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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 วิจัยเด่น 1.1 นโยบายของคณบดีศิลปศาสตร์ 1.1 ความหลากหลาย 1.1 นโยบายของคณบดีศิลปศาสตร์

1.2 อาจารย์ดัง 1.2 นโยบายของคณบดีศิลปศาสตร์ 1.2 ขาดแก่นหรือแนวคิดหลักท่ีชัดเจน 1.2 นโยบายของคณบดีศิลปศาสตร์

1.3 1.3 1.3 1.3

2. โครงสร้าง ระเบียบข้อบังคับ ประกาศฯ (อาจ

พิจารณาท้ังในด้านงบประมาณ ข้อก าหนดในการ

ท างาน หรือ ปัจจัยอ่ืนๆ) ท่ีเอ้ือหรือส่งเสริมให้

คณะ สามารถสร้างให้เกิดภาพตามท่ีฝันไว้ได้

2. โครงสร้าง ระเบียบข้อบังคับ ประกาศฯ (อาจ

พิจารณาท้ังในด้านงบประมาณ ข้อก าหนดในการ

ท างาน หรือ ปัจจัยอ่ืนๆ) ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเกิด

ภาพตามท่ีฝันไว้

2.1 คณะให้ทุนสนับสนุนการด าเนินงานด้านวิจัยท่ี

ครบวงจรอย่างเพียงพอ

2.1 ประกาศทุนวิจัยและผลงานทางวิชาการอ่ืน ๆ ครบ

วงจรทุกประเภท

2.1 เกณ์ในการส่งผลงานท่ีก าหนด ให้ส่งรายงานวิจัย

ฉบับสมบูรณ์ ท่ีผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้

ระยะเวลานาน

2.1 ระยะเวลาในการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิบาง

ท่าน ใช้เวลานาน 6 เดือน

2.2 2.2 2.2 2.2

2.3 2.3 2.3 2.3

3. ระบบการท างาน กระบวนงาน ใด ท่ีเอ้ือหรือ

ส่งเสริมให้คณะ สามารถสร้างให้เกิดภาพตามท่ี

ฝันไว้ได้

3. ระบบการท างาน กระบวนงาน ใด ท่ีเป็น

อุปสรรคต่อการเกิดภาพตามท่ีฝันไว้

3.1 คณะมีระบบและบุคลากรสนับสนุนงานวิจัย 3.1 โครงสร้างส่วนงานวิจัยและนวัตกรรม 3.1 เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอต่อการบริการคณาจารย์ 3.1 จ านวนเจ้าหน้าดูแลงานวิจัย 2 คน และ จ านวน 2

 คน ดูแลงานวารสาร

3.2 3.2 3.2 3.2

2. ด้านการวิจัย

ประเด็น: 2.1 มีผลลัพธ์การวิจัย ท่ีครอบคลุม International Publication and Citation, Commercialized Innovation, Social Impact, การแก้ไขปัญหาของประเทศ (Policy Research), Area-Based Research, Management 

Research (การวิจัยสถาบัน วิจัยเพ่ือน าผลมาใช้พัฒนางาน)
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3.3 3.3 3.3 3.3

4. บุคลากรกลุ่มใด ท่ีสามารถเอ้ือหรือส่งเสริมให้

คณะ สามารถสร้างให้เกิดภาพตามท่ีฝันไว้ได้ 

(อาจพิจารณถึงข้อได้เปรียบด้านบุคลากรอ่ืนๆ 

อาทิ จ านวน หรือความสามารถ)

4. บุคลากรกลุ่มใด ท่ีไม่สามารถส่งเสริม หรือเป็น

ส่วนหน่ึงในการสร้างให้เกิดภาพตามท่ีฝันไว้ (อาจ

พิจารณถึงข้อได้เปรียบด้านบุคลากรอ่ืนๆ อาทิ 

จ านวน หรือความสามารถ)

4.1 อาจารย์ในคณะมีคุณวุฒิและความเช่ียวชาญ 

และมีช่ือเสียงในสังคมและต่างประเทศอย่าง

กว้างขวาง

4.1 รางวัลท่ีอาจารย์ได้รับและการมีช่ือเสียงในสังคม 4.1 ความสนใจของคณาจารย์ต่อข่าวสารเก่ียวกับการ

