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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

 
 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ให้ความส าคัญกับการพัฒนางานแผน เนื่องจากการวางแผน
เป็นงานหลักและส าคัญในการบริหารของวิทยาลัยฯ เป็นตัวก าหนดทิศทาง เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ท่ีจะ
ท าให้วิทยาลัยด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการภายในเวลาที่ก าหนด 
การด าเนินงานจะประสบผลส าเร็จมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการวางแผน ดังนั้น การวางแผนจึงมี
ความส าคัญต่อการด าเนินงานและเป็นตัวก าหนดทิศทางในเรื่องของความมุ่งหมาย ช่วยให้ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน มองไปในอนาคต ให้ส าเร็จตามความมุ่งหมายได้ ท้ังยังมองเห็นปัญหาอุปสรรคและภัยคุกคาม
ต่างๆ เพื่อหาทางป้องกัน ตลอดจนลดภาวะความเส่ียงต่างๆ ได้ 

นอกจากนี้ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ในปีที่ผ่านมา และจัดท า
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อติดตามและตรวจสอบการท างานให้
แล้วเสร็จตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัฐ  ภักดีรณชิต 
            รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

 
 
 

 

 
 

ฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม 

 

 

 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม ด าเนินงานแผนอย่างเป็นระบบ และ

เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนางานแผนท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จัดท าโครงการและกิจกรรมให้

สอดคล้องกับตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร

สังคม มีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์กลยุทธ์งานแผน 

 

 

 
1. เพื่อให้วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ด าเนินงานแผนให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเพื่อให้งานแผนมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  

2. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนใน

การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4. เพื่อให้บุคลากรภายในวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจด้านงานแผน 

 

 

 



 

4 
 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

 
 

 เป็นองค์กรการศึกษาด้านส่ือและนวัตกรรมส่ือสารท่ีตระหนักถึงคุณธรรมและสังคม 
 

เป็นองค์กรการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที ่บูรณาการศาสตร์ด้านนวัตกรรมสื ่อสาร สื ่อดิจิทัล  
การสร้างสรรค์ และการจัดการ ท่ีตระหนักถึงคุณธรรมและสังคม 

 
 

1. ผลิตและพัฒนาคนด้านส่ือและการส่ือสารร่วมสมัย  
2. สร้างสรรค์งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมด้านส่ือและการส่ือสาร 
3. บริการวิชาการ ด้วยองค์ความรู้ของวิทยาลัยสู่ชุมชน 
4. ท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ  
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

    

เป้าประสงค์ 1 หลักสูตร เป็นท่ียอมรับระดับชาติและนานาชาติ 
เป้าประสงค์ 2 บุคลากรสายวิชาการมีความเป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอน 
เป้าประสงค์ 3 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ New Generation Global Citizen 
 

    

 เป้าประสงค์ 1 เกิดการเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ 
 

    

เป้าประสงค์ 1 พัฒนาพื้นท่ีเป้าหมาย (Area based) ด้วยความเช่ียวชาญของวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ 2 สร้างโครงการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
เป้าประสงค์ 3 เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านส่ือและนวัตกรรมส่ือสารแก่สังคม 

 

    

เป้าประสงค์ 1 เป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์ 2 บริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 3 องค์กรมีภาพลักษณ์ท่ีโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับ 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับ 
รหัส

โครงการ 

ความสอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ที่คาดว่า

จะ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ 
SWU 

SDGs 4 มิติ 

COSCI กล
ยุทธ์/

เป้าประสงค์/
กลวิธี  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 1 หลักสูตรเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 
1 cosci 66-

01 
KPIs 1-04 
KPIs 1-05 
KPIs 1-08 

- 1.1.1 
1.1.1-4 

S1-O1-T1-I1 
S1-O1-T2-I1 
S1-O1-T3-I1 

โครงการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร: กิจกรรมสัมมนา
หลักสูตร (ป.ตรี และ ป.โท) 

1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีประสิทธิภาพ เท่าทันต่อความ
ต้องการของตลาดแรงงานและ
ความต้องการของผู้เรียน 

1. อาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 100 

1. มีหลักสูตรปรับปรุง
เสร็จส้ินและผ่านการ
ปรับปรุงตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  

ตุลาคม 65 - 
กันยายน 66 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 

เป้าประสงค์ที่ 2 บุคลากรสายวิชาการมีความเป็นเลิศในการ จัดการเรียนการสอน 

2 cosci 66-
95 

KPIs 2-05 - 4.2 S1-O2-T1-I1 
S1-O2-T2-I1 

โครงการพัฒนาบุคลากร : 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ผู้บริหารให้มคีวามพร้อมและ
สามารถเข้าสู่ระดับตำแหน่ง
ทางวิชาการที่สูงขึ้น 

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร
วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคมให้มี
ความพร้อมในการเข้าสู่ระดับ
ตำแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
2. เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรม
ส่ือสารสังคมเก่ียวกับการดำเนินการ
ขอตำแหน่งทางวิชาการ 

1. ผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรม
ส่ือสารสังคมมีความพร้อมใน
การดำเนินการขอตำแหน่งทาง
วิชาการร้อยละ 100 

1. ผู้บริหารมีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการเตรียม
ความพร้อม เพื่อ
ดำเนินการขอตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

มกราคม 66 รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับ 
รหัส

โครงการ 

ความสอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ที่คาดว่า

จะ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ 
SWU 

SDGs 4 มิติ 

COSCI กล
ยุทธ์/

เป้าประสงค์/
กลวิธี  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

3 cosci 66-
02 

KPIs 2-05 - 4.2 S1-O2-T2-I1 โครงการพัฒนาบุคลากร : 
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อ
การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
เเละตำเเหน่งที่สูงขึ้น 

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน
ขั้นตอนและกระบวนการขอ
ตำแหน่งทางวิชาการ 
2. เพื่อการแลกเปล่ียนความรู้
ร่วมกันของบุคลากรเก่ียวกับ
ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ 
3. เพื่อให้บุคลากรสามารถนำ
ความรู้ความเข้าใจไปพัฒนาขอ
ตำแหน่งทางวิชาการได ้
  

1. บคุลากรท่ีมีคุณสมบัติยื่นขอ
ตำเเหน่งทางวิชาการเเละตำ
เเหน่งท่ีสูงขึ้นของวิทยาลัยฯ 
เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100   

1. มีบคุลากรท่ียื่นขอตำ
เเหน่งทางวิชาการเเละตำ
เเหน่งท่ีสูงขึ้น 

พฤษภาคม - 
สิงหาคม 66 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

4 cosci 66-
03 

KPIs 1-11 - 1.1.4 S1-O2-T3-I1 
S4-O1-T3-I1 
S4-O2-T1-I1 

โครงการสื่อสารเพื่อสร้างความ
เข้าใจด้านการเรียนการสอน
และพัฒนาการจัดการองค์กร 

1. เพื่อให้อาจารย์มีความเข้าใจใน
ด้านการจดัการเรียนการสอน การ
ให้คำปรึกษาด้านกิจกรรม และการ
ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และด้านอ่ืน 
ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาลัยฯ 

1. อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรม
ส่ือสารสังคมเข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

1. อาจารย์วิทยาลัย
นวัตกรรมส่ือสารสังคม มี
ความเข้าใจในด้านการ
จัดการเรียนการสอน การ
ให้คำปรึกษาด้านกิจกรรม 
การใช้ชีวิตของนิสิตใน
มหาวิทยาลัย และด้าน
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
วิทยาลัยฯ 
 
  

มกราคม - 
สิงหาคม 66 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 

5 cosci 66-
04 

KPIs 1-11 - 1.1.1 
1.1.2 
1.1.4 

S1-O2-T3-I1 โครงการพัฒนาบุคลากร : การ
จัดการความรู้ด้านการจัดการ
เรียนการสอน  

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ หรือทักษะต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับ
การจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย
อยู่เสมอ  
2. เพื่อรวบรวมและกจัดการความรู้
ด้านการจดัการเรียนการสอน 
 
  

1. อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรม
ส่ือสารสังคมเข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

1. อาจารย์วิทยาลัย
นวัตกรรมส่ือสารสังคม
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ 
หรือทักษะท่ีเก่ียวกับการ
จัดการเรียนการสอนให้
ทันสมัยอยู่เสมอ 

ตุลาคม 65 - 
มีนาคม 66 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับ 
รหัส

โครงการ 

ความสอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ที่คาดว่า

จะ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ 
SWU 

SDGs 4 มิติ 

COSCI กล
ยุทธ์/

เป้าประสงค์/
กลวิธี  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

เปา้ประสงค์ที่ 3 พัฒนาบัณฑิตให้มี คุณลักษณะ New Generation Global Citizen 

6 cosci 66-
05 

- - 1.1.3-1 
1.1.3-2 
1.1.3-3 

S1-O3-T1-I1 
S1-O3-T1-I3 
S1-O3-T2-I1 
S1-O3-T2-I3 
S4-O3-T2-I2 

โครงการส่งเสริมประสบการณ์
ทำงานจริงให้กับนิสิต : 
กิจกรรมตลาดนัดนวัตกรรม  
(COSCI MARKET และ JOB 
FAIR) 

1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้แสดง
ศักยภาพทางวิชาการหรือทักษะ
ทางการใช้นวัตกรรมอย่างเป็น
ประโยชน์ 
2. เพื่อฝึกฝนและเตรียมความพร้อม
สู่การทำงานแก่นิสิตจากการมีส่วน
ร่วมและดำเนินงานจรงิ 
3. เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์
และประโยชน์ทางวิชาชีพจาก
เครือข่ายระหว่างศิษย์เก่า ศษิย์
ปัจจุบันและองค์กรอย่างยั่งยืน 

1. จำนวนนิสิตจากทุก
หลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 จากค่า
เป้าหมาย 
2. จำนวนเครือข่ายทางวิชาชีพ
จากศิษย์เก่าเข้าร่วมไม่น้อย
กว่า 15 เครือข่าย 

