
๑ 

 

  
 

ผลการปฏิบัติงานพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา 
โดย กลุมงานหอวัฒนธรรมและศูนยการเรียนรู 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ระหวางวันท่ี ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ รอบท่ี ๒ 
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบตั ิ

๑. งานดานการซอมบํารุง - บํารุงรักษา ตรวจสอบสภาพ ความเรียบรอย และความ
สะอาด เพื่อใหพรอมตอการบริการอยูเสมอ 

๒. งานดานการประชาสัมพันธ - การเผยแพร ถายทอดสูสาธารณชน ใหไดทั้ ง
ประสบการณ ความรูและความเพลิดเพลิน และเพื่อพัฒนาภาพลักษณของพิพิธภัณฑ  

๓. งานดานการอนุรักษวัตถุพิพิธภัณฑ - การสงวนรักษาโบราณวัตถุ วัตถุจัดแสดง และ
วัตถุพิพิธภัณฑใหปลอดภัย ลดความเสียหายอันเกิดจากการเส่ือมสภาพ หรือการชํารุดตามกาลเวลา 

๔. งานดานการพัฒนาบุคลากร - การพัฒนาบุคลากรในดานตางๆ อาทิ เทคนิคในการ
นําเสนอ ทักษะในการเปนมัคคุเทศก พรอมทั้งขอมูลเกี่ยวกับแหลงเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรม ขอมูล
พัฒนาการทางประวัติศาสตรของจังหวัดนครราชสีมา และบริบทใกลเคียง 

๕. งานดานการพัฒนาเครือขายแหลงเรียนรู - พัฒนาเครือขายความรวมมือ ทั้งในดาน
พิพิธภัณฑ/แหลงเรียนรู และดานองคความรู ภูมิปญญาทองถิ่น 

 



๒ 

 

งานเบื้องหนา เบื้องหลังของพพิิธภัณฑเมืองนครราชสีมา 

หนาฉาก หลังฉาก 
ภาพลกัษณ  

- การจัดแสดงนิทรรศการ 
- กิจกรรมการศึกษา เผยแพรความรู 
- การนําชม (วิทยากร, มัคคุเทศก) 
- ประชาสัมพันธ 

ภาพลกัษณ 
- การรวบรวม สืบคนวัตถ ุ
- การศึกษาคนควา 
- การนุรักษ ดูแลรักษาวัตถ ุ
- การทํานุบํารุง 

การปฏิบตัิงาน  
       การเผยแพร การนําชม ส่ิงพิมพ กิจกรรม
เครือขาย ฯลฯ ที่ตองตอเนื่อง สมํ่าเสมอ  
มีเอกลักษณนาสนใจ และทันตอเหตกุารณ 

การปฏิบตัิงาน 
      การดูแลรักษา ทํานุบํารุง พัฒนา/ปรับปรุง 
ถูกตอง ทันสมัย สวยงาม สะอาด 

- ขอมูล วัตถุจัดแสดง 
- เทคโนโลยีการนําเสนอ 
- บุคลากร  
- อาคารสถานที่ สภาพแวดลอม            

ส่ิงอํานวยความสะดวก 
 

กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ไดคัดเลือกใหพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา   
เปนแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมของชุมชน ๑ ใน ๖๐ แหงทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา          
๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และเพื่อสงเสริม สนับสนุนใหพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาเปน           
แหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมของชุมชนที่มีศักยภาพสามารถถายทอดองคความรูใหคนในชุมชน             
และบุคคลทั่วไปไดมีโอกาสศึกษาขอมูลทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาของ
จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 



๓ 

 

Mind Map Korat Museum 

 

 

 

 



๔ 

 

๑. งานซอมบาํรุง 

ลําดับ กิจกรรม รายละเอียด 
๑. ติดต้ังพรมดักฝุนบริเวณทางเขา เพื่อลดปริมาณฝุนที่ติดรองเทาของผูมาเย่ียมชมเขาไป

ในพิพิธภัณฑ 
๒. ซอมประตูอัตโนมัติ หัวหนาสํานักงานประสานงานพัสดุแจงผูรับจาง สงชาง

มาซอมประตูเล่ือนอัตโนมัติ ซ่ึงชํารุดจากการชนผูมา
เย่ียมชม (ซอมเม่ือ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 

