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ผลการปฏิบัติงานพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา 

โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ระหวาง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 
 

ลักษณะงานของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา 

๑. การจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ สืบคน รวบรวม จัดทําทะเบียน จําแนกแยกประเภท             
ใหรายละเอียด (เพราะการเขาถึงขอมูลวัตถุในเชิงกวางและเชิงลึก คือหนาที่สําคัญที่สุดของ
พิพิธภัณฑ) อนุรักษ สงวนรักษา และจัดทํารายการวัตถุ (Catalog)  

๒. การเผยแพร (ถายทอด) สูสาธารณชน ใหไดทั้งความรูและความเพลิดเพลิน เพื่อ
การบริการและพัฒนาสังคม โดยไมแสวงหากําไร นิทรรศการ งานบริการทางการศึกษา กิจกรรม 
การประชาสัมพันธ  

๓. การพัฒนาแหลงเรียนรูเพิ่มเติม เพื่อเชื่องโยงใหมีความนาสนใจ เพิ่มแมเหล็กลง
ในกิจกรรมตางๆ  
 
เบื้องหนา เบื้องหลังงานพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา 

หนาฉาก หลังฉาก 
ภาพลักษณ 

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

ภาพลักษณ 
- การรวบรวม สืบคนวัตถุ 
- การศึกษาคนควา 
- การอนุรักษ ดูแลรักษาวัตถุ 
- การทํานุบํารุง 

การปฏิบัติงาน 
       การ เผยแพร  การนํ าชม ส่ิงพิมพ  กิจกรรม
เครือขาย ฯลฯ ที่ตองตอเนื่อง สมํ่าเสมอ มีเอกลักษณ 
นาสนใจ และทันตอเหตุการณ  

การปฏิบัติงาน 
       การดูแลรักษาทํานุบํารุง พัฒนา/ปรับปรุง ถูกตอง 
ทันสมัย สวยงาม สะอาด 

- ขอมูล วัตถุจัดแสดง 
- เทคโนโลยี การนําเสนอ 
- บุคลากร 
- อาคารสถานที่ สภาพแวดลอม ส่ิงอํานวย

ความสะดวก 
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โดยลักษณะงานของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมานับแตกอสรางแลวเสร็จ โดยผูรับจาง
สงมอบแกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗  แตยังพบความไมสมบูรณ
อีกหลายดาน ดังนั้นการดําเนินงานในข้ันนี้จึงเปนการเติมเต็มใหสามารถรองรับการใหบริการได
อยางสมบูรณ โดยมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้ 

 
๑) ทําการปรับปรุง แกไข เมื่อพบขอบกพรอง  ทั้งการพบโดยเจาหนา ที่ไดรับ

คําแนะนําจากผูมาเยี่ยมชม 
๒) การประชาสัมพันธ เพื่อสรางการรับรูในวงกวาง เนนความเปนหนวยงาน

ทางดานวิชาการ โดยเพิ่มการผลิตผลงานทางวิชาการ บูรณาการรวมกับงานของ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งในรูปแบบเอกสารวิชาการ และหลักสูตรการอบรม 
หรือรูปแบบอ่ืนๆ  

๓) การพัฒนาความสามารถของผูนําชม ทั้งในดานองคความรู บุคลิก หรือทักษะใน
การสรางความสนุกสนานของผูชม (Entertainer) 

๔) การศึกษาดูงานแหลงเรียนรูในประเทศ เพื่อนํามาเปนขอมูลในการใหบริการ 
และการพัฒนาแหลงเรียนรูในจุดอ่ืนๆ 

๕) การสรางเครือขายความรวมมือ โดยแบงออกเปน ๒ ลักษณะ คือ เครือขาย              
ผูเยี่ยมชม และเครือขายองคความรูในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ 
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๑. การประชาสัมพันธ 

ลําดบั กิจกรรม รายละเอียด/วัตถุประสงค 
๑. รายการไทยรัฐนิวสโชว ออกอากาศทาง

ไทยรัฐทีวีเม่ือ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘  
สัมภาษณ อาจารย สุชาติ  พิมพพันธ  ใน
ประเด็น : รากฐานชาวนครราชสีมา ในการ
คาขาย และการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ
ในชวงสมัยตางๆ ทางประวัติศาสตร  ถายทํา 
ณ หองตนกําเนิดอารยธรรม พิพิธภัณฑเมือง
นครราชสีมา 

๒. รายวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรม รายวิชา
ทองถิ่นของเรา และรายวิชาโคราชศึกษา 
วิชาเลือกเสรี ใชพื้นที่ของพิพิธภัณฑ
เมืองนครราชสีมา เปนกรณีศึกษา 

วิชาทองถ่ินของเรา และโคราชศึกษา – 

อาจารยผูสอนมอบหมายงานใหนักศึกษามา
ศึกษาเนื้อหาตามเนื้อหาในใบงาน และทํา
เปนการบานสงอาจารยดวย  
วิชาเทคโนโลยีการศึกษา - อาจารยผูสอน
ไดมอบหมายใหนักศึกษามายังพิพิธภัณฑ
เมืองนครราชสีมาและทําการถายรายการ
โ ด ย ใ ช โ ท ร ศั พ ท มื อ ถื อ  แ ล ะ นํ า ข้ึ น 
Youtube.com นักศึกษาจะไดเรียนรูจาก
นิท รรศก ารที่ จัดแสดงและยัง เ ปน ก าร
ประชาสัมพันธพิพิธภัณฑผานส่ือที่นักศึกษา
ทําข้ึนอีกทางหนึ่ง 

