ไม่มี
จุดที่ควรพัฒนา
- ไม่มี
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ไม่มี
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
จุดเด่น
- ไม่มี
แนวทางเสริมจุดเด่น
- ไม่มี
จุดที่ควรพัฒนา
ควรพัฒนาระบบติดตามและประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังจัดกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ควรมีการพัฒนาระบบในการประเมินระดับความเสี่ยงและติดตามอย่างเป็นระบบเพื่อประเมินระดับ
ความเสี่ยงว่าลดลงหรือไม่ เพื่อพัฒนาการดาเนินงานได้ต่อไป
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รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

กระบวนการ
การควบคุมที่มีอยู่
ปฏิบัติงาน/
(2)
โครงการ/
กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่
ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
(1)
1 งานมัคคุเทศก์ 1.การตรวจบัตรเข้าชม
2.กล่าวต้อนรับและ
ชี้แจงกฎกติกาการเข้า
ชมพิพิธภัณฑ์
3.นาชมนิทรรศการใน
พิพิธภัณฑ์ทั้ง 3 อาคาร

การประเมินผลการ
ควบคุม
(3)

ความเสีย่ งที่มีอยู่
(4)

การปรับปรุงการ
ควบคุม
(5)

1.ความพึงพอใจในการ
ให้บริการนาชม
พิพิธภัณฑ์
2.จานวนนักท่องเที่ยวไม่
ถึงเป้าหมายที่กาหนด
3.การนาชมให้กับ
นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ

1.มัคคุเทศก์มีจานวนไม่
เพียงต่อการรับบริการ
2.งบประมาณในการ
ปรับปรุงนิทรรศการมีไม่
ต่อเนื่อง
3.มัคคุเทศก์มีพื้นฐานการ
ใช้ภาษาต่างประเทศ
ค่อนข้างน้อย
4.การถ่ายทอดองค์
ความรู้ใหม่ที่นามาจัด
แสดงนิทรรศการน้อย
5.คู่มือในการจัดทาเล่มนา
ชมยังไม่ชัดเจนเพราะมี
การเปลีย่ นแปลงข้อมูล
บ่อยครั้ง

1.จัดหาบุคลากร
เพิ่มเติมให้พอเพียงต่อ
การรับบริการ
2.จัดสรรงบประมาณ
ในการปรับปรุง/
เพิ่มเติมนิทรรศการ
3.จัดอบรม
ภาษาต่างประเทศ
หรือเข้าร่วมการอบรม
กับทางมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่องและทุก
คน
4.จัดอบรมโครงการ
เพื่อถ่ายทอดองค์
ความรูส้ าหรับ
มัคคุเทศก์และ
บุคลากรในพิพิธภัณฑ์
เพื่อให้รับทราบข้อมูล
ที่ตรงกันและชัดเจน

4.ข้อมูลฟอสซิลที่พบ
ใหม่ยังไม่ชัดเจนในการ
ให้ข้อมูล

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

30 ก.ย.60
30 ก.ย.60
30 พ.ค.60

30 ก.ย.60
/รอง
ผู้อานวยการ
ฝ่ายส่งเสริม
และพัฒนา
พิพิธภัณฑ์

หมาย
เหตุ
(7)
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กระบวนการ
การควบคุมที่มีอยู่
ปฏิบัติงาน/
(2)
โครงการ/
กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่
ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
(1)
2. งาน
1.รับนโยบายการจัด
นิทรรศการ
นิทรรศการเคลื่อนที่เพื่อ
นาเสนอผลงานทาง
วิชาการทั้งในและนอก
สถานที่ และทาการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดทานิทรรศการ
2.รับนโยบายการจัดทา
ปรับปรุง ซ่อมแซม
นิทรรศการภายใน

3. งานบริหาร
สานักงาน

การประเมินผลการ
ควบคุม
(3)

1.นิทรรศการเคลื่อนที่
ชารุดเสียหาย

ความเสีย่ งที่มีอยู่
(4)

1.งบประมาณค่อนข้าง
จากัด

การปรับปรุงการ
ควบคุม
(5)

1.จัดหาพื้นที่เพื่อ
จัดเก็บที่เหมาะสมใน
การจัดเก็บชุด
2.ไม่มีรถสาหรับงาน
นิทรรศการ
2.การขนย้ายชุด
นิทรรศการโดยเฉพาะ
2.จัดจ้าง/เช่ารถเป็น
นิทรรศการ
ครั้งคราวในการจัด
นิทรรศการเคลื่อนที่
3.พื้นที่ทางานและ
3.ไม่มีห้องจัดเก็บชุดงาน 3.ควรมีการจัด
สถานที่จัดเก็บชุด
นิทรรศการ
กิจกรรม
นิทรรศการเคลื่อนที่
(events)เสริมเพื่อให้
นิทรรศการมีการ
3.จัดทา ดูแล ปรับปรุง
หมุนเวียนและปรับให้
ในการซ่อมแซม
ทันปัจจุบัน
นิทรรศการภายใน
4.มีแผนการ
อาคารนิทรรศการทั้ง 3
บารุงรักษา
หลัง
นิทรรศการอย่าง
สม่าเสมอ
1 จัดทาทะเบียนคุมและ 1.ปัญหาด้านการรับส่ง บุคลากรมีความรู้ความ
1.จัดทาแผนปฏิบตั ิ
ลงเลขกากับในการรับ- เอกสารล่าช้า
เข้าใจในการปฏิบตั ิงานไม่ การงบประมาณ
ส่งเอกสาร และจัดเก็บ 2.ความเข้าใจในระเบียบ ตรงกันทาให้การ
ล่วงหน้าก่อนสิ้น
เอกสารไว้ในแฟ้มโดยมี การเงินยังไม่ชัดเจน
ประสานงานเกิดความ
ปีงบประมาณไม่น้อย
เลขบัญชีเอกสารกากับ 3.ความล่าช้าในการ
ล่าช้าอย่างต่อเนื่อง
กว่า 3 เดือน
เพื่อให้สะดวกต่อการ
จัดซื้อจัดจ้าง
2.จัดอบรมบุคลากร
ค้นหา รวมถึงร่างหนังสือ 4.การดาเนินโครงการ
ด้านต่างๆให้เข้าใจ
โต้ตอบระหว่าง
และการใช้จ่าย
ตาแหน่งการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง งบประมาณไม่เป็นไป
ปฏิบัติงาน
ภายในและภายนอก
ตามแผน
3.จัดประชุมบุคลากร
2 ดาเนินการในระบบ
อย่างสม่าเสมอ
MIS ในส่วนของการ
4.จัดทาแผนการ

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

30 ก.ย.60

15 มี.ค.60

30 ก.ย.60
/รอง
ผู้อานวยการ
ฝ่ายส่งเสริม
และพัฒนา
พิพิธภัณฑ์

31 ก.ค..60
/หัวหน้า
สานักงาน
ผู้อานวยการ

หมาย
เหตุ
(7)
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/
กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่
ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
(1)

การควบคุมที่มีอยู่
(2)

เบิกจ่าย และยืม-คืนเงิน
ที่หน่วยงานได้รับอนุมัติ
4 จัดทาทะเบียนคุม
ครุภณ
ั ฑ์ ทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน ทั้งแบบมือ
และในระบบที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งดูแลและรักษา
พัสดุครุภัณฑ์ของ
หน่วยงานรวมถึงสารวจ
ค่าเสื่อมและดาเนินการ
ตัดจาหน่ายตามรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด
5. ดูแลเกี่ยวกับเอกสาร
โครงการและประสาน
งานในด้านต่าง ๆ รวมถึง
ดูแลเกี่ยวกับแผน
งบประมาณของ
หน่วยงาน และรายงาน
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณตามรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด
6. บันทึกการประชุม
และสรุปรายงานการ
ประชุมของหน่วยงาน
และดาเนินการแจ้งเวียน
บุคลากรทราบ และจด
รายละเอียดการประชุม
และข้อมูล รวมถึง
รวบรวมและแจ้งเวียน

การประเมินผลการ
ควบคุม
(3)

ความเสีย่ งที่มีอยู่
(4)

การปรับปรุงการ
ควบคุม
(5)

ปฏิบัติงานในแต่ละ
เรื่องให้ชัดเจนเข้าใจ
ให้ตรงกันและกาหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ของแต่ละกิจกรรม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

หมาย
เหตุ
(7)
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/
กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่
ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
(1)

การควบคุมที่มีอยู่
(2)

การประเมินผลการ
ควบคุม
(3)

ความเสีย่ งที่มีอยู่
(4)

การปรับปรุงการ
ควบคุม
(5)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

หนังสือราชการต่าง ๆ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลของ
หน่วยงาน
4. งานวิจัยและ
บริการวิชาการ

1.มีห้องปฏิบัติการ
สาหรับงานวิจยั

1.ห้องปฏิบัติการ
เครื่องมือและสารเคมีไม่
เพียงพอหรือมีเฉพาะ
ด้าน
2.ไม่มีอุปกรณ์ชาระล้าง
ฉุกเฉินหน้า
ห้องปฏิบัติการ

