
1 

 

แผนยทุธศาสตร ์
สถาบนัวิจยัไมก้ลายเปน็หนิและทรพัยากรธรณี 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เฉลมิพระเกยีรต ิ
มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา 
ฉบบัที ่5  พ.ศ. 2562 – 2566 

.................................. 
 

ปรชัญา 

“เรียนรู้อดีต...เข้าใจปัจจุบัน...จินตนาการอนาคต” 

  (Learning the past, understanding the present, and imagining the future) 
 

ปณธิาน 
เป็นผู้น าด้านการอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์  สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่  ก้าวไกลท่องเที่ยว

ยั่งยืน 
 

วิสยัทศัน ์
 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ จะเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย การเรียนรู้และบริการ
วิชาการ  ด้านบรรพชีวินในระดับชาติและนานาชาติ  และจะเป็นศูนย์กลางการบริหารอุทยานธรณี
โคราชระดับโลกของยูเนสโก (UNESCO GLOBAL GEOPARK)  รวมทั้งจะเป็นผู้น าของโลกด้าน
พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและช้างดึกด าบรรพ์ และผู้น าของอาเซียนด้านพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ 
 
พันธกิจ 

1) ส ารวจ  รวบรวม  อนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์และทรัพยากรธรณีของท้องถิ่น 
2) ศึกษาวิจัย น าเสนอผลงานวิจัย ด้านซากดึกด าบรรพ์และทรัพยากรธรณี 
3) บริการทางวิชาการด้านซากดึกด าบรรพ์ ทรัพยากรธรณีและอุทยานธรณี (Geopark) 
4) บริหารและพัฒนาสถาบันสู่องค์กร “อุทยานธรณี โลกของยูเนสโก” หรือ “The 

UNESCO Global Geopark” 
 
อัตลักษณ์ 
 อนุรักษ ์บริการวิชาการ และวิจัยฟอสซิลถิ่นไทย 
 
นโยบาย 

1. พัฒนาสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ให้เป็นองค์กรอุทยานธรณีโลกที่มีความเป็นอิสระและ
คล่องตัวสูง เพ่ือให้เป็นองค์กรระดับสากล ท างานกับบุคลากรและองค์กรด้านบรรพชีวินวิทยา 
ธรณีวิทยาและอุทยานธรณีในระดับนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 

2. จัดหาและพัฒนาบุคลากรด้านบรรพชีวินวิทยา ให้มีจ านวนและคุณภาพในระดับผู้น าของ
ประเทศและอาเซียน 
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3. อนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์อย่างเป็นระบบ 
4. ผลิตผลงานวิจัยด้านบรรพชีวินวิทยา ธรณีวิทยา เพ่ือใช้ประโยชน์และมี การตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบรรพชีวินวิทยาและอุทยานธรณี  ทั้งภายในและต่างประเทศ  
6. บริการทางวิชาการแก่เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ื อ ส า รว จ  ร วบ รวม  อนุ รั กษ์ ซ าก ดึ ก ด าบ ร ร พ์ แ ล ะท รั พ ย าก รธ รณี ขอ งภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของท้องถิ่นและประเทศ 

2. เพ่ือศึกษาวิจัยให้ได้องค์ความรู้ใหม่ และเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านซากดึกด าบรรพ์และ
ทรัพยากรธรณใีนระดับชาติและนานาชาติ 

3. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้นอกระบบหรือตามอัธยาศัย ทางด้านซากดึกด าบรรพ์ ธรณีวิทยา 
ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4. เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีของชุมชนท้องถิ่นและประเทศในรูปแบบอุทยานธรณีโลก
หรือจีโอพาร์คโลก (Global Geopark) ของยูเนสโก 

5. เพ่ือสร้างงาน อาชีพ และรายได้เสริมให้กับชุมชนท้องถิ่น 
 

เป้าหมาย 
1. บริหารจัดการให้เป็นจีโอพาร์คโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geopark)  และเป็น

