แผนกลยุทธ 5 ป (พ.ศ.2561-2565)
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิสัยทัศน์ (Vision)
เปนองคกรอันดับหนึ่งในดานสื่อและนวัตกรรมสื่อสารสังคม

พันธกิจ (Mission)
ผลิตบัณฑิต สรางงานวิชาการและงานสรางสรรค
บริการวิชาการแกชุมชน และทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม โดยคํานึงถึงคุณภาพ
ตระหนักในคุณธรรมและสิ่งแวดลอม ภายใตการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ค่ านิยม
Morality = คุณธรรมและจริยธรรม
Thainess = ความเปนไทย
Digital Literacy = รูทันดิจิทัล
Modern = ทันสมัย

การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWOT ANALYSIS
Cosci

S1 เปนหลักสูตรบูรณาการศาสตรและศิลป
เขากับยุคสมัยและมีการสอนแบบสองภาษา
S2 อาจารยและบุคลากรมีแนวคิดที่ทันสมัย
ใกลชิดนิสิตมีความทุมเทใหกับองคกรและมี
ประสบการณทางดานวิชาชีพ
S3 มีภาพลักษณขององคกรที่ทันสมัย
S4 มีงบประมาณเอื้อตอการพัฒนาวิทยาลัยฯ
ในทุกดาน
S5 มีการเรียนการสอนที่เนนความสมดุลทั้ง
ดานทฤษฎีและปฏิบัติโดยใหความสําคัญกับ
คุณธรรมและสิ่งแวดลอม

W1 มีพื้นที่จาํ กัดตอการจัดการเรียนการ
สอนปฏิบัติการอยางเต็มรูปแบบ
W2 ขาดแคลนอาจารยที่ดาํ รงตําแหนงทาง
วิชาการ
W3 ขาดแคลนอาจารยสายปฏิบัตกิ ารที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
W4 ขาดผลงานวิชาการที่ตีพิมพในระดับ
นานาชาติ

O1 มีการรวมมือกับองคกร มหาวิทยาลัยทั้ง
ในและตางประเทศ
O2 มหาวิทยาลัยตั้งอยูใจกลางเมืองมีการ
เดินทางหลากหลายชองทาง
O3 นโยบายภาครัฐทีส่ นับสนุนศาสตรดาน
นวัตกรรม เทคโนโลยีและการสือ่ สาร
O4 ศาสตรดานนวัตกรรม เทคโนโลยีและ
การสื่อสารอยูในความสนใจของนักเรียน
O5 คานิยมของผูปกครองที่นยิ มลงทุน
ทางดานการศึกษาในหลักสูตรสองภาษา
O6 มีนักศึกษาตางชาติใหความสนใจศึกษา
ตอในประเทศไทย

โครงการ (SO)

โครงการ (WO)
1. โครงการสนับสนุนคณาจารยทําวิจัย/
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับ
งานวิชาการ รวมกับองคกรทั้งในและ
ประกาศนียบัตร/double degree /อบรม
ตางประเทศ
ระยะสั้น ( S1-S5 + O1-O6)
2. โครงการจัดการเรียนการสอนแบบmodule ( W2 ,W4 + O1 ,O3 ,O4 )
2. โครงการรวมผลิตบัณฑิตกับองคกร
( S1-S5 + O1–O6 )
ภายในและภายนอก ( W1+O1 - O6 )
3.โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและเพิ่มพูน
3. โครงการ Visiting professor
ประสบการณในตางประเทศ
( W2,W3 + O1,O2,O5 )
( S1-S5 + O1 -O6 )
4.โครงการผลิตหลักสูตรสองภาษาและหลักสูตร 4. โครงการพัฒนาอาจารยจากนิสิตและ
ศิษยเกา (W3 + O1,O3,O4)
นานาชาติ (S1-S5 + O1-O6 )

T1 ระบบการรับนิสิตที่มีการเปลี่ยนแปลง
T2 อัตราการเกิดของประชากรลดลง สงผล
ใหจํานวนนักเรียนที่เขามาศึกษาตอนอยลง
T3 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่
รวดเร็ว
T4 แนวโนมของการเปดหลักสูตรของ
สถาบันอื่น
T5 คาตอบแทนของบุคลากรไมสามารถ
แขงขันกับองคกรเอกชน
T6 มีหลักสูตรออนไลนหรือหลักสูตร
ทางเลือกอื่นๆของตางประเทศ

