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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 ให้บริการทางวิชาการท่ีหลากหลายเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของสังคม

1.1 มีหลักสูตร/วิชาท่ีครอบคลุม ท้ังในด้านภาษา การ

เตรียมสอบ จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ฯลฯ (77

 วิชา)

1.1 ยังไม่มีหัวข้อการอบรมท่ีบูรณาการในระดับคณะ 1.1 ไม่มีโครงการอบรมซ่ึงเกิดจากความร่วมมือของ

สาขาต่างๆ ในคณะ

1.2 ให้บริการทางวิชาการท้ังในรูปแบบท่ีมีรายได้

และท่ีเป็นบริการเพ่ือสังคม

1.2 โครงการต่างๆ เช่น โครงการยุวมัคคุเทศก์ จิตอาสา 

ฯลฯ (โครงการอบรมท่ีมีรายได้ 31 โครงการ และท่ีไม่มี

รายได้ 12 โครงการในระยะเวลา 3 ปี

1.2 มีข้อจ ากัดในการจัดคอร์สอบรมระดับสูงเน่ืองจาก

มีผู้เรียนไม่เพียงพอ

1.2 จ านวนคอร์สระดับสูงท่ีเปิดได้ (6 วิชา)

1.3 1.3 1.3 ยังไม่มีแพลตฟอร์มคอร์สออนไลน์ เพ่ือจัดท าคอร์ส

 ออนไลน์ในลักษณะเดียวกับ MOOC

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 มีความต่อเน่ืองในการให้บริการวิชาการ 2.1 รอบการจัดอบรมท่ีต่อเน่ือง (4 รอบ/ปี)  2.1 ยังไม่มีการก าหนดรอบการจัดอบรมล่วงหน้าท่ี

ชัดเจนในระยะยาว

2.1

2.2 มีความพร้อมในด้านบุคลากรและส่ิงอ านวย

ความสะดวกในการเรียนการสอน

2.2 จ านวนอาจารย์ท่ีเคยสอนให้โครงการและจ านวน

ห้องเรียนท่ีใช้ (อาจารย์ผู้สอน 42 คน และห้องเรียน 25 

ห้อง)

2.2 ข้อจ ากัดในการเปิดอบรมวิชาระดับสูง 2.2 สัดส่วนจ านวนวิชาระดับสูงต่ ากว่าจ านวนวิชา

ระดับต้นท่ีเปิดอบรม

3. ด้านการบริการสังคม

ประเด็น: 3.1 มีการให้บริการวิชาการท่ีหลากหลาย และเช่ือมโยงความสามารถของคณะ ท้ังด้านภาษาและสาขาอ่ืนนอกเหนือจากภาษา ท่ีสามารถสร้างรายได้และสร้างช่ือเสียง (อาจเป็นการให้บริการไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่ท าช่ือเสียง)
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2.3 มีความยืดหยุ่นในการปรับเปล่ียนตาราง/

รูปแบบการจัดอบรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์

2.3 มีปรับเปล่ียนการจัดอบรมและเพ่ิมเติมรูปแบบ

ออนไลน์ในสถานการณ์โรคระบาด

2.3 ระบบและระเบียบการเบิกจ่ายท่ีไม่อ านวยให้เกิด

ความสะดวกในการด าเนินงาน

2.3 อัตราการเบิกจ่ายงบคลัง

3. ระบบการท างาน กระบวนงาน ใด ท่ีเอ้ือหรือ

ส่งเสริมให้คณะ สามารถสร้างให้เกิดภาพตามท่ี

ฝันไว้ได้

3. ระบบการท างาน กระบวนงาน ใด ท่ีเป็นอุปสรรค

ต่อการเกิดภาพตามท่ีฝันไว้

3.1 คณะฯ มีจ านวนผู้มาลงทะเบียนเรียนโครงการ

บริการสังคมแบบไม่เก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมข้ึน

จ านวนมาก

3.1 จากปีงบประมาณ 2562 จ านวน 418 คน และ

ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 4,193 คน ,รายงานผลการ

ด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2562

3.1 3.1

3.2 มีการบูรณาการการท างานระหว่างฝ่ายต่างๆ 3.2 เจ้าหน้าท่ีและอาจารย์ประจ าโครงการประสานงาน

