
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
แผนพัฒนา

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)



ทิศทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนตามหลัก BSC

พัฒนากลยุทธ์ทางการเงิน และมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการ
ออกนอกระบบ

พัฒนาหลักสูตรใหม่ สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าเก่า และ
สร้างฐานลูกค้าใหม่

พัฒนาระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพภายในคณะฯ

น าแนวคิด KM มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร การจัดการศึกษา 
และการปฏิบัติงาน

ประสิทธิผล

คุณภาพ

ประสิทธิภาพ

การพัฒนา



ทิศทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนตามหลัก BSC

• มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth)
Objective KPI Baseline Targets Initiatives

น าแนวคิดการ
จัดการความรู้ 
(Knowledge 
Management
-KM) มาใช้ใน
การพัฒนา
บุคลากร การ
จัดการศึกษา 
และการ
ปฏิบัติงาน

- จ านวนองค์
ความรู้ทาง
สื่อสารมวลชน

- การพัฒนา
ความสามารถ
ทางวิชาชีพ
ให้แก่
คณาจารย์และ
นักศึกษา

ปี 2561

ปี 2561

ปีละ 
3 เรื่อง

- อาจารย์
1 ครั้ง/ปี
- ชั่วโมง
กิจกรรม
ของ

นักศึกษา

1. พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยของ
อาจารย์

2. สนับสนุน ส่งเสริมการท าผลงานทางวิชาการเพื่อเพิ่มจ านวน
อาจารย์ที่ได้ต าแหน่งทางวิชาการ

3. พัฒนาความสามารถการท างานของพนักงานในด้านต่างๆ ให้มี
เพิ่มขึ้น

4. มีคลังความรู้จากการจัดการความรู้ทางสื่อสารมวลชน (KM)



•การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

คุณลักษณะอาจารย์

ที่พึงประสงค์

มี
ประสบการณ์
และทักษะ
วิชาชพี

ศักยภาพ
การจัดการ
เรียนการ
สอน

การวิจัยและ
การ

น าเสนอ
ผลงาน

คุณลักษณะบุคลากร
สายสนับสนุนที่พึงประสงค์

สมรรถนะ
ในการ
ท างาน

การท างาน
ร่วมกัน

ความ
เชี่ยวชาญ
ในงาน

ทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ

ทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ



ทิศทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนตามหลัก BSC

• มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process)
Objective KPI Baseline Targets Initiatives

พัฒนาระบบ
การท างานที่มี
ประสิทธิภาพ
ภายในคณะฯ

- ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ
จากส่วน
งานต่างๆ 
ของคณะฯ 
เพิ่มขึ้น

ปี 2561 ไม่ต่ ากว่า
80%

1. ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อน าผลมาพัฒนา (R&D) หลักสูตรใหม่ที่
ตอบสนองความพอใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

2. จัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence-COE) ภายใต้ชื่อ 
“ศูนย์พัฒนาการสื่อสารเพื่อธุรกิจและสังคม” เพื่อหารายได้ในลักษณะ
ศูนย์ลงทุน (Investment Center) และบ่มเพาะความสามารถทาง
วิชาชีพให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา

3. พัฒนาการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)
4. จัดกิจกรรมหรือช่องทางสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าและ
ผู้ปกครอง

5. ให้ความส าคัญในการน าแนวคิดการตลาดและการสร้างตราสินค้า 
(Branding) มาใช้ในการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย



•ระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence-COE)

“ศูนย์พัฒนาการสื่อสารเพื่อธุรกิจและสังคม”

การวิจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร 
การผลิตเอกสารและต ารา สนับสนุนภาคธุรกิจ SMEs และสังคม

สะสมองค์ความรู้ และความช านาญจากการท าศูนย์ COE ไปใช้
ในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
และหลักสูตรต่อเนื่อง หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรบูรณาการ

การบริการวิชาการและบริการสังคม เช่น การฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้น 
การเป็นที่ปรึกษา ฯลฯ

การบ่มเพาะความสามารถทาง
วิชาชพีใหแ้ก่คณาจารย์และนกัศกึษา
- การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและ
ระบบบริหารงานวิจัยด้านการสื่อสาร 
เจาะลึกประเด็นทางธุรกิจและสังคม

- แสวงหาความร่วมมือด้านวิชาการ 
วิชาชีพ และการวิจัย กับภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และวิสาหกิจ
ชุมชน

- จัดกิจกรรมหรือช่องทางสื่อสาร
เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า
และผู้ปกครองเพื่อช่วยหากลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย

- การสร้างตราสินค้า (Branding) 
มาใช้ในการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย



ทิศทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนตามหลัก BSC

• มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective)
Objective KPI Baseline Targets Initiatives

พัฒนา
หลักสูตรใหม่  
สร้าง
ความสัมพันธ์
กับกลุ่ม
ลูกค้าเก่า  
และสร้างฐาน
ลูกค้าใหม่

- ป.ตรี
(ต่อเนื่อง)

- ป.ตรี 4 ปี

- ป.โท

- หลักสูตร
ระยะสั้น

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2562

ปี 2561

1 
หลักสูตร

1 
หลักสูตร

1 
หลักสูตร

เพิ่มขึ้นปีละ
1

หลักสูตร

1. พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโทที่ตรงความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

2. น าองค์ความรู้ที่คณะฯ จัดท าหลักสูตรระยะสั้นเพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจ SMEs 
และสังคม 

3. มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ผู้ปกครอง โดยใช้หลักการจัดการ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)

4. แสวงหากลุ่มลูกค้า ใหม่ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การท า MOU ร่วมกับ
สถาบันการศึกษาที่เป็นเป้าหมาย  การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านโครงการประกวดที่คณะฯ จัดขึ้น ฯลฯ

5. มีอัตราส่วนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อท่ีคณะฯ เพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี



•กลุ่มลูกค้าของคณะฯ

ลูกค้าที่ท าให้เกิดรายได้
• นักศึกษา
• ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน และวิสาหกิจ
ชุมชน

• หน่วยงาน/บุคคลทั่วไป
(เช่าทรัพยากร, หลักสูตร
ระยะสั้น) 

ลูกค้าที่สนับสนุน
• ศิษย์เก่า
• ผู้ปกครอง
• องค์กรภายนอกที่มีความ
ร่วมมือกับคณะ (MOU)

• สถานประกอบการ



ทิศทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนตามหลัก BSC

• มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective)

Objective KPI Baseline Targets Initiatives

พัฒนาแผน
กลยุทธ์ทาง
การเงิน และมี
รายได้เพิ่มขึ้น
เพื่อรองรับการ
ออกนอกระบบ

รายได้เพิ่มข้ึน
เทียบกับปีที่
ผ่านมา

ปี 2561 7.5% 1. จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะฯ โดยมุ่งเน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการเงินของคณะฯ ให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

2. การหารายได้จะให้ความส าคัญด้านผลตอบแทนจากการลงทุน
เป็นหลัก

3. ลดต้นทุนในการด าเนินงานต่างๆ เพื่อเพิ่มผลก าไรให้มีมากขึ้น
4. เพิ่มรายได้จากค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมทางการศึกษาโดยรับ
จ านวนนักศึกษาต่อห้องเพิ่มขึ้น

5. บริหารทรัพยากรของคณะฯ ที่มีอยู่ให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น
6. หารายได้จากภายนอก เพื่อน ามาใช้ในการบริหารจัดการใน
กิจกรรมของคณะฯ



• แหล่งที่มาของรายได้

ค่าบ ารุงและ
ค่าธรรม 
เนียมทาง
การศึกษา

เพิ่มจ านวนรับ 
นักศึกษาต่อห้องเรียน 
และ MOU กับ
โรงเรียน/วิทยาลัย
อาชีวศึกษา/
วิทยาลัยเทคนิค

เงิน
งบประมาณ

รายได้
แผนกลยุทธ์

ทางการเงิน
รับจ้างท า
การวิจัย

การ
ให้บริการ
สังคม

ความร่วมมือกับ
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน และ
วิสาหกิจชุมชน

การให้เช่า
ทรัพยากร



• Profiling

Re
• Engineering

Re
•Marketing

Re



คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน มทร.พระนคร
1 กันยายน 2560

• ทิศทางการพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)