พิพิธภัณฑ์ผู้น าของโลกในด้านไม้กลายเป็นหิน ช้างดึกด าบรรพ์ และผู้น าของอาเซียนในด้านไดโนเสาร์ 
ภายใน พ.ศ. 2564 และ 2566  ตามล าดับ 

2. พัฒนาสถาบันสู่ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Center of excellence) ของอาเซียน 
(ASEAN) ด้านวิทยาศาสตร์บรรพชีวิน หรือบรรพชีวินวิทยา และเป็นเสาหลักของโคราช “มหานคร
แห่งบรรพชีวิน” (Paleontopolis) 

3. พัฒนาและจัดหาอาจารย์ นักวิจัย ระดับปริญญาเอกที่เกี่ยวกับซากดึกด าบรรพ์ และมี
ประสบการณ์ศึกษาวิจัย ตีพิมพ์ผลงานวิจัย หรือน าเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ให้มีจ านวนไม่
ต่ ากว่า 10 คน ใน พ.ศ. 2562 

4. มีผลงานวิจัยด้านซากดึกด าบรรพ์และธรณีวิทยา ตี พิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
หรือน าเสนอในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ ไม่ต่ ากว่า 20 เรื่องในช่วง 5 ปี 

5. จัดหรือร่วมจัดประชุมวิชาการโลกหรือนานาชาติ ด้านบรรพชีวินวิทยา ล าดับชั้นหิน 
ภูมิศาสตร์หรืออุทยานธรณี ที่มีนักวิชาการเข้าร่วมประชุม ไม่ต่ ากว่า 100 คน  อย่างน้อย 2 ครั้ง 

6. บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง และมีนักท่องเที่ยวทัศนศึกษา  ไม่
ต่ ากว่า 250,000 คนต่อปี  ใน พ.ศ. 2563 

7. ประชาชนในชุมชนบ้านโกรกเดือนห้า  ได้รับการฝึกอาชีพหรือมีงานท าหรือมีรายได้เพ่ิมขึ้น  
อาจจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม  รวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ของจ านวนประชากรในหมู่บ้าน 

8. บุคลากรของสถาบันวิจัยฯ  มีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะหรือประสบการณ์ในหน้าที่การ
งาน  โดยการศึกษาดูงานหรือร่วมประชุมฝึกอบรมสัมมนา  ภายในหรือต่างประเทศเฉลี่ยอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 
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9. ส ารวจ รวบรวมและอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ของท้องถิ่นหรือภายในประเทศ ให้เป็นมรดก
และเกิดประโยชน์ รวมทั้งเป็นความภาคภูมิใจของชุมชนท้องถิ่น 

10.  จัดท าทะเบียนและคลังซากดึกด าบรรพ์ให้ได้มาตรฐานสากล 
11.  จัดหาและพัฒนาอุปกรณ์  ครุภัณฑ์และห้องปฏิบัติการการวิจัย  ให้สามารถสนับสนุนการ

ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
12.  ประสานกับองค์กรด้านการท่องเที่ยว เพ่ือด าเนินการให้พิพิธภัณฑ์ของสถาบัน เป็น

จุดเริ่มต้นของแหล่งท่องเที่ยวใน  “เส้นทางไดโนเสาร์อีสาน” และ “เส้นทางช้างดึกด าบรรพ์โคราช - 
ช้างสุรินทร์” 

13.  สร้างการรับรู้ผ่านสื่อมวลชนหลากหลายรูปแบบและต่อเนื่อง  เพ่ือให้ชาวนครราชสีมาได้
รู้จักและประชาสัมพันธ์ต่อไปได้ 

14.  มีการท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ กับองค์กรใน
ท้องถิ่นทุกระดับ รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับซากดึกด าบรรพ์ภายในประเทศและระหว่างประเทศ  เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้  เทคนิค  การพัฒนาบุคลากร  รวมทั้งการท างานร่วมกัน  จ านวนไม่ต่ ากว่า 5 
องค์กร 
 
