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Strengths ข้อมูลรองรับ ระดับความส าคัญ

3 = High Impact

2 = Moderate Impact

1 = Low Impact

Weaknesses ข้อมูลรองรับ ระดับความส าคัญ

3 = High Impact

2 = Moderate Impact

1 = Low Impact

1.ค่านิยมร่วมอะไรในคณะ ท่ีเอ้ือหรือส่งเสริมให้

คณะ สามารถสร้างให้เกิดภาพตามท่ีฝันไว้ได้

1.ค่านิยมร่วมอะไรในคณะ ท่ีเอ้ือหรือส่งเสริมให้คณะ

 ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเกิดภาพตามท่ีฝันไว้

1.1 ความอิสระในการเลือกลงเรียนรายวิชา มี

ทางเลือกท่ีหลากหลายสามารถลงเรียนข้ามสายได้

1.1 มคอ.2 ของทุกหลักสูตร ส่วนวิชาโท/วิชาเสรี และวิชา

เลือกเสรี

1.1 การแยกกันอยู่ ท่าพระจันทร์ รังสิต 1.1 พ้ืนท่ี ห้องพักอาจารย์ แยกกันเด็ดขาด

เน่ืองจากรักสันโดษ

1

1.2 หลายสาขาวิชามีองค์ความรู้ท่ีเก่ียวเน่ืองกัน เอ้ือ

ต่อการบูรณาการข้ามศาสตร์ เช่น ประวัติศาสตร์และ

ปรัชญา

1.2 1.2 ไม่มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสาขา 1.2 ไม่มีกิจกรรมท่ีต้องประสานงานร่วมกัน 2

1.3 สาขาวิชามีองค์ความรู้ท่ีแตกต่างกันแต่ส่งเสริมกัน

 เช่น การเรียนทักษะสายภาษาสามารถบูรณาการ

เรียนร่วมกับสายเน้ือหาได้

1.3 1.3 ไม่มีการประชุมคณาจารย์ท้ังหมด 1.3 ข้อจ ากัดด้านสถานท่ี เวลา และ ความผูกพัน 3

1.4 มีรายวิชาจ านวนมากและหลากหลายศาสตร์ เอ้ือ

กับการเทียบโอนรายวิชาท้ังนักศึกษาในคณะและต่าง

คณะฯ

1.4 มคอ.2 ของทุกหลักสูตร 1.4 สาขาวิชาต่างคนต่างท างาน ไม่ได้ประสานกัน

1.5 นักศึกษาเลือกลงเรียนรายวิชาโดยไม่มีการ

วางแผนแบบระยะยาว

1.6 นักศึกษามักเลือกลงเรียนรายวิชาแบบรักสบายมุ่ง

ท่ีจะลงเรียนในรายวิชาท่ีคิดว่าได้เกรดดีเป็นหลัก

1.7 มีเสรีภาพมากเกินความพอดีท าให้บางคร้ังไม่

ค านึงถึงสิทธ์ิเสรีภาพของผู้อ่ืน

1.8 อาจารย์และนักศึกษาไม่อยากออกนอก comfort

 zone

1.ด้านการเรียนการสอน

ประเด็น: 1.2 มีเน้ือหาการให้ความรู้ท่ีบูรณาการสาขาวิชา (ในคณะ / ระหว่างคณะ) ท้ังในรูปแบบ Dual Major /Minor/ Dual Degree  
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2. โครงสร้าง ระเบียบข้อบังคับ ประกาศฯ (อาจ

พิจารณาท้ังในด้านงบประมาณ ข้อก าหนดในการ

ท างาน หรือ ปัจจัยอ่ืนๆ) ท่ีเอ้ือหรือส่งเสริมให้คณะ

 สามารถสร้างให้เกิดภาพตามท่ีฝันไว้ได้

2. โครงสร้าง ระเบียบข้อบังคับ ประกาศฯ (อาจ

พิจารณาท้ังในด้านงบประมาณ ข้อก าหนดในการ

ท างาน หรือ ปัจจัยอ่ืนๆ) ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเกิด

ภาพตามท่ีฝันไว้

2.1 โครงสร้างหลักสูตรเอ้ือให้ผู้เรียนลงเรียนรายวิชา

นอกสาขา

2.1 มคอ.2 ของทุกหลักสูตร ส่วนวิชาโท/วิชาเสรี และวิชา

เลือกเสรี

2.1 สาขาวิชาเฉพาะทาง 2.1

2.2 โครงสร้างหลักสูตรส่งเสริมการเรียนร่วมกันของ

นักศึกษาต่างสาขาต่างคณะ

2.2 มคอ.2 ของทุกหลักสูตร ส่วนวิชาโท/วิชาเสรี และวิชา

เลือกเสรี

2.2 การแยกส่วนของงบประมาณ งบอุดหนุนได้

ตามสัดส่วนของนักศึกษา

2.2

2.3 งบประมาณท่ีจ ากัด 2.3

2.3 2.3 2.4 หลักสูตรแยกออกจากกัน ต่างคนต่างร่าง ไม่

บูรณาการต่อกัน

2.4 แต่ละหลักสูตรมี มคอ.2 ของตนเอง

2.5 ระบบการจ่ายค่าเทอมแบบเหมาจ่ายไม่เอ้ือให้เกิด

การบูรณาการ มักลงทะเบียนลองเรียนก่อนแล้วค่อย

ถอน ไม่มีการวางแผน

2.5

3. ระบบการท างาน กระบวนงาน ใด ท่ีเอ้ือหรือ

ส่งเสริมให้คณะ สามารถสร้างให้เกิดภาพตามท่ีฝัน

ไว้ได้

3. ระบบการท างาน กระบวนงาน ใด ท่ีเป็น

อุปสรรคต่อการเกิดภาพตามท่ีฝันไว้

3.1 3.1 3.1 ระบบการจัดตารางเรียนเหล่ือนล้ ามีท้ังแบบ 1.30

 ชม. และ 3 ชม.

3.1 SECTION ท่ีส านักงานทะเบียนนักศึกษาใช้

บริหารการจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์รังสิต

3.2 3.2 3.2 ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาบางคนขาดความรู้ในหลักสุตรของ

ตนและไม่ติดตามดูแลนักศึกษาในความรับผิดชอบ
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3.3 3.3 3.3 ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตรท าให้นักศึกษา

นอกคณะไม่มีข้อมูลการเรียนวิชาโทในคณะศิลปศาสตร์

3.4 บางสาขาวิชาให้ความส าคัญเฉพาะนักศึกษาเอก

ไม่ให้ความส าคัญกับการดึงดูดนักศึกษานอกสาขาให้มา

เรียน

3.5 แบบปฏิบัติราชการไม่สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์

อยากสอนนักศึกษาจ านวนมา หรือสอนข้ามสาขา

3.5 แบบปฏิบัติราชการท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน

3.6 แนวทาง มธ.เน้นงานวิจัย นวัตกรรมมากกว่าการ

พัฒนาการเรียนการสอน

3.6 (1) เกณฑ์การต่อสัญญาจ้างอาจารย์ท่ีเน้นเร่ือง

ผลิตผลงานวิชาการและการขอต าแหน่งวิชาการเป็น

หลัก

(2) เกณฑ์การขอต าแหน่งวิชาการ ท่ีให้ความส าคัญกับ

การผลิตงานวิจัยมากกว่าการผลิตต ารา

3.7 เอกสารต่างๆท่ีต้องกรอก

4. บุคลากรกลุ่มใด ท่ีสามารถเอ้ือหรือส่งเสริมให้

คณะ สามารถสร้างให้เกิดภาพตามท่ีฝันไว้ได้ (อาจ

พิจารณถึงข้อได้เปรียบด้านบุคลากรอ่ืนๆ อาทิ 

จ านวน หรือความสามารถ)

4. บุคลากรกลุ่มใด ท่ีไม่สามารถส่งเสริม หรือเป็น

ส่วนหน่ึงในการสร้างให้เกิดภาพตามท่ีฝันไว้ (อาจ

พิจารณถึงข้อได้เปรียบด้านบุคลากรอ่ืนๆ อาทิ 

จ านวน หรือความสามารถ)

4.1 มีเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการท างานหลายท่าน 4.1 ปัจจุบันมีบุคลากรสายสนับสนุน 108 คน (ท่ีมา: 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2562)

4.1 อาจารย์ไม่ปรับตัว ประเมินศักยภาพตนเองสูง

เกินไป

4.1

4.2 มีอาจารย์หลากหลายสาขาวิชา 4.2 ในปัจจุบัน มีอาจารย์ 251 คน ซ่ึงสอนอยู่ในหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี 19 หลักสูตร เป็นหลักสูตรภาษาไทย 16

