
 

 

 

 

 

 

แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

เป็นองค์กรการศึกษาชั้นน าของประเทศไทยในด้านสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 

ที่ตระหนักในคุณธรรมและสังคม 

 

 

 

 
 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างงานวิชาการ งานวิจยั และงานสร้างสรรค์  

มุ่งสู่สากล บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยค านึงถึงคุณภาพ   
ตระหนักในคุณธรรมและสังคม บริหารจัดการภายใต้การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 

 
 
Modern = ทันสมัย 
Integrity = คุณธรรมและจริยธรรม 
Thainess = ความเป็นไทย 
Creativity = ความคิดสร้างสรรค์ 
Digital Literacy = รู้ทันดิจิทัล 
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พนัธกจิ (Mission) 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

 



 

 

 

 

SWOT ANALYSIS 

Cosci 

  S1 เป็นหลักสูตรบูรณาการศาสตร์และศิลป์ 
เข้ากับยุคสมัยและมีการสอนแบบสองภาษา 
S2 อาจารย์และบุคลากรมีแนวคิดที่ทันสมัย
ใกล้ชิดนิสิตมีความทุ่มเทให้กับองค์กรและมี
ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ 
S3 มีภาพลักษณ์ขององค์กรที่ทันสมัย 
S4 มีงบประมาณเอ้ือต่อการพัฒนาวิทยาลัยฯ
ในทุกด้าน 
S5 มีการเรียนการสอนที่เน้นความสมดุลทั้ง
ด้านทฤษฎีและปฏบิัติโดยให้ความส าคัญกบั
คุณธรรมและสังคม 

W1 มีพื้นที่จ ากัดต่อการจัดการเรียนการ
สอนปฏิบัติการอย่างเต็มรูปแบบ 
W2 ขาดแคลนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 
W3 ขาดแคลนอาจารย์สายปฏบิัติการที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 
W4 ขาดผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาต ิ
W5 ขาดหลักสูตรนานาชาต ิ
W6 ขาดหลักสูตรระยะสั้น (Up Skill - Re 
Skill) และหลักสูตรออนไลน ์

 
O1 มีการร่วมมือกับองค์กร มหาวิทยาลัยทั้ง
ในและต่างประเทศ 
O2 มหาวิทยาลยัตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีการ
เดินทางหลากหลายช่องทาง 
O3 นโยบายภาครัฐทีส่นบัสนุนศาสตร์ด้าน
นวัตกรรม เทคโนโลยีและการสือ่สาร  
O4 ศาสตร์ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและ
การสื่อสารอยู่ในความสนใจของนักเรียน 
O5 ค่านิยมของผู้ปกครองที่นยิมลงทุน
ทางดา้นการศึกษาในหลักสูตรสองภาษา 
O6 แน้มโน้มการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพิ่มสูงขึ้น 

โครงการ (SO) 

1. โครงการพัฒนาหลักสตูรระดบั
ประกาศนียบัตร/double degree /อบรม
ระยะสั้น ( S1-S5 + O1 ) 
2. โครงการจัดการเรียนการสอนแบบmodule 
( S1-S5 + O1 ) 
3.โครงการแลกเปลี่ยนนสิิตและเพิ่มพูน
ประสบการณ์ในต่างประเทศ 
( S1-S5 + O1 ) 
4.โครงการผลิตหลักสูตรสองภาษาและหลักสตูร
นานาชาติ ( S1-S5 + O1 ) 

โค โครงการ (WO) 
1. โครงการสนับสนุนคณาจารย์ท าวิจัย/
งานวชิาการ ร่วมกับองค์กรทั้งในและ
ต่างประเทศ 
( W2 ,W4 + O1 ,O3 ,O4 ) 
2. โครงการร่วมผลิตบัณฑติกับองค์กร
ภายในและภายนอก ( W1+O1 ) 
3. โครงการ Visiting professor  
( W2,W3 + O1,O2,O5 ) 
4. โครงการพัฒนาอาจารย์จากนิสิตและ
ศิษย์เก่า (W3 + O1,O3,O4) 

 T1 ระบบการรับนสิิตที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 T2 อัตราการเกิดของประชากรลดลง 
แนวโน้มคา่นิยมได้รับวฒุิการศึกษาลดลง
ส่งผลให้จ านวนนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อ
น้อยลง 
 T3 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยทีี่
รวดเร็ว 
 T4 แนวโน้มของการเปิดหลักสตูรของ
สถาบนัอ่ืน 
 T5 ค่าตอบแทนของบุคลากรไม่สามารถ
แข่งขันกับองค์กรเอกชน 
 T6 มีหลักสูตรออนไลน์หรือหลักสูตร
ทางเลือกอ่ืนๆของต่างประเทศ 
 