ภาคีหุ้นส่วน 

1. จังหวัดนครราชสีมา กองทัพภาคที่ 2 อ าเภอเมืองนครราชสีมา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
อ าเภอโนนสูง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส านักงานนครราชสีมา ส านักงานท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดนครราชสีมา ส านักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ส านักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด 
ส านักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
นครราชสีมา ฯลฯ 

2. กรมทรัพยากรธรณี พิพิธภัณฑ์สิรินธร พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  เทศบาลนคร

นครราชสีมา เทศบาลต าบลสุรนารี เมืองใหม่โคกกรวด  โคกสูง และท่าช้าง (จังหวัดนครราชสีมา : 
ไดโนเสาร์และช้างดึกด าบรรพ์) องค์การบริหารส่วนต าบลวังชมพู และหนองแวง (จังหวัดชัยภูมิ : 
ไดโนเสาร์) อ าเภอค าม่วง (จังหวัดกาฬสินธุ์ : ไม้กลายเป็นหิน) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหว้า (จังหวัด
สตูล : ช้างดึกด าบรรพ์) อ าเภอบ้านตาก (จังหวัดตาก : ไม้กลายเป็นหิน) 

4. มหาวิทยาลัยที่ เปิดสอนทางด้านธรณีวิทยาหรือชีววิทยา เช่น  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ฯลฯ 

5. พิพิธภัณฑ์เอกชน และผู้ครอบครองซากดึกด าบรรพ์ 
6. มหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัย สถาบันวิจัย พิพิธภัณฑ์ และองค์กรในต่างประเทศ เช่น 

6.1 Fukui Prefectural Dinosaur Museum, Japan 
6.2 Fukui Prefectural University, Japan 
6.3 Primate Research Institute, Kyoto University, Japan 
6.4 Museum of Nature and Human Activities, Hyogo, Japan 
6.5 Florida Museum of Natural History, University of Florida 
6.6 Tohoku University, Japan 
6.7 Ibaraki Nature Museum, Ibaraki, Japan 
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6.8 University of Tasmania, Australia 
6.9 Science of Evolution Institute, University of Montpellier II, France 
6.10 Shenyang Institute of Geology and Mineral Resources, China 
6.11 Nanjing Institute of Geology and Paleontology, China 
6.12 Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology, Beijing, China. 
6.13 College of Paleontology, Shenyang Normal University, China 
6.14 Paleontological Museum of Liaoning, China 
6.15 Savannakhet Dinosaur Museum, Laos 
6.16 Global Network of National Geoparks, UNESCO 

7. สถาบันอาชีวศึกษา  เช่น  วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 
8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาทุกเขต 
9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
10.  กลุ่มองค์กรในท้องถิ่น เช่น หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว

นครราชสีมา ชมรมรักษ์ฟอสซิล ฯลฯ 
11.  ภาคเอกชน เช่น บริษัทเสรีภัณฑ์ เอสแพค จ ากัด  ห้างฯ เดอะมอลล์ บริษัท ปตท.ส ารวจ

และผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน)  
พฒันาการและความคาดหวงั 
17 พ.ย. 2537 น าเสนอโครงการจัดสร้างอุทยานและพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินในเวที

ประชาคมระดับจังหวัด เรื่อง ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโคราชในทศวรรษ
หน้า ณ โรงแรมสีมาธานี อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

พ.ศ. 2538 – 2546 ด าเนินการจัดสร้างศูนย์วิจัยและพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ 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 อ าเภอ 

ของจังหวัดนครราชสีมา (สีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เมืองฯ เฉลิมพระเกียรติ) 
พ.ศ. 2561 เป็น National Geopark ของประเทศไทย 
พ.ศ. 2564 เป็น UNESCO Global Geopark  
พ.ศ. 2566 เป็นผู้น าของโลกด้านพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและช้างดึกด าบรรพ์ผู้น าของ

