(ร่ าง) แผนยุทธศาสตร์ ปี 2553 - 2557 ฉบับเดิมจัดทําปี พ.ศ. 2553
ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนากระบวนการเรียนรู ้ เพือผลิต
บัณฑิตทีมีคุณภาพ

เป้าประสงค์

ตัวชี วัด

กลยุทธ์

โครงการ / กิจกรรม

1.1 คุณภาพของนักเรียนทีเข้ ามาศึกษา 1.1.1 นักเรียนทีผ่านการคัดเลือก
- การสร้ างค่านิยมต่อสาธารณชน
1. โครงการประชาสั มพันธ์ วิทยาลั ย(Road Show)
มีคุณภาพในระดับดี
อย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีเกรดเฉลียไม่ - พัฒนาการรับนิสิตใหม่ให้ มีประสิทธิภาพ
ตํากว่า 2.50
และประสิทธิผล
1.1.2 คะแนน T-score ของ SAT
และภาษาอังกฤษไม่ตํากว่า T 45

1.2 สร้ างและพัฒนาหลั กสู ตรทีได้
มาตรฐาน

ผู ้ รับผิดชอบ
ฝ่ ายวิชาการ

ปี ที ดําเนินการ
54 55 56 57 58
    

2. โครงการเปิ ดบ้ านนวัตกรรม (สโมสรนิสิต)

ฝ่ ายพัฒนาศักยภาพนิสิต     

3. โครงการรับตรงสําหรับผู ้ เรียนทีมีความสามารถพิเศษ

ฝ่ ายวิชาการ

    

1.2.1 หลั กสู ตรเป็ นไปตามมาตรฐาน - พัฒนาหลั กสู ตรทีมีความทันสมัยและมี
ของ สกอ. ร้ อยละ 100
ลั กษณะทีเป็ นสหวิทยาการ
- สร้ างภาคีความร่วมมือทางวิชาการ

1. โครงการสั มมนาพัฒนาหลั กสู ตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

ฝ่ ายวิชาการ

  

2. โครงการสั มมนาพัฒนาหลั กสู ตรใหม่ระดับปริญญาตรี

ฝ่ ายวิชาการ



1.2.2 หลั กสู ตรมีความสอดคล้ องกับ
ความต้ องการของสั งคม ร้ อยละ 100
ของหลั กสู ตรทั งหมด

3.โครงการเจรจาความร่วมมือและพัฒนาหลั กสู ตรกับ
มหาวิทยาลั ยในต่างประเทศ

ฝ่ ายวิชาการ

    

4.โครงการสหกิจศึกษา

คก.สหกิจศึกษา

    

5.โครงการประชุมโต๊ ะกลมผู ้ ใช้ บัณฑิต เพือพัฒนาการเรียน
การสอน

ฝ่ ายวิชาการ









6. โครงการสั มมนาปรับปรุงหลั กสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของ ฝ่ ายวิชาการ
วิทยาลั ยนวัตกรรมสือสารสั งคม
7. โครงการสั มมนาปรับปรุงหลั กสู ตรปริญญาตรี ของวิทยาลั ย ฝ่ ายวิชาการ
นวัตกรรมสือสารสั งคม
1.3 สร้ างและพัฒนาหลั กสู ตรสอง
1.3.1 หลั กสู ตรระดับปริญญาตรีสอง - สร้ างภาคีความร่วมมือทางวิชาการกับ
1.โครงการเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลั ยในต่างประเทศ ฝ่ ายวิชาการ
ภาษาและหลั กสู ตรภาษาอังกฤษเพิมขึ น ภาษาร้ อยละ 100 ของหลั กสู ตร
ต่างประเทศ
ทั งหมด
- พัฒนาบุคลากรให้ มีความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ 2. โครงการสั มมนาพัฒนาหลั กสู ตรใหม่ระดับปริญญาตรี
1.3.2 หลั กสู ตรระดับปริญญาตรี
ฝ่ ายวิชาการ
ภาษาอังกฤษร้ อยละ 20 ของ
3. โครงการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากร
คก.ประจําวิทยาลั ยฯ
หลั กสู ตรทั งหมด
4.โครงการสั มมนาปรับปรุงหลั กสู ตรปริญญาตรีของวิทยาลั ย ฝ่ ายวิชาการ


 



    





    
 

นวัตกรรมสือสารสั งคม
1.4 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้
ตามหลั กสู ตรให้ มีคุณภาพ

1.4.1 ร้ อยละ 80 ของบุคลากรสาย
วิชาการได้ รับการฝึ กอบรมด้ านการ
เรียนการสอน

- พัฒนาบุคลากรสายวิชาการทางด้ านการ 1.โครงการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานในต่างประเทศ
เรียนการสอน
- สร้ างระบบการควบคุมคุณภาพการสอน

ฝ่ ายวิชาการ

    

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี วัด

กลยุทธ์

โครงการ / กิจกรรม

2. พัฒนาสหสาขาวิชาเพือสร้ างงาน
วิชาการและวิจัย

2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการทําวิจัยและ
งานวิชาการของบุคลากร

ปี ที ดําเนินการ
54 55 56 57 58
    

1.4.2 มีกระบวนการจัดการเรียนรู ้ ที
เน้ นผู ้ เรียนเป็ นสําคัญ ไม่ตํากว่าร้ อย
ละ 70

2. โครงการสั มมนาการเรียนการสอนโดยเน้ นผู ้ เรียนเป็ นสําคัญ ฝ่ ายวิชาการ

1.4.3 ร้ อยละ 70 ของรายวิชาทีสอน
โดยอาจารย์ประจํา มีเอกสาร
ประกอบการสอนหรือสือการสอน

3.โครงการเยียมชมแหล่งเรียนรู ้ ด้านนวัตกรรมเพือการเรียน
การสอน

ฝ่ ายวิชาการและหน่วย
บริการวิชาการ

    

1.4.4 ผลประเมินการสอนของ
อาจารย์ประจําอยู่ในระดับดี ไม่ตํา
กว่าร้ อยละ 80 ของผู ้ สอนทั งหมด

4.โครงการ Work Shop กับ Visiting Prof.ประเทศต่าง ๆ

ฝ่ ายวิชาการ

    

5. โครงการสั มมนาปฏิบัติการพัฒนาสือดิจิตอลเพือการจัดการ ฝ่ ายวิชาการและหน่วย
เรียนรู ้
สือสั งคมและวัฒนธรรม
6.โครงการนิทรรศการผลงานนวัตกรรมสือสารนิพนธ์

1.5 ผลิตบัณฑิตทีมีคุณภาพ

ผู ้ รับผิดชอบ

1.5.1 ร้ อยละ 80 ของบัณฑิตที
- จัดกิจกรรมเสริมเพือการพัฒนาศักยภาพ 1.โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
สําเร็จการศึกษาได้ งานหรือศึกษาต่อ ทางวิชาการและความเป็ นมนุษย์ให้ แก่นิสิต
ภายใน 1 ปี
2.โครงการปั จฉิมนิเทศ

2.1.1 ในระยะ 3 ปี อาจารย์ประจํา
ต้ องมีงานวิจัยอย่างน้ อย 1 เรือง/คน

หน่วยบริหารวิชาการ

   
    

ฝ่ ายพัฒนาศักยภาพนิสิต     
ฝ่ ายพัฒนาศักยภาพนิสิต     

3.โครงการศึกษาดูงานเรียนรู ้ สู่ภายนอก

ฝ่ ายพัฒนาศักยภาพนิสิต     

4.โครงการพัฒนาภาวะผู ้ นําและการทํางานเป็ นทีม

ฝ่ ายพัฒนาศักยภาพนิสิต     

5. โครงการนวัตกรรมแรกพบ

ฝ่ ายพัฒนาศักยภาพนิสิต     

6. โครงการ COSCI GAME

ฝ่ ายพัฒนาศักยภาพนิสิต     

7.โครงการ SWU GAME (เฟรชชีเกมส์)

ฝ่ ายพัฒนาศักยภาพนิสิต     

8.โครงการนวัตกรรมบําเพ็ญประโยชน์

ฝ่ ายพัฒนาศักยภาพนิสิต     

9.โครงการ Work Shop กับ Visiting Prof.ประเทศต่าง ๆ

ฝ่ ายวิชาการ

    

10.โครงการนิทรรศการผลงานนวัตกรรมสือสารนิพนธ์

หน่วยบริหารวิชาการ

    

- สนับสนุนทุนวิจัยแก่บุคลากร
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้ านการวิจัยและวิชาการ หน่วยวิจัยและพัฒนา
    
- สนับสนุนให้ มีความร่วมมือทางการวิจัย
และวิชาการกับองค์กรภายนอก
2. โครงการสนับสนุนเงินทุนวิจัยบุคลากร
คก.ประจําวิทยาลั ยฯ
    
- มีการผลิตวารสารและเอกสารวิชาการ
และหน่วยวิจัยและพัฒนา
ของวิทยาลั ยฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี วัด

กลยุทธ์

โครงการ / กิจกรรม

2.2 พัฒนาผลงานวิชาการและงานวิจัย 2.2.1 ร้ อยละ 80 ของจํานวนผลงาน - สนับสนุนทุนเข้ าร่วม นําเสนอผลงานและ 1.โครงการเข้ าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
สู่สาธารณะ
ได้ ตีพมิ พ์หรือเผยแพร่สู่สาธารณะ ประชุมวิชาการ
- สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือวิชาการ 2.โครงการสถาปนาวิทยาลั ยและเสวนาวิชาการ

3. โครงการผลิตหนังสือและวารสารทางวิชาการ
3. สร้ างองค์ความรู ้ และโครงการบริการ
วิชาการทีมีคุณภาพ

3.1 สร้ างงานบริการวิชาการโดยใช้ องค์ 3.1.1 มีโครงการบริการวิชาการโดย
ความรู ้ ของวิทยาลั ยฯ
ใช้ องค์ความรู ้ ของวิทยาลั ยฯ ไม่ตํา
กว่า 3 โครงการต่อปี

- จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการ
1.โครงการสถาปนาวิทยาลั ยและเสวนาวิชาการ
บริการวิชาการทีใช้ องค์ความรู ้ ของวิทยาลั ย
- กระตุ ้ นให้ แต่ละสาขาวิชาจัดทําโครงการ
บริการวิชาการทีเกียวข้ องกับองค์ความรู ้ ใน
3.1.2 ความพึงพอใจของผู ้ รับบริการ
2.โครงการเสวนาวิชาการด้ านภาพยนตร์
สาขาวิชา
ไม่ตํากว่า ร้ อยละ 80

ผู ้ รับผิดชอบ
ฝ่ ายวิชาการและหน่วย
วิจัยและพัฒนา
หน่วยบริหารวิชาการ
และฝ่ ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต
ฝ่ ายวิชาการและหน่วย
บริการวิชาการ
หน่วยบริหารวิชาการ
และฝ่ ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

ปี ที ดําเนินการ
54 55 56 57 58
    
    

    
    

หน่วยบริการวิชาการและ     
สาขาวิชาภาพยนตร์ ฯ

3.โครงการเสวนาวิชาการด้ านนวัตกรรมการสือสาร

หน่วยบริการวิชาการและ     
สาขาวิชานวัตกรรมฯ

4.โครงการเสวนาวิชาการด้ านการจัดการธุรกิจไซเบอร์

หน่วยบริการวิชาการและ     
สาขาวิชาการจัดการฯ

5.โครงการเสวนาวิชาการด้ านการออกแบบสือปฏิสั มพันธ์ ฯ

หน่วยบริการวิชาการและ     
สาขาวิชามัลติฯ

6.โครงการเสวนาวิชาการด้ านคอมพิวเตอร์ เพือการสือสาร

หน่วยบริการวิชาการและ
สาขาวิชาคอมฯสือสาร

7.โครงการนิทรรศการผลงานนวัตกรรมสือสารนิพนธ์

หน่วยบริหารวิชาการ

    

หน่วยบริการวิชาการ
หน่วยสือสั งคมและ
วัฒนธรรมและหน่วย
ผลิตภาพ

    

หน่วยบริการวิชาการ

    

3.2 สร้ างงานบริการวิชาการเพือ 3.2.1 มีกิจกรรมบริการวิชาการเพือ
- จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการ 1.โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ และแอนมิเมชันสําหรับเยาวชน
เยาวชนและผู ้ ด้อยโอกาสทางสั งคม เยาวชนและผู ้ ด้อยโอกาสทางสั งคม
บริการวิชาการเพือเยาวชนและ
ไม่ตํากว่า 3 กิจกรรมต่อปี
ผู ้ ด้อยโอกาสทางสั งคม
- กระตุ ้ นให้ คณาจารย์และนิสิตจัดทํา
3.2.2 ความพึงพอใจของผู ้ รับบริการ โครงการบริการวิชาการทีเกียวข้ องกับ
ไม่ตํากว่า ร้ อยละ 80
เยาวชนและผู ้ ด้อยโอกาสทางสั งคม
2. โครงการสือแอนนิเมชันเพือเยาวชนและผู ้ ด้อยโอกาส

   

ประเด็นยุทธศาสตร์

4. สืบสานและทํานุบํารุงวัฒนธรรมและ
ศิลปะ

เป้าประสงค์

4.1 สนับสนุนให้ บุคลากรและนิสิตจัด
และเข้ าร่วมกิจกรรมทางด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม

4.2 สร้ างและพัฒนาสือทีส่งเสริมการ
เรียนรู ้ ด้านศิลปวัฒนธรรม

5. พัฒนาระบบการบริหารทีมีคุณภาพ

5.1 สร้ างและปรับปรุง ระบบการ
วางแผนและบริหารทีมีประสิทธิภาพ

ตัวชี วัด

กลยุทธ์

โครงการ / กิจกรรม

ผู ้ รับผิดชอบ

ปี ที ดําเนินการ
54 55 56 57 58

4.1.1 ร้ อยละ 80 ของบุคลากรและ
นิสิตเข้ าร่วมกิจกรรมทางด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม

- สร้ างทัศนคติเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรและนิสิตในการทํานุบํารุง
วัฒนธรรมและศิลปะ

1.โครงการสถาปนาวิทยาลั ยและเสวนาวิชาการ

หน่วยบริหารวิชาการ

    

2.โครงการไหว้ ครูนวัตกรรม

ฝ่ ายพัฒนาศักยภาพ
นิสิตและหน่วยสือสั งคม
และวัฒนธรรม

    

4.1.2 จํานวนโครงการด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 3
โครงการต่อปี

- สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะ

3.โครงการวันลอยกระทง

ฝ่ ายพัฒนาศักยภาพ
นิสิตและหน่วยสือสั งคม
และวัฒนธรรม

    

4. โครงการถวายเทียนพรรษา

ฝ่ ายพัฒนาศักยภาพ
นิสิตและหน่วยสือสั งคม
และวัฒนธรรม

    

5. โครงการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมไทย

ฝ่ ายพัฒนาศักยภาพ
นิสิตและหน่วยสือสั งคม
และวัฒนธรรม

    

1.โครงการผลิตสือสร้ างสรรค์เกียวกับธรรมะเพือชุมชน

หน่วยสือสั งคมและ
วัฒนธรรม

    

2.โครงการผลิตสือมัลติมีเดียด้ านวัฒนธรรมสู่ชุมชน

หน่วยสือสั งคมและ
วัฒนธรรม หน่วยบริการ
วิชาการ

    

3.โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยแก่นิสิตวิทยาลั ยนวัตกรรม
สือสารสั งคม

หน่วยสือสั งคมและ
วัฒนธรรม หน่วยบริการ
วิชาการ

    

4.โครงการอบรมการจัดทําสือเพือวัฒนธรรม

หน่วยสือสั งคมและ
วัฒนธรรม

    

1.โครงการจัดการความรู ้ เพือการพัฒนาองค์กร

ฝ่ ายบริหารและกิจการ
    
พิเศษและผู ้ ช่วยฝ่ าย
ประกันคุณภาพการศึกษา

4.2.1 จํานวนสือทีพัฒนาไม่น้อยกว่า - บูรณาการกิจกรรมด้ านทํานุบํารุง
4 ชิ นต่อปี
วัฒนธรรมและศิลปะให้ เป็ นส่วนหนึงของ
การเรียนการสอน

5.1.1 ทุกฝ่ ายงานมีคู่มือการ
ปฏิบัติงาน

- พัฒนาขั นตอนในการดําเนินการและ
ปฏิบัติการให้ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้ องและ
โปร่งใส

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี วัด

กลยุทธ์

5.1.2 มีระบบโครงข่ายสารสนเทศที - พัฒนาระบบสารสนเทศเพือการบริหาร
ครอบคลุ มการให้ บริการ
และตัดสินใจทีสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน

โครงการ / กิจกรรม

ผู ้ รับผิดชอบ

ปี ที ดําเนินการ
54 55 56 57 58




2.โครงการสั มมนาปรับปรุงยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงาน

ฝ่ ายบริหารและกิจการ
พิเศษและผู ้ ช่วยฝ่ าย
ประกันคุณภาพการศึกษา

3. โครงการพัฒนาโครงข่ายสารสนเทศเพือการจัดการ

หน่วยสือสั งคมและ
วัฒนธรรม

1. โครงการอบรมบุคลากรด้ านประกันคุณภาพการศึกษา

ฝ่ ายบริหารและกิจการ
    
พิเศษและผู ้ ช่วยฝ่ าย
ประกันคุณภาพการศึกษา

5.1.3 มีระบบติดตามการดําเนินงาน - พัฒนาระบบการสือสารระหว่างผู ้ บริหาร
และผู ้ ปฏิบัติงานและผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสียให้ มี
คุณภาพ

5.2 สนับสนุนให้ บุคลากรทุกคนเรียนรู ้ 5.2.1 มีการจัดอบรมไม่น้อยกว่า 1
และมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพ ครั งต่อปี

- จัดอบรมและส่งบุคลากรเข้ าอบรมด้ าน
ประกันคุณภาพทั งภายในและภายนอก

    