ประกาศทุนวิจัยจากภายในและภายนอกหน่วยงานยัง

ไม่มากเท่าท่ีควร

4.1 การไม่ได้รับการตอบรับการส ารวจจากการขอ

ข้อมูลจากงานวิจัย

4.2 4.2 4.2 4.2

4.3 4.3 4.3 4.3

5. ความเช่ียวชาญใดของคณะ หรือท่ีมีอยู่ในคณะ

 ท่ีเอ้ือหรือส่งเสริมให้คณะ สามารถสร้างให้เกิด

ภาพตามท่ีฝันไว้ได้

5. ความเช่ียวชาญใดของคณะ หรือท่ีมีอยู่ในคณะ 

ไม่ส่งเสริมการเกิดภาพตามท่ีฝันไว้

5.1 จ านวนบทความท่ีส่งมาลงตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการของคณะฯ ในภาพรวมเพ่ิมข้ึนอย่าง

ต่อเน่ือง

5.1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 93 บทความ และปี

การศึกษา 2562 จ านวน 107 บทความ ,รายงานผลการ

ด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2562

5.1 จ านวนโครงการวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนจาก

แหล่งทุนภายนอกมีแนวโน้มลดลง

5.1 จากผลลัพธ์ในปีงบประมาณ 2562 เท่ากับ 9 

โครงการ และปีงบประมาณ 2563 เท่ากับ 6 โครงการ

 ,รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2562

5.2 คณะฯ มีวารสารวิชาการ 5 ฉบับท่ีได้รับการ

ประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI

5.2 TCI กลุ่ม 1 จ านวน 3 วารสาร TCI กลุ่ม 2 จ านวน 2

 วารสาร ,รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ

 2562

5.2 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์/ตีพิมพ์/เผยแพร่ 

ในฐานข้อมูลเป้าหมายระดับนานาชาติ (Scopus) มี

จ านวนน้อย เม่ือเทียบกับจ านวนอาจารย์ผู้ปฏิบัติงาน

จริงท้ังหมด

5.2 ปีงบประมาณ 2563 มีจ านวน 7 ผลงาน จาก

จ านวนอาจารย์ท่ีปฏิบัติงานจริง 240 คน ,รายงานผล

การประเมินผลตัวช้ีวัดการปฏิบัติงาน

5.3 5.3 5.3 5.3

6. มุมมองใดของผู้บริหารคณะ เเละ เเนวทาง

ของมหาวิทยาลัย ท่ีเอ้ือหรือส่งเสริมให้คณะ 

สามารถสร้างให้เกิดภาพตามท่ีฝันไว้ได้

6. มุมมองใดของผู้บริหารคณะ เเละ เเนวทางของ

มหาวิทยาลัย ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเกิดภาพตามท่ี

ฝันไว้

6.1 ผู้บริหารทุกระดับสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย

ตลอดเวลา

6.1 การเปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการท าวิจัยตลอดท้ังปี 6.1 ผู้บริหารอาจจะไม่ทราบปัญหาท่ีหรือความ

ต้องการท่ีแท้จริง ของกลุ่มอาจารย์ท่ียังไม่เคยท างาน

วิจัย

6.1 จ านวนผู้ของทุนสนับสนุนการท าวิจัยระดับคณะมี

จ านวนค่อนข้างน้อย

6.2 6.2 6.2 6.2

6.3 6.3 6.3 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 คณะฯ มีความพร้อมด้านงบประมาณ โดยมี

กองทุนสนับสนุนการวิจัย

7.1 งบกองทุนวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 

4,000,000 บาท

7.1 7.1

7.2 อุปกรณ์ส่งเสริมท างานวิจัย เช่น คอมพิวเตอร์ 

และโปรแกรมซอฟแวร์ต่างๆ ท้ังห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ และส่วนของงานวิจัย

