
 

สวนที่ ๓  

ผลการปฏิบัติงาน 

 

 

 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดพัฒนาแหลงเรียนรูทางดานศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเชื่อมโยง

องคความรูดานศิลปวัฒนธรรมมาบูรณาการใหเกิดการเรียนรูที่หลากหลาย ตามยุทธศาสตรการพัฒนา

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประเด็นที่ ๓ ความพึงพอใจของผูใชบริการฐานขอมูลทางศิลปวัฒนธรรม               

กลยุทธที่ ๔ การเสริมสรางศักยภาพแหลงเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น โดยมีแหลง

เรียนรูทางศิลปวัฒนธรรมทั้งนอกและในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไดแก  

- พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา 

- เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดสรางโดยเงินบริจาคจากคณะศิษยเกา

โรงเรียนฝกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

- ศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 

- ศู นย การ เ รี ยนรู ท องถิ่ น  สมั ยก อนประวั ติ ศาสตร  แหล ง โบราณคดีบ านโนนวั ด                   

ตําบลพลสงคราม อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยความรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบล             

พลสงคราม 

 

 



๔๖ 

 

๓.๑ การเสริมศักยภาพแหลงเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรม 

ทางดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก 

 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดวางแผนการดําเนินงานเพื่อสนองตอพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา ยุทธศาสตรจังหวัดนครราชสีมา และแผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติ จึงไดประกาศ

ยุทธศาสตรสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ป ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ในการจะเปนหนวยงานหลักในการ

ดําเนินงานดาน “การเสริมสรางคุณคาทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นสูสากล” โดยมุง

พัฒนาองคความรูจากฐานงานวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู อันจะนําไปสูการตอยอด และเผยแพร

อยางสรางสรรค เพื่อสรางคานิยม จิตสํานึก และการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นไปสูการสราง

มูลคาเพิ่มทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสามารถบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมไปสูการดําเนินชีวิต สังคม 

รวมไปถึงเศรษฐกิจทั้งระบบรากฐานไปจนถึงเศรษฐกิจในระดับใหญขึ้นได   

โดยในดานการพัฒนาแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    

ใหมีบรรยากาศทางศิลปะและวัฒนธรรม มุ งสร า ง ให สะทอนความเปนตั วตนคนโคราช                         

โดยเริ่มแผนพัฒนา ที่ เรียกวา “NRRU Cultural Zone” โดยเริ่มจากการพัฒนาอาคาร ๑๐                 

สํานักศิลปวัฒนธรรม ซึ่งอยู ณ ใจกลางของมหาวิทยาลัยใหมีบรรยากาศที่รื่นรม มีองคประกอบทาง

ศิลปะที่นําไปสูการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาโคราช อาทิ พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา 

ซุมโคราช (หมูบานโคราช) ลานวัฒนธรรม หองพุทธศาสตร หองสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรม             

และหอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย ซึ่งมุงหวังจะเปนแหลงรวมรวบและนําเสนอองคความรูภูมิปญญา

ดานศิลปวัฒนธรรมของโคราชและอีสานครบวงจรแหงแรกของภาคอีสาน  

โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๙ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐกิตติ์ อินทรสวรรค ผูอํานวยการสํานัก

ศิลปะและวัฒนธรรม พรอมดวยอาจารยรัตนพันธ  โสภาเวทย รองผูอํานวยการฝายหอวัฒนธรรมและ

ศูนยการเรียนรู ไดวางแผน ออกแบบ และจัดทํารายละเอียดประมาณการในการเสริมศักยภาพแหลง

เรียนรูดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย          

และสภามหาวิทยาลัย เพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดสราง ซึ่งไดรับอนุมัติใหจัดสรางมีรายละเอียด

ดังตอไปนี ้

 

 



 

 ๑. การปรับปรุงพื้นที่ดานหนาอาคาร 

วัฒนธรรม ระยะที่ ๒ และจุดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนฯ  ดวยงบประมาณ 

 

 

 

 

 

การปรับปรุงพื้นที่ดานหนาอาคาร ๑๐ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อปรับปรุงใหเปนลาน

และจุดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนฯ  ดวยงบประมาณ ๕๐๐

  

  

๔๗ 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อปรับปรุงใหเปนลาน

๕๐๐,๐๐๐ บาท   

 

 

 



๔๘ 

 

๒. การจัดสรางหองคลังโบราณวัตถุและวัตถุพิพิธภัณฑ  ดวยงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

 

  
  

  
  

 
 

 

 

 

 



๔๙ 

 

๓.๒ การบริหารจัดการพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา 

พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา สามารถจัดรูปแบบการดําเนินงานออกเปน ๕ ดาน ดังนี้ 

๑. ดานการจัดแสดงนิทรรศการ 

๒. ดานการประชาสัมพันธ 

๓. ดานการอนุรักษวัตถุพิพิธภัณฑและโบราณวัตถ ุ

๔. ดานการพัฒนาบุคลากร 

๕. การพัฒนาเครือขายแหลงเรียนรู  

และปญหาที่พบระหวางการปฏิบัติงาน และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริเวณโดยรอบ 

 

