
โครงการประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย 
เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป 2561  

หัวขอ การบูรณาการองคความรูและศักยภาพดานการทองเท่ียวและ 
การอนุรักษศิลปกรรมเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร 

วันท่ี 23 มีนาคม 2561                                                                                                                    
ณ หองแซฟไฟร ศูนยการประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี     

                                                             
    ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ.2561 ในหัวขอ การบูรณาการองคความรู
และศักยภาพดานการทองเท่ียวและการอนุรักษศิลปกรรมเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม
2561 ณ หองแซฟไฟร ศูนยการประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นั้น 
  ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดจัดทํารายงานสรุปผลการประชุมระดมความคิดฯ แลว โดยสรุปดังนี้ 
 

1. วัตถุประสงคของการจัดประชุม 
1.1 เพ่ือบูรณาการองคความรูการดานการทองเท่ียว การอนุรักษศิลปกรรมของสวนงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยให

มีความเขมแข็ง นําไปสูการสรางสรรคองคความรูใหมท่ีจะสรางความเขมแข็งแกสวนงานและมหาวิทยาลัย ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ 

1.2 เพ่ือนําองคความรู ศักยภาพดานการทองเท่ียว การอนุรักษศิลปกรรม ของสวนงานและมหาวิทยาลัยในการ
ชวยสรางคุณคา และมูลคาสูชุมชน สังคมและประเทศชาติ  
 

2. จํานวนผูเขารวมประชุม    
   ผูเขารวมประชุม มีจํานวน 51 คน จําแนกเปนดังนี้ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูบริหารมหาวิทยาลัย จํานวนท่ีเชิญเขารวม
ประชุม (คน) 

ผูเขารวมประชุม 
(คน) 

คิดเปนรอยละ 

1.นายกสภา กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบด ี         
เลขานุการสภา 

33 19 57.57 

2. รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี 18 8 44.44 
3.คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก และรองคณบดี 
รองผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก 

34 18 52.94 

4.ฝายเลขานุการ 6 6 100 
รวม 91 51 56.04 

    

3. กําหนดการและหัวขอการจัดประชุมระดมความคิดฯ  
    จัดประชุมระดมความคิดฯ ในวันท่ี 23 มีนาคม 2561 โดยมีกําหนดการบรรยายในหัวขอตางๆ ดังนี้ 

3.1 เวลา 08.30-10.00 น.  
- ชมนิทรรศการของสวนงานตางๆ และมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการทองเท่ียว และการอนุรักษศิลปกรรม ใน

หัวขอ "ศาสตรศิลปแหงศิลปากร เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและอนุรักษศิลปกรรม" Wisdom of Silpakorn 
University for Tourism Promotion and Conservation of Applied Arts ณ พ้ืนท่ีสวนขยายการจัด
การศึกษา City Campus   

- เยี่ยมชมพ้ืนท่ีสวนขยายการจัดการศึกษา City Campus   

สรุป 



3.2 เวลา 10.25 -10.45 น. เปดการประชุม และบรรยายพิเศษ  
โดย นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

3.3 เวลา 10.45 -12.00 น. บรรยายพิเศษ หัวขอ แนวโนมดานการทองเท่ียวของประเทศไทยตามนโยบาย 
Thailand 4.0 ของรัฐบาล และบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือรวมพัฒนาสูความยั่งยืน 
                             โดย นางกอบกาญจน วัฒนวรางกูร อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
 

3.4 เวลา 13.00 -13.30 น. นําเสนอ สรุปขอมูลดานการทองเท่ียว และการอนุรักษศิลปกรรมของสวนงาน
ตางๆ และมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                              โดย อาจารย ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายบริหาร และเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

3.5 เวลา 13.30-16.00 น. อภิปรายและระดมความคิดเห็น การบูรณาการองคความรูดานการทองเท่ียว และ

การอนุรักษศิลปกรรมของสวนงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย  
 

3.6 เวลา 16.00-16.15 น. สรุปการระดมความคิดและปดการประชุมฯ  
                               โดยนายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย  
 

4. สรุปการบรรยายพิเศษ และการอภิปรายระดมความคิด 
4.1 การบรรยายพิเศษ โดย นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร มีสาระสําคัญดังนี้ 
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีองคความรู มีการดําเนินการดานการทองเท่ียวและการอนุรักษศิลปกรรม 
จํานวนมาก แตการดําเนินการท่ีผานมาสวนใหญจะกระจัดกระจาย แยกกันทําเปนสวนๆ ขาดพลัง การระดม
ความคิดครั้งนี้จะเปนชองทางท่ีจะรวมกันคิดเพ่ือกําหนดทิศทาง การทํางาน การบูรณาการรวมกัน และ
มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนสถาบันการศึกษาท่ีมีโอกาสในการทํางานดานการทองเท่ียว และการอนุรักษศิลปกรรม
ท่ีจะชวยสรางประโยชนแกประเทศชาติ ชุมชน สังคมไดอีกมากมาย  

สําหรับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรของประเทศ ท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว การอนุรักษ
ศิลปกรรม ท่ีมหาวิทยาลัยจะนํามาใชใหเปนประโยชนในการวางแผน การดําเนินการดานการทองเท่ียวและการ
อนุรักษศิลปกรรม มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้   
1) โอกาส      
   1.1) นโยบายของรัฐบาล อาทิ 

- รถไฟความเร็วสูง เชื่อมโยงจากจังหวัดตาก ไปมุกดาหาร (ปจจัยหนึ่งมาจากการทองเท่ียวท่ีสูงข้ึน)             
จะเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคอาเซียน การเดินทางท่ีสะดวกรวดเร็วจะชวยผลักดันการทองเท่ียว รวมท้ัง
จํานวนนักทองเท่ียวท่ีจะเพ่ิมข้ึน 
        - การขยายพ้ืนท่ีเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) บริเวณจังหวัดระยอง ชลบุรี รวมท้ังจังหวัดนครนายก 
ซ่ึงจะเนนการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีพ้ืนท่ีในจังหวัดนครนายก จึงเปนโอกาสท่ีดีท่ี
จะดําเนินการเก่ียวกับการทองเท่ียว และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

1.2) ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2561-2579) ตั้งเปาหมายท่ีเก่ียวกับการทองเท่ียว อาทิ 
       ป 2561 รายไดจากการทองเท่ียวประมาณ 3.1 ลานลานบาท 
       ป 2579 รายไดจากการทองเท่ียวประมาณ 16 ลานลานบาท  
      รายไดจากการทองเท่ียว และจํานวนนักทองเท่ียวมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่องทุกป 
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      จึงเปนโอกาสท่ีดีของมหาวิทยาลัยท่ีจะดําเนินการเก่ียวกับการทองเท่ียว และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
1.3) รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณลงไปในเศรษฐกิจฐานราก ประมาณ 9,200 ลานบาท โดยเฉพาะการ

ทองเท่ียวโดยชุมชนประมาณ 3,000 หมูบาน จึงเปนโอกาสท่ีดีท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรจะเขาไปมีสวนรวม
ดําเนินการ อาทิ การคัดเลือกหมูบาน การชวยพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑของชุมชน  

1.4) การวิจัยมุงเปา ซ่ึงจะมีงบประมาณจํานวนมาก  
1.5) นโยบายสงเสริมการทองเท่ียวภายในประเทศ ท่ีมุงเนนการทองเท่ียวในเมืองรอง (ประมาณ 55 จังหวัด) 

มากข้ึน ทําใหการทองเท่ียวมีการกระจายตัว และชวยพัฒนาเศรษฐกิจ ของชุมชนทองถ่ินมากข้ึน 
 2) ปญหาดานการทองเท่ียว 

  2.1) นโยบายดานการทองเท่ียวท่ีผานมา ไมไดรับการขับเคลื่อนมากนัก เพ่ิงจะเริ่มดําเนินการขับเคลื่อน
อยางจริงจังเม่ือไมนานนี้  

 2.2) การทองเท่ียวสวนใหญท่ีผานมาจะกระจุกตัวอยูในเมืองหลัก (ประมาณ 22 จังหวัด) เชน เชียงใหม 
กรุงเทพ พัทยา ภูเก็ต และสถานท่ีทองเท่ียวเดิมๆ การพัฒนาการทองเท่ียว เศรษฐกิจ จึงกระจุกตัวในเมืองหลัก
เปนสวนใหญ เมืองรองอ่ืนๆ ท่ีมีศักยภาพดานการทองเท่ียวไมไดรับการสงเสริม การประชาสัมพันธเทาท่ีควร 
   2.3) การทองเท่ียวท่ีมุงรายได ตองการนักทองเท่ียวในเชิงปริมาณ มากกวาคุณภาพ  
   2.4) ขาดตัวชี้วัดเชิงวัฒนธรรม สังคม ทําใหเกิดปญหาและผลกระทบดานลบตามมาจํานวนมาก อาทิ 
สิ่งแวดลอม อาชญากรรม  
3) แนวทางการพัฒนาการทองเท่ียว อาทิ 
  3.1) ใชการทองเท่ียวเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน สังคม ประเทศ โดยการนําองคความรู 
ภูมิปญญาทองถ่ินมาตอยอดสรางคุณคาและมูลคาในการทองเท่ียว และจะนํามาซ่ึงรายไดของชุมชน ทองถ่ินท่ี
เพ่ิมข้ึน 