3.อายุการใช้งาน
เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์
2.พัฒนากระบวนการ
1.มีบุคลากรทีม่ ีความรู้
สารวจและการจัดทา
ความสามารถในการ
ทะเบียนซากดึกดาบรรพ์ สารวจซากดึกดาบรรพ์
ด้วยระบบ e-access
2.มีบุคลากรจัดทาระบบ
สืบค้นและจัดทา
ทะเบียนซากดึกดา
บรรพ์พร้อมทั้งได้มีการ
จัดทารายงานต่อกร
มทรัพยากรธรณีอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี

1.งบประมาณมีจากัด

1.จัดสรรงบประมาณ
ด้านอุปกรณ์การวิจัย
2ขาดคู่มือขั้นตอนการใช้ เพิ่มขึ้น
งานเครื่องมือทางการวิจัย 2.จัดทาคู่มือการใช้
และความรู้การตรวจสอบ งานอุปกรณ์เครื่องมือ
การใช้งานของอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์
อย่างสม่าเสมอ
3.ศึกษาข้อมูลวิธีการ
ตรวจสอบการใช้งาน
ของอุปกรณ์
1.ระบบโปรแกรม
e-access ที่ใช้ปัจจุบันยัง
ไม่มีความเสถียร
2.บุคลากรยังขาดความ
ชานาญในการใช้ระบบ eaccess

30 ก.ย.60
20 ก.พ.60
/รอง
ผู้อานวยการ
ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

1.จัดหาระบบ
30 ม.ค.60
โปรแกรมที่มี
ประสิทธิภาพและมี
versionรองรับการใช้
งาน
2.จัดส่งบุคลากร
ศึกษาการใช้งาน
ระบบ e-access

หมาย
เหตุ
(7)
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กระบวนการ
การควบคุมที่มีอยู่
ปฏิบัติงาน/
(2)
โครงการ/
กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่
ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
(1)
5.งานด้าน
1.มีไฟฟ้าใช้ในอาคาร
อาคารสถานที่ ทั้งหมด17 อาคาร
2.มีน้าใช้ในอาคาร
ทั้งหมด17 อาคาร

การประเมินผลการ
ควบคุม
(3)

ความเสีย่ งที่มีอยู่
(4)

การปรับปรุงการ
ควบคุม
(5)

1.ยังไม่มีระบบไฟฟ้าที่
ครบวงจรไฟดับบ่อย
ส่งผลให้อายุการใช้งาน
ของเครื่องใช้ไฟฟ้าสั้นลง
และการปฏิบัติงานไม่
ต่อเนื่อง
2.น้ามีคราบหินปูนและ
เป็นตะกรัน และยังไม่มี
ระบบการเดินท่อสาหรับ
น้าไหลเวียนทาให้ท่อน้า
อุดตันและไม่มีระบบ
สารองน้าฉุกเฉิน

1.ขาดเครื่องสารองไฟ
2.ขาดระบบน้าสารอง
3.ไม่มีระบบวางท่อน้า
เพื่อให้น้าไหลเวียน
4.ไม่มีเครื่องกรองน้าดัก
ตะกรันน้าเสียไม่ให้ไปอุด
ตันท่อน้า

1.จัดสรรงบประมาณ
ในการติดตั้งเครื่อง
สารองไฟฟ้าขนาด
ใหญ่
2.จัดสรรงบประมาณ
การวางระบบท่อน้า
และจัดทาระบบ
สารองน้าตามแผน
ของโยธามหาวิทยาลัย

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(6)

หมาย
เหตุ
(7)

30 ก.ย.60
/รอง
ผู้อานวยการ
ฝ่ายส่งเสริม
และพัฒนา
พิพิธภัณฑ์

5.งาน
ด้าน
อาคาร
สถานที่

ชื่อผู้รายงาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถาบันวิจยั ไม้กลายเป็นหินฯ
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
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รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง
กระบวนการ
การควบคุม
ปฏิบัติงาน/โครงการ/
ที่มีอยู่แล้ว
กิจกรรม/
ด้านของงาน
ที่ประเมิน และ
วัตถุประสงค์
ของการควบคุม
(1)
(2)
1.ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
1.1 โครงการพัฒนา 1.หลักสูตร
หลักสูตรบรรพชีวิน วิทยาศาสตร์
วัตถุประสงค์
มหาบัณฑิต
ผลิตหลักสูตรทางด้าน
สาขาวิชาบรรพชีวิน
บรรพชีวินวิทยาและ
วิทยา ได้รับความ
เพื่อเปิดหลักสูตรใน
เห็นชอบหลักสูตร
ระดับปริญญาโทและ
จากสานักงาน
ปริญญาเอกให้กับ
คณะกรรมการ
มหาวิทยาลัย
อุดมศึกษา เมื่อวันที่
8 พ.ค.2558
2.หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชา
บรรพชีวินวิทยา
อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการแก้ไขตาม
ความเห็น
คณะกรรมการ
ประจาคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.สถาบันมีการ
เปิดสอน
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต
สาขาวิชาบรรพ
ชีวินวิทยาในต้น
ปี 2559
2.หลักสูตร
วิทยาศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบรรพ
ชีวินวิทยาได้นา
ผลการวิพากษ์
มาปรับแก้ไข
เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการ
ทางคณะผู้
ดาเนินงานได้มี
การปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร
เพื่อเสนอต่อ
คณะ
วิทยาศาสตร์
ต่อไป

1.บุคลากร
ลาออกทาให้
ศักยภาพของ
อาจารย์ประจา
หลักสูตรไม่
เป็นไปตามที่
กาหนด
2.ในการจัดทา
หลักสูตรเป็นงาน
ที่ใช้ความ
ละเอียดถี่ถ้วน ใน
การจัดทาในส่วน
ของเนื้อหาและ
ในส่วนของข้อมูล
อื่นๆ จึงทาให้การ
ดาเนินงานเป็นไป
ด้วยความล่าช้า
ทาให้ความ
ต่อเนื่องของ
เอกสารไม่
สมบูรณ์

1.สรรหาบุคลากร
ที่มีคุณวุฒิตรงตาม
สาขาวิชาบรรพ
ชีวินวิทยา
2.มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร มี
การจัดวิพากษ์
หลักสูตรพร้อมทั้ง
ปรับแก้ไขงาน
ตามที่
คณะกรรมการได้
เสนอแนะเพื่อนา
หลักสูตรเสนอต่อ
คณะวิทยาศาสตร์
และมหาวิทยาลัย
ตามลาดับ

รอง
ผู้อานวยการ
ฝ่ายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ /
พฤษภาคม
2559

40
กระบวนการ
การควบคุม
ปฏิบัติงาน/โครงการ/
ที่มีอยู่แล้ว
กิจกรรม/
ด้านของงาน
ที่ประเมิน และ
วัตถุประสงค์
ของการควบคุม
(1)
(2)
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
2.1 โครงการ
พัฒนาการตลาดและ
สถาบันมีบุคลากร
การประชาสัมพันธ์
พร้อมด้าน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ประชาสัมพันธ์
ได้รับทราบกิจกรรม
และการตลาด
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับสถาบัน
เพิ่มมากยิ่งขึ้นรวมไปถึง
การกระตุ้นยอด
นักท่องเที่ยวให้เพิ่ม
จานวนขึ้น

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

สถาบันควรจะมี
แผนการตลาด
และการ
ประชาสัมพันธ์
อย่างชัดเจน
พร้อมทั้งติดตาม
ผล เพื่อมา
พิจารณาหาทาง
การแก้ไขด้าน
การตลาดและ
การ
ประชาสัมพันธ์

-จากแบบสารวจ
ความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยว คือ
ต้องการให้มีการ
ประชาสัมพันธ์
เพิ่มมากขึ้นและ
ช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์มี
จานวนน้อย
เนื่องมาจาก
งบประมาณด้าน
นี้มีอย่างจากัด
-เจ้าหน้าที่ทั้งฝ่าย
ประชาสัมพันธ์
และการตลาดยัง
ไม่มี
ประสบการณ์ใน
การทางานด้านนี้
มากพอ

- มีการจัดทา
แผนการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์
ของสถาบันชัดเจน
ยิ่งขึ้น
- ควรมีการ
ประสานงานกับ
หน่วยงานหรือ
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว
เพื่อเป็นอีกช่อง
ทางการ
ประชาสัมพันธ์
- ควรหาช่องทาง
การประชาสัมพันธ์
หลากหลายช่องทาง
เช่น วิทยุ โทรทัศน์
อินเตอร์เน็ต
นิตยสาร วารสาร
นิทรรศการเคลื่อนที่
เป็นต้น
-สร้างเพจขึ้นมา
เพื่อเพิ่มช่องทาง
ในการ
ประชาสัมพันธ์ให้
มากขึ้น

หัวหน้า
สานักงาน
ผู้อานวยการ/
มิถุนายน 2559

สถาบันอยู่ใน
ระหว่างการ
ดาเนิน
งานการจัดทา
แผนกลยุทธ์
ด้านการตลาด
เพื่อเป็น
แนวทางใน
การดาเนิน
งานให้ประสบ
ผลสาเร็จ
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ด้านของงาน
ที่ประเมิน และ
วัตถุประสงค์
ของการควบคุม
(1)
2.2 โครงการรักษา
ความปลอดภัยใน
สถาบัน ด้านชีวิตและ
ทรัพย์สิน
(ระบบกล้องวงจรปิด)
เพื่อพัฒนาระบบรักษา
ความปลอดภัย ด้าน
กล้องวงจรปิดภายใน
สถาบันฯ ให้มี
ประสิทธิภาพ