๑. งานดานการจัดแสดงนิทรรศการ 

ลําดับ กิจกรรม รายละเอียด 

๑. จัดทําปายคําอธิบายวตัถุจัดแสดง  

ภาษาไทย – อังกฤษ 

จัดทํ าป าย เพื่ ออธิบายสิ่ งของต างๆ ที่ จั ดแสดงใน

พิพิธภัณฑเพื่ออธิบายรายละเอียดแกผู ชมโดยเนน

ภาษาไทย แตในสวนภาษาอังกฤษอาจมีขอผิดพลาดใน

การใชภาษาซึ่งจะมีการปรับอยูเรื่อยๆ 

๒. นําผลการออกสื่อของพิพิธภัณฑใสไวในกรอป 
ติดไวบริเวณทางออกช้ัน ๒ 

เปนการรวบรวมผลงาน และแสดงผลงานใหผูชมทราบ 

และบันทึกประวัติศาสตรของพิพิธภัณฑอีกดวย 

๓. ติดตั้งปายผลการจัดการความรู : KM เปนการเผยแพรผลงาน และนําเสนอความสําเร็จในการ

ไดรับรางวัลดวย 

๔. เปลี่ยนหลอดไฟ เปลี่ยนหลอดไฟ ทดแทนหลอดที่ขาด ในอนาคตควรมีการ

เปลี่ยนชนิดของหลอดโดยควรใช LED เพื่อลดความรอน

ของหลอดและมีอายุการใชงานที่ยาวนานกวา แตราคา

อาจจะสูงข้ึนกวาเดิมถึง ๓ เทาดวย 

๕. ทาสีขาวบริเวณบันไดทางขึ้น ปรับใหมีความสะอาดสวยงาม สะอาด งายตอการ

บํารุงรักษา 

๖. เพิ่มแนวกันสดดุระหวางหองเบิกโรง-ตน

กําเนิดอารยธรรม และหองทวารวดี-ลพบุร ี

ทดลองทําแนวกันสะดุด เนื่องจากมีผูชมสะดุดบอยมาก 

หากการแกปญหาโดยการทําแนวสะดุดไมเหมาะสม           

จะดําเนินการตัดสวนที่กีดขวางออกในลําดับตอไป 

๗. ติดภาพบริเวณทางขึ้นชั้น ๑  เพื่อพรางตาหองพักแมบาน เสริมทัศนียภาพ และเพิ่มจุด

ถายภาพใหกับผูชม 

๘. เพิ่มเครื่องปนดินเผาบริเวณทางออก เพื่อเพิ่มรายละเอียดที่เกี่ยวของกับเครื่องปนดินเผาดาน

เกวียน และหมี่โคราช 

๙. ประดับตกแตงโคมและกระดาษสสีายรุง

บริเวณปายเพลงโคราช 

ประดับตกแตงเพื่อเปนการเพิ่มมิติ เพิ่มความนาสนใจให

ปายเพลงโคราช  



๕๐ 

 

ลําดับ กิจกรรม รายละเอียด 

๑๐. ติดภาพถายทางอากาศเมืองนครราชสีมาไว

บริเวณ หนาพิพิธภัณฑ 

ปรับตกแตงสถานที่ใหนาสนใจ แกปญหาสภาพดานหนา

หองที่เสื่อมโทรมอันเนื่องจากสภาพของอาคารที่ผานการ

ใชงานมานาน และบอกเสนทางในเมืองแกผูมาเยี่ยมชมได 

๑๑. อุดทอน้ําตรงระเบียงทางเดินเดิม ปดหรืออุดชองเดิมซึ่งไมไดใชงานแลวเพื่อกันนกกระจอก

เขามาทํารัง 

๑๒. จัดทําแทนฐานจัดแสดงเพิ่มเติม เพิ่มเสริมความสวยงามของวัตถุจัดแสดง (นําความรูที่ได

จากการอบรมมาประยุกตใช) 

๑๓. ใชซิลิโคนเชื่อมกระจกฝาบนโมเดลปราสาท

พนมวัน และแผนผังเมืองอยุธยา 

เสริมความมั่นคงใชซิลิโคนเชื่อมกระจกฝาบนโมเดล

ปราสาท เนื่องจากผูชมมักจะดันกระจกจนเลื่อนตก อาจะ

เกิดอันตรายตอวัตถุและผูชมได 

๑๔. ปรับวิธีจัดแสดง มุมอโรคยาศาลา ในหองสมัย

ลพบุรี  

ปรับเปลี่ยนวิธีจัดแสดงใหมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น 

สามารถอธิบายรายละเอียดไดดียิ่งขึ้น และชวยทําใหหอง

ดูกวางขวางมากยิ่งขึ้น 

 

  
จัดทําปายคําอธิบายวตัถุจัดแสดง จัดทําปายคําอธิบายวตัถุจัดแสดง 

  

  
จัดทําปายคําอธิบายวตัถุจัดแสดง จัดทําปายคําอธิบายวตัถุจัดแสดง 

  



 

เปลี่ยนหลอดไฟ

 

ทําความสะอาดวัตถุ

 

ทําความสะอาดประจําวัน

 

ทาสีขาวบริเวณบันไดทางขึ้น

 

 
เปลี่ยนหลอดไฟ ทําความสะอาดวัตถุ

 

 
ทําความสะอาดวัตถ ุ ทําความสะอาดวัตถุ

 

 
ทําความสะอาดประจําวัน ทําความสะอาดประจําวัน

 

 
ทาสีขาวบริเวณบันไดทางขึ้น (กอนทา) ทาสีขาวบริเวณบันไดทางขึ้น

 

๕๑ 

 
ทําความสะอาดวัตถ ุ

 

ทําความสะอาดวัตถ ุ

 
ทําความสะอาดประจําวัน 

 
ทาสีขาวบริเวณบันไดทางขึ้น (กอนทา) 



๕๒ 

 

  
ทาสีขาวบริเวณบันไดทางขึ้น ทาสีขาวบริเวณบันไดทางขึ้น 

  

  
เพิ่มแนวกันสดดุ (กอนทํา) 

ระหวางหองเบิกโรง-ตนกําเนิดอารยธรรม  

และหองทวารวด-ีลพบุร ี

เพิ่มแนวกันสดดุ (ระหวางทํา) 

ระหวางหองเบิกโรง-ตนกําเนิดอารยธรรม  

และหองทวารวด-ีลพบุร ี

  

  
เพิ่มแนวกันสดดุ (หลังทํา) 

ระหวางหองเบิกโรง-ตนกําเนิดอารยธรรม  

และหองทวารวด-ีลพบุร ี

เพิ่มแนวกันสดดุ (หลังทํา) 

ระหวางหองเบิกโรง-ตนกําเนิดอารยธรรม  

และหองทวารวด-ีลพบุร ี

  