3.2) ใชการทองเท่ียวเปนเครื่องมือในการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ ไดรูจักราก
วัฒนธรรม ภูมิปญญาของชุมชน ทองถ่ิน ทําใหเกิดความภาคภูมิใจ และรักษาตนทุนวัฒนธรรมของตนไวสืบไป 

3.3) การเรียนรูจากการเดินทาง พัฒนาเปนแหลงเรียนรู  
3.4) การวิจัยเพ่ือการรักษาสิ่งแวดลอม   

4) มิติวัฒนธรรม  
    นโยบายของรัฐบาลเรื่อง อุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรมและธุรกิจบริการท่ีมีมูลคาสูง ซ่ึงเก่ียวกับการ
ทองเท่ียว และวัฒนธรรม จึงเปนโอกาสของมหาวิทยาลัยศิลปากรและสวนงานซ่ึงมีความพรอมท่ีจะพัฒนาองค
ความรู และพัฒนาการทองเท่ียว ศิลปวัฒนธรรม โดยสามารถดําเนินการไดในหลากหลายมิติท้ังในสาขาท่ี
เก่ียวของกับการทองเท่ียวโดยตรง และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของอาทิ โรงแรม อาหาร สมุนไพร การบริหารจัดการ 
รวมท้ังการสรางคุณคา ใหเปนมูลคา สรางความภาคภูมิใจ และพัฒนาชุมชน สังคมใหเกิดความยั่งยืน     
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4.2 การบรรยายพิเศษ โดย นางกอบกาญจน วัฒนวรางกูร อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียวและ
กีฬา มีสาระสําคัญโดยสรุป คือ      

        

1.ขอมูลเกี่ยวกับการทองเท่ียว อาทิ 
   1.1 ขอมูลเก่ียวกับการทองเท่ียว  
        1.1.1 ขอมูลนักทองเท่ียวตางชาติ อาทิ 
                 - รายไดจากการทองเท่ียวของประเทศ เพ่ิมข้ึนอยางเนื่องทุกป (ป 2017 เฉลี่ยประมาณ 
1,824,042.35 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 11.66) โดยมีนักทองเท่ียวจากประเทศจีน ฝรั่งเศส และรัสเซีย สราง
รายไดสูงสุด 3 อันดับแรก  
                 - ระยะเวลาท่ีนักทองเท่ียวมาอยูในประเทศไทย (ป 2017 เฉลี่ยประมาณ 9.62 วัน) 
                 - คาใชจายของนักทองเท่ียวตอคนมีแนวโนมสูงข้ึน (ป 2017 เฉลี่ยประมาณ 5,359.04 บาท/วัน)        
        1.1.2 ขอมูลนักทองเท่ียวภายในประเทศ (ไทยเท่ียวไทย) 
                - รายไดจากการทองเท่ียวไทยเท่ียวไทย (ป 2017 เฉลี่ยประมาณ 865 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 
8.18) มีนักทองเท่ียวชาวไทยเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศ จํานวน 12.48 ลานคน 
    1.2 เปาหมายการทองเท่ียวไทย 
         1.2.1 สรางการทองเท่ียวใหยั่งยืน เนนคุณภาพ เพ่ิมมูลคา ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         1.2.2 กระจายรายไดลดการเหลื่อมล้ํา 
         1.2.3 ปลูกจิตสํานึกรักบานเกิด สรางความภาคภูมิใจในทองถ่ิน รักบานเกิด รักประเทศชาติ 
    1.3 ยุทธศาสตรการทองเท่ียวไทย 2558-2560 
         1.3.1 การสงเสริมตลาดการทองเท่ียว  
                 กลยุทธ อาทิ สรางภาพลักษณการทองเท่ียว ปรับโครงสรางเขาสูตลาดระดับสูง การทองเท่ียวสู
คนไทยทุกกลุม การสรางสมดุลเชิงเวลาและพ้ืนท่ี 
        1.3.2 การพัฒนาสินคาและบริการดานการทองเท่ียว  
                กลยุทธ อาทิ เมืองทองเท่ียวหลัก เมืองตองหามพลาด เมืองตองหามพลาด พัฒนาเสนทางการ
เดินทางทองเท่ียว  
        1.3.3 การบริหารจัดการการทองเท่ียว 
               กลยุทธ อาทิ พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวและยกระดับผูประกอบการ ขอมูลสารสนเทศดาน
การทองเท่ียว ปรับปรุงกฎหมายการบังคับใชกฎหมาย  

1.4 เขตพัฒนาการทองเท่ียว 
1.4.1 การทองเท่ียวอารยธรรมลานนา  อาทิ ลําปาง ลําพูน พะเยา 
1.4.2 การทองเท่ียวอารยธรรมอีสานใต อาทิ บุรีรัมย สุรินทร ศรีษะเกษ 
1.4.3 การทองเท่ียวฝงทะเลตะวันออก  อาทิ ชลบุรี ระยอง ตราด  
1.4.4 การทองเท่ียวฝงทะเลตะวันตก   อาทิ เพชรบุรี ชุมพร ระนอง 
1.4.5 การทองเท่ียวอันดามัน            อาทิ ภูเก็ต กระบี่ พังงา 
1.4.6 การทองเท่ียวฝงมรดกโลกวัฒนธรรม   อาทิ สุโขทัย ตาก กําแพงเพชร  
1.4.7 การทองเท่ียววิถีชีวิตลุมแมน้ําโขง  อาทิ หนองคาย เลย บึงกาฬ 
1.4.8 การทองเท่ียววิถีชีวิตลุมแมน้ําเจาพระยาตอนกลาง  อาทิ อยุธยา สิงหบุรี อางทอง  
1.4.9 การทองเท่ียวหมูเกาะทะเลใต     อาทิ สมุย พะงัน  
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1.5 เท่ียวทองถ่ินไทย ชุมชนเติบใหญ เมืองไทยเติบโต 
1.5.1 กระตุนใหเกิดการใชจายในพ้ืนท่ี 
1.5.2 กระตุนตลาดนักทองเท่ียวเชิงธุรกิจ  
1.5.3 รวมกับบริษัททัวรตางๆ 
1.5.4 ผลักดันเรื่องอาหารถ่ิน   
1.5.5 ชูประเพณีทองถ่ิน 
1.5.6 พัฒนาคน ใหความรู เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
1.5.7 ผลักดันการบูรณาการภาครัฐและเอกชน 

1.6 จัดการทองเท่ียวท่ีสมดุลย  
1.6.1 ดานธุรกิจ อาทิ จํานวนนักทองเท่ียว รายได  
1.6.2 ดานชุมชน อาทิ เฉลี่ยสุข ชุมชนเขมแข็ง 
1.6.3 ดานสิ่งแวดลอม อาทิ ขยะ น้ําเสีย  

1.7 บริบทของโลกเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จะตองพัฒนาตนเอง ปรับตัวและเรียนรูสิ่งใหมๆ ตลอดเวลา       
และควรมองสิ่งท่ีมีอยูอยางรูคุณคา และคิดพัฒนาอยางสรางสรรคจะเกิดสิ่งใหมๆ  ข้ึนตลอดเวลา  
2.มหาวิทยาลัยศิลปากร กับบทบาท และโอกาส 
        จากองคความรู จุดแข็ง และศักยภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากรควรมีบทบาทและเปนแกนนําท่ีสําคัญใน
การชวยพัฒนาดานการทองเท่ียวของประเทศ ท้ังในเชิงคุณคาและมูลคา อาทิ 
        - การวิจัยในเชงิพ้ืนท่ี (area base) และประเด็นการพัฒนา (issue base) 
        - การบูรณาการองคความรู ความเขมแข็งของสวนงานตางๆ ใหมาทํางานรวมกัน ซ่ึงสามารถดําเนินการ
ไดครอบคลุมในทุกมิติ ท้ังศิลปะ การออกแบบ การบริหารจัดการ การตลาด ฯลฯ 
        - ควรกําหนดเปนวาระสําคัญ และเลือก หรือเนนในจุดท่ีจะดําเนินการใหชัดเจน แลวดําเนินการอยาง
ตอเนื่องเพ่ือใหเกิดความเขมแข็ง จะเกิดประโยชนอยางยิ่งตอสังคม ประเทศชาติ 
        - การรวมมือกับชุมชน สังคม ท้ังการถายทอดองคความรู วิธีการบริหารจัดการเพ่ือใหชุมชน สังคม
สามารถดําเนินตอไปไดดวยตนเอง และพัฒนาจนมีความเขมแข็ง เกิดเปนความยั่งยืน 
       - การบมเพาะ ผลิตบุคลากรดานการทองเท่ียวท่ีมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม เขาสูธุรกิจ
การทองเท่ียว ซ่ึงจะชวยใหการทองเท่ียวของประเทศมีคุณภาพมากข้ึน       

      

4.3 การอภิปราย ความคิดเห็น ขอสังเกต และขอเสนอแนะของท่ีประชุม สรุปไดดังนี้  
ดาน ความคิดเห็น ขอสังเกต และขอเสนอแนะ 

1.นโยบาย และแผน
ดานการทองเท่ียว  
แ ล ะ ก า ร อ นุ รั ก ษ
ศิลปกรรม  

1.มหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบาย และแผนงานดานการทองเท่ียว การอนุรักษ
ศิลปกรรม ใหชัดเจน โดยในการดําเนินการควรมีขอมูล และคํานึงถึงบริบทตางๆ อาทิ  
   1) ขอมูล ความตองการพ้ืนฐานท่ีสําคัญ เพ่ือใชประกอบการจัดทําแผน อาทิ จํานวน
หองพักของโรงแรม จํานวนนักทองเท่ียว ความตองการอัตรากําลังคนดานการบริการ 
จํานวนรานอาหาร ฯลฯ 
   2) ควรเนนพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการ ซ่ึงควรเปนพ้ืนท่ีบริเวณใกลเคียงกับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร อาทิ เพชรบุรี หัวหิน ประจวบคีรีขันธ ชุมพร ซ่ึงมีศักยภาพดานการทองเท่ียว 
รวมท้ังมีการทองเท่ียวหลากหลายมิติ  
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ดาน ความคิดเห็น ขอสังเกต และขอเสนอแนะ 
        นอกจากนั้นยังสอดคลองกับนโยบายของรัฐ ท่ีเนนใหพ้ืนท่ีดังกลาวเปนแหลง
ทองเท่ียวระดับสูง  
  3) นโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวของ อาทิ โครงการประชารัฐ ไทยแลนด 4.0 การขยาย
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)  
  4) ความตองการของชุมชน สังคม และสิ่งท่ีมหาวิทยาลัย สวนงาน จะรวมกัน
ดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาเกิดความยั่งยืน 
2.ควรกําหนด position ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ความชํานาญเฉพาะทาง  
กําหนดจุดเนนใหชัดเจน เพ่ือใหการวางแผน การกําหนดกิจกรรม โครงการ มุงไปได
อยางถูกตอง ชัดเจน 

2 . ก า ร จั ด ตั้ ง ศู น ย
อนุ รั กษ ศิลปกรรม 
(ชื่อสามารถปรับได)  
ระบบ  กลไก  การ
บริหารจัดการ  
 

1. ควรจัดตั้งศูนยอนุรักษศิลปกรรมของมหาวิทยาลัย (ชื่อสามารถปรับได)  
1.1 มหาวิทยาลัยมีแผนการจัดตั้งศูนยอนุรักษศิลปกรรม ในป พ.ศ.2564 ควร

ดําเนินการจัดตั้งใหเร็วข้ึน  
1.2 โครงสราง เปนหนวยงานภายใตการกํากับของมหาวิทยาลัย  
1.3 ภารกิจ ดานอนุรักษศิลปกรรม นอกเหนือจากนี้อาจจะรวมเรื่องการทองเท่ียว

ดวยเพราะมีความเชื่อมโยงกัน 
1.4 กําลังคน ควรเรงพัฒนากําลังคนเนื่องจากมีจํานวนนอย โดยควรดําเนินการไป

พรอมกับการจัดตั้งศูนยอนุรักษศิลปกรรม 
1.5 ผูสนับสนุน มีหลายรูปแบบ อาทิ รัฐบาล มหาวิทยาลัย 
1.6 การประชาสัมพันธ การสื่อสาร ท่ีตองสรางการรับรูใหทุกภาคสวนทราบวา

มหาวิทยาลัย สวนงานมีการใหบริการในดานใดบาง  
1.7 ระบบ กลไกการรับงานจากภายนอก (มีความตองการจํานวนมาก) ท่ีชัดเจน มี

ประสิทธิภาพ อาทิ ธนาคารซ่ึงเก็บสะสมภาพเกาจํานวนมากตองการซอมแซมภาพ
จะตองมาติดตอกับหนวยงานใดของมหาวิทยาลัย 
2. เนื่องจากกรมศิลปากร เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบดานการอนุรักษโดยตรง 
การจัดตั้ง การดําเนินการเก่ียวกับการอนุรักษศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยจึงควร
คํานึงถึงบทบาทหนาท่ี ความรวมมือกับกรมศิลปากรดวย อาทิ การจัดตั้งเปนศูนย
อนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ การจัดหลักสูตรระยะสั้น การจัดอบรมตางๆ เปนตน 
3. ควรนํานวัตกรรม องคความรูดานการอนุรักษศิลปกรรมในบางเรื่องมาจากตางประเทศ 
เนื่องจากมีความกาวหนา และมีประสบการณในการทํางานดานนี้มาเปนเวลานาน  
4. งานดานการอนุรักษเปนงานเชิงวิทยาศาสตรดวย จึงควรมีการบูรณาการกับคณะ
วิชาดานวิทยาศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตรฯ อาทิ ศูนย เครื่องมือของคณะ
วิทยาศาสตร  ใหเขามารวมทํางานดวย  

3.หลักสูตร รูปแบบ 
แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการ  

1.หลักสูตรดานการทองเท่ียว :  
1.1 ควรกําหนดอัตลักษณของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาดานการทองเท่ียว จาก

มหาวิทยาลัยใหชัดเจน อาทิ มีความคิดสรางสรรค มีคุณธรรม จริยธรรม มีแรงบันดาล
ใจ ในการ ทํ า ง าน ท่ีดี  ( เนื่ อ ง จาก มีการผลิ ตนั ก ศึกษาด านนี้ จํ านวนมากใน
สถาบันการศึกษาตางๆ)   
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ดาน ความคิดเห็น ขอสังเกต และขอเสนอแนะ 
     1.2 การจัดการเรียนการสอน หรือหลักสูตร รวมท้ังรายวิชาท่ีเก่ียวของซ่ึงปจจุบันมี
จํานวนมาก ควรเนนเรื่อง  
          - ภูมิปญญาวัฒนธรรม การนํามาตอยอดประกอบอาชีพ 
          - การพัฒนาทักษะความสามารถดานภาษาตางประเทศ เพ่ือการประกอบ
อาชีพ ทําธุรกิจ การนําเสนอสินคา การใหบริการ  
 

 2.หลักสูตรดานการอนุรักษศิลปกรรม : 
    2.1 บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยนานาชาติ มีการจัดการเรียนการสอนดานนี้ จึง
ควรรวมมือกัน เพ่ือใหการดําเนินการมีความเขมแข็งมากข้ึน อาทิ การเปดเปนหลักสูตร
นานาชาติ ซ่ึงประเทศเพ่ือนบาน อาทิ พมา กัมพูชา ลาว สนใจเขามาเรียนจํานวนมาก 
    2.2 ควรพิจารณาเรื่องความกาวหนา การทํางานของผูท่ีมาเรียนดานการอนุรักษให
ชัดเจน  
    2.3 ควรเรงผลิตกําลังคนดานงานอนุรักษ เนื่องจากประเทศไทยยังขาดผูเชี่ยวชาญ 
บุคลากร ดานนี้จํานวนมาก  
    2.4 ควรถอดบทเรียนปญหา อุปสรรคการบริหารจัดการหลักสูตรดานการอนุรักษ
ศิลปกรรมท่ีเคยดําเนินการมา และนํามาเปนแนวทางการดําเนินการ การบริหารจัดการ
หลักสูตรตอไป 
3.ควรพัฒนาหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนอยูแลว เปนหลักสูตรนานาชาติ เพ่ือสราง
ความเขมแข็ง และความเปนผูนําของมหาวิทยาลัย 
4.การจัดทําหลักสูตรท่ีมีความยืดหยุน และสอดคลองกับความตองการ (Demand 
Based) ของผูเรียน ผูสนใจ ศิษยเกา ท่ีตองการศึกษา นําความรูไปใชประโยชน ตอ
ยอดในการทํางาน การประกอบอาชีพ อาทิ การจัดทําหลักสูตรในลักษณะโมดูล 
(Module) หรือ Re-training ซ่ึงจะชวยขยายกลุมเปาหมายของมหาวิทยาลัยให
กวางขวางมากข้ึน 
    นอกจากนั้นเม่ือเรียนสะสมไดจํานวนหนึ่ง/จํานวนก่ีโมดูลจะมีสิทธิสําเร็จการศึกษา  
5.การจัดทําหลักสูตร การจัดอบรมท่ีควรสอดคลองกับความตองการของสังคม ชุมชน 
อาทิ  

- การสํารวจวาผูท่ีตองออกจากงานตองการพัฒนาทักษะใด เพ่ือไปประกอบอาชีพ
ใหม 

- การสํารวจวาผูท่ีประกอบอาชีพอยูแลวตองการพัฒนาทักษะใดเพ่ิมเติมเพ่ือ 
พัฒนาการทํางาน การปรับตําแหนง  

