ผลการปฏิบัตงิ าน
การบริหารจัดการพิพธิ ภัณฑ์ เมืองนครราชสีมา
ระหว่ างเดือนมีนาคม - กันยายน ๒๕๕๗
ข้ อมูลล่ าสุด ณ วันที ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗

บริหารงานโดย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คํานํา
พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา เริ มเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ เู ข้ าชมอย่างไม่เป็ นทางการครั งแรกในปลาย
เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ซึงนับได้ ว่าอยู่ในช่วงของการทดลองการใช้ งานและการเพิมเติมรายละเอี ยดทียังไม่
สมบูรณ์ รวมถึงเป็ นช่วงของการสร้ างวัตถุดิบเพือการประชาสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์ ซึงตามแผนงาน
นันมีแผนจะทําพิธีเปิ ดอย่างเป็ นทางในฤดูหนาว ปลายปี ๒๕๕๗ ถึงต้ นปี ๒๕๕๘ เพือเป็ นการร่ ว มเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนืองในโอกาสทรงเจริ ญ พระชนมายุครบ ๖๐
พรรษา (๒ เมษายน ๒๕๕๘) เทิดพระเกียรติ “เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย” และ “วิศิษ ฏศิลปิ น ”
อีกกิจกรรมหนึงด้ วย
ผลการปฏิบตั ิงานการบริ หารจัดการพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ฉบับนีจัดทําขึนเพือเก็บรวบรวม
ข้ อ มูลการปฏิ บตั ิงานในช่วงระหว่างเดือ นมีนาคม - กันยายน ๒๕๕๗ (ข้ อมูลล่าสุด ณ วันที ๒๒ กัน ยายน
๒๕๕๗) ซึงการจัดเก็บข้ อมูลนีเพือเป็ นข้ อ มูลพืนฐานสํ า หรั บการใช้ วิเคราะห์ การทํ างานของพนักงาน การ
จัด การนักท่องเที ยว รวมถึ งระบุปัญ หาต่า งๆ ที พบระหว่า งการปฏิ บตั ิ งาน เพือใช้ เป็ นแนวทางการพัฒนา
พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาต่อไป

นายชุตนิ ันท์ ทองคํา
นักวิชาการศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หน้ า ๒

สารบัญ
หน้ า
ลักษณะงานของพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

๔

เบืองหน้ า – เบืองหลังงานพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

๕

ผลการปฏิบตั งิ าน
๑. การสร้ างวัตถุดิบเพือการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์

๖

๒. การประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์

๑๐

- สือโทรทัศน์
- สือออนไลน์

(Internet)

- สือสิงพิมพ์

๑๒
๑๕
๓๐

๓. การเพิมเติมรายละเอียดการจัดแสดงทียังไม่สมบูรณ์

๓๓

๔. การจัดการพิพิธภัณฑ์

๓๘

๕. การสร้ างเครือข่ายด้านพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้
ทังภายในและภายนอก

๔๐

สถิติผ้ เู ข้ าชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
เริ มปลายเดือน มีนาคม – กันยายน ๒๕๕๗

๔๒

ภาพของผู้มาเยียมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

๔๘

ปั ญหาทีพบระหว่างการปฏิบตั ิงาน

๕๐

ความคาดหวังจะดําเนินการต่อไป

๕๑
หน้ า ๓

ผลการปฏิบตั งิ าน
การบริ หารจัดการพิพธิ ภัณฑ์ เมืองนครราชสีมา
ระหว่ างเดือนมีนาคม - กันยายน ๒๕๕๗
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ลักษณะงานของพิพิธภัณฑ์ เมืองนครราชสีมา
๑. การจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ์ สืบค้ น รวบรวม จัดทําทะเบียน จําแนกแยกประเภท ให้ รายละเอี ยด
(เพราะการเข้ าถึงข้ อมูลวัตถุในเชิงกว้ างและเชิงลึก คือ หน้ าทีทีสําคัญทีสุดของพิพิธภัณฑ์) อนุรักษ์ สงวนรักษา
และจัดทํารายการวัตถุ (catalog)
๒. การเผยแพร่ (ถ่ายทอด) สู่สาธารณชน ให้ ได้ ทังความรู้ และความเพลิดเพลิน เพือการบริ การและ
พัฒนาสังคม โดยไม่แสวงหากําไร นิทรรศการ งานบริ การทางการศึกษา กิจกรรม การประชาสัมพันธ์
๓. พัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ เพิมเติม เพือเชือมโยงกิจกรรม การเรี ยนรู้ ให้ มีความน่าสนใจ เพิมแม่เหล็กลงใน
กิจกรรมต่างๆ

เบืองหน้ า – เบืองหลังงานพิพิธภัณฑ์ เมืองนครราชสีมา
หน้ าฉาก
ภาพลักษณ์
– การจัดแสดงนิทรรศการ

หลังฉาก
ภาพลักษณ์
– การรวบรวม สืบค้ นวัตถุ

– กิจกรรมการศึกษา เผยแพร่ ความรู ◌้

– การศึกษาค้นคว้ า

– การนําชม

– การอนุรักษ์ ดูแลรักษาวัตถุ

– ประชาสัมพันธ์

– การทํานุบาํ รุ ง
หน้ า ๔

หน้ าฉาก
การปฏิบัติงาน
การเผยแพร่ การนํ า ชม สิ งพิ ม พ์ กิ จ กรรม

หลังฉาก
การปฏิบัติงาน
การดูแลรั กษาทํ านุบํา รุ ง พัฒนา/ปรั บปรุ ง ถูกต้ อ ง

เครื อข่ า ย ฯล ที ต้ อง ต่ อ เนื อง สมํ า เสมอ มี ทันสมัย สวยงาม สะอาด
เอกลักษณ์ น่าสนใจ และทันต่อเหตุการณ์

- ข้ อมูล / วัตถุจดั แสดง
- เทคโนโลยี การนําเสนอ
- บุคลากร
- อาคารสถานที สภาพแวดล้ อม สิงอํานวยความ
สะดวก

โดยลัก ษณะงานของพิพิธภัณฑ์เมือ งนครราชสีมานับแต่ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ โดยผู้รับจ้ า งส่ง มอบแก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ยังคงสํารวจพบความไม่สมบูรณ์อีกหลายด้ าน ดังนันการดําเนินการในขันนี
จึงเป็ นการเติมเต็มให้ สามารถรองรับการบริ การได้ อ ย่างสมบูร ณ์ จึงนับได้ ว่าเป็ นขันของการทดลองใช้ งาน
พิพิธภัณฑ์ด้วย และเมือได้รับคําแนะนําจากผู้ชมหรื อผู้เชียวชาญก็จะนํามาปรับปรุ งในบางประการทีสามารถ
ดํา เนิ น การได้ โ ดยทัน ที และนอกจากนี ยังเป็ นขึนของการเตรี ยมวัตถุดิบ ของสือประชาสัมพันธ์ ต่า งๆ อาทิ
ภาพถ่าย ข้ อมูลของพิพิธภัณฑ์ คลิปวิดีโอ ฯลฯ และสร้ างการรู้ จักโดยอาศัยสือมวลชนท้ องถินและสือออนไลน์
เป็ นหลัก เพือสร้ างการรับรู้ ในท้ องถินในเบืองต้ นก่อน นอกจากนียังจะต้องพัฒนาเครื อข่ายความรู้ มือในหลาย
ด้ านทังในและนอกมหาวิทยาลัย ซึงสามารถสรุ ปผลการปฏิบตั ิการในรอบเดือนมีนาคม – กัน ยาน ๒๕๕๗ ได้
ดังนี

หน้ า ๕

ผลการปฏิบตั ิงาน
๑. การสร้ างวัตถุดบิ เพือการประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์
ลําดับ
กิจกรรม
๑.
ปรับปรุ งจุดแจกเอกสารแนะนําพิพิธภัณฑ์
๒.