โครงการ (ST) 

1.โครงการพัฒนาหลักสตูรทางเลือกอ่ืนๆ
ส าหรับนสิิตทั้งในและตา่งประเทศ  
( S1-S5 + T1,T2,T5,T6 ) 
2.โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เท่าทันต่อ
กระแสการเปลี่ยนแปลง ( S1-S5 + T3,T4) 
 

 

โครงการ (WT) 

1.โครงการเชิญวิทยากรและผู้เชีย่วชาญ
สายวชิาชีพ ( W1,W3 +T3 ) 
2.โครงการจ้างอาจารยช์าวตา่งประเทศ
รายปี ( W2-W4 + T3-T4) 
3.โครงการประชาสัมพันธว์ิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม 
(W1 + T1,T2,T4,T6) 
4.ทุนสนบัสนนุการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น /ทนุวิจัย/คา่ตอบแทนการเผยแพร่
บทความวิจยั /ค่าตอบแทนภาระงานสอน
เกิน (W2-W4 + T5) 



 

 

แผนกลยุทธ์ 5 ปี ( พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 ) วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนานิสิตที่มีคุณภาพและทันสมัย 
1. คุณภาพของนักเรียนทีเ่ข้า
มาศึกษามีคุณภาพในระดับดี 

1.นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกอย่างน้อย 
ร้อยละ 75 มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.5 
2.นักเรียนร้อยละ 75 มีคะแนน GAT  
ไม่ต่ ากว่า 18,000 คะแนน (เฉพาะรอบ
รับที่มีการใช้คะแนน เปลี่ยนแปลงตาม 
ทปอ.) 
3.นักเรียนที่มีทักษะพิเศษที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชา หรือภาษา หรือได้รับรางวัล
ระดับชาติ หรือนานาชาติเหรือเป็นที่
ยอมรับของสังคมและวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของแผนการรับนิสิต 

1.การให้ข้อมูลของหลักสูตรต่อ
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
2.ใช้กระบวนการคัดกรองที่มี
ประสิทธิภาพ  
( สอบสัมภาษณ์วิชาการ สอบปฏบิัติ และ
แฟ้มสะสมผลงาน ) 

 

- โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  
(  กิจกรรมเปิดบ้านนวัตกรรม (open house) )  
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค้นหานักเรียนท่ีมศีักยภาพสูงด้าน
ทักษะนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
( กิจกรรม Cosci New Seed ) 
 

2. สร้างและพัฒนาหลักสูตร 
ทีท่ันสมัยได้มาตรฐาน 

1.หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน 
ของ สกอ. ร้อยละ 100 
2.หลักสูตรนานาชาติทีร่่วมมือกับสถาบัน
ต่างประเทศได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้นจาก
หลักสูตรที่เปิดสอน 1 หลักสูตร ภายใน  
5 ปี 

1.ติดตาม ก ากับ ประเมินผลหลักสูตร
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสกอ. 
2.พัฒนาหลักสูตรที่มีความทันสมัยและ 
มีลักษณะที่เป็นสหวิทยาการ 
3.สร้างภาคีความร่วมมือทางวิชาการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

- โครงการสร้างภาคีทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
- โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  
- โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร/double 
degree /อบรมระยะสั้น 
- โครงการพัฒนาหลักสูตรทางเลือกอ่ืนๆส าหรับนิสิตทั้งใน
และต่างประเทศ 



 

 

 

 

 

3.มีการปรับปรุงเนื้อหา หรือรูปแบบการ
เรียนการสอน (ทุกปี) 

 
 

-โครงการจัดการเรียนการสอนแบบmodule 
-โครงการร่วมผลิตบัณฑิตกับองค์กรภายในและภายนอก 
-โครงการผลิตหลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรนานาชาติ 

3. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1.ร้อยละ 75 ของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาได้งานหรือศึกษาต่อภายใน   
1 ปี 
2.ผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจมีความ 
พึงพอใจ คะแนนไม่ต่ ากว่า 3.75 
3.นิสิตได้รับรางวัลหรือการยกย่องจาก
องค์กรภายนอก อย่างน้อย 10 รางวัล/ปี 

1.พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 
คุณธรรม สิ่งแวดล้อม และสร้าง
จิตส านึกสาธารณะ  

- โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต  
( กิจกรรมศึกษาดูงานวิชาการเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์นอก
ห้องเรียน ) 