  
ติดภาพบริเวณทางขึ้นชั้น ๑ (กอนติดตั้ง) ติดภาพบริเวณทางขึ้นชั้น ๑ (ระหวางติดตั้ง) 

  



 

ติดภาพบริเวณทางขึ้นชั้น 

 

เพิ่มเครื่องปนดินเผาบริเวณทางออก

 

ติดตั้งภาพถายทางอากาศเมืองนครราชสมีา

ไวบริเวณ หนาพิพิธภณัฑ

 

ปรับวิธีจัดแสดง มุมอโรคยาศาลา ในหองสมัยลพบรุี

 

 
ติดภาพบริเวณทางขึ้นชั้น ๑ (ระหวางติดตั้ง) ติดภาพบริเวณทางขึ้นชั้น 

 

 
เพิ่มเครื่องปนดินเผาบริเวณทางออก ติดตั้งภาพถายทางอากาศเมืองนครราชสมีา

ไวบริเวณ หนาพิพิธภณัฑ

 

 
ภาพถายทางอากาศเมืองนครราชสมีา 

ไวบริเวณ หนาพิพิธภณัฑ (ขณะตดิตั้ง) 

ติดตั้งภาพถายทางอากาศเมืองนครราชสมีา

ไวบริเวณ หนาพิพิธภณัฑ

 

 
ปรับวิธีจัดแสดง มุมอโรคยาศาลา ในหองสมัยลพบรุ ี ปรับวิธีจัดแสดง มุมอโรคยาศาลา ในหองสมัยลพบรุี

 

๕๓ 

 
ติดภาพบริเวณทางขึ้นชั้น ๑ (หลังติดตั้ง) 

 
ภาพถายทางอากาศเมืองนครราชสมีา 

ไวบริเวณ หนาพิพิธภณัฑ (กอนตดิตั้ง) 

 
ภาพถายทางอากาศเมืองนครราชสมีา 

ไวบริเวณ หนาพิพิธภณัฑ  

 
ปรับวิธีจัดแสดง มุมอโรคยาศาลา ในหองสมัยลพบรุ ี



 

เปลี่ยนกระจกที่แตกบริเวณชั้น 

โดยงานอาคารสถานที่

 

ประดับตกแตงสวนเพลงโคราช

 

ฝากระจกบนของโมเดลเมืองนครราชสีมาตกลง

จึงดําเนินการปรับใหตามแบบเดมิ

 

จัดแทนฐานจัดแสดงจากวัสดุเหลอืใช

 

 
เปลี่ยนกระจกที่แตกบริเวณชั้น ๑ 

โดยงานอาคารสถานที ่

ติดตั้งปาย เพื่อใชติดขาวประชาสมัพันธ

 และบังพ้ืนที่ไมเรียบรอย

 

 
ประดับตกแตงสวนเพลงโคราช ปรับเปลีย่นวิธีจัดแสดงผาหางกระรอก

 

 
ฝากระจกบนของโมเดลเมืองนครราชสีมาตกลง 

จึงดําเนินการปรับใหตามแบบเดมิ 

ใชซิลิโคนเชื่อมกระจกฝาบนโมเดลปราสาทพนมวัน 

และแผนผังเมืองนครราชสมีา เพื่อไมใหเคลื่อนได 

กันการดันตกแตก

 

 
จัดแทนฐานจัดแสดงจากวัสดุเหลอืใช จัดแทนฐานจัดแสดงจากวัสดุเหลอืใช

 

๕๔ 

 
ติดตั้งปาย เพื่อใชติดขาวประชาสมัพันธ 

และบังพ้ืนที่ไมเรียบรอย 

 
ปรับเปลีย่นวิธีจัดแสดงผาหางกระรอก 

 
ใชซิลิโคนเชื่อมกระจกฝาบนโมเดลปราสาทพนมวัน  

นครราชสมีา เพื่อไมใหเคลื่อนได  

กันการดันตกแตก 

 
จัดแทนฐานจัดแสดงจากวัสดุเหลอืใช 



๕๕ 

 

  
ปรับวิธีจัดแสดงโบราณวตัถุ (กอน) ปรับวิธีจัดแสดงโบราณวตัถุ (หลังปรับ) 

 

  
เพิ่มแนวกันสะดุด บรเิวณทางออกพิพิธภัณฑเชื่อมกับโถง

ทางเขา (กอนทํา) 

เพิ่มแนวกันสะดุด บรเิวณทางออกพิพิธภัณฑเชื่อมกับโถง

ทางเขา (หลังทํา) 

  

  
จัดทําไฟลเพื่อแสดงขอความตอนรับคณะผูมาเยี่ยมชม 

ที่แจงลวงหนา 

ติดสติกเกอรลายไมรอบทีวี ๖๐ นิ้ว บริเวณหองเบิกโรง 

  
ปรับปรุงบรเิวณโถงทางเขาและจดุเซ็นเยี่ยม (กอนทํา) ปรับปรุงบรเิวณโถงทางเขาและจดุเซ็นเยี่ยม (หลังทํา) 

 



๕๖ 

 

  
ซอมกระเบื้องดินเผาบริเวณโถงทางเขา ซอมกระเบื้องดินเผาบริเวณโถงทางเขา 

  

  
ปรับปรุงผนังทางขึ้นโดยการติดสติกเกอรลายไม ปรับปรุงผนังทางขึ้นโดยการติดสติกเกอรลายไม 

  

  
ปรับปรุงจุดติดตั้งถังดับเพลิงใหหยิบงาย รายงานสถิติการใหบริการบนเว็บไซต 

  

  
ติดตั้งปายประชาสัมพันธพิพิธภัณฑ 

บริเวณหลังปายสํานัก (กอนติด) 

ติดตั้งปายประชาสัมพันธพิพิธภัณฑ 

บริเวณหลังปายสํานัก 



๕๗ 

 

  

  
ปรับปรุงการจัดแสดงบริเวณหองรัตนโกสินทร ปรับปรุงการจัดแสดงบริเวณหองรัตนโกสินทร 

  