- การสํารวจวาชุมชน ตองการพัฒนาทักษะดานใด  
4 . แ น ว ท า ง ก า ร          
บูรณาการ และการ
ทํางานรวมกันของ
สวนงานตางๆ และ
มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยศิลปากร สวนงานมีการดําเนินการดานการทองเท่ียวและการอนุรักษ
ศิลปกรรม จํานวนมาก ท้ังดานหลักสูตร การจัดอบรม การบริการวิชาการ การวิจัยแต
การดําเนินการสวนใหญจะกระจัดกระจาย แยกกันทําเปนสวนๆ ขาดพลัง ดังนั้นควร
รวมกันทํางาน บูรณาการรวมกัน เพ่ือสรางความเขมแข็ง ทําใหเกิดความรูใหม  
โดยแนวทางการดําเนินการ อาทิ   
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ดาน ความคิดเห็น ขอสังเกต และขอเสนอแนะ 
 1.ควรจัดทํา Platform กลางของมหาวิทยาลัย  โดย Platform นี้สามารถออกแบบได

กวางขวางและหลากหลายมิติ ท้ังการรวม จุดรวม การบูรณาการ  
  ตัวอยาง  Platform  ดานการทองเท่ียว อาจจะมีดาน  
        (1) ดานหลักสูตร 
        (2) ศูนยบริการวิชาการ สํานักบริการวิชาการ  
        (3) ศูนยขอมูล 
        (4) บริการทางวิชาการแกสังคม 
2.มหาวิทยาลัย สวนงานเปดชองทาง เวทีเพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร มีการ
ทํางานในลักษณะบูรณาการรวมกันใหมากข้ึน ท้ังดานหลักสูตร กิจกรรม โครงการ 
บริการวิชาการ   

5.การใหบริการ และ
ระบบ กลไก  การ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร 
ร ว ม ท้ั ง ก า ร ส ร า ง
คุณคา 
(Brand Value) 
 

1.ควรมีหนวยงานกลาง ใหบริการของมหาวิทยาลัย (ชื่ออาจจะปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสม) ท่ีจะมาดูแลรับงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เพ่ืออํานวยความ
สะดวก และความชัดเจนในการติดตอ ประสานงานของผูรับบริการ  
2.ขอเสนอแนะตอสํานักบริการวิชาการ ซ่ึงมีหนาท่ีรับงานบริการจากภายนอก และ
ขณะนี้อยูระหวางการปรับโครงสราง อาทิ 
     - การปรับโครงสราง ท่ีมีความคลองตัว  
     - มีระบบ กลไกการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
     - ควรสามารถรองรับงานบริการท่ีหลากหลายมากข้ึน 
     - ควรมีผูเชี่ยวชาญ ท่ีปรึกษา ใหคําแนะนํา อาทิ ดานการเงิน บัญชี กฎหมาย การ
จัดซ้ือจัดจาง เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความถูกตองและปองกันความผิดพลาด
ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
3.ควรนําเสนอการใหบริการแกหนวยงานภายนอกในลักษณะท่ีครบวงจรในทุกดาน ทุก
ศาสตร (เสนอเปนลักษณะ Package) เพ่ืออํานวยความสะดวก โดยสามารถติดตอรับ
บริการเพียงแหงเดียวไดครบทุกดาน นอกจากนี้ยังกอใหเกิดประโยชนแกมหาวิทยาลัย
และสวนงานตางๆ ไปพรอมกัน  
4.ควรมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธการใหบริการของมหาวิทยาลัย สวนงาน สู
สาธารณะใหมากข้ึน อาทิ  

- ชองทางท่ีจะเขามาติดตอ ขอรับบริการกับมหาวิทยาลัย สวนงาน 
- องคความรู ความเขมแข็ง ศักยภาพ ความพรอมในการใหบริการของมหาวิทยาลัย สวน

งาน มีดานใดบาง  
     - ผลงานท่ีมหาวิทยาลัย สวนงานไดดําเนินการมา 
5.ควรทํางานในลักษณะของเครือขาย มีการบูรณาการรวมกัน จะทําใหมีพลัง และการ
ทํางานสําเร็จเร็วข้ึน 
6.ควรมีกลไกใหอาจารย ซ่ึงสวนหนึ่งรับงานบริการในลักษณะสวนบุคคล ไดนํางานนั้น
เข าสู ร ะบบของส วนงาน  มหาวิทยาลั ย ให มาก ข้ึน  แม ขณะนี้ จะ มีระ เบี ยบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ท่ี
ออกมาเปนขอกําหนดสวนหนึ่งแลวก็ตาม  
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ดาน ความคิดเห็น ขอสังเกต และขอเสนอแนะ 
7.ควรพัฒนาบุคลากร ใหปรับเปลี่ยนความคิด วิธีการทํางานท่ีสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 
8.การเพ่ิมคุณคา(Brand Value) และการสนับสนุนหนวยงานกลางใหบริการของ
มหาวิทยาลัย (ชื่ออาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) อาทิ 
   8.1 ฐานขอมูล องคความรูท้ังศาสตรและศิลป 
        ในรูปแบบฐานขอมูลเชิงวิชาการ งานวิจัยและงานสรางสรรค มรดกทาง
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินรวมถึงฐานขอมูล ผูเชี่ยวชาญสาขาตางๆ 
   8.2 Art and Design 

