
 

 

 

 

แผนกลยุทธ 5 ป (พ.ศ.2561-2565) 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

เปนองคกรอันดับหน่ึงในดานส่ือและนวัตกรรมส่ือสารสังคม 

 

 

 

 

ผลิตบัณฑิต สรางงานวิชาการและงานสรางสรรค 

บริการวิชาการแกชุมชน และทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม โดยคํานึงถึงคุณภาพ   

ตระหนักในคุณธรรมและส่ิงแวดลอม ภายใตการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

 

 

Morality = คุณธรรมและจริยธรรม 

Thainess = ความเปนไทย 

Digital Literacy = รูทันดิจิทัล 

Modern = ทันสมัย 

 

 

 

 

 

วสัิยทศัน์ (Vision) 

 

พนัธกจิ (Mission) 

 

ค่านิยม 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)  

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

 



 

 

 

 

SWOT ANALYSIS 
Cosci 

  S1 เปนหลักสูตรบูรณาการศาสตรและศิลป 

เขากับยุคสมัยและมีการสอนแบบสองภาษา 

S2 อาจารยและบุคลากรมีแนวคิดที่ทันสมัย

ใกลชิดนิสิตมีความทุมเทใหกับองคกรและมี

ประสบการณทางดานวิชาชีพ 

S3 มีภาพลักษณขององคกรที่ทันสมัย 

S4 มีงบประมาณเอ้ือตอการพัฒนาวิทยาลัยฯ

ในทุกดาน 

S5 มีการเรียนการสอนที่เนนความสมดุลทั้ง

ดานทฤษฎีและปฏิบัติโดยใหความสําคัญกับ

คุณธรรมและสิ่งแวดลอม 

W1 มีพื้นที่จาํกัดตอการจัดการเรียนการ

สอนปฏิบัติการอยางเต็มรูปแบบ 

W2 ขาดแคลนอาจารยที่ดาํรงตาํแหนงทาง

วิชาการ 

W3 ขาดแคลนอาจารยสายปฏิบัตกิารที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก 

W4 ขาดผลงานวิชาการที่ตีพิมพในระดับ

นานาชาต ิ

  

 

O1 มีการรวมมือกับองคกร มหาวิทยาลัยทั้ง

ในและตางประเทศ 

O2 มหาวิทยาลยัตั้งอยูใจกลางเมืองมีการ

เดินทางหลากหลายชองทาง 

O3 นโยบายภาครัฐทีส่นบัสนุนศาสตรดาน

นวัตกรรม เทคโนโลยีและการสือ่สาร  

O4 ศาสตรดานนวัตกรรม เทคโนโลยีและ

การสื่อสารอยูในความสนใจของนักเรียน 

O5 คานิยมของผูปกครองที่นยิมลงทุน

ทางดานการศึกษาในหลักสูตรสองภาษา 

O6 มีนักศึกษาตางชาติใหความสนใจศึกษา

ตอในประเทศไทย 

โครงการ (SO) 

1. โครงการพัฒนาหลักสตูรระดบั

ประกาศนียบัตร/double degree /อบรม

ระยะสั้น ( S1-S5 + O1-O6) 

2. โครงการจัดการเรียนการสอนแบบmodule 

( S1-S5 + O1–O6 ) 

3.โครงการแลกเปลี่ยนนสิิตและเพิ่มพูน

ประสบการณในตางประเทศ 

( S1-S5 + O1 -O6 ) 

4.โครงการผลติหลักสูตรสองภาษาและหลักสตูร

นานาชาต ิ(S1-S5 + O1-O6 ) 

 โครงการ (WO) 

1. โครงการสนับสนุนคณาจารยทําวิจัย/

งานวชิาการ รวมกับองคกรทั้งในและ

ตางประเทศ 

( W2 ,W4 + O1 ,O3 ,O4 ) 

2. โครงการรวมผลิตบัณฑติกับองคกร

ภายในและภายนอก ( W1+O1 - O6 ) 

3. โครงการ Visiting professor  

( W2,W3 + O1,O2,O5 ) 

4. โครงการพัฒนาอาจารยจากนิสิตและ

ศิษยเกา (W3 + O1,O3,O4) 

 T1 ระบบการรับนสิิตที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 T2 อัตราการเกิดของประชากรลดลง สงผล

ใหจํานวนนักเรียนที่เขามาศึกษาตอนอยลง 

 T3 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยทีี่

รวดเร็ว 

 T4 แนวโนมของการเปดหลักสตูรของ

สถาบนัอ่ืน 

 T5 คาตอบแทนของบุคลากรไมสามารถ

แขงขันกับองคกรเอกชน 

 T6 มีหลักสูตรออนไลนหรือหลักสูตร

ทางเลือกอ่ืนๆของตางประเทศ 

 