  
ปรับปรุงการจัดแสดงบริเวณหองรัตนโกสินทร ปรับปรุงการจัดแสดงบริเวณหองรัตนโกสินทร 

  

  
ปรับปรุงการจัดแสดงบริเวณหองรัตนโกสินทร ซอมสีฐานโมเดล 

  

  
ยายที่ติดตั้งถังดับเพลิงและเพิ่มจุดสังเกตุ ซอมระบบฉายภาพในหองโรงละครเล็ก 

 

 



๕๘ 

 

๒. งานดานการประชาสัมพันธ 

ลําดับ กิจกรรม รายละเอียด 

๑. การใหบริการผานทาง Facebook บริการตอบคําถาม ทาง Fanpage   

www.facebook.com/koratmuseum 

๒. เพิ่มเติมรายละเอียด 

ในเว็บไซตของพิพิธภัณฑ  

http://www.koratmuseum.com 

ปรับปรุงเนื้อหาใหมีความนาสนใจอยูเสมอ อาทิ  

- ไหวพระขอพร ๙ วัด 

- สถิติผูมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา 

- เอกสารความรูเกี่ยวกับโคราช  

- คลังภาพเกานครราชสีมา 

- ฐานขอมูล KM Online 

- เพิ่มภาพอนาคต 

๓. NRRU News นําเสนอขอมลูพิพิธภัณฑ งานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

นําเสนอเนื้อหาพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาในปกหนา

ของวารสาร NRRU NEWS  

๔. การไดรับเชิญใหเปนวิทยากร - พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย เมื่อ ๒๗ ม.ค. ๒๕๕๙ 

- โรงเรียนมารียวิทยา เมื่อ ๓ ก.พ. ๒๕๕๙ 

- เทศบาลนครนครราชสีมา เมื่อ ๙ ก.พ. ๒๕๕๙ 

๕. การใหคําปรึกษาในเนื้อหาทีเ่กี่ยวของกับ

พิพิธภัณฑ 

- ผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปนิพนธ 

- ผูเชี่ยวชาญงานวิจัยของนักศึกษาโปรแกรมวิชา

บรรณารักษ 

๖. การถายภาพเพื่อการประชาสัมพนัธ ดําเนินการถายภาพเพื่อเปน Footage เพื่อการ

ประชาสมัพันธ หรือไวเพื่ออํานวยความสะดวกแก

สื่อมวลชนในการนําเสนอขอมลูพิพิธภัณฑ 

๗. นําขอมูลที่ไดรับการเสนอผานสื่อมาประดับไว

บริเวณทางออกของพิพิธภัณฑ 

หลังจากที่ขอมูลของพิพิธภัณฑไดรับการตีพมิพหรือ

นําเสนอผานสื่อตางๆ แลวไดนําผลประดับไวบริเวณ

ทางออกของพิพิธภัณฑ เพื่อรวมประชาสัมพันธและ

บันทึกประวัติศาสตรของพิพิธภัณฑอีกทางหนึ่ง 

๘. นําผลการจัดการความรูนําเสนอไวบริเวณ

ทางเขา 

นําผลการจัดการความนํารูนําเสนอไวบริเวณทางเขา 

พรอมกับจัดแสดงรางวัลที่ไดรับจากการประกวดในงาน 

NRRU Show and Share ๒๐๑๕ 

๙. สํานักฯ จัดมุมรณรงคสวมใสผาไทย สํานักฯ มอบหมายใหคุณพรมงคล นาคดี ดําเนินการจัด

มุมสําหรับถายภาพ ในประเด็น ราชภัฏรวมใจ นุงซิ่น   

แตงไทยในวันศุกร เพื่อสนองนโยบายของผูวาราชการ

จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเมื่อผูมาชมพิพิธภัณฑไดถายรูป

และเผยแพรผานชองทางตางๆ จะเปนการเสริมการ

ประชาสัมพันธไดเปนอยางด ี
 



 

 

นําขอมูลที่ไดรับการเสนอผานสื่อมาประดับไวบริเวณทางออกของพิพิธภัณฑ
 

 

 

นําขอมูลที่ไดรับการเสนอผานสื่อมาประดับไวบริเวณทางออกของพิพิธภัณฑ

นําผลการจัดการความนํารูนําเสนอไวบริเวณทางเขา 

 

สํานักฯ จัดมุมรณรงคสวมใสผาไทย 

๕๙ 

 

นําขอมูลที่ไดรับการเสนอผานสื่อมาประดับไวบริเวณทางออกของพิพิธภัณฑ 

 

 



 

 

 

NRRU News นําเสนอขอมลูพิพิธภัณฑในปกหนา 

การถายภาพนิ่งเพื่อเปนวตัถุดิบในการประชาสัมพันธ 

๖๐ 

 



 

 

NRRU PR ถายรายการในพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา 

๖๑ 

 

 



 

การเปนวิทยากร ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย

การจัดทําปายตอนรับผูชมที่แจงมาลวงหนา 

 

การเปนวิทยากร ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย เมื่อ ๒๗ ม.ค. ๒๕๕๙

 

 

๖๒ 

 

 

๒๕๕๙ 



๖๓ 

 

 

การเปนวิทยากร ณ โรงเรียนมารยีวิทยา เมื่อ ๓ ก.พ. ๒๕๕๙ 

 

   

 

การเปนวิทยากร ณ เทศบาลนครนครราชสมีา เมื่อ ๙ ก.พ. ๒๕๕๙ 

 



๖๔ 

 

 

 

 

นิทรรศการการจัดการความรูพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา 

 

 



๖๕ 

 

งานประชาสัมพันธจัดทําคลิปประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา ในโครงการ ๑๐๐ คลิปทองเที่ยวนครราชสีมา จัดโดย จังหวัดนครราชสีมา และ

ประชาสัมพันธจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งไดรับรางวัลชนะเลิศมียอดผูเขาชมคลิปมากกวา ๑๐,๐๐๐ ครั้ง 

 

 



๖๖ 

 

  
 

 

 