โครงการ (ST)

โครงการ (WT)

1.โครงการพัฒนาหลักสูตรทางเลือกอื่นๆ
สําหรับนิสิตทั้งในและตางประเทศ
( S1-S5 + T1,T2,T5,T6 )
2.โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเทาทันตอ
กระแสการเปลี่ยนแปลง ( S1-S5 + T3,T4)

1.โครงการเชิญวิทยากรและผูเชีย่ วชาญ
สายวิชาชีพ ( W1,W3 +T3 )
2.โครงการจางอาจารยชาวตางประเทศ
รายป ( W2-W4 + T3-T4)
3.โครงการประชาสัมพันธวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม
(W1 + T1,T2,T4,T6)
4.ทุนสนับสนุนการศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้น /ทุนวิจัย/คาตอบแทนการเผยแพร
บทความวิจยั /คาตอบแทนภาระงานสอน
เกิน (W2-W4 + T5)

แผนกลยุทธ 5 ป ( พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 ) วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
ประเด็นกลยุทธที่ 1 : ผลิตและพัฒนานิสิตที่มีคุณภาพและทันสมัย
1. คุณภาพของนักเรียนที่เขา 1.นักเรียนที่ผานการคัดเลือกอยางนอย
มาศึกษามีคุณภาพในระดับดี รอยละ 75 มีเกรดเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.5
2.นักเรียนรอยละ 75 มีคะแนน GAT
ไมต่ํากวา 15,000 คะแนน

กลยุทธ
1.การใหขอมูลของหลักสูตรตอ
นักเรียนกลุมเปาหมาย
2.ใชกระบวนการคัดกรองที่มี
ประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- โครงการประชาสัมพันธวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
( กิจกรรมเปดบานนวัตกรรม (open house) )

( สอบสัมภาษณวิชาการ สอบปฏิบัติ และ
แฟมสะสมผลงาน )

2. สรางและพัฒนาหลักสูตร
ที่ไดมาตรฐาน

1.หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน
ของ สกอ. รอยละ 100
2.หลักสูตรนานาชาติที่รวมมือกับสถาบัน
ตางประเทศไดมาตรฐานเพิ่มขึ้นจาก
หลักสูตรที่เปดสอน 1 หลักสูตร ภายใน
5 ป

1.ติดตาม กํากับ ประเมินผลหลักสูตร
ใหเปนไปตามมาตรฐานของสกอ.
2.พัฒนาหลักสูตรที่มีความทันสมัยและ
มีลักษณะที่เปนสหวิทยาการ
3.สรางภาคีความรวมมือทางวิชาการ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ

- โครงการสรางภาคีทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ
- โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
- โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร/double
degree /อบรมระยะสั้น
- โครงการพัฒนาหลักสูตรทางเลือกอื่นๆสําหรับนิสิตทั้งใน
และตางประเทศ
-โครงการจัดการเรียนการสอนแบบmodule
-โครงการรวมผลิตบัณฑิตกับองคกรภายในและภายนอก
-โครงการผลิตหลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรนานาชาติ

3. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

1.รอยละ 75 ของบัณฑิตที่สําเร็จ
1.พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
การศึกษาไดงานหรือศึกษาตอภายใน
คุณธรรม สิ่งแวดลอม และสราง
1 ป
จิตสํานึกสาธารณะ
2.ผูใชบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจมีความ
พึงพอใจ คะแนนไมต่ํากวา 3.75
3.นิสิตไดรับรางวัลหรือการยกยองจาก
องคกรภายนอก อยางนอย 10 รางวัล/ป

- โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต
( กิจกรรมศึกษาดูงานวิชาการเพื่อเพิ่มพูนประสบการณนอก
หองเรียน )

- โครงการนวัตกรรมรักษโลก
- โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสราง
ทัศนคติที่ดี
- โครงการสงเสริมความรวมมือและพัฒนาประสบการณ
วิชาการและวิชาชีพแกนิสิตและศิษยเกา
แผนงาน : ทุนพัฒนาศักยภาพนิสติ (ทุนเรียนดี ทุนจิตอาสา ทุนขาด
แคลนทุนทรัพย ทุนพัฒนานิสิตทีม่ ีความตองการพิเศษ ทุนสนับสนุน
การเผยแพรผลงานวิชาการและวิจัย และทุนประกวดผลงานนิสิต)

-โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและเพิ่มพูนประสบการณใน
ตางประเทศ
-โครงการเชิญวิทยากรและผูเชี่ยวชาญสายวิชาชีพ

เปาประสงค
ตัวชี้วัด
ประเด็นกลยุทธที่ 2 : พัฒนางานวิชาการและงานวิจัย
1. สงเสริม สนับสนุนการ
1. รอยละ 75 ของบุคลากรสายวิชาการ
ทํางานวิจัยและงานวิชาการ ไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ของบุคลากร
การวิจัยและพัฒนาทักษะวิชาชีพ
2. รอยละ 30 ของอาจารยประจําไดรับ
ทุนวิจัยและหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในหรือภายนอกสถาบัน

2. พัฒนาผลงานวิชาการ
งานวิจัยและงานสรางสรรค
สูสาธารณะ

1. ผลงานไดตีพิมพหรือเผยแพรสู
สาธารณะ อยางนอย 10 เรื่อง/ป
2. พัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ
นวัตกรรมสื่อสารสังคม ใหเขาสูฐาน TCI
กลุม 1

กลยุทธ
1. สนับสนุนทุนวิจัยและทุนพัฒนา
บุคลากร
2. สนับสนุนใหมีความรวมมือทางการ
วิจัยและวิชาการกับองคกรภายในและ
ภายนอก

1. พัฒนาบุคลากรดวยการอบรม
สงเสริมการสรางผลงานทางวิชาการ
เพื่อเผยแพร
2. พัฒนาผูดูแลระบบวารสารวิชาการ
นวัตกรรมสื่อสารสังคม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- โครงการพัฒนาศักยภาพทางงานวิชาการและการวิจัย
- โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
แผนงาน : ทุนพัฒนาบุคลากร

- โครงการวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
- โครงการสนับสนุนคณาจารยทําวิจัย/งานวิชาการ รวมกับ
องคกรทั้งในและตางประเทศ
- โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเทาทันตอกระแสการ
เปลี่ยนแปลง
- โครงการจางอาจารยชาวตางประเทศรายป
- ทุนสนับสนุนการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น /ทุนวิจัย/
คาตอบแทนการเผยแพรบทความวิจัย /คาตอบแทนภาระ
งานสอนเกิน
- โครงการพัฒนาอาจารยจากนิสิตและศิษยเกา

เปาประสงค
ตัวชี้วัด
กลยุทธ
ประเด็นกลยุทธที่ 3 : สรางองคความรูและโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ
1. สรางงานบริการวิชาการ 1. มีโครงการบริการวิชาการโดยใชองค 1. บูรณาการวิชาการกับการเรียน
โดยใชองคความรูของ
ความรูของวิทยาลัยไมต่ํากวา 1
การสอน
วิทยาลัยฯ
โครงการ/ป
2. บูรณาการวิชาการกับการวิจัย
นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค
3. บูรณาการวิชาการกับการพัฒนา
ศักยภาพนิสิต
ประเด็นกลยุทธที่ 4 : สืบสานและทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
1. สนับสนุนใหบุคลากรและ 1. มีโครงการดานวัฒนธรรมและศิลปะ
นิสิตเขารวมและดําเนินจัด
ไมต่ํากวา 3 โครงการ/ป
กิจกรรมทางดานวัฒนธรรม 2. นิสิตทุกหลักสูตรมีสวนรวมใน
และศิลปะ
กิจกรรมดานวัฒนธรรมและศิลปะ

ประเด็นกลยุทธที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ
1. สรางและปรับปรุงระบบ 1. มีการดําเนินงานดานการบริหาร
การวางแผนและบริหารตาม ตามหลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาล

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- โครงการบริการวิชาการแกสังคม วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม

1. สงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากร
และนิสิตในการทํานุบํารุงวัฒนธรรม
และศิลปะ
2. บูรณาการกิจกรรมดานทํานุบํารุง
วัฒนธรรมและศิลปะใหเปนสวนหนึง่
ของการเรียนการสอน

- โครงการสืบสานทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ

1.พัฒนาระบบกลไกของการบริหาร
และการบริหารบุคคล

- โครงการพัฒนาระบบบริหาร

( กิจกรรมบูรณาการวัฒนธรรมและศิลปะกับการเรียน
การสอน )
( กิจกรรมเสริมประสบการณนอกหองเรียน )

- โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยและงานวิชาการเพื่อสังคม