1.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
3.75 (- นสิิตเกิดความ
เข้าใจและได้รับโอกาส
ทางการประกอบวิชาชีพ) 

กุมภาพันธ ์- 
เมษายน 66 

รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต 

7 cosci 66-
06 

- - 1.1.3-1 
1.1.3-2 
1.1.3-3 

S1-O3-T1-I1 
S1-O3-T1-I3 
S1-O3-T2-I1 
S1-O3-T2-I3 
S4-O3-T2-I2 

โครงการส่งเสริมประสบการณ์
ทำงานจริงให้กับนิสิต : 
กิจกรรม COSCI Band 

1. เพื่อเสริมสร้างสุนทรียศาสตร์
ร่วมกับการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
และวัฒนธรรมให้แก่นิสิตวิทยาลัย
นวัตกรรมส่ือสารสังคม และการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการ
แสดงออกทางศิลปะด้านดนตร ี
2. เพื่อให้นิสิตของวิทยาลัย
นวัตกรรมส่ือสารสังคมพัฒนาทักษะ
ดา้นการส่ือสาร และการทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน การวิเคราะห์และการ
แก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  รวมท้ังการส่งเสริมต่อ
การเรียนในศตวรรษท่ี 21 ผ่าน
กิจกรรมการแสดงดนตร ี

1.  จำนวนนิสิตจากทุก
หลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 จากค่า
เป้าหมาย 
2.  นิสิตไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม มีส่วนร่วม
ในการทำกิจกรรมร่วมกัน 
3.  นิสิตไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม นิสิตได้ฝึก
ประสบการณ์จากการทำงาน
จริง 

1.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.75 (- 
นิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
การส่งเสริมด้านสุนทรียภาพ
ทางดนตรี และการใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ด้วยการ
แสดงออกทางด้านดนตรี 
- นิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเกิด
ความเข้าใจและได้รับโอกาส
ทางการแสดงออกทางดนตรี  
-นิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเกิด
การเรียนรู้และได้รับ
ประสบการณ์ด้านการส่ือสาร 
การทำงานเป็นทีม การ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าร่วมการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางด้านดนตรี 

กุมภาพันธ ์- 
เมษายน 66 

รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับ 
รหัส

โครงการ 

ความสอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ที่คาดว่า

จะ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ 
SWU 

SDGs 4 มิติ 

COSCI กล
ยุทธ์/

เป้าประสงค์/
กลวิธี  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

8 cosci 66-
07 

- - 1.1.3-1 
1.1.3-2 

S1-O3-T1-I1 
S1-O3-T1-I3 
S1-O3-T2-I1 
S4-O3-T2-I2 

โครงการประชาสัมพันธ์
วิทยาลัย : กิจกรรมเปิดบ้าน
นวัตกรรม (OPEN HOUSE) 

1. เพื่อให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายได้รู้จักวิทยาลัยนวัตกรรม
ส่ือสารสังคม และสร้างความเข้าใจ
ในข้อกำหนดของการสอบเข้าศึกษา
ต่อในปีการศึกษา 2566 ของ
วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. สรา้งความประทับใจให้แก่
นักเรียน และผู้ท่ีสนใจเข้ามาดู
กิจกรรม อันส่งผลทำให้เกิดความ
สนใจ และอยากท่ีจะศึกษาต่อใน
วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. เพื่อให้นิสิตปจัจุบัน ศิษย์เก่า 
คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัย
นวัตกรรมส่ือสารสังคมได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาตนเอง ในด้าน
ทักษะส่ือสารตลอดจนนิสิตได้รับ
การพัฒนาให้มีความพร้อมต่อการ
เป็นนิสิตในศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังได้
ทำกิจกรรมท่ีส่งเสริมต่อความ
ผูกพันธ์ต่อวิทยาลัยฯ ร่วมกัน  

1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการใน
รูปแบบออนไซต์และออนไลน์ 
ไม่น้อยกว่า 1,000 คน 
2. เกิดการเปิดบา้นนวัตกรรม  
จำนวน 1 กิจกรรม 
3. จำนวนส่ือประชาสัมพันธ์ 2 
ช่องทาง 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่า 3.75 (- 
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจใน
ข้อมูลองค์กรและระบบ
การสอบเข้าในปี
การศึกษา 2566 เพิ่มขึ้น 
- นิสิตจากทุกหลักสูตรได้
ทำงานและฝึก
ประสบการณ์การทำงาน
จริงร่วมกัน) 

พฤศจิกายน 
65 

รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับ 
รหัส

โครงการ 

ความสอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ที่คาดว่า

จะ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ 
SWU 

SDGs 4 มิติ 

COSCI กล
ยุทธ์/

เป้าประสงค์/
กลวิธี  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

9 cosci 66-
08 

- - 1.1.3-3 S1-O3-T1-I1 
S1-O3-T1-I3 
S1-O3-T2-I1 

โครงการสร้างเสริมวินัยนิสิต-
ความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย : กิจกรรมการ
เลือกต้ังประธานสโมสรนิสิต
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

1. เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู ้ก่อเกิด
ประสบการณ์ด้วยการกระตุ้นการมี
วินัย มีธรรมมาภิบาล ประชาธิปไตย
และคุณธรรม ต่อการตระหนักถึง
การเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคม มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี และรู้จัก
บทบาทหน้าท่ีของตนเอง ปฏิบัติตน
ได้อย่างเหมาะสม ไม่ละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้มี
แนวคิดและทัศนคติท่ีดี มีทักษะใน
การเรียนรู้และศิลปการดำรงชีวิต 
ด้านการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและ
วัฒนธรรม ภายใต้กระบวนการ
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสโมสร
นิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสาร
สังคม ปีการศึกษา 2566 

1. จำนวนนิสิตจากทุก
หลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 จากค่า
เป้าหมาย 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
3.75 (นิสิตไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 80 ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมเกิดความเข้าใจ 
รู้จักสิทธิหน้าท่ี และวิถี
ประชาธิปไตย) 

มีนาคม 66 รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต 

10 cosci 66-
09 

KPIs 3-07 - 1.1.3-1 S1-O3-T1-I1 
S1-03-T1-

I3-1 
S1-03-T1-

I3-4 
S1-03-T1-

I3-5 

โครงการสืบสานและทำนุบำรุง
ศิลปะวัฒนธรรม : กิจกรรม
รณรงค์นวัตกรรมการแต่งกาย
ด้วยผ้าไทยในวันพุธและในวัน
สำคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลยั 

1. เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรได้รับ
การส่งเสริมกระตุ้นการฟื้นฟู อนุรักษ์ 
สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ เรียนรู้ศิลปะ
และวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมการแต่งกาย
ด้วยผ้าไทยวันพุธ 
2. เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากร
วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม มีส่วน
ร่วมในการวางแผนงาน การบริหาร
จัดการ การสร้างสรรค์ส่ือรณรงค ์และ
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

1. จำนวนบุคลากรจากทุก
หลักสูตรท่ีเข้าร่วมโครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 จากค่า
เป้าหมาย 
2. มีส่ือรณรงค์ด้านการแต่ง
กายด้วยผ้าไทย ไม่น้อยกว่า 1 
ช้ินงาน 

1. ผู้เข้าร่วมมีความพงึ
พอใจไม่น้อยกว่า 3.75 
(ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้
ความสำคัญดา้น
วัฒนธรรมและศิลปะ โดย
การแต่งกายด้วยผ้าไทย
ในการทำงานและ
ชีวิตประจำวัน) 

ตุลาคม 65 - 
กันยายน 66 

รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับ 
รหัส

โครงการ 

ความสอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ที่คาดว่า

จะ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ 
SWU 

SDGs 4 มิติ 

COSCI กล
ยุทธ์/

เป้าประสงค์/
กลวิธี  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

11 cosci 66-
10 

KPIs 3-07 - 1.1.3 -1 S1-O3-T1-I1 
S1-O3-T1-

I3-1 
S1-O3-T1-

I3-4 
S1-O3-T1-

I3-5 

โครงการสืบสานและทำนุบำรุง
ศิลปะวัฒนธรรม: กิจกรรมสืบ
สานความเป็นไทยเน่ืองในวัน
สำคัญทางประเพณีและ
วัฒนธรรม วันลอยกระทง 

1. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ 
บุคลากรและนิสิต มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมต่อการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมของไทย  
2. เพื่อให้อาจารย์บุคลากรและนิสิต
ได้ทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
ร่วมกัน 
3. เพื่อเป็นเป็นการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และปลูกจิตสำนึก
ให้รู้ถึงคุณคา่ของน้ำและส่ิงแวดล้อม 

1. จำนวนนิสิตและบุคลากร
จากทุกหลักสูตรท่ีเข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 จากค่าเป้าหมาย 
2. มีส่ือรณรงค์ด้านการสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง ปลูก
จิตสำนึกให้รู้ถึงคณุค่าของน้ำ
และส่ิงแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 1 
ช้ินงาน 

1. ผู้เข้าร่วมมีความพงึ
พอใจไม่น้อยกว่า 3.75 
(ผู้เข้าร่วมโครงการให้
ความสำคัญในด้าน
วัฒนธรรม ศิลปะ และ
ร่วมสืบสานประเพณีลอย
กระทง) 

พฤศจิกายน 
65 

รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต 

12 cosci 66-
11 

KPIs 3-07 - 1.1.3 -1 S1-O3-T1-I1 
S1-O3-T1-

I3-1 
S1-O3-T1-

I3-4 
S1-O3-T1-

I3-5 

โครงการสืบสานความเป็นไทย 
เน่ืองในวันสำคัญทางประเพณี
และวัฒนธรรม : กิจกรรมวัน
เด็ก 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
บุคลากรและนิสิตวิทยาลัย
นวัตกรรมส่ือสารสังคม มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมงานวันเด็กท่ีผสานการใช้
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค ์
2. เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน  
อนุรักษ์และพัฒนาด้านความเป็น
ไทย  ผสานกับการแนวทางพัฒนา
สังคมไทยกับการส่ือสารอย่างร่วม
สมัย ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของ
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
3. เพื่อให้บุคลากรและนิสิตของ
วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม ได้
เรียนรู้จิตสำนึกสาธารณะให้แก่เด็ก
และเยาวชน  

