การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อม วิทยาลัยนวัตกรรมสื อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(SWOT Analysis)
มุมมอง
Stakeholder

ด้ านต่ าง ๆ
นิสิต

อาจารย์
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สภาพแวดล้ อมภายใน
Strengths
Weaknesses
1นิสิตมีความสามารถ
1 นิสิตยังขาดความ
ทางด้ านการใช้
เข้ าใจในสาขาทีตัวเอง
เทคโนโลยีและ
เลือกเรียน
ภาษาอังกฤษ
2 นิสิตมีความพร้ อมใน
ด้ านเศรษฐกิจ
1 มีอาจารย์ทีมี
ความสามารถที
หลากหลายและมี
คุณวุฒิทางการศึกษา
จากต่างประเทศ
2 อาจารย์ส่วนใหญ่เป็ น
คนรุ่นใหม่ มีความ
ทันสมัย ทันโลก

สภาพแวดล้ อมภายนอก
Opportunities
Threats
1 กระแสความนิยมของ 1 ภาวะการว่างงานของ
ยุคทําให้ เอื อต่อการ
บัณฑิตทีสูงขึ น
คัดเลือกนิสิตเข้ าศึกษา
ได้ ตามแผน
2 ภาวะเศรษฐกิจปั จจุบัน
อาจส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเข้ าเรียน
1 บุคลากรไม่เพียงพอใน 1 เอื อต่อการเชิญ
1 บางสาขาไม่มีการผลิต
แต่ละสาขาวิชา
วิทยากรจากต่างประเทศ ปริญญาเอกในประเทศ
มาสอนในรายวิชาต่างๆ ไทย

2 บุคลากรถูกสร้ างด้ วย
ระบบทีแบ่งศาสตร์แยก
เป็ นส่วนๆ เมือมาสอนใน
ศาสตร์ทีต้ องบูรณาการ
จึงส่งผลต่อการปรับและ
พัฒนาศักยภาพ

2 ค่าตอบแทนใน
ภาคเอกชนสูงกว่า
เงินเดือนทีได้ รับจาก
มหาวิทยาลัย
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มุมมอง

ด้ านต่ าง ๆ

สภาพแวดล้ อมภายใน
Strengths
Weaknesses
3 มีความใกล้ ชิด เป็ น
3 อาจารย์ยังขาดการนํา
กันเองกับนิสิต
ความรู ้ จากงานวิจัยมาใช้
ในการเรียนการสอน

4 อาจารย์ได้ รับการ
สนับสนุนจากองค์กรใน
การศึกษาต่อ
บุคลากรสายสนับสนุน 1 มีบุคลากรสาย
1 มีบุคลากรไม่เพียงพอ
สนับสนุนมีประสิทธิภาพ ต่อปริมาณงาน
สูง
2 บุคลากรสายสนับสนุน 2 การจัดวางและแบ่ง
สามารถบูรณาการหน้ าที สายงานยังต้ องการการ
ได้
พัฒนา
3 บุคลากรสายสนับสนุน
ได้ รับการสนับสนุนจาก
องค์กรในการศึกษาต่อ

สภาพแวดล้ อมภายนอก
Opportunities
Threats
3 เนืองจากเทคโนโลยีมี
การเปลียนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ทําให้ ต้องมีการ
ปรับตัวให้ ทันกับการ
เปลียนแปลงตลอดเวลา

1 มหาวิทยาลัยให้
ความสําคัญในการ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน
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มุมมอง

Internal Process

สภาพแวดล้ อมภายใน
Strengths
Weaknesses
หน่วยงานภายนอก 1 มีความร่วมมือกับ
1 องค์กรภายนอกในส่วน
หน่วยงานภายนอกทั งใน ทีเป็ นภาคเอกชนมักจะ
และนอกประเทศ
คํานึงถึงผลประโยชน์ที
จะได้ รับมากกว่าการ
ประสานประโยชน์
ระหว่างองค์กร
2 การประสานองค์กรใน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิงในภูมิภาคเอเชีย
มีอุปสรรคทีสําคัญคือ
เรืองภาษา
หลักสูตรและการเรียน 1 มีหลักสูตรทีเป็ น
1 เนื อหาวิชาเป็ นวิชา
การสอน
เอกลักษณ์ ไม่เหมือนที ใหม่และบูรณาการ ซึงไม่
อืนและเกิดจากการบูร มีตํารา ต้ องใช้ เวลามาก
ณาการจากศาสตร์ต่างๆ ในการเตรียมการสอน
และเทคโนโลยีทีทันสมัย
2 มีความหลากหลาย
2 การสอนยังขาดการ
ของสาขา
ประสานระหว่างผู ้ สอน
ในเรืองความซํ าซ้ อนของ
เนื อหาและกิจกรรม
ด้ านต่ าง ๆ