การควบคุม
ที่มีอยู่แล้ว

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

(2)
-มีระบบกล้องวงจร
ปิดและสามารถ
บันทึกข้อมูลเพื่อดู
ย้อนหลังได้
-มีการสร้างกาแพง
ครอบคลุมพื้นที่ของ
พิพิธภัณฑ์

(3)
ระบบกล้อง
วงจรปิดมีเฉพาะ
อาคารไม้
กลายเป็นหิน

(4)
จานวนกล้อง
วงจรปิดและจุดที่
ต้องติดตั้งยังมีไม่
เพียงพอ

(5)
-จัดสรรงบประมาณ
การติดตั้งระบบ
กล้องวงจรปิด
-จัด รปภ. ดูแลใน
จุดที่ยังไม่ได้ตดิ ดั้ง
กล้องวงจรปิด

(6)
หัวหน้า
สานักงาน /
งานอาคาร
สถานที่/
กันยายน 2559

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

หมายเหตุ

(7)
งบประมาณมี
ไม่เพียงพอใน
แต่ละตึกต้อง
มีการของบ
ทีละปีงบ
ประมาณทา
ให้สถาบันยัง
ไม่สามารถ
จัดทาระบบ
กล้องวงจรปิด
ทุกอาคาร
สถาบันควร
1. สถาบันขาด
1.จัดสรร
หัวหน้า
-ยังไม่มีงบ
จัดสรร
การอบรมในเรื่อง งบประมาณในการ สานักงาน /
ประมาณใน
งบประมาณเพื่อ การปฐมพยาบาล ติดตั้งห้องปฐม
กันยายน 2559 การจัดสรร
จัดซื้อวัสดุใน
เบื้องต้น
พยาบาล
เรื่องของห้อง
การจัดหาวัสดุ 2. สถาบันขาด
2. สถาบันควรมีการ
พยาบาล
อุปกรณ์ในการ อุปกรณ์ในการ
อบรมผู้ที่มสี ่วน
ภายใน
จัดทาห้องปฐม ปฐมพยาบาล
เกี่ยวข้องในเรื่อง
พิพิธภัณฑ์
พยาบาล
เบื้องต้นไว้
การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น
สาหรับ
เบื้องต้น
นักท่องเที่ยวและ 3.สถาบันควรมีจุด
บุคลากร
บริการในเรื่องการ
3. สถาบันขาด
ปฐมพยาบาล
บุคลากรที่มี
เบื้องต้น พร้อมทั้ง
ประสบการณ์
อุปกรณ์ที่ทันสมัย
ด้านการปฐม
สะอาด พร้อมที่จะ
พยาบาลเบื้องต้น ใช้งาน
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กระบวนการ
การควบคุม
ปฏิบัติงาน/โครงการ/
ที่มีอยู่แล้ว
กิจกรรม/
ด้านของงาน
ที่ประเมิน และ
วัตถุประสงค์
ของการควบคุม
(1)
(2)
-มีการกั้นรั้วบริเวณ
2.4 โครงการรักษา
ความปลอดภัยใน
สระน้าของสถาบัน
สถาบันด้านชีวิตและ -มี รปภ. คอย
ทรัพย์สิน (ชุดอุปกรณ์
สังเกตการณ์ดูแล
ป้องกันภัยทางน้า)
ความปลอดภัย
วัตถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือและลด
ความเสีย่ งจากการเกิด
อุบัติเหตุทางน้า

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(3)
-การกั้นรั้วยังไม่
รอบสระน้า
-ร.ป.ภ อาจยัง
ดูแลไม่ทั่วถึง

(4)
-ไม่มีอุปกรณ์
ป้องกันภัยทางน้า
-ไม่มีบคุ ลากรที่มี
ความรู้ในด้าน
การปฐมพยาบาล
ทางน้า
-จานวน ร.ป.ภ.
มีไม่เพียงพอ

(5)
-จัดสรรงบประมาณ
ในการจัดหา
อุปกรณ์ป้องกันภัย
ทางน้าและการกั้น
รั้วให้รอบสระน้า
-มีการอบรม
บุคลากรในเรื่อง
การปฐมพยาบาล
ทางน้า

(6)
ผู้อานวยการ/
รอง
ผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหาร/
หัวหน้า
สานักงาน/
หัวหน้างาน
อาคารสถานที่

(7)
ปีงบประมา
ณ 2560
คาดว่าจะมี
การขอ
งบประมาณ
เพื่อจัดทารั้ว
รอบสระน้า

- บุคลากรมีความ
แม่นยาในกฎ
ระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ
ไม่เพียงพอ

- สถาบันมี
หัวหน้า
แผนการจัด
สานักงาน
โครงการ จัดการ
ผู้อานวยการ/
เรียนรู้ (KM) ใน
ธันวาคม 2558
เรื่อง เรื่องเทคนิค
การเขียนโครงการ
และการเบิกจ่ายที่
ถูกต้อง เพื่อให้
บุคลากรได้ศึกษา

สถาบันมี
โครงการ
จัดทาคู่มือ
เกี่ยวกับกฎ
ระเบียบ ใน
การปฏิบัติ
งานให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น
และเพื่อการ
ดาเนินงาน
ไปในทิศทาง
เดียวกัน

3. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
3.1 การปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบต่างๆ
สถาบันมีการศึกษา จากการ
ของทางราชการ
กฎ ระเบียบ
ปฏิบัติงานของ
วัตถุประสงค์
ข้อบังคับในการ
แต่ละฝ่ายมีแนว
เพื่อให้เกิดการ
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง ทางการ
ปฏิบัติงานตาม กฎ
ข้อปฏิบัติต่างๆ จาก ปฏิบัติงานที่
ระเบียบของสถาบัน
ผู้เชี่ยวชาญและ
แตกต่างกัน
และระบบราชการ
เจ้าหน้าที่ ที่
ออกไป
เกี่ยวข้อง

ชื่อผู้รายงาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถาบันวิจยั ไม้กลายเป็นหินฯ
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
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รายงานแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ 2560 รอบ 9 เดือน ( 1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560 )
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
Risk ความเสี่ยง
ความเสี่ยงคงเหลือ
แผนบริหารความเสี่ยง
ผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
ID
รอบ9เดือน
ด้านการบริหารจัดการ
ด้านชีวอนา 1. สถาบันขาดการอบรมใน 1.จัดสรรงบประมาณในการ -ยังไม่มีงบประมาณใน หัวหน้า
5
มัยและความ เรื่อง การปฐมพยาบาล
ติดตั้งห้องปฐมพยาบาล
การจัดสรรเรื่องห้อง สานักงาน
ปลอดภัย
เบื้องต้น
2. สถาบันควรมีการอบรมผู้ที่มี พยาบาลภายใน
2. สถาบันขาดอุปกรณ์ใน ส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการปฐม พิพิธภัณฑ์
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ พยาบาลเบื้องต้น
สาหรับนักท่องเที่ยวและ
3.สถาบันควรมีจุดบริการใน
บุคลากรมีเพียงยาสามัญ
เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ประจาบ้านเบื้องต้น
พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัย
3. สถาบันขาดบุคลากรที่มี สะอาด พร้อมที่จะใช้งาน
ประสบการณ์ด้านการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น
การเบิกจ่าย บุคลากรมีความแม่นยาในกฎ - สถาบันมีแผนการจัดโครงการ สถาบันมีโครงการจัดทา หัวหน้าสานักงาน
5
งบประมาณ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ไม่ จัดการเรียนรู้ (KM) ในเรื่อง เรื่อง คู่มือเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
เทคนิคการเขียนโครงการและการ ในการปฏิบัติงานให้
ไม่เป็นไปตาม เพียงพอ
เบิกจ่ายที่ถูกต้อง เพื่อให้บุคลากรได้ ชัดเจนยิ่งขึ้นและเพื่อการ
มติ
ศึกษา
ดาเนินงานไปในทิศทาง
คณะรัฐมนตรี
เดียวกัน
7

ความสมดุล
ระหว่าง
สัดส่วน
รายได้ต่อ
รายจ่ายของ
สถาบัน

-

ไม่มี -

-

ไม่มี -

สถาบันมีการวางแผนการ
ดาเนินงานตามแผน
งบประมาณที่จัดทาขึ้น
ประจาปี

ผู้อานวยการ/รอง
ผู้อานวยการฝ่าย
ต่างๆ
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สรุปการเดินทางไปราชการของบุคลากรสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน ฯ
ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
ว.ด.ป

เลขที่คาสั่ง

ชื่อ-สกุล

1-2 ต.ค.59

4447/2559 ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล
นางปัทมาภรณ๑ อาไพกูล
น.ส.ณัฐกฤตา บุษรา

7-8 ต.ค.59

4502/2560 น.ส.สุภัทรา บุญลาพู

25-27 ต.ค.59

4598/2559 นางปัทมาภรณ๑ อาไพกูล

26 ต.ค - 3 พ.ย. 4557/2559 ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม
59

1 พ.ย.59

4538/2559 นางนันทิดา ยุํนกระโทก

1-3พ.ย.59

4796/2559 ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล
น.ส.กรองแก๎ว เจนจิตไพบูลย๑