 หลักสูตร หลักสูตรภาษาอังกฤษ 3 หลักสูตร และมี

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 11 หลักสูตร มีอาจารย์ 251

 คน  (ท่ีมา: รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา

 2562)

4.2 เจ้าหน้าท่ีปรับตัวไม่ทัน มีการปรับโครงสร้าง

บ่อยคร้ัง

4.2
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5. ความเช่ียวชาญใดของคณะ หรือท่ีมีอยู่ในคณะ 

ท่ีเอ้ือหรือส่งเสริมให้คณะ สามารถสร้างให้เกิดภาพ

ตามท่ีฝันไว้ได้

5. ความเช่ียวชาญใดของคณะ หรือท่ีมีอยู่ในคณะ 

ไม่ส่งเสริมการเกิดภาพตามท่ีฝันไว้

5.1 ความหลากหลายของสาขาวิชา 5.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 19 หลักสูตร และหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา 11 หลักสูตร ,รายงานผลการ

ด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2562

5.1 จ านวนอาจารย์ จ านวน Section ไม่เพียงพอ

โดยเฉพาะสายภาษา ไม่สามารถรองรับความต้องการ

เรียนภาษาต่างประเทศของนักศึกษา

5.1 รายวิชาภาษาต่างประเทศบางรายวิชาต้องปฏิเสธ

โควตานักศึกษา โดยเฉพาะรายวิชาภาษาเกาหลี (ท่ีมา:

 งานบริการการศึกษา)

5.2 นอกจากการสอนในห้องเรียน อาจารย์หลายท่าน

จากความช่ียวชาญในสาขาและศาสตร์ของตนท าให้

ได้รับเชิญออกส่ือโทรทัศน์และส่ือออนไลน์บ่อยคร้ัง

5.2 5.2 อาจารย์ไม่บูรณาการข้ามศาสตร์ ไม่ท างานวิจัยร่วม 5.2

5.3 ความเช่ียวชาญโดยเฉพาะศาสตร์และทักษะด้าน

ภาษาท าให้เกิดคอร์สสอนภาษาของโครงการบริการ

สังคม

5.3 เฟสบุ๊ค LALL Liberal Arts Lifelong Learning, 

Thammasat University

5.3 5.3

6. มุมมองใดของผู้บริหารคณะ เเละ เเนวทางของ

มหาวิทยาลัย ท่ีเอ้ือหรือส่งเสริมให้คณะ สามารถ

สร้างให้เกิดภาพตามท่ีฝันไว้ได้

6. มุมมองใดของผู้บริหารคณะ เเละ เเนวทางของ

มหาวิทยาลัย ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเกิดภาพตามท่ี

ฝันไว้

6.1 แนวทางปรับปรุงหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2566 จะ

รวมเล่มหลักสูตรและจะมีรายวิชา core course 

ร่วมกัน

6.1 6.1 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเน้นการวิจัยมากกว่าการ

สอน ท าให้ผู้สอนไม่เน้นพัฒนาหลักสูตร

6.1 (1) เกณฑ์การต่อสัญญาจ้างอาจารย์ท่ีเน้นเร่ือง

ผลิตผลงานวิชาการและการขอต าแหน่งวิชาการเป็น

หลัก

(2) เกณฑ์การขอต าแหน่งวิชาการ ท่ีให้ความส าคัญกับ

การผลิตงานวิจัยมากกว่าการผลิตต ารา
6.2 มีหลักสูตรวิชาโทท่ีหลากหลาย 6.2 คณะมีหลักสูตรวิชาโทส าหรับ นศ ภาคปกติ 19 

หลักสูตร แต่ละหลักสูตรมีวิชาให้เลือกจ านวนมาก (ท่ีมา: 

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิชาโท / มคอ.2 ของทุก

หลักสูตร)

 6.2 งบประมาณท่ีจ ากัด 6.2

6.3 6.3 6.3 การท่ีต้องท าตามกฎของ สกอ. 6.3
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7. ทรัพยากรท่ีคณะมีอยู่ ท้ังท่ีเป็น Monertary 