จัดบอร์ ดประชาสัมพันธ์ชวคราว
ั

๓.

จัดทําป้ายเพือไว้ สาํ หรับติดข้ อความต้อนรับ
แขกทีมาเยียมชม

๔.

ถ่ายภาพเพือการประชาสัมพันธ์

๕.

จัดทําเอกสารข้ อมูลพิพธิ ภัณฑ์ ฉบับเพือ
สือมวลชน

๖.

จัดทํา DVD รวมภาพการก่อสร้ าง/ข้อมูล
พืนฐานพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
นครราชสีมา/ภาพถ่ายเพือการประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์ หลัก
นําตู้ทีเคยใช้ ณ อาคาร ๑ มาใช้ ข้ อ เสียคือ เมือเกิด
ความชืนเอกสารจะงอตัวได้
ปรับปรุ งบอร์ ดทีมีความรกรุ งรั งให้ พอที จะให้ ข้อ มูล
ได้ ชัวคราว เน้ น ความประหยัด โดยการกลับด้ า น
ของผ้ าสักหลาด ซึงยังพอใช้ งานได้ และติดข่า วสาร
ต่างๆ ทีเกียวข้ องกับพิพิธภัณฑ์
จัดทําป้ายโดยใช้ กรอบเก่าทีหาได้ในสํานักฯ และอัด
รู ปมาแปะทับ เสริ มพืนทีที จะติดกระดาษกาวบ่อย
ด้ ว ยสติกเกอร์ ใสขนาด a๔ เพือลดการลอก -ขาด
จุดประสงค์เพือสร้ า งความประทับใจแก่ผ้ ูมาเยียม
ชมในกรณีมาเป็ นหมูค่ ณะและแจ้ งไว้ ลว่ งหน้ า
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
ประชาสัมพัน ธ์ และใช้ กระจายออกตามสือต่า งๆ
โดยเน้ นสือสิงพิมพ์และสือออนไลน์
เป็ นฉบับที มีเนื อหาขนาดกลาง ความยาวไม่เกิ น
๕๐ หน้ า เพือให้ ข้อมูลสามารถนําไปทําบทบรรยาย
ทังในสือสิงพิมพ์และวิดิทศั น์ ได้ รับความอนุเคราะห์
จาก อ.สุชาติ ตรวจสอบข้ อมูลแล้ ว
เกิดความสะดวกต่อสือมวลชน และเพือความยินดี
ในการเสนอข่าวพิพิธภัณฑ์

หน้ า ๖

ลําดับ
กิจกรรม
๗.
สร้ าง Fanpage ใน Facebook

วัตถุประสงค์ หลัก
เพือส่งเสริ มการรู้ จัก และบันทึกข้ อ มูล เตือ นความ
ทรงจํา

๘.

Google Map

๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

๑๓.

แจ้ งตําแหน่งปั จจุบนั ของพิพิธภัณฑ์ใน
ฐานข้อมูลของ Google Map

ยัง คงรั บ ทราบในนามของหอ
วั ฒ นธรรมที เคยตั งอยู่ ณ อาคารเดิ ม จึ ง ต้ อ ง
ดําเนินการแจ้ งสิทธิ ความเป็ นเจ้ าของ เพือขอเปลียน
ชือ และเปลียนทีตัง

***กระบวนการนีมีประโยชน์อย่า งสูงต่อการค้ นหา
พิพิธภัณฑ์ด้วยสือออนไลน์
จัดทําโบรชัวร์ ขนาด ๖ หน้ า (๓ แผ่น) เย็บมุง ออกแบบโดยมีจุดประสงค์หลัก เพือการพิมพ์โ ดย
หลังคา
เครื องพิมพ์ปกติ – เน้ นประหยัดสี
จัดทําโบรชัวร์ ขนาด ๔ หน้ า (๒ แผ่น) เย็บมุง ออกแบบโดยมีจุดประสงค์หลัก เพือการพิมพ์โ ดย
หลังคา – เพือความประหยัด
การถ่ายเอกสาร
ปรับปรุ งโบรชัวร์ทีจัดทําขึนและทดลองพิมพ์ใน ทดลองใช้ สีตามจํานวนสีจริ ง รองรับการพิมพ์จริ งใน
ระบบออฟเซ็ท
ระบบออฟเซท
นําโบรชัวร์ ให้ ผ้ เู ชียวชาญตรวจสอบเนือหา
๑) ผศ. นฤมล ปิ ยวิทย์
และภาพประกอบ
๒) อาจารย์วิลาวัลย์ วัชระเกียรติศกั ดิ
๓) อาจารย์สชุ าติ พิมพ์พนั ธ์
จัดหาเอกสารประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทียวใน ในขันต้ นใช้ เอกสารทีเคยได้ ขอจาก ททท. และ กกท.
จังหวัดนครราชสีมา
ซึ งมี บ างส่ ว นแล้ ว ขั นต่ อ ไปจะดํ า เนิ น การขอ
สนั บสนุ น ในภายหลัง อี ก ครั ง ทั งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ

หน้ า ๗

ตัวอย่ างภาพถ่ ายเพือการประชาสัมพันธ์

รายการสวรรค์บ้านนอก

รายการศิลป์ ไทยเท่ห์

หน้ า ๘

ตัวอย่างเอกสารประชาสัมพันธ์

หน้ า ๙

๒. การประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์
ลําดับ
กิจกรรม
วัตถุประสงค์ หลัก
๑.
เชิญชวนสือมวลชนแขนงต่างๆ เพือทําข่าว ใช้ วิธีการทางสือสารมวลชน จุดประสงค์แฝง คือ การ
สร้ างคลิปภาพเคลือนไหวให้ กระจายตัวทาง internet
- Thai PBS – รายการทีวีจออี สาน
- KCTV รายการ ศิ ล ป์ ไทยเท่ ห์ จํ า นวน ๑๒ เทป
ออกอากาศตลอด ๑ เดือน รายการมีความยาว ๕ นาที
- รายการสวรรค์บ้านนอก ความยาว ๑ ชัวโมง ๒ เทป
- รายการเรื องเล่าจาก อบจ.(ปี ๒) ตอนที ๓๖
- หนังสือพิมพ์มติชน, โคราชรายวัน
- สือออนไลน์ – We Korat etc..
- วารสารในมหาวิทยาลัย
๒.
จัดเก็บวิดิทศั น์ทีได้ Upload ไว้ ใน
เกิดความสะดวกต่อการเข้ าถึง
Youtube เพือจัดทําเป็ น Playlist
๓.
จัดทํา Webpage เพือเป็ นแหล่งข้ อมูล
ใช้ ฐานของมูลของสํานัก – koratculture.com
กลางในการค้ นหาทาง Search Engine
*** ใช้ ข้อมูลจากเอกสารสําหรับ สือมวลชน
๔.
เชือมต่อเว็บมหาวิทยาลัยสู่ เว็บพิพิธภัณฑ์ เกิดความสะดวกต่อการเข้ าถึง
๕.
กระจายข้อมูลใน web/blog ทีชาวโคราช ส่งเสริ มการเข้ าถึงข้ อมูล
นิยมเข้ าชม และเว็บการท่องเทียว
๖.
กระจายข้อมูลใน web ส่งเสริ มการ
ส่งเสริ มการเข้ าถึงข้ อมูล
ท่องเทียว
๗.
ปรับปรุ งฐานข้ อมูล :
เข้ า ไปเป็ นส่ ว นหนึ งของฐานข้ อ มู ล ระดับ ชาติ และ
ฐานข้อมูลศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ส่งเสริ มการเข้ าถึงข้ อมูล
๘.
ปรับปรุ งฐานข้ อมูล :
สร้ างการรับรู้ ในระบบฐานข้ อมูลของหน่ว ยงานการทีได้
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ แห่งชาติ
ดําเนินงานด้ านพิพิธภัณฑ์โดยตรง ในส่วนของมิวเซียม
(สพร. หรื อ มิวเซียมสยาม)
สยามนัน ได้ ประสานงานเพือการจัดพิมพ์เป็ นหนังสื อ
มิวเซียมสยาม เล่มที ๔ ในภายหลัง
หน้ า ๑๐

ลําดับ
กิจกรรม
วัตถุประสงค์ หลัก
๙.
ส่งข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ตอ่ กองประกัน และ
สร้ างโอกาสในการ pr ในมหาวิทยาลัย
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
๑๐. ส่งข้ อมูลไปยังคุณสุจิตต์ วงษ์เทศ (มติชน) คุณสุจิตต์ กําลังเขียนหนังสือ ชือ โคราชมาจากไหน จึง
สนับสนุนให้ มีการสร้ างพิพิธภัณฑ์เกียวกับนครราชสีม า
แต่เน้ นทางด้ านวิถีชีวิตทีเกียวข้องกับคนเป็ นหลัก
๑๑. นําข้อมูลพิพิธภัณฑ์ฉบับสือมวลชน (ร่าง) ส่งเสริ มการเข้ าถึงข้ อมูล
ออกเผยแพร่ ณ www.scribd.com/
๑๒. เพิมเติมข้ อมูลใน
Skyscrapercity เป็ นเว็ บบอร์ ด ที มี กล่า วถึง ความเจริ ญ
www.skyscrapercity.com
ของจังหวัดนครราชสีมา และได้ รับความนิยมอย่างสูง
๑๓. เพิมเติมข้ อมูลใน Wikipedia
ส่งเสริ มการเข้ าถึงข้ อมูล
๑๔. เพิมเติมข้ อมูลใน
เว็ บ ส่ง เสริ ม การท่อ งเที ยว ลงในรู ปแบบรู ปถ่ า ยและ
http://www.painaidii.com/
บทความ
๑๕. เพิมเติมข้ อมูลใน www.panoramio.com เว็ บทีเป็ นคลังภาพขนาดใหญ่ ซึงแสดงที ตังของภาพ
นันๆ ด้ วย
๑๖. เพิมเติมข้ อมูลใน wikimapia.org
เว็บทีแสดงทีตังของพิพิธภัณฑ์
๑๗. เพิมเติมข้ อมูลใน www.gotoknow.com เว็บรวม KM ค้ นหาได้ งา่ ย
๑๘. จัดทํา koratmuseum.blogspot.com
ส่งเสริ มการค้ นหาข้ อมูลเกียวกับนครราชสีมาพบ
๑๙. ประสานข้ อมูลกับนักข่าวมติชน เพือ
คุณ สุจิ ต ต์ วงษ์ เ ทศได้ ให้ ความสนใจต่อ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชน
ถึ ง แม้ จะไม่ เ ห็ นด้ วยในวิ ธี ก ารจั ด แสดงตามหลั ก
ประวัติศาสตร์ ศิลป์ แต่ก็ชื นชมถึงความพยายามของ
มหาวิท ยาลัย โดยท่า นได้ ให้ ข้อ เสนอแนะผ่านมาทาง
หนังสือพิมพ์มติชน
๒๐. ได้ รับทุนอุดหนุนการวิจยั “การพัฒนา
พัฒนาของทีระลึก (เพือการจํา หน่าย)
ผลิตภัณฑ์ของทีระลึกสําหรับพิพิธภัณฑ์
เมืองนครราชสีมา” โดยสถาบันวิจยั และ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หน้ า ๑๑

รายการโทรทัศน์

Thaipbs : รายการทีวีจออีสาน

KCTV : ช่วงข่าวเข้ ม เต็มประเด็น

KCTV : รายการสวรรค์บ้านนอก

หน้ า ๑๒

KCTV :

KCTV :

รายการศิลป์ ไทยเท่ห์ ตอนที ๑๗๔ เมืองนครราชสีมา

รายการศิลป์ไทยเท่ห์ ตอนที ๑๗๕ กําเนิดโคราช

KCTV :

KCTV :

รายการศิลป์ ไทยเท่ห์ ตอนที ๑๗๖ เบิกโรงโคราช

รายการศิลป์ไทยเท่ห์ ตอนที ๑๗๗ ถินฐานโคราช

KCTV :

KCTV :

รายการศิลป์ ไทยเท่ห์ ตอนที ๑๗๘ ลุ่มนํามูลชี

รายการศิลป์ไทยเท่ห์ ตอนที ๑๗๙ ยุคปราสาทหิน

หน้ า ๑๓

KCTV :

KCTV :

รายการศิลป์ ไทยเท่ห์ ตอนที ๑๘๐ โคราฆปุระ

รายการศิลป์ไทยเท่ห์ ตอนที ๑๘๑ ทุ่งสัมฤทธิ

KCTV :

NRRU NEWS: Ep๒

รายการศิลป์ ไทยเท่ห์ ตอนที ๑๘๒ มหานครแห่งอีสาน

NRRU NEWS: Ep๒

KCTV : เรืองเล่าจากอบจ.ปี

๒ ตอนที ๑๓๖

หน้ า ๑๔

การเผยแพร่ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ เมืองนครราชสีมา
ผ่ านสือออนไลน์ (Internet)

http://www.koratculture.com/koratmuseum/index.html

หน้ า ๑๕

http://th.wikipedia.org/wiki/สํานักศิลปะและวัฒนธรรม_มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หน้ า ๑๖

http://th.wikipedia.org/wiki/ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

www.panoramio.com/photo/๑๐๖๓๔๗๑๔๙

หน้ า ๑๗

http://blog.chillpainai.com/
หน้ า ๑๘

https://www.facebook.com/koratmuseum
หน้ า ๑๙

http://koratmuseum.blogspot.com/

Google Map

หน้ า ๒๐

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

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=๓๕๑๐๐๓&page=๑๙๗๐

หน้ า ๒๑

http://wikimapia.org/๓๐๖๖๓๑๙๑/th/พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา

http://www.youtube.com/watch?v=1IhLEg40lus&feature=youtu.be

หน้ า ๒๒

http://www.painaidii.com/business/๑๔๖๓๕๘/korat-museum-๓๐๐๐๐/lang/th/
หน้ า ๒๓

https://plus.google.com/๑๑๑๔๖๘๐๙๗๐๗๒๑๓๘๑๒๓๖๐๙/posts

หน้ า ๒๔

www.youtube.com (จัดทําเปน Playlist รวบรวมวิดิทัศนขาวของสื่อมวลชน)

