
 

 
 

 

นายอนันต์ ชูโชต ิ 
ประธานกรรมการ 

 

ประวัติส่วนตัว 
วันเดือนปีเกิด 25 พฤศจิกายน 2501 อาย ุ 62 ปี 
 
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 

 ข้าราชการบำนาญ 
 
ประวัติการศึกษา 

 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการทำงาน 

 พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน 2562 อธิบดีกรมศิลปากร 
 พ.ศ. 2557 รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
 พ.ศ. 2557  ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม 
 พ.ศ. 2556  รองอธิบดีกรมศิลปากร 
 พ.ศ. 2553 ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  
 พ.ศ. 2550 ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย  
 พ.ศ. 2549 ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา  
 พ.ศ. 2548 ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี 
 พ.ศ. 2547 ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  
 พ.ศ. 2544 ผู้อำนวยการสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ที่ 8 อุบลราชธานี  
 พ.ศ. 2543 ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลงานที่โดดเด่นหรือได้รับการยกย่อง  (ระหว่างดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากร 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2562) 

 ควบคุม ดูแลการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ ตลอดจนการ
บูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 ควบคุม ดูแลการจัดสร้างพระมณฑป พระกระยาสนาน เกย และเครื่องใช้ต่างๆ เพ่ือใช้ประกอบพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว อาทิ พระกรัณฑท์องคำ พระสุพรรณบัฏทองคำ หีบและพานรองทองคำ พระพุทธรูป
ประจำพระชนมวาร เป็นต้น 
 พัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีเบื้องต้นมรดกโลก 
(Tentative List) ต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) 
จำนวน 2 แหล่ง ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ และอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง 
 จัดสร้างอาคารเก็บโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ (คลังกลาง) แห่งแรกของประเทศไทยที่ทันสมัยสามารถเก็บ
รักษาโบราณวัตถุศิลปวัตถุอันเป็นมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล 
ถูกต้องตามหลักการอนุรักษ์ ซ่ึงสามารถจัดเก็บโบราณวัตถุศิลปวัตถุได้ไม่น้อยกว่า 200,000 ชิ้น 
 จัดสร้างอาคารจัดแสดงโบราณวัตถุประเภทเครื่องทองคำ ที่ขุดพบจากกรุวัดต่างๆ ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา  

 จัดสร้างพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์เรียนรู้อัลกุรอาน จังหวัดนราธิวาส พิพิธภัณฑ์ที่
จัดสร้างนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล มีความสวยงามร่มรื่น เป็นสถานที่เกบ็รวบรวม
พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโบราณ ที่เก่าแก่บางเล่มมีอายุกว่า 800 ปี  
 จัดสร้างอาคารศูนย์การวิจัยบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี อาคารศูนย์การวิจัยฯ แห่งนี้ จะเป็นศูนย์การ
วิจัยที่รองรับโบราณวัตถุท่ีได้รับมอบคืนจากต่างประเทศและจากการขุดค้นทางโบราณคดีตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน เป็นศูนย์การศึกษาวิจัยที่มีความทันสมัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับผู้ที่
ทำการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมบ้านเชียง และวัฒนธรรมอื่นๆ 
 จัดสร้างอาคารจัดแสดงหลังใหม่ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือให้
เป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่สมบูรณ์ของประเทศไทย 

 จัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ลำดับที่ 11 ของ
ประเทศไทย 

 พัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ให้มีความโดดเด่น สวยงามและทันสมัย เพ่ือให้อุทยานประวัติศาสตร์
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาติ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สร้าง
รายได้ให้กับประเทศ อาทิ จัดทำห้องบรรยายสรุปสำหรับนักท่องเที่ยว ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลให้
น่าสนใจและทันสมัย จัดทำและพัฒนาเส้นทางนำชม พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการ
ให้ความรู้และการนำชม เป็นต้น 

 ปรับปรุงและพัฒนาหอสมุดแห่งชาติให้โดดเด่น ทันสมัย เป็นแหล่งค้นคว้าและแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการให้บริการประชาชน 
 

 
 
 
 
 



 
 พัฒนาและยกระดับแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม ให้มีความทันสมัย 
เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน และเป็นที่รู้จักในระดับชาติและระดับนานาชาติ อาทิ  

❖ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร 
❖ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
❖ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
❖ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
❖ แหล่งโบราณคดีเขาศรีวิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
❖ แหล่งโบราณคดีโคกพนมดี จังหวัดชลบุร ี
❖ แหล่งโบราณคดีศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุร ี
❖ แหล่งโบราณคดีโนนเมือง จังหวัดขอนแก่น 
❖ แหล่งโบราณสถานเวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่ 
 

การฝึกอบรม/ดูงาน 
 หลักสูตร นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 67 (นบส. 67) สำนักงาน ก.พ.  
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 55 (วปอ.55) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 หลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 5 

สำนักงาน ป.ป.ช.  
 หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ่นที ่25 (CIO : Chief Information Officer) 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 หลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับสูงภาครัฐและผู้บริหารระดับสูง   
 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการมรดกศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส 

สาธารณรัฐประชาชนจีน กรีซ ตุรก ีสหราชอาณาจักร เปรู สาธารณรัฐเยอรมัน สาธารณรัฐเช็ก 
ออสเตรีย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักร
กัมพูชา และสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจัน 

 
เกียรติประวัติที่ได้รับการยกย่อง 

 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2536 รับเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคา) จากนายกรัฐมนตรี 
(นายชวน หลีกภัย) วันที่ 1 เมษายน 2536 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  

 นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2556  
 นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2560  
 ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ประจำปี พ.ศ. 2562  

 
    