สภาพแวดล้ อมภายนอก
Opportunities
Threats
1 ได้ รับความสนใจจาก 1 นโยบายความร่วมมือ
ภาคีความร่วมมือ
กับองค์กรภายนอก เป็ น
ภายนอก ทั งในและนอก นโยบายหลั กของทุก
ประเทศ เนืองจากเป็ น สถาบันอุดมศึกษา ทําให้
หน่วยงานใหม่ทีทันสมัย ภาคเอกชนมีต ัวเลือกใน
การทําความร่วมมือมาก

1 แนวโน้ มการใช้ สือ
ดิจิตอลประกอบการ
เรียนการสอนนับเป็ น
ความนิยมของยุคสมั ย
ปั จจุบัน
2 หลักสูตรบูรณาการ
เป็ นหลักสูตรทีสอดคล้ อง
กับแนวคิดยุคหลัง
สมัยใหม่

1 เริมมีสถาบันการศึกษา
อืน เปิ ดสอนในศาสตร์
ใกล้ เคียงกัน ทําให้ เกิด
การแข่งขัน
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มุมมอง

ด้ านต่ าง ๆ

สภาพแวดล้ อมภายใน
Strengths
Weaknesses
3 มีการเรียนการสอน
3 การเรียนด้ วย
เป็ นสองภาษา
ภาษาต่างประเทศอาจจะ
ทําให้ มีอุปสรรคในการ
ทําความเข้ าใจเนื อหา
4 เป็ นศาสตร์ทีเป็ นที
4 ชือสาขาวิชาบาง
สนใจของผู ้เรียน
วิชาเอกยังต้ องการการ
อธิบายต่อ
บุคคลภายนอก
5 หลักสูตรสอดรับกับ
5 ค่าธรรมเนียมอยู่ใน
การพัฒนาประเทศและ ระดับสูงเมือเทียบกับ
สภาพการเปลียนแปลง มหาวิทยาลัยอืน ๆของรัฐ
ทางสังคม
6 บางสาขาวิชาเป็ น
หลักสูตรแรกทีเปิ ดสอน
ในประเทศไทย
7 การสอนทีใช้ สือ
ดิจิตอลเร้ าความสนใจ
ของผูเรี้ ยน

สภาพแวดล้ อมภายนอก
Opportunities
Threats

19 Nov. 2010

มุมมอง

ด้ านต่ าง ๆ
การวิจัย

Internal Process (ต่อ)

การบริการวิชาการ

สภาพแวดล้ อมภายใน
Strengths
Weaknesses
1 มีทุนวิจัยเพียงพอ
1 แผนการดําเนินงาน
สําหรับบุคลากร
วิจัยยังมีการ
เปลียนแปลงตลอดเวลา

2 มีงานวิจัยทีสามารถใช้ 2 งานวิจัยส่วนใหญ่ยัง
ในการพัฒนาการเรียน เป็ นเรืองการพัฒนาการ
การสอน
เรียนการสอนมากกว่า
การวิจัยเพือพัฒนาสังคม
3 มีนโยบายกระตุ ้นให้ 3 ยังขาดงานวิจัย
บุคลากรทํางานวิจัย
ประเภทสร้ างสรรค์
อย่างต่อเนือง
นวัตกรรม
1 มีการนําองค์ความรู ้ ที 1 ยังขาดแผนและความ
ทันสมัยไปใช้ ในการ
ชัดเจนในเรืองทิศ
บริการวิชาการ
ทางการให้ บริการ
วิชาการ