๓. ติดต้ัง Model แหลงโบราณคดีบานโนนวัด 
ณ หองตนกําเนิดอารยธรรม 

เดิม Model แหลงโบราณคดีบานโนนวัด  วางไวที่ช้ัน ๑ 
ของอาคาร ๑๐ เพื่อใหเกิดประโยชนและเพื่อปองกัน
การชํารุด จึงยายเขามาในหองตนกําเนิดอารยธรรม 
เนื่องจากมีเนื้อหาสอดคลองกัน และเพื่อปองกันชํารุด
ดวย 

๔. เปล่ียนหลอดไฟในดวงที่ขาด สถิติจากปงบประมาณที่ผานมา หลอดไฟขาดไป
ประมาณ ๓๐ ดวง  

๕. จัดหาลําโพงและไมคโครโฟนสําหรับการ
บรรยายเปนหมูคณะ 

อ.เรขา รองผูอํานวยการฝายวิชาการฯ อนุเคราะหจัดหา
ลําโพงและไมคโครโฟน เพื่อรองรับการบรรยายเปนหมู
คณะ 

๖. เพิ่มเติมที่นั่งรอ ณ บริเวณทางขึ้นช้ัน ๑  ใชมาหินขัด จํานวน ๒ ตัว ซ่ึงเกินมาจากสวนดานของ
สํานักฯ ที่มีการกอสรางรานกาแฟ วางไวบริเวณทางขึ้น
เพื่อเพิ่มจุดนั่งพักสําหรับผูมาเย่ียมชม 

๗. จัดทําแทนฐานจัดแสดงเพิ่มเติม จัดทําแทนฐานจัดแสดงเพิ่มเติมจากวัสดุเหลือใช               
เพื่อพัฒนาเทคนิคการจัดแสดงวัตถุใหมีความนาสนใจ
มากย่ิงขึ้น โดยใชความรูจากการอบรม 

๘. เพิ่มเติมวิดิทัศน เพิ่มเ ติมวิดิทัศนในหองของดีโคราช เพื่อใหทันตอ
สถานการณ อาทิ ประวัติหลวงพอคูณ การทําหม่ีโคราช
กุดจิก 

๙. จัดทําคําอธิบายเพิ่มเติม เพิ่มเติมคําอธิบายวัตถุใหมีรายละเอียดที่ครอบคลุม
มากย่ิงขึ้น 

๑๐. นําหนังสือพิมพที่ตีพิมพขาวพิพิธภัณฑ 
มาใสกรอบ 

นําหนังสือพิมพที่ตีพิมพขาวพิพิธภัณฑมาใสกรอบเพื่อ
เปนจดหมายเหตุของพิพิธภัณฑ 

๑๑. ทาสีขาวบริเวณทางขึ้นบันได ช้ัน ๑ ปรับปรุงเพื่อใหมีความสะอาดมากย่ิงขึ้น 
๑๒. เปล่ียนกระจกที่แจกบริเวณ ช้ัน ๑  หัวหนาสํานักงานประสานใหงานอาคารสถานที่มา

เปล่ียนกระจกที่แตกบริเวณช้ัน ๑  
 



๕ 

 

ลําดับ กิจกรรม รายละเอียด 
๑๓. ยายหองสํานักงานฝายหอวัฒนธรรม เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการทํางาน และเกิดความ

ชัดเจนในแตละกลุมงาน 
๑๔. ปรับปรุงหอง ช้ัน ๓ เพื่อใหเปนสํานักงาน

สมาคมเพลงโคราช 
ปรับปรุงหอง ช้ัน ๓ บริเวณดานขางหองพุทธศาสตร 
เพื่อใหเปนสํานักงานสมาคมเพลงโคราช โดยจะเปน
การเพิ่มแหลงเรียนรูที่ผูมาเย่ียมชมสามารถพูดคุยกับ
หมอโคราชโคราชไดโดยตรง และเกิดเครือขายองค
ความรูดานเพลงโคราชและภาษาโคราช 

๑๕. จัดทําที่วางโบชัวร เพื่อใหเกิดความเรียบรอย และปองกันการงอตัวของ         
โบชัวรเม่ือผานการวางไวเปนเวลานาน 

๑๖. จัดทําปายแนะนําเว็บไซตของพิพิธภัณฑ เพื่อแนะนําใหผูเขามาเย่ียมรูจักเว็บไซตของพิพิธภัณฑ 
เพื่อประโยชนในการคนควาทางออนไลนตอไป 

