
                                 แบบ  ปย.2 

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(1) 

การควบคุมที่มีอยู่แล้ว 
 
 
 
 

(2) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 
 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 
 
 

(4) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(6) 

หมายเหตุ 
รายงานรอบ 
12 เดือน 

(1ตุลาคม2558 –  
30 ตุลาคม 2559) 

(7) 
 

1.ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ 
1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตร
บรรพชีวิน 
วัตถุประสงค ์
ผลิตหลักสูตรทางด้านบรรพ
ชีวินวิทยาและเพื่อเปิด
หลักสตูรในระดับปริญญาโท
และปรญิญาเอกให้กับ
มหาวิทยาลยั 

1.หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
บรรพชีวินวิทยา ไดร้ับ
ความเห็นชอบหลักสูตร
จากส านักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา เมื่อวันท่ี 8 
พ.ค.2558 
2.หลักสูตรวิทยาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
บรรพชีวินวิทยา อยู่
ระหว่างการด าเนินการ
แก้ไขตามความเห็น
คณะกรรมการประจ า
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
 

1.สถาบันมีการเปิดสอน
หลักสตูรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
บรรพชีวินวิทยาในต้นป ี
2559 
2.หลักสูตรวิทยาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
บรรพชีวินวิทยาได้น าผล
การวิพากษ์มาปรับแกไ้ข
เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการ ทางคณะผู้
ด าเนินงานได้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสตูร
เพื่อเสนอต่อคณะ
วิทยาศาสตร์ต่อไป 
 
 

1.บุคลากรลาออกท าให้
ศักยภาพของอาจารย์
ประจ าหลักสตูรไม่เป็นไป
ตามที่ก าหนด 
2.ในการจัดท าหลักสูตร
เป็นงานท่ีใช้ความละเอียด
ถี่ถ้วน ในการจัดท าในส่วน
ของเนื้อหาและในส่วนของ
ข้อมูลอื่นๆ จึงท าให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความล่าช้าท าให้ความ
ต่อเนื่องของเอกสารไม่
สมบูรณ ์

1.สรรหาบุคลากรที่มีคณุวุฒิ
ตรงตามสาขาวิชาบรรพชีวิน
วิทยา 
 

2.มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิพากษ์
หลักสตูร มีการจัดวิพากษ์
หลักสตูรพร้อมทั้งปรับแก้ไข
งานตามทีค่ณะกรรมการได้
เสนอแนะเพื่อน าหลักสตูร
เสนอต่อคณะวิทยาศาสตร์
และมหาวิทยาลัยตามล าดับ 

 

 

รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิจัยและบริการ  
วิชาการ / 
พฤษภาคม  
 2559 

 



กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(1) 

การควบคุมที่มีอยู่แล้ว 
 
 
 
 

(2) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 
 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 
 
 

(4) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(6) 

หมายเหตุ 
รายงานรอบ 
12 เดือน 

(1ตุลาคม2558 –  
30 ตุลาคม 2559) 

(7) 
 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
2.1 โครงการพัฒนาการตลาด
และการประชาสมัพันธ ์
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปได้รับ
ทราบกิจกรรมต่างๆ ที่เกีย่วกับ
สถาบันเพิ่มมากยิ่งขึ้นรวมไปถึง
การกระตุ้นยอดนักท่องเที่ยวให้
เพิ่มจ านวนข้ึน 

 
 
สถาบันมีบุคลากรพร้อม
ด้านประชาสัมพันธ์และ
การตลาด 

 
 
สถาบันควรจะมีแผนการ
ตลาดและการ
ประชาสมัพันธ์อย่าง
ชัดเจน พร้อมท้ังติดตาม
ผล เพื่อมาพิจารณา
หาทางการแก้ไขด้าน
การตลาดและการ
ประชาสมัพันธ์ 

 
 
-จากแบบส ารวจความคิด
เห็นของนักท่องเที่ยว คือ
ต้องการให้มีการ
ประชาสมัพันธ์เพิ่มมากข้ึน
และช่องทางในการ
ประชาสมัพันธ์มีจ านวน
น้อยเนื่องมาจาก
งบประมาณด้านนีม้ีอย่าง
จ ากัด 
-เจ้าหน้าท่ีทั้งฝ่าย  
ประชาสมัพันธ์และ
การตลาดยังไม่มี 
ประสบการณ์ในการ
ท างานด้านนี้มากพอ 
 

 
 
- มีการจัดท าแผนการตลาด
และการประชาสัมพันธ์ของ
สถาบันชัดเจนยิ่งข้ึน 
- ควรมีการประสานงานกับ
หน่วยงานหรือเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
เพื่อเป็นอีกช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ 
- ควรหาช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์หลากหลาย
ช่องทาง  
เช่น วิทยุ โทรทัศน์ 
อินเตอร์เนต็ นิตยสาร 
วารสาร นิทรรศการ
เคลื่อนที่ เป็นต้น 
-สร้างเพจขึ้นมาเพื่อเพ่ิม
ช่องทางในการ
ประชาสมัพันธ์ให้มากข้ึน 
 

 
 
หัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการ/ 
มิถุนายน 2559 

 
 
สถาบันอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินงานการจดัท าแผน 
กลยุทธ์ด้านการตลาดเพื่อ
เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานให้ประสบ
ผลส าเร็จ 
 
 



กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(1) 

การควบคุมที่มีอยู่แล้ว 
 
 
 
 

(2) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 
 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 
 
 

(4) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(6) 

หมายเหตุ 
รายงานรอบ 
12 เดือน 

(1ตุลาคม2558 –  
30 ตุลาคม 2559) 

(7) 
 

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

-มีระบบกล้องวงจรปิด
และสามารถบันทึก
ข้อมูลเพื่อดูย้อนหลังได ้
-มีการสร้างก าแพง
ครอบคลมุพื้นที่ของ
พิพิธภัณฑ ์

ระบบกล้องวงจรปดิมี
เฉพาะอาคารไม้กลายเป็น
หิน 

จ านวนกล้องวงจรปิดและ
จุดที่ต้องติดตั้งยังมไีม่
เพียงพอ 

-จัดสรรงบประมาณการตดิตั้ง
ระบบกล้องวงจรปดิ 
-จัด รปภ.ดูแลในจุดทีย่ังไมไ่ด้
ติดดั้งกล้องวงจรปดิ 

หัวหน้าส านักงาน /
งานอาคารสถานท่ี/ 
กันยายน 2559 

งบประมาณมไีม่เพียงพอใน
แต่ละตึกต้องมีการของบที
ละปีงบประมาณท าให้
สถาบันยังไมส่ามารถจัดท า
ระบบกล้องวงจรปดิทุก
อาคาร 

2.3โครงการรักษาความ
ปลอดภัยในสถาบัน ด้านชีวิต
และทรัพย์สิน  
 (ห้องปฐมพยาบาล) 
วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้การปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้นเป็นไปอย่างทัน
เหตุการณ์ 

มีชุดกล่องปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 

 สถาบันควรจัดสรร
งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุ
ในการจัดหาวสัดุอุปกรณ์
ในการจัดท าห้องปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

1. สถาบันขาดการอบรม
ในเรื่อง การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 
2. สถาบันขาดอุปกรณ์ใน
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ไว้ส าหรับนักท่องเที่ยว
และบุคลากร 
3. สถาบันขาดบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ด้านการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

1.จัดสรรงบประมาณในการ
ติดตั้งห้องปฐมพยาบาล 
2. สถาบันควรมีการอบรมผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
3.สถาบันควรมจีุดบริการใน
เรื่องการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่
ทันสมัย สะอาด พร้อมท่ีจะใช้
งาน 
 
 
 

หัวหน้าส านักงาน /
กันยายน 2559 

-ยังไม่มีงบประมาณในการ
จัดสรรเรื่องของห้อง
พยาบาลภายในพิพิธภัณฑ ์



กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(1) 

การควบคุมที่มีอยู่แล้ว 
 
 
 
 

(2) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 
 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 
 
 

(4) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(6) 

หมายเหตุ 
รายงานรอบ 
12 เดือน 

(1ตุลาคม2558 –  
30 ตุลาคม 2559) 

(7) 
 
 

2.4โครงการรักษาความ
ปลอดภัยในสถาบันด้านชีวิต
และทรัพย์สิน 
(ชุดอุปกรณป์้องกันภัยทางน้ า) 
วัตถุประสงค ์
เพื่อช่วยเหลือและลดความ
เสี่ยงจากการเกิดอุบตัิเหตุทาง
น้ า 

-มีการกั้นรั้วบรเิวณสระ
น้ าของสถาบัน 
-มี ร.ป.ภ คอยสังเกตุ
การณด์ูแลความ
ปลอดภัย 

-การกั้นรั้วยังไมร่อบสระ
น้ า 
-ร.ป.ภ อาจยังดูแลไม่
ทั่วถึง 
 

-ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันภัย
ทางน้ า 
-ไม่มีบุคลากรที่มคีวามรู้ใน
ด้านการปฐมพยาบาลทาง
น้ า 
-จ านวน ร.ป.ภ. มไีม่
เพียงพอ 

-จัดสรรงบประมาณในการ
จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยทาง
น้ าและการกั้นรั้วให้รอบสระ
น้ า 
-มีการอบรมบคุลากรในเรื่อง
การปฐมพยาบาลทางน้ า 
 

รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบรหิาร/หัวหน้า
ส านักงาน/หัวหน้า
งานอาคารสถานท่ี 

ปีงบประมาณ 2560 คาดว่า
จะมีการของบประมาณเพื่อ
จัดท ารั้วรอบสระน้ า 

3. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
3.1 การปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบต่างๆ ของทาง
ราชการ 
วัตถุประสงค ์
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/ 
ธันวาคม 2558 

 
สถาบันมีโครงการจดัท าคู่มือ
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ในการ
ปฏิบัติงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
และเพื่อการด าเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                             ชื่อผู้รายงาน                    
                                                                                                                                                       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง  จินตสกุล) 

                                                                                                                                         ต าแหน่ง            ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยไมก้ลายเป็นหินฯ 
                                                                                                                                                           วันท่ี 31 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2559 



 

                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

   
 


