
ภาพรวมของการดําเนินงานโดยสังเขป 

กลุมงานหอวัฒนธรรมและศูนยการเรียนรู 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

  

การดําเนินงานของกลุมงานหอวัฒนธรรมและศูนยการเรียนรู  ดําเนินงานเพื่อตอบ สนองตอ

ยุทธศาสตร  การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งไดสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรมอยางเปนพลวัตร สถานการณปจจุบันของกลุมงานนี้อยูภายใตขอจํากัดดานบุคลากร จึงนับเปน

อุปสรรคหลักที่ตองมุงแกไขปญหานี้เฉพาะหนาโดยการแสวงหาความรวมมือจากบุคลากรภายในสํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม คณะ/ศูนย/สํานัก ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาทิ งานประชาสัมพันธ กองวิเทศ

สัมพันธ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร โปรแกรมวิชาสังคม โปรแกรมวิชานาฏศิลป 

โปรแกรมวิชาพุทธศาสนศึกษา โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว รวมถึงเครือขายจากภายนอกอาท ิ

สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ มิวเซียมสยาม กรมสงเสริมวัฒนธรรม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

นครราชสีมา พิพิธภัณฑสถานเครื่องเคลือบถวย-มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และเครือขายศิษยเกาของมหาวิทยาลัย 

จนปรากฏเปนผลงานในปงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่มีมิติกวาง หลากหลายและเปนรูปธรรมที่ชัดเจน                        

มีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้ 
 

พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา 

 ๑. การใหบริการผูชม – จํานวนผูชมในปงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑ ต.ค. ๕๘ – ๑๑ ก.ย. ๕๙) จํานวน 

๓,๗๕๔ คน สวนใหญรูจักพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาจากการบอกตอ รอยละ ๓๖ สวนใหญเปนกลุมนักศึกษา 

รอยละ ๔๙ และสวนใหญเยี่ยมชมเปนกลุมหรือหมูคณะ รอยละ ๗๒ 

 กลุมงานหอวัฒนธรรมและศูนยการเรียนรู ไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลความพึงพอใจ ซึ่งอยูในระหวาง

การประมวลผลขอมูล และการสอบถามความคิดเห็นซึ่งเปนแบบสอบถามปลายเปด ซึ่งไดผลการแสดงความ

คิดเห็นที่มีความคลายคลึงกันใน ๓ อันดับแรก ดังนี้ 

 ๑.๑ ความประทับใจ 

 - การรวบรวมจัดเก็บสิ่งของที่มีคุณคาทั้งโบราณวัตถุและศิลปวัตถ ุ

 - รูสึกภาคภูมิใจที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีพิพิธภัณฑเกี่ยวกับเมืองโคราช 

 - มีความภาคภูมิใจที่มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับประวัติศาสตรทองถ่ิน 

 ๑.๒ ขอเสนอแนะ ขอควรปรับปรุง 

 - ควรมีการประชาสัมพันธใหทั่วถึง 

 - สถานที่มีความคับแคบ 

 - ไมมีวิทยากรหรือเจาหนาที่ดูแลตลอดเวลา 
 



 ๒. การบริหารวัตถุพิพิธภัณฑ ในสวนของวัตถุที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑฯ ไดดําเนินการทําความสะอาด

อยางสม่ําเสมอ และเริ่มดําเนินการทําทะเบียนวัตถุแลว แตในสวนวัตถุที่ ไมไดจัดแสดงนั้น สํานักฯ                       

ไดดําเนินการจัดสรางหองคลังวัตถุพิพิธภัณฑ เพื่อจัดเก็บโบราณวัตถุและศิลปวัตถุทีไ่มไดจัดแสดง โดยไดเริ่มใช

งานไดในเดือนกุมภาพันธ ๕๙ เพื่อใหเกิดกระบวนการทํางานที่เหมาะสมและเปนรูปธรรม จึงไดบูรณาการเขา

กับกระบวนการจัดการความรู KM เพื่อดําเนินการสรางแนวทางการทํางานที่เหมาะสมในการบริหารจัดการคลัง

วัตถุพิพิธภัณฑ โดยมีสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ (สพร.) ใหคําปรึกษา และแนวทางการดําเนินงาน  

 ๓. การพัฒนาเครือขายแหลงเรียนรู  

 - ใหยืมศิลปวัตถุ “เชี่ยนหมากไมอีสาน” และศิลปวัตถุสวนตัวของ ผศ.เรขา อินทรกําแหง เพื่อจัด

แสดงในนิทรรศการ “หมาก ชา แลภาชนะ: วัฒนธรรมและวิถีผอนคลายแหงเอเชีย” ณ ณ พิพิธภัณฑสถาน

เครื่องถวยเอเชียตะวันออกเฉียงใต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 

    
 

 - ไดรับเชิญใหเขารวมจัดแสดงนิทรรศการใน โครงการ Muse Mobile ในระหวางเดือนพฤศจิกายน 

๕๙ – กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานขางวัดพายัพ จังหวัดนครราชสีมา 

     

 - ไดรับเชิญใหรวมจัดแสดงนิทรรศการใน 

“มหกรรมวาวโคราช อากาศยานเมืองยา” จัดขึ้นใน

วั น ร ะ ห ว า ง ที่  ๑ ๓ -๑ ๔  ม ก ร า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๐                