หน้ า ๒๕

http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=๙๐๐

หน้ า ๒๖

หน้ า ๒๗

http://www.sujitwongthes.com/suvarnabhumi/๒๐๑๔/๐๙/suvarnabhumi-society-culture
๐๔๐๙๒๕๕๗/

หน้ า ๒๘

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

หน้ า ๒๙

สือสิงพิมพ์

หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที ๔ กันยายน ๒๕๕๗ หน้ า ๑๗ คอลัมน์ ประชาชืน
หน้ า ๓๐

หน้ า ๓๑

หน้ า ๓๒

๓. การเพิมเติมรายละเอียดการจัดแสดงทียังไม่ สมบูรณ์
ลําดับ
กิจกรรม
๑.
จัดหา USB สําหรับจอทีวีทงั ๘ ห้ อง
๒.

จัดหาวีดทิ ัศน์มานํ าเสนอในจอทัง ๘ ห้ อง

๓.

ปรับปรุงจุดเซ็นเยี ยม

๔.

จัดหาสมุดเยี ยม

๕.
๖.

ย้ ายถังขยะลงชัน ๑
เพิมเติมภาพถ่าย + กรอบรูปในห้ องมหานครแห่ง
อีสาน

๗.

ซ่อมเสือ และขากางเกงของหุ่นในห้ องรัตนโกสินทร์

๘.

จัดหาอุปกรณ์ทีพิพิธภัณฑ์มักใช้ บ่อย

๙.

ย้ ายเคาน์ เตอร์ ในห้ องเบิกโรงไปเก็บไว้ ณ ห้ องสมุด
ทางวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ หลัก
ผู้รับจ้ างจัดเตรียมไว้ เพียงทีวี (Monitor) และเครื องเล่ นดีวี
ดี แต่เราไม่ได้ ติดตังเครื องเล่นจึงต้ องใช้ USB แทน
จัดหาวิดทิ ัศน์ทีเหมาะสมกับเนือหาของแต่ละห้ อ งเพื อมาใช้
นํ า เสนอโดยชั วคราว โดยมี ก ารนํ า เสนอทั งในรู ป แบบ
ภาพนิ งและภาพเคลื อนไหว (โดยส่ วนใหญ่ ค้น หามาจาก
Youtube.com)
โต๊ ะ ที ใช้ – ใช้ โต๊ ะทีเคยใช้ ในห้ อ งรั ตนโกสิ นทร์ จากอาคาร
เดิม และเพิมป้ ายทีระบุข้อความ”ขอเชิญร่ วมเซ็นต์เยียม”
แสวงหาสมุดเยี ยมที มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว และแสดงออก
ถึงวัฒนธรรมท้ องถิน โดยแบ่งสมุดเยียมออกเป็ น ๒ เล่ม
๑) เน้ นการเขี ยนที สามารถแสดงความรู้สึกได้ โดยละเอีย ด
เหมาะสําหรับแขกพิเศษ หรื อผู้ทีชอบเขียน
๒) เน้ นชือ หน่วยงาน เบอร์ โทร เพือเก็บสถิติจํานวนผู้เข้ าชม
เหมาะสําหรับผู้ไม่ชอบเขียน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ เหมาะสมต่อการรับแขก
เนื องจากองค์ป ระกอบการจั ดแสดงในห้ อ งมหานครแห่ ง
อี ส านยั ง ไม่ ส มดุล ดัง นั นจึ ง ได้ ม อบหมายให้ นั ก ศึ กษา
ฝึ กงานติด ตังกรอบรู ป ซึ งเป็ นกรอบรู ป เก่ าๆ ที เคยใช้ ณ
อาคาร ๑ และอัดรูปทีเหมาะสมเข้ าไปใหม่
เนืองจากเสือ และขากางเกงของหุ่น มี ความชํ ารุ ดอย่างมาก
จึ ง มอบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ กงานทํ า การเนาเบาๆ ใน
บางส่วน
*** ปั จจุบนั แขนของหุ่นชํารุดทังสองด้ าน
เช่น อุป กรณ์ ทําความสะอาด ผ้ า ดอกไม้ ประดับ กระดาษ
ทิ ช ชู นํ า ยาถู พื น ยาฆ่ า แมลง.... บางส่ ว นได้ รั บ การ
สนับสนุนจาก อ.เรขา และคุณสมฤทัย
เพือความกว้ างขวางในห้ อ งเบิกโรง เพื อให้ ผ้ ชู มเกิ ดความ
สะดวกต่อการชมวิดิทัศน์ การเข้ าชม และการถ่ายภาพหมู่
เป็ นทีระลึก

หน้ า ๓๓

ลําดับ
๑๐.
จัดหาผ้ าคลุมโต๊ ะ

กิจกรรม

๑๑.

ตรวจสอบความถูกต้ องของเนือหา และเพิมทีมาของ
วัตถุ โดยการเชิ ญ ผศ นฤมล ปิ ยวิทย์

๑๒.
๑๓.

จัดทําระบบสี ในตู้ควบคุมระบบไฟ
ดําเนิน การทําป้ายอธิบายวัตถุ

๑๔.

เพิมเติม ผ้ าหางกระรอกโบราณ ณ ห้ องของดีโคราช

๑๕.

จัดทําป้ ายบริ เวณชันลอยทางขึน

๑๖.

การประเมินความพึงพอใจของผู้มาเยียมชมแหล่ง
เรี ยนรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

๑๗.

ทําความสะอาดพิพิธภัณฑ์ และทางขึนสู่ชัน ๒

๑๘.

ติด logo มหาวิทยาลัยทีประตูกระจก

๑๙.

ติดป้ าย “ผลัก” และ “ดึง” ทีประตูพิพิธภัณฑ์

วัตถุประสงค์ หลัก
โดยเน้ นผ้ าทีมีอยู่แ ล้ ว นําไปซักรี ด เนาเก็ บริ ม เพื อให้ พร้ อ ม
ใช้ ในกิจกรรมต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์
ผศ นฤมล ปิ ยวิทย์ มาให้ ข้ อมูล เพิ มเติมเท่าทีท่ านพอจะจํ า
ได้ โ ดยสั งเขป โดยท่ านแจ้ งว่ าบางส่ วนได้ ม าในสมัย ผอ
ท่านอืน ให้ สอบถามในภายหลัง
สร้ างความเข้ าใจง่ายในการเปิ ดปิ ดไฟในพิพิธภัณฑ์
ดําเนินการตามคําแนะนําของผู้เยียมชมในพิพิธภัณฑ์ โดย
บางส่ ว นได้ ขอความอนุ เ คราะห์ อ าจารย์ สุ ช าติ เป็ นผู้
ตรวจสอบ (แล้ วเสร็ จในบางส่วน)
เพิ มตู้จัด แสดงผ้ า โบราณทีเคยจัด แสดง ณ อาคาร ๑ แต่
พบว่า ผ้ ามี ความชํ ารุ ดเนื องจากด่ างจากรอยพับ วางไว้ ใ น
ระยะเวลายาวนาน และถูก หนูกัดจึ งเลือกจัดแสดงเฉพาะ
มุม ที ยั ง คงความสวยความอยู่ (โดยไม่ คํ า นึ ง ถึ ง ความ
เสือมสภาพ เนืองจากเสือมสภาพอยู่แล้ ว)
เพื อปกปิ ดความสกปรกและเพิ มเติ ม ความสวยงามใน
เบืองต้ น
ได้ รับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โดยข้ อเสนอแนะที ได้ จ ากการวิ จัย จะดํ าเนิน การแก้ ไขใน
ภายหลัง
เนืองจากภารกิจของแม่บ้านมีบริ เวณรับผิดชอบกว้ างขวาง
ดังนันในส่วนของพิพิธภัณฑ์ จึงดูแลไม่ ทัวถึ ง จึงร่ วมกับ คุณ
ภัทระ ในการดูแ ลความเรี ย บร้ อยของบริ เวณทางขึ น และ
บริ เวณพิพิธภัณฑ์ ให้ พร้ อมรับแขกตลอดเวลา
เพือป้องกันการเดินชน ใช้ ชัวคราวเนืองจากปริ นด้ วยเครื อง
ธรรมดาแล้ วใช้ สติกเกอร์ ใสแปะทับ
เพือความสะดวกในการเปิ ดประตู

หน้ า ๓๔

ตู้แสดงผ้ าหางกระรอก

ป้ ายอธิบายรายละเอียดวัตถุ

ป้ ายอธิบายรายละเอียดวัตถุ

บอร์ ด pr ชัวคราว

ป้ ายติดข้ อความต้อนรับ

จุดแจกโบรชัวร์ และจุดเซ็นต์เยียม

หน้ า ๓๕

ป้ ายผลัก - ดึง

ข้ อมูลประกอบการเขียนบทพิพิธภัณฑ์

สติกเกอร์ logo มหาวิทยาลัยติดชัวคราว

ติดสัญลักษณ์สี ณ ตู้ควบคุมไฟ

จัดหาวิดทิ ศั น์ใน monitor

เนาขากางเกงของหุ่น
หน้ า ๓๖

สัญลักษณ์สีหลอดไฟทีใช้ บอ่ ย

เพิมตู้เครื องสมุนไพร

เพิมกรอบรู ปเพือเสริมองค์ประกอบในห้ องมหานคร
แห่งอีสาน

เพิมป้ายทางขึนเพือสร้ างสีสนั
และปกปิ ดความรก

ตัวอย่างของทีระลึก
หน้ า ๓๗

๔. การจัดการพิพิธภัณฑ์
ลําดับ
กิจกรรม
๑.
ปรับปรุ งการจัดเก็บโบราณวัตถุทีไม่ได้ จดั
แสดง

๒.

ออกแบบระบบการเก็บสถิติผ้ เู ข้ าชม

๓.

จัดทําแฟ้มข้ อมูลประกอบเนือหาพิพิธภัณฑ์

๔.

ปรับปรุ งกลินในห้ องพิพิธภัณฑ์ด้วยใบเตย

๕.

จัดทําของทีระลึกเพือแจกชัวคราว

วัตถุประสงค์ หลัก
เนื องจากสํ า นัก ฯ ได้ ย้ า ยมาถึ ง สองอาคาร ยัง มี
สิงของทีมีความสําคัญต่อประวัติศาสตร์ ตกค้ างอยู่
ณ ชัน ๓ อาคาร ๓๑ และมีอยู่ ณ ชัน ๓ อาคาร ๑๐
ซึงหากไม่ไ ด้ รั บ การจัด เก็ บ ที เหมาะสมอาจเกิ ด
ปั ญหาได้ ๑)เสือมสภาพ ๒) สูญหาย โดยได้ จัดเก็บ
บางส่วนในห้ องเล็กชันสาม อีกส่วนได้ จ ัดเรี ยงไว้ ณ
ห้ องถัดไป
ใช้ โปรแกรม Microsoft Excel โดยใส่สตู รไว้ เพือทํา
การวิเคราะห์ผลโดยอัตโนมัติ เน้ นประเภทของผู้เข้ า
ชม จํ า นวนผู้เข้ าชม วัตถุประสงค์การเข้ าชม เป็ น
ชาวไทยหรื อชาวต่างชาติ และการรู้ จักพิพิธภัณฑ์
เนืองจากยังมีเนื อหาอี กหลายส่วนทีไม่ได้ จ ัดแสดง
ซึงอยู่ ใ นรู ป แบบของภาพถ่ า ยเก่ า เอกสารเก่ า
ต้ นฉบับลายมือ ข้ อมูลที มาของวัตถุ รวมถึงข้ อ มูล
ประกอบอืนทีเคยใช้ อ้างอิงเมือตอนเขียนบทซึงยังคง
มีประโยชน์จึงนํามารวมไว้ ในแฟ้ ม และจัดเรี ยงไว้ ใน
ตู้ ณ ห้ องเบิกโรง
ใช้ ใบเตยซึงได้ มาจากศูนย์วิจัยหม่อนไหม โดยคุณ
สมฤทัยนํามา หันเป็ นชิน ชินละประมาณ ๑ ซม วาง
ไว้ กระจายอยูใ่ นพิพิธภัณฑ์เพือลดกลินอับ
ในเบืองต้ นนีได้ ไปซือถุง กระดาษหลากสี มาสกรี น
กัน เอง ใช้ บล็ อ กที เหลื อ จากงานสมโภชพ่ อ ขุ น
ศักรินทร์

หน้ า ๓๘

ตัวอย่างการบันทึกข้ อมูลปริ มาณผู้มาเยียมชม

หน้ า ๓๙

๕. การสร้ างเครื อข่ ายด้ านพิพิธภัณฑ์ และองค์ ความรู้ ทังภายในและภายนอก
ลําดับ
กิจกรรม
๑.
การสร้ างเครือข่ายองค์ความรู้ และวิทยากร
เฉพาะด้าน

๒.

สร้ างเครื อข่ายความร่วมมือ (MOU.) กับ
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ แห่งชาติ ใน
กิจกรรม การอบรมทําความสะอาดวัตถุ
พิพิธภัณฑ์

๓.

แลกเปลียนประสบการณ์การจัดการกับ
นักท่องเทียว ในกรณีทีมาเป็ นจํานวนมาก
เชิญสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
มาทัศนศึกษา

๔.

วัตถุประสงค์ หลัก
ดําเนิน การโดยอาจารย์เรขา อิน ทรกําแหง มุ่งเน้ น
สร้ างความสัมพันธ์ ความคุ้นเคยเพือส่งเสริ มให้ เป็ น
เครื อข่ายองค์ความรู้ ในด้ านประวัติศาสตร์ โดยเน้ น
ไปทีโปรแกรมวิ ชาสังคมศึกษา เพือป้ องกันปั ญหา
การขาดแคลนวิทยากรทีมีความรู้ เฉพาะด้ าน - โดย
เบื อ งต้ น นั น ได้ เชิ ญม า เพื อ ให้ สั ม ภ าษ ณ์ กั บ
สือมวลชนทีพิพิธภัณฑ์เชิญมา
เป็ นการประสานโดยใช้ ความสัมพัน ธ์ส่ว นตัวของ
อาจารย์เ รขา +อาจารย์วิ ล าวัลย์ ประโยชน์ ของ
กิ จ กรรมนี นอกจากได้ เผ ยแพร่ กิ จ กรรมขอ ง
พิพิธภัณฑ์แล้ ว ยังได้ เครื อข่ายพิพิธภัณฑ์ ในจังหวัด
นครราชสีมาอีกด้ วย
พิ พิ ธ ภั ณฑ์ ไ ม้ ก ล า ย เ ป็ น หิ น แล ะ ส ว น สั ต ว์
นครราชสีมา
เพื อสร้ างเป็ นเครื อข่ า ยความรู้ จากเดิ ม ที เคย
ประสานกันในด้ านศูนย์วฒ
ั นธรรมเฉลิมราชอยูแ่ ล้ ว

หน้ า ๔๐

การอบรมทําความสะอาดวัตถุพิพิธภัณฑ์
โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ แห่งชาติกับพิพธิ ภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
และสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมนีเป็ นส่วนหนึงของกิจกรรมพิพิธภัณฑ์มชี ีวิต

หน้ า ๔๑

สถิติผ้ ูเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ เมืองนครราชสีมา
เริ มปลายเดือน มีนาคม – กันยายน ๒๕๕๗
No. วัน เดือน ป

ชื่อ – กลุม – คณะ

จํานวน
(คน)

รวม
(ราย
เดือน)

เหตุของการมา

มาโดย

ศึกษาดูงาน องค์การ
นักศึกษา
แวะชม

คําเชิญ

๒

ถ่ายทํารายการ

คําเชิญ

๕

แวะชม

เดินผ่าน

ท่องเทียว

บอกต่อ

๕

ถ่ายทํารายการ

คําเชิญ

๑

๒๓-มี.ค.๕๗

นักศึกษา มรภ.กาญจนบุรี

๕๐

๕๐

๒

๔-เม.ย.๕๗

๘

๑๕

๓

๒๓-เม.ย.๕๗

๔

๒๘-เม.ย.๕๗

รศ.ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์
และนักศึกษา
นายธนินรัฐ ศักดิดาพิศิษฐ์
- รายการสวรรค์บ้านนอก kctv
กองตรวจสอบภายใน

๕

๑-พ.ค.-๕๗

๕

๖

๑-พ.ค.-๕๗

๗

๑๕-พ.ค.๕๗
๒๖-พ.ค.๕๗

นักท่องเทียวจากอินเดีย
- เพือนของอาจารย์ คณะมนุษย์ ฯ
ผู้สือข่าว รายการคุยข่าวสิบโมง
- ททบ๕ นครราชสีมา
รายการศิลป์ ไทยเท่ห์ - kctv

๓

ถ่ายทํารายการ

คําเชิญ

รศ.ดร. วิเชียร ฝอยพิ กลุ
-รักษาราชการอธิการบดี
รายการทีวีจออีสาน Thai PBS

๑

แวะทักทาย

มาเอง

๕

ถ่ายทํารายการ

อินเทอร์ เน็ต

ผู้สือข่าวหนังสือพิมพ์ บรรณาสยาม
และหนังสือพิมพ์คนอีสาน
นาย พิเชฐ ศรี เกษม
- โรงพยาบาล เซ็นแมรี
นางสาว พรรพรรณ พรมโสภา
- เจ้ าหน้ าทีการตลาด บจ.ตังสนสิน
ผศ. นฤมล ปิ ยวิทย์ - อดีตผู้อํานวยการ

๒

ถ่ายภาพประกอบ
หนังสือพิมพ์
หาแนวทางทํา
พิพิธภัณฑ์
ท่องเทียว

อินเทอร์ เน็ต

คําเชิญ

อาจารย์ และนักเรี ยนโรงเรี ยนประทาย

๕

ขอความอนุเคราะห์
ตรวจเนือหา
ทัศนศึกษา

Mr. David Macindoe
- Very Interesting

๑

นักท่องเทียวจาก
USA

อินเทอร์ เน็ต

๘
๙
๑๐

๒๖-พ.ค.๕๗
๒๘-พ.ค.๕๗

๑๑

๑-มิ.ย.-๕๗

๑๒

๙-มิ.ย.-๕๗

๑๓

๑๒-มิ.ย.๕๗

๑๔

๑๗-มิ.ย.๕๗
๒๓-มิ.ย.๕๗

๑๕

๑
๑
๑

๒๑

๑๓

เดินผ่าน

อินเทอร์ เน็ต
คําเชิญ

อินเทอร์ เน็ต

หน้ า ๔๒

จํานวน
(คน)

No. วัน เดือน ป

ชื่อ – กลุม – คณะ

๑๖

๒๔-มิ.ย.๕๗

๑๗

๗-ก.ค.-๕๗

๑๘

๑๐-ก.ค.๕๗

๑๙

๑๐-ก.ค.๕๗

สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
นางสาว ปารวี โมรา
นักศึกษา ป.โท สถาปั ตย์ เชียงใหม่
โรงเรี ยนเพชรพิทยาคม
จังหวัดเพชรบูรณ์
บริ ษัท ไท-ไท วิศวกร จํากัด

๒๐

๑๑-ก.ค.๕๗

พระสงฆ์จากวัดสุทธจินดา

๖

๒๑

๑๔-ก.ค.๕๗
๑๖-ก.ค.๕๗

นักศึกษาโปรแกรมวิชานาฏศิลป์

๒๒
๒๓

๒๑-ก.ค.๕๗

๒๔

๓๐-ก.ค.๕๗
๓๑-ก.ค.๕๗

๒๕
๒๖

๘-ส.ค.-๕๗

๒๗

๑๕-ส.ค.๕๗

๒๘

๑๕-ส.ค.๕๗

๒๙

๑๕-ส.ค.๕๗

๒๘

๒๑-ส.ค.๕๗
๒๑-ส.ค.๕๗

๒๙

รวม
(ราย
เดือน)

เหตุของการมา

มาโดย

คําเชิญ

๑๓

มาประชุมแล้ วเชิญ
ชม
บ้ านอยู่โคราชสนใจ
จึงมา
องค์การนักศึกษา
เชิญมา
มาหาข้ อมูลเกียวกับ
วัด
ท่านมาเวียนเทียน จึง
เชิญชม
มาซ้ อมรํา

นายฆนัท นาถถนอมทรัพย์ ช่องของดี
ประเทศไทย จานเหลืองดีทีวี ช่อ ง ๑๔
อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

๒

ถ่ายทํารายการ

อินเทอร์ เน็ต

๑

คําเชิญ

โรงเรี ยนห้ วยสามขา อ.พระทองคํา

๑๐

มานิเทศก์นกั ศึกษา
ฝึ กงาน
ทัศนศึกษา

พิธีลงนามความร่ วมมือ สวธ.
นครราชสีมา+บุรีรัมย์+สุรินทร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริ หารธุรกิ จรั กไทย
คง และพุทธไธสง
พระสงฆ์จากมหาจุฬาลงกรราช
วิทยาลัย
คณะกรรมการตรวจประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษา
อ.ชิตพงษ์ เวชไธสง โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีอิเล็คโทรนิกส์และ
โทรคมนาคม และเพือนชาวญีปุ่ น
นายจีรเมศร์ มูลป้ อม (จากจังหวัดเลย)

