
                                 แบบ  ปย.2 

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) รอบปีงบประมาณ 2560 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(1) 

การควบคุมที่มีอยู่แล้ว 
 
 
 
 

(2) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 
 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 
 
 

(4) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(6) 

หมายเหตุ 
 (7) 

 

1.ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ 
1.1 โครงการเพ่ือจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ของสถาบัน 
วัตถุประสงค ์
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้
ครอบคลุมทุกโครงการ 

มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ระยะยาวพ.ศ.2558-2561  

การจัดท าโครงการไม่เป็นไปตาม
แผนยุทธศาสตร ์

ยังไม่มีการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ระยะสั้นจึงท าให้
แผนยุทธศาสตร์ยังไม่ครอบคลมุ
ทุกโครงการ  

จัดท าแผนยุทธศาสตร์รายปีให้
ครอบคลมุตามโครงการแต่ละ
โครงการให้ชัดเจน 

ผู้อ านวยการ/            
รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายบรหิาร/หัวหน้า
ส านักงาน 

 

1.2 โครงการพัฒนาหลักสูตร
บรรพชีวิน 
วัตถุประสงค ์
ผลิตหลักสูตรทางด้านบรรพ
ชีวินวิทยาและเพื่อเปิด
หลักสตูรในระดับปริญญาโท 

1.มีหลักสตูรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรพ
ชีวินวิทยา ได้รับความ
เห็นชอบหลักสตูรจาก
ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เมื่อวันท่ี 8 พ.ค.
2558 
 

1.สถาบันมีการเปิดสอน
หลักสตูรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรพชีวิน
วิทยาในต้นปี 2559 
 
 

1.ผู้สมัครเรียนไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
2.บุคลากรลาออกท าให้
ศักยภาพของอาจารย์ประจ า
หลักสตูรไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 
3.ในการจัดท าหลักสูตรเป็นงาน
ที่ใช้ความละเอียดถี่ถ้วน ในการ
จัดท าในส่วนของเนื้อหาและใน
ส่วนของข้อมูลอื่นๆ จึงท าให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
ล่าช้าท าให้ความต่อเนื่องของ
เอกสารไมส่มบูรณ ์

1.ประชาสัมพันธ์เรื่องการเปดิ
สอนหลักสูตรทางดา้นบรรพชีวิน
วิทยาในระดับปริญญาโท 
2.สรรหาบุคลากรที่มีคณุวุฒิตรง
ตามสาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา 
3.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร มีการจัด
วิพากษ์หลักสูตรพร้อมท้ัง
ปรับแก้ไขงานตามที่
คณะกรรมการได้เสนอแนะเพื่อ
น าหลักสตูรเสนอต่อคณะ
วิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย
ตามล าดับ 
 

รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิจัยและบริการ  
วิชาการ  
 

 



กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(1) 

การควบคุมที่มีอยู่แล้ว 
 
 
 
 

(2) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 
 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 
 
 

(4) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(6) 

หมายเหตุ 
) 

(7) 
 
 

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

 
 
สถาบันมีบุคลากรพร้อมด้าน
ประชาสมัพันธ์และการตลาด 

 
 
สถาบันควรจะมีแผนการตลาด
และการประชาสัมพันธ์อย่าง
ชัดเจน พร้อมท้ังติดตามผล เพื่อ
มาพิจารณาหาทางการแกไ้ข
ด้านการตลาดและการ
ประชาสมัพันธ์ 

 
 
-จากแบบส ารวจความคิดเห็น
ของนักท่องเที่ยว คือต้องการให้
มีการประชาสัมพันธ์เพิม่มากข้ึน
และช่องทางในการ
ประชาสมัพันธ์มีจ านวนน้อย
เนื่องมาจากงบประมาณด้านนี้มี
อย่างจ ากัด 
-เจ้าหน้าท่ีทั้งฝ่าย  
ประชาสมัพันธ์และการตลาดยัง
ไม่มี ประสบการณ์ในการท างาน
ด้านนี้มากพอ 
 

 
 
- มีการจัดท าแผนการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์ของสถาบัน
ชัดเจนยิ่งข้ึน 
- ควรมีการประสานงานกับ
หน่วยงานหรือเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อ
เป็นอีกช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ 
- ควรหาช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์หลากหลาย
ช่องทาง  
เช่น วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต 
นิตยสาร วารสาร นิทรรศการ
เคลื่อนที่ เป็นต้น 
-สร้างเพจขึ้นมาเพื่อเพ่ิมช่องทาง
ในการประชาสมัพันธ์ให้มากข้ึน 

 
 
หัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(1) 

การควบคุมที่มีอยู่แล้ว 
 
 
 
 

(2) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 
 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 
 
 

(4) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(6) 

หมายเหตุ 
 (7) 

 

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

มีการตดิตั้งระบบกล้องวงจร
ปิดแล้วทั้งหมด 21 ตัว 
อาคารไม้กลายเป็นหิน 10 ตัว 
อาคารช้างดึกด าบรรพ์ 10 ตัว  
จุดขายของที่ระลึก 1 ตัว 
 

การติดตั้งระบบกล้องปิดยังมี
อาคารที่ยังไมไ่ดต้ิดตั้งดังน้ี 
อาคารไดโนเสาร ์
ทางออกด้านหลังอาคารสริินธร 
อาคารวิจัย1  2 และ3 