สถานที่

กิจกรรม/โครงการ

โรงแรมเฮอมิเทจ รีสอร๑ท อบรมโครงการสํงเสริมบทบาท
แอนด๑สปา จ.นม.
ผู๎นาท๎องถิ่นและชุมชนด๎าน
การบริหารการจัดการการ
ทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนจ.
นครราชสีมา
หอศิลป์ ม.ศิลปากร
อบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐาน
กรุงเทพฯ
เกี่ยวกับกายวิภาค สาหรับการ
สร๎างสรรค๑ผลงานเพจ ART
CLASS
โรงแรมอวานี ขอนแกํน อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
โฮเต็ลแอนด๑คอนเวนชั่น เขียนผลงานทางวิชาการเพื่อ
เซ็นเตอร๑ จ.ขอนแกํน
แตํงตั้งบุคลากรสายสนับสนุน
ให๎ดารงตาแหนํงสูงขึ้น
ประเทศพมํา
นาเสนอผลงานวิจัยแบบ
ORAl Presentation Title :
History of fluvial-marine
interaction in Pak Nam
Pran Buri, Prachuap Khiri
Khan,southern thailand :
a preliminary report
ห๎อง jubilee ballroom ประชุมวิชาการระดับ
&mayfair ballroom a นานาชาติของประเทศในกลุมํ
ชั้น 11 berkeley hotel ccop
กรุงเทพฯ
ห๎อง jubilee ballroom ประชุมวิชาการระดับ
&mayfair ballroom a นานาชาติของประเทศในกลุมํ
ชั้น 11 berkeley hotel ccop รวมทั้งเพื่อการประชุม
กรุงเทพฯ โรงแรมเบริ์
ตํอเนื่องอีก2วันในประเด็น
กเลย๑ กรุงเทพฯ
ปรับปรุงแก๎ไขเอกสารสมัคร
อุทยานธรณีสตูลที่จะสํงไปยัง
ยูเนสโก

งบประมาณ
ไมํเบิกจําย
งบประมาณ

งบแผํนดิน

งบประมาณกอง
บริหารงานบุคคล
ปี59
ทุนสํวนนตัว

งบแผํนดิน

งบแผํนดิน

46
ว.ด.ป
3-6พ.ย.59

22 พ.ย.-20
ธ.ค.59

เลขที่คาสั่ง

ชื่อ-สกุล

4789/2559 ดร.วิไลลักษณ๑ นาคศรี
ดร.ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ๑
น.ส.กรองแก๎ว เจนจิตไพบูลย๑
4704/2559 ดร.วิไลลักษณ๑ นาคศรี

13-16 พ.ย.59

4855/2559 น.ส.กรองแก๎ว เจนจิตไพบูลย๑

2 ธ.ค.59

5241/2559 นางปัทมาภรณ๑ อาไพกูล
น.ส.ณัฐกฤตา บุษรา
นายสุพจน๑ สีสังบุญ

6-9 ธ.ค.59

5014/2559 นางปัทมาภรณ๑ อาไพกูล

17-19 ธ.ค.59

5312/2559 ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล
ดร.ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ๑
ดร.จรูญ ด๎วงกระยอม
นางปัทมาภรณ๑ อาไพกูล
นางลาวัลย๑ ตอสกุล
นายไกรศรี เต๎นปักษี
นางสาวสุภัทรา บุญลาพู
น.ส.ณัฐกฤตา บุษรา
น.ส.กรองแก๎ว เจนจิตไพบูลย๑
น.ส.วนิดา คอนจอหอ
น.ส.วรางคณา นามแสง
นายประภาส จันทร๑สม
นางนันทิดา ยุํนกระโทก
น.ส.มยุรี ยศกลาง
น.ส.อุไรวรรณ ประเสริฐสังข๑
น.ส.นฤมล ลายหมื่นไว

สถานที่
บ๎านหนองรังกา ต.โคก
กรวด จ.นม.
ประเทศฝรั่งเศล

กิจกรรม/โครงการ
ดาเนินการจัดทาแผนทีเ่ กาะ
หินในบริเวณพื้นที่ขุดค๎น

เข๎ารํวมศึกษาวิจยั เกี่ยวกับซาก
ดึกดาบรรพ๑เตําภายใต๎
โครงการ Franco-thai
hubert curien prograrm
"Evolution of mesozoic
food webs in thailand
and its impact on
biodiversity"
โรงแรมดิเอ็มเพลส
ประชุมวิชาการและนาเสนอ
เชียงใหมํ
ผลงานแบบ Poster
presentation
โรงแรมพลูแมน
เข๎ารํวมรับฟังในกิจกรรม
ขอนแกํนราชา ออคิด จ. ประชาสัมพันธ๑การประกวด
ขอนแกํน
รางวัลอุตสาหกรรมทํองเที่ยว
ไทย คร๎งที่ 11
โรงแรมลายทอง อ.เมือง อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
จ.อุบลราชธานี
สร๎างภาพลักษณ๑องค๑กรและ
พิธีกรมืออาชีพ
ณ พิพิธภัณฑ๑สนามบิน โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
สุโขทัย จ.สุโขทัย และวน ศักยภาพบุคลากรด๎านการ
อุทยานไม๎กลายเป็นหิน ทํองเที่ยว
จ.ตาก

งบประมาณ
งบแผํนดิน

งบแผํนดิน

งบแผํนดิน

งบแผํนดิน

งบแผํนดิน

งบแผํนดิน
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ชื่อ-สกุล

6-7 ม.ค.60

77/2560

น.ส.ชลธิชา ลายหมื่นไว
น.ส.ยุพาภรณ๑ เปล๎ากระโทก
ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล

12 ม.ค.60

170/2560

ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล

1-6 ก.พ.60

470/2560

5-8 ก.พ.60

546/2560

ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล
นางนันทนา กุลพฟทธิ์เมธา
น.ส.สุพรรณี โชคคุณ
น.ส.ปาริชาติ กรวยนอก
ดร.จรูญ ด๎วงกระยอม

19-23 ก.พ.60

835/2560

ดร.วิไลลักษณ๑ นาคศรี
น.ส.กรองแก๎ว เจนจิตไพบูลย๑

27 ก.พ.60

777/2560

นางลาวัลย๑ ตอสกุล
น.ส.วรางคณา นามแสง

13 มี.ค 60

1153/2560 นางปัทมาภรณ๑ อาไพกู
ลน.ส.ณัฐกฤตา บุษรา

17-19 มี.ค.60

1102/2560 ดร.วิไลลักษณ๑ นาคศรี
ดร.ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ๑
ดร.จรูญ ด๎วงกระยอม
น.ส.กรองแก๎ว เจนจิตไพบูลย๑
นางนันทิดา ยุํนกระโทก
น.ส.สุภัทรา บุญลาพู
1151/2560 ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม
นายประภาส จันทร๑สม

18-29 มี.ค.60

สถานที่

กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ

ณ ห๎องประชุม ดร.ป๋วย
อึ้งภากรณ๑ ชั้น1 สานัก
งบประมาณ กทม.
ณ ห๎องประชุมศาลา
กลางจ.บุรรั ัมย๑

เข๎ารํวมประชุมชี้แจงใน
งบรายได๎
รายละเอียดของโครงการ
พัฒนาบริหารอุทยานธรณี
เข๎ารํวมชี้แจงรายละเอียด
งบรายได๎
โครงการในการประชุม
โครงการพัฒนาบริหารอุทยาน
ธรณี
ที่วําการอาเภอทุํงหว๎า จ. รํวมจัดนิทรรศการสตูลจีโอ
งบแผํนดิน
สตูล
พาร๑ค ฟอสซิลเฟสติวลั ครั้งที4่

อุทยานธรณีลังกาวี
สหพันธรัฐมาเลเซีย

จ.ขอนแกํน ชัยภูมิ
กาฬสินธุ๑ และจังหวัด
นครราชสีมา
ณ โรงแรมอวานี
ขอนแกํน โฮเทล แอนด๑
คอนเวชั่น เซ็นเตอร๑
ณ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

จ.มหาสารคามและจ.
กาฬสินธุ๑

จังหวัดนครราชสีมา
ชัยภูมิ อุบลราชธานี

เพื่อเข๎ารํวมประชุมทาง
ธรณีวิทยา ไทย-มาเลเซียเรื่อง
ช๎างดาดาบรรพ๑สเตโกดอน
ช๎างแอลิฟาส และแรดโบราณ
ออกภาคสนามรํวมกับคณะ
นักวิจัยชาวญี่ปุ่นเพื่อเก็บ
ข๎อมูลเพิ่มเติมในพื้นที่
อบรม"โครงพัฒนาศักยภาพ
ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน"

งบแผํนดิน

งบแผํนดิน

งบโครงการ
สถาบันภาษา

ศึกษาเส๎นทางและเตรียมความ งบแผํนดิน
พร๎อมกํอนจัดโครงการเรื่องกล
ยุทธ๑ทางการตลาดและการ
ให๎บริการสูํความเป็นเลิศ
นาเสนอผลงานวิจัยและจัด
งบแผํนดิน
นิทรรศการของสถาบัน

ศึกษาและสืบค๎นหลักฐานของ
วัตถุนอกโลกในเขตพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ
อุบลราชธานี

