แผนกลยุทธ์ , ปี ( พ.ศ. 3,45 -3,4, )
วิทยาลัยนวัตกรรมสืAอสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิสัยทัศน์
เป็ นองค์กรอันดับหนึ0 งในด้านสื0อและนวัตกรรม
สื0อสาร ที0ตระหนักในคุณธรรมและสิ0งแวดล้อม

พันธกิจ
ผลิตบัณฑิต สร้างงานวิชาการ งานวิจยั และ
บริการวิชาการแก่ชมุ ชนโดยคํานึ งถึงคุณภาพ
ตระหนักในคุณธรรมและสิ0งแวดล้อม ภายใต้การ
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ค่ านิยม
Morality : คุณธรรมและจริยธรรม
Thainess : ความเป็ นไทย
Digital Literacy : รู้ทนั ดิจิทลั
Modern : ทันสมัย

ประเด็นกลยุทธ์
ประเด็นกลยุทธ.ที่ 1 : ผลิตและพัฒนานิสิตที่มีคุณภาพและทันสมัย
ประเด็นกลยุทธ.ที่ 2 : พัฒนางานวิชาการและงานวิจัย
ประเด็นกลยุทธ.ที่ 3 : สรGางองค.ความรูGและโครงการบริการที่มีคุณภาพ
ประเด็นกลยุทธ.ที่ 4 : สืบสานและทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ
ประเด็นกลยุทธ.ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ

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

ตัวชี0วดั

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
ประเด็นกลยุทธ*ที่ 1 : ผลิตและพัฒนานิสิตที่มีคุณภาพและทันสมัย
1.คุณภาพของ 1.นักเรียนที่ผ?าน 1.การให5ข5อมูลของ
Ø โครงการ
ประชาสัมพันธZ
นักเรียนที่เข5ามา การคัดเลือกอย?าง หลักสูตรต?อนักเรียน
น5
อ
ยร5
อ
ยละ
75
กลุ
ม
?
เปU
า
หมาย
วิ
ท
ยาลั
ย
นวั
ต
กรรม
ศึกษามีคุณภาพ
มีเกรดเฉลี่ยไม?ต่ำ 2.ใช5กระบวนการคัด
สื่อสารสังคม
ในระดับดี
กว?า 2.5
กรองที่มีประสิทธิภาพ ( กิจกรรมเป`ดบ5าน
2.นักเรียนร5อยละ ( สอบสัมภาษณZวิชาการ นวัตกรรม Open
75 มีคะแนน GAT สอบปฏิบัติ และแฟUม house )
ไม?ต่ำกว?า 15,000 สะสมผลงาน )
คะแนน

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

ตัวชี0วดั

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
ประเด็นกลยุทธ*ที่ 1 : ผลิตและพัฒนานิสิตที่มีคุณภาพและทันสมัย
2. สร&างและ 1.หลักสูตรเป>นไปตาม 1.ติดตาม กำกับ ประเมินผล Ø โครงการสร&าง
ภาคีทางวิชาการทั้ง
พัฒนาหลักสูตร มาตรฐานของ สกอ. หลักสูตรให&เป>นไปตาม
ร&อยละ 100
มาตรฐานของสกอ.
ในและตE
า
งประเทศ
ที่ได&มาตรฐาน 2.หลักสูตรนานาชาติ 2.พัฒนาหลักสูตรที่มีความ
Ø โครงการพัฒนา
ที่รEวมมือกับสถาบัน ทันสมัยและมีลักษณะที่
และปรับปรุง
ตEางประเทศได&
เป>นสหวิทยาการ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
3.สร&างภาคีความรEวมมือ
หลักสูตร
จากหลักสูตรที่เปNด
สอน 1 หลักสูตร
ภายใน 5 ปR

กลยุทธ์

ทางวิชาการทั้งในประเทศ
และตEางประเทศ

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

ตัวชี0วดั

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
ประเด็นกลยุทธ*ที่ 1 : ผลิตและพัฒนานิสิตที่มีคุณภาพและทันสมัย
1.พัฒนาศักยภาพทาง
Ø โครงการพัฒ นา
3. ผลิตบัณฑิต 1.ร7อยละ 75 ของ
บัณ ฑิตที่สำเร็จ
ศักยภาพนิสิต
วิชาการ คุณธรรม
ที่มีคุณภาพ
( กิจกรรมศึกษาดูงาน
การศึกษาได7งานหรือ
ศึกษาตMอภายใน 1 ปP
2.ผู7ใช7บัณ ฑิตที่ตอบแบบ
สำรวจมีความพึงพอใจ
คะแนนไมMต่ำกวMา 3.75
3.นิสิตได7รับรางวัลหรือ
การยกยMองจากองคVกร
ภายนอก อยMางน7อย
5 รางวัล/ปP

กลยุทธ์

สิ่งแวดล7อม และสร7าง
จิตสำนึกสาธารณะ

วิชาการเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณVนอก
ห7องเรียน )
Ø โครงการนวัตกรรม
รักษVโลก
Ø โครงการสMงเสริม
คุณ ธรรม จริยธรรมและ
เสริมสร7างทัศนคติที่ดี