๑๗. เปล่ียนสมุดเย่ียม เลมเดิมเต็ม โดยเลมใหมไดเลือกใชกระดาษสีน้ําตาล 
เพื่อเพิ่มความแตกตก โดยมีการประดับตราสัญลักษณ
ของพิพิธภัณฑไวที่ดานหนาของเลมอีกดวย 

๑๘. ซอมสีผนังหองเบิกโรง เนื่องจากผนังหองเบิกโรงทาดวยสีเขียวแตเม่ือมีรอย
ถลอกแลวสีขาวปรากฏ ไมสวยงาม แตเนื่องจากสีเดิม
เปนสีเขียวที่ มีระดับความเขมเฉพาะ จึงทําได ไม
เหมือนเดิม ๑๐๐% 

 

 

ติดต้ังพรมดักฝุนบริเวณทางเขา 

 



๖ 

 

 

 

 

ซอมประตูอัตโนมัติ (ซอมเม่ือ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 

 

 

Model แหลงโบราณคดีบานโนนวัด ณ หองตนกําเนิดอารยธรรม 

 



๗ 

 

 

เปล่ียนหลอดไฟในดวงที่ขาด 

 

 
 

นําหนังสือพิมพที่ตีพิมพขาวพิพิธภัณฑมาใสกรอบ 
ติดต้ังไวบริเวณทางเขา 

จัดทําที่วางโบรชัวร 
 

 

ลําโพงและไมคโครโฟนสําหรับรองรับการบรรยายเปนหมูคณะ 



๘ 

 

 

 

 

ทาสีขาวบริเวณทางขึ้นบันได ช้ัน ๑ 

 

 

เปล่ียนกระจกที่แตกบริเวณ ช้ัน ๑ 

 



๙ 

 

 

 

ปรับปรุงหอง เพื่อใหเปนสํานักงานสมาคมเพลงโคราช 

 

 

จัดทําปายแนะนําเว็บไซตของพิพิธภัณฑ 



๑๐ 

 

   

 

จัดทําแทนฐานจัดแสดงจากวัสดุเหลือใช 

 

 

 

เปล่ียนสมุดเย่ียม เนื่องจากเลมเดิมเต็ม 



๑๑ 

 

๒. งานดานการประชาสัมพันธ 

ลําดับ กิจกรรม รายละเอียด 
๑. จัดนิทรรศการเมธีศิลปศาสตร ผูเปนปราชญ

ดานประวัติศาสตรและโบราณคดี และ
กิจกรรมแตงแตมสี เรียนรูเร่ืองราวดึกดํา
บรรพผานเคร่ืองปนดินเผา 

เปนโครงการความรวมมือระหวางสํานักศิลปะและ
วัฒ นธรรม กับ สํานัก วิทยบ ริก ารและ เ ทคโนโล ยี
สารสนเทศ เพื่อ เฉลิมพระเ กียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ ๕ รอบ โดยมีพิธีเปดในวันที่ ๑๑ มิถุนายน 
๒๕๕๘ 

๒. ใหยืมวัตถุพิพิธภัณฑเพื่อจัดแสดงใน
นิทรรศการ “วัฒนธรรมรัก” 

มิวเซียมสยามไดนําวัตถุในพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา
ไปรวมแสดงในนิทรรศการพิเศษ เร่ือง “วัฒนธรรมรัก” 
อาทิ เกวียนและประทุน กระแอบใสยา เช่ียนหมากไม ฯ 
ต้ังแต ๓ มีนาคม ถึง ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘  
ณ มิวเซียมสยาม (ทาเตียน) กทม.  

๓. ผลิตส่ือ รณรงค “ไหวพระ ๙ วัด ในเขตเมือง
นครราชสีมา” 

การประยุกตใช social media กับการประชาสัมพันธ
พิพิธภัณฑ เกิดกระแสนิยมไหวพระ ๙ วัดในเมือง
นครราชสีมา อยูระยะเวลาหนึ่ง แตพบปญหาวาบางวัด
ไมไดเปดใหเขาชมไดตลอด  

๔. นิทรรศการความเจริญรุงเรืองในยุคเหล็ก ใน
เทศกาลพิพิธภัณฑทองถ่ิน Museum 
Festival  

พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา โดยสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไดรับเชิญ
ใหเขารวมจัดแสดงนิทรรศการ เร่ือง ยุคโลหะในจังหวัด
น ค ร ร า ช สี ม า  ใ น เ ท ศ ก า ล พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ท อ ง ถ่ิ น                      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “Museum Festival ๒๐๑๕” 
ต้ั ง แ ต วั น ที่  ๑ ๖  – ๑ ๘  ก ร ก ฎ า ค ม  ๒ ๕ ๕ ๘                                    
ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดโดย 
สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ (สพร.) 