งบแผํนดิน
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ว.ด.ป
3-4 เม.ย.60

19-21 เม.ย.60

19-20 เม.ย.60

เลขที่คาสั่ง

ชื่อ-สกุล

1527/2560 ดร.วิไลลักษณ๑ นาคศรี
น.ส.กรองแก๎ว เจนจิตไพบูลย๑
น.ส.สุภัทรา บุญลาพู
1501/2560 ดร.วิไลลักษณ๑ นาคศรี
ดร.ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ๑
นางปัทมาภรณ๑ อาไพกูล
น.ส.นุชนารถ จันทร๑พิทักษ๑
นางนันทนา กุลพฟทธิ์เมธา
นายไกรศรี เต๎นปักษี
น.ส.สุภัทรา บุญลาพู
น.ส.ณัฐกฤตา บุษรา
น.ส.กรองแก๎ว เจนจิตไพบูลย๑
น.ส.ปิยวดี พิพัฒน๑วัชรา
น.ส.วนิดา คอนจอหอ
นายประภาส จันทร๑สม
นางนันทิดา ยุํนกระโทก
น.ส.ชํอผกา สุวรรณโอภาศรี
น.ส.กฤตยาภัทร สุขสุทธิ์
นายสมเกียรติ สิบพลกรัง
นายสุพจน๑ สีสังบุญ
น.ส.มยุรี ยศกลาง
นางฟ้าสาง สาอุตม๑
น.ส.อุไรวรรณ ประเสริฐสังข๑
น.ส.จีรนันท๑ แชํมพุดซา
น.ส.ชลธิชา ลายหมื่นไว
น.ส.ยุพาภรณ๑ เปล๎ากระโทก
น.ส.ศิริพร เพ็ญใหมํ
นางสมหวัง งวดโคกกรวด
น.ส.พยอม ใสใหมํ
นางดารงค๑ คนคม
1744/2560 ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล
ดร.จรูญ ด๎วงกระยอม
น.ส.สุพรรณี โชคคุณ
นางอรวรรณ จรปรุ
น.ส.ปาริชาติ กรวยนอก

สถานที่

กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ

เทศบาลตาบลทําช๎าง จ.
นครราชสีมา

ทาการอนุรักษ๑ตัวอยํางและจัด งบแผํนดิน
นิทรรศการเพิ่มเติม

ณ บาศญํา บีช โฮเทล
แอนด๑รีสอร๑ท พัทยา
กลาง จ.ชลบุรี

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "
กลยุทธ๑ทางการตลาดและการ
ให๎บริการสูํความเป็นเลิศ"

งบแผํนดิน

ห๎องประชุมเทศบาลต.สูง อบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียม งบแผํนดิน
เนิน อ.สูงเนิน จ.
ความพร๎อมชุมชนอุทยานธรณ๏
นครราชสีมา
และเตรียมความพร๎อมด๎าน
ตํางๆและจัดประชุม
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ว.ด.ป

เลขที่คาสั่ง

ชื่อ-สกุล

สถานที่

กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ

6-7 พ.ค.60

2052/2560 นายประภาส จันทร๑สม
น.ส.วนิดา คอนจอหอ
น.ส.มยุรี ยศกลาง

ศูนย๑พัฒนาทักษะและ
การเรียนรู๎ ICT จ.
ขอนแกํน

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร งบแผํนดิน
เทคนิคการตกแตํงภาพกราฟิก
ด๎วยโปรแกรม Adobe
Photoshop
อบรมภาษาอังกฤษเสริม
งบกองวิเทศ
ศักยภาพสูสํ ากล
สัมพันธ๑

6-19 พ.ค.60

1910/2560 นางปัทมาภรณ๑ อาไพกูล
น.ส.วรางคณา นามแสง

2 มิ.ย.60

2476/2560 น.ส.สุพรรณี โชคคุณ
นายไกรศรี เต๎นปักษี
น.ส.ปาริชาต กรวยนอก
นายสุพจน๑ สีสังบุญ
นายนภดล เรืองฤทธิ์

University Putra
Malaysia ประเทศ
มาเลเซีย
แหลํงธรณีวิทยา จ.
สารวจและเก็บข๎อมูลภาพถําย งบแผํนดิน
นครราชสีมา 5 อาเภอ
ในการทาสื่อประชาสัมพันธ๑
อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน อ.ขาม
ทะเลสอ อ.เมือง อ.เฉลิม
พระเกียรติ

21 มิ.ย.60

2762/2560 ดร.วิไลลักษณ๑ นาคศรี
น.ส.กรองแก๎ว เจนจิตไพบูลย๑
น.ส.สุพรรณี โชคคุณ
น.ส.วนิดา คอนจอหอ
น.ส.สุภัทรา บุญลาพู

อาเภอสีคิ้ว อ.สูงเนิน
และอ.เมืองนครราชสีมา

สารวจพิ้นที่เตรียมความพร๎อม งบแผํนดิน
ในการจตัดกิจกรรมแขํงขัน
ถํายภาพมาราธอนงาน
ฟอสเฟลครั้งที่ 4

24-28 มิ.ย.60

2740/2560 นางปัทมาภรณ๑ อาไพกูล

รัฐปีนัง สหพันธรัฐ
มาเลเซีย

3-5 ก.ค.60

2901/2560 ดร.วิฆเนศ ทรงธรรม

จ.ยโสธร

เข๎ารํวมอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพด๎าน
ภาษาตํางประเทศสาหรับ
บุคลากร ของสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
สารวจจากชาวบ๎านพบไม๎
กลายเป็นหินในบํอดินลูกรัง
และอยูํในยุคควอเทอร๑นารี

งบสถาบันภาษา

งบแผํนดิน
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ที่

เรื่อง

1. History of fluvial-marine interaction in Pak
Nam Pran, Pran Buri, Prachuap Khiri Khan,
southern Thailand : a preliminary report
2. A new species of Gomphotherium
(Proboscidea, Mammalia) from China and the
evolution of Gomphoterium in Eurasia
3. Stratigraphy and paleontology of Marine
Permian and Triassic sequences in Nong Prue
District, Kanchanaburi Province, Thailand
4. Diversity of fossil turtles in Thailand
5. Early Mammut from the Upper Miocene of
northern China, and its implications for the
evolution and differentiation of Mammutida
6. A new species of Tetralophodon from the
Linxia Basin and the biostratigrphic
significance of tetralophodont gomphotheres
from the Upper Miocene of northern China
7. Riverine vegetation and environments of a
Late Pleistocene river terrace, Khorat Plateau,
Southeast Asia
8. Variation of fluorescence intensity in
Pleistocene pollen and the correlation of
fluvial deposits in the Khorat Plateau,
Thailand

ว/ด/ป ที่
ตีพิมพ์
2016

ชื่อผู้วิจัย
Wickanet Songtham, Poramita
Phanwong, Parichat Kruainok

2016

Shi-Qi Wang, Yu Li, Jaroon
Duangkrayom, Xiang-Wen, Wen
He & Shan-Qin Chen
2016
Krongkaew Jenjitpaiboon,
Chongpan Chonglakmani and
Pratueng Jintasakul
March 2017 Wilailuck Naksri, Haiyan Tong,
วราวุธ สุธีธร, ประเทือง จินตสกุล
April 2017 WANG Shi-Qi, LI Yu, Jaroon
DUANGKRAYOM, CHEN Shao-Kun,
HE Wen, CHEN Shan-Qin
April 2017 Shi-Qi Wang, Haruo Saegusa,
Jaroon Duangkrayom, Wen He,
Shan-Qin Chen
May 2017

Feng-Chun Yang & Paul J.Grote

May 2017

Feng-Chun Yang & Paul J.Grote
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ที่

เรื่อง

9.

Conservation of flora and fauna at the
Khorat Fossil Museum, Nakhon Ratchasima
10. Plant and fossil plant conservation : a novel
protection strategy in Tak province,
Thailand, toward UNESCO Global Geopark

ที่

เรื่อง

1. Unfavorable storing condition of the Tha
Chang mammalian fossils

ว/ด/ป ที่
ตีพิมพ์
May 2017
2017

ว/ด/ป ที่
ตีพิมพ์
November
2016

ชื่อผู้วิจัย
Paul J.Grote, Wilailuck Naksri, &
Pratueng Jintasakul
Nareerat Boonchai, Pratueng
Jintasakul, Amonruta Boonserm

ชื่อผู้วิจัย

Nuntida Yunkratok, Rattanaphon
Hanta, Wickanet Songtham,
Pratueng Jintasakul
March 2017 จรูญ ด๎วงกระยอม