1. จำนวนนิสิตและบุคลากร
จากทุกหลักสูตรท่ีเข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 จากค่าเป้าหมาย 

1. ผู้เข้าร่วมมีความพงึ
พอใจไม่น้อยกว่า 3.75 
(ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิด
ความตระหนัก และให้
ความสำคัญต่อความเป็น
ไทย รวมถึงการมี
จิตสำนึกสาธารณะต่อ
สังคม) 

มกราคม 66 รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับ 
รหัส

โครงการ 

ความสอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ที่คาดว่า

จะ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ 
SWU 

SDGs 4 มิติ 

COSCI กล
ยุทธ์/

เป้าประสงค์/
กลวิธี  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

13 cosci 66-
12 

- - 1.1.3-1 
1.1.3-2 
1.1.3-3 

S1-O3-T1-I1 
S1-O3-T1-I3 
S1-O3-T2-I1 
S4-O3-T2-I2 

โครงการส่งเสริมความร่วมมือ
และพัฒนาประสบการณ์
วิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต : 
กิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำ 
ทักษะสื่อสาร และการทำงาน
เป็นทีม (สโมสรนิสิต) 

1. เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู ้และก่อเกิด
ทักษะภาวะผู้นำ ทักษะส่ือสาร และ
การทำงานเป็นทีม อันสอดคล้องต่อ
คุณสมบัติต่อความพร้อมของการ
เป็นนิสิตและพลเมืองในศตวรรษท่ี 
21 
2. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนานิสิตให้
มีแนวคิดและทัศนคติท่ีดี มีทักษะ
การเรียนรู้ และศิลปการดำรงชีวิต     
3. เพื่อให้นิสิตแลกเปล่ียนเรียนรู้
เก่ียวกับการทำงานด้านกิจกรรม
ของนิสิต และการดำเนินโครงการ 
การประสานงานตา่งๆกับหน่วยงาน 
ท้ังภายในและภายนอก ตามระบบ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
รวมท้ังการบูรณาการระหว่าง
เครือข่ายผู้นำนิสิต และศิษย์เก่า 

1. จำนวนนิสิตจากจากสโมสร
นิสิตวิทยาลัยฯ เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
100 จากค่าเป้าหมาย 

1.  ผู้เข้าร่วมมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า 3.75 (- 
นิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้ มีทักษะ
ภาวะผู้นำ ทักษะส่ือสาร 
และการทำงานเป็นทีม 
เพิ่มขึ้น 
- สามารถนำความรู้ท่ี
ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
การทำงานได้) 

พฤษภาคม - 
กรกฎาคม 

66 

รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับ 
รหัส

โครงการ 

ความสอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ที่คาดว่า

จะ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ 
SWU 

SDGs 4 มิติ 

COSCI กล
ยุทธ์/

เป้าประสงค์/
กลวิธี  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

14 cosci 66-
13 

KPIs 1-39  - 1.1.3-2 S1-O3-T1-I1 
S1-O3-T1-I3 
S1-O3-T2-I1 

โครงการวิทยาลัยสขีาว : 
กิจกรรม COSCI GAME 

1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และ
ความสามัคคีของนิสิตในวิทยาลัย
นวัตกรรมส่ือสังคม  
2. เพื่อให้นิสิตได้รับการส่งเสริม
ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมใน
เรื่องของการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย กับ
ความมีน้ำใจของนักกีฬา การ
ส่งเสริมสุขภาพท่ีดี การรณรงค์การ
ต่อต้านยาเสพตดิ การสูบบุหรี่และ
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่ี
ไม่เหมาะสม 
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนานิสิตใน
ด้านการส่ือสาร การทำงานร่วมกับ
ผู้อ่ืน การวิเคราะห์และการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ร่วมกับการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

1. จำนวนนิสิตจากทุก
หลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 จากค่า
เป้าหมาย 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
3.75 

กุมภาพันธ ์- 
มีนาคม 66 

รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับ 
รหัส

โครงการ 

ความสอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ที่คาดว่า

จะ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ 
SWU 

SDGs 4 มิติ 

COSCI กล
ยุทธ์/

เป้าประสงค์/
กลวิธี  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

15 cosci 66-
14 

KPIs 1-47 
(P1-67) 

KPIs 3-07 
(P3-09) 

- 1.1.3-3 S1-O3-T1-I1 
S1-O3-T1-I3 
S1-O3-T2-I1 
S4-O3-T2-I2 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และเสริมสร้าง
ทัศนคติที่ดี : กิจกรรม
ปฐมนิเทศนิสิตใหมแ่ละไหว้ครู
วิทยาลัยฯ 

1. เพื่อให้นิสิตช้ันปีท่ี 1 ได้รู้จัก
คณาจารย์ อาจารย์ท่ีปรึกษานิสิต
ช้ันปีท่ี 1 และบุคลากรของวิทยาลัย
นวัตกรรมส่ือสารสังคม  
2. เพื่อให้นิสิตช้ันปีท่ี 1 ได้ทราบ
ระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาองค์กร
ในด้านต่างๆ ของวิทยาลัย
นวัตกรรมส่ือสารสังคม เช่น 
กิจกรรมการในด้านการเรียนการ
สอน กิจกรรมเสริมหลักสูตรในด้าน
ต่างๆ กิจกรรมการใหค้วามรู้และ
ทักษะการพัฒนาคุณภาพแก่นิสิต 
เครือข่ายศิษย์เก่า สโมสรนิสิต เป็น
ต้น  
3. เพื่อให้นิสิตช้ันปีท่ี 1 ได้รับการ
ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
4. เพื่อให้นิสิตช้ันปีท่ี 1 ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้มีแนวคิดและ
มีทัศนคติท่ีดี มีทักษะในการเรียนรู้
และศิลปะการดำรงชีวิต  
 โดยกระบวนการกิจกรรมการ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และไหว้ครู
วิทยาลัยฯ วิทยาลัยนวัตกรรม
ส่ือสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2566 
5. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่าง
นิสิตใหม่ นิสิตปัจจุบัน สโมสรนิสิต 
และเครือข่ายศิษย์เก่า 

1. จำนวนนิสิตช้ันปีท่ี 1 จาก
ทุกหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 จากค่า
เป้าหมาย 
2. จำนวนตัวแทนศษิย์เก่าจาก
ทุกหลักสูตรมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม อยางน้อยหลักสูตร
ละ 1 คน 

1. ผู้เข้าร่วมมีความพงึ
พอใจไม่น้อยกว่า 3.75  
(- นิสิตช้ันปีท่ี 1 ท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม ได้รู้จัก
อาจารย์ท่ีปรึกษา 
บุคลากร ข้อกำหนด และ
รับทราบข้อมูลท่ีสำคัญ
ขององค์กรเพิ่มขึ้น 
- นิสิตช้ันปีท่ี 1 ได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
- นิสิตช้ันปีท่ี 1 มีแนวคิด
และมีทัศนคติท่ีดี มีทักษะ
ในการเรียนรู้และศิลปะ
การดำรงชีวิต  
- นิสิตช้ันปีท่ี 1 นิสิต
ปัจจุบัน เครือข่ายศษิย์
เก่า และสโมสรนิสิต ได้มี
ส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรมร่วมกัน) 

สิงหาคม 66 รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับ 
รหัส

โครงการ 

ความสอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ที่คาดว่า

จะ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ 
SWU 

SDGs 4 มิติ 

COSCI กล
ยุทธ์/

เป้าประสงค์/
กลวิธี  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

16 cosci 66-
15 

KPIs 3-07 
(P3-09) 

- 1.1.3-1 
1.1.3-2 

S1-O3-T1-I1 
S4-O3-T2-I2 

โครงการสืบสานและทำนุบำรุง
วัฒนธรรมและศิลปะ : 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

1. เพื่อให้นิสิตได้แสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อคณาจารย ์
2. เพื่อก่อให้เกิดทัศนคติท่ีดีและ
เสริมสร้างความผูกพันอันดีระหว่าง
ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า บุคลากร 
องค์กร และแสดงออกถึงการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมท่ีสืบทอดต่อ
กันมา 
3. เพื่อให้นิสิตช้ันปีท่ี 4 เตรียม
ความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน การ
ประกอบอาชีพในอนาคต ท้ังในด้าน
ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และ
ด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

1. นิสิตช้ันปีท่ี 4 จากทุก
หลักสูตรเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 จากค่า
เป้าหมาย 
2. มีกิจกรรมจากชมรมศิษย์
เก่า อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

1.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
3.75  
(- นิสิตช้ันปีท่ี 4 ได้รับ
การส่งเสริมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ความ
ผูกพันและได้รับความรู้
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ตลาดแรงงาน การ
ประกอบอาชีพในอนาคต
ก่อนการสำเร็จการศึกษา
เพิ่มมากขึ้น) 

เมษายน - 
พฤษภาคม 

66 

รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต 

17 cosci 66-
16 

- - 1.1.3-1 
1.1.3-2 
1.1.3-3 

S1-O3-T1-I1 
S1-O3-T1-I3  
S1-O3-T2-I1 
S4-O3-T2-I2 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และเสริมสร้าง
ทัศนคติที่ดี : กิจกรรม
นวัตกรรมแรกพบ 

1. เพื่อให้นิสิตช้ันปีท่ี1 ได้ทำ
กิจกรรมร่วมกัน 
2. เพื่อให้นิสิตช้ันปีท่ี1 ได้ก่อเกิด
การเสริมสร้างอัตลักษณ์ของนิสิต
ช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสาร
สังคม และมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒในด้านทักษะส่ือสาร รวมท้ัง
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
คุ้มค่าในการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย และสามารถนำ
ประสบการณ์ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้
ต่อการเป็นนิสิตได ้
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้มี
แนวคิดทัศนคติท่ีด ีมีทักษะการ
เรียนรู้และศิลปะการดำรงชีวิต และ
การเป็นนิสิตในศตวรรษท่ี 21 
ภายใต้กระบวนการกิจกรรม
นวัตกรรมแรกพบ 

1. จำนวนนิสิตช้ันปีท่ี 1 จาก
ทุกหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากค่า
เป้าหมาย 

1.  ผู้เข้าร่วมมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า 3.75  
(- นิสิตช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัย
นวัตกรรมส่ือสารสังคม มี
ความเข้าใจในอัตลักษณ์
นิสิตของวิทยาลัยฯ และ
มหาวิทยาลัยฯ ผ่าน
กิจกรรมนวัตกรรมแรก
พบ 
- นิสิตช้ันปีท่ี 1 สามารถ
นำประสบการณ์ท่ีได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ในการ
ดำรงชีวิตและการเป็น
นิสิตได้) 

พฤษภาคม - 
กรกฎาคม 

66 

รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต 



 16 
 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับ 
รหัส

โครงการ 

ความสอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ที่คาดว่า

จะ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ 
SWU 

SDGs 4 มิติ 

COSCI กล
ยุทธ์/

เป้าประสงค์/
กลวิธี  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

18 cosci 66-
17 

KPIs 3-07 SDG4 1.1.3-1 
1.1.3-3  

S1-O3-T1-I1 โครงการสืบสานและทำนุบำรุง
วัฒนธรรมและศิลปะ : 
กิจกรรมพัฒนาการสื่อสารภูมิ
ปัญญาไทยสูค่นรุ่นใหม่ วิชาเอก
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 

1. เพื่อให้นิสิตเกิดความรักและหวง
แหนในศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
2. เพื่อให้สามารถนำศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยไปประยุกต์ใช้ในการ
ผลิตส่ือเพื่อการท่องเท่ียว 
3. เพื่อให้นิสิตได้กระชับ
ความสัมพันธ์กับเพื่อนในช้ันปีและ
คณาจารย์วิชาเอกการส่ือสารเพื่อ
การท่องเท่ียว 

1. จำนวนนิสิตท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
3.51 

กุมภาพันธ ์- 
พฤษภาคม 

66 

สาขา
นวัตกรรมการ

สื่อสาร 

19 cosci 66-
18 

KPIs 1-11   1.1.2 S1-O3-T1-I1 โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่ความ
ต้องการของธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

1. เพื่อให้นิสิตมคีวามรู้นอก
ห้องเรียนและมีทักษะ “Soft 
Skills”ท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของธุรกิจและอุตสาหกรรม 

1. ทุกหลักสูตรมีกิจกรรมท่ีให้
ความรู้นอกห้องเรียนและมี
ทักษะ “Soft Skills” ท่ี
สอดคล้องกับความต้องการ
ของธุรกิจและอุตสาหกรรม  

1. นิสิตทุกหลักสูตรได้รับ
ความรู้นอกห้องเรียนและ
มีทักษะ “Soft Skills” ท่ี
สอดคล้องกับความ
ต้องการของธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

ตุลาคม 65 - 
พฤษภาคม 

66 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 

20 cosci 66-
19 

- - 1.1.3-2 
1.1.3-3 

S1-O3-T1-I1  
S1-O3-T2-I1 

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต : 
กิจกรรมพัฒนานิสิตเพื่อการ
ทำงานเป็นทีมสำหรับนิสิต
สาขาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
และธุรกิจไซเบอร์ 

1. เพื่อให้นิสิตได้ฝึกฝนทักษะการ
ทำงานร่วมกันข้ามวิชาเอก 
2. เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้กระบวนการ
ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ 

1. มจีำนวนนิสิตท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 

1. นิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า 3.51 

มีนาคม - 
เมษายน 66 

สาขา
คอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียและ
ธุรกิจไซเบอร์ 

21 cosci 66-
20 

KPIs 1-39 
(P1-51) 

- 1.1.3-2 S1-O3-T1-I1 
S1-O3-T1-I3 
S1-O3-T2-I1 

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต : 
กิจกรรมกีฬามัลติสัมพันธ์ 

1. เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้กระบวนการ
ทำงานร่วมกัน 
2. เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะการ
ประสานงานข้ามองค์กร 

1. เกิดการสร้างเครือข่ายท้ังใน
และนอกสถาบันอย่างน้อย 3 
เครือข่าย 

1. นิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า 3.51 

กุมภาพันธ ์- 
มีนาคม 66 

สาขา
คอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียและ
ธุรกิจไซเบอร์ 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับ 
รหัส

โครงการ 

ความสอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ที่คาดว่า

จะ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ 
SWU 

SDGs 4 มิติ 

COSCI กล
ยุทธ์/

เป้าประสงค์/
กลวิธี  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

22 cosci 66-
21 

KPIs 1-11 
KPIs 1-13 

- 1.1.3 S1-O3-T1-I1 
S1-O3-T2-I1 

โครงการพัฒนานิสิต
บัณฑิตศึกษา : กิจกรรมอบรม
เเละพัฒนาด้านการวิจัย 
(Zotero – iThesis ปฐมนิเทศ
บทความการติดตามปริญญา
นิพนธ์) 

1. เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มี
ความรู้ความเข้าใจด้านการวิจัย 
และ/หรือการเขียนบทความ 
2. เพื่อให้นิสิตบณัฑิตศึกษาสามารถ
ใช้โปรแกรมอ้างอิง และ/หรือ 
IThesis ได ้

1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

1. แบบสอบถาม (นิสิตท่ี
เข้าร่วมโครงการมีความ
เข้าใจด้านการวิจัย) 

ตุลาคม 65- 
กันยายน 66 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 

23 cosci 66-
22 

KPIs 3-07 - 1.1.3-3 S1-O3-T1-I3 โครงการสืบสานและทำนุบำรุง
วัฒนธรรมและศิลปะ : 
กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจ
ในงานศิลปวัฒนธรรม 

1. เพื่อให้นิสิตได้เกิดความรู ้ความ
เข้าใจในงานศิลปะและวัฒนธรรม
แขนงต่างๆ ของไทยจากอดีตสู่
ปัจจุบัน  
2. เพื่อให้นิสิตได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมท่ี
สอดคล้องกับงานภาพยนตร ์

1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับรูปแบบของ
ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ อยู่
ในระดับดีขึ้นไป  

พฤศจิกายน - 
ธันวาคม 65 

สาขา
ภาพยนตร์

และสื่อดิจิทัล 

24 cosci 66-
23 

- SDG 
11 

1.1.3-3 
1.1.3-2 

S1-O3-T1-I3 
S1-O3-T2-I1 

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต : 
กิจกรรมเปิดพื้นที่มรดกศิลปะ
และวัฒนธรรมผ่านสื่อ
ภาพยนตร์ไทยจากคนรุ่นใหม่สู่
ชุมชน 

1. เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้เรื่องการจัด
กิจกรรมเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมสู่
ชุมชนและทักษะการทำงานเป็นทีม 
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็น
ถึงคุณค่าของภาพยนตร์ไทยท่ีมี
ความสำคัญต่อวงการและการ
พัฒนาภาพยนตร์ในประเทศไทย 
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับศิลปะ
และวัฒนธรรมผ่านโครงการออกสู่
พื้นท่ีสาธารณะเพื่อกระตุ้นให้เกิด
สังคมแห่งการแลกเปล่ียนเรียนรู้
อย่างยั่งยืน   
4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้

1. จำนวนนิสิตผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ  
80 ของจำนวนเป้าหมายท่ีตัง้
ไว้  
2. จำนวนสมาชิกในชุมชนเข้า
ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายท่ีตั้ง
ไว้   
3. มีเวทีเสวนาในการ
แลกเปล่ียนทัศนคติ ศิลปะและ
วัฒนธรรมระหว่างผู้จัด
โครงการ นิสิต และสมาชิกใน
ชุมชน 

1. นิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า 3.51 
2. นิสิตมีทักษะและ
ประสบการณ์ในการ
ทำงานเป็นทีมมากขึ้น  
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับประสบการณ์
เก่ียวกับคุณค่าของ
ภาพยนตร์ไทยเพิ่มข้ึน  

มกราคม - 
มีนาคม 66 

สาขา
ภาพยนตร์

และสื่อดิจิทัล 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับ 
รหัส

โครงการ 

ความสอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ที่คาดว่า

จะ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ 
SWU 

SDGs 4 มิติ 

COSCI กล
ยุทธ์/

เป้าประสงค์/
กลวิธี  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

แลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับศิลปะ
และวัฒนธรรมระหว่างผู้จัด
โครงการ นิสิต และชุมชน 

25 cosci 66-
24 

KPIs 1-13 - 1.1.3-3 
1.1.3-1 

S1-O3-T1-I3 
S1-O3-T2-I1 

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต : 
กิจกรรมสัมมนาและอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเล่าเร่ืองผ่าน
ภาพ 

1. เพื่อให้นิสิตมีโอกาสในการเรียนรู้ 
รวมท้ังฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เก่ียวกับการเล่าเรื่องผ่านภาพกับ
ผู้เช่ียวชาญในสายอาชีพ ผ่าน
รูปแบบออนไลน์ 
2. เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาศักยภาพ
ด้านวิชาการ โดยสามารถประยุกต์
หรือนำประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ 
รวมท้ังสามารถบูรณาการเข้ากับ
การเรียนและความเป็นวิชาชีพ
ทางด้านภาพยนตร์และส่ือดิจิทัลได ้

1. นิสิตช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชา
ภาพยนตร์และส่ือดิจิทัล เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

1.นิสิตช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชา
ภาพยนตร์และส่ือดิจิทัล 
มีความรู้ความเข้าใจ ใน
เรื่องการพัฒนาและเขียน
บทภาพยนตร์ส้ันจาก
วิทยากรมืออาชีพ 
2. นิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า 3.51 

มีนาคม - 
พฤษภาคม 

66 

สาขา
ภาพยนตร์

และสื่อดิจิทัล 

26 cosci 66-
25 

KPIs 1-13 - 1.1.3-3 
1.1.3-1 

S1-O3-T1-I3 
S1-O3-T2-I1 

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต : 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างสรรค์บทภาพยนตร์
เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์
นอกห้องเรียนกับมืออาชีพ 

1.เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้เรื่องการ
พัฒนาและการเขียนบทภาพยนตร์
จากวิทยากรมืออาชีพ 

1. นิสิตช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชา
ภาพยนตร์และส่ือดิจิทัล เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

1. นิสิตช้ันปีท่ี 2 
สาขาวิชาภาพยนตร์และ
ส่ือดิจิทัล มีความรู้เรื่อง
การพัฒนาและการเขียน
บทภาพยนตร์เพิ่มขึ้นจาก
วิทยากรมืออาชีพ 
2. นิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า 3.51 

มกราคม - 
พฤษภาคม 

66 

สาขา
ภาพยนตร์

และสื่อดิจิทัล 

27 cosci 66-
26 

- - 1.1.3-1 S1-O3-T1-I3 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่
สากล (เสริมสร้างทักษะเตรียม
ความพร้อมนิสิตก่อนเข้าเรียน) 

1. เพื่อปรับพื้นฐานและเพิ่มพูน
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับ
นิสิตวิทยาลัยฯ 
2. เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษ และทักษะ
การส่ือสารในระดับท่ีใช้งานไดด้ ี

1. จำนวนนิสิตเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมมีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51 
2. นิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการมี
ความเข้าใจและมีความรู้ด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษในการ
ส่ือสารเพิ่มขึ้นจากการอบรม
ในระดับมาก ขึ้นไป 

ต้นเดือน
สิงหาคม 66 

ศูนย์นวัตกรรม
และวิทย
บริการ 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับ 
รหัส

โครงการ 

ความสอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ที่คาดว่า

จะ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ 
SWU 

SDGs 4 มิติ 

COSCI กล
ยุทธ์/

เป้าประสงค์/
กลวิธี  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

28 cosci 66-
27 

- - 1.1.3-1 S1-O3-T1-I3 แผนงานพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนวิชาแกน (จัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ) 

1. เพื่อปฏิบัติตามระบบแผนงานใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาแกนท่ีมีการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ 

1. มีแผนการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนวิชาแกน 
2. อาจารย์เข้าร่วมประชุมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

1. อาจารย์ท่ีสอนรายวิชา
แกนปฏิบัติตามแผนได้ 
ร้อยละ 100 

ตลอดปี
การศึกษา 

ศูนย์นวัตกรรม
และวิทย
บริการ 

29 cosci 66-
28 

KPIs 1-11 - 1.1.2-1  
1.1.2-2 

S1-O3-T1-
I3-4 

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต : 
กิจกรรมการฝึกอบรมด้านการ
ออกแบบสื่อมัลติมีเดียสู่สังคม
ดิจิทัล 

1. เพื่อให้นิสิตมคีวามรู้และความ
เข้าใจเก่ียวกับการออกแบบส่ือ
มัลติมีเดียท่ีเหมาะสมกับรูปแบบ
หรือพฤติกรรมของผู้บริโภคส่ือใน
สังคมปัจจุบัน 
2. เพื่อให้นิสิตมีทักษะเก่ียวกับการ
ออกแบบส่ือมัลติมีเดียท่ีเหมาะสม
กับพฤติกรรมการใช้ส่ือดิจิทัลของ
ผู้บริโภคในปัจจุบัน 

1. จำนวนผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 80 

1. มจีำนวนช้ินงานอย่าง
น้อย 2 ช้ินงาน 
2. นิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า 3.51 

มีนาคม - 
เมษายน 66 

สาขา
คอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียและ
ธุรกิจไซเบอร์ 

30 cosci 66-
29 

KPIs 3-07 - 1.1.1-1  
1.1.2-1 

S1-O3-T1-I3 โครงการสืบสานและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม : กิจกรรม
อบรมเเละบูรณาการสร้างสรรค์
สื่อด้วยเทคโนโลยีเเละ
วัฒนธรรม 

1. เพื่อให้นิสิตได้เพิ่มพูนทักษะดา้น
การส่ือสารและการสร้างสรรค์ส่ือ
มัลติมีเดีย 
2. เพื่อให้นิสิตได้เพิ่มพูนทักษะการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่
มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ือมัลติมีเดีย 
3. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นิสิต
ตระหนักถึงศิลปวัฒนธรรมไทย 

1. มจีำนวนช้ินงานอย่างน้อย 1 
ช้ินงาน 

1. นิสิตมีทักษะไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ด้านการ
ส่ือสารและการ
สร้างสรรค์ส่ือมัลติมีเดีย 
และทักษะการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
รูปแบบใหม่มาใช้ในการ
สร้างสรรค์ส่ือมัลติมีเดียท่ี
แสดงออกถึง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

พฤศจิกายน 
65 - 

กุมภาพันธ์ 
66 

สาขา
คอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียและ
ธุรกิจไซเบอร์ 

31 cosci 66-
30 

KPIs 1-13   1.1.1 
1.1.3 

S1-O3-T1-I3 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต
ด้านทักษะดิจิทัล : เทคโนโลยี
เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหา 
(Coding) 

1. เพื่อให้ความรู้ และเสริมทักษะ 
แก่นิสิตในเรื่องหลักการ Coding 
และนำความรู้ดังกล่าวไป
ประยุกต์ใช้ในบริบทต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับวิชาเอกท่ีกำลังศึกษา
อยู่ของนิสิต 

1. จำนวนนิสิตช้ันปีท่ี 1 เข้า
ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายท่ีตั้ง
ไว้ 

1. นิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการ
มีความเข้าใจและมี
ความรู้ด้านเทคโนโลยี
เพื่อวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาเพิ่มขึ้น 

มกราคม - 
พฤษภาคม 

66 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับ 
รหัส

โครงการ 

ความสอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ที่คาดว่า

จะ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ 
SWU 

SDGs 4 มิติ 

COSCI กล
ยุทธ์/

เป้าประสงค์/
กลวิธี  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

 2. เพื่อสร้างเสริมความพร้อมให้แก่
นิสิตเพื่อให้เป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงานในศตวรรษท่ี 21 

32 cosci 66-
31 

- - 1.1.3-3 S1-O3-T1-I3 
S1-O3-T2-I1 

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต : 
กิจกรรมฉายภาพยนตร์สารคดี
เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางด้านศิลปะ
ภาพยนตร์และเสริมสร้างความ
เข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

1. เพื่อให้นิสิตได้รับชมภาพยนตร์
สารคดีท่ี มีคณุค่าทางศิลปะและได้
รับรู้แนวทางการเล่าเรื่องท่ี
หลากหลายมากขึ้น 
2. เพื่อให้นิสิตได้ขัดเกลาสุนทรียะ
ทางภาพยนตร์ของตนเอง 

1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 40 คน 

1. นิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการ
ได้รับชมภาพยนตร์ท่ี
แปลกใหม่และมีคุณค่า
ทางศิลปะและเป็นแรง
บันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานของ
ตนเองในอนาคตได ้

สิงหาคม 65 
- กรกฎาคม 

66 

สาขา
ภาพยนตร์

และสื่อดิจิทัล 

33 cosci 66-
32 

- - - S1-O3-T1-I3 
S4-O3-T1-I1 

โครงการสร้างกลยุทธ์การ
สื่อสารและส่งเสริมภาพลักษณ์
องค์กร (COSCI CONTENT 
CREATOR) 

1.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
กิจกรรม และโครงการต่างๆ ของ
วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม ให้
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบได้อย่าง
ท่ัวถึง 
2. ผลิตและพัฒนาส่ือประเภทต่างๆ 
เพื่อการส่ือสาร ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลต่างๆ ภายในและภายนอก
องค์กร 
3. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของ
วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม
อย่างต่อเนื่อง 
4. เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้
นิสิตมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
เนื้อหาสำหรับการประชาสัมพันธ์
และส่ือสารองค์กร รวมท้ังการสร้าง
เครือข่ายนิสิตกับการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร 
5. เพื่อพัฒนาการประชาสัมพันธ์ใน
ช่องทางต่างๆ ท้ังส่ือรูปแบบดั้งเดิม 

1. จำนวน ขา่ว หรือ กิจกรรม 
เดือนละอย่างน้อย 2 กิจกรรม  
2. แผน 

1. การเข้าถึง และ การ
รับรู้ ข้อมูลข่าวสาร โดย
เฉล่ีย ประมาณ 20,000 
คน ต่อเดือน 

ตุลาคม 65 - 
กันยายน 66 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนาสื่อ
และสื่อสาร

องค์กร 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับ 
รหัส

โครงการ 

ความสอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ที่คาดว่า

จะ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ 
SWU 

SDGs 4 มิติ 

COSCI กล
ยุทธ์/

เป้าประสงค์/
กลวิธี  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

(Offline Media) และส่ือสังคม
ออนไลน์ (Social Media) ให้เกิด
ประสิทธิภาพและมีอัตราการเติบโต
ท่ีดีขึ้น 
6. เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานดา้น
การประชาสัมพันธ์และส่ือสาร
องค์กร ตลอดระยะ เวลา 1 ปี 

34 cosci 66-
33 

- - 1.1.3-3 S1-O3-T1-I3 โครงการสืบสานและทำนุบำรุง
วัฒนธรรมและศิลปะ : 
กิจกรรมศึกษาศิลปวัฒนธรรม 
และประวัติศาสตร์ภาพยนตร์
ไทย 

1. เพื่อให้นิสิตมคีวามรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับประวัติศาสตร์ภาพยนตร ์ 
2. เพื่อให้นิสิตได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของการอนุรักษ์
ภาพยนตร์ไทย 