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

ตัวชี0วดั

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
ประเด็นกลยุทธ*ที่ 1 : ผลิตและพัฒนานิสิตที่มีคุณภาพและทันสมัย
3. ผลิตบัณฑิต 1.ร;อยละ 75 ของบัณฑิต 1.พัฒนาศักยภาพ Ø โครงการส6งเสริมความร6วมมือ
ที่สำเร็จการศึกษาได;งาน ทางวิชาการ
และพัฒ นาประสบการณXวิชาการ
ที่มีคุณภาพ
หรือศึกษาต6อภายใน
และวิชาชีพแก6นิสิตและศิษยXเก6า
คุณธรรม
1 ปR
(ต6อ)
สิ่งแวดล;อม
2.ผู;ใช;บัณ ฑิตที่ตอบแบบ
สำรวจมีความพึงพอใจ
คะแนนไม6ต่ำกว6า 3.75
3.นิสิตได;รับรางวัลหรือ
การยกย6องจากองคXกร
ภายนอก อย6างน;อย
5 รางวัล/ปR

กลยุทธ์

และสร;างจิตสำนึก
สาธารณะ

แผนงาน : ทุน พัฒ นาศัก ยภาพนิส ิต
(ทุน เรีย นดี ทุนจิตอาสา ทุน ขาดแคลนทุน
ทรัพ ยX ทุนพัฒ นานิส ิตที่ม ีค วามต;อ งการ
พิเศษ ทุนสนับ สนุน การเผยแพร6ผ ลงาน
วิช าการและวิจ ัย และทุนประกวด
ผลงานนิส ิต)

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

ตัวชี0วดั

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ประเด็นกลยุทธ*ที่ 2 : พัฒนางานวิชาการและงานวิจัย
1. ร=อยละ 75 ของ
1. สนับสนุนทุน Ø โครงการพัฒนา
1. ส%งเสริม
บุคลากรสายวิชาการได=รับ วิจัยและทุนพัฒนา
ศักยภาพทางงาน
สนับสนุนการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ
บุคลากร
วิชาการและการวิจัย
เกี
ย
่
วกั
บ
การวิ
จ
ย
ั
และ
ทำงานวิจัยและ
2. สนับสนุนให=มี
พัฒ นาทักษะวิชาชีพ
งานวิชาการของ 2. ร=อยละ 30 ของอาจารยM ความร%วมมือ
ประจำได=รับทุนวิจัยและ ทางการวิจัยและ
บุคลากร
หรืองานสร=างสรรคMจาก
ภายในหรือภายนอก
สถาบัน

วิชาการกับองคMกร
ภายในและ
ภายนอก

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

ตัวชี0วดั

กลยุทธ์

ประเด็นกลยุทธ*ที่ 2 : พัฒนางานวิชาการและงานวิจัย
1. ผลงานได6ตีพิมพ8 1. พัฒนาบุคลากร
2. พัฒนา
ด6วยการอบรม
ผลงานวิชาการ หรือเผยแพร:สู:
ส:งเสริมการสร6าง
สาธารณะ
อย:
า
งน6
อ
ย
งานวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการ
10 เรื่อง/ปK
งานสร6างสรรค8
2. พัฒนาคุณภาพ เพื่อเผยแพร:
สู:สาธารณะ
2. พัฒนาผู6ดูแลระบ
วารสารวิชาการ
นวัตกรรมสื่อสาร
สังคม ให6เข6าสู:ฐาน
TCI กลุ:ม 1

วารสารวิชาการ
นวัตกรรมสื่อสาร
สังคม

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
Ø โครงการประชุม
วิชาการนานาชาติ

แผนงาน : ทุนพัฒนาบุคลากร

Ø โครงการ
วารสารวิชาการ
นวัตกรรมสื่อสารสังคม

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

ตัวชี0วดั

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
ประเด็นกลยุทธ*ที่ 3 : สรLางองค*ความรูLและโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ
1. สร&างงาน 1. มีโครงการบริการ 1. บูรณาการวิชาการ Ø โครงการบริการ
กับการเรียนการสอน วิชาการแก?สังคม
บริการวิชาการ วิชาการโดยใช&องค5 2. บูรณาการวิชาการ
วิทยาลัยนวัตกรรม
โดยใช&องค5
ความรู&ของวิทยาลัย กับการวิจัย
สื่อสารสังคม
นวั
ต
กรรม
หรื
อ
งาน
ความรู&ของ
ไม?ต่ำกว?า 1
สร&างสรรค5
วิทยาลัยฯ
โครงการ/ปE
3. บูรณาการวิชาการ
กับการพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

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

ตัวชี0วดั

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
ประเด็นกลยุทธ์ ที่ 4 : สืบสานและทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ
1. สนับสนุนให+ 1. มีโครงการด+าน 1. ส7งเสริมการมีส7วน Ø โครงการสืบสาน
ร7วมของบุคลากรและ ทำนุบำรุงวัฒนธรรมและ
วั
ฒ
นธรรมและศิ
ล
ปะ
บุคลากรและ
นิสิตในการทำนุบำรุง
ไม7ต่ำกว7า 3
ศิลปะ
นิสิตเข+าร7วมและ โครงการ/ปI
วัฒนธรรมและศิลปะ
Øโครงการวันสถาปนา
2.
บู
ร
ณาการ
2. นิสิตทุกหลักสูตรมี
ดำเนินจัด
กิจกรรมด+านทำนุ วิทยาลัย
กิจกรรมทางด+าน ส7วนร7วมในกิจกรรม บำรุงวัฒนธรรมและ
วัฒนธรรมและ ด+านวัฒนธรรมและ ศิลปะให+เปNนส7วน
ศิลปะ
หนึ่งของการเรียน
ศิลปะ
การสอน

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

ตัวชี0วดั

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ประเด็นกลยุทธ*ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ
1.มีการดำเนินงาน 1.พัฒนาระบบ Ø โครงการพัฒนา
1. สร&างและ
ระบบบริหาร
ปรับปรุงระบบ ด&านการบริหารตาม กลไกของการ
หลักธรรมาภิบาล บริหารและ
การวางแผนและ
การบริหารบุคคล
บริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล

