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โครงการประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป 2561  
หัวขอ การบูรณาการองคความรูและศักยภาพดานการทองเที่ยวและการอนุรักษศิลปกรรม 

เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

วันที่ 23 มีนาคม 2561                                                                                                                     
ณ หองแซฟไฟร ศูนยการประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี

 

 



การดาํเนนิงานเกี่ยวกบัการทองเทีย่ว /การอนรุกัษศิลปกรรม 

 หัวขอที่ 1  หัวขอที่ 2  หัวขอที่ 3 

สรุปขอมูลการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับ 
การทองเท่ียว/การ
อนุรักษศิลปกรรม 

แนวทางในการตอ
ยอดและสรางความ
เขมแข็ง การนําองค

ความรูไปเช่ือมโยงกับ 
การทองเท่ียว /การ
อนุรักษศิลปกรรม 

บทบาทของสวนงานใน
การผลักดัน สงเสริม

นโยบายดานการ
ทองเท่ียว /การอนุรักษ

ศิลปกรรมกับระดบั
ชุมชน สังคม ประเทศ 
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สรุปขอมูลการดําเนินงานเก่ียวกับการทองเที่ยว/การอนุรักษศิลปกรรม  หัวขอที่ 1 
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สรุปขอมูลการดําเนินงานเก่ียวกับการทองเที่ยว/การอนุรักษศิลปกรรม  หัวขอที่ 1 

วิจัย หลักสูตร บริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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หัวขอที่ 1 สรุปขอมูลการดําเนินงานเกี่ยวกับการทองเที่ยว 

หลักสูตรการทองเที่ยว แบงออกเปน 3 ประเภท 

1. หลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวของกับการทองเที่ยวโดยตรง 

2. หลักสูตรที่มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว 

3. หลักสูตรที่มีเน้ือหารายวิชาที่สามารถนําไปประยุกตเพ่ือพัฒนาดานการทองเที่ยว 
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หลักสูตรที่มีการ

เรียนการสอน

เก่ียวของกับการ

ทองเที่ยวโดยตรง 

1 
คณะวิทยาการจดัการ 1 หลักสูตร  
-ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการ
ทองเที่ยว 

ปริญญาตรี 

วิทยาลยันานาชาติ 1 หลักสูตร 
-M.B.A in Hotel and Tourism Management 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 2 หลักสูตร 
-M.A. in Architectural Heritage Management 

&Tourism 
-Ph.D. in Architectural Heritage 

Management &Tourism 

คณะศึกษาศาสตร 1 หลักสูตร  
-ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทองเที่ยว กีฬาและ
นันทนาการ (หลักสูตรใหม) 

บัณฑิตศึกษา 

คณะวิทยาการจดัการ 1 หลักสูตร  
-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการการ
ทองเที่ยวและโรงแรม 
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หลักสูตรที่มี

ความสัมพันธเกี่ยวเนือ่ง

กับการทองเที่ยว 

2 

คณะโบราณคดี 3 หลักสูตร  
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรม 
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี 
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ 

วิทยาลยันานาชาติ 2 หลักสูตร 
-B.B.A. in Hotel Management 
- B.B.A in  Event and Leisure Marketing 

คณะโบราณคดี  3 หลักสูตร  
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
-สาขาวิชาโบราณคด ี
-สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ 
-สาขาวิชาประวัติศาสตรทองถิ่น 

ปริญญาตรี 

บัณฑิตศึกษา 
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หลักสูตรท่ีมีเน้ือหา 

รายวิชาท่ีสามารถนําไป

ประยกุตเพ่ือพัฒนาดาน

การทองเท่ียว 

3 
ปริญญาตรี 

คณะจิตรกรรม ฯ 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป 

คณะโบราณคดี  
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
-สาขาวิชามานุษยวิทยา    -สาขาวิชาภาษาไทย 
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    -สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

คณะดุริยางคศาสตร 
หลักสูตรภาษาไทย 
-ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจ
บันเทิง 
หลักสูตรสองภาษา 
-ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี  
-ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจส 

คณะวิทยาการจดัการ 
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาการจดัการ
ชุมชน 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

-หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ 

บัณฑิตศึกษา 
คณะจิตรกรรม ฯ 
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  
-สาขาวิชาทัศนศิลป         
-สาขาวิชาทฤษฎีศิลป 
-สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา 
-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป 
คณะโบราณคดี  
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
-สาขาวิชามานุษยวิทยา (หลักสูตรใหม )  
-สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา 
-สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

-สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา 
-สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

คณะดุริยางคศาสตร 
หลักสูตรสองภาษา 
-ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัย
และพัฒนา 

คณะวิทยาการจดัการ 
-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การประกอบการ    

                          ฯลฯ 

(อาทิ  รายวิชาภาษาฝร่ังเศสสําหรับมัคคุเทศก  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสคณะโบราณคดี)  
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หัวขอที่ 1 สรุปขอมูลการดําเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษศิลปกรรม 

หลักสูตรการอนุรักษศิลปกรรมแบงออกเปน 2 ประเภท 

1. หลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวของกับการอนุรักษศิลปกรรมโดยตรงหรือมี

ความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษศลิปกรรม 

2. หลักสูตรที่มีเน้ือหารายวิชาที่สามารถนําไปประยุกตใชเพ่ือการอนุรักษศิลปกรรม 
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หลักสูตรที่มีการเรียนการ

สอนเกี่ยวของกับการ

อนุรักษศิลปกรรม 

โดยตรง หรือมี

ความสัมพันธเกี่ยวเนื่อง

กับการอนุรักษศิลปกรรม 

1 
ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา 

คณะโบราณคด ี 3 หลักสตูร  
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
- สาขาวิชาโบราณคดี 
-สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ 
-สาขาวิชาประวัติศาสตรทองถิ่น 

คณะจติรกรรม 1 หลักสูตร  
-ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป 

คณะศกึษาศาสตร 1 หลักสูตร 
-ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปศึกษา (หลักสูตรใหม) 

คณะโบราณคด ี5 หลักสูตร  
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
-สาขาวิชาโบราณคดี          
-สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ 
-สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
-สาขาวิชาโบราณคดี            
-สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 4 หลักสตูร 
-ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น 
-ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 
-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น 
-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 

คณะจติรกรรม ประติมากรรมและภาพพมิพ 4 หลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต       
- สาขาวิชาทัศนศิลป                       -สาขาวิชาทฤษฎีศิลป           
- สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา  
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป 

บัณฑิตวทิยาลยั 1 หลักสูตร 
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการอนุรักษศิลปกรรม  

10 



หลักสูตรที่มีเน้ือหารายวิชา

ที่สามารถนําไปประยุกตใช

เพื่อการอนุรักษศิลปกรรม 

2 ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา 

คณะโบราณคดี  
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
-สาขาวิชามานุษยวิทยา 
-สาขาวิชาภาษาไทย 
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
-สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
-สาขาวิชาประวัติศาสตรทองถิ่น 
 
คณะวทิยาศาสตร 
-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี
 

คณะโบราณคดี  
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
-สาขาวิชามานุษยวิทยา (หลักสูตรใหม)  
- สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา 
-สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
-สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวฒันธรรม 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
-สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา 
-สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
 
คณะวทิยาศาสตร 
-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี
-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา 
 
 
 
 
 

ฯลฯ 
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สรุปขอมูลการดําเนินงานเก่ียวกับการทองเที่ยว/การอนุรักษศิลปกรรม  หัวขอที่ 1 

วิจัย หลักสูตร บริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

12 



หัวขอที่ 1 สรุปขอมูลการดําเนินงานเกี่ยวกับการทองเที่ยว 

งานวิจัยและสรางสรรคจาก 13 สวนงาน  
มากกวา 150 เรื่อง ในหลากหลายมติิ
ทั่วทุกภูมภิาคในประเทศ 
1. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
2. คณะโบราณคด ี
3. คณะอักษรศาสตร 
4. คณะศึกษาศาสตร 
5. คณะวิทยาศาสตร 
6. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 
7. คณะดุริยางคศาสตร 
8. คณะวิทยาการจดัการ 
9. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
10. วิทยาลยันานาชาต ิ
11. บัณฑิตวทิยาลยั 
12. สถาบันวจิัยและพฒันา 
13. ศูนยคอมพวิเตอร 

 

เชิงเกษตรนิเวศ เชิงวัฒนธรรม การทองเที่ยวโดยชุมชน 

เชิงประวัติศาสตร นวัตกรรมดานการทองเที่ยว การพัฒนาการทองเที่ยว 
เชิงพาณิชย 
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ตัวอยางงานวิจัยและสรางสรรคจาก 13 สวนงานในมิติตางๆ 
เชิงเกษตรนเิวศ/สิง่แวดลอม การทองเทีย่วโดยชมุชน 

-การวิเคราะหศักยภาพการรองรับการทองเท่ียวเชิงนิเวศของพืน้ท่ีปาชายเลน 
กรณีศึกษา ตําบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม 

-การวางผังแมบทและผังพฒันาพืน้ท่ีเพือ่การทองเท่ียวสรางสรรคสีเขยีวอยางย่ังยืน 
สําหรับเกาะสมุย เกาะพะงันและเกาะเตา 

-การวิเคราะหศกัยภาพ เพื่อจัดทําทําเนียบแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
-การวิเคราะหศกัยภาพการรองรับการทองเท่ียวเชิงนิเวศของพืน้ท่ีปาชายเลน 

กรณีศึกษา ตําบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม 

คณะวิทยาศาสตร 
 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
คณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาศาสตร 

-โครงการศึกษาแนวทางการประกาศพืน้ท่ีทองเท่ียวทองถิน่หรือชุมชน 
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2551 

-ภูมิทัศนทางวัฒนธรรมชุมชนกับการเช่ือมโยงพื้นท่ีทองเท่ียวระหวางยาน
เมืองเกา กับพื้นท่ียานชานเมืองรองรับแนวโนมการขยายตัวการ
ทองเท่ียวในศตวรรษท่ี21 กรณีศึกษาชุมชน ตําบลโพพระ อําเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี 

คณะวิทยาการจัดการ 
 
วิทยาลัยนานาชาติ 
 

เชิงวัฒนธรรม นวัตกรรมดานการทองเทีย่ว 

-โครงการวิจัยเร่ือง ผาขาวมากับยามเลาเร่ือง: ผาทอ การฟนฟูวัฒนธรรมพื้นบานไทย
เบิ้งโคกสลุง และการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม บานโคกสลุง ตําบลโคกสลุง อําเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

-การพัฒนารูปแบบการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มุงเนนการเสริมสรางอัต
ลักษณและการพัฒนาอยางย่ังยืนในจังหวัดสุพรรณบุรี 

-โครงการ เมืองวัฒนธรรมอัจฉริยะ : กรณีศึกษายานเยาวราช-เจริญกรุง 
-การเพิ่มศักยภาพแหลงทองเท่ียวทางศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มขดีความสามารถ

ในการแขงขันดานการทองเท่ียว 

คณะโบราณคดี 
 
 
คณะศึกษาศาสตร 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
บัณฑิตวิทยาลัย 

-ตนแบบคูมือทองเท่ียวบนอุปกรณสื่อสารและสมารทโฟนสําหรับแหลง
ทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม: กรณีศึกษาองคพระปฐมเจดีย จังหวัด
นครปฐม 

-การศึกษาความตองการของนักทองเท่ียวแบบไลฟสไตลท่ีมีตอ
แอพพลิเคช่ันการทองเท่ียวสําหรับการเดินทางทองเท่ียวในประเทศไทย 

-การศึกษาความตองการของนักทองเท่ียวแบบไลฟสไตลท่ีมีตอ
แอพพลิเคช่ันการทองเท่ียวสําหรับการเดินทางทองเท่ียวในประเทศไทย 

-โครงการพัฒนาระบบนําเท่ียวพระนครครีี ระยะ 1,2 อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

คณะอักษรศาสตร 
 
 
 
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 
ศูนยคอมพิวเตอร 

เชิงประวตัศิาสตร การพฒันาการทองเทีย่วเชงิพาณชิย 

-โครงการ “การจัดต้ังศูนยขอมูลโบราณคดีเมืองอูทอง โครงการระยะท่ี 3: การขุดคน
แหลงโบราณคดีในเขตเมืองอูทอง” 

-การจัดการขอมูลประวัติศาสตรเพื่อเพิม่ศกัยภาพในการนําไปประยุกตใชพัฒนา
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวของอาํเภอเมืองเพชรบุรี 

คณะโบราณคดี 
 
คณะอักษรศาสตร 
 

- น้ําตาลมะพราวผงและน้ําตาลมะพราวอดักอน 
-การพัฒนารูปแบบขีดความสามารถในการแขงขันทางการตลาดของ
ผู เกี ่ยวของกับการทองเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจ
สรางสรรคในกลุมทวารวดี 4 จังหวัดเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน  

คณะวิศวกรรมศาสตร 
คณะวิทยาการจัดการ 

ยุทธศาสตรการทองเทีย่ว/การบรหิารจดัการการทองเทีย่ว การทองเทีย่วเชงิสรางสรรค 

-ศึกษาพฤติกรรมนักทองเท่ียวตางชาติสูแผนการตลาดยุทธศาสตรเมืองทองเที่ยวดาน
ดนตรี (กรณีศึกษาเฉพาะกลุมนักทองเท่ียวในเขตพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม) 

-โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการแหลงมรดกโลกหรือแหลงมรดก
ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติท่ีมีคุณคาความโดดเดนในระดับสากลอยางย่ังยืน 

-Study the Suitable Model of Accommodation for Tourism in Songkhla Old 
Town 

คณะดุริยางคศาสตร 
 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 
วิทยาลัยนานาชาติ 

-การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียววิถีไทยสรางสรรคเสนทาง
กาญจนบุรี-ทวาย 

-การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียววิถีไทยเพื่อการเรียนรูอยาง
สรางสรรคและย่ังยืนในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 

-การพัฒนาตนแบบชุมชนเศรษฐกิจสรางสรรค: อัตลักษณถนน
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี 

คณะศึกษาศาสตร 
 
คณะอักษรศาสตร 
 
วิทยาลัยนานาชาติ 
  และอืน่ๆ 

14 



ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.) ใน
รูปแบบการรวมสมทบทุน (Matching Fund) กับมหาวิทยาลัยศิลปากร 

โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนผูประสานงาน 

AREA-BASED RESEARCH : เพชรบุรี 
 

ตัวอยางโครงการวิจัย 
 
1. กลุมวิจัยในพืน้ทีช่มุชนบานชาวไทยมสุลิม หมู 8 บานโครงการพฒันา  

ตําบลสามพระยา  อําเภอชะอาํ  จังหวัดเพชรบรุ ี
 

2. กลุมวิจัยในพืน้ทีส่หกรณการเกษตรบานลาด จํากัด  
พื้นที่อาํเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบรุ ี
 

3. กลุมวิจัยในพืน้ทีอ่าํเภอเมอืง จังหวดัเพชรบรุ ี ภาพรวมจงัหวัดเพชรบรุ ี
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กลุมหนึ่ง: กลุมวจิยัในพืน้ทีช่มุชนบานชาวไทยมสุลมิ  
หมู 8 บานโครงการพัฒนา ตําบลสามพระยา  อําเภอชะอาํ  จังหวัดเพชรบรุ ี
ประกอบไปดวย  4 โครงการวจิยั 

การพัฒนาแนวทางบริหารจัดการชุมชน แบบมีสวนรวม 
เพื่อรองรับการจัดการทองเที่ยวเชิงเกษตรแบบมีอัตลักษณ
ในพื้นที่ชุมชนหมูบานมุสลิม 
หัวหนาโครงการวิจัย รศ.ดร. พิทักษ  ศิริวงศ  
คณะวิทยาการจัดการ 

การพัฒนาชุมชนเปนแหลงทองเที่ยวเชิงสรางสรรคดานวิถี
ชีวิตปลอดพลังงานปโตรเลียม 

หัวหนาโครงการวิจัย อ.ดร. ณัฐ  ธัชยะพงษ 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

AREA-BASED RESEARCH 

1 2 
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การพัฒนาระบบบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อการ
ทองเที่ยวหมูบานไทยมุสลิม 

หัวหนาโครงการวิจัย อ.ดร. จิตพนธ  ชุมเกตุ  
คณะวิทยาการจัดการ 

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารชุมชนที่มีอัตลักษณ สําหรับ
ยกระดับศักยภาพการบร ิหารว ิสาหกิจช ุมชนเพื ่อการ
ทองเที่ยว ของชุมชนหมูบานไทยมุสลิม 
หัวหนาโครงการวิจัย ผศ.ดร. ธีระวัฒน  จันทึก  
คณะวิทยาการจัดการ 

3 4 
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กลุมสอง: กลุมวจิยัในพืน้ทีส่หกรณการเกษตร บานลาด จํากัด / 
พื้นที่อาํเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบรุี 

การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค: การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศการเรียนรูวิถี
ชีวิตเกษตรไทย เพื่อชุมชนยั่งยืน กรณีศึกษาอําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 

หัวหนาโครงการวิจัย ผศ.ดร. สมชาย  สําเนียงงาม  
คณะอักษรศาสตร 

AREA-BASED RESEARCH 

1 
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กลุมสาม: กลุมวิจยัในพืน้ทีอ่าํเภอเมอืง จังหวัดเพชรบรุ ี
 /ภาพรวมจงัหวัดเพชรบรุ ี
ประกอบไปดวย  7 โครงการวิจยั 

การจัดการขอมูลประวัติศาสตรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
นําไปประยุกตใชพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของ
อําเภอเมืองเพชรบรุี 
หัวหนาโครงการวิจัย รศ.ดร. ชุลีพร  วิรณุหะ 
คณะอักษรศาสตร 

การถายทอดเรื่องเลาทางประวัติศาสตรแบบเกร็ดเล็กเกร็ด
นอยระหวางเมืองเพชรบุรีและราชสํานักสยามดวยสื่อดิจิทัล 

หัวหนาโครงการวิจัย อ. นลินณัฐ  ดีสวัสดิ์ 
 วิทยาลัยนานาชาติ 

AREA-BASED RESEARCH 

1 2 
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นวัตกรรมระบบสารสนเทศภมูศิาสตรเพือ่สงเสรมิการ
ทองเทีย่วและพฒันาเศรษฐกจิสรางสรรค :  
กรณีศึกษา อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ี
หัวหนาโครงการวิจัย ผศ.ดร. คมสัน  คีรีวงศวัฒนา  
คณะอักษรศาสตร 

ถํ้าเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาสูการเปน
แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม 

หัวหนาโครงการวิจัย รศ.ดร. รุงโรจน ธรรมรุงเรือง  
คณะโบราณคดี 

AREA-BASED RESEARCH 

3 4 
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การวิจัยและพฒันารปูแบบการสรางเสนทางทองเทีย่วเชิง
ประวตัศิาสตรของจงัหวดัเพชรบรุดีวยเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร 

หัวหนาโครงการวิจัย อ.ดร. สมคิด  ภูมิโคกรักษ  
คณะอักษรศาสตร 

การสนับสนนุการทองเที่ยวจังหวดัเพชรบุรโีดยใช Application 
เสนทางการทองเทีย่วตามรอยโครงการอันสบืเนือ่งมาจากพระราชดําริ
เปนเครือ่งมอื 

หัวหนาโครงการวิจัย อ.ดร. อัฏฐมา  บุญปาลิต  
คณะวิทยาการจดัการ 

AREA-BASED RESEARCH 

แผนที่ภาษาและวฒันธรรม : ความรูพื้นฐานเพือ่พัฒนาการ
ทองเทีย่วเชงิชาตพินัธุในจงัหวดัเพชรบรุ ี

หัวหนาโครงการวิจัย รศ. สุวัฒนา  เล่ียมประวัติ 
 คณะอักษรศาสตร 

5 

6 

7 
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ตัวอยางงานวิจัยของสถาบนัวิจัยและพฒันาทีเ่ปนการรวมมือกัน
ของคณาจารยจากหลากหลายคณะ 

โครงการวจิยัเรือ่ง 
”การพฒันาเมอืงวัฒนธรรมอจัฉรยิะ : กรณศีกึษายานเยาวราช-เจรญิกรงุ” และ  
“การพฒันาผลติภณัฑสรางสรรคตนแบบเพือ่การทองเทีย่วอยางยั่งยนืในยานเยาวราช-เจรญิกรงุ” 



สรุปวิจยัในแตละภูมภิาค 

10 

15 

15 84 

3 

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเพชรบรีุมี
มากกวา 30 เร่ือง  

*ขอมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561 
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หัวขอที่ 1 สรุปขอมูลการดําเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษศิลปกรรม 

งานวิจัยและสรางสรรค 
จาก 12 สวนงาน  
มากกวา 70 เรื่อง/ชิน้  

1. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
2. คณะโบราณคด ี
3. คณะอักษรศาสตร 
4. คณะศึกษาศาสตร 
5. คณะวิทยาศาสตร 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
7. คณะดุริยางคศาสตร 
8. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
9. บณัฑิตวทิยาลยั 
10. สถาบันวจิัยและพฒันา 
11. สํานักหอสมุดกลาง  
12. ศูนยคอมพวิเตอร 
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ตัวอยางงานวิจยัและสรางสรรคจาก 13 สวนงานในมติติางๆ 
ดานสถาปตยกรรม ดานภูมปิญญาทองถิน่ 

-ภูมิปญญาสถาปตยกรรมอาเซียน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
(พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ) 

 
-โครงการศึกษาจัดทําแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมศิลปกรรมเพื่อลดผลกร 
ะทบดานภูมิทัศน. กรุงเทพฯ: คณะสถาปตยกรรมศาตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(สํานักงานแผนและนโยบายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม) 

คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร 
 
 
คณะวิทยาการจัดการ 

-โครงการศึกษาวิจัยเพือ่จดัการความรูเร่ืองอตัลักษณและภูมิปญญาดานท่ีอยู
อาศัยของทองถิน่:กรณีศึกษาพืน้ท่ีภาคใตตอนลางชายฝงทะเลตะวันออก. (การ
เคหะแหงชาติ) 

 
-โครงการศึกษาวิจัยเพือ่จดัการความรูเร่ืองท่ีอยูอาศยัและวิถกีารอยูอาศัยผาน
ภูมิปญญาทองถิ่นพื้นท่ีภาคใต 

คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร 
 
 
วิทยาลัยนานาชาติ 
 

ดานพทุธศาสนา นวัตกรรมดานการทองเทีย่ว 

- การสะทอนตนเองเกี่ยวกับพุทธธรรมคําสอนผานการวาดภาพสีอะคริลิคและวี
ดีทัศน: วิถีการทําความเขาใจผานประสบการณตรง 

 
-การใชสื่อวีดีทัศนเพื่อการเรียนรูและถายทอดพทุธธรรม 

คณะอักษรศาสตร 
 
 
คณะอักษรศาสตร 

-เพลงมโหรีกรุงศรีอยุธยา: การบันทึกแผนวีดีทัศนพรอมบทวิเคราะหและโนต
สากล 

-พื้นท่ีรังสรรครวมเชิงศิลปะการแสดง: สวนออฟฟศเมือง 
-การถอดบทเรียนกิจกรรมสวนภาวนาแหงสติวิถีเซน ผานมุมมองเชิง

ศิลปะการแสดง 
 
-การเรียบเรียงและสรางสรรคบทเพลงไทยอมตะในมิติของดนตรีแจส 

คณะอักษรศาสตร 
 
 
 
 
 
คณะดุริยางคศาสตร 

ดานเทคนคิการอนรุกัษศลิปกรรม การพฒันาการทองเทีย่วเชงิพาณชิย 

-การปองกันการเจริญเติบโตของเช้ือราท่ีปนเปอนภาพจิตรกรรมฝาผนังดวย
สารชีวภาพ 

-สีเซรามิกส : การสังเคราะหและความเสถียรในเคลือบชนิดตางๆ เพื่อเปน
แนวทางสําหรับศิลปน 

- Studies on the Deterioration of Ancient Thai Manuscripts 
-การเตรียมกาวเฮมิเซลลูโลสเพื่อการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังของไทย 
หมายเหตุ งานวิจัยรวมกับกรมศิลปากร นําไปใชงานจริงในงานกรมศิลปากร การ
ซอมภาพวัดสุทัศนเทพ วรารามราชวรมหาวิหารและวัดอื่นๆ ในจังหวัดอยุธยา
และสระบุรี (จดอนุสิทธิบัตร) 

-การศึกษาความเสื่อมสภาพและการอนุรักษหนังสือสมุดไทยท่ีมีภาพเขยีนสี 
กรณีศึกษาหนังสือสมุดไทยเลขทะเบียน ร.ว.3 วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร 
กรุงเทพมหานคร 
-การศึกษาปญหาและเสนอแนะวิธกีารจัดเก็บและจัดแสดงผลงานภาพพมิพ 
กรณีศึกษาผลงานของ ศาสตราจารยปรีชา เถาทอง ณ ศูนยศิลปแสงเงา 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
 
 
คณะวิทยาศาสตร 
คณะวิทยาศาสตร 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
 

- น้ําตาลมะพราวผงและน้ําตาลมะพราวอดักอน 
-การพฒันารูปแบบขีดความสามารถในการแขงขันทางการตลาดของผูเกี่ยวของ
กับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรคในกลุมทวารวดี 
4 จังหวัดเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน  

คณะวิศวกรรมศาสตร 
คณะวิทยาการจัดการ 

ฯลฯ 
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ตัวอยางงานวิจัยดานการอนุรักษศิลปกรรม 
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

ในรูปแบบการรวมสมทบทุนกับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถาบันวจิัยและพฒันาเปนผูประสานงาน 

AREA-BASED RESEARCH 

การพัฒนาเศรษฐกจิสรางสรรค : การฟนสาํนกึทองถิ่นดวย
กระบวนการทางศิลปะการแสดงรวมสมยัเพื่อสงเสรมิการมสีวน
รวมของชมุชนในการจดัการการทองเทีย่วเชงิวฒันธรรม :พื้นที่
ศึกษา วัดทาไชยศิร ิต. สมอพลอื อ. บานลาด จ. เพชรบรุี 
หัวหนาโครงการวิจัย ผศ. มุจรินทร  อิทธิพงษ    
คณะอักษรศาสตร 

การสื่อสารแบบมสีวนรวมของชมุชนเพือ่การผลติวีดโีอสาร
คดีศิลปวัฒนธรรม : กรณีศึกษา ศิลปนปนูปนสกลุชาง
เมืองเพชร 

หัวหนาโครงการวิจัย อ.ดร. สังกมา  สารวัตร  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1 2 
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ตัวอยางงานวิจัยดานการทองเทีย่วและการอนรุกัษศลิปกรรม 

โครงการวจิยัเรือ่ง 
”การพฒันาเสนทางทองเทีย่วเพือ่การเรยีนรูงานศลิปกรรมปนูปนเมอืงเพชร” 
นักวิจยัไดศึกษาและพัฒนาเสนทางทองเทีย่วเพื่อการเรยีนรูงานศิลปกรรมปนูปนเมอืงเพชร และไดออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู
ในเสนทางทองเทีย่วดวยApplication“เพลนิปน” เชื่อมโยงกบัขอมลูใน Google Map 
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สรุปขอมูลการดําเนินงานเก่ียวกับการทองเที่ยว/การอนุรักษศิลปกรรม  หัวขอที่ 1 

วิจัย หลักสูตร บริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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หัวขอที่ 1 สรุปขอมูลการดําเนินงานเกี่ยวกับการทองเที่ยว 
 

การบริการทางวิชาการ จาก 15 สวนงาน 
1. คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ 
2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
3. คณะโบราณคดี 
4. คณะมัณฑนศิลป 
5. คณะอักษรศาสตร 
6. คณะศึกษาศาสตร 
7. คณะดุริยางคศาสตร 
8. คณะวิทยาการจัดการ 
9. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
10. วิทยาลัยนานาชาต ิ
11. บัณฑิตวิทยาลัย 
12. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
13. สํานักหอสมุดกลาง 
14. ศูนยคอมพิวเตอร 
15. หอศิลป 

วารสารวิชาการ 

การจัดอบรม/เผยแพรความรู 

การจัดสัมมนา/ประชุมวิชาการ การพัฒนาความเขมแข็งใหชุมชน 
และอืน่ๆ 
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โครงการทัศนศึกษาภายในประเทศ  
“ตามเสนทางงานชาง: จิตรกรรมงานศิลปริมฝงนํ้า” 
คณะโบราณคดี 
ณ แหลงศิลปกรรมในกรุงเทพฯ และ จังหวัดนนทบุรี 

ตัวอยางการใหบรกิารทางวชิาการดานการทองเทีย่ว 
 

วารสารวิชาการ อาท ิ
-วารสารหนาจั่ว วาดวยสถาปตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดลอม  
      คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
-วารสาร Silpakorn University Journal of Socual Sciences,  
     Humanities and Arts   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
-วารสาร Veridian ของบัณฑิตวิทยาลัย 
- SUIC International Journal  วิทยาลัยนานาชาติ 
     บริหารธุรกิจ  - การจัดการโรงแรมและการทองเทีย่ว - ศิลปะการออกแบบ 
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การจัดประชุมวิชาการดานการโรงแรมและการทองเที่ยว 
วิทยาลัยนานาชาติ  

โครงการเพิ่มพูนความรูดานศิลปกรรม
โบราณแกมัคคุเทศก คณะโบราณคดี 

ตัวอยางการใหบรกิารทางวชิาการดานการทองเทีย่ว 
 

โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก  
คณะวิทยาการจัดการ 
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หัวขอที่ 1 สรุปขอมูลการดําเนินงานเก่ียวกับการอนุรักษศิลปกรรม 
 

การบริการทางวิชาการ จาก 14 สวนงาน 
1. คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ 
2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
3. คณะโบราณคดี 
4. คณะมัณฑนศิลป 
5. คณะอักษรศาสตร 
6. คณะศึกษาศาสตร 
7. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
8. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
9. คณะวิทยาการจัดการ 
10. วิทยาลัยนานาติ 
11. บัณฑิตวิทยาลัย 
12. ศูนยคอมพิวเตอร 
13. หอศิลป 
14. สถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ 

การจัดการประกวดตางๆ การจัดทําสื่อเผยแพรความรู/วารสาร 

การจัดนิทรรศการ การจัดอบรม/ฝกปฏิบัติการ และอื่นๆ 
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ตัวอยางการใหบรกิารวชิาการดานการอนรุกัษศิลปกรรม 

จัดประกวดศิลปกรรมระดับชาติ 3 โครงการ ไดแก การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ การแสดงศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนรุนเยาว 

และการแสดงศิลปะเคร่ืองปนดินเผาแหงชาติ เพ่ือสงเสริมการสรางสรรคศิลปกรรม และสรางมาตรฐานการสรางสรรคในระดับชาติ 

นิทรรศการนําไปสัญจรทั่วประเทศเพ่ือเผยแพรผลงานและยังเปนแหลงทองเที่ยวสําหรับนักทองเที่ยวเขาชม 
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ตัวอยางการใหบรกิารวชิาการดานการอนรุกัษศิลปกรรม 

จัดทําสื่อการเรียนรูเรื่องศิลปะจากผลงานศิลปกรรมในคลังสะสม

มหาวิทยาลัยศิลปากร ใน  

รายการ Learning from Art Collections ผานชอง YouTube ของ

หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วารสารที่ประกอบไปดวยบทความทางวิชาการและ
บทความวิจัยที่เก่ียวของกับศิลปะและวัฒนธรรมใน

สาขาตางๆของคณะโบราณคด ี
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ตัวอยางการใหบรกิารวชิาการดานการอนรุกัษศิลปกรรม 

จัดทําฐานขอมูลคลังสะสมออนไลน (Digital Archive) 

หอศิลปจัดทํารวมกับสํานักหอสมุดเพ่ือใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาถึงขอมูลศิลปกรรมสะสมของมหาวิทยาลัยศิลปากรได  

http://www.art-centre.su.ac.th/collections.html หรือ http://www.resource.lib.su.ac.th/artsu/web 
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ตัวอยางการใหบรกิารวชิาการดานการอนรุกัษศิลปกรรม 

มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ใหเปนแหลงรวบรวม จัดเก็บ ผลงานทางวิชาการของอาจารย  นักวิจัย นักศึกษา 

และบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดแก หนังสือ  ตํารา วิทยานิพนธ สารนิพนธ/ศิลปนิพนธ รายงานการวิจัย และบทความทางวชิาการ ในรูปแบบ

ดิจิทัล รวมถึงใหขอมูลเก่ียวกับภาพผลงานศิลปะ ชีวประวัติศิลปน มหาวิทยาลัยศิลปากร และทําเนียบนักวิชาการ เพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการที่มี

เน้ือหาทางดานศิลปะและโบราณของประชาคมศิลปากรในรูปแบบเอกสารฉบับเต็มใหเปนที่ประจักษแกสังคมและนานาชาติ 

โครงการวิจัยการพัฒนาและการจัดการคลังปญญาดจิิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ภาพผลงานทางศิลปะ 
สาขาเครื่องเคลือบดินเผา 

สารจากจักรวาล ธาตรี เมืองแกว 
(มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558) 

 

ภาพผลงานทางศิลปะ 
ภาควิชาภาพพิมพ/สาขาวิชาภาพพิมพ 
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ตัวอยางการใหบรกิารวชิาการดานการอนรุกัษศิลปกรรม 

นิทรรศการ HOMO FABER #2  จัดแสดง ณ เมืองโกเทนเบิรก ประเทศสวีเดน เขารวมเปนสวนหนึ่งในมหกรรมศิลปะรวม

