
 

 

 

 

ผลการปฏิบัติงาน 

การบริหารจัดการพพิธิภณัฑ์เมืองนครราชสมีา  

ระหว่างเดอืนมีนาคม  -  กันยายน ๒๕๕๗ 

 
ข้อมลูล่าสุด ณ วนัที ๒๒ กนัยายน ๒๕๕๗ 

 

 

 

บริหารงานโดย สาํนักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 



หน้า ๒ 

 

 

คาํนํา 
 

        พิพิธภณัฑ์เมืองนครราชสีมา เริมเปิดให้บริการแก่ผู้ เข้าชมอยา่งไมเ่ป็นทางการครังแรกในปลาย

เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ซึงนับได้ว่าอยู่ในช่วงของการทดลองการใช้งานและการเพิมเติมรายละเอียดทียังไม่

สมบูรณ์ รวมถึงเป็นช่วงของการสร้างวัตถดุิบเพือการประชาสมัพนัธ์ และการประชาสมัพนัธ์ ซึงตามแผนงาน

นนัมีแผนจะทําพิธีเปิดอยา่งเป็นทางในฤดหูนาว ปลายปี ๒๕๕๗ ถึงต้นปี ๒๕๕๘ เพือเป็นการร่วมเฉลิมพระ

เกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ 

พรรษา (๒ เมษายน ๒๕๕๘) เทิดพระเกียรติ “เอกอคัรราชูปถัมภกมรดกวฒันธรรมไทย” และ “วิศิษฏศิลปิน” 

อีกกิจกรรมหนึงด้วย  

      ผลการปฏิบติังานการบริหารจัดการพิพิธภณัฑ์เมืองนครราชสีมา ฉบบันีจดัทําขึนเพือเก็บรวบรวม

ข้อมูลการปฏิบติังานในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน ๒๕๕๗ (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที ๒๒ กันยายน 

๒๕๕๗) ซึงการจัดเก็บข้อมูลนีเพือเป็นข้อมูลพืนฐานสําหรับการใช้วิเคราะห์การทํางานของพนักงาน การ

จัดการนักท่องเทียว รวมถึงระบุปัญหาต่างๆ ทีพบระหว่างการปฏิบติังาน เพือใช้เป็นแนวทางการพฒันา

พิพิธภณัฑ์เมืองนครราชสีมาต่อไป  

 
 
 

นายชุตินันท์  ทองคํา 

นกัวิชาการศกึษา สํานกัศิลปะและวฒันธรรม 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
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สารบญั 
 

  หน้า 

 ลกัษณะงานของพิพิธภณัฑ์เมอืงนครราชสีมา ๔ 

 เบืองหน้า – เบืองหลงังานพิพิธภณัฑ์เมอืงนครราชสีมา ๕ 

 ผลการปฏิบติังาน 

๑. การสร้างวตัถุดิบเพือการประชาสมัพนัธ์พิพิธภัณฑ์     

 

๖ 

 ๒. การประชาสมัพนัธ์พิพิธภณัฑ์ ๑๐ 

      - สือโทรทศัน์ ๑๒ 

     - สือออนไลน์ (Internet) ๑๕ 

      - สือสิงพิมพ์ ๓๐ 

 ๓. การเพิมเติมรายละเอียดการจดัแสดงทียงัไมส่มบูรณ์ ๓๓ 

 ๔. การจดัการพิพิธภณัฑ์  ๓๘ 

 ๕. การสร้างเครือข่ายด้านพิพิธภณัฑ์และองค์ความรู้  

    ทงัภายในและภายนอก    

 

๔๐ 

 สถิติผู้ เข้าชมพิพิธภณัฑ์เมอืงนครราชสีมา  

เริมปลายเดือน มีนาคม – กนัยายน ๒๕๕๗   

 

๔๒ 

 ภาพของผู้มาเยียมชมพพิิธภณัฑ์เมืองนครราชสีมา   ๔๘ 

 ปัญหาทีพบระหว่างการปฏิบติังาน   ๕๐ 

 ความคาดหวังจะดําเนินการตอ่ไป  ๕๑ 
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ผลการปฏบิตังิาน 

การบริหารจัดการพพิธิภณัฑ์เมืองนครราชสีมา  

ระหว่างเดอืนมนีาคม  -  กนัยายน ๒๕๕๗ 

สาํนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา 

 
 
 

ลักษณะงานของพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา 

 ๑. การจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ์ สืบค้น รวบรวม จัดทําทะเบียน จําแนกแยกประเภท ให้รายละเอียด 

(เพราะการเข้าถึงข้อมลูวัตถใุนเชิงกว้างและเชิงลกึ คือ หน้าทีทีสําคญัทีสดุของพิพิธภณัฑ์) อนุรักษ์ สงวนรักษา 

และจดัทํารายการวัตถ ุ(catalog) 

 ๒. การเผยแพร่ (ถ่ายทอด) สู่สาธารณชน ให้ได้ทังความรู้และความเพลิดเพลิน เพือการบริการและ

พฒันาสงัคม โดยไมแ่สวงหากําไร นิทรรศการ งานบริการทางการศกึษา กิจกรรม การประชาสมัพนัธ์ 

 ๓. พฒันาแหล่งเรียนรู้เพิมเติม เพือเชือมโยงกิจกรรม การเรียนรู้ให้มีความนา่สนใจ เพิมแมเ่หล็กลงใน

กิจกรรมตา่งๆ 

 

 

เบืองหน้า – เบืองหลังงานพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา 

 

หน้าฉาก หลังฉาก 
ภาพลักษณ์ 

– การจดัแสดงนิทรรศการ 

– กิจกรรมการศกึษา เผยแพร่ความรู ◌ ้

– การนําชม  

– ประชาสมัพนัธ์ 

ภาพลักษณ์ 
– การรวบรวม สืบค้นวตัถุ  

– การศกึษาค้นคว้า 

– การอนุรักษ์ ดูแลรักษาวัตถ ุ 

– การทํานุบํารุง 
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หน้าฉาก หลังฉาก 
 
การปฏิบัติงาน 

      การเผยแพร่ การนําชม สิงพิมพ์ กิจกรรม 

เค รื อ ข่าย  ฯล  ที ต้อ ง ต่อ เนื อง  สมํา เสมอ  มี

เอกลกัษณ์ น่าสนใจ และทนัตอ่เหตกุารณ์ 

 
การปฏิบัติงาน 

      การดูแลรักษาทํานุบํารุง พฒันา/ปรับปรุง ถูกต้อง 

ทนัสมยั สวยงาม สะอาด  

      - ข้อมลู / วตัถจุดัแสดง  

      - เทคโนโลยี การนําเสนอ 

      - บุคลากร 

      - อาคารสถานที สภาพแวดล้อม สิงอํานวยความ

สะดวก 

 

 
 

 โดยลกัษณะงานของพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมานับแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยผู้ รับจ้างส่งมอบแก่

มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา ยงัคงสํารวจพบความไมส่มบูรณ์อีกหลายด้าน ดงันนัการดําเนินการในขนันี 

จึงเป็นการเติมเต็มให้สามารถรองรับการบริการได้อย่างสมบูรณ์ จึงนับได้ว่าเป็นขนัของการทดลองใช้งาน

พิพิธภณัฑ์ด้วย และเมือได้รับคําแนะนําจากผู้ชมหรือผู้ เชียวชาญก็จะนํามาปรับปรุงในบางประการทีสามารถ