  
ประชาสัมพันธคลิปบนหนาแรก 

ของเว็บไซตมหาวิทยาลัย 

ประชาสัมพันธคลิปบนหนาโฮมเพจ 

ของเว็บไซตมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 



๖๗ 

 

คุณพรมงคล นาคดี นักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดรับงบประมาณ

สนับสนุนในการจัดทํา Virtual Museum จํานวน ๒๕,๐๐๐ บาท จากกลุมงานวิชาการและวิจัยทางศิลปะ

และวัฒนธรรม สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 

 

 

 

 



๖๘ 

 

 

http://websta.me/location/๔๔๗๙๖๒๕๔๓ 

 

 

http://www.businesseventsthailand.com/th/nc/plan-your-events/touring-

leisure/attractions/detail/touringLeisure/๖๕๑/type/๕๕/ 

 

 



๖๙ 

 

 

 

 

http://๑๐๘๑๐๐๙.tourismthailand.org/search/keyword/?word=นครราชสีมา 



๗๐ 

 

 

https://prezi.com/hh๙bojbhemr๙/presentation/ 

 

 

 

http://www.tiewplearn.com/พิพิธภัณฑเมืองนครราชสมีา / 

 



๗๑ 

 

๓. งานดานการอนุรักษวัตถุพิพิธภัณฑและโบราณวัตถุ 

ลําดับ กิจกรรม รายละเอียด 

๑. สํานักฯ ดําเนินการจดัสรางคลังวัตถุพิพิธภัณฑ สํานักฯ ดําเนินการจัดสรางคลังวัตถุพิพิธภัณฑไวบริเวณ

ชั้น ๒ ตรงพ้ืนที่หองนํ้าเดิม  

๒. ขนยายตูบานผลักประหยดัพื้นที่เขาในคลัง

วัตถุพิพิธภัณฑ 

ตูบานผลักประหยัดพื้นที่ไดรับมอบมาจากโปรแกรมวิชา

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ใชสําหรับการ

จัดเก็บเอกสาร และสิ่งของขนาดไมใหญมาก ประหยัด

พื้นท่ี 

๓. ทําการปดประตูกระจกแบบช่ัวคราว ปดเพื่อใหดูเรียบรอย และปองกันขโมย 

๔. ดําเนินการออกแบบผังการใชหอง ดําเนินการออกแบบผังการใชหองในคอมพิวเตอรและ

ดําเนินการขนยายชั้นวางจากชั้นสามเขาหองตามแบบที่

ไดออกแบบไว 

๕. ทําการสํารวจโบราณวตัถุ ศิลปวัตถุรอบตัว

อาคาร และบริเวณชั้น ๓ 

ชิ้นใดขนยายเองไดจะดําเนินการโดยทันที หากเกินกําลัง

จะขอความอนุเคราะหจากงานอาคารสถานท่ี 

๖. ดําเนินการขนยายโบราณวตัถุ ศิลปวัตถุ จาก

ชั้น ๓ เขามาจัดเก็บอยางเปนระบบ 

ดําเนินการขนยายโบราณวัตถุ ศิลปวัตถ ุจากช้ัน ๓ เขามา

จัดเก็บอยางเปนระบบ โดยจะไดทําการทําเบียนคุมใน

ลําดับตอไป 

๗. ขอคําปรึกษาในการบริหารจดัการคลังวัตถุ

พิพิธภัณฑจากสถาบันพิพิธภัณฑการเรยีนรู

แหงชาติ 

มีคําแนะนําในหลายประการ ประการหนึ่งที่ใหเฝาระวัง 

คือ ความชื้นจากหองน้ําที่อยูชั้นลาง และใหดําเนินการ

จัดทํามุงลวดปองกันแมลงเขามาภายในหอง 

 

 

 

หองคลังวัตถุพิพิธภัณฑที่ดาํเนินจดัสรางแลวเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 

 



๗๒ 

 

ภาพการกอสรางหองคลังวัตถุพิพิธภัณฑ 

  

  

  
  

  
  

  
  

 

 



๗๓ 

 

  
ขนยายตูบานผลักประหยดัพื้นที่เขาในคลังวัตถุพิพิธภัณฑ สํารวจบริเวณโดยรอบอาคาร 

  

  
สํารวจบริเวณโดยรอบอาคาร สํารวจบริเวณโดยรอบอาคาร 

  

  
สํารวจบริเวณหอง ๑๐.๓๓ สํารวจบริเวณหอง ๑๐.๓๓ 

  

  
สํารวจบริเวณหอง ๑๐.๓๓ สํารวจบริเวณหอง ๑๐.๓๓ 

 



๗๔ 

 

 
ภาพหอง ๑๐.๓๓ กอนการขนยาย 

 

  
วางชั้นเตรียมขนยาย ดําเนินการขนยาย 

  

  
การทําความสะอาดวตัถุ การทําความสะอาดวตัถุ 

  

  
การติดตั้งวัตถ ุ การติดตั้งวัตถ ุ

 



 

 

หอง ๑๐.๓๓ หลังการขนยาย 

ภาพการจัดเรียงในหองคลังวัตถุพพิิธภัณฑ 

 

 
 

๗๕ 

 

 

 



 

นักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร ขออนุญาตใชพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาเปน

สถานที่ทําวิจัย เรื่อง การจัดทําเบียนวัตถุ

นครราชสีมา โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 

บาท 

 

ติดตั้งปายชื่อหองคลังวัตถุพิพิธภัณฑ

 

 

 

 

นักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร ขออนุญาตใชพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาเปน

สถานที่ทําวิจัย เรื่อง การจัดทําเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ กรณีศึกษา : หองรัตนโกสินทรพิพิธภัณฑเมือง

นครราชสีมา โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 

ติดตั้งปายชื่อหองคลังวัตถุพิพิธภัณฑ 

 

๗๖ 

นักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร ขออนุญาตใชพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาเปน

หองรัตนโกสินทรพิพิธภัณฑเมือง

นครราชสีมา โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน ๖,๐๐๐ 



๗๗ 

 

