
สถาบันวิจยัไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับปีสิ้นสุด  วันที ่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(1) 

การควบคุมที่มีอยูแ่ล้ว 
 
 
 
 

(2) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 
 

(3) 

ความเสี่ยงทีย่ังมีอยู ่
 
 
 
 

(4) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(6) 

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

 
(7) 

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

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

 
 
 
 
สถาบันมีเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านซากดึกด า
บรรพ์ท้ังระดบัท้องถิ่นและ
นานาชาติ พร้อมท้ังได้
แลกเปลีย่นความรู้จาก
บุคลากรที่มคีวาม
เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นเพิ่ม
มากขึ้น  

 
 
 
 
สถาบันยังมีความเสีย่งใน
เรื่องของงบประมาณ
ข้อมูลเวลารวมถึงเนื้อหา 
รายละเอียดอื่นๆจึงท าให้
การจัดการสร้างเครือข่าย
ด้านซากดึกด าบรรพ์ ทั้ง
เครือข่ายภายและ
ภายนอกประเทศท าให้
เกิดความล่าช้า 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

ผู้อ านวยการ/         
รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายวิจัย 

 
 
 
 
 

แบบ ปย. 2 



กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมที่มีอยู ่
 
 

(2) 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

 
 

(3) 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
 
 

(4) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(6) 

หมายเหตุ 
รายงานรอบ12เดือน        
( 1 ตุลาคม 2557 -         
12 ตุลาคม 2558 ) 

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

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

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

 
 

- 

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

 
 
-รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิจัย 
 
 

 
 
 

2.2 โครงการพัฒนาการตลาด
และการประชาสมัพันธ ์
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปได้รับ
ทราบกิจกรรมต่างๆ ที่เกีย่วกับ
สถาบันเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

 
 
สถาบันมีบุคลากรพร้อม
ด้านประชาสัมพันธ์และ
การตลาด 

 
 
สถาบันควรจะมีแผนการ
ตลาดและการ
ประชาสมัพันธ์อย่าง
ชัดเจน พร้อมท้ังติดตาม
ผล เพื่อมาพิจารณา
หาทางการแก้ไขด้าน 

 
 
จากแบบส ารวจความคดิ
เห็นของนักท่องเที่ยว คือ
ต้องการให้มีการ
ประชาสมัพันธ์เพิ่มมากข้ึน
และช่องทางในการ
ประชาสมัพันธ์มีจ านวน 

 
 
- จัดท าแผนการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์ของ
สถาบันให้ชัดเจน 
- ควรมีการประสานงาน
กับหน่วยงานหรือ
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ 

 
 
หัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
 

 
 
สถาบันอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินงานการจดัท าแผน 
กลยุทธ์ด้านการตลาดเพื่อ
เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานให้ประสบ
ผลส าเร็จ 
 
 



กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมที่มีอยู ่
 
 
 

(2) 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

 
 

(3) 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
 
 
 

(4) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(6) 

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

(7) 
  การตลาดและการ

ประชาสมัพันธ์ 
น้อยเนื่องมาจาก
งบประมาณด้านนีม้ีอย่าง
จ ากัด 

การท่องเที่ยวเพื่อเป็นอีก
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
- ควรหาช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ 
หลากหลายช่องทาง  
เช่น วิทยุ โทรทัศน์ 
อินเตอร์เนต็ นิตยสาร 
วารสาร นิทรรศการ
เคลื่อนที่ เป็นต้น 

  

2.3 โครงการรักษาความ
ปลอดภัยในสถาบัน ด้านชีวิต
และทรัพย์สิน  
(ระบบกล้องวงจรปิด) 
เพื่อพัฒนาระบบรักษาความ
ปลอดภัย ด้านกล้องวงจรปดิ
ภายในสถาบันฯ ให้มี
ประสิทธิภาพ 

มีระบบกล้องวงจรปิด
และสามารถบันทึก
ข้อมูลเพื่อดูย้อนหลังได ้

ระบบกล้องวงจรปดิยังไม่
ทั่วถึงบางอาคารยังไม่มี
ระบบการติดตั้ง 

จ านวนกล้องวงจรปิดยังไม่
เพียงพอ 

-จัดสรรงบประมาณการ
ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด 
-จัด รปภ.ดูแลในจุดทีย่ัง
ไม่ได้ตดิดั้งกล้องวงจรปิด 

หัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

 

3. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
3.1 การปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบต่างๆ ของทาง
ราชการ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานตาม 
กฎ ระเบยีบของสถาบัน และ
ระบบราชการ 

 
สถาบันมีการศึกษา กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับใน
การปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง
ข้อปฏิบัติต่างๆ จาก
ผู้เชี่ยวชาญและ
เจ้าหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
จากการปฏิบตัิงานของแต่
ละฝา่ยมีแนวทางการ
ปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน
ออกไป 

 
- บุคลากรมีความแม่นย า
ในกฎ ระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ไม่เพียงพอ 
 

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

 
หัวหน้าส านักงาน

ผู้อ านวยการ 
 

 
สถาบันมีโครงการจดัท าคู่มือ
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ในการ
ปฏิบัติงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
และเพื่อการด าเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน 



กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมที่มีอยู ่
 
 
 

(2) 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

 
 

(3) 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
 
 
 

(4) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(6) 

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

(7) 
    ทบทวนเพื่อให้การ

ปฏิบัติงานเป็นไปใน
แนวทางร่วมกันอย่าง
ถูกต้อง 

  

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

มีบุคลากรปฏิบตัิงาน
ด้านการเงิน 

-บุคลากรยังมคีวามรู้
เกี่ยวกับระเบียบการเงิน
การคลังไม่ชัดเจนพอ 
-บุคลากรไม่ทราบถึงกฎ
และระเบียบใหม่ๆ 

- บุคลากรขาดความ
แม่นย าในระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ 
- บุคลากรขาดการรับรู้
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและ
ทันสมัยในเรื่องของ
ระเบียบการเงินการคลัง 

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

หัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

 

                    
  
 

                                      
         ชื่อผู้รายงาน       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง  จินตสกุล) 

   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 

      วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 