๕. รายการสมุดโนต มหาวิทยาลัยรังสิตถายทํา
รายการ 

ออกอากาศทาง "RSU WISDOM TV" ชอง PSI ชอง 
๒๐๙ DTV ชอง๑๘๓ GMMZชอง๒๕๒ 

๖. รายการตามอําเภอจาน  ออกอากาศทางชอง ๓๔ อมรินทรทีวี 
๗. กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู Km  ระหวางวันที่ ๑๐ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  

ณ หอประชุมอนุสรณ ๗๐ ป 
๘. กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู “สะออนโคราช” โ ค ร ง ก า ร ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร 

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของจังหวัดนครราชสีมา 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยา มบ รม ราช กุม า รี  เ นื่ อ ง ใน โอ กาส เฉ ลิม พร ะ
ชนมพรรษา ๕ รอบ 



๑๒ 

 

ลําดับ กิจกรรม รายละเอียด 
๙. การอบรมผูนํานักศึกษา เร่ือง แหลงเรียนรูที่

สําคัญในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
การอบรมผูนํานักศึกษา เร่ือง แหลงเรียนรูที่สําคัญใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ หองประชุม 
๑๐.๒๑และพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา เพื่อเปนการ
เตรียมความพรอมในดานตางๆ และเติมความรูประวัติ
ความเปนมาของมหาวิทยาลัย และพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตรของจังหวัดนครราชสีมาให กับผูนํา
นักศึกษาจาก ๖ คณะวิชา เพื่อที่จะปฏิบัติกิจกรรมจริง 
ในวันที่ ๒๑ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๑๐. กิจกรรม NRRU Campus Tour NRRU Campus tour ซ่ึงเปนกิจกรรมที่รุนพี่นํานองใหม
เขาไปชมและรูจักกับแหลงเรียนรูสําคัญในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ซ่ึงจัดขึ้นในระหวางวันที่ ๒๐ - ๒๔ 
ก.ค. ๒๕๕๘  

๑๑. สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร  
กรมศิลปากร เขาสํารวจเก็บขอมูลเพื่อทําการ
จัดพิมพหนังสือ "ปกิณกศิลปวัฒนธรรม" เลม
ที่ ๒๑  

สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร เขา
สํารวจเก็บขอมูลและบันทึกภาพกับสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวันที่ 
๒๐  พฤษ ภ าคม ๒๕๕๘ เพื่ อหาขอ มูล  เ ก่ียว กับ
ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมแหลงทองเที่ยวสําคัญ 
ประเพณี วิถีชีวิต แหลงโบราณคดี และโบราณสถาน
สําคัญของจังวัดนครราชสีมาเพื่อทําการจัดพิมพหนังสือ 
"ปกิณกศิลปวัฒนธรรม" เลมที่ ๒๑ เพื่อทําการจัดพิมพ
เผยแพรในโอกาศที่กรมศิลปากรนํ าผ าพระกฐิน
พระราชทานประจําป ๒๕๕๘ ไปทอดถวาย ณ วัดพระ
นารายณมหาราชวร วิหาร  อํ าเภ อ เมือง  จั งห วัด
นครราชสีมา 

๑๒. โครงการ "โคราช... ย้ิม"  มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา (มยพ.) และพื้นที่
สรางสรรคบานลานเพลินโคราช รวมกับสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูของ
เยาวชนใน ดานประวัติศาสตรเมืองโคราชผานการ
สืบคนตํานานทองถ่ิน ภูมิปญญา ศิลปะ ในรูปแบบ
กระบวนการเรียนรู การผลิตส่ือ การสรางสรรค ใน
โครงการ "โคราช... ย้ิม" เม่ือวันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๕๘  ณ 
หองประชุม ๑๐.๒๑ และพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา 

๑๓. การใหบริการผานทาง Facebook บริการตอบคําถาม ทาง Fanpage  
www.facebook.com/koratmuseum 



๑๓ 

 

 

 

 
 

 
นิทรรศการเมธีศิลปศาสตร ผูเปนปราชญดานประวัติศาสตรและโบราณคดี 

ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
 
 