2. การศึกษาสัตว๑งวงวงในประเทศไทย และการค๎นพบ
สัตว๑งวงวงศ๑แมมมัตติเดครั้งแรกในประเทศไทย
3. การลดการผุพังของซากดึกดาบรรพ๑สัตว๑มีกระดูกสัน March 2017 นันทิดา ยุํนกระโทก, กรองแก๎ว เจนจิต
หลังที่มีแรํไพไรต๑เป็นองค๑ประกอบโดยใช๎สารดูด
ไพบูลย๑, วิไลลักษณ๑ นาคศรี
ความชื้นซิลิก๎าเจล
4. รายการชิ้นสํวนซากดึกดาบรรพ๑สัตว๑มีกระดูกสันหลัง March 2017 กรองแก๎ว เจนจิตไพบูลย๑, นันทิดา ยุํนกระ
ในหมวดหินโคกกรวด แหลํงบ๎านสะพานหิน ตาบลสุร
โทก, วิไลลักษณ๑ นาคศรี
นารี อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ใน
ระยะที่ 1 (พ.ศ.2550-2553)
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ที่
เรื่อง
ว/ด/ป
1 จัดนิทรรศการ “งานสัปดาห๑ห๎องสมุด”
8 ก.ย. 2559
2 โครงการขุดสารวจซากดึกดาบรรพ๑ไดโนเสาร๑ ไทย –
5 ม.ค-25 ก.พ.
ญี่ปุ่น ปี พ.ศ. 2560
60
3 การจัดงาน “สภากาแฟ”
31 ม.ค.60
4 การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมทํองเที่ยวไทย ครั้งที่
2 ก.พ.60
11 ประจาปี 2560
5 รํวมงานและจัดนิทรรศการสตูลจีโอพาร๑ค ฟอสซิลเฟส 1-6 ก.พ.60
ติวัล ครั้งที่ 4
6 การจัดนิทรรศการ “โคราชจีโอพาร๑ค” ในงานฉลอง
23 มี.ค – 3
ชัยชนะของท๎าวสุรนารี ประจาปี 2560
เม.ย 60
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกลยุทธ๑ทาง
19-21 เม.ย 60
การตลาดและการให๎บริการสูํความเป็นเลิศ
8 โครงการแถลงขําวซากดึกดาบรรพ๑ปลาพันธุ๑ใหมํของ
3 พ.ค 60
โลก : ปลาจูแรสซิกโคราช
9 จัดงานฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 4 ประจาปี 2560
15 – 20 ส.ค
60

ที่
เรื่อง
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
คํายเยาวชนนักคิด
วิทยาศาสตร๑
2 โครงการคํายนักวิจัยน๎อย
ตามรอยซากดึกดาบรรพ๑

ว/ด/ป
7 มี.ค 60

หน่วยงาน
รร.จิตรลดา กทม.

30 มิ.ย. 60 รร.ตากพิทยาคม จ.ตาก

สถานที่
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
บ๎านโกรกเดือนห๎า และ บ๎านสะพานหิน
สถาบันวิจัยไม๎กลายเป็นหินฯ
สถาบันวิจัยไม๎กลายเป็นหินฯ
สนามหน๎าที่วําการอาเภอทุํงหว๎า จ.สตูล
ณ บริเวณสวนสุรนารี อาเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ณ บาศญํา บีช โฮเตล แอนด๑ รีสอร๑ท
พัทยากลาง จังหวัดชลุรี
สถาบันวิจัยไม๎กลายเป็นหินฯ
สถาบันวิจัยไม๎กลายเป็นหินฯ