อาเซียนด้านพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์และเป็นองค์กรอิสระในรูปแบบองค์การ
มหาชนหรือรูปแบบอื่นที่สามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ 

 
ปัจจยัสนบัสนุนความเปน็เลศิเฉพาะทาง 

1. ความโดดเด่นของท้องถิ่นในด้านซากดึกด าบรรพ์  ในระดับโลกและอาเซียน 
2. ความโดดเด่นด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์  ภูมิทัศน์  และสถาปัตยกรรมอาคาร 
3. การสนับสนุนจากหลายภาคส่วนและหลายระดับ ทั้งภายในจังหวัด  ในประเทศและ

ต่างประเทศ 
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4. ความร่วมมือเป็นเครือข่ายการวิจัยกับต่างประเทศ  จีน  ญี่ปุ่น  ลาว อังกฤษ อเมริกา 
ฝรั่งเศส  และภายในประเทศ กับมหาวิทยาลัย อ าเภอ เทศบาล และ อบต. ต่างๆ 

5. คณะนักวิจัยระดับปริญญาเอกท่ีมีผลงานวิจัยด้านซากดึกด าบรรพ์ของท้องถิ่น 
6. สภามหาวิทยาลัยและกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีนโยบาย และก าหนดยุทธศาสตร์ให้เป็น

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และผลักดันให้สถาบันเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่โดดเด่นทางด้านบรรพชีวิน
วิทยาของอาเซียน 
 
 
 
 
แนวคดิการพฒันามหาวทิยาลยัและจงัหวดัทีม่สีถาบนัดา้นวทิยาศาสตรบ์รรพชวีนิ   
พิพธิภณัฑซ์ากดกึด าบรรพแ์ละการทอ่งเทีย่ว 

1. มหาวิทยาลัยอันดับ 1 และ 2 ของโลก (Harvard University และ Yale University) 
มีพิพิธภัณฑ์นับสิบแห่งหรือเป็นพิพิธภัณฑ์ชั้นน าของโลก  และพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของ 2 
มหาวิทยาลัยดังกล่าว  คือ พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับด้านซากดึกด าบรรพ์ (Natural History 
Museum, Museum of Comparative Zoology แ ล ะ  Peabody Museum of Natural 
History)  โดยพิพิธภัณฑ์แรกที่เป็นของฮาร์วาร์ด  มีผู้ไปเยี่ยมชมไม่ต่ ากว่า 175,000 คน/ปี  
พิพิธภัณฑ์ที่ 2  ของฮาร์วาร์ด  มีตัวอย่างฟอสซิลและสัตว์ปัจจุบัน  21 ล้านตัวอย่าง  ส่วน
พิพิธภัณฑ์ที่ 3  ของมหาวิทยาลัยเยล  มีฟอสซิล  12 ล้านตัวอย่าง 

2. นครราชสีมามีศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติซากดึกด าบรรพ์ดังกล่าวกระจายอยู่ในพ้ืนที่
กว้างขวางนับแสนไร่  และโดดเด่นระดับอาเซียนหรือระดับโลก  กล่าวคือ  พบไดโนเสาร์ขณะนี้ถึง 4 
สายพันธุ์ในจ านวน 16 สายพันธุ์ที่พบในประเทศไทย  พบช้างดึกด าบรรพ์ถึง 10 สกุลจาก 44 สกุลที่
พบทั่วโลก  และมีไม้กลายเป็นหินขนาดใหญ่จ านวนมาก  หลากหลายอายุและกว่า 60 ชนิด  รวมทั้ง
ไม้กลายเป็นหินสกุลปาล์มและไม้กลายเป็นหินที่มีสีสันสวยงามแบบอัญมณี 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  มีการลงทุนสนับสนุนการวิจัยและการท่องเที่ยว  ในรูป
ของที่ดินที่เป็นแหล่งไม้กลายเป็นหินถึง 80.5 ไร่  มีอาคาร 19 หลัง  และนิทรรศการซาก  ดึกด า
บรรพ์ ซึ่งทั้งหมดรวมเป็นเงินลงทุนไม่ต่ ากว่า 200 ล้านบาท ทุนเกี่ยวกับซากดึกด าบรรพ์ดังกล่าวนี้ ถือ
ว่ามีอยู่มากกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศ 

4. สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ  เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ  ร.9  ในวโรกาสมีพระชนมายุ
ครบ 72 พรรษา  และในฐานะราชภัฏหรือคนของพระราชา  จึงได้ปฏิบัติบูชา  ในวโรกาสพิเศษท่ีทรง
มีพระชนมายุครบ 7 รอบหรือ 84 พรรษาใน พ.ศ. 2554  ด้วยการจัดประชุมวิชาการบรรพชีวินวิทยา
และล าดับชั้นหิน 2011 ระดับโลก  ที่จังหวัดนครราชสีมา  เพ่ือการเฉลิมพระเกียรติ ดังนั้นในวโรกาส
พิเศษอ่ืนๆ  ของสถาบันพระมหากษัตริย์หรือพระบรม  วงศานุวงศ์ สมควรที่จะได้จัดกิจกรรมในระดับ
นานาชาติหรือระดับโลกอีก 
 ด้วยแนวทางการพัฒนาและศักยภาพดังกล่าว จังหวัดนครราชสีมาและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา มีศักยภาพสูงที่จะจัดตั้งจีโอพาร์คโลกของยูเนสโก และเป็นผู้น าของโลกด้านพิพิธภัณฑ์
ไม้กลายเป็นหินและช้างดึกด าบรรพ์ รวมทั้งเป็นผู้น าของอาเซียนในด้านพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ได้ อีกทั้ง
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ยังสามารถพัฒนาจุดแกร่งดังกล่าวเพ่ือส่งเสริมให้จังหวัดนครราชสีมา เป็น “มหานครแห่งบรรพชีวิน 
(Paleontopolis)” 
 
 
 
 
 
 
 

พพิิธภณัฑไ์มก้ลายเปน็หนิส าคญั 7 แหง่ของโลก 
(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.  Natural History Museum of Lesvos’ Petrified Forest, Lesvos Island, Greece 
 5.  Suining Geopark, Sichuan, China 
 6.  Museum of Petrified Wood, Yanqing, Petrified Wood National Geopark, Yanqing 
County, China 
 7.  Museum of Petrified Wood, Nakhon Ratchasima Rajabhat University, Thailand 
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การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มปจัจบุันของมหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสมีา (SWOT) 
การวิเคราะห์ SWOT ได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการก าหนดเป้าหมายการ

ด าเนินงานของสถาบันในระหว่างปี พ.ศ. 2562-2566 ซึ่งจะน าไปสู่ผลส าเร็จหรือบรรลุตามเป้าหมาย
ของสถาบันตามที่วางแผนไว้ 
 
จดุแข็ง (Strengths) 

1. สถาบันตั้งอยู่ในพ้ืนทีท่ี่มีการค้นพบทรัพยากรซากดึกด าบรรพ์จ านวนมากซึ่งอาจกล่าวได้ว่า
เป็น “มหานครแห่งบรรพชีวิน” หรือ Paleontopolis  แห่งหนึ่งของโลก 

2. สถาบันและอ าเภอใกล้เคียงเป็นที่ตั้งของสถาบัน เป็นแหล่งพบช้างดึกด าบรรพ์หลากหลาย
สายพันธุ์ที่สุดในโลก (10 ใน 55 สกุลของโลก) พบไดโนเสาร์อิกัวโนดอนต์มากที่สุดในอาเซียน (3 
สกุล) และพบไม้กลายเป็นหินหลากหลายชนิดที่สุดในภูมิภาคอินโดจีน (> 50 ชนิด) 

3. สถาบันเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ 
4. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ 
5. มีนักวิจัยเฉพาะทางด้านบรรพชีวินที่หลากหลาย เช่น ไมก้ลายเป็นหิน ช้างดึกด าบรรพ์ 

ไดโนเสาร์ และสัตว์ประเภทอ่ืน ๆ 
6.  เป็นพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินขนาดใหญ ่1 ใน 7 แห่งของโลก 
7. ระบบการบริหารงานด้านส านักงานเป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัย 
8. สถาบันตั้งอยู่ในท าเลภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบในการเข้าถึงในด้านการศึกษาวิจัยซากดึกด า

บรรพ์ 
9. ผู้บริหารสถาบันมีความมุ่งมั่นในเป้าหมายสูงสุด 

 
จดุอ่อน (Weaknesses) 

1. การจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการยังไม่เพียงพอต่อภารกิจของสถาบัน 
2. การใช้งบประมาณขาดอิสระและความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณเพ่ือน าพาสถาบัน

เข้าสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ 
3. บุคลากรบางส่วนขาดความพร้อมและทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนๆ ใน ASEAN 
4. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางบางสาขา เช่น นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิศวกรโยธา ฯลฯ  
5. ขาดการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก 
6. ขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติการด้านงานวิจัยขั้นสูง 
7. รูปแบบการจัดนิทรรศการไม่หมุนเวียนและรูปแบบการน าเสนอไม่หลากหลาย 
8. ระบบน้ าประปามีปัญหาเรื่องปริมาณน้ าและคุณภาพน้ า 

 
โอกาส (Opportunities) 

1. นโยบายของมหาวิทยาลัย สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันให้เป็นผู้น าด้านบรรพชีวินวิทยา 
2. จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ส านักงานท่องเที่ยว

และกีฬาฯ  และททท.  สนับสนุนการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวแบบจีโอพาร์ค 
3. หน่วยงานภายนอกมีความสนใจที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบัน (MOU)  
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ภยัคุกคาม (Threats) 
1. เสถียรภาพด้านการเงินและงบประมาณไม่แน่นอนและมีให้อย่างจ ากัด 
2. ยังไม่มีรถโดยสารประจ าทางผ่าน  
3. มีแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เพ่ิมขึ้น ท าให้นักท่องเที่ยวเบนความสนใจไปที่อ่ืน 
4. การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อย ๆ ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน ท าให้การบริหารงานไม่

ต่อเนื่อง 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร ์สถาบนัวจิยัไมก้ลายเปน็หนิฯ พ.ศ. 2562-2566 
 แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ พ.ศ. 2562-2566 ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
3 ประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ตลอดจน
มีแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนและทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งสามารถพัฒนาสถาบันให้ก้าวไปสู่
ความเป็นผู้น าด้านการอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ การด าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์  ดังกล่าว        
มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษาวิจัยและอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ 
เป้าประสงค์ : 

1) มีการส ารวจและเก็บตัวอย่างภาคสนาม 
2) มีการจัดเก็บและจัดท าทะเบียนซากดึกด าบรรพ์อย่างเป็นระบบ 
3) มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
4) มีกระบวนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรณีอย่างเป็นระบบ 
5) มีเครือข่ายด้านการวิจัยและอนุรักษ์ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ 

 
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ : 

1) จ านวนแหล่งพื้นที่ออกส ารวจและเก็บตัวอย่างซากดึกด าบรรพ์ 
2)  จ านวนซากดึกด าบรรพ์ที่จัดท าทะเบียนอย่างเป็นระบบ 
3) จ านวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
4) จ านวนโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรณี 
5) จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ 
6) จ านวนเครือข่ายที่ปฏิบัติงานร่วมกันด้านซากดึกด าบรรพ์ 

 
กลยุทธ์ : 

1) ส ารวจ รวบรวม ซากดึกด าบรรพ์เพ่ือการศึกษาวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ 
2) จัดท าระบบทะเบียนซากดึกด าบรรพ์ 
3) บ ารุงรักษาและอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ 
4) ศึกษาวิจัยและน าเสนอในวารสารและงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
5) พัฒนาโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรณี 
6) ผลิต จัดหา และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย และด้านการอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ของ

สถาบัน 
7) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
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โครงการ/กิจกรรม 

1) โครงการส ารวจและรวบรวมซากดึกด าบรรพ์ในท้องถิ่น และระดับประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

2) โครงการจัดท าระบบทะเบียนซากดึกด าบรรพ์ 
3) โครงการจัดท าระบบทะเบียนซากดึกด าบรรพ์จ าลอง (replica) 
4) โครงการบ ารุงรักษาและอนุรักษ์ซากดึกด าบรรพ์ 
5) โครงการศึกษาวิจัยซากดึกด าบรรพ์ 
6) โครงการจัดประชุมหรือเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านบรรพชีวินหรือธรณีวิทยา

ระดับชาติหรือนานาชาติ 
7) โครงการไดโนพาร์ค (Dino Park) 
8) โครงการอุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark)   
9) โครงการพัฒนาและจัดหาบุคลากรของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
10) โครงการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านบรรพชีวิน 
11) กิจกรรมสร้างและร่วมมือกับเครือข่ายซากดึกด าบรรพ์ทั้งภายในและต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและบริการวิชาการ 
เป้าประสงค์ : 

1) มีการด าเนินงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
2) มีระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ 
3) มีการจัดหารายได้จากงานบริการวิชาการ 

 
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ : 

1) จ านวนหลักสูตร/กิจกรรม/ฐานการเรียนรู้ 
2) จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีจัดขึ้น 
3) มีระบบสารสนเทศงานบริการวิชาการ 
4) การให้บริการเครื่องมือ-อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
5) จ านวนสื่อการเรียนรู้ด้านธรณีวิทยา บรรพช  วินวิทยาและผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ

งานบริการวิชาการ 
6) จ านวนบุคลากรที่เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับหน่วยงานภายนอก 
7) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ 

 
กลยุทธ์ : 
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1) พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ระยะยาวที่หลากหลายทั้งในและนอกสถานที่ที่ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม 

2) พัฒนาระบบและกลไกในการให้บริการวิชาการ 
3) ให้บริการห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ 
4) ผลิตและจ าหน่ายสื่อการเรียนทางธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยาและผลิตภัณฑ์ที่

เกีย่วข้อง 
5) สร้างและท างานกับเครือข่ายซากดึกด าบรรพ์ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และ

นานาชาติ 
6) การเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

1) โครงการพัฒนาหลักสูตร/กิจกรรม/ฐานการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ที่ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม 

2) โครงการค่ายดึกด าบรรพ์ไดโนเสาร์ ช้างดึกด าบรรพ์ ไม้กลายเป็นหิน 
3) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทรัพยากรแร่และหินในท้องถิ่น 
4) โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการทั้งภายในท้องถิ่น ประเทศ

และนานาชาติ 
5) โครงการส่งเสริมให้ชุมชนน าความรู้จากการวิจัยไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพ 
6) โครงการกิจกรรมที่ปรึกษาทางวิชาการ 
7) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชในท้องถิ่น 
8) โครงการค่ายศิลปะในพิพิธภัณฑ์ (Art in the museum) 
9) โครงการนักวิจัยน้อยตามรอยซากดึกด าบรรพ์ 
10) โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยซากดึกด าบรรพ์ 
11) โครงการสร้างจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรซากดึกด าบรรพ์ 
12) โครงการฝึกอบรมซากดึกด าบรรพ์และธรณีวิทยา 
13) โครงการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นด้านซากดึกด าบรรพ์ 
14) โครงการจัดท าระบบสารสนเทศบริการวิชาการ 
15) โครงการจัดท าระบบขั้นตอนคู่มือการใช้งานเครื่องมือและห้องปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร์ 
16) โครงการจัดสร้าง ผลิตและจัดจ าหน่ายสื่อการเรียนรู้ทางธรณีวิทยาและบรรพช  วินวิทยา 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบมุ่งเน้นคุณภาพและยั่งยืน 
เป้าประสงค์ : 

1) สถาบันมีการบริหารจัดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในการให้บริการต่อนักท่องเที่ยว 
2) สถาบันมีระบบการบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
3) สถาบันมีระบบการจัดหารายได้เพ่ือน ามาพัฒนาพิพิธภัณฑ์ 

 
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ : 
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1) จ านวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์ 
2) จ านวนพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
3) จ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้าใช้บริการ 
4) ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
5) จ านวนภูมิทัศน์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างสวยงามและเป็นที่พึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
6) ระดับคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบัน 
7) จ านวนรางวัลที่ได้รับเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ 
8) รายได้ของสถาบัน 
9) ร้อยละความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 
10) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา  
11) คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

 
กลยุทธ์ : 

1) จัดนิทรรศการซากดึกด าบรรพ์และเผยแพร่ด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ 
2) พัฒนาสถาบันวิจัยและพิพิธภัณฑ์สู่ความเป็นเลิศ 
3) บูรณาการความร่วมมือพัฒนาการท่องเที่ยวจากหลายภาคส่วนและหลายระดับ 
4) พัฒนารูปแบบการจัดหารายได้ด้วยวิธีการที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
1) โครงการพัฒนาโคราชจีโอพาร์คสู่จีโอพาร์คโลกของยูเนสโก 
2) โครงการพัฒนาสื่อการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ 
3) โครงการพัฒนาการตลาดเชิงรุก ร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
4) โครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบัน 
5) โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
6) โครงการบริหารจัดการส านักงานให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขันและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
7) โครงการพัฒนานิทรรศการช้างดึกด าบรรพ์และพืชสัตว์ร่วมสมัย 
8) โครงการพัฒนานิทรรศการฟอสซิลสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเพ่ือการท่องเที่ยว 

และทัศนศึกษา 
9) โครงการพัฒนาอุทยานไม้กลายเป็นหิน (พ้ืนที่ 10 ไร่) 
10) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงห้องน้ านักท่องเที่ยว 
11) โครงการพัฒนาภูมิทัศน์สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
12) โครงการจัดท าและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติ

การงบประมาณประจ าปี 
13) โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
14) โครงการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
15) โครงการการจัดการความรู้ (KM) ของสถาบัน 
16) โครงการจัดนิทรรศการเพื่อการบริการและประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก 
17) โครงการประชุมสัมมนาการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
18) โครงการร่วมจัดงานนิทรรศการนอกสถานที่กับเครือข่ายขององค์กร 
19) โครงการฝึกอาชีพชุมชน 
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20) โครงการจัดหารายได้จากการฝึกอบรมให้กับนักเรียน เยาวชน ครูและบุคคลทั่วไป 
21) โครงการจัดหารายได้จากการขายของที่ระลึก และบริการอื่นๆ  
22) โครงการจัดหาหรือพัฒนาพื้นที่เพ่ือหารายได้จากการให้เช่าอาคารและสถานที่ 
23) โครงการฝึกอบรมการซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น 
24) โครงการฝึกอบรมการบริการเบื้องต้น 
25) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
26) โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 
27) โครงการอบรมเทคนิคการดูแลภูมิทัศน์และรักษาต้นไม้ 
28) กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรสร้างความสัมพันธ์ เพ่ือเพ่ิมเครือข่ายอุทยานธรณีโคราช 

 


