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ประสบการณท์ างานดา้นบริหาร 

• 2539 – 2543 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

• 2541  ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์หง่ประเทศไทย  

• 2544 - 2547  กรรมการบริหารงานบุคคล พนักงานมหาวิทยาลยั (รองอธิการบดี) 

• 2546 – 2547 รกัษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

• 2547 – 2555 คณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

• 2556 – 2560 อธิการบดีมหาวิทยาลยัศิลปากร 

• 2556 – 2560  สมาชิกท่ีประชุมอธิการบดีแหง่ประเทศไทย (ทปอ.) 

• 2558  รองประธานท่ีประชุมอธิการบดีแหง่ประเทศไทย 

• 2558  คณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารเพื่อการปรบัเปล่ียนสถานะ   

  เป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรฐั 

• 2558  กรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลยัศิลปากร พ.ศ. ... 

• ปัจจุบนั  ผูร้กัษาการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัศิลปากร 
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จดัตั้ง  

"โรงเรียนศิลปากร"  
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เป็นคณะวิชาแรก  

ท่ี วงัท่าพระ  
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มณัฑนศิลป์ 

 

ศาสตราจารยห์ม่อมหลวง

ป่ิน มาลากุล  

ขยายเขตการศึกษาไปยงั
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ขยายวทิยาเขตไป

เพชรบุรี ซึ่งจดัตั้งคณะ

สตัวศาสตรฯ์ เป็นคณะ

แรก และคณะวทิยาการ

จดัการ และคณะ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสาร 
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SU: SWOT ANALYSIS 
จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็น 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัยแรกของประเทศท่ีเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะ
ทางโดยมหาวิทยาลัยศิลปากรรับผิดชอบทางด้านศิลปะ การออกแบบและวัฒนธรรม  

2. มหาวิทยาลัยศิลปากรมีพื้นที่จัดการศึกษาหรือวิทยาเขตหลายแห่งในกทม.และต่างจังหวัด 

3. มหาวิทยาลัยศิลปากรมีคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงและผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมตลอดจน
หลักสูตรที่มีคุณภาพทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  ความหลากหลายสาขานี้สามารถน ามาบูรณาการให้เป็นประโยชน์กับ
มหาวิทยาลัยในหลายๆ ด้าน 

4. มหาวิทยาลัยมีทรัพย์สินที่เป็นงานศิลปะที่มีค่าตลอดจนทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถ
แปรเปลี่ยนเป็นรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 

5. ขนาดของมหาวิทยาลัยและจ านวนบุคลากรไม่เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

 

 



SU: SWOT ANALYSIS 

จุดอ่อน 

1. การเงินและงบประมาณในการด าเนินงานยังขาดการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนว่ามี
ความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด รวมถึงจ านวนคนกับงานว่ามีความเหมาะสมกับการลงทุนหรือไม่ 

2. การประชาสัมพันธ์กิจการต่างๆของมหาวิทยาลัยถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์ต่อสังคม
ประเทศชาติแต่ก็รู้ในวงแคบ ท าให้หลักสูตรคณะต่างๆ และมหาวิทยาลัยยังไม่เป็นที่รู้จักในวง
กว้าง 
3. บุคคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนต้องการการพัฒนาความสามารถ  

เพื่อให้ก้าวทันกับยุคสมัย 

4. การมีวิทยาเขตหลายแห่งสร้างความแตกต่างในทางปฏิบัติเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัย 
 

 



SU: SWOT ANALYSIS 
จุดอ่อน 
5. การปรับปรุงบูรณะวังท่าพระล่าช้าท าให้เกิดความเสียหายกับการจัดการเรียนการสอน
ของคณะทางวังท่าพระ 
6. มีอาจารย์ที่ท างานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการจ านวนน้อยส่งผลให้มีงานวิจัยและการ
ตีพิมพ์ตลอดจนคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการมีจ านวนน้อยตามไปด้วย 
7. การบริหารทรัพย์สินส่วนกลางและพื้นที่ใช้สอยทั้งในและนอกอาคาร ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่
เต็มศักยภาพ โดยพื้นที่เหล่านี้สามารถสร้างรายได้เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 
8. มหาวิทยาลัยขาดมาตรการที่รัดกุมในการประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณูปโภค 



SU: SWOT ANALYSIS 
จุดอ่อน 

9. ด้วยศักยภาพของมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในด้านต่างๆ รวมทั้ง
การบูรณาการข้ามศาสตร์ซึ่งเป็นจุดเด่นและสร้างชื่อของมหาวิทยาลัย  แต่
ยังไม่สามารถสร้างรายได้เข้ามหาวิทยาลัยเท่าที่ควร 

10. มหาวิทยาลัยควรมีรายได้จากการด าเนินการด้านสิทธิประโยชน์ลิขสิทธิ์
อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 





SU: SWOT ANALYSIS 
โอกาส 
1. การมีหลายวิทยาเขตเป็นเรื่องทีด่ี เหมือนกับม ีoutlet จ านวนมากที่มหาวิทยาลัย 
จะให้บริการวิชาการแบบไม่คิดมูลค่าเพื่อสร้างประโยชน์ให้กบัชุมชนแต่ละแห่ง  
ในทางกลับกันก็สามารถสร้างประโยชน์และรายไดจ้ากชุมชน 
2. วิทยาเขตเมืองทองธานีสามารถเป็นพื้นทีจ่ัดการศึกษาส าหรับระดับบัณฑติศึกษา 
ของคณะต่างๆจากนครปฐมและเพชรบุร ี
3. ด้วยความหลากหลายและศักยภาพทีเ่ป็นผู้น าด้านศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ 
สามารถสร้างหลักสูตรหรือการจัดการศกึษาแนวใหม่ให้กับสังคม เป็นความได้เปรียบ 
ในการบูรณาการข้ามศาสตร์ทีไ่ม่เหมือนสถาบันอื่น 
4. การเปิดโอกาสให้นักศกึษาต่างชาติเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 



คาดการณ์จ านวนผู้เรียนในระบบอุดมศึกษาไทย 
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กราฟแสดงการคาดการณ์เปลี่ยนแปลงของจ านวนผู้เรียนในระบบอุดมศึกษาระหว่างปี 2560-2580 



SU: SWOT ANALYSIS 
 

อุปสรรค 
1. ประชากรในวัยเรียนลดลงมีผลต่อจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ศิลปากรโดยเฉพาะหลักสูตรและคณะวิชาใหม่  
2. การรับนักศึกษาทุกระดับปริญญามีการแข่งขันสูงในระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐ
และเอกชน 
3. ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับมหาวิทยาลัยศิลปากรจะสูงขึ้นในอนาคต 
4. ค่านิยมและความเคยชินในการท างานของประชาคมบางกลุ่มในมหาวิทยาลัย 
 
 


