สถานที่
สถาบันวิจัยไม๎กลายเป็นหินฯ

สถาบันวิจัยไม๎กลายเป็นหินฯ
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จัดนิทรรศการ “งานสัปดาห์ห้องสมุด
สถานที่ :โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559
ผลที่ได้รับจากการจัดงาน : เพื่อปลุกจิตสานึกให๎เยาวชนตระหนักถึงการอนุรักษ๑ฟอสซิลไทย และสร๎าง
เครือขํายความรํวมมือเกี่ยวกับซากดึกดาบรรพ๑ในระดับนานาชาติ พร๎อมทั้งเพิ่มชํองทางให๎ประชาสัมพันธ๑
พิพิธภัณฑ๑ไม๎กลายเป็นหินฯ เผยแพรํสูํสาธารณะอยํางกว๎างขวางและเป็นที่รู๎จักเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรูปแบบการจัด
และนาแนะนิทรรศการมุงํ เน๎นในเรื่องไดโนเสาร๑พันธุ๑ใหมํของโลกที่ค๎นพบในตาบลสุรนารี คือ “สิรินธรนํา โคราช
เอนซิส” (Sirindhorna khoratensis) เป็นไดโนเสาร๑กินพืชกลุํมใหญํกลุํมหนึ่งที่มีฟันคล๎ายฟันกิ้งกําอิกัวนํา แตํ
ใหญํกวํากันมาก และจัดเป็นไดโนเสาร๑ขนาดกลางถึงใหญํ จากชั้นหินกรวดมนปนปูนในหมวดหินโคกกรวด อายุ
ประมาณ 115 ล๎านปีกํอน การจัดนิทรรศการในครั้งที่มีนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปให๎ความสนใจเป็น
อยํางมาก
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งาน : โครงการขุดสารวจซากดึกดาบรรพ์ไดโนเสาร์ ไทย – ญี่ปุ่น ปี พ.ศ. 2560
วันที่จัด : วันที่ 5 มกราคม – 25 กุมภาพันธ๑ 2560
สถานที่ขุดสารวจ : ณ บ๎านโกรกเดือนห๎า และ บ๎านสะพานหิน
ผลที่ได้รับจากการจัดงาน : ได๎ดาเนินความรํวมมือกับพิพิธภัณฑ๑ไดโนเสาร๑ฟูกุอิ ประเทศญี่ปุ่น อยํางตํอเนื่อง
เป็นปีที่ 10 ระยะที่ 1 ดาเนินการระหวํางปี พ.ศ.2550-2554 ระยะที่ 2 ดาเนินการระหวํางปี พ.ศ.
2554-2557 และระยะที่ 3 ที่ได๎ดาเนินสารวจระหวํางปี พ.ศ 2558-2561 ซึ่งในปี พ.ศ.2560 ได๎มีการวางแผนขุด
สารวจในแหลํงบ๎านโกรกเดือนห๎า ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ๑และบริเวณบ๎านสะพานหิน เพื่อสร๎างองค๑ความรู๎
ใหมํ อัน เป็ น การขยายขอบเขตพื้น ที่ ของการศึก ษาวิจัยในโครงการ ตลอดจนการพัฒ นาความรํว มมือของ
การศึกษาซากดึกดาบรรพ๑ไดโนเสาร๑และสิ่ งมีชีวิตรํวมยุคในประเทศไทยให๎มีความตํอเนื่อง โดยแหลํงขุดค๎น
ดังกลําวจัดอยูํในหมวดหินโคกกรวด ยุคครีเทเชียส ตอนต๎น ซึ่งการขุดสารวจในแหลํงบ๎านโกรกเดือนห๎า ค๎นพบ
ฟอสซิลทั้งหมด 5,643 ชิ้น ได๎แกํ กระดูกไดโนเสาร๑ ฟัน ไดโนเสาร๑ กิ น เนื้ อ ฟั น จระเข๎ กระดองเตํ า
เกร็ดปลา และการขุดสารวจบริเวณบ๎านสะพานหิน ค๎นพบฟอสซิล ทั้งหมด 1,694 ชิ้น ได๎แกํ กระดูกไดโนเสาร๑
ฟันไดโนเสาร๑ ฟันจระเข๎ กระดองเตํา เกร็ดปลา ฟันปลาฉลามน้าจืด ซึ่งนับวําเป็นแหลํงใหมํที่มีความนําสนใจ
และควรได๎รับการศึกษาความหลากหลายวิวัฒนาการ และการกระจายตัวทางชีวภูมิศาสตร๑อยํางจริงจัง
อีกทั้งสถาบันยังสํงเสริมงานด๎านการบริการวิชาการให๎กับนักเรียน นักศึก ษาและผู๎ที่สนใจ โดยเปิดหลุม
ขุดไดโนเสาร๑และได๎สัมผัสบรรยากาศการขุดไดโนเสาร๑รํวมกับนักวิจัยของสถาบันและนักวิจัยจากพิพิธภัณฑ๑
ไดโนเสาร๑ฟูกุอิ ประเทศญี่ปุ่นอีกด๎วย
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รูปภาพ : บรรยากาศการขุดสารวจซากดึกดาบรรพ์ไดโนเสาร์
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งาน : การจัดงาน “สภากาแฟ”
วันที่จัด : 31 มกราคม 2560
สถานที่จัด : สถาบันวิจัยไม๎กลายเป็นหินฯ
ผลที่ได้รับจากการจัดงาน สถาบันวิจัยไม๎กลายเป็นหินฯ จัดงานสภากาแฟ "ขับเคลื่อนอุทยานธรณีโคราช
(KHORAT GEOPARK) สูํอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก" และทาพิธีเปิดป้ายสานักงานอุทยานธรณีโคราช ณ
พิพิธภัณฑ๑ไม๎กลายเป็นหินฯ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560
โดยมีผู๎ แทนหนํ ว ยงานที่เ กี่ย วข๎ องทั้ง ภาครั ฐ และเอกชน รํว มกิจกรรมอยํางคั บคั่ง รํว มถึ งได๎รั บเกีร ยติจาก
ดร.วิจารย๑ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล๎อม มารํวมเสวนาในครั้งนี้ด๎วย อีกทั้งได๎รับ
เกียรติจากนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู๎วําราชการจังหวัดนครราชสีมามาเป็นประธานในงานดังกลําว
ซึ่ ง ในการเสวนา ผศ.ดร.ประเทื อ ง จิ น ตสกุ ล ผู๎ อ านวยการสถาบั น วิ จั ย ไม๎ ก ลายเป็ น หิ น ฯ และ
ผู๎อานวยการสานักงานอุทยานธรณีโคราช ได๎กลําวถึงการกิจกรรมครั้งนี้วําได๎ระดมสมองจากผู๎เกี่ยวข๎องในพื้นที่ 5
อาเภอ เพื่อเตรียมพร๎อมจัดตั้ง “ อุทยานธรณีโคราช ” ระดับจังหวัด และ เป็นแหํงที่ 2 ของประเทศ ตํอจาก
“อุทยานธรณีสตูล ” และก๎าวสูํระดับโลกตํอไป สิ่งที่ต๎องให๎ความสาคัญคือการสร๎างจิตสานึกความเข๎าใจแกํ
ประชาชนในท๎องถิ่นที่มีแหลํงศึกษา รํวมกันสนับสนุนผลักดันให๎เกิดการอนุรักษ๑ ควบคูํไปกับการทํองเที่ยวเชิง
ธรณีแบบยั่งยืน ซึ่งจะทาให๎ชุมชนได๎รับประโยชน๑จากการอนุรักษ๑ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ซากดึกดาบรรพ๑
มรดกทางธรณีในท๎องถิ่น ให๎คงอยูํอยํางยั่งยืน
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รูปภาพ : การร่วมงานจากแขกผู้มีเกียรติ
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งาน : ร่วมการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 11 ประจาปี 2560
วันที่จัด : 2 กุมภาพันธ๑ 2560
สถานที่จัด : สถาบันวิจัยไม๎กลายเป็นหินฯ
ผลที่ได้รับจากการจัดงาน สํงเสริมด๎านการตลาดและเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ให๎กับอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวที่
มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพได๎มาตราฐาน มีความรับผิดชอบตํอสังคมรวมทั้งสร๎างคุณคําและมูลคําสินค๎าการ
ทํองเที่ยว พร๎อมแสดงเจตนารมณ๑อยํางชัดเจนของการทํองเที่ยวในการสํงเสริมด๎านการตลาดให๎แกํวงการ
อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวไทย และสร๎างการยอมรับใน Quality Symbolic ของรางวัลสูํนานาชาติ เป็นการ
ขยายฐานทางด๎านการตลาดของสถาบัน เพื่อให๎ได๎รับการสนับสนุนและสํงเสริมอยํางตํอเนื่อง ยกยํองเชิดชู และ
เป็นกาลังใจให๎ผลงานที่ได๎รับรางวัลได๎มีพัฒนาการอยํางตํอเนื่อง"ทั้งนี้ ททท. กาหนดจัดการประกวด Thailand
Tourism Award อยํางตํอเนื่องทุก 2 ปี เริ่มตั้งแตํ พ.ศ.2539 - 2553 ในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 11
โดยโครงการ Thailand Tourism Award มี "รางวัลกินรี" เป็นสัญลักษณ๑รางวัลอันทรงคุณคํา ถือเป็น
เครื่องหมายรับประกันคุณภาพสินค๎าทางการทํองเที่ยวของประเทศ (Tourism Accreditation) ที่สร๎างความ
นําเชื่อถือ และได๎รับการยอมรับจากนักทํองเที่ยวทั้งในประเทศและตํางประเทศ
สถาบันได๎เข๎ารํวมประกวดในประเภทแหลํงทํองเที่ยวนันทนาการ เพื่อการเรียนรู๎ โดยมีการต๎อนรับ
คณะกรรมการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ๑ 2560 ที่ผํานมา
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งาน : ร่วมงานและจัดนิทรรศการสตูลจีโอพาร์ค ฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 4
วันที่จัด : 1-6 กุมภาพันธ๑ 2560
สถานที่จัด : สนามหน๎าที่วําการอาเภอทุํงหว๎า จ.สตูล
ผลที่ได้รับจากการจัดงาน การรํวมงานและจัดนิทรรศการสตูลจีโอพาร๑ค ฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 4 นอกจากจะ
เป็นการให๎บริการทางวิชาการเพื่อปลูกจิตสานึกให๎เยาวชนและผู๎สนใจทั่วไปได๎ตระหนักถึงคุณคําของซากดึกดา
บรรพ๑และทรัพยากรธรณี รวมไปถึงการอนุรักษ๑ทรัพยากรของประเทศในรูปแบบการจัดนิทรรศการแล๎ว ยังเป็น
การเพิ่มชํองทางในการประชาสัมพันธ๑อุทยานธรณีโคราชซึ่งเป็นเครือขํายกับอุทยานธรณีสตูล ตามแนวทางการ
พัฒนาของยูเนสโก อีกทั้งประชาสัมพันธ๑สถาบันวิจัยไม๎กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให๎เป็นที่รู๎จักอยํางกว๎างขวางแกํสาธารณะชนอีกด๎วย
การเข๎ารํวมงานและจัดนิทรรศการสตูลจีโอพาร๑ค ฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 4 ในครั้งนี้ ดาเนินการ ณ สนาม
หน๎าที่วําการอาเภอทุํงหว๎า จังหวัดสตูล (รูปที่ 1) โดยเป็นการให๎บริการวิชาการเผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับช๎างดึกดา
บรรพ๑ และประชาสัมพันธ๑แหลํงเรียนรู๎และแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติในเขตอุทยานธรณีโคราช รายละเอียด
ดังตํอไปนี้
ช้างดึกดาบรรพ์
พื้น ที่ จั ง หวัด นครราชสี ม า เป็ น พื้ น ที่ ซึ่ ง มีค วามส าคั ญ และโดดเดํน ในระดับ นานาชาติ สํ ว นหนึ่ ง นั้ น
เนื่องมาจากการพบซากช๎างดึกดาบรรพ๑ อายุระหวําง 16 – 0.01 ล๎านปีกํอน ในเขตตาบลทําช๎าง-ช๎างทอง อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ มากถึง 10 สกุล จาก 54 สกุล ที่พบทั่วโลก คิดเป็น ร๎อยละ 18.5 ของช๎างดึกดาบรรพ๑ทั้งหมด
ทั่วโลก ประกอบไปด๎วย
1. ช๎างงาจอบ โปรไดโนธีเรียม (Prodeinotherium)
2. ช๎างสี่งา กอมโฟธีเรียม (Gomphotherium)
3. ช๎าง ไซโกโลโฟดอน (Zygolophodon)
4. ช๎างงาเสียม โปรตานันคัส (Protanancus)
5. ช๎างสเตโกโลโฟดอน (Stegolophodon)
6. ช๎างไซโนมาสโตดอน (Sinomastodon)
7. ช๎างสี่งา เตตระโลโฟดอน (Tetralophodon)
8. ช๎างงาจอบ ไดโนธีเรียม (Deinotherium)
9. ช๎างสเตโกดอน (Stegodon)
10. ช๎างเอเชียหรือช๎างอินเดีย (Elephas)
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รูปภาพ : การเข้าร่วมการจัดนิทรรศการของสถาบันฯ
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งาน : การจัดนิทรรศการ “โคราชจีโอพาร๑ค” ในงานฉลองชัยชนะของท๎าวสุรนารี ประจาปี 2560
วันที่จัด : วันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน 2560
สถานที่จัด : ณ บริเวณสวนสุรนารี อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ผลที่ได้รับจากการจัดงาน : เพื่อประชาสัมพันธ๑โคราชจีโอพาร๑คหรืออุทยานธรณีโคราช ให๎ประชาชนรู๎จัก
ความหมายของจีโอพาร๑ควําเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร๑บริเวณลุํมน้าละตะคองตอนกลาง-ตอนลําง ในเขตอาเภอสี
คิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เมืองฯ และเฉลิมพระเกียรติ ในจังหวัดนคราชสีมา เป็นมรดกทางธรณีวิทยา มีคุณคําใน
ระดับนานาชาติ รวมทั้งแหลํงนิเวศวิทยาและวัฒนธรรมที่ชุมชนท๎องถิ่นรํวมกันอนุรักษ๑ศึกษาและใช๎ประโยชน๑
อยํางบูรณาการผํานกิจกรรมการทํองเที่ยวอยํางยืน
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งาน : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกลยุทธ๑ทางการตลาดและการให๎บริการสูํความเป็นเลิศ
วันที่จัด : วันที่ 19-21 เมษายน 2560
สถานที่จัด : ณ บาศญํา บีช โฮเตล แอนด๑ รีสอร๑ท พัทยากลาง จังหวัดชลบุรี
ผลที่ได้รับจากการจัดงาน : เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ เทคนิคและ กลยุทธ๑ทางการตลาด และพัฒนา
บุคลากรให๎มีจิตในการบริการเพื่อสร๎างความประทับใจกับลูกค๎า พร๎อมทั้งรู๎วิธีการจัดการ แก๎ปัญหาตํางๆ ได๎ อีก
ทั้งสามารถนาความรู๎ ที่ได๎รับและแนวทางตํางๆ ไปประยุกต๑ใช๎ กับตนเองได๎อยํางเหมาะสม และนาไปพัฒนา
องค๑กรให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกด๎วย ทั้งนี้ยังได๎จัดศึกษาดูงานให๎แกํบุคลากรด๎วยเพื่อให๎บุคลากรเปิดโลก
ทัศน๑และมุมมองใหมํๆ เพื่อนามาปรับใช๎ในงานที่ปฏิบัติให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมอบรมเข๎าใจกลยุทธ๑การตลาดขององค๑กร
2. เพื่อให๎บุคลากรมีความรู๎ เทคนิค กลยุทธ๑ทางการตลาดไปประยุกต๑ในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อพัฒ นาบุ คลากรให๎มี จิ ตใจแหํ งการบริการ รู๎วิธีการจัดการกับลู กค๎าที่มีพฤติกรรมและปัญหา
ที่ตํางกัน
4. เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมอบรมมีความรู๎เกี่ยวกับแนวทางการให๎บริการและการสร๎างบริการที่ ประทับใจตาม
บทบาทหน๎าที่ของตนเอง