1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

1. ผู้เข้ารับการอบรม 
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับประวัติศาสตร์
ภาพยนตร ์อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป  

พฤศจิกายน 
65 - 

มกราคม 66 

สาขา
ภาพยนตร์

และสื่อดิจิทัล 

35 cosci 66-
34 

KPIs 1-30 - 1.1.1-
1.1.2 

S1-O3-T2-I2 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต: 
กิจกรรม Visiting Professor 

1. เพื่อให้นิสิตและ บุคลากรสาย
วิชาการในหลักสูตรฯ ได้เพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ทางด้าน
นวัตกรรมส่ือสารสังคมในสาขาท่ี
นิสิตได้ศึกษาเล่าเรียน 
 2. เพื่อเป็นการมุ่งเน้นให้นิสิตได้
ส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 
  

1.นิสิตได้รับความความรู้ 
ความเข้าใจ และทักษะท่ี
เก่ียวข้องท่ีนิสิตศึกษาใน
สาขาวิชา จากอาจารย์
ชาวต่างประเทศ ให้
ทันสมัยและเท่าทันโลก
ปัจจุบัน 
2. คะแนนภาษาอังกฤษ
ของนิสิตผู้เข้าร่วม
โครงการ สอบผ่าน SWU 
SET ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ตลอดปี
การศึกษา 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับ 
รหัส

โครงการ 

ความสอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ที่คาดว่า

จะ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ 
SWU 

SDGs 4 มิติ 

COSCI กล
ยุทธ์/

เป้าประสงค์/
กลวิธี  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

36 cosci 66-
35 

KPIs 1-13 - 1.1.3 S1-O3-T2-I1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต : 
กิจกรรมการทำการตลาดสินค้า
เกษตรผ่านสื่อดิจิทัล "เดือน
เคียงดาว" 

1. เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาการทำ
การตลาดของเกษตรกรไทย ในการ
ฝึกประสบการณ์ทำการตลาดดจิจ ิ
ทัลด้วยการผลิตมูลไส้เดือนเพื่อ
จำหน่าย 
2. เพื่อให้นิสิตบริหาร 
ประชาสัมพันธ์ และทำการตลาด
ดิจิทัลสินค้าเกษตรได ้

1. นิสิตได้ฝึกประสบการณ์การ
จำหน่ายสินคา้ออนไลน์ โดยมี
จำนวนยอดขายมูลไส้เดือน
ออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 200 
กิโลกรัม 

1. นิสิตมีทักษะด้านการ
ทำการตลาดดจิิทัล และ
ทักษะด้านการบริหาร
จัดการช่องทางดิจิทัล
ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 
 

 

 

ตุลาคม 65 - 
มิถุนายน 66 

สาขา
คอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียและ
ธุรกิจไซเบอร์ 

37 cosci 66-
36 

KPIs 1-13 - 1.1.3-2 
1.1.3-3 

S1-O3-T-2I1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต : 
กิจกรรมแสดงผลงานนวัตกรรม
ด้านมัลติมีเดีย 

1. เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะการ
นำเสนอผลงานให้น่าสนใจและ
ดึงดูดใจ 
2. เพื่อให้นิสิตได้ฝึกฝนการทำงาน
ร่วมกัน และการประสานงานกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

1.มีจำนวนนิสิตท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมฯไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
2.ร้อยละของบุคลากรภายนอก
และหรือผู้ประกอบการท่ีเข้า
ชมผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10 เมื่อเทียบกับจำนวนนิสิตท่ี
นำแสดงผลงาน  

1.นิสิตท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า 3.51 
2.ได้ผลงานนวัตกรรม
ด้านมัลติมีเดีย 

เมษายน - 
พฤษภาคม 

66 

สาขา
คอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียและ
ธุรกิจไซเบอร์ 

38 cosci 66-
37 

- - 1.1.3-2  
1.1.3-3 

S1-O3-T2-I1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต : 
กิจกรรมสานสัมพันธ์สำหรับ
นิสิตสาขาคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียและธุรกิจไซเบอร์ 

1. เพื่อให้นิสิตได้ฝึกฝนการวางแผน
กระบวนการทำงานแบบบูรณาการ 
2. เพื่อให้นิสิตได้ฝึกฝนการใช้
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการ
บริหารงานอีเวนท์ 

1. มจีำนวนนิสิตท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 

1. นิสิตท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า 3.51 
2. นิสิตได้เรียนรู้
กระบวนการจัดกิจกรรม
ร่วมกันโดยการประเมิน
จากอาจารย์ผู้สอน 

เมษายน - 
พฤษภาคม 

66 

สาขา
คอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียและ
ธุรกิจไซเบอร์ 

39 cosci 66-
38 

KPIs 1-11 
KPIs 1-44 

  1.1.3 S1-O3-T2-I1 
S2-O1-T1-I2 

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต
บัณฑิตศึกษาเพื่อฝึกปฏบิัติ
ภาคสนามสำหรับงานวิจัยและ
พัฒนา 

1. เพื่อให้นิสิตได้ทราบถึงเทคนิค
การเก็บข้อมูลภาคสนามสำหรับ
งานวิจัย  
 2. เพื่อให้นิสิตไดพ้ัฒนาทักษะการ
เก็บข้อมูลภาคสนามสำหรับงานวิจัย
แบบไม่ลงพื้นท่ี หรือผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน์ 

1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

1. แบบสอบถาม (นิสิตท่ี
เข้าร่วมเข้าใจเทคนิคการ
เก็บข้อมูลภาคสนาม
สำหรับงานวิจัยและ
พัฒนา) 

ตุลาคม 65- 
กรกฎาคม 

66 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับ 
รหัส

โครงการ 

ความสอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ที่คาดว่า

จะ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ 
SWU 

SDGs 4 มิติ 

COSCI กล
ยุทธ์/

เป้าประสงค์/
กลวิธี  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

40 cosci 66-
39 

KPIs 1-13 - 1.1.2-1 
1.1.3-1 
1.1.3-2 

S1-O3-T2-I1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต : 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านการตลาดดิจิทัล 

1. เพื่อให้นิสิตได้เพิ่มพูนทักษะดา้น
การทำการตลาดดจิิทัล 
2. เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะด้านการ
บริหารจัดการช่องทางดจิิทัลต่าง ๆ 
เช่น เว็บไซต์ เป็นต้น 

1. มจีำนวนนิสิตท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 

1. นิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า 3.51 
2. ผู้เข้าร่วมผ่านการ
ประเมินผลโดยวิทยากร 

พฤศจิกายน 
65 - 

พฤษภาคม 
66 

สาขา
คอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียและ
ธุรกิจไซเบอร์ 

41 cosci 66-
40 

KPIs 1-07 
KPIs 1-13 
KPIs 1-14 
KPIs 1-37 
KPs I1-42 
KPIs 1-43 

- 1.1.2-3 
1.1.3-2 

S1-O3-T2-I1 
S1-O3-T2-I3 
S1-O3-T1-I1 
S1-O3-T1-I2 
S1-O3-T2-I4 

โครงการเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

1. เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อม
ในศักยภาพดา้นต่าง ๆ และปรับตัว
ในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
2. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้มีโอกาส
พบปะและเรียนรู้แนวทางจาก
ผู้ประกอบการ 

1. จำนวนท่ีนิสิตเข้ารับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 100 จากค่า
เป้าหมาย 

1. นิสิตมีสามารถปรับตัว
และพัฒนาทักษะท่ี
จำเป็นต่อตลาดแรงงาน 
ผลประเมินจาก
ผู้ประกอบการนำมา
พัฒนาคุณภาพนิสิต 
นำมาเป็นแผนพัฒนา
คุณลักษณะของนิสิต
วิทยาลัยฯ 

กิจกรรมที่ 1 
พฤศจิกายน - 
ธันวาคม 65 
กิจกรรมที่ 2 
มกราคม - 
มีนาคม 66 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายเครือข่าย

องค์กร 

42 cosci 66-
41 

KPIs 1-30 
KPIs 1-31 
KPIs 1-33 

- - S1-O3-T2-I2 โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์
ในต่างประเทศภายใต้ความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
มศว เเละ University of 
Vienna and University of 
Budapest 

1. เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ เเละ
นิสิตปริญญาโทท้ังสองหลักสูตร ได้
เพิ่มพูนความรู้ เเละประสบการณ์
ทางด้านส่ือภาพยนตร์ เเละการ
ออกแบบเพื่อธุรกิจ 
2. เพื่อเปิดโลกทัศน์ของบุคลากร
สายวิชาการ เเละนิสิตได้เรียนรู้เเลก
เปล่ียนวัฒนธรรมเเละมุมมองใน
ระับนานาชาต ิ
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางดา้น
การเรียนการสอน เเละพัฒนา
อาจารย์เเละนิสิตระหว่าง
มหาวิทยาลัย 

1. จำนวนอาจารย์เเละนิสิตเข้า
ร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 12 คน/
ปี 

  พฤศจิกายน 
65 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับ 
รหัส

โครงการ 

ความสอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ที่คาดว่า

จะ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ 
SWU 

SDGs 4 มิติ 

COSCI กล
ยุทธ์/

เป้าประสงค์/
กลวิธี  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

43 cosci 66-
42 

- - 1.1.3-2 
1.1.3-3 

S1-O3-T2-I1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต : 
กิจกรรมพัฒนานิสิตเพื่อการ
ทำงานเป็นทีม สำหรับนิสิต
สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
(3เอก) 

1. เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู ้และก่อเกิด
ทักษะการทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ 
ทักษะส่ือสาร ให้สอดคล้องต่อ
คุณสมบัติของนิสิตในศตวรรษท่ี 21 
2. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนิสิต
หรือบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐาน
คณุวุฒิระดับอุดมศึกษาท้ัง 5 
ประการ ประกอบกับการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับการ
ทำงานกิจกรรม ท้ังเชิงวิชาการและ
วิชาชีพของนิสิต การเขียนและการ
ดำเนินโครงการ การประสานงาน
ต่างๆกับหน่วยงาน ท้ังภายในและ
ภายนอก ตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา รวมท้ังการบูร
ณาการเครือข่ายผู้นำนิสิต 