๔. งานดานการพัฒนาบุคลากร 

ลําดับ กิจกรรม รายละเอียด 

๑. การพัฒนาคูมือปฏิบตัิงานในพิพิธภัณฑเมือง

นครราชสมีา 
การพัฒนาคูมือปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา 

โดยปรับปรุงจากการจัดการความรูใหมีความละเอียด 

มากขึ้น และเหมาะสมกับพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา

มากยิ่งขึ้น 

๒. การเขารวมการอบรมครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา โคราชศึกษา 

การอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษา โคราชศึกษา           

มีเนื้อหาการอบรมที่เกี่ยวของกับแหลงประวัติศาสตรใน

จังหวัดนครราชสีมา จึงสามารถพัฒนาองคความรูในดาน

นี้ไดเปนอยางด ี

๓. ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย ศึกษาวิธีการจัดแสดงและการจัดทําปายคําบรรยายวัตถุ

จัดแสดง 

๔. การศึกษาดูงานของบุคลากรสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม ณ ม.ราชภฏักาญจนบรุี และ

นครปฐม 

ศึกษาวิธีการทํางาน ณ แหลงเรียนรูที่อยูในการดูแลของ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

๕. เขารับฟงการเสวนาเรื่อง อโรคยาศาล : 

วัฒนธรรมรวมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนลาง  

 

ระหวางวันท่ี ๑๑ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรมดุสิต

ปริ๊นเซส จังหวัดนครราชสีมา จัดโดย สํานักศิลปากรที่ 

๑๒ นครราชสีมา 

 
 

เขารวมการเสวนาการเผยแพรและอบรมตนแบบผลิตภณัฑการเรียนรูสูภมูิภาค โดยมิวเซียมสยาม วันท่ี ๑๒ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมสีมาธาน ี

  
  
 

 



๗๘ 

 

การประชุมเสวนาการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโดยกรมการทองเที่ยว รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

  
 

เขารวมการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ รางคูมือการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวทาง

วัฒนธรร ภายใตโครงการสงเสริมและพัฒนาองคความรูดานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 

๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร จัดโดยกรมการทองเที่ยว รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

  
 

เขารับการอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร หลักสูตร การออกแบบโมเดล ๓ มิติดวยโปรแกรม sketchup ๘ 

เพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบนิทรรศการดวยคอมพิวเตอรในรูปแบบสามมิติ จัดโดยสํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา 

  

 

 



 

การพัฒนาคูมือปฏิบตัิงานในพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา

 

ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย

ลําดับ กิจกรรม

๑. การใหยืมวัตถุพิพิธภัณฑแก

เครื่องถวยเอเชียตะวันออกเฉียงใต

๒. การใหยืมนิทรรศการ 

จัดแสดงในงาน Art Street Korat 

ขางวัดพายัพ 

๓. การอํานวยความสะดวกในการจัดงานแสดงผล

งานของนักศึกษา นาฏศิลปนิพนธ

 
การพัฒนาคูมือปฏิบตัิงานในพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา การเขารวมการอบรมครู 

และบุคลากรทางการศึกษา โคราชศึกษา

 

 
ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย การศึกษาดูงานของบุคลากรสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

ณ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี และนครปฐม

 

๕. งานดานการพัฒนาเครือขายแหลงเรียนรู 

กิจกรรม รายละเอียด

การใหยืมวัตถุพิพิธภัณฑแกพิพิธภัณฑสถาน

เครื่องถวยเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

การใหยืมวัตถุพิพิธภัณฑแกพิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย

เอเชียตะวันออกเฉียงใต เพื่อจัดนิทรรศการ เรื่อง 

ชา  แลภาชนะ วัฒนธรรมและวิถีผอนคลายแหงเอเชีย 

ระหว า งวั นที่  ๔  เ มษายน  

ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

การใหยืมนิทรรศการ “โคราชของเรา” เพื่อ

Art Street Korat ณ บริเวณ

การใหยืมนิทรรศการโคราชของเราเพื่อจัดแสดงในงาน 

Art Street Korat ณ บริเวณขางวัดพายัพ เพื่อจัดแสดง

นิทรรศการเกี่ยวกับโคราช 

การอํานวยความสะดวกในการจัดงานแสดงผล

งานของนักศึกษา นาฏศิลปนิพนธ 

การอํานวยความสะดวกในการจัดงานแสดงผลงานของ

นักศึกษา นาฏศิลปนิพนธ จัด

โปรแกรมวิชานาฏศิลป ซึ่งจัดขึ้นบริเวณลานวัฒนธรรม 

ดานหนาพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา

๗๙ 

 

การเขารวมการอบรมครู  

และบุคลากรทางการศึกษา โคราชศึกษา 

 
การศึกษาดูงานของบุคลากรสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

ราชภัฏกาญจนบุรี และนครปฐม 

รายละเอียด 

พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย

เพื่อจัดนิทรรศการ เรื่อง หมาก 

ชา  แลภาชนะ วัฒนธรรมและวิถีผอนคลายแหงเอเชีย 

เ มษายน  - ๖  สิ งหาคม  ๒๕๕๙            

การใหยืมนิทรรศการโคราชของเราเพื่อจัดแสดงในงาน 

ณ บริเวณขางวัดพายัพ เพื่อจัดแสดง

การอํานวยความสะดวกในการจัดงานแสดงผลงานของ

นักศึกษา นาฏศิลปนิพนธ จัดโดยนักศึกษา ชั้นปที่ ๔ 

โปรแกรมวิชานาฏศิลป ซึ่งจัดขึ้นบริเวณลานวัฒนธรรม 

ดานหนาพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา 



๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

การใหยืมวัตถุพิพิธภณัฑแกพิพิธภณัฑสถานเครื่องถวยเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 

 



๘๑ 

 

 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา รวมกับ สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา จัดนิทรรศการวิถีวัฒนธรรมขาวของชาวโคราช เมื่อวันที่ ๙ กันยายน 