๓. งานประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย  
ถายภาพนักศึกษากับพิพิธภัณฑ 

งานประชาสัมพันธไดคัดเลือกนักศึกษาที่มี
บุค ลิกดี  มาถายรวมกับนิท รรศการใ น
พิพิธภัณฑ เพื่อใชเปน Footage เพื่อการ
ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย 

 

 
๔. การประชาสัมพันธผานจดหมายขาว

ของกองวิเทศสัมพันธ 
ประชาสัมพันธพิพิธภัณฑผานขาวในรูปแบบ
ภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ มีนักทองเที่ ยว
ชาวตางชาติมาชม นําไปสูการดําเนินการ
พัฒนาคู มือการนําชมเปนภาษาอังกฤษ 
(กองวิเทศสัมพันธชวยในการแปลบางสวน
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ลําดบั กิจกรรม รายละเอียด/วัตถุประสงค 
และตรวจสอบการใชภาษาอังกฤษ) 
 

๕. เพิ่มเติมรายละเอียด 
ในเว็บไซตของพิพิธภัณฑ  
http://www.koratmuseum.com 

- เพิ่มเอกสารเพื่อการดาวนโหลด  
-เพิ่มภาพถายของพิพิธภัณฑ 
-เพิ่มแบบสอบถามออนไลน 
-เพิ่มคลังภาพออนไลน  
(http://koratmuseum.wordpress.com) 

๖. จัดทําโบรชัวรพิพิธภัณฑ จํานวน ๖,๐๐๐ ใบ 
๗. จัดนิทรรศการเผยแพร ณ โรงแรมบาน

เชียงจังหวัดอุดรธานี  
เปนสวนหนึ่งของกิจกรรม การนําเสนอเพื่อ
เขารวมคัดเลือกเปนแหลงเรียนรูเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เนื่องในมหามงคลวโรกาสทรง
เจ ริญพระชนมายุ  ๕  รอบ ๒ เมษาย น 
๒๕๕๘ 

๘. นําเกวียน และอุปกรณที่ทําจากยางรัก 
จัดแสดง ณ มิวเซียมสยาม 

สรางการรับรูในวงที่กวางข้ึน จากการรูจัก
ของที่จัดแสดงในมิวเซียมสยาม เปนเวลา ๓ 
เ ดื อ น  แ ล ะ มี ก า ร ตี พิ ม พ ใ น เ อ ก ส า ร
ประชาสัมพันธของมิวเซียมสยามอีกดวย 

๙. ใหสัมภาษณทาง kctv  ออกอากาศวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ ทาง 
KC1 

๑๐. กระจาย ข อมูลใ นเ ว็บ ไซ ต เ พื่ อก าร
ทองเที่ยว 

สงเสริมการเขาถึงขอมูล 
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ไทยรัฐนิวสโชว : รากฐานชาวนครราชสีมา โดย ไทยรัฐออนไลน 30 ม.ค. 2558  

 

 
รายการ KC รวมใจพัฒนา ทาง KCTV  
ออกอากาศวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ 
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https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=14.983146,102.114143&t=m&source=embed
&ie=UTF8&msa=0&spn=0.004975,0.006866&z=17&hl=th&mid=zh6rI0tCAGos.kjCEu_dXu4t
E 

 

 

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tuk-tukatkorat&month=03-11-
2014&group=40&gblog=120 
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http://www.panoramio.com/user/8272722/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E
0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0
%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0
%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0
%B8%B2 

 

 

http://1081009.tourismthailand.org/search/result/latest/พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา 
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http://logosociety.blogspot.com/2014/11/blog-post_12.html 

 

 

คลังภาพ พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา 

https://koratmuseum.wordpress.com/ 
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ปรับปรุงเว็บไซตพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา 

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

เปล่ียนเปน http://www.koratmuseum.com/ 
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แบบสอบถามออนไลน 

 

 

 

ภาพถายพิพิธภัณฑ 
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ดาวนโหลดเอกสาร องคความรูเกี่ยวกับจังหวัดนครราชสีมา 

 

 

โบรชัวรของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา 
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การอบรม โคราชศึกษา จัดโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

เม่ือวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ช้ัน ๓ อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 
 

 
 

นิทรรศการ ณ โรงแรมบานเชียง จังหวัดอุดรธานี 

๑๑ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 
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เผยแพรขอมูลในเวทีการกําหนดขอบเขตพื้นที่ เพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอมเมืองเกานครราชสีมา"   
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุม ช้ัน ๕ สํานักงานเทศบาลนครนคราชสีมา 

 
 

 
 

โปสเตอรกิจกรรม มันสมอรอง ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
และคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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๒. การเพิ่มเติมรายละเอียดการจัดแสดงท่ียังไมสมบูรณ 