๑๔ 

 

 
 
 

 
 

 
 

กิจกรรมแตงแตมสี เรียนรูเร่ืองราวดึกดําบรรพผานเคร่ืองปนดินเผา 
ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 



๑๕ 

 

 

 

 
ใหยืมวัตถุพิพิธภัณฑเพื่อจัดแสดงในนิทรรศการ “วัฒนธรรมรัก” 

มีการตีพิมพช่ือพิพิธภัณฑในส่ือตางๆ อยางหลากหลาย 



๑๖ 

 

  

 

 
นิทรรศการความเจริญรุงเรืองในยุคเหล็ก 

ในเทศกาลพิพิธภัณฑทองถ่ิน Museum Festival 
มีการตีพิมพภาพและเร่ืองราวของพิพิธภัณฑในหลายส่ือ 



๑๗ 

 

 

 
ผลิตส่ือ รณรงค “ไหวพระ ๙ วัด ในเขตเมืองนครราชสีมา” 

 

 
 

 
รายการสมุดโนต มหาวิทยาลัยรังสิตถายทํารายการ 



๑๘ 

 

 

 

 

 
รายการตามอําเภอจาน  

ออกอากาศทางอมรินททีวี 

 



๑๙ 

 

 

 

 
การอบรมผูนํานักศึกษา เร่ือง แหลงเรียนรูที่สําคัญในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

เม่ือวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 



๒๐ 

 

 

 
กิจกรรม NRRU Campus Tour 

ระหวางวันที่ ๒๑  - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 

 
สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร 

กรมศิลปากร เขาสํารวจเก็บขอมูลเพื่อทําการจัดพิมพหนังสือ  
"ปกิณกศิลปวัฒนธรรม" เลมที่ ๒๑ 

 
 



๒๑ 

 

 

 

 
กิจกรรมโคราช...ยิ้ม  
๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 



๒๒ 

 

 

 
 

 
 

บริการตอบคําถามทาง www.facebook.com 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

 
 

 
 

ปรับปรุงการออกแบบ www.koratmuseum.com 
หนาเอกสารความรูเกี่ยวกับโคราช 

 
 



๒๔ 

 

 
 

 
 

ปรับปรุงคลังภาพ พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา 
 
 
 
 



๒๕ 

 

๓. งานดานการอนุรักษวัตถุพิพธิภัณฑและโบราณวตัถุ 

ลําดับ กิจกรรม รายละเอียด 
๑. นําวัตถุที่อยู ณ อัฒจรรยมาเก็บไวช่ัวคราว 

ณ หองช้ัน ๓ ของอาคาร 
นําโบราณวัตถุที่เคยเก็บรักษาไว ณ บริเวณอัฒจรรยมา
เก็บรักษาไว ช่ัวคราว เพื่อรอการกอสรางหองคลัง
โบราณวัตถุ ประกอบดวย หนังสือ เคร่ืองจักสาน และ
เคร่ืองปนดินเผา 

๒. รวบรวมโบราณวัตถุบริเวณช้ัน ๓  รวบรวมโบราณวัตถุบริเวณช้ัน ๓ ใหอยู เปนกลุม
หมวดหมู เพื่อรอการกอสรางหองคลังโบราณวัตถุ และ
จะดําเนินการจัดทําทะเบียนในระยะตอมา 

๓. รับมอบตูประหยัดพื้นที่จากโปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

เพื่อใชในการเก็บโบราณวัตถุ (รอการกอสรางหองคลัง
โบราณวัตถุ) 

๔. สํานักศิลปะกําลังดําเนินการกอสรางหอง
คลังโบราณวัตถุ 

สํานั ก ศิ ลปะ กํา ลัง ดํา เ นิน การ กอ สร างห อง คลั ง
โบ ร าณ วั ต ถุ  ป ง บป ร ะ มา ณ  ๒ ๕ ๕ ๙ แ ล ะจ ะ ไ ด
ดําเนินการวางแผนโครงการในการแยกประเภท                
จัดหมวดหมู จัดทะเบียน แจงปริมาณวัตถุที่ครอบครอง
และรายงานตอผูอํานวยการ รวมถึงยังสามารถเปน
หองปฏิบัติการในการอนุรักษโบราณวัตถุไดอีกดวย 