ดําเนินการได้โดยทันที และนอกจากนียังเป็นขึนของการเตรียมวัตถุดิบของสือประชาสมัพันธ์ต่างๆ อาทิ 

ภาพถ่าย ข้อมลูของพิพิธภณัฑ์ คลิปวิดีโอ ฯลฯ และสร้างการรู้จกัโดยอาศยัสือมวลชนท้องถินและสือออนไลน์

เป็นหลกั เพือสร้างการรับรู้ในท้องถินในเบืองต้นก่อน นอกจากนียงัจะต้องพฒันาเครือข่ายความรู้มือในหลาย

ด้านทงัในและนอกมหาวิทยาลยั ซึงสามารถสรุปผลการปฏิบติัการในรอบเดือนมีนาคม – กันยาน ๒๕๕๗ ได้ 

ดงันี 
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ผลการปฏิบตัิงาน 

 

 

๑. การสร้างวัตถุดบิเพือการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ 

 

ลําดบั กิจกรรม วัตถุประสงค์หลัก 

๑. ปรับปรุงจดุแจกเอกสารแนะนําพิพิธภณัฑ์ นําตู้ทีเคยใช้ ณ อาคาร ๑ มาใช้ ข้อเสียคือ เมือเกิด

ความชืนเอกสารจะงอตวัได้ 

๒. จดับอร์ดประชาสมัพนัธ์ชวัคราว  ปรับปรุงบอร์ดทีมีความรกรุงรังให้พอทีจะให้ข้อมูล

ได้ชัวคราว เน้นความประหยัด โดยการกลบัด้าน

ของผ้าสกัหลาด ซงึยงัพอใช้งานได้ และติดข่าวสาร

ตา่งๆ ทีเกียวข้องกบัพิพิธภณัฑ์ 

๓. จดัทําป้ายเพือไว้สําหรับติดข้อความต้อนรับ

แขกทีมาเยียมชม 

จดัทําป้ายโดยใช้กรอบเก่าทีหาได้ในสํานักฯ และอดั

รูปมาแปะทับ เสริมพืนทีทีจะติดกระดาษกาวบ่อย

ด้วยสติกเกอร์ใสขนาด a๔ เพือลดการลอก-ขาด 

จุดประสงค์เพือสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยียม

ชมในกรณีมาเป็นหมูค่ณะและแจ้งไว้ล่วงหน้า 

๔. ถ่ายภาพเพือการประชาสมัพนัธ์ ถ่ า ย ภ า พ เ พื อ ใ ช้ ใ น กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร

ประชาสัมพันธ์ และใช้กระจายออกตามสือต่างๆ 

โดยเน้นสือสิงพิมพ์และสือออนไลน์ 

๕. จดัทําเอกสารข้อมลูพิพธิภณัฑ์ ฉบบัเพือ

สือมวลชน 

เป็นฉบับทีมีเนือหาขนาดกลาง ความยาวไม่เกิน 

๕๐ หน้า เพือให้ข้อมลูสามารถนําไปทําบทบรรยาย 

ทงัในสือสิงพิมพ์และวิดิทศัน์ ได้รับความอนุเคราะห์

จาก อ.สชุาติ ตรวจสอบข้อมลูแล้ว 

๖. จดัทํา DVD รวมภาพการก่อสร้าง/ข้อมลู

พืนฐานพฒันาการทางประวติัศาสตร์

นครราชสีมา/ภาพถ่ายเพือการประชาสมัพนัธ์ 

เกิดความสะดวกตอ่สือมวลชน และเพือความยินดี

ในการเสนอข่าวพิพิธภณัฑ์ 
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ลําดบั กิจกรรม วัตถุประสงค์หลัก 

๗. สร้าง Fanpage ใน Facebook  เพือส่งเสริมการรู้จัก และบันทึกข้อมูลเตือนความ

ทรงจํา 

 
 
 

๘. แจ้งตําแหนง่ปัจจุบนัของพิพิธภณัฑ์ใน

ฐานข้อมูลของ Google Map 

Google Map ยังคงรับทราบในนามของหอ

วัฒนธรรมทีเคยตังอ ยู่ ณ อาคารเดิม จึงต้อ ง

ดําเนินการแจ้งสิทธิ ความเป็นเจ้าของ เพือขอเปลียน

ชือ และเปลียนทีตงั   

 

***กระบวนการนีมีประโยชน์อย่างสูงต่อการค้นหา

พิพิธภณัฑ์ด้วยสือออนไลน์ 

๙. จดัทําโบรชัวร์ขนาด ๖ หน้า (๓ แผน่) เย็บมงุ

หลงัคา 

ออกแบบโดยมีจุดประสงค์หลักเพือการพิมพ์โดย

เครืองพิมพ์ปกติ – เน้นประหยดัส ี

๑๐. จดัทําโบรชัวร์ขนาด ๔ หน้า (๒ แผน่) เย็บมงุ

หลงัคา – เพือความประหยดั 

ออกแบบโดยมีจุดประสงค์หลักเพือการพิมพ์โดย

การถ่ายเอกสาร 

๑๑. ปรับปรุงโบรชวัร์ทีจัดทําขนึและทดลองพิมพ์ใน

ระบบออฟเซ็ท 

ทดลองใช้สีตามจํานวนสีจริง รองรับการพิมพ์จริงใน

ระบบออฟเซท 

๑๒. นําโบรชวัร์ให้ผู้ เชียวชาญตรวจสอบเนือหา 

และภาพประกอบ 

๑) ผศ. นฤมล ปิยวิทย์ 

๒) อาจารย์วิลาวลัย์ วชัระเกียรติศกัดิ 

๓) อาจารย์สชุาติ พิมพ์พนัธ์ 

๑๓. จดัหาเอกสารประชาสมัพนัธ์แหลง่ท่องเทียวใน

จงัหวดันครราชสีมา 

ในขนัต้นใช้เอกสารทีเคยได้ขอจาก ททท. และ กกท. 

ซึง มีบางส่วนแล้ว  ขันต่อไปจ ะดํา เ นินการ ขอ

สนับสนุนในภายหลังอีกครัง ทังภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ 
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ตวัอย่างภาพถ่ายเพือการประชาสัมพันธ์ 
 

 

  
  

  
 
 
 
 

 

  
รายการสวรรค์บ้านนอก รายการศิลป์ไทยเทห่์ 
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ตวัอยา่งเอกสารประชาสมัพนัธ์ 

 
 



หน้า ๑๐ 

 

๒. การประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ 

 
ลําดบั กิจกรรม วัตถุประสงค์หลัก 

๑. เชิญชวนสอืมวลชนแขนงตา่งๆ เพือทําขา่ว ใช้วิธีการทางสือสารมวลชน จุดประสงค์แฝง คือ การ

สร้างคลิปภาพเคลือนไหวให้กระจายตวัทาง internet  

- Thai PBS – รายการทีวีจออีสาน 

- KCTV รายการ ศิลป์ ไทยเท่ห์ จํานวน ๑๒ เทป 

ออกอากาศตลอด ๑ เดือน รายการมีความยาว ๕ นาที 

- รายการสวรรค์บ้านนอก ความยาว ๑ ชวัโมง ๒ เทป 

- รายการเรืองเลา่จาก อบจ.(ปี๒) ตอนที ๓๖ 

- หนงัสือพิมพ์มติชน, โคราชรายวนั 

- สือออนไลน์ – We Korat etc.. 

- วารสารในมหาวิทยาลยั 

๒. จดัเก็บวิดิทศัน์ทีได้ Upload ไว้ใน 

Youtube เพือจดัทําเป็น Playlist 

เกิดความสะดวกตอ่การเข้าถึง 

๓. จดัทํา Webpage เพือเป็นแหลง่ข้อมลู

กลางในการค้นหาทาง Search Engine 

ใช้ฐานของมลูของสํานกั – koratculture.com 

*** ใช้ข้อมูลจากเอกสารสําหรับสือมวลชน 

๔. เชือมต่อเว็บมหาวิทยาลยัสู ่เว็บพิพิธภณัฑ์ เกิดความสะดวกตอ่การเข้าถึง 

๕. กระจายข้อมลูใน web/blog ทีชาวโคราช

นิยมเข้าชม และเว็บการทอ่งเทียว 

สง่เสริมการเข้าถึงข้อมูล 

๖. กระจายข้อมลูใน web สง่เสริมการ

ทอ่งเทียว 

สง่เสริมการเข้าถึงข้อมูล 

๗. ปรับปรุงฐานข้อมูล :  

ฐานข้อมูลศนูย์มานุษยวิทยาสิรินธร  

เข้าไปเป็นส่วนหนึงของฐานข้อมูลระดับชาติ และ

สง่เสริมการเข้าถึงข้อมูล 

๘. ปรับปรุงฐานข้อมูล :  

สถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แหง่ชาติ  

(สพร. หรือ มิวเซยีมสยาม) 

สร้างการรับรู้ในระบบฐานข้อมลูของหน่วยงานการทีได้

ดําเนินงานด้านพิพิธภณัฑ์โดยตรง  ในสว่นของมิวเซียม

สยามนัน ได้ประสานงานเพือการจัดพิมพ์เป็นหนังสือ

มิวเซียมสยาม เลม่ที ๔ ในภายหลงั 
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ลําดบั กิจกรรม วัตถุประสงค์หลัก 

๙. สง่ข้อมูลพิพิธภณัฑ์ตอ่กองประกัน และ

ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 

สร้างโอกาสในการ pr ในมหาวิทยาลยั 

๑๐. สง่ข้อมูลไปยงัคุณสุจิตต์ วงษ์เทศ (มติชน) คณุสจิุตต์ กําลงัเขียนหนงัสือ ชือ โคราชมาจากไหน จึง

สนับสนุนให้มีการสร้างพิพิธภณัฑ์เกียวกับนครราชสีมา 

แต่เน้นทางด้านวิถีชีวิตทีเกียวข้องกบัคนเป็นหลกั 

๑๑. นําข้อมลูพิพิธภณัฑ์ฉบบัสือมวลชน (ร่าง) 

ออกเผยแพร่ ณ www.scribd.com/ 

สง่เสริมการเข้าถึงข้อมูล 

๑๒. เพิมเติมข้อมลูใน 

www.skyscrapercity.com 

Skyscrapercity เป็นเว็บบอร์ดทีมีกล่าวถึงความเจริญ

ของจงัหวดันครราชสีมา และได้รับความนิยมอยา่งสงู 

๑๓. เพิมเติมข้อมลูใน Wikipedia สง่เสริมการเข้าถึงข้อมูล 

๑๔. เพิมเติมข้อมลูใน 

http://www.painaidii.com/ 

เว็บส่ง เสริมการท่องเทียว ลงในรูปแบบรูปถ่ายและ

บทความ 

๑๕. เพิมเติมข้อมลูใน www.panoramio.com เว็บทีเป็นคลังภาพขนาดใหญ่ ซึงแสดงทีตงัของภาพ

นนัๆ ด้วย 

๑๖. เพิมเติมข้อมลูใน wikimapia.org เว็บทีแสดงทีตงัของพิพิธภัณฑ์ 

๑๗. เพิมเติมข้อมลูใน www.gotoknow.com เว็บรวม KM ค้นหาได้งา่ย  

๑๘. จดัทํา koratmuseum.blogspot.com สง่เสริมการค้นหาข้อมูลเกียวกบันครราชสีมาพบ 

๑๙. ประสานข้อมูลกบันกัขา่วมติชน เพือ

ตีพิมพ์ในหนงัสือพิมพ์มติชน 

คุณสุจิตต์ วงษ์เทศได้ให้ความสนใจต่อพิพิธภัณฑ์ 

ถึงแม้จะไม่ เห็ นด้วยในวิ ธีกา รจัดแสดงตามห ลัก

ประวัติศาสตร์ศิลป์ แต่ก็ชืนชมถึงความพยายามของ

มหาวิทยาลยั โดยท่านได้ให้ข้อเสนอแนะผ่านมาทาง

หนงัสือพิมพ์มติชน 

๒๐. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั “การพฒันา

ผลิตภณัฑ์ของทีระลกึสาํหรับพิพิธภณัฑ์

เมืองนครราชสีมา” โดยสถาบนัวิจยัและ

พฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

พฒันาของทีระลกึ (เพือการจําหน่าย) 
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รายการโทรทศัน์ 

  
Thaipbs : รายการทีวีจออีสาน  

 

 

  

  
KCTV : ช่วงข่าวเข้มเตม็ประเดน็ 

 

 

  

  
KCTV : รายการสวรรค์บ้านนอก 
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KCTV :  
รายการศลิป์ไทยเท่ห์ ตอนที ๑๗๔ เมืองนครราชสีมา 

KCTV :  
รายการศลิป์ไทยเท่ห์ ตอนที ๑๗๕ กําเนิดโคราช 

  

  
KCTV :  
รายการศลิป์ไทยเท่ห์ ตอนที ๑๗๖ เบิกโรงโคราช 

KCTV :  
รายการศลิป์ไทยเท่ห์ ตอนที ๑๗๗ ถินฐานโคราช 

  

  
KCTV :  
รายการศลิป์ไทยเท่ห์ ตอนที ๑๗๘ ลุ่มนํามลูชี 

KCTV :  
รายการศลิป์ไทยเท่ห์ ตอนที ๑๗๙ ยคุปราสาทหิน 
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KCTV :  
รายการศลิป์ไทยเท่ห์ ตอนที ๑๘๐ โคราฆปุระ 

 

KCTV :  
รายการศลิป์ไทยเท่ห์ ตอนที ๑๘๑ ทุ่งสมัฤทธิ 

  

 
 

KCTV :  
รายการศลิป์ไทยเท่ห์ ตอนที ๑๘๒ มหานครแห่งอีสาน 

 

NRRU NEWS: Ep๒ 

  
NRRU NEWS: Ep๒ KCTV : เรืองเล่าจากอบจ.ปี ๒ ตอนที ๑๓๖ 

  
  
  



หน้า ๑๕ 

 

การเผยแพร่ข้อมูลพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา 

ผ่านสือออนไลน์ (Internet) 

 

http://www.koratculture.com/koratmuseum/index.html 
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http://th.wikipedia.org/wiki/สํานักศลิปะและวัฒนธรรม_มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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http://th.wikipedia.org/wiki/ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 

 
www.panoramio.com/photo/๑๐๖๓๔๗๑๔๙ 
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http://blog.chillpainai.com/ 
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https://www.facebook.com/koratmuseum 
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http://koratmuseum.blogspot.com/ 

 