• Service 

• Exhibition & Curation 

• Experience Design 

• Brand Communication 
    8.3 Science and Technology 

• Certify & Endorsement 

• Restoration 

• Materials Science 

• Computer Science 

• Biotechnology 
    8.4 Service Business 

• Hotel & Catering 

• Tourism e.g. Experience & Destination Management 
   8.5 Business  Administration 

• Entrepreneurship ศูนยบมเพาะ 

• Management & Marketing 

• Branding 
8.6 Training / Workshop / Short Course 

 

6 .บทบาท  หน า ท่ี
ของมหาวิทยาลัย ใน
การเปนผูนําดานการ
ทองเท่ียว และการ
อนุรักษ /การเสนอ
นโยบายตอรัฐบาล 
และสาธารณะ 

1.รัฐบาลมีนโยบายดานการทองเท่ียว และการอนุรักษ จํานวนมากแตหนวยงานท่ีดูแล
รับผิดชอบมีนอย อาทิ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม ซ่ึงไมเพียงพอตอการดําเนินงานตามภารกิจซ่ึงมีจํานวนมากได มหาวิทยาลัย
ศิลปากรจึงควรเขาไปมีบทบาทในการสนับสนุนการทํางาน เพ่ือใหนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวง สําเร็จตามท่ีกําหนดไว อาทิ การจัดอบรมผูตรวจรับงานดานโบราณสถาน  
2.มหาวิทยาลัยศิลปากร ควรเปนแกน ผูนําทางความคิด และมีบทบาทในการนําเสนอ
แนวคิด นโยบายแกรัฐบาล กระทรวง หนวยงาน ชุมชน ทองถ่ิน ในการชวยสรางคุณคา 
มูลคาดานการทองเท่ียว การอนุรักษใหยั่งยืน 
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ดาน ความคิดเห็น ขอสังเกต และขอเสนอแนะ 
3.มหาวิทยาลัย ควรมีบทบาทและทําหนาท่ีในการอนุรักษในเชิงนโยบายดวย อาทิ 
กรณีการจะถายโอนเรื่องการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไป
ดําเนินการจะเกิดผลกระทบอยางไร 
4.มหาวิทยาลัยควรมีความรวมมือกับกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา ในภารกิจตางๆ ใหมากข้ึน 

     
ท้ังนี้การดําเนินการดังกลาวจะกอใหเกิดประโยชนแกมหาวิทยาลัย และสวนงาน อาทิ        

1)  สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย และสวนงาน 
2)  สรางชื่อเสียง ความเปนผูนําของมหาวิทยาลัย และสวนงาน 
3)  มีงบประมาณสนับสนุนจากภาครฐั เอกชน ชุมชน เพ่ิมมากข้ึน 
4)  องคความรูใหมและขอมูลท่ีใชในการออกแบบหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีอยูเดิมใหตอบสนอง

ความตองการของตลาดมากข้ึน 
5)  มีเครือขาย และขยายเครือขายความรวมมือในการทํางานท้ังกับภาครัฐ เอกชน ชุมชน มากข้ึน 
6)  ตอบสนองความตองการของภาครัฐ ชุมชน สังคม และชวยใหชุมชน สังคมมีการพัฒนาอยางยั่งยืน     

      

สําหรับปญหา อุปสรรคท่ีควรคํานึงในการดําเนินการและตองพยายามแกไข อาทิ           
1) งบประมาณสนับสนุนจากภาครฐั 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ท่ีมีข้ันตอน  

 คอนขางมาก  
3) ภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึนของบุคลากรสายวิชาการ 
4)  บุคลากร ท่ีสวนใหญยังยึดติดกับระบบการบริหาร วัฒนธรรมองคกรแบบเดิม ไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

ท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 
5)  การสื่อสารประชาสัมพันธใหภายนอกรับทราบและรูจักมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมท้ังศักยภาพ ความ 

เขมแข็งของมหาวิทยาลัยในมิติตางๆ ยังมีนอย 
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