๕. ใชวัสดุเบาคลุมประทุนเกวียนเพื่อปองกันฝุน
ช่ัวคราว 

หลังจากที่ มิวเซียมสยาม นําเกวียนกลับมาคืนโดย
สภาพสมบูรณ แตเนื่องจากพิพิธภัณฑยังไมมีที่จัดเก็บที่
เหมาะสมจึงดําเนินการใชวัสดุเบาคลุมประทุนเกวียน
เพื่อปองกันฝุนเปนการช่ัวคราว 

๖. ยายสวนบนของธรรมมาสน เพื่อไปเก็บรักษา
ไวช่ัวคราว ณ ช้ัน ๓ 

ทําความสะอาดสวนบนของธรรมมาสน และยายไปเก็บ
รักษาไวช่ัวคราว ณ ช้ัน ๓ ระหวางรอการกอสรางหอง
คลังวัตถุพิพิธภัณฑและนิทรรศการ 

๗. ทําความสะอาดเอกสารโบราณ จากบานคุณยายย่ีสุน ไกรฤกษ 
 

 

 

 

 



๒๖ 

 

 

 

 
รับมอบตูประหยัดพื้นที่จากโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

 

 

สถานที่กอสรางหองคลังโบราณวัตถุ 

 

 

 



๒๗ 

 

 

 

 
ใชวัสดุเบาคลุมประทุนเกวียนเพื่อปองกันฝุนช่ัวคราว 

 

 

 
นําวัตถุที่อยู ณ อัฒจรรยมาเก็บไวช่ัวคราว ณ หองช้ัน ๓ ของอาคาร 



๒๘ 

 

 
ทําความสะอาดสวนบนของธรรมมาสน และยายไปเก็บรักษาไวชั่วคราว ณ ชั้น ๓ 

ระหวางรอการกอสรางหองคลังวัตถุพิพธิภัณฑและนิทรรศการ 
 
 

 
ทําความสะอาดเอกสารโบราณ 

 
 



๒๙ 

 

๔. งานดานการพัฒนาบุคลากร 

ลําดับ กิจกรรม รายละเอียด 
๑. ศึกษาดูงาน ณ หอไทยนิทัศน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ศึกษาดูงานดานการบริการและรูปแบบการจัดแสดง 
เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการจัดแสดงในแหลงเรียนรูใน
จังหวัดนครราชสีมา 

๒. แลกเปล่ียนความรูในงานเทศกาลพิพิธภัณฑ
ทองถ่ิน Museum Festival 

กิจกรรมเปนการรวมเอาพิพิธภัณฑทองถ่ิน ๓๐ แหงทั่ว
ภาคอีสานที่ มี ศักยภาพ และมีเนื้อหาที่สอดคลอง
กับขาว เหล็ก และเกลือ และมีการออกแบบกิจกรรมที่
มุงใหเกิดการแลกเปล่ียนประสบการณระหวางกัน และ
ยังไดจัดใหมีการอบรม ๒ หลักสูตร ไดแก 
- การอบรมการประยุกตการเลานิทานกับการนําชม 
- การจัดทําแทนฐานวัตถุจัดแสดงจากวัสดุเหลือใช 

๓. กระบวนการจัดการความรู (km) กา รใ ห บ ริ กา ร แก ผู ม า เ ย่ี ยม ช มพิ พิ ธ ภั ณฑ เ มื อ ง
นครราชสีมา โดยไดเชิญบุคลากรจากกองวิเทศสัมพันธ 
งานประชาสัมพันธ และพิพิธภัณฑไมกลายเปนหินฯ มา
ถายทอดประสบการณในการดําเนินงานและพัฒนามา
เปนคูมือในการปฏิบัติงาน 

๔. การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน คู มือการปฏิบั ติงานฉบับนี้ จัดทําดวยกระบวนการ
จัดการความรู (km) เปนตัวจับความรู เพื่อเปนแนวทาง
ในการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 

 

 

 

 

 

การพัฒนาบุคลากรจากงานเทศกาลพิพิธภัณฑทองถ่ิน Museum Festival 
ระหวางวันที่ ๑๖ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
 



๓๑ 

 

 
คูมือการปฏิบัติงานพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา 

 



๓๒ 

 

 
การเชิญบุคลากรจากกองวิเทศสัมพันธ งานประชาสัมพันธ และพิพิธภัณฑไมกลายเปนหิน 

มาถายทอดประสบการณในการดําเนินงานและพัฒนามาเปนคูมือในการปฏิบัติงาน 

 

 
ศึกษาดูงาน ณ หอไทยนิทัศน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

 