 
Google Map 
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http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=๑๑๓๗๓๘๓๑๕ 

 

 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=๓๕๑๐๐๓&page=๑๙๗๐ 
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http://wikimapia.org/๓๐๖๖๓๑๙๑/th/พพิธิภัณฑเมืองนครราชสีมา 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=1IhLEg40lus&feature=youtu.be 
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http://www.painaidii.com/business/๑๔๖๓๕๘/korat-museum-๓๐๐๐๐/lang/th/ 
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https://plus.google.com/๑๑๑๔๖๘๐๙๗๐๗๒๑๓๘๑๒๓๖๐๙/posts 
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www.youtube.com (จัดทําเปน Playlist รวบรวมวิดทัิศนขาวของส่ือมวลชน) 
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http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=๙๐๐ 
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http://www.sujitwongthes.com/suvarnabhumi/๒๐๑๔/๐๙/suvarnabhumi-society-culture

๐๔๐๙๒๕๕๗/ 
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http://www.sujitwongthes.com/๒๐๑๔/๐๗/siam๒๕๐๗๒๕๕๗/ 
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สอืสงิพมิพ์ 

 

 
หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวนัที ๔ กนัยายน ๒๕๕๗ หน้า ๑๗ คอลัมน์ประชาชืน 
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๓. การเพิมเติมรายละเอียดการจัดแสดงทียงัไม่สมบรูณ์ 
ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์หลัก 

๑. จดัหา USB สําหรับจอทีวีทงั ๘ ห้อง ผู้ รับจ้างจดัเตรียมไว้เพียงทีวี (Monitor) และเครืองเล่นดีวี

ด ีแต่เราไม่ได้ติดตงัเครืองเล่นจึงต้องใช้ USB แทน 

๒. จดัหาวดีทัิศน์มานําเสนอในจอทัง ๘ ห้อง จดัหาวิดทัิศน์ทีเหมาะสมกบัเนือหาของแต่ละห้องเพือมาใช้

นําเสนอโดยชัวคราว โดยมีการนําเสนอทังใน รูปแบบ

ภาพนิงและภาพเคลือนไหว (โดยส่วนใหญ่ค้นหามาจาก 

Youtube.com) 

๓. ปรับปรุงจดุเซน็เยียม โต๊ะทีใช้ – ใช้โต๊ะทีเคยใช้ในห้องรัตนโกสินทร์จากอาคาร

เดมิ และเพิมป้ายทีระบขุ้อความ”ขอเชิญร่วมเซน็ต์เยียม” 

๔. จดัหาสมดุเยียม แสวงหาสมดุเยียมทีมีเอกลักษณ์เฉพาะตวั และแสดงออก

ถึงวฒันธรรมท้องถิน โดยแบ่งสมดุเยียมออกเป็น ๒ เล่ม  

๑) เน้นการเขียนทีสามารถแสดงความรู้ สึกได้โดยละเอียด 

เหมาะสําหรับแขกพิเศษ หรือผู้ ทีชอบเขียน 

๒) เน้นชือ หน่วยงาน เบอร์โทร เพือเก็บสถิติจํานวนผู้ เข้าชม 

เหมาะสําหรับผู้ ไม่ชอบเขียน 

๕. ย้ายถังขยะลงชัน ๑ ปรับปรุงภมูิทัศน์ให้เหมาะสมตอ่การรับแขก 

๖. เพิมเติมภาพถ่าย + กรอบรูปในห้องมหานครแห่ง

อีสาน 

เนืองจากองค์ประกอบการจัดแสดงในห้องมหานครแห่ง

อีสานยังไม่สมดุล  ดังนันจึงได้มอบหมายให้นักศึกษา

ฝึกงานติดตังกรอบรูปซึงเป็นกรอบรูปเก่าๆ ทีเคยใช้ ณ 

อาคาร ๑ และอดัรูปทีเหมาะสมเข้าไปใหม่  

๗. ซอ่มเสือ และขากางเกงของหุ่นในห้องรัตนโกสินทร์ เนืองจากเสือ และขากางเกงของหุ่นมีความชํารุดอย่างมาก 

จึงมอบหมายให้นักศึกษาฝึกงานทําการเนาเบาๆ  ใน

บางส่วน   

*** ปัจจบุนัแขนของหุ่นชํารุดทงัสองด้าน 

๘. จดัหาอปุกรณ์ทีพิพิธภณัฑ์มักใช้บ่อย เช่น อุปกรณ์ทําความสะอาด ผ้า ดอกไม้ประดบั กระดาษ

ทิชชู  นํายาถูพืน ยาฆ่าแมลง... . บางส่วนได้รับการ

สนับสนุนจาก อ.เรขา และคณุสมฤทัย 

๙. ย้ายเคาน์เตอร์ในห้องเบิกโรงไปเก็บไว้ ณ ห้องสมดุ

ทางวัฒนธรรม 

เพือความกว้างขวางในห้องเบิกโรง เพือให้ผู้ ชมเกิดความ

สะดวกต่อการชมวิดิทัศน์ การเข้าชม และการถ่ายภาพหมู่

เป็นทีระลึก 
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ลําดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์หลัก 

๑๐. จดัหาผ้าคลมุโต๊ะ โดยเน้นผ้าทีมีอยู่แล้ว นําไปซกัรีด เนาเก็บริม เพือให้พร้อม

ใช้ ในกิจกรรมต่างๆ ของพิพิธภณัฑ์ 

๑๑. ตรวจสอบความถูกต้องของเนือหา และเพิมทีมาของ

วตัถุ โดยการเชิญ ผศ นฤมล ปิยวทิย์ 

ผศ นฤมล ปิยวิทย์มาให้ข้อมูลเพิมเติมเท่าทีท่านพอจะจํา

ได้โดยสังเขป โดยท่านแจ้งว่าบางส่วนได้มาในสมัย ผอ 

ท่านอืน ให้สอบถามในภายหลงั 

๑๒. จดัทําระบบสี ในตู้ควบคมุระบบไฟ สร้างความเข้าใจง่ายในการเปิดปิดไฟในพิพิธภณัฑ์ 

๑๓. ดาํเนินการทําป้ายอธิบายวตัถุ  ดาํเนินการตามคําแนะนําของผู้ เยียมชมในพิพิธภัณฑ์ โดย

บางส่วนได้ขอควา มอนุเคราะห์อาจารย์สุชา ติ เป็นผู้

ตรวจสอบ (แล้วเสร็จในบางส่วน) 

๑๔. เพิมเติม ผ้าหางกระรอกโบราณ ณ ห้องของดีโคราช เพิมตู้ จัดแสดงผ้าโบราณทีเคยจัดแสดง ณ อาคาร ๑ แต่

พบว่าผ้ามีความชํารุดเนืองจากด่างจากรอยพับวางไว้ใน

ระยะเวลายาวนาน และถูกหนูกัดจึงเลือกจัดแสดงเฉพาะ

มุมทียังคงความสวยความอยู่  (โดยไม่ คํานึงถึงความ

เสือมสภาพ เนืองจากเสือมสภาพอยู่แล้ว) 

๑๕. จดัทําป้ายบริเวณชนัลอยทางขึน เพือปกปิดความสกปรกและเพิมเติมความสวยงามใน

เบืองต้น 

๑๖. การประเมินความพึงพอใจของผู้มาเยียมชมแหล่ง

เรียนรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสํานกัศลิปะและวฒันธรรม 