7.2 คอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ท่ีมีอยู่ 7.2 7.2

7.3 7.3 7.3 7.3

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 บรรยากาศ

ทางการเมือง ฯลฯ ท่ีเอ้ือหรือส่งเสริมให้คณะ 

สามารถสร้างให้เกิดภาพตามท่ีฝันไว้ได้

1. ปัจจัยเเวดล้อมทางสังคมโดยรวม อาทิความ

เปล่ียนเเปลงต่างๆ สภาพเเวดล้อม บรรยากาศทาง

การเมือง ฯลฯ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเกิดภาพตามท่ี

ฝันไว้

1.1 น าประเด็นปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง อาจเป็นช่องทางในการท างานวิชาการ

เพ่ือร่วมแก้ปัญหาได้เช่นกัน

1.1 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมปัจจุบัน 1.1 ความไม่แน่นอนของสังคมโลกท่ีอาจส่งผลต่อ

สังคมไทยและการปฏิบัติหน้าท่ีในคณะศิลปศาสตร์

1.1 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมปัจจุบัน 

1.2 1.2 1.2 1.2

1.3 1.3 1.3 1.3

2. ปัจจัยเเวดล้อมด้านเทคโนโลยี ท่ีเอ้ือหรือ

ส่งเสริมให้คณะ สามารถสร้างให้เกิดภาพตามท่ี

ฝันไว้ได้

2. ปัจจัยเเวดล้อมด้านเทคโนโลยี ท่ีเป็นอุปสรรคต่อ

การเกิดภาพตามท่ีฝันไว้

2.1 การสอนแบบออนไลน์และเทคโนโลยีท่ีคณะ

สนับสนุนจะเพ่ิมช่องทางหรือประเด็นวิจัยให้มากข้ึน

2.1 ข้อเท็จจริงของการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน

ของคณะ ท่ีมีท้ังออนไลน์และในห้องเรียน

2.1 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ลดบทบาทของ

งานวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น AI

2.1 จ านวนทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์มี

จ านวนลดลง
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2.2 มีฝ่ายเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน

และวิจัย

2.2 ฝ่ายเทคโนโลยีท่ีคณะศิลปศาสตร์ ท่ีท่าพระจันทร์และ

รังสิต

2.2 2.2

2.3 2.3 2.3 2.3

3. ปัจจัยเเวดล้อมด้านเศรษฐกิจ ท่ีเอ้ือหรือ

ส่งเสริมให้คณะ สามารถสร้างให้เกิดภาพตามท่ี

ฝันไว้ได้

3. ปัจจัยเเวดล้อมด้านเศรษฐกิจ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อ

การเกิดภาพตามท่ีฝันไว้

3.1 3.1 3.1 งบประมาณอาจจะกระทบ ลดน้อยลง 3.1 จ านวนทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์มี

จ านวนลดลง

3.2 3.2 3.2 ทุนส่งเสริมผลงานทางวิชาการบางด้านอาจลดลง 

เน่ืองจากรายได้ของคณะลดลง

3.2 ยกเลิกทุนการเขียนเอกสารวิชาการ

3.3 3.3 3.3 3.3

4. ความต้องการ ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต 

เเละตลาดเเรงงาน ท่ีเอ้ือหรือส่งเสริมให้คณะ 

สามารถสร้างให้เกิดภาพตามท่ีฝันไว้ได้

4. ความต้องการ ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต 

เเละตลาดเเรงงาน ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเกิดภาพ

ตามท่ีฝันไว้

4.1 4.1 4.1 4.1

4.2 4.2 4.2 4.2

4.3 4.3 4.3 4.3

5. ความต้องการ ความคาดหวังของ ผู้เรียน เเละ

ผู้สนใจศึกษา หรือ ผู้ปกครอง ท่ีเอ้ือหรือส่งเสริม

ให้คณะ สามารถสร้างให้เกิดภาพตามท่ีฝันไว้ได้

5. ความต้องการ ความคาดหวังของ ผู้เรียน เเละ

ผู้สนใจศึกษา หรือ ผู้ปกครอง ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ

เกิดภาพตามท่ีฝันไว้

5.1 5.1 5.1 5.1

5.2 5.2 5.2 5.2

5.3 5.3 5.3 5.3