โครงการ (ST) 

1.โครงการพัฒนาหลักสตูรทางเลือกอ่ืนๆ

สําหรับนสิิตทั้งในและตางประเทศ  

( S1-S5 + T1,T2,T5,T6 ) 

2.โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเทาทันตอ

กระแสการเปลี่ยนแปลง ( S1-S5 + T3,T4) 

 

 

โครงการ (WT) 

1.โครงการเชิญวิทยากรและผูเชีย่วชาญ

สายวชิาชีพ ( W1,W3 +T3 ) 

2.โครงการจางอาจารยชาวตางประเทศ

รายป ( W2-W4 + T3-T4) 

3.โครงการประชาสัมพันธวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

(W1 + T1,T2,T4,T6) 

4.ทุนสนบัสนนุการศึกษาตอในระดับที่

สูงข้ึน /ทุนวิจัย/คาตอบแทนการเผยแพร

บทความวจิยั /คาตอบแทนภาระงานสอน

เกิน (W2-W4 + T5) 



 

 

แผนกลยุทธ 5 ป ( พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 ) วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นกลยุทธท่ี 1 : ผลิตและพัฒนานิสิตท่ีมีคุณภาพและทันสมัย 

1. คุณภาพของนักเรียนท่ีเขา

มาศึกษามีคุณภาพในระดับดี 

1.นักเรียนท่ีผานการคัดเลือกอยางนอย 

รอยละ 75 มีเกรดเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.5 

2.นักเรียนรอยละ 75 มีคะแนน GAT  

ไมต่ํากวา 15,000 คะแนน 

1.การใหขอมูลของหลักสูตรตอ

นักเรียนกลุมเปาหมาย 

2.ใชกระบวนการคัดกรองท่ีมี

ประสิทธิภาพ  

( สอบสัมภาษณวิชาการ สอบปฏบัิติ และ

แฟมสะสมผลงาน ) 

 

- โครงการประชาสัมพันธวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

(  กิจกรรมเปดบานนวัตกรรม (open house) )  

2. สรางและพัฒนาหลักสูตร 

ท่ีไดมาตรฐาน 

1.หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน 

ของ สกอ. รอยละ 100 

2.หลักสูตรนานาชาติท่ีรวมมือกับสถาบัน

ตางประเทศไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึนจาก

หลักสูตรท่ีเปดสอน 1 หลักสูตร ภายใน  

5 ป 

1.ติดตาม กํากับ ประเมินผลหลักสูตร

ใหเปนไปตามมาตรฐานของสกอ. 

2.พัฒนาหลักสูตรท่ีมีความทันสมัยและ 

มีลักษณะท่ีเปนสหวิทยาการ 

3.สรางภาคีความรวมมือทางวิชาการ

ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

 

 

- โครงการสรางภาคีทางวิชาการท้ังในและตางประเทศ 

- โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  

- โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร/double 

degree /อบรมระยะสั้น 

- โครงการพัฒนาหลักสูตรทางเลือกอ่ืนๆสําหรับนิสิตท้ังใน

และตางประเทศ 

-โครงการจัดการเรียนการสอนแบบmodule 

-โครงการรวมผลิตบัณฑิตกับองคกรภายในและภายนอก 

-โครงการผลิตหลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรนานาชาติ 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 1.รอยละ 75 ของบัณฑิตท่ีสําเร็จ

การศึกษาไดงานหรือศึกษาตอภายใน   

1 ป 

2.ผูใชบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจมีความ 

พึงพอใจ คะแนนไมต่ํากวา 3.75 

3.นิสิตไดรับรางวัลหรือการยกยองจาก

องคกรภายนอก อยางนอย 10 รางวัล/ป 

1.พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 

คุณธรรม สิ่งแวดลอม และสราง

จิตสํานึกสาธารณะ  

- โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต  

( กิจกรรมศึกษาดูงานวิชาการเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณนอก

หองเรียน ) 

- โครงการนวัตกรรมรักษโลก 

- โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสราง

ทัศนคติท่ีดี 

- โครงการสงเสริมความรวมมือและพัฒนาประสบการณ

วิชาการและวิชาชีพแกนิสิตและศิษยเกา 

แผนงาน : ทุนพัฒนาศักยภาพนิสติ (ทุนเรียนดี ทุนจิตอาสา ทุนขาด

แคลนทุนทรัพย ทุนพัฒนานิสิตท่ีมีความตองการพิเศษ ทุนสนับสนุน 

การเผยแพรผลงานวิชาการและวิจัย และทุนประกวดผลงานนิสิต) 

-โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและเพ่ิมพูนประสบการณใน

ตางประเทศ 

-โครงการเชิญวิทยากรและผูเชี่ยวชาญสายวิชาชีพ 

 



 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นกลยุทธท่ี 2 : พัฒนางานวิชาการและงานวิจัย 

1. สงเสริม สนับสนุนการ

ทํางานวิจัยและงานวิชาการ

ของบุคลากร 

1. รอยละ 75 ของบุคลากรสายวิชาการ

ไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ

การวิจัยและพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

2. รอยละ 30 ของอาจารยประจําไดรับ

ทุนวิจัยและหรืองานสรางสรรคจาก

ภายในหรือภายนอกสถาบัน 

 

1. สนับสนุนทุนวิจัยและทุนพัฒนา

บุคลากร 

2. สนับสนุนใหมีความรวมมือทางการ

วิจัยและวิชาการกับองคกรภายในและ

ภายนอก 

 

- โครงการพัฒนาศักยภาพทางงานวิชาการและการวิจัย 

- โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  

แผนงาน : ทุนพัฒนาบุคลากร 

- โครงการวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

- โครงการสนับสนุนคณาจารยทําวิจัย/งานวิชาการ รวมกับ

องคกรท้ังในและตางประเทศ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเทาทันตอกระแสการ

เปลี่ยนแปลง 

2. พัฒนาผลงานวิชาการ 

งานวิจัยและงานสรางสรรค 

สูสาธารณะ 

1. ผลงานไดตีพิมพหรือเผยแพรสู

สาธารณะ อยางนอย 10 เรื่อง/ป 

2. พัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ

นวัตกรรมสื่อสารสังคม ใหเขาสูฐาน TCI 

กลุม 1  

 

1. พัฒนาบุคลากรดวยการอบรม 

สงเสริมการสรางผลงานทางวิชาการ 

เพ่ือเผยแพร 

2. พัฒนาผูดูแลระบบวารสารวิชาการ

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

- โครงการจางอาจารยชาวตางประเทศรายป 

- ทุนสนับสนุนการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน /ทุนวิจัย/

คาตอบแทนการเผยแพรบทความวิจัย /คาตอบแทนภาระ

งานสอนเกิน 

- โครงการพัฒนาอาจารยจากนิสิตและศิษยเกา 



 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นกลยุทธท่ี 3 : สรางองคความรูและโครงการบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพ 

1. สรางงานบริการวิชาการ

โดยใชองคความรูของ

วิทยาลัยฯ 

1. มีโครงการบริการวิชาการโดยใชองค

ความรูของวิทยาลัยไมต่ํากวา 1 

โครงการ/ป 

 

1. บูรณาการวิชาการกับการเรียน 

การสอน 

2. บูรณาการวิชาการกับการวิจัย 

นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค 

3. บูรณาการวิชาการกับการพัฒนา

ศักยภาพนิสิต 

 

- โครงการบริการวิชาการแกสังคม วิทยาลัยนวัตกรรม

สื่อสารสังคม 

 

ประเด็นกลยุทธท่ี  4 : สืบสานและทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ 

1. สนับสนุนใหบุคลากรและ

นิสิตเขารวมและดําเนินจัด

กิจกรรมทางดานวัฒนธรรม

และศิลปะ 

1. มีโครงการดานวัฒนธรรมและศิลปะ  

ไมต่ํากวา 3 โครงการ/ป 

2. นิสิตทุกหลักสูตรมีสวนรวมใน

กิจกรรมดานวัฒนธรรมและศิลปะ 

 

1. สงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากร

และนิสิตในการทํานุบํารุงวัฒนธรรม

และศิลปะ 

2. บูรณาการกิจกรรมดานทํานุบํารุง

วัฒนธรรมและศิลปะใหเปนสวนหนึง่ 

ของการเรียนการสอน 

- โครงการสืบสานทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ 

( กิจกรรมบูรณาการวัฒนธรรมและศิลปะกับการเรียน 

การสอน ) 

( กิจกรรมเสรมิประสบการณนอกหองเรียน ) 

- โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยและงานวิชาการเพ่ือสังคม 

 

 

ประเด็นกลยุทธท่ี  5 : พัฒนาระบบบริหารท่ีมีคุณภาพ 

1. สรางและปรับปรุงระบบ

การวางแผนและบริหารตาม

หลักธรรมาภิบาล 

1. มีการดําเนินงานดานการบริหาร 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

1.พัฒนาระบบกลไกของการบริหาร

และการบริหารบุคคล 

 

- โครงการพัฒนาระบบบริหาร 

 

  

 