โดยข้อเสนอแนะทีได้จากการวิจัยจะดําเนินการแก้ไขใน

ภายหลัง 

๑๗. ทําความสะอาดพิพิธภัณฑ์ และทางขึนสู่ชัน ๒ เนืองจากภารกิจของแม่บ้านมีบริเวณรับผิดชอบกว้างขวาง 

ดงันนัในส่วนของพิพิธภัณฑ์จึงดูแลไม่ทัวถึง จึงร่วมกับคณุ

ภัทระ ในการดแูลความเรียบร้อยของบริเวณทางขึน และ

บริเวณพิพิธภณัฑ์ให้พร้อมรับแขกตลอดเวลา 

๑๘. ตดิ logo มหาวิทยาลยัทีประตูกระจก เพือป้องกนัการเดินชน ใช้ชัวคราวเนืองจากปรินด้วยเครือง

ธรรมดาแล้วใช้สติกเกอร์ใสแปะทบั 

๑๙. ตดิป้าย “ผลัก” และ “ดงึ” ทีประตพิูพิธภณัฑ์ เพือความสะดวกในการเปิดประต ู
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ตู้แสดงผ้าหางกระรอก ป้ายอธิบายรายละเอียดวัตถ ุ
  

  
ป้ายอธิบายรายละเอียดวตัถ ุ บอร์ด pr ชวัคราว 

  

 
 

ป้ายติดข้อความต้อนรับ จุดแจกโบรชวัร์ และจุดเซ็นต์เยียม 
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ป้ายผลกั - ดงึ ข้อมลูประกอบการเขียนบทพิพิธภณัฑ์ 
  

  
สติกเกอร์ logo มหาวิทยาลยัตดิชวัคราว ติดสญัลกัษณ์สี ณ ตู้ควบคมุไฟ 
  

 

 
จดัหาวิดิทศัน์ใน monitor เนาขากางเกงของหุ่น 



หน้า ๓๗ 

 

  

สญัลกัษณ์สีหลอดไฟทีใช้บอ่ย เพิมตู้ เครืองสมนุไพร 

  

 
 

เพิมกรอบรูปเพือเสริมองค์ประกอบในห้องมหานคร

แห่งอีสาน 
เพิมป้ายทางขนึเพือสร้างสีสนั  
และปกปิดความรก 

 
 
 

 
ตวัอย่างของทีระลึก 
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๔. การจัดการพพิิธภัณฑ์ 

 

ลําดบั กิจกรรม วัตถุประสงค์หลัก 

๑. ปรับปรุงการจดัเก็บโบราณวัตถทีุไมไ่ด้จดั

แสดง 

เนืองจากสํานักฯ ได้ย้ายมาถึงสองอาคาร ยังมี

สิงของทีมีความสําคญัต่อประวัติศาสตร์ตกค้างอยู ่

ณ ชนั ๓ อาคาร ๓๑ และมีอยู ่ณ ชนั ๓ อาคาร ๑๐ 

ซึงหากไม่ได้รับการจัดเก็บที เหมาะสมอาจเกิด

ปัญหาได้ ๑)เสือมสภาพ ๒) สญูหาย  โดยได้จัดเก็บ

บางสว่นในห้องเล็กชนัสาม อีกส่วนได้จัดเรียงไว้ ณ 

ห้องถดัไป 

๒. ออกแบบระบบการเก็บสถิติผู้ เข้าชม ใช้โปรแกรม Microsoft Excel โดยใสส่ตูรไว้เพือทํา

การวิเคราะห์ผลโดยอัตโนมตัิ เน้นประเภทของผู้ เข้า

ชม จํานวนผู้ เข้าชม วัตถุประสงค์การเข้าชม เป็น

ชาวไทยหรือชาวตา่งชาติ และการรู้จักพิพิธภัณฑ์ 

๓.  จดัทําแฟ้มข้อมูลประกอบเนือหาพิพิธภณัฑ์ เนืองจากยงัมีเนือหาอีกหลายส่วนทีไม่ได้จัดแสดง

ซึงอยู่ในรูปแบบของภาพถ่ายเก่า  เอกสารเก่า 

ต้นฉบับลายมือ ข้อมูลทีมาของวัตถุ รวมถึงข้อมูล

ประกอบอืนทีเคยใช้อ้างอิงเมือตอนเขียนบทซงึยงัคง

มีประโยชน์จึงนํามารวมไว้ในแฟ้ม และจดัเรียงไว้ใน

ตู้  ณ ห้องเบิกโรง 

๔. ปรับปรุงกลินในห้องพิพิธภณัฑ์ด้วยใบเตย ใช้ใบเตยซึงได้มาจากศูนย์วิจัยหม่อนไหม โดยคุณ

สมฤทยันํามา หนัเป็นชิน ชินละประมาณ ๑ ซม วาง

ไว้กระจายอยู่ในพิพิธภณัฑ์เพือลดกลินอบั 

๕. จดัทําของทีระลึกเพือแจกชวัคราว ในเบืองต้นนีได้ไปซือถุงกระดาษหลากสี มาสกรีน

กัน เอง ใช้บล็อกทีเหลือจากงานสมโภชพ่อขุน

ศกัรินทร์  
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ตวัอย่างการบนัทึกข้อมลูปริมาณผู้มาเยียมชม 
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๕. การสร้างเครือข่ายด้านพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้ ทงัภายในและภายนอก 

 

ลําดบั กิจกรรม วัตถุประสงค์หลัก 

๑. การสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ และวิทยากร

เฉพาะด้าน  

ดําเนินการโดยอาจารย์เรขา อินทรกําแหง มุ่งเน้น

สร้างความสมัพนัธ์ ความคุ้นเคยเพือสง่เสริมให้เป็น

เครือขา่ยองค์ความรู้ในด้านประวติัศาสตร์ โดยเน้น

ไปทีโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา เพือป้องกันปัญหา

การขาดแคลนวิทยากรทีมีความรู้เฉพาะด้าน  - โดย

เ บือ ง ต้ น นั น ไ ด้ เ ชิ ญม า เ พือ ใ ห้ สัมภ า ษ ณ์ กั บ

สือมวลชนทีพิพิธภณัฑ์เชิญมา 

๒. สร้างเครือขา่ยความร่วมมือ (MOU.) กบั

สถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แหง่ชาติ ใน

กิจกรรม การอบรมทําความสะอาดวัตถุ

พิพิธภณัฑ์ 

เป็นการประสานโดยใช้ความสมัพนัธ์ส่วนตัวของ

อาจารย์เรขา +อาจารย์วิลาวัลย์ ประโยชน์ของ

กิจ กร ร มนี นอ กจา กได้ เผ ยแพ ร่ กิจ กร ร มขอ ง

พิพิธภณัฑ์แล้ว ยงัได้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ในจังหวัด

นครราชสีมาอีกด้วย 

๓.  แลกเปลียนประสบการณ์การจดัการกบั

นกัท่องเทียว ในกรณีทีมาเป็นจํานวนมาก 

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ไ ม้ ก ล า ย เ ป็ น หิ น  แ ล ะ ส ว น สั ต ว์

นครราชสีมา  

๔. เชิญสภาวฒันธรรมจงัหวดันครราชสีมา 

มาทศันศึกษา 

เพือสร้างเป็นเครือข่ายควา มรู้ จากเดิมทีเคย

ประสานกนัในด้านศนูย์วฒันธรรมเฉลิมราชอยู่แล้ว 
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การอบรมทําความสะอาดวตัถพิุพิธภณัฑ์ 

โดยความร่วมมือระหว่างสถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาติกับพพิิธภณัฑ์เมืองนครราชสีมา  

และสํานกัศิลปะและวัฒนธรรม  

กิจกรรมนีเป็นส่วนหนึงของกิจกรรมพิพิธภณัฑ์มีชีวิต 

 



หน้า ๔๒ 

 

สถิติผู้ เข้าชมพพิิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา 

เริมปลายเดือน มีนาคม – กันยายน ๒๕๕๗ 

 
No. วนั เดือน ป ช่ือ – กลุม – คณะ จาํนวน 

(คน) 
รวม 
(ราย

เดือน) 

เหตุของการมา มาโดย 

๑ ๒๓-มี.ค.-
๕๗ 

นกัศกึษา มรภ.กาญจนบุรี ๕๐ ๕๐ ศกึษาดงูาน องค์การ

นกัศกึษา 

คาํเชิญ 

๒ ๔-เม.ย.-
๕๗ 

รศ.ดร.พุฒิพงศ์ สตัยวงศ์ทิพย์  

และนักศกึษา 

๘ ๑๕ แวะชม เดนิผ่าน 

๓ ๒๓-เม.ย.-
๕๗ 

นายธนินรัฐ ศกัดดิาพิศิษฐ์  

- รายการสวรรค์บ้านนอก kctv 

๒ ถ่ายทํารายการ คาํเชิญ 

๔ ๒๘-เม.ย.-
๕๗ 

กองตรวจสอบภายใน ๕ แวะชม เดนิผ่าน 

๕ ๑-พ.ค.-๕๗ นกัท่องเทียวจากอินเดยี  

- เพือนของอาจารย์คณะมนษุย์ฯ 

๕ ๒๑ ท่องเทียว บอกตอ่ 

๖ ๑-พ.ค.-๕๗ ผู้สือข่าว รายการคยุข่าวสิบโมง  

- ททบ๕ นครราชสีมา 

๕ ถ่ายทํารายการ คาํเชิญ 

๗ ๑๕-พ.ค.-
๕๗ 

รายการศลิป์ไทยเท่ห์ - kctv ๓ ถ่ายทํารายการ คาํเชิญ 

๘ ๒๖-พ.ค.-
๕๗ 

รศ.ดร. วเิชียร ฝอยพิกลุ  

-รักษาราชการอธิการบดี 

๑ แวะทักทาย มาเอง 

๙ ๒๖-พ.ค.-
๕๗ 

รายการทีวีจออีสาน Thai PBS ๕ ถ่ายทํารายการ อินเทอร์เน็ต 

๑๐ ๒๘-พ.ค.-
๕๗ 

ผู้สือข่าวหนงัสือพิมพ์ บรรณาสยาม 

และหนงัสือพิมพ์คนอีสาน 

๒ ถ่ายภาพประกอบ

หนังสือพิมพ์ 

อินเทอร์เน็ต 

๑๑ ๑-มิ.ย.-๕๗ นาย พิเชฐ ศรีเกษม  

- โรงพยาบาล เซ็นแมรี 

๑ ๑๓ หาแนวทางทํา

พิพิธภัณฑ์ 

อินเทอร์เน็ต 

๑๒ ๙-มิ.ย.-๕๗ นางสาว พรรพรรณ  พรมโสภา  

- เจ้าหน้าทีการตลาด บจ.ตงัสนสิน 

๑ ท่องเทียว คาํเชิญ 

๑๓ ๑๒-มิ.ย.-
๕๗ 

ผศ. นฤมล ปิยวิทย์ - อดีตผู้ อํานวยการ ๑ ขอความอนุเคราะห์

ตรวจเนือหา 

คาํเชิญ 

๑๔ ๑๗-มิ.ย.-
๕๗ 

อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนประทาย ๕ ทศันศกึษา อินเทอร์เน็ต 

๑๕ ๒๓-มิ.ย.-
๕๗ 

Mr. David Macindoe  

- Very Interesting 

๑ นกัท่องเทียวจาก 

USA 

อินเทอร์เน็ต 



หน้า ๔๓ 

 

No. วนั เดือน ป ช่ือ – กลุม – คณะ จาํนวน 
(คน) 

รวม 
(ราย

เดือน) 

เหตุของการมา มาโดย 

๑๖ ๒๔-มิ.ย.-
๕๗ 

สํานกังานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม  

๔ มาประชุมแล้วเชิญ

ชม 

คาํเชิญ 

๑๗ ๗-ก.ค.-๕๗ นางสาว ปารวี โมรา  

นกัศกึษา ป.โท สถาปัตย์ เชียงใหม่ 

๑ ๔๙๑ บ้านอยู่โคราชสนใจ

จึงมา 

อินเทอร์เน็ต 

๑๘ ๑๐-ก.ค.-
๕๗ 

โรงเรียนเพชรพิทยาคม  

จงัหวดัเพชรบรูณ์ 

๔๐๓ องค์การนกัศึกษา

เชิญมา 

คาํเชิญ 

๑๙ ๑๐-ก.ค.-
๕๗ 

บริษัท ไท-ไท วิศวกร จํากดั ๕ มาหาข้อมลูเกียวกบั

วดั 

คาํเชิญ 

๒๐ ๑๑-ก.ค.-
๕๗ 

พระสงฆ์จากวดัสุทธจินดา ๖ ท่านมาเวียนเทียน จึง

เชิญชม 

คาํเชิญ 

๒๑ ๑๔-ก.ค.-
๕๗ 

นกัศกึษาโปรแกรมวิชานาฏศลิป์ ๑๓ มาซ้อมรํา คาํเชิญ 

๒๒ ๑๖-ก.ค.-
๕๗ 

นายฆนัท นาถถนอมทรัพย์ ช่องของดี

ประเทศไทย จานเหลืองดีทีว ีช่อง ๑๔ 

๒ ถ่ายทํารายการ อินเทอร์เน็ต 

๒๓ ๒๑-ก.ค.-
๕๗ 

อาจารย์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ๑ มานิเทศก์นกัศกึษา

ฝึกงาน 

คาํเชิญ 

๒๔ ๓๐-ก.ค.-
๕๗ 

โรงเรียนห้วยสามขา อ.พระทองคํา ๑๐ ทศันศกึษา บอกตอ่ 

๒๕ ๓๑-ก.ค.-
๕๗ 

พิธีลงนามความร่วมมือ สวธ. 