- โครงการนวัตกรรมรักษ์โลก 
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้าง
ทัศนคติที่ดี 
- โครงการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาประสบการณ์
วิชาการและวิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า 
แผนงาน : ทุนพัฒนาศักยภาพนิสติ (ทุนเรียนดี ทุนจิตอาสา ทุนขาด
แคลนทุนทรัพย์ ทุนพัฒนานิสิตทีม่ีความต้องการพิเศษ ทุนสนับสนนุ 
การเผยแพร่ผลงานวิชาการและวจิัย และทุนประกวดผลงานนสิิต) 

-โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและเพ่ิมพูนประสบการณ์ใน
ต่างประเทศ 

-โครงการเชิญวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญสายวิชาชีพ 
 



 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนางานวิชาการและงานวิจัย 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการ
ท างานวิจัยและงานวิชาการ
ของบุคลากร 

1. ร้อยละ 75 ของบุคลากรสายวิชาการ
ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การวิจัยและพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
2. ร้อยละ 30 ของอาจารย์ประจ าได้รับ
ทุนวิจัยและหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในหรือภายนอกสถาบัน 
 

1. สนับสนุนทุนวิจัยและทุนพัฒนา
บุคลากร 
2. สนับสนุนให้มีความร่วมมือทางการ
วิจัยและวิชาการกับองค์กรภายในและ
ภายนอก 
 

- โครงการพัฒนาศักยภาพทางงานวิชาการและการวิจัย 
- โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
แผนงาน : ทุนพัฒนาบุคลากร 

- โครงการวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

- โครงการสนับสนุนคณาจารย์ท าวิจัย/งานวิชาการ ร่วมกับ
องค์กรทั้งในและต่างประเทศ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เท่าทันต่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลง 

2. พัฒนาผลงานวิชาการ 
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
สู่สาธารณะ 

1. ผลงานได้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่สู่
สาธารณะ อย่างน้อย 10 เรื่อง/ปี 
2. พัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ
นวัตกรรมสื่อสารสังคม ให้เข้าสู่ฐาน TCI 
กลุ่ม 1  
 

1. พัฒนาบุคลากรด้วยการอบรม 
ส่งเสริมการสร้างผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือเผยแพร่ 
2. พัฒนาผู้ดูแลระบบวารสารวิชาการ
นวัตกรรมสื่อสารสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศรายปี 

- ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น /ทุนวิจัย/

ค่าตอบแทนการเผยแพร่บทความวิจัย /ค่าตอบแทนภาระ

งานสอนเกิน 

- โครงการพัฒนาอาจารย์จากนิสิตและศิษย์เก่า 



 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 : สร้างองค์ความรู้และโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ 
1. สร้างงานบริการวิชาการ
โดยใช้องค์ความรู้ของ
วิทยาลัยฯ 

1. มโีครงการบริการวิชาการโดยใช้องค์
ความรู้ของวิทยาลัยไม่ต่ ากว่า 1 
โครงการ/ปี 
 

1. บูรณาการวิชาการกับการเรียน 
การสอน 
2. บูรณาการวิชาการกับการวิจัย 
นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ 
3. บูรณาการวิชาการกับการพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 
 

- โครงการบริการวิชาการแก่สังคม วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม 
 

ประเด็นกลยุทธ์ที่  4 : สืบสานและท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ 
1. สนับสนุนให้บุคลากรและ
นิสิตเข้าร่วมและด าเนินจัด
กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม
และศิลปะ 

1. มโีครงการด้านวัฒนธรรมและศิลปะ  
ไม่ต่ ากว่า 3 โครงการ/ปี 
2. นิสิตทุกหลักสูตรมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมด้านวัฒนธรรมและศิลปะ 
 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร
และนิสิตในการท านุบ ารุงวัฒนธรรม
และศิลปะ 
2. บูรณาการกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
วัฒนธรรมและศิลปะให้เป็นส่วนหนึ่ง 
ของการเรียนการสอน 

- โครงการสืบสานท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ 
( กิจกรรมบูรณาการวัฒนธรรมและศิลปะกับการเรียน 
การสอน ) 
( กิจกรรมเสรมิประสบการณ์นอกห้องเรียน ) 

- โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยและงานวิชาการเพ่ือสังคม 
 

 
ประเด็นกลยุทธ์ที่  5 : พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ 

1. สร้างและปรับปรุงระบบ
การวางแผนและบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล 

1. มีการด าเนินงานด้านการบริหาร 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

1.พัฒนาระบบกลไกของการบริหาร
และการบริหารบุคคล 
 

- โครงการพัฒนาระบบบริหาร 
 

  

 