๕๐

นางสาวสุธีรา อัศวทวีชัย นศ เอก

๔
๑

๔๙๑

๔๐๓
๕

๑๕๐
๑๗
๑๒

๒๘๕

อินเทอร์ เน็ต
คําเชิญ
คําเชิญ
คําเชิญ
คําเชิญ

บอกต่อ

มาลงนาม สือมวลชน คําเชิญ
มาทําข่าว
ทัศนศึกษา
อินเทอร์ เน็ต
อาจารย์ นฤมล พามา บอกต่อ
ถวายความรู้
มาตรวจประกันฯ
คําเชิญ

๓

อาจารย์ พาเพือนมา
เทียว

บอกต่อ

๑

คุณซูแ่ นะนํา

บอกต่อ

๑

สนใจประวัติศาสตร์

บอกต่อ
หน้ า ๔๓

No. วัน เดือน ป

ชื่อ – กลุม – คณะ

จํานวน
(คน)

รวม
(ราย
เดือน)

ภาษาอังกฤษ
๓๐

๒๑-ส.ค.๕๗

๓๑

๒๑-ส.ค.๕๗

๓๒

๒๕-ส.ค.๕๗

๓๓

๒๕-ส.ค.๕๗
๒๕-ส.ค.๕๗

๓๔

๓๕
๓๖

๒๕-ส.ค.๕๗
๒๖-ส.ค.๕๗

๓๗

๒๗-ส.ค.๕๗

๓๘

๓๐-ส.ค.๕๗

๓๙

๓๐-ส.ค.๕๗
๓๐-ส.ค.๕๗

๔๐
๔๑

๑-ก.ย.-๕๗

๔๒

๒-ก.ย.-๕๗

๔๓

๒-ก.ย.-๕๗

๔๔

๒-ก.ย.-๕๗

อาจารย์ ผ้ เู กษี ยณอายุราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาจารย์ ทีเข้ าร่วมประชุมครูแนะแนว
จังหวัดนครราชสีมา
คุณสุจิตต์ วงศ์เทศ และคณะผู้เข้ าร่วม
ฟั งเสวนา
นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน ปี ๒

เหตุของการมา

มาโดย

โคราช
บอกต่อ

๑๕

แวะมาเทียวหลังจาก
ไปศูนย์ เวช
มาประชุม

๑๐

มาร่วมฟั งเสวนา

คําเชิญ

๓

มาชมด้ วยความสนใจ บอกต่อ

คุณภัคพิสุทธ คลังกูล
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา
นายพงษ์ ศกั ดิ ไทรพิพัฒน์พานิช

๑

มาดูสถานทีก่อนพา
แขกมาจริ ง

๑

มาประชุมเรืองโนนวัด คําเชิญ

นักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษ์ และ
สารนิเทศศาสตร์
อาจารย์ รุจาภา ประวงษ์ โปรแกรมวิชา
สังคมศึกษา
สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
และสภาวัฒนธรรมอําเภอ
ผศ. ดร.โกวิท ย์ ทองงาม

๓๐

คําเชิญ

๑

มาจัดหมวดหมู่
หนังสือ
มาเยียมเยือน

๓๐

คุณภัคพิสุทธ์ นํามา

บอกต่อ

๓

อ.กรุ ณา พามา

บอกต่อ

คณะผู้จัดการอบรมจากมิวเซียมสยาม

๔

คําเชิญ

โปรแกรมวิชาบรรณารักษ์ และ
สารนิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏ
อุบลราชธานี
กศน. อําเภอบัวใหญ่

๔๐

มาประชุมเตรี ยมจัด
อบรม
สํานักวิทย เชิญมา

๑๐๐

พีเด่น ชักชวนมา

บอกต่อ

๑

มาอบรมทําความ
สะอาดวัตถุ

คําเชิญ

๑

มาอบรมทําความ

คําเชิญ

พระครูโกศลธรรมวิบูล
พิพิธภัณฑ์ ท้องถินวัดพรหมราช ต.ตูม
อ.ปั กธงชัย
พระครูพิพัฒน์อิสรคุณ

๓

๔๔๙

บอกต่อ

คําเชิญ

คําเชิญ

บอกต่อ

หน้ า ๔๔

จํานวน
(คน)

No. วัน เดือน ป

ชื่อ – กลุม – คณะ

๔๕

๔-ก.ย.-๕๗

พิพิธภัณฑ์ ท้องถินวัดโคกศรี ษะเกษ ต.
นกออก อ.ปั กธงชัย
โรงเรี ยนปากช่อง

๒๐

๔๖

๔-ก.ย.-๕๗

ชาวฮอลแลนด์

๔๗

๔-ก.ย.-๕๗

๔๘

๖-ก.ย.-๕๗

๔๙

๑๑-ก.ย.๕๗

๕๐

๑๑-ก.ย.๕๗
๑๑-ก.ย.๕๗

๕๑

เหตุของการมา

มาโดย

สะอาดวัตถุ
บอกต่อ

๒

มางานเยาวชน
แห่งชาติ pr แนะนํา
มาเอง

นักท่องเทียวไม่ทราบชือ

๑

รู้จากหนังสือพิมพ์

สือมวลชน

นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
รองผู้อํานวยการ
โรงเรี ยนสุรธรรมพิทักษ์
รายการทีวีของ อบจ

๑

สนใจนําลายโคราช
ไปออกแบบ

อินเทอร์ เน็ต

๑

มาประชุม ติกเชิญให้
ชม
มาถ่ายทํารายการ

คําเชิญ

เครื อข่ายสถาปั ตยกรรม ๗ สถาบัน

๑๐

๒

๕๒

๑๒-ก.ย.๕๗

โรงเรี ยนบ้ านโสง

๙๐

๕๓

๑๕-ก.ย.๕๗

๑๐

๕๔

๑๖-ก.ย.๕๗

๕๕

๑๘-ก.ย.๕๗

๕๖

๑๙-ก.ย.๕๗

คณะกรรมการตรวจประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
อ.สโรชินี แก้ วธานี นํานักศึกษามาสอน
วิชาโคราชศึกษา (กลุ่ม ๑)
อ.สโรชินี แก้ วธานี นํานักศึกษามาสอน
วิชาโคราชศึกษา (กลุ่ม ๒)
ร.ร. สาธิต ม.ราชภัฏนครราชสีมา

๕๗

๑๙-ก.ย.๕๗

อ.บุญกอง และนศ.ระดับปริ ญญาเอก

๒

๕๘

๑๙-ก.ย.๕๗
๑๙-ก.ย.๕๗

นักศึกษาโปรแกรมวิชาทัศนศิลป์

๒

ผู้อบรม เป็ นมัคคุเทศก์ ในการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ

๕๐

๕๙

รวม
(ราย
เดือน)

๓๘
๓๘
๔๐

อินเทอร์ เน็ต

สือมวลชน

มาประชุม อ.เปิ ลเชิญ บอกต่อ
มา
ผอ. เคยมาเทียวตอน บอกต่อ
สภาวัฒนฯ
มาตรวจเยียม
คําเชิญ
พามาสอนวิชาโคราช
ศึกษา
พามาสอนวิชาโคราช
ศึกษา
อ.ต๊ ะ สังคม แนะนํา
มา
มาเพือหาโปรเจคเพือ
ออกแบบ
มาศึกษาหาความรู้