นครราชสีมา+บุรีรัมย์+สุรินทร์ 

๕๐ มาลงนาม สือมวลชน

มาทําข่าว 

คาํเชิญ 

๒๖ ๘-ส.ค.-๕๗ วทิยาลยัเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย 

คง และพทุธไธสง 

๑๕๐ ๒๘๕ ทศันศกึษา อินเทอร์เน็ต 

๒๗ ๑๕-ส.ค.-
๕๗ 

พระสงฆ์จากมหาจุฬาลงกรราช

วทิยาลยั 

๑๗ อาจารย์นฤมล พามา

ถวายความรู้ 

บอกตอ่ 

๒๘ ๑๕-ส.ค.-
๕๗ 

คณะกรรมการตรวจประเมินประกนั

คณุภาพการศกึษา 

๑๒ มาตรวจประกนัฯ คาํเชิญ 

๒๙ ๑๕-ส.ค.-
๕๗ 

อ.ชิตพงษ์ เวชไธสง โปรแกรมวิชา

เทคโนโลยีอิเล็คโทรนิกส์และ

โทรคมนาคม และเพือนชาวญีปุ่น 

๓ อาจารย์พาเพือนมา

เทียว 

บอกตอ่ 

๒๘ ๒๑-ส.ค.-
๕๗ 

นายจีรเมศร์ มลูป้อม (จากจังหวดัเลย) ๑ คณุซู่แนะนํา บอกตอ่ 

๒๙ ๒๑-ส.ค.-
๕๗ 

นางสาวสธีุรา  อศัวทวชีัย นศ เอก ๑ สนใจประวติัศาสตร์ บอกตอ่ 



หน้า ๔๔ 

 

No. วนั เดือน ป ช่ือ – กลุม – คณะ จาํนวน 
(คน) 

รวม 
(ราย

เดือน) 

เหตุของการมา มาโดย 

ภาษาอังกฤษ โคราช 

๓๐ ๒๑-ส.ค.-
๕๗ 

อาจารย์ผู้ เกษียณอายุราชการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

๓ แวะมาเทียวหลังจาก

ไปศนูย์เวช 

บอกตอ่ 

๓๑ ๒๑-ส.ค.-
๕๗ 

อาจารย์ทีเข้าร่วมประชุมครูแนะแนว

จงัหวดันครราชสีมา 

๑๕ มาประชุม บอกตอ่ 

๓๒ ๒๕-ส.ค.-
๕๗ 

คณุสุจิตต์ วงศ์เทศ และคณะผู้เข้าร่วม

ฟังเสวนา 

๑๐ มาร่วมฟังเสวนา คาํเชิญ 

๓๓ ๒๕-ส.ค.-
๕๗ 

นกัศกึษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน ปี ๒ ๓ มาชมด้วยความสนใจ บอกตอ่ 

๓๔ ๒๕-ส.ค.-
๕๗ 

คณุภัคพิสุทธ  คลังกูล 

สํานกังานวฒันธรรมจังหวดั

นครราชสีมา 

๑ มาดสูถานทีก่อนพา

แขกมาจริง 

คาํเชิญ 

๓๕ ๒๕-ส.ค.-
๕๗ 

นายพงษ์ศกัดิ ไทรพิพัฒน์พานิช ๑ มาประชุมเรืองโนนวดั คาํเชิญ 

๓๖ ๒๖-ส.ค.-
๕๗ 

นกัศกึษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษ์และ

สารนิเทศศาสตร์ 

๓๐ มาจดัหมวดหมู่

หนังสือ  

คาํเชิญ 

๓๗ ๒๗-ส.ค.-
๕๗ 

อาจารย์รุจาภา ประวงษ์ โปรแกรมวิชา

สงัคมศกึษา 

๑ มาเยียมเยือน คาํเชิญ 

๓๘ ๓๐-ส.ค.-
๕๗ 

สภาวฒันธรรมจงัหวัดนครราชสีมา 

และสภาวฒันธรรมอําเภอ 

๓๐ คณุภัคพิสุทธ์นํามา บอกตอ่ 

๓๙ ๓๐-ส.ค.-
๕๗ 

ผศ. ดร.โกวทิย์ ทองงาม ๓ อ.กรุณา พามา บอกตอ่ 

๔๐ ๓๐-ส.ค.-
๕๗ 

คณะผู้จัดการอบรมจากมิวเซียมสยาม ๔ มาประชุมเตรียมจัด

อบรม 

คาํเชิญ 

๔๑ ๑-ก.ย.-๕๗ โปรแกรมวิชาบรรณารักษ์และ

สารนิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏ

อบุลราชธานี 

๔๐ ๔๔๙ สํานกัวทิย เชิญมา บอกตอ่ 

๔๒ ๒-ก.ย.-๕๗ กศน. อําเภอบัวใหญ่ ๑๐๐ พีเดน่ ชกัชวนมา บอกตอ่ 

๔๓ ๒-ก.ย.-๕๗ พระครูโกศลธรรมวบูิล  

พิพิธภณัฑ์ท้องถินวดัพรหมราช ต.ตมู 

อ.ปักธงชัย 

๑ มาอบรมทําความ

สะอาดวตัถ ุ

คาํเชิญ 

๔๔ ๒-ก.ย.-๕๗ พระครูพิพัฒน์อิสรคณุ ๑ มาอบรมทําความ คาํเชิญ 
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No. วนั เดือน ป ช่ือ – กลุม – คณะ จาํนวน 
(คน) 

รวม 
(ราย

เดือน) 

เหตุของการมา มาโดย 

พิพิธภณัฑ์ท้องถินวดัโคกศรีษะเกษ ต.

นกออก อ.ปักธงชยั 

สะอาดวตัถ ุ

๔๕ ๔-ก.ย.-๕๗ โรงเรียนปากช่อง  ๒๐ มางานเยาวชน

แห่งชาติ pr แนะนํา 

บอกตอ่ 

๔๖ ๔-ก.ย.-๕๗ ชาวฮอลแลนด์ ๒ มาเอง อินเทอร์เน็ต 

๔๗ ๔-ก.ย.-๕๗ นกัท่องเทียวไม่ทราบชือ ๑ รู้จากหนังสือพิมพ์ สือมวลชน 

๔๘ ๖-ก.ย.-๕๗ นกัศกึษา  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  

สาขาวศิวกรรมศาสตร์ 

๑ สนใจนําลายโคราช

ไปออกแบบ 

อินเทอร์เน็ต 

๔๙ ๑๑-ก.ย.-
๕๗ 

รองผู้ อํานวยการ 

โรงเรียนสรุธรรมพิทักษ์ 

๑ มาประชุม ตกิเชิญให้

ชม 

คาํเชิญ 

๕๐ ๑๑-ก.ย.-
๕๗ 

รายการทีวีของ อบจ ๒ มาถ่ายทํารายการ สือมวลชน 

๕๑ ๑๑-ก.ย.-
๕๗ 

เครือข่ายสถาปัตยกรรม ๗ สถาบัน ๑๐ มาประชุม อ.เปิลเชิญ

มา 

บอกตอ่ 

๕๒ ๑๒-ก.ย.-
๕๗ 

โรงเรียนบ้านโสง ๙๐ ผอ. เคยมาเทียวตอน 

สภาวฒันฯ 

บอกตอ่ 

๕๓ ๑๕-ก.ย.-
๕๗ 

คณะกรรมการตรวจประเมินประกนั

คณุภาพการศกึษา ระดบัมหาวทิยาลัย 

๑๐ มาตรวจเยียม คาํเชิญ 

๕๔ ๑๖-ก.ย.-
๕๗ 

อ.สโรชินี แก้วธานี นํานักศกึษามาสอน

วชิาโคราชศกึษา (กลุ่ม ๑) 

๓๘ พามาสอนวชิาโคราช

ศกึษา 

บอกตอ่ 

๕๕ ๑๘-ก.ย.-
๕๗ 

อ.สโรชินี แก้วธานี นํานักศกึษามาสอน

วชิาโคราชศกึษา (กลุ่ม ๒) 