 



๓๓ 

 

๕. งานดานการพัฒนาเครือขายแหลงเรียนรู 

ลําดับ กิจกรรม รายละเอียด 
๑. มิวเซียมสยาม สํารวจการดําเนินงานของ

พิพิธภัณฑเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรม 
มีขอเสนอแนะในเบื้องตน ในการพัฒนาการตลาด
พิพิธภัณฑ กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู หองคลังวัตถุ
พิพิธภัณฑ และการเพิ่มพื้นที่นั่งพักผอน 

๒. มิวเซียมสยาม นําโบราณวัตถุที่ยืมจัดแสดง 
ณ นิทรรศการหลงรัก มาคืน 

โบราณวัตถุที่นํามาจัดแสดงทุกช้ินมีการทําประกันภัย 
แ ล ะ ไ ด นํ า ม า คื น ใ น ส ภ า พ ที่ ส ม บู ร ณ ค ร บ ถ ว น                       
เม่ือ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๓. มิวเซียมสยาม มอบหนังสือองคความรูใน
การพัฒนาแหลงเรียนรู 

มิวเซียมสยาม มอบหนังสือ ๒ เลม ไดแก 
- การดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ 
- การจัดเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ 

๔. มิวเซียมสยาม มอบชุดการเรียนรู  
เพื่อเปนตนแบบในการพัฒนา 

ส่ือการเรียนรู ๓ ชุด ไดแก 
- คูมือพิชิตองคความรู ชุด เคร่ืองปนดินเผา 
- คูมือพิชิตองคความรู ชุด ทวารวดี 
- เกมสเศรษฐียุคสุวรรณภูมิ 

๕. พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา มอบตนพุงดอ 
เพื่อประกอบการจัดแสดงนิทรรศการ 

ใชประกอบนิทรรศการเร่ือง เกลืออีสาน ณ เทศกาล
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ท อ ง ถ่ิ น  ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ               
ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๖. ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาสวน
ประ วั ติศ าสต ร จั ง ห วั ดนค รรา ชสีม าใ น
พิพิธภัณฑของโรงพยาบาลเซ็นตแมร่ี 

ตามที่โรงพยาบาลเซ็นแมร่ีจังหวัดนครราชสีมา ไดขอ
ความอนุเคราะหเนื้อหาประวัติความเปนมาของจังหวัด
นครราชสีมาและขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบ
ความถูกตองเนื้อหาประวัติศาสตร พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตรของจังหวัดนครราชสีมา ในพิพิธภัณฑ
ของโรงพยาบาลเซ็นแมร่ี ในช่ือ Heritage of St Mary 

 

 



๓๔ 

 

 

มอบตนพุงดอ เพื่อประกอบการจัดแสดงนิทรรศการ 

 

 

มิวเซียมสยาม มอบชุดการเรียนรู 
เพื่อเปนตนแบบในการพัฒนาส่ือการเรียนรูของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา 

 

 

 



๓๕ 

 

ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิขึ้นบริเวณโดยรอบ  
(อันอาจเกิดผลกระทบตอพิพิธภัณฑ) 
 
๑. รานกาแฟเลอนิช กําลังทําการกอสรางบริเวณดานทิศตะวันตกของอาคาร อาจมีผลกระทบใน
ดานขยะ มลพิษทางเสียง หรือระบบน้ําเสีย ควรมีการเฝาระวัง และมีการรายงานผลกระทบตอ
ผูบริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรมในลําดับตอไป 

 

 
ภาพกอน – ขณะกอสราง (๒๖ กค. ๕๘) 

๒. หลังคาชัน้ ๓ ของอาคาร มีน้ําร่ัว แจงหัวหนาสํานกังานไปเรียบรอยแลว (ยังไมไดรับการซอม) 

   



๓๖ 

 

๓. มหาวิทยาลัยมีแผนในการกอสรางบริเวณใกลอาคารยุพราชเบญจมงคล จึงตองมีการเฝาระวัง
เร่ืองการส่ันสะเทือนบริเวณจุดติดตั้งศิวลึงค โดยงานโยธา แนะนําใหวางแกวน้ําเพื่อสังเกตุ
แรงส่ันสะเทือน 

๔. บริเวณระเบยีงทางเดินชั้น ๓ เม่ือฝนตก ฝนจะสาดเขามายังตัวอาคารได อาจเกิดความเสียหาย
ไดในอนาคต 

 
 

 

 

 

 