สภาพแวดล้ อมภายนอก
Opportunities
Threats
1 หน่วยงานภายนอกมี 1 สถาบันอุดมศึกษาและ
ทุนวิจัยทีเกียวกับ
นโยบายของรัฐ ต่างเร่ง
นวัตกรรมเป็ นจํานวน
พัฒนางานวิจัยกันเป็ น
มาก
จํานวนมาก ส่งผลให้ เกิด
การแข่งขันด้ านคุ ณภาพ
ของงานวิจัย

1 มหาวิทยาลัยให้ การ
สนับสนุนเรืองการ
ให้ บริการวิชาการแก่
สังคม

1 สถาบันอุดมศึกษาและ
นโยบายของรัฐ ต่างเร่ง
การให้ การบริการ
วิชาการต่อสังคมกันเป็ น
จํานวนมาก ส่งผลต่อการ
สร้ างเอกลักษณ์ของการ
ให้ บริการ
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มุมมอง

Learning and growth

ด้ านต่ าง ๆ

องค์กร

สภาพแวดล้ อมภายใน
Strengths
Weaknesses
2 เป็ นการบริการวิชาการ
ทีคํานึงถึงเยาวชนและ
ผู ้ ด้อยโอกาสทางสังคม
1 มีผู ้ บริหารทีมีวิสัยทัศน์ 1 สถานทีสําหรับการ
และเปิ ดกว้ างรับความ เรียนการสอนและฝึ ก
คิดเห็นของบุคลากร
ปฏิบัติยังอยู่ใน
ภายในวิทยาลั ยฯได้ เป็ น กระบวนการปรับปรุง
อย่างดี
และดําเนินการ

2 มีภาพลักษณ์ของ
องค์กรทีดี

2 ยังมีปัญหาในเรือง
ระบบการสือสารข้ อมูล
ภายในองค์กร

3 มีงบประมาณในการ
พัฒนาองค์กร

3 ยังสร้ างภาคีความ
ร่วมมือกับองค์กร

สภาพแวดล้ อมภายนอก
Opportunities
Threats

1 นโยบายภาครัฐและ
เอกชนรวมถึงกระแส
ความนิยมของสังคมให้
ความสําคัญต่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เอื อประโยชน์ต่อการ
จัดการองค์กร

1 ความคาดหวังของ
สังคมต่อคําว่านวัตกรรม
ทําให้ ต้องรักษาความ
ทันสมัยอยู่เสมอ

2 คําว่า นวัตกรรม เป็ น
คําทีอยู่ในกระแสความ
นิยมของสังคมปัจจุบัน
ส่งผลให้ เกิดองค์กรทีมี
ชือทํานองเดียวกันกับ
วิทยาลัยนวัตกรรม
สือสารสังคมเป็ นจํานวน
มาก ทําให้ ยากต่อการ
รักษาอัตลักษณ์
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ต่างประเทศไม่มากพอ
มุมมอง

ด้ านต่ าง ๆ

ระบบเทคโนโลยี

สภาพแวดล้ อมภายใน
Strengths
Weaknesses
4 เป็ นองค์กรใหม่ทีมี
พลวัต
5 มีบุคลากรรุ่นใหม่ทีมี
ความทันสมัย ทันโลก
1 มีความพร้ อมทางด้ าน 1 ยังต้ องพัฒนาอุปกรณ์
อุปกรณ์และเครืองมือใน และเครืองมือต่างๆ ให้
การเรียนการสอน
ทันต่อการพัฒนาของโลก
เทคโนโลยีทีเปลียนไป
2 ศาสตร์ทางด้ าน
เทคโนโลยีทําให้ เอื อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนา
ระบบการเรียนการสอน
และการบริหารองค์กร

*** มุมมองด้ านอืน ๆ ตามทีประชุมเสนอเพิมเติม

2 ยังต้ องเพิมอุปกรณ์
และเครืองมือต่างๆ ให้
สอดคล้ องกับการ
เจริญเติบโตขององค์กร

สภาพแวดล้ อมภายนอก
Opportunities
Threats

1 มหาวิทยาลัยมี
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
เอือต่อการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีของวิทยาลัย

1 เนืองจากเทคโนโลยีมี
การเปลียนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ทําให้ ต้องมีการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ให้ เท่าทันอยู่ตลอดเวลา