จ านวนกล้องวงจรปิดและจุดที่
ต้องติดตั้งยังมไีม่เพียงพอ 

-จัดสรรงบประมาณการตดิตั้ง
ระบบกล้องวงจรปดิ 
-จัด รปภ.ดูแลในจุดทีย่ังไมไ่ด้ตดิ
ดั้งกล้องวงจรปิด 

หัวหน้าส านักงาน /
งานอาคารสถานท่ี 
 

 

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

มีชุดกล่องปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 

 สถาบันควรจัดสรรงบประมาณ
เพื่อจัดซื้อวัสดุในการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ในการจดัท าห้องปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

1. สถาบันขาดการอบรมในเรื่อง 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
2. สถาบันขาดอุปกรณ์ในการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไวส้ าหรับ
นักท่องเที่ยวและบุคลากร 
3. สถาบันขาดบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ด้านการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

1.จัดสรรงบประมาณในการตดิตั้ง
ห้องปฐมพยาบาล 
2. สถาบันควรมีการอบรมผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 
3.สถาบันควรมจีุดบริการในเรื่อง
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อม
ทั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัย สะอาด 
พร้อมท่ีจะใช้งาน 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าส านักงาน   



กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(1) 

การควบคุมที่มีอยู่แล้ว 
 
 
 
 

(2) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 
 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 
 
 

(4) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(6) 

หมายเหตุ 
 (7) 

 

2.4โครงการรักษาความ
ปลอดภัยในสถาบันด้านชีวิต
และทรัพย์สิน 
(ชุดช าระล้างฉุกเฉินหน้า
ห้องปฏิบตัิการวิจยั ) 
วัตถุประสงค ์
เพื่อช่วยเหลือและลดความ
เสี่ยงจากการเกิดอุบตัิเหตุ
ฉุกเฉิน 

มีคู่มือแสดงข้ันตอนการ
ปฏิบัติการห้องวิจัย 

จัดสรรงบประมาณจัดหาชุด
ช าระล้างฉุกเฉินหน้า
ห้องปฏิบัติการวิจยั 

-บุคลากรที่เกี่ยวข้องขาดความรู้
ความเข้าใจในการใช้ชุดอุปกรณ์
ช าระล้างฉุกเฉินอย่างถูกวิธ ี
-ไม่มีชุดช าระล้างฉุกเฉินหน้า
ห้องปฏิบัติการวิจยั 

-จัดสรรงบประมาณจัดหาชุด
ช าระล้างฉุกเฉินหน้า
ห้องปฏิบัติการวิจยัและมีคู่มือ
วิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง 
-อบรมการใช้ชุดอุปกรณ์ช าระล้าง
ฉุกเฉิน 

รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบรหิาร/ฝ่าย
วิจัย 

 

2.5 โครงการโครงการรักษา
ความปลอดภัยในสถาบันด้าน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
(ระบบน้ าส ารอง) 
วัตถุประสงค ์
เพื่อมีน้ าใช้ในกรณีฉุกเฉิน 

มีระบบน้ าบาดาลไว้ใช้อุปโภค
อย่างจ ากัดและมีการจัดท าน้ า
ระบบน้ าประปาไว้ส ารองใช้ใน
กรณีฉุกเฉิน 

-จัดสรรงบประมาณในการตดิตั้ง
ระบบไฟฟ้าของถังน้ าประปา 

-ระบบน้ าบาดาลมตีะกอนกัด
กร่อนท าให้มีปัญหาเรื่องท่ออุด
ตัน 
-ไม่มีงบประมาณจัดซื้อสายไฟ
จากตัวแท้งค์น้ าเดินไปหาตูไ้ฟ 
 

-จัดสรรงบประมาณในการตดิตั้ง
ระบบไฟฟ้าถังน้ าปะปา 

รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบรหิาร 

 

2.6โครงการโครงการรักษา
ความปลอดภัยในสถาบันด้าน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
(ระบบไฟฟ้า) 
วัตถุประสงค ์
เพื่อมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ 

มีระบบไฟฟ้าใช้ภายในอาคาร
ส านักงานฝ่ายต่างๆและ
อาคารนิทรรศการทั้ง3หลัง 

สถาบันยังขาดแผนการ
ส ารองไฟฟ้าอย่างชัดเจน 
โดยเฉพาะภายในอาคาร
ต่างๆ กรณีไฟฟ้าดับ รวมทั้ง
ห้องควบคุมระบบทั้ง 3 
อาคาร และห้องส านักงาน
ต่างๆ 

-ไม่มีระบบไฟฟ้าส ารอง 
-งบประมาณมีจ ากดั 

-จัดสรรงบประมาณในการตดิตั้ง
เมนไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพื่อให้
กระแสไฟฟ้าเพียงพอต่อการใช้
งานของแต่ละอาคาร 

รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบรหิาร 

 



กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(1) 

การควบคุมที่มีอยู่แล้ว 
 
 
 
 

(2) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 
 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 
 
 

(4) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(6) 

หมายเหตุ 
 (7) 

 

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

 
สถาบันมีการศึกษา กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงาน พร้อมท้ังข้อปฏิบัติ
ต่างๆ จากผูเ้ชี่ยวชาญและ
เจ้าหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
จากการปฏิบตัิงานของแต่ละ
ฝ่ายมีแนวทางการปฏิบัติงานท่ี
แตกต่างกันออกไป 

 
- บุคลากรมีความแม่นย าในกฎ 
ระเบียบและข้อบังคับตา่งๆ ไม่
เพียงพอ 
 

 
 

 
หัวหน้าส านักงาน

ผู้อ านวยการ 
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