เเละ Non-Monertary (อาทิหลักสูตร อาคาร

สถานท่ี เงินทุน ฯลฯ) ท่ีเอ้ือหรือส่งเสริมให้คณะ 

สามารถสร้างให้เกิดภาพตามท่ีฝันไว้ได้

7. ทรัพยากรท่ีคณะมีอยู่ ท้ังท่ีเป็น Monertary เเละ

 Non-Monertary (อาทิหลักสูตร อาคารสถานท่ี 

เงินทุน ฯลฯ) ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเกิดภาพตามท่ี

ฝันไว้

7.1 โครงสร้างการเรียนอาคารเรียนรวม ฯ (อาคาร 

SC) ท าให้ผู้รียนได้เรียนร่วมกันและเกิดการพบปะ

เพ่ือนต่างหลักสูตรต่างคณะฯ

7.1 7.1 โครงสร้างของตึกคณะศิลปศาสตร์ไม่เอ้ือต่อการ

เรียนร่วมกันของนักศึกษาต่างคณะฯ ท าให้พบเจอ

เพ่ือนต่างหลักสูตรต่างคณะได้น้อย

7.1

7.2 อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้สอน

และผู้เรียน

7.3 ไม่มี ห้อง common ส่วนกลางของอาจารย์ ท า

ให้ขาดพ้ืนท่ีพบปะแลกเปล่ียนความรู้หรือข้อมูลข้าม

สาขา

7.4 ทรัพยากรด้านงบประมาณ ซ่ึงสอดคล้องกับการ

ขาดแคลนทรัพยากรด้านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น 

คอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัย

Opportunities ข้อมูลรองรับ ระดับความส าคัญ

3 = High Impact

2 = Moderate Impact

1 = Low Impact

Threats ข้อมูลรองรับ ระดับความส าคัญ

3 = High Impact

2 = Moderate Impact

1 = Low Impact

1. ปัจจัยเเวดล้อมทางสังคมโดยรวม อาทิความ

เปล่ียนเเปลงต่างๆ สภาพเเวดล้อม บรรยากาศทาง

การเมือง ฯลฯ ท่ีเอ้ือหรือส่งเสริมให้คณะ สามารถ

สร้างให้เกิดภาพตามท่ีฝันไว้ได้

1. ปัจจัยเเวดล้อมทางสังคมโดยรวม อาทิความ

เปล่ียนเเปลงต่างๆ สภาพเเวดล้อม บรรยากาศทาง

การเมือง ฯลฯ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเกิดภาพตามท่ี

ฝันไว้

1.1 นโยบายด้านการสึกษาของรัฐบาลเพ่ิมโอกาสใน

การสร้างความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติ

1.1 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี 1.1 สถานการณ์ทางการเมืองท่ีวุ่นวาย และ

อยู่ในพ้ืนท่ีมีความเส่ียง

1.1
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1.2  นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลท่ีผลักดันให้

เยาวชนต้องรู้ภาษาท่ี 3

1.2 ระบบการขอต าแหน่งวิชาการท าให้อาจารย์ขาด

แรงจูงใจในการสอน

1.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งต้ังและถอดถอน

ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ า ซึงเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561

1.3 บรรยาการการเมืองในปัจจุบันส่งเสริมให้

นักศึกษาอยากเรียนข้ามสาขา

1.3 รัฐบาลให้ความส าคัญกับสาขามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์น้อยลง

1.3 ค าส่ังนายกรัฐมนตรีให้ควบคุมงบอุดมศึกษา 

สาขาท่ีไม่มีงานท า ไม่ตรงความต้องการ (23 ม.ค. 

2561)

1.4 ตลาดแรงงานยังต้องการผู้ท่ีมีความรู้

ภาษาต่างประเทศ มักได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึน

1.4 สถานการณ์โควิด-19 เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา

หลักสูตร Double degree กับมหาวิทยาลัย

ต่างประเทศ เช่น จีน เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่น

2. ปัจจัยเเวดล้อมด้านเทคโนโลยี ท่ีเอ้ือหรือส่งเสริม

ให้คณะ สามารถสร้างให้เกิดภาพตามท่ีฝันไว้ได้

2. ปัจจัยเเวดล้อมด้านเทคโนโลยี ท่ีเป็นอุปสรรคต่อ

การเกิดภาพตามท่ีฝันไว้

2.1 2.1 2.1 สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 2.1

2.2 2.2 2.2 ระบบการรับสมัคร หรือ การให้ข้อมูลไม่ดีเท่าท่ีควร 2.2

2.3 2.3 2.3 AI จะเข้ามาแทนท่ีคน ไม่จ าเป็นต้องใช้คนท่ีจบ

ด้านภาษา

2.3

3. ปัจจัยเเวดล้อมด้านเศรษฐกิจ ท่ีเอ้ือหรือส่งเสริม

ให้คณะ สามารถสร้างให้เกิดภาพตามท่ีฝันไว้ได้

3. ปัจจัยเเวดล้อมด้านเศรษฐกิจ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อ

การเกิดภาพตามท่ีฝันไว้

3.1 3.1 3.1 รายรับของคณะลดลง เน่ืองจากได้รับจัดสรรรงบ

ประมาณน้อยลง โครงการพิเศษรับนักศึกษาได้น้อยลง

 มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากข้ึน

3.1

3.2 3.2 3.2 ความจ าเป็นท่ีต้องใช้งบประมาณอย่างประหยัด 

เพ่ือประคองตัวตามภาวะเศรษฐกิจ

3.2

3.3 3.3 3.3 โควิดท าให้คนชะลอการศึกษาต่อระดับ

บัณฑิตศึกษา

3.3
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4. ความต้องการ ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต 

เเละตลาดเเรงงาน ท่ีเอ้ือหรือส่งเสริมให้คณะ 

สามารถสร้างให้เกิดภาพตามท่ีฝันไว้ได้

4. ความต้องการ ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต 

เเละตลาดเเรงงาน ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเกิดภาพ

ตามท่ีฝันไว้

4.1 ผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตท่ีมีการบูรณาการ

ทักษะภาษาเข้ากับองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

4.1 รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสเปนและลาติน

อเมริกันศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บทท่ี 6)

4.1 เม่ือความคาดหวังสูง ก็ย่อมมีความผิดหวังบ้าง ใน

บางกรณีท่ีพบว่า บัณฑิตฯไม่ได้ตอบสนองความ

คาดหวังได้ครบถ้วน

4.1

4.2 4.2 4.2 การเปล่ียนแปลงของอาชีพท่ีไม่เป็นท่ีนิยมอีกต่อไป

 หรือมีเทคโนโลยีเข้ามาทดแทน เช่น ตลาดด้านงาน

แปล

4.2

4.3 4.3 4.3 4.3

5. ความต้องการ ความคาดหวังของ ผู้เรียน เเละ

ผู้สนใจศึกษา หรือ ผู้ปกครอง ท่ีเอ้ือหรือส่งเสริมให้

คณะ สามารถสร้างให้เกิดภาพตามท่ีฝันไว้ได้

5. ความต้องการ ความคาดหวังของ ผู้เรียน เเละ

ผู้สนใจศึกษา หรือ ผู้ปกครอง ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ

เกิดภาพตามท่ีฝันไว้

5.1 5.1 5.1 จ านวนนักศึกษาแลกเปล่ียนมีแนวโน้มลดลง 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค

วิด-19

5.1 ปีการศึกษา 2561 มีจ านวนนักศึกษาแลกเปล่ียน 

194 คน และในปีการศึกษา 2562 มีจ านวนนักศึกษา

แลกเปล่ียน 161 คน ,รายงานผลการด าเนินงาน 

ประจ าปีการศึกษา 2562

5.2 5.2 5.2 ผู้ปกครองต้องการให้บุตรธิดาเรียนสาขาท่ีจับต้อง

ได้ จบมาแล้วมีงานท า ท าให้คนเลือกเรียนคณะศิลป

ศาสตร์ลดน้อยลง

5.2

5.3 5.3 5.3 แต่เน่ืองจากในปัจจุบัน สถาบันการศึกษาและ

สาขาวิชามีหลากหลาย เป็นทางเลือกให้ผู้สนใจจะเข้า

เรียนหรือผู้ปกครองสามารถเลือกตัดสินใจได้

หลากหลายและง่ายข้ึน จึงเป็นไปได้ท่ีคณะศิลปศาสตร์

 มธ อาจจะไม่ถูกเลือกเพ่ือเข้าศึกษาได้

5.3
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5.4 หลักสูตรบางหลักสูตรอาจไม่ตอบสนองต่อความ

ต้องการในปัจจุบันท่ีเปล่ียนแปลงไป