ณ ลานเอนกประสงคหนาเมืองจราจรจําลอง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
 

๔. ดานการประชาสัมพันธ  ดําเนินงานใน ๒ ลักษณะ คือ  



๑) ดําเนินการโดย พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา  

- การดําเนินงานในสวนนี้ เนนการสื่อสารผานสื่อออนไลน โดยมีสื่อหลัก คือ เว็บไซต 

www.koratmuseum.com โดยพัฒนาเนื้อหาใหมีองคความรูในรูปแบบเอกสาร Digital มากกวา ๑๐๐ 

รายการ  และเผยแพรใหเปนคลังความรูดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเปน

การเสริมภาพลักษณในการเปนที่พึ่งทางปญญา และเปนแหลงเชื่อมโยงความรูเพื่อกระตุนความสนใจตอ

ประวัติศาสตรเมืองโคราช นอกจากนี้ยังไดนําขอมูลเผยแพรในเว็บไซตสาธารณตางๆ เพื่อใหสะดวกตอการ

คนหาขอมูลพิพิธภัณฑซึ่งจะนํามาสูการตั้งใจเขามาเยี่ยมชมในภายหลัง 

- ใหบริการสถานที่เรือนโคราช และถวายความรูแกพระนิสิต คณะครุศาสตร ม.จุฬาลงกรราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยนครราชสีมา จัดนิทรรศการและฐานการเรียนรู เรื่อง วิถีวัฒนธรรมขาวของชาวโคราช เมื่อวันที่ ๙ 

กันยายน ๒๕๕๙ 

- การไดรับเชิญใหเปนวิทยากรถายทอดองคความรูเรื่องประวัติศาสตรของจังหวัดนครราชสีมา 

จํานวน ๓ ครั้ง ไดแก พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย เทศบาลนครนครราชสีมา และโรงเรียนมารียวิทยา และ

นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ ณ พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาอีกหลายครั้ง 

  
www.kapook.com www.museumthailand.com 

 

๒) ดําเนินการโดย งานประชาสัมพันธ (NRRU PR) 

 งานประชาสัมพันธ (NRRU PR) นําเสนอขอมูลขาวสารของพิพิธภัณฑแกสาธารณชนอยูอยาง

สม่ําเสมอและหลากหลายชองทาง ซึ่งผลงานที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน คือ การจัดทําคลิปประชาสัมพันธ

แหลงทองเที่ยว หนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ ในโครงการ ๑๐๐ คลิปทองเที่ยวนครราชสีมา  โดย

นําเสนอเนื้อหาของพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา และไดประชาสัมพันธคลิปใหนักศึกษาไดรับรูและรวมแสดง

ความคิดเห็น ทั้งการเขารวมในการปฐมนิเทศนักศึกษา ปจฉิมนิเทศ การประชาสัมพันธในเสียงตามสาย และ

การลงไวในหนาหลักของเว็บ www.nrru.ac.th ทําใหนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรูจักพิพิธภัณฑ

มากขึ้นโดยไมตองใชงบประมาณ 



  
www.nrru.ac.th NRRU News ฉบับประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๙ 

 

เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 เรือนโคราช นับเปนแหลงเรียนรูที่สะทอนวิถีชีวิตของ ชาว โคราชไดชั ด เจน เปนรูปธรรม และมี

สุนทรียภาพ ตั้งอยูในบรรยากาศที่รมรื่น เปนเรือนที่เชื่อมโยงศิษยเกาในรุนตางๆ สูมหาวิทยาลัย ดวยการรวม

เปนสวนหนึ่งของการกอสรางโดยการบริจาค ดวยงบประมาณกวา ๔ ลานบาท ซึ่งในปงบประมาณ ๒๕๕๙ นั้น 

สํานักไดดําเนินการเพ่ือสนับสนุนศิษยเกาใหเกิดความสะดวกในการระดมทุน การกอสราง และดานอื่นๆ  

   

 การดําเนินงานในขั้นตอไปเมื่อศิษยเกาไดมอบใหมหาวิทยาลัยและสํานักศิลปะและวัฒนธรรมแลว       

มรีายละเอียดดังนี ้

๑. ดูแลภูมิทัศน จัดแตงสวน เพิ่มเติมพืชพรรณไมทองถิ่น 

๒. ปรับปรุงแนวที่น้ําชายหลังคาไหลลงมาเพื่อกันการกระเด็น 

๓. จัดตกแตงใหภายในเรือนมีองคประกอบครบถวนเสมือนมีการอยูอาศัยจริง 

๔. จัดทํานิทรรศการใหเรือนสามารถเลาเรื่องได  

๕. จัดเตรียมวิทยากร/มัคคุเทศกบรรยายเมื่อมีผูมาเยี่ยมชม 

๖. จัดทําเอกสารประกอบการชมเรือน “คูมือการเรียนรู การดูเรือนโคราช” 

๗. ทําการประชาสัมพันธเรือนโคราช 

๘. ออกระเบียบ แนวปฏิบัติ ขอบังคับตางๆ ในการใชเรือนโคราช 

๙. วางแนวทางในซอมแซม ปรับปรุง หรือปองกันเหตุฉุกเฉินตางๆ อาทิ วาตภัย อัคคีภัย 