สมัยนานาชาติ GIBCA (Gothenburg International Biennale of Contemporary Art 2017) Extended Program โดยความ

รวมมือของศูนยศิลปวัฒนธรรม Konsthallen Bla Stallet เมืองโกเธนเบิรก 
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ตัวอยางการใหบรกิารวชิาการดานการอนรุกัษศิลปกรรม 

สถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับ  TCDC จัดทําหุนจําลองพระเมรุมาศ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือจัดนิทรรศการ ศาสตรา สถาปตย ไทย : พระเมรุมาศ จุดเชื่อมจักรวาลและ
การออกแบบ วันที่ 10 ตุลาคม 2560-7 มกราคม 2561 ณ ชั้น 1 TCDC Bangkok อาคารไปรษณียกลาง บางรัก กรุงเทพมหานคร     
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ตัวอยางการใหบรกิารวชิาการดานการอนรุกัษศิลปกรรม 

วิทยาลัยนานาชาต ิ

โครงการความรวมมือดานการอนุรักษภาพวาดระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร และ Institute of Conservation, University of 
Applied Arts, Vienna และมีการลงนามความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร และกรมศิลปากร ซึ่งปรับปรุงจากขอตกลง
เดิม เมื่อพุทธศักราช 2538 เพ่ือดําเนินงานรวมกันในดานตางๆ  
 

ฯลฯ 
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สรุปขอมูลการดําเนินงานเก่ียวกับการทองเที่ยว/การอนุรักษศิลปกรรม  หัวขอที่ 1 

วิจัย หลักสูตร บริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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ทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 20 สวนงาน 

1. คณะจิตรกรรม ประตมิากรรมและภาพพมิพ 

2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

3. คณะโบราณคดี 

4. คณะมัณฑนศิลป 

5. คณะอักษรศาสตร 

6. คณะศึกษาศาสตร 

7. คณะวิทยาศาสตร 

8. คณะวิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

9. คณะดุริยางคศาสตร 

10. คณะวิทยาการจดัการ 

11. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยกีารเกษตร 

12. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

13. วิทยาลยันานาชาต ิ

14. บัณฑิตวทิยาลยั 

15. สถาบันวิจยัและพฒันา 

16. สํานกัหอสมดุกลาง  

17. ศูนยคอมพิวเตอร 

18. หอศิลป 

19. สํานักบรกิารวิชาการ 

20. สถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลมิพระเกยีรต ิ
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ตัวอยางโครงการทาํนบุาํรงุศิลปวัฒนธรรม 

คณะโบราณคดี 
โครงการ “วิชาการตะวันออก” ประจําป 2560   
เร่ือง “การสํารวจถายภาพและทําทะเบียนคัมภีรใบลานวัดแกงขนุน อ.เมือง จ.สระบุรี” 
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ตัวอยางโครงการทาํนบุาํรงุศิลปวัฒนธรรม 

คณะโบราณคดี 
โครงการพิพิธภัณฑพ้ืนบานวัดมวงกับความยั่งยืน ณ พิพิธภัณฑพ้ืนบานวัดมวง 
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี และชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี  

43 



ตัวอยางโครงการทาํนบุาํรงุศิลปวัฒนธรรม 

โครงการซอมบํารุงประติมากรรรมกลางแจงในสวนประติมากรรม รอบบริเวณศูนย
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม  
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ตัวอยางโครงการทาํนบุาํรงุศิลปวัฒนธรรม 
หอศิลป โดยความรวมมือกับสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดนิทรรศการดานการอนุรักษ
ศิลปกรรม ผานนิทรรศการ “สมเด็จครู กับ พระเมรุมาศ” และนิทรรศการ “พระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร" เพ่ือถายทอด
องคความรูเร่ืองศิลปะสถาปตยกรรมและงานชางฝมือผานแบบจําลองพระเมรุมาศ แบบราง และส่ือสมัยใหมตางๆ 
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แนวทางในการตอยอดและสรางความเขมแข็ง การนําองคความรูไป
เชื่อมโยงกับการทองเที่ยว /การอนุรักษศิลปกรรม  หัวขอที่ 2 
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แนวทางในการตอยอดและสรางความเขมแขง็  
การนาํองคความรูไปเชือ่มโยงกบัการทองเทีย่วและการอนรุกัษศลิปกรรม 

1. การบูรณาการ- อาจารยระหวางสาขาวิชา/คณะ อาทิ ระหวางสาขาวิชาการจัดการ การตลาดและบริหารธุรกิจ กับองค

ความรูของคณะโบราณคดี และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือการบูรณาการความรูดานวิทยาศาสตร 

สังคมศาสตรและศิลปะ เพื่อเชื่อมโยงความรูขามสาขาวิชาในการวิจัย/บริการวิชาการ/การพัฒนาหลักสูตร หรือเพื่อสราง

นวัตกรรมที่มีความนาเชื่อถือตรงตามความตองการของชุมชนและสามารถใชงานไดจริงในทองถ่ิน 

2. แบงปนขอมูล – รวบรวมองคความรูและสนับสนุนการถายทอดองคความรูใหกับนักวิจัยที่สนใจดานการทองเที่ยวและการ

อนุรักษศิลปกรรม 

3. รวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสีย – เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมกับการใหขอมูล เสนอความคิดเห็น กําหนด

แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรการทองเที่ยว กําหนดโจทยวิจัย/บริการทางวิชาการ เพื่อใหงานวิจัยตอบสนองตอ

ชุมชนและสังคม 

4. การตอยอด - สงเสริมใหนักวิจัยนําองคความรูจากงานวิจัยดานการทองเที่ยวและการอนุรักษศิลปกรรมที่มีอยูไปพัฒนาตอ