63

งาน : โครงการแถลงขําวซากดึกดาบรรพ๑ปลาพันธุ๑ใหมํของโลก : ปลาจูแรสซิกโคราช
วันที่จัด : วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
สถานที่จัด : ณ สถาบันวิจัยไม๎กลายเป็นหินฯ
ผลที่ได้รับจากการจัดงาน :
สถาบันได๎ค๎นพบปลาสายพันธุ๑ใหมํของโลก คือปลาโคราช อิกธิส จิบบัส โดย
การศึกษาวิจัยโดย ดร.อุทุมพร ดีศรี , Dr.Cavin และ ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล ผู๎อานวยการสถาบัน และ
สถาบันได๎มีการจัดอบรมซากดึกดาบรรพ๑ปลาพันธุ๑ใหมํของโลก(คาสั่งอบรมที่ มรนม2041/2560 )เพื่อเป็นการ
ถํายทอดองค๑ความรู๎ใหมํจากนักวิจัย โดย ดร.อุทุมพร ดีศรี อาจารย๑และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แกํบุคลากรของสถาบันรวมถึงมัคคุเทศก๑ด๎วย เพื่อให๎มัคคุเทศก๑ได๎ นาองค๑รู๎เรื่องปลาสายพันธุ๑ใหมํไปถํายทอดแกํ
นักทํองเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่เข๎ามาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ๑ และจากการอบรมนี้ได๎จัดทาเป็นคูํมือการนาชม
สาหรับมัคคุเทศก๑เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่ถูกต๎องกํอนนาไปเผยแพรํตํอไป ทั้งนี้ข๎อมูลปลาสายพันธุ๑ใหมํนี้ค๎นพบที่ บ๎าน
โนนสาวเอ๎ ต.วังหมี อ.วังน้าเขียว จ.นครราชสีมา เป็นปลากระดูกแข็งที่อาศัยอยูํในน้าจืด อยูํในยุคจูแรสซิกตอน
ปลายถึงครีเทเชียสตอนต๎น ประมาณ 150 ล๎านปีกํอน อยู๐ในหมวดหินภูกระดึง เป็นปลากลุํมแรกๆ ของสาย
วิวัฒนาการปลาในกลุํมเดียวกับปลาการ๑ และเป็นหลักฐานแสดงถึงความหลากหลายของปลากลุํมดังกลําวใน
หมวดหินภูกระดึงของประเทศไทย
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งาน : จัดงานฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 4 ประจาปี 2560
วันที่จัด : วันที่ 15 – 20 สิงหาคม 2560
สถานที่จัด : ณ พิพิธภัณฑ๑ไม๎กลายเป็นหินฯ
ผลที่ไ ด้รั บจากการจั ดงาน : อุทยานธรณีโ คราช หรือ Khorat Geopark
เป็นโปรแกรมอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ โปรแกรมหนึ่งของยูเนสโก คล๎ายกับมรดกโลก (World Heritage) และพื้นที่สงวนชีวมณฑล
(Biosphere Reserve Area) แตํ 2 โปรแกรมหลังนี้เน๎นการอนุรักษ๑หรือการวิจัย ขณะที่อุทยานธรณี (Geopark)
เน๎นการอนุรักษ๑รํวมกับการทํองเที่ยวเชิงธรณีแบบยั่งยืน ซึ่งทาให๎ชุมชนท๎องถิ่นได๎รับประโยชน๑จากการอนุรักษ๑
มรดกทางธรณีในท๎องถิ่น ด๎วย ทั้งในรูปงานอาชีพบริการตํางๆ ที่เพิ่มขึ้น การผลิตและจาหนํายสินค๎าเกษตรและ
หัตกรรมของท๎องถิ่น ที่เป็นอัตลักษณ๑หรือเอกลักษณ๑ รวมทั้งงานอาชีพใหมํที่เกิดจากการลงทุนในโครงการตํางๆ
จากภาครัฐและเอกชนในด๎านที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยว โดยอุทยานธรณีโคราช มีอาณาบริเวณอยูํในพื้นที่ 5
อาเภอ คือ อาเภอสีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เมืองนครราชสีมา และอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันวิจัยไม๎กลายเป็นหินฯ ตระหนักถึงคุณคําความสาคัญของซากดึกดาบรรพ๑ จึงได๎มีการอนุรักษ๑
ในรูปแบบพิพิธภัณฑ๑ ทั้งพิพิธภัณฑ๑ไม๎กลายเป็นหิน พิพิธภัณฑ๑ช๎างดึกดาบรรพ๑และพิพิธภัณฑ๑ไดโนเสาร๑ และ
ทางสถาบันได๎จัดงานมหกรรมฟอสซิลหรือฟอสซิลเฟสติวัล มาแล๎ว 3 ครั้ง ตั้ งแตํปี 2554 ปี 2557 และปี 2559
ที่ผํานมา โดยได๎รับความสนใจจากนักเรียน ครูอาจารย๑ นักวิชาการ ประชาชนทั่วไปและนักทํองเที่ยวเป็นอยําง
มาก ดังนั้น ในปี 2560 นี้ ทางสถาบันจึงมีแผนดาเนินงานตามโครงการนี้ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ๑พิพิธภัณฑ๑ใน
ฐานะแหลํงทํองเที่ยวที่โดดเดํนของจังหวัดนครราชสีมา และเป็นศูนย๑กลางการบริหารของอุทยานธรณีโคราช 5
อาเภอของจั งหวัดนครราชสี มา และเพื่อการประชาสั มพันธ๑ส ถาบันและมหาวิทยาลั ย สูํ การรับรู๎ ในวงกว๎า ง
ระดับชาติมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดงานฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 4 ในชํวงวันที่ 15 - 20 สิงหาคม 2560 รวมระยะเวลา 6 วัน
ณ บริเวณสถาบันวิจัยไม๎กลายเป็นหิน ฯ
2.2 เพื่อยกระดับพัฒนาและประชาสัมพันธ๑แหลํงทํองเที่ยวของอุทยานธรณีโคราช รวมทั้งพิพิธภัณฑ๑
ไม๎กลายเป็นหินที่เป็นศูนย๑กลางการบริหารของอุทยานธรณีโคราช 5 อาเภอ ของจังหวัด
นครราชสีมา
2.3 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนด๎านธรณีวิทยาและซากดึกดาบรรพ๑ของโรงเรียนและ
สถาบันตําง ๆ ตั้งแตํระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา
2.4 เพื่อสร๎างเครือขํายความรํวมมือระหวํางองค๑กรหรือบุคคลที่เกี่ยวข๎องกับฟอสซิล และอุทยานธรณี
2.5 เพื่อการประชาสัมพันธ๑สถาบันและมหาวิทยาลัยในพันธกิจอนุรักษ๑ทรัพยากรฟอสซิลของท๎องถิ่น
สูํการรับรู๎ในระดับประเทศ

65

66

สถาบันได๎จัดโครงการบริการวิชาการขึ้น ซึ่งกิจกรรมในการอบรมได๎แบํงฐานกิจกรรมการเรียนรู๎
ออกเป็น 3 ฐาน ได๎แกํ 1) ฐานแผํนเปลือกโลกและการเคลื่อนที่ 2) ฐานลาดับชั้นหิน และ 3) ฐานกระบวนการ
เกิดไม๎กลายเป็นหิน ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อให๎ผู๎ เข๎ารํวมอบรมได๎มีความรู๎และพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร๑ผํานการปฏิบัติการที่เกี่ยวข๎องกับกระบวนการซากดึกดาบรรพ๑ตํอไป
งาน : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนนักคิดวิทยาศาสตร์
วันที่จัด : วันที่ 7 มีนาคม 2560
สถานที่จัด : ณ พิพิธภัณฑ๑ไม๎กลายเป็นหินฯ
หน่วยงาน : รร.จิตรลดา กรุงเทพฯ
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งาน : โครงการค่ายนักวิจัยน้อยตามรอยซากดึกดาบรรพ์
วันที่จัด : วันที่ 30 มิถุนายน 2560
สถานที่จัด : ณ พิพิธภัณฑ๑ไม๎กลายเป็นหินฯ
หน่วยงาน : รร.ตากพิทยาคม จังหวัด ตาก

รายงานประจาปีงบประมาณ 2560 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ทีป่ รึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ เพ็ชรประยูร
ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี
ดร.ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ์

คณะผู้จัดทา
นางปัทมาภรณ์ อาไพกูล
นางสาวนุชนารถ จันทร์พิทักษ์
นางสาวนัทภร อาษาสุวรรณ
บุคลากรทุกท่านในสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน

ออกแบบปก : นางสาวปาริชาต กรวยนอก
เผยแพร่โดย
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
184 ถนนมิตรภาพ หนองปลิง หมู-่ 7 บ้านโกรกเดือนห้า ตาบลสุรนารี อาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร : 044-370739-41
โทรสาร : 044-370742 Website : http://www.khoratfossil.org

ขอขอบคุณ
บุคลากรทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลอย่างดียิ่ง