ลําดบั กิจกรรม รายละเอียด/วัตถุประสงค 
๑. เส ริมแนวกันสะดุดบ ริ เวณท างเข า

พิพิธภัณฑ 
เนื่องจากในชวงระยะเวลาที่เปดใหเขาชมที่
ผานมา พบผูเยี่ยมชมสะดุดแนวที่กระเบื้องมี
ความสูงหางกันประมาณ ๓ ซม. ดังนั้นจึงได
แกปญหาโดยใชฟว เจอรบอรดทํา เปน
สามเหล่ียมและเสริมโฟมดานใน นํามาทําให
เขามุมแลววางไวบริเวณทางเขา ๒ จุด เพื่อ
ลดระยะการสะดุด ซึ่งสามารถแกปญหานี้ได
ในระดับหนึ่ง (มีผูสะดุดนอยลงมาก) 

๒. เพิ่ม VTR ในหองมหานครแหงอีสาน เพิ่ม VTR ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแขงขัน
จักรยานกลางคืน ในเมืองนครราชสีมา ซึ่ง
นับไดวาเปนคร้ังแรกของโลกที่มีการแขงขัน
แบบนี้ 

๓. ทําปายอธิบายวัตถุในหองมหานครแหง
อีสาน 

ทําปายอธิบาย ปนใหญขนาดเล็ก หรือ 
Small Cannon ซึ่งไดรับการบริจาคมาจาก
ตํ า บ ล โ ค ก สู ง  อํ า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด
นครราชสีมา (ไมทราบผูมอบ) 

๔. ติดปายทางเขาพิพิธภัณฑ เนื่องจากดานหนาของพิพิธภัณฑอยู ใน
ระหวางการดําเนินการของบประมาณ
สนับสนุนในการปรับปรุงภูมิทัศน จึงทําปาย
ชื่อของพิพิธภัณฑติดไวที่บริเวณกระจกชั้น ๑ 
เพื่อใหผูเยี่ยมชมทราบวาพิพิธภัณฑตั้งอยู ณ 
ที่ใด 

๕. ทําความสะอาดวัตถุที่ไมไดจัดแสดง เนื่องจากพิพิธภัณฑมีพื้นที่จํากัด จึงมีวัตถุ
พิพิธภัณฑอีกจํานวนหนึ่งที่ยังไมไดจัดแสดง 
ในเบื้องตนจึงไดทําความสะอาดและทําการ
อนุรักษในเบื้องตน สําหรับส่ิงของที่มีโอกาส
สูญหายสูง ไดดําเนินการจัดเก็บลงกลอง
และเก็บรักษาไว ณ ชั้น ๓ 



หนา  ๑๕ 

 

ลําดบั กิจกรรม รายละเอียด/วัตถุประสงค 
๖. อนุรักษและทําความสะอาดเอกสาร

โบราณ 
เนื่องจากการขนยายส่ิงของเม่ือคร้ังร้ือถอน
อาคาร ๑ มีเอกสารโบราณจํานวนหนึ่งถูก
จัดเก็บอยางกระจัดกระจาย จึงไดพยายาม
รวมรวม ทําความสะอาด และทําการอนุรักษ
เบื้องตน เพื่อจะสงมอบตอหองสมุดทาง
วัฒนธรรมตอไป 

๗. จัดทําคูมือนําชม ฉบับภาษาอังกฤษ เนื่องจากกระยะเวลาที่เปดใหบริการที่ผานมี
ผูเขามาเยี่ยมชมที่เปนชาวตางชาติจํานวน
หนึ่ง ซึ่งมีปญหาในการใชภาษาตางประเทศ 
ถึงแมจะไดเชิญผูที่ มีความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษมาชวยอธิบาย แตเนื่องจาก
ภาษาบางคําเปนศัพทเฉพาะ ดังนั้นจาก
ป ญ ห า นี้ จึ ง ไ ด เ ร่ิ ม ทํ า คู มื อ นํ า ช ม เ ป น
ภาษาอังกฤษ ซึ่งอยูในระหวางการตรวจสอ
ความถูกตองของการใชภาษาโดยกองวิเทศ
สัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

๘. เพิ่มเติมรายละเอียดภาพเขียนสีเขา
จันทนงามจําลอง 

เพิ่มเติมไมเทาในภาพเขียนสีเขาจันทนงาม
จําลอง 

 

 

  
ปายบริเวณทางเขา ช้ัน ๑ (ช่ัวคราว) ปดฝาบนเคร่ืองปนดินเผา  

ปองกันการทิ้งขยะลงไปในภาชนะดินเผา 

  



หนา  ๑๖ 

 

  
แนวกันสะดุดบริเวณทางเขา แนวกันสะดุดบริเวณทางเขา 

  

  
เพิ่มเติมรายละเอียด  

ภาพเขียนสีเขาจันทนงามจําลอง 

ทดลองซอม ชอฟา ดวยดินน้ํามัน 
โมเดลพระอุโบสถวัดบึง 

  

  
เพิ่มเติมวัตถุในหองรัตนโกสินทร เสริมแทงเหล็ก ธรรมจักรศิลาจําลอง 

เสริมความแข็งแรง 
  

  
เพิ่มคําอธิบาย พรอมภาพตัวอยาง เพิ่มหินบดยา ที่ไดรับการบริจาคตอมาจาก

สถาบันวิจัยไมกลายเปนหินฯ โดยแทงบดยา  
ใชจากวัตถุของคุณยายย่ีสุน  ไกรฤกษ 



หนา  ๑๗ 

 

 

คูมือนําชมพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา ฉบบัภาษาอังกฤษ 

 

 

 

การถายทอดองคความรูในการอนุรักษวัตถุพพิิธภัณฑจากสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ  

 

 

 



หนา  ๑๘ 

 

๓. การสรางเครือขายดานพิพิธภัณฑและองคความรูท้ังภายในและภายนอก 

ลําดบั กิจกรรม รายละเอียด/วัตถุประสงค 
๑. เครือขายผูชมภายในมหาวิทยาลัย -อาจารยผูสอนในรายวิชาทองถิ่นของเรา 

โคราช ศึก ษ า และ วิชา เ ทคโนโลยีท าง
การศึกษา 

-โปรแกรมวิชาบรรณารักษฯ ในดานงานการ
อนุรักษเอกสารโบราณ และงานจดหมาย
เหตุ 
-โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ใชพื้นที่ในการจัด
กิจกรรม มันสหมอรอง ๒ คร้ัง 

๒. เครือขายผูชมภายนอกมหาวิทยาลัย ดําเนินการประสานกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  เทศบาลนครนครราชสีมา 
เพื่อบรรจุใหพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาเปน
หนึ่งในเสนทางทองเที่ยวในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา ซึ่งผลที่คาดวาจะไดรับ คือ 
แขกที่จะมาเยี่ยมชมในอาคารวีรกรรม จะ
ไดมาเรียนรู ณ พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา
ดวย 

๓. เครือขายดานภาษาตางประเทศ กองวิเทศสัมพันธ ชวยอํานวยความสะดวก
ใ น ก า ร แ ป ล ภ า ษ า  แ ล ะ ก า ร เ ชิ ญ แ ข ก
ชาวตางชาติของมหาวิทยาลัยมาชม 

๔. สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ หรือ 
มิวเ ซียมสยาม ตาม MOU ซึ่ ง มีการ
ดําเนินงานรวมกันในหลายดาน 

๕. ส ภ า วั ฒ น ธ ร ร ม  แ ล ะ สํ า นั ก ง า น
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา 

ทั้งสองหนวยงาน ไดมีการดําเนินงานรวมกัน
มาห ลาย ป แลว  โดย ไดพย าย ามสร าง
ความสัมพันธในลักษณะเครือขายที่มีการ
ใหบริการดานขอมูล ซึ่งสรางโอกาสในการ
สนับสนุนดานงบประมาณจากกรมสงเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

 



หนา  ๑๙ 

 

 

ผลงานนักศึกษาท่ีมาถายทําในพิพธิภัณฑ 
รายวิชาเทคโนโลยกีารศกึษา (วิชาเลือกเสรี) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BzPCOZ9ji34 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pm3Xlu9sKro 



หนา  ๒๐ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=odKJIlPH6IQ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aoXL-cMKgrc 

 



หนา  ๒๑ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZufiVvLjOs4 

 

 
 

รวมนําวัตถุพิพิธภัณฑจัดแสดง ณ มิวเซียมสยาม 

ในนิทรรศการ “หลงรัก” นิทรรศการประสานอาเซียน 
๓ มีนาคม – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ มิวเซียมสยาม กรุงเทพ 



หนา  ๒๒ 

 

สถิติผูเขาชมพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา 
๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 

Date Name - Group จํานวน 
(คน) 

รวม 
(ราย

เดือน) 
เหตุของการมา มาโดย 

3-ต.ค.-57 นักศึกษา มาถายทาํ วดิิทัศนประกวดดาว
เดือน  

20 211 มาถายทําวดิิทัศน บอกตอ 

4-ต.ค.-57 นักศึกษา ป.เอก สาขาวฒันธรรมศาสตร  
ม.มหาสารคาม 

12 มาทัศนศึกษา อินเทอรเนต็ 

7-ต.ค.-57 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน  30 มาทัศนศึกษา คําเชญิ 

9-ต.ค.-57 ลูกสาวอาจารยมะปรางค และอาจารยแอน 2 มาเที่ยว บอกตอ 

10-ต.ค.-57 นศ โปรแกรมนาฏศิลป มาเรยีนวชิาวิจัย 60 มาเรียนรูเพ่ือประกอบทํา
วิจัย 

บอกตอ 

10-ต.ค.-57 ดร.ชัชรินทร สถิตธํามรงค  มทร อีสาน 1 มาดูเพ่ือเปนแนวทาง อินเทอรเนต็ 

14-ต.ค.-57 นาย นฤทธ์ิ วัฒนภู นักศึกษา ป.เอก ม.บูรพา 2 มาเรียนรูเพ่ือประกอบทํา
วิจัย 

บอกตอ 

14-ต.ค.-57 คุณตุก เจาของ blog เกี่ยวกบัโคราช 1 อ.นันทพร แนะนํามา บอกตอ 

15-ต.ค.-57 เด็กนาฏศิลป 10 มาเรียนรูเพ่ือประกอบทํา
วิจัย 

บอกตอ 

16-ต.ค.-57 ลูกสาวอาจารยมะปรางค และเพ่ือน 2 มาเที่ยว บอกตอ 

16-ต.ค.-57 นศ โปรแกรมนาฏศิลป (ที่ไมไดมารอบที่แลว) 8 มาเรียนรูเพ่ือประกอบทํา
วิจัย 

บอกตอ 

17-ต.ค.-57 คณะทาํงานจัดสราง หอเกียรติยศ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภูมิ  

20 เปนแนวทางทําหอ
เกียรตยิศ 

บอกตอ 

20-ต.ค.-57 นักศึกษาที่เรยีนวิชานวัตกรรม  
มาถายทํารายการสงอาจารย 

10 มาถายทํารายการ บอกตอ 

21-ต.ค.-57 นักศึกษาสาขาประวตัิศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

2 นองนก และเพ่ือน บอกตอ 

22-ต.ค.-57 นายสฤษดิ ์โปยคาํภา 1 - สื่อมวลชน 

26-ต.ค.-57 ไมทราบชื่อ 15 มาถายรบัปรญิญา คําเชญิ 

27-ต.ค.-57 นักทองเที่ยว  3 มาเที่ยว อินเทอรเนต็ 

28-ต.ค.-57 นักศึกษามาถายรายการประกวด ณ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

10 มาถายรายการ บอกตอ 

30-ต.ค.-57 ศึกษานิเทศน ประถมศึกษา เขต 3 2 มาดูสถานทีก่อนพาแขกมา
จริง 

อินเทอรเนต็ 

1-พ.ย.-57 กิจกรรมมันสหมอรอง ครั้งที่ 2 30 1443 มาทํากจิกรรม บอกตอ 

1-พ.ย.-57 นักศึกษาภาค กศ.ปช มาถายทํารายการสง
อาจารย 

3   มาเอง 

3-พ.ย.-57 นักศึกษารายวิชาโคราชศึกษา ของ
อาจารยพณา รอบเชา 

150 พาเด็กมาเรยีน บอกตอ 



หนา  ๒๓ 

 

Date Name - Group จํานวน 
(คน) 

รวม 
(ราย

เดือน) 
เหตุของการมา มาโดย 

3-พ.ย.-57 นักศึกษารายวิชาโคราชศึกษา ของ
อาจารยพณา รอบบาย 

90 พาเด็กมาเรยีน บอกตอ 

5-พ.ย.-57 นักศึกษารายวิชาโคราชศึกษา  
ของอาจารยสิริกรณ รอบเชา 

100 นิติศาสตร  บอกตอ 

5-พ.ย.-57 นักศึกษารายวิชาโคราชศึกษา  
ของอาจารยสิริกรณ รอบบาย 

100 Gis+สาธารณสุข บอกตอ 

5-พ.ย.-57 นักศึกษารายวิชาโคราชศึกษา  
ของอาจารยพณา  

100 ไมทราบสาขา บอกตอ 

6-พ.ย.-57 นักศึกษารายวิชาโคราชศึกษา  
ของอาจารยสิริกรณ  

100 คอมศึกษา+พลศกึษา-eng บอกตอ 

7-พ.ย.-57 นักศึกษาเอกประถมวยั 3 มาเที่ยวดวยความสนใจ มาเอง 

7-พ.ย.-57 อาจารยสอนประวตัิศาสตร ระดบัมัธยม  
ทั้งจังหวัดนครราชสีมา 

120 สวนหนึ่งของการอบรม บอกตอ 

8-พ.ย.-57 สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษานครราชสีมา  
เขต 3 

220 สวนหนึ่งของการอบรม อินเทอรเนต็ 

8-พ.ย.-57 คณะผูเกษียน อายุราชการ จากกรุงเทพ 20 บริษัททวัรพามาเที่ยว อินเทอรเนต็ 

8-พ.ย.-57 นักศึกษา โปรแกรมภาษาไทย ถายวดิิทศันสง
อาจารย 

5   มาเอง 

11-พ.ย.-57 นักศึกษา ออกแบบผลิตภัณฑ จาก มทร.อีสาน 
มาดูเนนเพลงโคราช 

2 มาหาขอมูลเกี่ยวกบัเพลง
โคราช 

อินเทอรเนต็ 

14-พ.ย.-57 เครือขายเทคโนโลยกีารอาหารสัมพันธ กลุม
ราชภัฏภาคอีสาน 

150 มาเขาคาย บอกตอ 

14-พ.ย.-57 รายวิชาทองถิ่นไทย - รัฐประศาสนศาสตร พล
ศึกษา 

60 มาเรียนรู บอกตอ 

14-พ.ย.-57 นักศึกษานิเทศศาตร ศึกษาประกอบการทํา
สารคด ี

5   บอกตอ 

17-พ.ย.-57 นศ.โปรแกรมสังคมศกึษา-มาถายสารคดีสง
วิชานวัตกรรม 

10   มาเอง 

19-พ.ย.-57 รายวิชาทองถิ่นไทย - พัฒนาสังคม 30 มาเรียน บอกตอ 

19-พ.ย.-57 นักศึกษา โปรแกรมพุทธศาสตร ถายวดิิทัศน
สงอาจารย 

5   บอกตอ 

21-พ.ย.-57 รายวิชาโคราชศึกษา - อาจารยพณา 60   บอกตอ 

21-พ.ย.-57 เทศบาลนครอดุรธาน ี 80   อินเทอรเนต็ 

2-ธ.ค.-57 นักเรียนโปรแกรมวิชาภาษาไทย มาถาย
รายการ - วิชาเทคโนฯ 

13 172   บอกตอ 

3-ธ.ค.-57 โรงเรียนปริยตัิสามัญนครราชสีมา 50 ทัศนศึกษา อินเทอรเนต็ 

3-ธ.ค.-57 นักเรียนโปรแกรมวิชาดนตร ีมาถายรายการ - 
วิชาเทคโนฯ 

5   อินเทอรเนต็ 

4-ธ.ค.-57 นักเรียนโปรแกรมวิชาดนตร ีมาถายรายการ - 
วิชาเทคโนฯ 

8   อินเทอรเนต็ 

6-ธ.ค.-57 คุณอัจฉรา วฤต อรสิรา มาเทีย่วแบบ
ครอบครวั 

3 มาทองเที่ยว อินเทอรเนต็ 



หนา  ๒๔ 

 

Date Name - Group จํานวน 
(คน) 

รวม 
(ราย

เดือน) 
เหตุของการมา มาโดย 

8-ธ.ค.-57 ทีมสํารวจการอนุรกัษเมืองเกานครราชสีมา 5 ขอขอมูลเมืองเกา
นครราชสีมา 

มาเอง 

12-ธ.ค.-57 นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุ ี 5 ขอขอมูลไปทํารายงาน อินเทอรเนต็ 

15-ธ.ค.-57 คณะสาธารณสุขศาสตร ราชภัฏ
พระนครศรีอยธุยา 

80 สาธารณสุขพามา บอกตอ 

16-ธ.ค.-57 รายการทีวีจากจุฬา หาขอมูลเรื่องเพลงโคราช 3   อินเทอรเนต็ 

8-ม.ค.-58 สถาบนัพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาต ิ 5 450   มาเอง 

9-ม.ค.-58 โรงเรียนบานหนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรต ิ 220   บอกตอ 

16-ม.ค.-58 วิชาเลือกเสร ี- เซรามิก  45 มาเรียน บอกตอ 

16-ม.ค.-58 นักศึกษา นิเทศศาสตรสัมภาษณ อ.สุชาต ิ
ประกอบการเรียน 

3 มาถายรายการ บอกตอ 

19-ม.ค.-58 เครือขายพัฒนาอดุมศึกษารองรับศตวรรษที ่
21 

25 มาศึกษาดูงาน คําเชญิ 

20-ม.ค.-58 ชั้นปที ่2 โปรแกรมวิชานาฏศิลป 40 มาเรียน บอกตอ 

22-ม.ค.-58 โปรแกรมวิชาเซรามิกส 7 มาเรียนรูการนําเสนอ บอกตอ 

23-ม.ค.-58 นักศึกษาขอขอมูลประกอบรายงาน - ไมทราบ
สาขา 

8 มาหาขอมูลประกอบการทํา
รายงาน 

อินเทอรเนต็ 

24-ม.ค.-58 นักทองเที่ยวประเทศศรีลังกา 20 มารวมงานเทศกาล
วัฒนธรรม 

คําเชญิ 

25-ม.ค.-58 กัณลดา และอินทริา 2 มาเดินทองเที่ยว อินเทอรเนต็ 

26-ม.ค.-58 ผูอํานวยการสํานกัศลิปะฯ ม.ราชภัฏนครศรี
ธรรมชาต ิ

2 มาศึกษาดูงาน คําเชญิ 

26-ม.ค.-58 KASS ACADEMY WORKSHOP - จาก ม.อุ
ตระ ประเทศเมเลเซีย 

22 แขกของโรงเรยีนสาธิตฯ บอกตอ 

27-ม.ค.-58 วิชาเลือกเสร ี- เซรามิก  45 มาเรียน บอกตอ 

27-ม.ค.-58 ไทยรัฐทวี ีบริษัท ปริปเปล ว ีบรอดคาสท 3 มาถายรายการ อินเทอรเนต็ 

28-ม.ค.-58 หัวหนาคณะนักแสดงจากประเทศศรีลังกา 3 มาเที่ยว คําเชญิ 

2-ก.พ.-58 อ.พฤกษ โปรแกรมวิชาทศันศิลป 45 394 มาเรียน มาเอง 

3-ก.พ.-58 งานประชาสัมพันธ ถายภาพสื่อของ
มหาวิทยาลยั 

25   มาเอง 

4-ก.พ.-58 นักศึกษา มทร อีสาน 8 มาหาขอมูลประกอบการทํา
รายงาน 

อินเทอรเนต็ 

6-ก.พ.-58 โปรแกรมวิชาบรรณารักษและสารนิเทศศาสตร 24 มาเรียน+ทศันศกึษา มาเอง 

10-ก.พ.-58 วิชาการผลิตเซรามิกส 41 มาเรียน อินเทอรเนต็ 

11-ก.พ.-58 โรงเรียนบานใหญ อ.ครบรุ ี 63 มาทัศนศึกษา บอกตอ 

12-ก.พ.-58 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา จังหวัดสรุินทร 75 มาอบรม ที ่10.21 บอกตอ 



หนา  ๒๕ 

 

Date Name - Group จํานวน 
(คน) 

รวม 
(ราย

เดือน) 
เหตุของการมา มาโดย 

12-ก.พ.-58 สถาบนัพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาต ิ 10 มายืมของไปจดันิทรรศการ มาเอง 

12-ก.พ.-58 อาจารยนรศิศร ีแววคลายหงษ ขาราชการ
บํานาญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 

1 มาเยี่ยมชมตามที่ไดขาว มาเอง 

16-ก.พ.-58 เทศบาลนครนครราชสีมา 13 มาทําเสนทางทองเที่ยว อินเทอรเนต็ 

16-ก.พ.-58 โครงการพัฒนาวิชาชีพบรรณารักษ - เครอืขาย
บรรณารักษจังหวดันครราชสีมา 

30 มาอบรมแลวพามาดูงาน คําเชญิ 

21-ก.พ.-58 โรงเรียนประทาย 45 อบรมวิทยาศาสตร และมา
ดูฆาเวลา 

บอกตอ 

28-ก.พ.-58 นักศึกษา กศ.ปช โปรแกรมวิชาคณติศาสตร 
รายวิชาเทคโนโลยีฯ 

14 มาถายวดิิทศัน สงอาจารย อินเทอรเนต็ 

1-มี.ค.-58 ทหารเรอื สัตหบี 5 300 มาเที่ยว อินเทอรเนต็ 

3-มี.ค.-58 อาจารยโรงเรียน... อ.จักราช 1 มาหาขอมูลภาษาโคราช มาเอง 

5-มี.ค.-58 มจฬ  20 มาเรียน + ทศันศกึษา บอกตอ 

6-มี.ค.-58 นักศึกษา บรรณารักษฯ  8 มาถายรปูสงอาจารย มาเอง 

10-มี.ค.-58 รายวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 5   บอกตอ 

13-มี.ค.-58 รายวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 4   บอกตอ 

16-มี.ค.-58 รายวิชาโคราชของเรา ของอาจารยพณา 42   บอกตอ 

16-มี.ค.-58 รศ. พรรณพิไล ปุกหุต พรอมดวยคูสมรสชาว
เยอรมัน 

4   บอกตอ 

18-มี.ค.-58 นศ. โปรแกรมภาษาอังกฤษ เรยีนวิชาเลือกเสรี 
เทคโนการศกึษา 

5   อินเทอรเนต็ 

18-มี.ค.-58 UBI และ สกอ. 12 มาตรวจ uBI แลวแวะมา คําเชญิ 

18-มี.ค.-58 รองผอ โรงเรียนพนมดงรัก จ.สรุินทร 1 เดินผานมาแลวเห็นปาย เดินผาน 

19-มี.ค.-58 นักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ 6 มาถายรายการสงอาจารย บอกตอ 

20-มี.ค.-58 จ.เพชรบูรณ 20 เทศบาลแนะนาํมา บอกตอ 

20-มี.ค.-58 นักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ 7 มาถายรายการสงอาจารย บอกตอ 

21-มี.ค.-58 นักศึกษา ภาค กศ.ปช. ไมทราบสาขา 5 ไมทราบจุดประสงค อินเทอรเนต็ 

22-มี.ค.-58 นักศึกษา ไมทราบสาขา 5   มาเอง 

23-มี.ค.-58 นักศึกษา ไมทราบสาขา 3   มาเอง 

24-มี.ค.-58 ไมทราบชื่อ (ลงนามสมุดเยี่ยม) 1   มาเอง 

25-มี.ค.-58 คณะสาธารณสุข มร.วไลลงกรณฯ 35   บอกตอ 

28-มี.ค.-58 นักศึกษาการตลาด  2 แจงวามาสาํรวจทําแผนการ
ตลาด 

มาเอง 

30-มี.ค.-58 วิชาทองถิ่นไทย (กลุม 9.00 น.) 48 มาเรียน มาเอง 



หนา  ๒๖ 

 

Date Name - Group จํานวน 
(คน) 

รวม 
(ราย

เดือน) 
เหตุของการมา มาโดย 

30-มี.ค.-58 วิชาทองถิ่นไทย (กลุม 11.30 น.) 59 มาเรียน มาเอง 

31-มี.ค.-58 นักทองเที่ยวจาก อําเภอชุมพวง 2 จะไปกรุงเทพ แวะมาเที่ยว อินเทอรเนต็ 

 

 

รวมจํานวนผูมาเยี่ยมชม ทั้งหมด ๔, ๒๙๙ คน  

รวมจํานวนผูมาเยี่ยมชมระหวาง ๑ ตุลาคม ๕๗ – ๓๑ ตุลาคม ๕๘ จํานวน ๒,๙๗๐ คน 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



หนา  ๒๗ 

 

 
 

 
 

 
 

คํานิยาม - การรูจัก       

คําเชิญ  หมายถึง  การรูจักโดยการเชิญชวนใหมาชมพิพิธภัณฑฯ โดยคณาจารย  
นักศึกษา หรือบุคลากรในมหาวิทยาลัย     

อินเทอรเน็ต หมายถึง การรูจักพิพิธภัณฑฯ โดยการรับทราบ ขอมูล ขาวสารจากอินเทอรเน็ต  

มาเอง  หมายถึง การมาชมพิพิธภัณฑโดยไมทราบเหตุผลของการรูจัก   

เดินผาน  หมายถึง ผูมาเย่ียมชมที่แวะมา เพราะเดินผานแลวเห็นปาย หรืออื่นๆ จึงแวะมาชม  

บอกตอ  หมายถึง การไดรับขาวสารจากผูทีเ่คยมาเย่ียมชมแลวบอกตอหรือเชิญชวนใหมาชม  

ส่ือมวลชน หมายถึง การไดรับขาวสารจากส่ือมวลชนจึงสนใจมาชมพิพิธภัณฑ   
  

 
 



หนา  ๒๘ 

 

 
 
 

คํานิยาม - ประเภทผูเขาชม     

นักทองเที่ยว หมายถึง บุคคลทั่วไปที่มาเย่ียมชมโดยมีวัตถุประสงเพื่อการทองเที่ยว  
ทัศนศึกษา หรือศึกษาหาความรู 

นักเรียน  หมายถึง ผูมาเย่ียมชมที่ยังเรียนในระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา 

นักศึกษา  หมายถึง ผูมาเย่ียมชมที่ยังเรียนในระดับอุดมศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก  
ส่ือมวลชน หมายถึง ผูมาเย่ียมชนที่เปนส่ือมวลชนแขนงตางๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการทําขาว  

สารคดี หรืออื่นๆ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  หมายถึง  ผูมาเย่ียมชมที่เปนคณาจารย หรือบุคลากร 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 



หนา  ๒๙ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



หนา  ๓๐ 

 

ภาพบรรยากาศของผูมาเย่ียมชมพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

  
  



หนา  ๓๑ 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

 
 

 
 

 



หนา  ๓๒ 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 



หนา  ๓๓ 

 

ปญหาท่ีพบระหวางการปฏิบัติงาน 

 

- ขาดสถานที่สําหรับรับรองผูมาเยีย่มชมในลักษณะกลุมใหญที่มากกวา ๘๐ คนข้ึนไป  
- ความสกปรกบริเวณทางข้ึนชัน้ ๑ ควรไดรับการปรับปรุงอยางเรงดวน อาทิ ทาสีใน

บริเวณทางข้ึน หรือประทบัตกแตงดวยกราฟฟกวัสดุไวนิล เปนตน 

- แมบานไมเพียงพอ การดําเนนิงานในปจจบุัน แมบานไดชวยทําความสะอาดพื้นทกุวัน 
แตในสวนของตูกระจก หรือฝุนบนวัตถุ เจาหนาที่ของพิพิธภัณฑเปนผูทําความสะอาดใน
ทุกเชา  

- สภาพของหองพิพิธภัณฑมีกล่ินไม และมีอาการแสบตา ซึง่กําลังหาแนวทางแกไข แตใน
เบื้องตน ใชวิธเีปดประตูทั้ง ๓ ดาน เพื่อเปนการระบายอากาศ 

- ดานในตูกระจกพบฝุนเกาะ แตไมมีมีอุปกรณเปดตูเพื่อทําความสะอาด 

- หองน้ําไดรับการปรับปรุงใหดีข้ึนแลว แตเนื่องจากมีผูใชบริการจํานวนมาก จึงสงกล่ิน 
แมบานควรทําสะอาดไมต่ํากวาวันละ ๒ คร้ัง 

 
ความคาดหวังจะดําเนินการตอไป 

- พัฒนาโบรชัวรภาษาอังกฤษ 

- จัดทําวิดทิัศนใหครบทั้ง ๗ จุด (๒ ภาษา) 
- จัดทําคูมือการเรียนรู 
- จัดหาไมคโครโฟนไรสายสําหรับวิทยากร 
- จัดทําปายนําเสนอขอมูลการกอสราง คณะกรรมการชุดตางๆ 

- พัฒนากระบวนการนําเสนอของวิทยากร เนนการมีสวนรวมของผูชม และความ
สนุกสนาน  

- จัดทําเส้ือสัญลักษณของวิทยากร 
- จัดทําคูมือการใชหองพิพิธภัณฑ 
- จัดทําปายในสวนของคุณยายยี่สุน ไกรฤกษ 
- จัดทําปายดานหนามหาวิทยาลัย 

- พัฒนาของที่ระลึกเม่ือกรณีมอบเปนหมูคณะ  