กันอย่างต่อเน่ือง

3.2 ข้อจ ากัดและข้ันตอนในการขออนุมัติโครงการจัดอบรม3.2 ข้ันตอนในการขออนุมัติโครงการมักท าให้การ

ด าเนินการล่าช่ากว่าท่ีควร

3.3 มีการเพ่ิมเติมช่อง่ทางในการรับสมัครและช าระเงิน3.3 มีการใช้ Google Form ในการรับสมัครและแสดง

หลักฐานการช าระเงิน ช่วยลดข้ันตอนการท างานของ

บุคลากรของโครงการฯ

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 เจ้าหน้าท่ีประจ าโครงการมีประสิทธิภาพในการท างาน4.1  ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน (ค่าเฉล่ีย 3.57 - 

4.27 อยู่ในระดับมาก)

4.1 เจ้าหน้าท่ีประจ าโครงการซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบ

การด าเนินงานของโครงการโดยตรงยังไม่เพียงพอ

4.1 จ านวนอาจารย์ท่ีมีเปรียบกับจ านวนคอร์ส

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 มีความเข้มแข็งทางวิชาการของบุคลากร 5.1 ความพึงพอใจต่อผู้สอน(ในภาพรวม)จากการประเมิน

ของผู้เรียน (ค่าเฉล่ีย 4.51 - 4.74 อยู่ในระดับมากท่ีสุด)

5.1 การบูรณาการทางวิชาการ 5.1 ไม่มีหลักสูตรท่ีร่วมมือกัน
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5.2 มีอาจารย์ท่ีเป็นเจ้าของภาษา 5.2 อาจารย์ต่างชาติท่ีเคยสอนให้โครงการมีจ านวน 15 คน ..... 5.2 มีอาจารย์ท่ีเป็นเจ้าของภาษาท่ีพร้อมสอนจ ากัด 5.2 จ านวนอาจารย์ต่างชาติตามช้อ 5.2 Column B

5.3 5.3 5.3 มีบุคลากรท่ีพร้อมให้การอบรมไม่เพียงพอ 5.3 สัดส่วนของจ านวนอาจารย์ท่ีต่ ากว่าจ านวนคอร์ส

ท้ังหมดท่ีเปิดอบรม

6. มุมมองใดของผู้บริหารคณะ เเละ เเนวทาง

ของมหาวิทยาลัย ท่ีเอ้ือหรือส่งเสริมให้คณะ 

สามารถสร้างให้เกิดภาพตามท่ีฝันไว้ได้

6. มุมมองใดของผู้บริหารคณะ เเละ เเนวทางของ

มหาวิทยาลัย ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเกิดภาพตามท่ีฝัน

ไว้

6.1 มีนโยบายในการบูรณาการ 6.1 6.1 6.1

6.2 ผู้บริหารมีนโยบายสนับสนุนให้การบริการ

วิชาการแก่สังคมเป็นหน่ึงในพันธกิจหลักของคณะ

6.2 6.2 6.2

6.3 6.3 6.3 6.3

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) ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเกิดภาพตามท่ีฝัน

ไว้

7.1 คณะฯมีท าเลท่ีต้ังท่ีสะดวกต่อการเดินทาง 7.1 7.1 มีข้อจ ากัดด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการปชส และ

การด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาด

7.1

7.2 มีส่ิงอ านวยความสะดวกพร้อม 7.2 ห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด ส่ิง

อ านวยความสะดวกส าหรับผู้เข้าอบรม

7.2 ท่ีจอดรถจ ากัด 7.2

7.3 7.3 7.3 7.3
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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 สถานการณ์และการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว

ของโลกท าให้เกิดความต่ืนตัวและกระตุ้นให้เกิด

ความต้องการในการพัฒนาทักษะทางภาษามากข้ึน

1.1 จ านวนผู้สนใจสมัครเรียนคอร์สออนไลน์แบบไม่เสีย

ค่าใช้จ่ายในช่วงแรกของการระบาดของเช้ือไวรัส ซ่ึงมี

มากถึงกว่า 10,000 คน

1.1 สถานการณ์ทางการเมืองและโรคระบาดเป็น

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน

1.1

1.2 การเพ่ิมพูนความสามารถทางภาษาเป็นช่องทาง

ในการเพ่ิมโอกาสของคนรุ่นใหม่ในสภาพสังคม

ปัจจุบัน ส่งให้ผู้เรียนต้องการพัฒนาตนเองมากข้ึน

1.2 ความจ าเป็นในการทดสอบใน standardized test 

ต่างๆ

1.2 คู่แข่งมีมากข้ึนในทุกช่องทางโดยเฉพาะช่องทาง

ออนไลน์

1.2

1.3 1.3 1.3 1.3

2. ปัจจัยเเวดล้อมด้านเทคโนโลยี ท่ีเอ้ือหรือ

ส่งเสริมให้คณะ สามารถสร้างให้เกิดภาพตามท่ี

ฝันไว้ได้

2. ปัจจัยเเวดล้อมด้านเทคโนโลยี ท่ีเป็นอุปสรรคต่อ

การเกิดภาพตามท่ีฝันไว้

2.1 การเปิดสอนออนไลน์ในปัจจุบันเป็นการเพ่ิม

โอกาสและช่องทางในการเข้าถึงผู้เรียนได้มากข่ึน

2.1 2.1 การขัดข้องของระบบส่ือสารอาจเป็นอุปสรรค

ส าหรับผู้เรียนและ

2.1

2.2 การเปิดสอนออนไลน์ในปัจจุบันช่วยให้

โครงการสามารถเข้าถึงผู้เรียนท่ีอยู่ห่างไกล

2.2 2.2 ความไม่แน่นอน zoom license ซ่ึงข้ึนอยู่กับ

นโยบายกับคณะต้นสังกัดของโครงการ

2.2

2.3 2.3 2.3 2.3

3. ปัจจัยเเวดล้อมด้านเศรษฐกิจ ท่ีเอ้ือหรือ

ส่งเสริมให้คณะ สามารถสร้างให้เกิดภาพตามท่ี

ฝันไว้ได้

3. ปัจจัยเเวดล้อมด้านเศรษฐกิจ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อ

การเกิดภาพตามท่ีฝันไว้
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3.1 นโยบายเศรษฐกิจและการท่องเทียวท าให้เกิด

ความต้องการเรียนในสาขาวิชาต่างๆในคณะฯ มาก

ข้ึน

3.1 นโยบาย Thailand 4.0 3.1 ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าส่งผลกระทบต่อการหา

รายได้ของโครงการบริการสังคม เน่ืองจากจ านวน

ผู้รับบริการลดลง

3.2 ราคาคอร์สอบรมท่ีเข้าถึงได้ 3.2  ราคา 2,000 - 4,000 บาทโดยประมาณ 3.2 สภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอยส่งผลให้คนมาเรียน

น้อยลง

3.2 จ านวนคนท้ังหมดท่ีเข้าอบรม ช่วง 1/63 = 541, 

ช่วง 2/63 = 726, ช่วง 3/63 = 702, ช่วง 1/64 = 

579 คน

3.3 จากสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีถดถอย การเปิด

อบรมฟรีจะดึงดูดให้คนเรียนมาเรียนและท าความ

รู้จักโครงการมากข้ึน

3.3 มีการอบรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะในรูปแบบ

ออนไลน์

3.3 เม่ือมีผู้เรียนสนใจเป็นจ านวนมาก เกิดปัญหาใน

การจัดการ การคัดเลือก

3.3

4. ความต้องการ ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต 

เเละตลาดเเรงงาน ท่ีเอ้ือหรือส่งเสริมให้คณะ 

สามารถสร้างให้เกิดภาพตามท่ีฝันไว้ได้

4. ความต้องการ ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต 

เเละตลาดเเรงงาน ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเกิดภาพ

ตามท่ีฝันไว้

4.1 N/A (โครงการเปิดอบรมในระดับหลักสูตรท่ี

มอบเพียงวุฒิบัตรส าหรับผู้เข้าอบรมท่ีผ่านเกณฑ์

การพิจารณา)

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 สร้างหลักสูตรการบริการวิชาการ เพ่ือเปิด

อบรมให้กับบุคคลภายนอกในหลักสูตรใหม่ๆ ท่ี

คณะฯมีความเช่ียวชาญ เช่น หลักสูตรจิตวิทยาการ

ปรึกษา

5.1 5.1 5.1

5.2 5.2 5.2 5.2

5.3 5.3 5.3 5.3