๓๘ พามาสอนวชิาโคราช

ศกึษา 

บอกตอ่ 

๕๖ ๑๙-ก.ย.-
๕๗ 

ร.ร. สาธิต ม.ราชภัฏนครราชสีมา  ๔๐ อ.ต๊ะ สงัคม แนะนํา

มา 

บอกตอ่ 

๕๗ ๑๙-ก.ย.-
๕๗ 

อ.บญุกอง และนศ.ระดบัปริญญาเอก ๒ มาเพือหาโปรเจคเพือ

ออกแบบ 

บอกตอ่ 

๕๘ ๑๙-ก.ย.-
๕๗ 

นกัศกึษาโปรแกรมวิชาทศันศลิป์ ๒ มาศกึษาหาความรู้ บอกตอ่ 

๕๙ ๑๙-ก.ย.-
๕๗ 

ผู้อบรม เป็นมัคคเุทศก์ ในการแข่งขนั

กีฬาแห่งชาติ 

๕๐ อ.โอ๋ ทราบจากตอน

ตรวจประกนั 

บอกตอ่ 
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รวมจํานวนผู้มาเยยีมชม ทงัหมด ๑,๓๒๔ คน 

(มนีาคม – กนัยายน 2557) 
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ภาพของผู้มาเยยีมชมพพิธิภัณฑ์เมอืงนครราชสมีา 
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ปัญหาทพีบระหว่างการปฏิบัตงิาน 

- ความไม่คล่องตวัของการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ในการดูแลรักษาพิพิธภัณฑ์ เช่น นํายาเช็ดกระจก 

นํายาถูพืน กระดาษทิชชู หลอดไฟ เป็นต้น ทําให้บ่อยครังต้องใช้ทุนทรัพย์ส่วนตวัในการจัดหามาใช้

งาน 

- พบว่าฝ่ายการเงินของสํานักแจ้งว่าก่อนถ่ายเอกสารโบรชัว ร์พิพิธภัณฑ์ต้องทําการขออนุญาต

ผู้ อํานวยการเสียก่อน ซึงเกิดความไม่คล่องตัวอย่างสูง จึงทําให้บ่อยครังต้องใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวมา

ดําเนินงานด้วยเช่นกนั 

- พบปัญหาในระบบโทรศัพท์หมายเลข ๑๐๑๓ และ ๑๐๒๐ ซึงเป็นหมายเลขหลักสําหรับการ

ติดต่อสือสารของพิพิธภัณฑ์กบัภายนอก เนืองจากเมือย้ายสํานักงานวิชาการลงมาชัน ๑ นัน ระบบ

โทรศพัท์ยงัคงอยูที่ชนั ๒ เมือไมไ่ด้เปิดระบบไฟ โทรศพัท์ก็ไม่ทํางานทงั ๒ หมายเลข เกิดปัญหาในการ

ติดต่อสือสารอยา่งมาก (แจ้งแก้ไขไปแล้วแตย่งัแก้ไขไมแ่ล้วเสร็จ) 

- พบปัญหาในการรับโทรศพัท์ของพนกังานสํานกัฯ (ไมท่ราบว่าใคร ทราบเพียงแตเ่ป็นเพศหญิง) ซึงรับ

โทรศพัท์ด้วยอารมณ์เกรียวกราด พดูไมสุ่ภาพ วางอํานาจตอ่ผู้รับสาย ซงึมีทงัสือมวลชน และผู้โทรมา

เพือติดตอ่ขอเยียมชมแจ้งเข้ามาไม่ตํากว่า ๕ ครัง 

- ความสกปรกของอาคารโดยเฉพาะทางขึน เนืองจากอาคารเก่า ควรได้รับการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 

อาทิ ทาสีในบริเวณทางขนึ หรือประดบัตกแต่งด้วยกราฟิกวัสดไุวนิล เป็นต้น 

- แม่บ้านไม่เพียงพอ ทําให้ในช่วงเวลาเช้าของทุกวัน พนักงานของสํานักฯ จะต้องทําความสะอาด 

รวมถึงบริเวณทางขึนฝุ่ นอย่างต่อเนือง เนืองจากแม่บ้านดูแลไม่ทัวถึง รวมถึงมีการก่อสร้างอย่าง

ตอ่เนือง (ขนของผา่นบริเวณทางขนึทิงฝุ่นและขยะ) 

- ด้านหน้าของอาคาร และด้านหน้ามหาวิทยาลยั ไมมี่ป้ายบอกชือของพิพิธภณัฑ์ หากไมมี่งบประมาณ

ปรับปรุงในลกัษณะถาวร ควรจดัทําด้วยวสัดุชวัคราวไปก่อน  

- สภาพของห้องพิพิธภณัฑ์ยงัคงมีกลินไม้ และมีอาการแสบตา (กําลงัหาวิธีแก้ไข) 

- ด้านในตู้กระจกพบฝุ่ นเกาะ แตไ่มมี่อุปกรณ์เปิดตู้มาเพือทําความสะอาด 



หน้า ๕๑ 

 

- พนกังานต้อนรับผู้มาเยียมชมไม่เพียงพอ เนืองจากลกัษณะของนกัท่องเทียวในระยะทีผ่านมานิยมมา

เป็นกลุ่มใหญ่ ซึงบุคลากรของสํานัก ต่างมีภารกิจส่วนตัว จึงต้องประยุกต์วิธีการปรับไปตาม

สถานการณ์ (แต่ยงัคงเป็นปัญหาทีควรได้รับการแก้ไข) 

- ห้องนําได้รับการปรับปรุงแล้ว แตเ่นืองจากมีผู้ใช้บริการมาก ดงันนัแม่บ้านควรทําความสะอาดไม่ตํา

กว่าวนัละ 2 ครัง 

ความคาดหวังจะดําเนินการต่อไป 

- พฒันาโบรชวัร์ภาษาองักฤษ 

- จดัทําวิดิทศัน์ให้ครบทงั ๘ จุด (๒ ภาษา) 

- จดัหาไมค์โครโฟนไร้สาย ๒ ชุด สําหรับวิทยากร 

- จดัทํา Photo Book บนัทึกภาพการก่อสร้าง เพือสง่ต่อแก่คนรุ่นหลงั 

- จดัทําป้ายแสดงข้อมลูการก่อสร้าง และการ่กอตงั 

- พฒันากระบวนการนําเสนอของวิทยากร เน้นการมีสว่นร่วมของผู้ชม และความสนุกสนาน 

- เพิมเติมความรู้ของวิทยากรนําชม 

- จดัทําเสือสญัลกัษณ์ของวิทยากรนําชม 

- จดัทําป้ายชือสําหรับวิทยากรนําชม 

- พฒันาคูมื่อการใช้ห้องพิพิธภณัฑ์เมืองนครราชสีมา 

- จดัทําป้ายในสว่นของคณุยายยีสุ่นไกรฤกษ์ 

- จดัทําป้ายด้านหน้ามหาวิทยาลยั 

- จดัทํา Power Point เพือไว้นําเสนอข้อมลู 

- ร่วมกิจกรรม ๔ ศิลป์ ในวนัลอยกระทง 

- ทําธงพิพิธภณัฑ์เพือให้ผู้มาเยียมชมได้เดินตามระหวา่งแหล่งเรียนรู้ทงัสอง 

- พฒันาวิทยากรซงึเป็นบุคลากรของสํานกัฯ 

- พฒันาของทีระลกึเมือมอบกรณีเป็นหมูค่ณะ 

- Application บน Android – สง่เสริมการลดปริมาณการใช้กระดาษ (หากมีงบประมาณ) 