ยอดเพ่ือสรางความเขมแข็ง 
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แนวทางในการตอยอดและสรางความเขมแขง็  
การนาํองคความรูไปเชือ่มโยงกบัการทองเทีย่วและการอนรุกัษศลิปกรรม 

5. สรางเครือขายความรวมมือ  
  - กับคนในชุมชน 
   - หนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ อาทิ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย แหลงฝกงาน แหลงทุนวิจัยแหลงตางๆ UNESCO กรมศิลปากร มหาวิทยาลัยในและตางประเทศ 
 
6. การเผยแพรองคความรู อาทิ การนําองคความรูที่ไดจากงานวิจัยมาชวยประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวของชุมชน

ตางๆจากการส่ือวีดีโอ และการเผยแพรทางเว็บไซต หรือชองทางอื่นๆที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
**ตัวอยางผลงานสรางสรรคซึ่งเปนการบรูณาการระหวางการทองเที่ยวและการออกแบบส่ือมัลติมีเดีย ผลงานวิจัยการถายทอดเร่ืองเลาทางประวัติศาสตร

แบบเกร็ดเล็กเกร็ดนอยระหวางเมืองเพชรบรีุและราชสํานักสยามดวยส่ือดิจิทัล 
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บทบาทของสวนงานในการผลักดัน สงเสริมนโยบายดานการทองเที่ยว /
การอนุรักษศิลปกรรมกับระดับชุมชน สังคม ประเทศ  หัวขอที่ 3 
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บทบาทของสวนงานในการผลกัดนัสงเสรมินโยบายดานการทองเทีย่วและ
การอนรุกัษศิลปกรรมกบัระดบัชมุชน สังคม ประเทศ 

1. พัฒนาหลักสูตรใหมีความเปนสากล - มหาวิทยาลัยศิลปากรมีหลักสูตรตางๆทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ที่
เนนในเรื่องการสรางองคความรูดานการทองเที่ยว และการอนุรักษศิลปกรรมอยูจํานวนหนึ่งแลว แตอาจสามารถยกระดับ
หลักสูตรใหเปนหลักสูตรนานาชาติเพิ่มมากขึ้น อาทิ หลักสูตรการอนุรักษศิลปกรรมและสรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัย
ตางประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในดานนี้ 

 
 
2. ยกระดับงานวิจัยจาก Area-based Research ในจังหวัดเพชรบุรี อาจขยายเปน Area-based ในภูมิภาคอาเซียน 

 
3. สงเสริมใหเกิดศูนยขอมูลดานการทองเท่ียวในภูมิภาคตะวันตก และภาคใตตอนบน  (คณะวิทยาการจัดการ) 
 
4. กําหนดนโยบาย ผลักดันและใหงบสนับสนุนการพัฒนาสูการเปนศูนยวิจัยและบริการวิชาการดานการทองเที่ยวภูมิภาค

ตะวันตก (คณะวิทยาการจัดการ) 
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4. การจัดตั้งศูนยสนับสนุนสหศิลปศึกษา” (Centre for the Promotion of Interart Studies) เสนอโดยคณะ
อักษรศาสตร 
 
ศูนยดังกลาวจะทําหนาที่สรางฐานขอมูลในดานการวิจารณและงานวิจัยที่เกี่ยวกับศิลปะ  ทั้งในดานทัศนศิลปและ
ศิลปะการแสดง  โดยทําหนาที่เปนศูนยประสานงาน (coordinating unit หรือ clearing house) เผยแพรขอมูลและผลงาน
ดานศิลปะและการวิจารณศิลปะในรูปแบบตางๆ ไปสูวงวิชาการและสังคม อีกทั้งยังสงเสริมกิจกรรมดานวิชาการที่เกี่ยวกับ
ศิลปะ อาทิ  เสวนา  สัมมนา  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ประชุมทางวิชาการ  ฝกอบรม รวมถึงการจัดการแสดง และ/หรือ 
มหกรรมทางศิลปะในอนาคต 
 
 
5. การจัดต้ังศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ เสนอโดยวิทยาลัยนานาชาติ 
 
ศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติจะเปนศูนยที ่จัดบริการวิชาการ/จัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุรักษศิลปกรรม 
(หลักสูตรนานาชาติ) รวมกันกับสถาบันตางประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในดานนี้ ซึ่งศูนยแหงนี้จะทําหนาที่ผลิตบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญในดานนี้และเปนแหลงซอมงานศิลปะในภูมิภาคอาเซียน 
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6. การสนับสนุนการพัฒนาเพชรบุรีใหกลายเปนแหลงทองเท่ียว Riviera เมืองไทย เสนอโดยวิทยาลัยนานาชาติ 
 
ตามที่ครม. เห็นชอบดานการพัฒนาการทองเที่ยวในเขตชายฝงทะเลภาคใตตอนบนใหเปนเมืองทองเที่ยวที่มีความ
หลากหลายหรูหราเชนเดียวกับ French Riviera ประเทศฝรั่งเศสที่เปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงติดอันดับของโลก  ไม
เพียงแตเพราะมีภูมิทัศนที่สวยงามเทานั้น แต French Riviera ยังเปนสถานที่จัดงาน event ระดับโลก เชน เทศกาล
ภาพยนตรเมืองคานส  แหลงชอปปงแบรนดหรูจากทั่วทุกมุมโลก  แหลงแสดงผลงานศิลปะของศิลปนที่มีชื่อเสียง 
 
 
 
 
 

Ref.    http://www.mit-schlag.com/wp-content/uploads/2012/10/Cote_dAzur_West1.jpg Ref.    https://travel.thaiza.com/guide/92490/ 
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ขอขอบคุณทุกสวนงาน 
ที่ใหความอนุเคราะหขอมูลและสือ่ประกอบการนําเสนอมา ณ ที่นี้ 
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