บอกต่อ

อ.โอ๋ ทราบจากตอน
ตรวจประกัน

บอกต่อ

บอกต่อ
บอกต่อ
บอกต่อ
บอกต่อ

หน้ า ๔๕

รวมจํานวนผู้มาเยียมชม ทังหมด ๑,๓๒๔ คน
(มีนาคม – กันยายน 2557)

หน้ า ๔๖

หน้ า ๔๗

ภาพของผู้มาเยียมชมพิพธิ ภัณฑ์ เมืองนครราชสีมา

หน้ า ๔๘

หน้ า ๔๙

ปั ญหาทีพบระหว่างการปฏิบัตงิ าน
- ความไม่คล่อ งตัวของการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ในการดูแลรั กษาพิพิธภัณฑ์ เช่น นํ ายาเช็ด กระจก
นํายาถูพืน กระดาษทิชชู หลอดไฟ เป็ นต้ น ทําให้ บ่อยครั งต้ องใช้ ทุน ทรั พย์ส่วนตัวในการจัดหามาใช้
งาน
- พบว่ า ฝ่ ายการเงิน ของสํ า นักแจ้ ง ว่ า ก่ อ นถ่า ยเอกสารโบรชัว ร์ พิพิ ธ ภัณ ฑ์ ต้อ งทํ า การขออนุญาต
ผู้อํานวยการเสียก่อ น ซึงเกิดความไม่คล่องตัวอย่า งสูง จึงทํา ให้ บ่อยครั งต้ อ งใช้ ทุนทรัพย์ส่ว นตัวมา
ดําเนินงานด้ วยเช่นกัน
- พบปั ญ หาในระบบโทรศัพท์ ห มายเลข ๑๐๑๓ และ ๑๐๒๐ ซึงเป็ นหมายเลขหลักสํา หรั บการ
ติดต่อสือสารของพิพิธภัณฑ์กบั ภายนอก เนืองจากเมือย้ า ยสํานักงานวิ ชาการลงมาชัน ๑ นัน ระบบ
โทรศัพท์ยงั คงอยูท่ ีชัน ๒ เมือไม่ได้ เปิ ดระบบไฟ โทรศัพท์ก็ไม่ทํางานทัง ๒ หมายเลข เกิดปั ญหาในการ
ติดต่อสือสารอย่างมาก (แจ้ งแก้ ไขไปแล้ วแต่ยงั แก้ ไขไม่แล้ วเสร็ จ)
- พบปั ญหาในการรับโทรศัพท์ของพนักงานสํานักฯ (ไม่ทราบว่าใคร ทราบเพียงแต่เป็ นเพศหญิ ง) ซึงรั บ
โทรศัพท์ด้ว ยอารมณ์เกรี ยวกราด พูดไม่สุภาพ วางอํานาจต่อผู้รับสาย ซึงมีทงสื
ั อมวลชน และผู้โทรมา
เพือติดต่อขอเยียมชมแจ้ งเข้ ามาไม่ตํากว่า ๕ ครั ง
- ความสกปรกของอาคารโดยเฉพาะทางขึน เนืองจากอาคารเก่า ควรได้ รับการปรับปรุ งอย่างเร่ งด่วน
อาทิ ทาสีในบริ เวณทางขึน หรื อประดับตกแต่งด้ วยกราฟิ กวัสดุไวนิล เป็ นต้ น
- แม่บ้านไม่เพียงพอ ทําให้ ในช่ว งเวลาเช้ าของทุกวัน พนักงานของสํานักฯ จะต้ อ งทํา ความสะอาด
รวมถึง บริ เวณทางขึนฝุ่ นอย่า งต่อเนือง เนืองจากแม่บ้า นดูแลไม่ท ัวถึง รวมถึงมีการก่อ สร้ างอย่า ง
ต่อเนือง (ขนของผ่านบริ เวณทางขึนทิงฝุ่ นและขยะ)
- ด้ านหน้ าของอาคาร และด้ านหน้ ามหาวิทยาลัย ไม่มีป้ายบอกชือของพิพิธภัณฑ์ หากไม่มีงบประมาณ
ปรับปรุ งในลักษณะถาวร ควรจัดทําด้ วยวัสดุชวคราวไปก่
ั
อน
- สภาพของห้ องพิพิธภัณฑ์ยงั คงมีกลินไม้ และมีอาการแสบตา (กําลังหาวิธีแก้ ไข)
- ด้ านในตู้กระจกพบฝุ่ นเกาะ แต่ไม่มีอุปกรณ์เปิ ดตู้มาเพือทําความสะอาด

หน้ า ๕๐

- พนักงานต้ อนรับผู้มาเยียมชมไม่เพียงพอ เนืองจากลักษณะของนักท่องเทียวในระยะทีผ่านมานิยมมา
เป็ นกลุ่ม ใหญ่ ซึ งบุค ลากรของสํ า นั ก ต่า งมีภ ารกิ จ ส่ว นตัว จึง ต้ องประยุก ต์วิ ธี การปรั บไปตาม
สถานการณ์ (แต่ยงั คงเป็ นปั ญหาทีควรได้ รับการแก้ ไข)
- ห้ อ งนําได้ รับการปรับปรุ งแล้ ว แต่เนืองจากมีผ้ ใู ช้ บริ การมาก ดังนันแม่บ้า นควรทําความสะอาดไม่ตํา
กว่าวันละ 2 ครั ง
ความคาดหวังจะดําเนินการต่ อไป
-

พัฒนาโบรชัวร์ภาษาอังกฤษ

-

จัดทําวิดทิ ศั น์ให้ ครบทัง ๘ จุด (๒ ภาษา)

-

จัดหาไมค์โครโฟนไร้ สาย ๒ ชุด สําหรับวิทยากร

-

จัดทํา Photo Book บันทึกภาพการก่อสร้ าง เพือส่งต่อแก่คนรุ่นหลัง

-

จัดทําป้ ายแสดงข้ อมูลการก่อสร้ าง และการ่กอตัง

-

พัฒนากระบวนการนําเสนอของวิทยากร เน้ นการมีสว่ นร่วมของผู้ชม และความสนุกสนาน

-

เพิมเติมความรู้ ของวิทยากรนําชม

-

จัดทําเสือสัญลักษณ์ของวิทยากรนําชม

-

จัดทําป้ ายชือสําหรับวิทยากรนําชม

-

พัฒนาคูม่ อื การใช้ ห้องพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

-

จัดทําป้ ายในส่วนของคุณยายยีสุ่นไกรฤกษ์

-

จัดทําป้ ายด้านหน้ามหาวิทยาลัย

-

จัดทํา Power Point เพือไว้ นําเสนอข้ อมูล

-

ร่วมกิจกรรม ๔ ศิลป์ ในวันลอยกระทง

-

ทําธงพิพิธภัณฑ์เพือให้ ผ้ มู าเยียมชมได้ เดินตามระหว่า งแหล่งเรี ยนรู้ ทงสอง
ั

-

พัฒนาวิทยากรซึงเป็ นบุคลากรของสํานักฯ

-

พัฒนาของทีระลึกเมือมอบกรณีเป็ นหมูค่ ณะ

-

Application บน Android – ส่งเสริ มการลดปริ มาณการใช้ กระดาษ (หากมีงบประมาณ)
หน้ า ๕๑