๒๕๕๙ ณ บริเวณเรือนโคราช  

  

 

 อํานวยความสะดวกแกเทศบาลนครนครราชสีมาในการจัดกิจกรรม มัคคุเทศกนอย หลานคุณยาพาชมเมือง 

 

 

 



๘๒ 

 

 

 

 

การอํานวยความสะดวกในการจัดงานแสดงผลงานของนักศึกษา นาฏศิลปนิพนธ ณ ลานวัฒนธรรม 

 

 

 

 



๘๓ 

 

- ปญหาที่พบระหวางการปฏิบัติงาน ณ พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา 

- สนิมสีเขียว ซึ่งสันนิษฐานเบื้องวาจะเปนสนิมเจาะ ซึ่งอาจจะเสื่อมสภาพได 

- นกเอ้ียง เขามาทํารังบริเวณทอน้ําท้ิงเดิม และทิ้งเศษหญาสรางความสกปรก 

- แนวกระจกต่ําอาจจะมีคนชนเปนอันตรายได 

- ยุงอยูตามมุม ใตโตะเซ็นเยี่ยม 

- หองรัตนโกสินทรบริเวณบานจําลอง แสงสวางไมเพียงพอ โดยเฉพาะในบานจําลอง 

- แมบานไมเพียงพอ การดําเนินงานในปจจุบัน แมบานไดชวยทําความสะอาดพื้นทุกวัน                      

แตในสวนของตูกระจก หรือฝุนบนวัตถุ เจาหนาที่ของพิพิธภัณฑเปนผูทําความสะอาดในทุกเชา  

- สภาพของหองพิพิธภัณฑมีกลิ่นไม และมีอาการแสบตา ซึ่งกําลังหาแนวทางแกไข                          

แตในเบื้องตน ใชวิธีเปดประตูทั้ง ๓ ดาน เพื่อเปนการระบายอากาศ 

- ดานในตูกระจกพบฝุนเกาะ แตไมมีอุปกรณเปดตูเพื่อทําความสะอาด 

- หองน้ําไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้นแลว แตเนื่องจากมีผูใชบริการจํานวนมาก จึงสงกลิ่น                    

แมบานควรทําสะอาดไมต่ํากวาวันละ ๒ ครั้ง / และในชวงกอสราง ชางใสรองเทาเขาไปทําให

สกปรกเปนอยางมาก 

- เกิดเหตุไฟไหมสายไฟ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ สันนิษฐานวาอาจเกิดจากการใชสายไฟที่

ไดไมมาตรฐาน 

  

ขณะกอสราง หองน้ําสกปรกมาก กระเบื้องแตกขณะมีการกอสรางหองคลังวัตถุ

พิพิธภัณฑ 

  

  
กระจกแตกเนื่องจากผูใชบริการขนของแลวชน สนิมสเีขียว ซึ่งสันนิษฐานเบื้องวาจะเปนสนมิเจาะ  

ซึ่งอาจจะเสื่อมสภาพได 



๘๔ 

 

  
เมื่อกอสรางลานวัฒนธรรมแลวเสร็จ เมื่อฝนตกน้ํามักจะ

ทวมเนื่องจากไมมีทางระบายน้ํา 
(๒๓ ม.ค. ๕๙) 

เมื่อกอสรางลานวัฒนธรรมแลวเสร็จ เมื่อฝนตกน้ํามักจะ

ทวมเนื่องจากไมมีทางระบายน้ํา 
(๒๓ ม.ค. ๕๙) 

  

  
นกเขาไปทํารังในชองระบายน้ําเดมิ นกเขาไปทํารังในชองระบายน้ําเดมิ 

  

 
 

ตูรับบรจิาคเสื้อหา ใชวัสดุที่โปรง  

เมื่อมีผูบริจาคใสสิ่งของลงไป จึงดไูมสวยงาม 
ปายเทศกาลนานาชาติ กีดขวางการเขาออกพิพิธภัณฑ 

  

  
ไฟไหมสายไฟ สันนิษฐานวา สายไฟไมไดคุณภาพ ไฟไหมสายไฟ สันนิษฐานวา สายไฟไมไดคุณภาพ 

 



 

 - ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นบริเวณโดยรอบ

   ๑. มหาวิทยาลัยมีการกอสรางบริเวณใกลอาคารยุพราชเบญจมงคล จึงตองมีการเฝาระวังเรื่อง

การสั่นสะเทือนบริเวณจุดติดตั้งศิวลึงค โดยงานโยธ

๒. บริเวณระเบียงทางเดินชั้น 

เสียหายไดในอนาคต 

๓. ผลจากการกอสรางลานวัฒนธรรมดานหนาอาคารสามารถปองกันน้ําทวมไดเปนอยางดี แต

ยังคงตองเฝาระวังเนื่องจากพ้ืนที่ดานหลังอาคารยังมีปริมาณน้ําฝนที่มาจากอาคารอื่นๆ

สงผลกระทบได 

ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นบริเวณโดยรอบ อันอาจเกิดผลกระทบตอพิพิธภัณฑ

มหาวิทยาลัยมีการกอสรางบริเวณใกลอาคารยุพราชเบญจมงคล จึงตองมีการเฝาระวังเรื่อง

การสั่นสะเทือนบริเวณจุดติดตั้งศิวลึงค โดยงานโยธา แนะนําใหวางแกวน้ําเพื่อสังเกต

บริเวณระเบียงทางเดินชั้น ๓ เมื่อฝนตก ฝนจะสาดเขามายังตัวอาคารได

ผลจากการกอสรางลานวัฒนธรรมดานหนาอาคารสามารถปองกันน้ําทวมไดเปนอยางดี แต

ยังคงตองเฝาระวังเนื่องจากพ้ืนที่ดานหลังอาคารยังมีปริมาณน้ําฝนที่มาจากอาคารอื่นๆ

 

ภาพเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

๘๕ 

อันอาจเกิดผลกระทบตอพิพิธภัณฑ 

มหาวิทยาลัยมีการกอสรางบริเวณใกลอาคารยุพราชเบญจมงคล จึงตองมีการเฝาระวังเรื่อง

า แนะนําใหวางแกวน้ําเพื่อสังเกตแรงสั่นสะเทือน 

เมื่อฝนตก ฝนจะสาดเขามายังตัวอาคารได อาจเกิดความ

ผลจากการกอสรางลานวัฒนธรรมดานหนาอาคารสามารถปองกันน้ําทวมไดเปนอยางดี แต

ยังคงตองเฝาระวังเนื่องจากพ้ืนที่ดานหลังอาคารยังมีปริมาณน้ําฝนที่มาจากอาคารอื่นๆ สงมา ซึ่งอาจจะ

 

 



 

- ขอคนพบแนวปฏิบัติที่ดี 

 ๑. ระบบ Google Calendar 

สะดวกในการเตือนใหทราบถึงลําดับการจองเขาชมพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา 

ไมใหกิจกรรมซอนกับสํานักฯ ไดเปนอยางดี

 

 ๒. ระบบฐานขอมูลสถิติผูเขาชมพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา โดยการจัดเก็บขอมูลบน 

Doc ซึ่งผูใชงานสามารถกรอกขอมูลไดสะดวก และทุกสถานที่ ดังนั้นจึงสามารถนําเสนอขอมูลพรอม

การประมวลผลไดตลอดเวลา และสามารถทําการปรับปรุงฐานขอมูลลาสุดไดเปนรายวัน

Google Calendar นํามาใชโดยคุณพรมงคล นาคดี สามารถชวยอํานวยความ

สะดวกในการเตือนใหทราบถึงลําดับการจองเขาชมพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา 

ไมใหกิจกรรมซอนกับสํานักฯ ไดเปนอยางด ี

 

ระบบฐานขอมูลสถิติผูเขาชมพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา โดยการจัดเก็บขอมูลบน 

ซึ่งผูใชงานสามารถกรอกขอมูลไดสะดวก และทุกสถานที่ ดังนั้นจึงสามารถนําเสนอขอมูลพรอม

เวลา และสามารถทําการปรับปรุงฐานขอมูลลาสุดไดเปนรายวัน

๘๖ 

สามารถชวยอํานวยความ

สะดวกในการเตือนใหทราบถึงลําดับการจองเขาชมพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา และการวางแผนงาน

 

ระบบฐานขอมูลสถิติผูเขาชมพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา โดยการจัดเก็บขอมูลบน Google 

ซึ่งผูใชงานสามารถกรอกขอมูลไดสะดวก และทุกสถานที่ ดังนั้นจึงสามารถนําเสนอขอมูลพรอม

เวลา และสามารถทําการปรับปรุงฐานขอมูลลาสุดไดเปนรายวัน 

 



๘๗ 

 

 ๓. การทําปายตอนรับโดยการระบุชื่อ ผูมาเยี่ยมชม หรือหนวยงานที่มาเยี่ยมชม สามารถสราง

ความประทับใจตอผูมาเยี่ยมชมไดเปนอยางดี 

 

 

 ๔. Virtual Museum ที่จัดทําโดยคุณพรมงคล นาคดี ดวยงบประมาณเพียง ๒๕,๐๐๐ บาท 

นับวาชวยสงเสริมประสบการณของผูชมกอนมาชมสถานที่จริง เมื่อเปรียบเทียบดานงบประมาณที่ใช

จัดทําถือวาประหยัดกวาการจัดจางบริษัทเอกชนมาก เพราะมีราคาประเมินในการจัดทําสูงถึง ๑ ลาน

บาทขึ้นไป 

 



๘๘ 

 

- ปญหาที่พบระหวางการปฏิบัติงาน ณ พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา 

- ขาดสถานที่สําหรับรับรองผูมาเยี่ยมชมในลักษณะกลุมใหญที่มากกวา ๘๐ คนขึ้นไป  

- ความสกปรกบริเวณทางขึ้นชั้น ๑ ควรไดรับการปรับปรุงอยางเรงดวน                                          

อาทิ ทาสีในบริเวณทางขึ้น หรือประทับตกแตงดวยกราฟฟกวัสดุไวนิล เปนตน 

- แมบานไมเพียงพอ การดําเนินงานในปจจุบัน แมบานไดชวยทําความสะอาดพื้นทุกวัน                      

แตในสวนของตูกระจก หรือฝุนบนวัตถุ เจาหนาที่ของพิพิธภัณฑเปนผูทําความสะอาดในทุกเชา  

- สภาพของหองพิพิธภัณฑมีกลิ่นไม และมีอาการแสบตา ซึ่งกําลังหาแนวทางแกไข                          

แตในเบื้องตน ใชวิธีเปดประตูทั้ง ๓ ดาน เพื่อเปนการระบายอากาศ 

- ดานในตูกระจกพบฝุนเกาะ แตไมมีมีอุปกรณเปดตูเพื่อทําความสะอาด 

- หองน้ําไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้นแลว แตเนื่องจากมีผูใชบริการจํานวนมาก จึงสงกลิ่น                    

แมบานควรทําสะอาดไมต่ํากวาวันละ ๒ ครั้ง 

 

- ความคาดหวังจะดําเนินการตอไป 

- พัฒนาโบรชัวรภาษาอังกฤษ 

- จัดทําวิดิทัศนใหครบทั้ง ๗ จุด (๒ ภาษา) 

- จัดทําคูมือการเรียนรู 

- จัดหาไมคโครโฟนไรสายสําหรับวิทยากร 

- จัดทําปายนําเสนอขอมูลการกอสราง คณะกรรมการชุดตางๆ 

- พัฒนากระบวนการนําเสนอของวิทยากร เนนการมีสวนรวมของผูชม และความสนุกสนาน  

- จัดทําคูมือการใชหองพิพิธภัณฑ 

- จัดทําปายดานหนามหาวิทยาลัย 

- พัฒนาของที่ระลึกเม่ือกรณีมอบเปนหมูคณะ  

 

 

 

 