1. จำนวนนิสิตท่ีเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ของกลุ่มเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 

1. นิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า 3.51 
2. นิสิตได้เรียนรู้
กระบวนการทำงาน
ร่วมกันข้ามวิชาเอก 

มกราคม - 
พฤษภาคม 

66 

สาขา
ภาพยนตร์

และสื่อดิจิทัล 

44 cosci 66-
43 

- - 1.1.3-2 
1.1.3-3 

S1-O3-T2-I1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต : 
กิจกรรมพัฒนานิสิตเพื่อการ
ทำงานเป็นทีม และเสริมสร้าง
พื้นฐานทางด้านภาพยนตร์และ
สื่อดิจิทัล สำหรับนิสิตวิชาเอก
การจัดการภาพยนตร์และสื่อ
ดิจิทัล 

1. เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู ้และก่อเกิด
ทักษะการทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ 
ทักษะส่ือสาร ให้สอดคล้องต่อ
คุณสมบตัิของนิสิตในศตวรรษท่ี 21 
2. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนิสิต
หรือบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท้ัง 5 
ประการ ประกอบกับการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับการ
ทำงานกิจกรรม ท้ังเชิงวิชาการและ
วิชาชีพของนิสิต การเขียนและการ
ดำเนินโครงการ การประสานงาน
ต่างๆกับหน่วยงาน ท้ังภายในและ

1. จำนวนนิสิตท่ีเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ของกลุ่มเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 

1. นิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า 3.51 
2. นิสิตได้เรียนรู้
กระบวนการทำงาน
ร่วมกัน 

มกราคม - 
พฤษภาคม 

66 

สาขา
ภาพยนตร์

และสื่อดิจิทัล 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับ 
รหัส

โครงการ 

ความสอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ที่คาดว่า

จะ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ 
SWU 

SDGs 4 มิติ 

COSCI กล
ยุทธ์/

เป้าประสงค์/
กลวิธี  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ภายนอก ตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา รวมท้ังการ 
บูรณาการเครือข่ายผู้นำนิสิต 

45 cosci 66-
44 

KPIs 1-13 SDG3 1.1.3-2 S1-O3-T2-I1 กิจกรรมสัมมนาและอบรมเชิง
ปฏิบัติการการกู้ชีพเบื้องต้น 

1. เพื่อให้นิสิตมคีวามรู้และความ
เข้าใจเก่ียวกับกู้ชีพเบื้องต้น  
2. เพื่อใหนิสิตสามารถปฏิบัติการกู้
ชีพเบ้ืองต้นได ้
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

1. นิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการ
ปฏิบัติการกู้ชีพเบ้ืองต้นสอบ
ผ่าน ร้อยละ 80  

1. นิสิตมีความรู้ในการ
ปฏิบัติการการกู้ชีพ
เบ้ืองต้น 

สิงหาคม - 
ธันวาคม 65 

สาขา
นวัตกรรมการ

สื่อสาร 

46 cosci 66-
45 

KPIs 1-13 - 1.1.3-2 S1-O3-T2-I1 กิจกรรมสัมมนาและอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเล่าเร่ือง "สุข" 
ให้เป็น "ภาพ. 

1. เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้เก่ียวกับการ
เล่าเรื่องด้านสุขภาพจากครีเอทีฟใน
วงการการส่ือสารสุขภาพ 
2. เพื่อให้นิสิตได้สร้างสรรค์งานเล่า
เรื่องด้านสุขภาพได้อย่างสร้างสรรค ์

1. ได้ผลงานการเล่าเรื่อง
สุขภาพ จำนวนไมน่้อยกว่า 5 
ช้ินงาน 

1. นิสิตสามารถเล่าเรื่อง
สุขภาพได้อย่าง
สร้างสรรค ์

มกราคม - 
เมษายน 66 

สาขา
นวัตกรรมการ

สื่อสาร 

47 cosci 66-
46 

KPIs 1-13 SDG4 1.1.3-2 S1-O3-T2-I1 
S1-O3-T2-

I3-2 

กิจกรรมสัมมนาและอบรมเชิง
ปฏิบัติการการผลิตสื่อเพื่อ
สุขภาพ 

1. เพื่อให้นิสิตได้เพิ่มพูนทักษะการ
ผลิตส่ือด้านสุขภาพ 
2. เพื่อให้นิสิตได้ฝึกฝนการทำงาน
ร่วมกันและกระชับความสัมพันธ์
การเพื่อนในช้ันปีและคณาจารย์
วิชาเอกการส่ือสารเพื่อสุขภาพ 

1. จำนวนนิสิตท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  

1. นิสิตมีความรู้ความ
เข้าใจในการผลิตส่ือ
สุขภาพ 

มกราคม - 
เมษายน 66 

สาขา
นวัตกรรมการ

สื่อสาร 

48 cosci 66-
47 

KPIs 1-13 SDG4 1.1.3-2 S1-O3-T2-I1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต : 
กิจกรรมพัฒนาทักษะสื่อสาร
และการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ 
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการ
ท่องเที่ยว 

1. เพื่อให้นิสิตได้เพิ่มพูนทักษะการ
ส่ือสารด้านการท่องเท่ียว 
2. เพื่อให้นิสิตได้กระชับ
ความสัมพันธ์กับเพื่อนในช้ันปีและ
คณาจารย์วิขาเอกการส่ือสารเพื่อ
การท่องเท่ียว 

1. จำนวนนิสิตท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
3.51 

พฤศจิกายน 
65 -

กุมภาพันธ์ 
66 

สาขา
นวัตกรรมการ

สื่อสาร 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับ 
รหัส

โครงการ 

ความสอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ที่คาดว่า

จะ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ 
SWU 

SDGs 4 มิติ 

COSCI กล
ยุทธ์/

เป้าประสงค์/
กลวิธี  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

49 cosci 66-
48 

KPIs 1-13 SDG4 1.1.3-2 S1-O3-T2-I1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต : 
กิจกรรมพัฒนาทักษะสื่อสาร
และการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ 
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการ
จัดการนวัตกรรม 

1. เพื่อให้นิสิตได้เพิ่มพูนทักษะการ
ส่ือสารด้านการจัดการนวัตกรรม 
2. เพื่อให้นิสิตได้กระชับ
ความสัมพันธ์กับเพื่อนในช้ันปีและ
คณาจารย์วิขาเอกการส่ือสารเพื่อ
การจัดการนวัตกรรม 

1. จำนวนนิสิตท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
3.51 

กุมภาพันธ ์- 
พฤษภาคม 

66 

สาขา
นวัตกรรมการ

สื่อสาร 

50 cosci 66-
49 

KPIs 1-44 SDG4 1.1.3-2 S1-O3-T2-I1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต : 
กิจกรรมค่ายอบรมเชิง
ปฏิบัติการสร้างนวัตกรรม 
INNO Boot Camp 

1. เพื่อสร้างเสริมทักษะการคิดค้น
นวัตกรรมและการทำให้นวัตกรรม
เป็นท่ียอมรับ 
2. เพื่อให้นิสิตได้ฝึกหัดการสร้าง
นวัตกรรมต้นแบบ 

1. จำนวนนิสิตท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

1. นิสิตได้ผลงานไม่น้อย
กว่า 3 ผลงาน 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
3.51 

กุมภาพันธ ์- 
พฤษภาคม 

66 

สาขา
นวัตกรรมการ

สื่อสาร 

51 cosci 66-
50 

KPIs 1-37 
KPIs 1-38 
KPIs 1-44 

- 1.1.1-4 
1.1.2-2 
1.1.2-3 
1.1.3-2 

S1-O3-T2-I1 
S1-O3-T3-I2 
S2-O2-T1-I1 
S3-O3-T1-I1 
S1-O3-T3-I1 
S1-O3-T3-I2 
S1-O3-T3-I3 

โครงการ Innovation day 1. เพื่อให้นิสิตช้ันปีท่ี 4 ท่ีกำลังจบ
การศึกษาปี 2565 ทุกหลักสูตรได้
นำเสนอและแสดงผลงานก่อนจบ
การศึกษา 
2. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้มีโอกาส
พบปะ เละนำเสนองานต่อบุคคล 
หน่วยงานภายนอก และ/หรือ 
ผู้ประกอบการ 
3. เพื่อเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม
ของนิสิตสู่สาธารณะชน 

1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ออนไลน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 ของกลุ่มเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 
2. จำนวนผลงานนวัตกรรม
ของนิสิตช้ันปีท่ี 4 ไม่ตำ่กว่า 
140  ผลงาน 

1. นิสิตสามารถใชัทักษะ
ท่ีได้เรียนตลอดหลักสูตร
การศึกษานำไปผลิดส่ือ
นวัตกรรมได้อย่างอย่าง
สร้างสรรค์  
2. นิสิตทุกหลักสูตรได้มี
โอกาสพบปะ และ
นำเสนองานต่อ
บุคคลภายนอก และ/
หรือ ผู้ประกอบการ
โดยตรงผ่านส่ือในรูปแบบ
ออนไลน์หรือออนไซต์ 
3. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ของผู้เข้าชมภายนอกอยู่
ในระดับดี  

กิจกรรมที่ 1 
พฤศจิกายน - 
ธันวาคม 65 
กิจกรรมที่ 2 
กุมภาพันธ์ - 
มีนาคม 66 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายเครือข่าย

องค์กร 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับ 
รหัส

โครงการ 

ความสอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ที่คาดว่า

จะ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ 
SWU 

SDGs 4 มิติ 

COSCI กล
ยุทธ์/

เป้าประสงค์/
กลวิธี  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

52 cosci 66-
51 

KPIs 1-44 SDG4 1.1.3-2 S1-O3-T2-I1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต : 
กิจกรรมพัฒนาการสื่อสาร
เศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย 
"Trendy Econ" 

1. เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้เก่ียวกับ
ความเคล่ือนไหว (trend) ในแวด
วงการส่ือสารเพื่อเศรษฐศาสตร ์
2. เพื่อให้นิสิตได้มีความสัมพันธ์ท่ีด ี
มีความสามัคคีในกลุ่มเพื่อนและ
คณาจารย ์

1. จำนวนนิสิตท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
3.51 

กุมภาพันธ ์- 
พฤษภาคม 

66 

สาขา
นวัตกรรมการ

สื่อสาร 

53 cosci 66-
52 

KPIs 1-11 - 1.1.1-1 
1.1.3-1 
1.1.3-2 

S1-O3-T2-I3 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต : 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตเพื่อ
เข้าสู่สายงานดิจิทัล 

1. เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้
ตลอดจนทักษะต่าง ๆ ท่ีจำเป็น
ทางด้านการตลาดดิจิทัล 
2. เพื่อให้นิสิตได้เพิ่มพูนทักษะท่ี
จำเป็นต่าง ๆ ด้านการตลาดดิจิทัล
สำหรับศตวรรษท่ี 21 

1. มจีำนวนนิสิตท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 

1. นิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
มคีวามพึงพอใจไม่น้อย
กว่า 3.51 
2.ผู้เข้าร่วมผ่านการ
ประเมินผลโดยวิทยากร 

พฤศจิกายน - 
ธันวาคม 65 

สาขา
คอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียและ
ธุรกิจไซเบอร์ 

54 cosci 66-
53 

KPIs 1-11 - 1.1.2-1  
1.1.3-1 
1.1.3-2 

S1-O3-T2-I3 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต : 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบ
ใหม ่

1. เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้และความ
เข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
รูปแบบใหม่ 
2. เพื่อให้นิสิตได้เสริมสร้างทักษะ
ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
รูปแบบใหม่ 

1. มจีำนวนนิสิตท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 

1. นิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า 3.51 
2.ผู้เข้าร่วมผ่านการ
ประเมินผลโดยวิทยากร  

เมษายน - 
พฤษภาคม 

66 

สาขา
คอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียและ
ธุรกิจไซเบอร์ 

55 cosci 66-
54 

KPIs 2-06 - 1.1.2-2 S1-O3-T4-I1 แผนงานจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสำหรับ
ห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์
ทดแทนเคร่ืองเดิมที่มีอายุใช้
งานเกิน 5 ปี 

1. เพื่อจดัหาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
สำหรับทดแทนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เดิมท่ีท่ีเส่ือมสภาพจาก
การใช้งานและมีอายุการใช้งานเกิน 
5 ปี 
2. เพื่อให้การเรียนการสอนนิสิต
นักศึกษา และการทำงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
3. เพื่อความลดค่าใช้จา่ยในการ
ซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ท่ีอายุเกิน 5 ปี 

1. แผนการจัดหาครุภัณฑ์ 1. คุณภาพในการ
ดำเนินการตามแผนท่ี
กำหนด 
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้
ไม่น้อยกว่า 3.75 

ธันวาคม 65 
- กุมภาพันธ์ 

66 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับ 
รหัส

โครงการ 

ความสอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ที่คาดว่า

จะ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ 
SWU 

SDGs 4 มิติ 

COSCI กล
ยุทธ์/

เป้าประสงค์/
กลวิธี  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 1 เผยแพร่ผลงานใน ระดับชาติและนานาชาติ 
56 cosci 66-

55 
KPIs1-28 - 2.1 S2-O1-T1-I1 

S2-O1-T1-I2 
S2-O1-T1-I3 
S1-O3-T1-I1 

โครงการฝึกอบรมจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย ์

1. เพื่อส่งเสริม คณาจารย์ นิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา และเจ้าหนา้ท่ี 
ให้มีความรู้เก่ียวกับการหลัก
จริยธรรมการวิจัยพื้นฐานและ
กฎระเบียบท่ีควรรู้ ปัญหาทางด้าน
จริยธรรมการวิจัย แนวทางแก้ไข 
และขั้นตอนดำเนินการขอจริยธรรม  
2. เพื่อให้ทราบแนวทางปฏิบตัิการ
ดำเนินการขอรับรองจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการ
จริยธรรมสำหรับพิจารณา
โครงการวิจัยท่ีทำในมนุษย ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90   

1. ผู้เข้าร่วมโครงการผ่าน
เกณฑ์การอบรมและ
ได้รับหนังสือรับรองผ่าน
การอบรมจริยธรรมวิจัย
ในมนุษย ์ร้อยละ 90 ของ
ผู้เข้าร่วมท้ังหมด 

มีนาคม - 
กรกฎาคม 

66 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 

57 cosci 66-
56 

KPIs1-19 
KPIs1-20 
KPIs1-21 
KPIs1-22 
KPIs1-23 

- - S2-O1-T1-I1 
S2-O1-T1-I2 
S2-O1-T1-I3 

โครงการจัดพิมพ์
วารสารวิชาการนวัตกรรม
สื่อสารสังคม 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
วารสารวิชาการนวัตกรรมส่ือสาร
สังคมให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ี TCI 
กำหนด  
 2.เพื่อจดัพิมพ์วารสารวิชาการ
นวัตกรรมส่ือสารสังคม ท่ีมีความ
ถูกต้องตามเกณฑ์ท่ี TCI กำหนด 

1. มีการจัดพิมพ์
วารสารวิชาการ 2 เล่มต่อป ี

1. วารสารฯ มคีุณภาพ
ตามเกณฑ์ท่ี TCI กำหนด 

ตุลาคม 65 - 
กันยายน 66 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับ 
รหัส

โครงการ 

ความสอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ที่คาดว่า

จะ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ 
SWU 

SDGs 4 มิติ 

COSCI กล
ยุทธ์/

เป้าประสงค์/
กลวิธี  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

58 cosci 66-
57 

KPIs1-28 - 2.1 S2-O1-T1-I1 
S2-O1-T1-I2 
S2-O1-T1-I3 
S2-O2-T1-I1 

โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ให้เกิดการบูรณาการกับ
พันธกิจด้านต่างๆ ของวิทยาลัยฯ  
 2. เพื่อสนับสนุนให้มีการเผยแพร่
ผลงานวิชาการผลงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์  
 3. เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ด้านงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ (KM) 

1. บคุลากรเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

1. ทุกหลักสูตรมี
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์
2. ทุกหลักสูตรมีการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ 
ผลงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์  
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการ ไม่น้อยกว่า 
3.51 

ตุลาคม 65 - 
มีนาคม 66 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับ 
รหัส

โครงการ 

ความสอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ที่คาดว่า

จะ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ 
SWU 

SDGs 4 มิติ 

COSCI กล
ยุทธ์/

เป้าประสงค์/
กลวิธี  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาพื้นที่เปา้หมาย (Area based) ด้วยศาสตร์ ความเชี่ยวชาญของวทิยาลัย 
59 cosci 66-

58 
KPIs 3-02 
KPIs 1-09 
KPIs 3-04 

SDGs 
3 

SDGs 
4 

1.1.1-3 
1.1.3 

S3-O1-T1-I1 โครงการบริการวิชาการ : 
อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้
ด้านสุขภาพชุมชน 

1. เพื่อถ่ายทอดความรู้เกียวกับการ
ส่ือสารเพื่อสุขภาพ 
2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาในการนํา
ความรู้พื้นฐานด้านส่ือสาร ด้าน
ออกแบบ รวมถึงทักษะในการใช้
โปรแกรมประยุกต์เพื่อผลิตสือสุข
ภาพ และสามารถนําไปใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
ผลิตช้ินงาน ไม่น้อยกว่า 10 
ช้ินงาน  
2. กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นไม่น้อย
กว่า 1 ครั้ง 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถผลิตช้ินงาน ไม่
น้อยกว่า 10 ช้ินงาน และ
อยู่ในระดับดี 
2. นำเสนอข่าวกิจกรรม 
1 ข่าว ผ่านทาง 
Facebook Fanpage : 
Cosci Swu และ Cosci 
Media 

กุมภาพันธ ์- 
กรกฎาคม 

66 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

60 cosci 66-
59 

KPIs 3-02 
 KPIs 3-04 
 KPIs 1-09 

SDGs 
4 

1.1.3-
1/2 

S3-O1-T1-I1 
S3-O1-T1-I2 

โครงการบริการวิชาการ : การ
ส่งเสริมทักษะสื่อสาร
สร้างสรรค์ เพื่อก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงในสงัคม 

1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะ
การส่ือสารให้กับกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อบูรณาการในรายวิชาการให้
ส่งเสริมทักษะการส่ือสาร 

1. มจีำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. จำนวนกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
1 กิจกรรม  
3. จำนวนชุมชนเข้าร่วมไม่น้อย
กว่า 1 ชุมชน 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้และทักษะส่ือสาร
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 
2. นำเสนอข่าวการจัด
กิจกรรมได้ 1 ข่าว ผ่าน
ทาง  Facebook 
Fanpage : Cosci Swu 
และ Cosci Media 

กุมภาพันธ ์- 
กรกฎาคม 

66 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

61 cosci 66-
60 

KPIs 3-02 
 KPIs 3-04 
 KPIs 3-06 
 KPIs 1-09 

SDGs 
4 

1.1.3-
1/2 

S3-O1-T1-I1 โครงการบริการวิชาการ : 
ฝึกอบรมการพัฒนาธุรกิจและ
สื่อดิจิทัลชุมชนอารีย์ 

1. เพื่อเพิ่มเติมความรู้ด้านธุรกิจ
และส่ือดิจิทัลให้กับชุมชนอารีย์ 
2. เพื่อการฝึกใช้เครื่องมือทางธุรกิจ
และสามารถนำเสนอได้ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
ผลิตช้ินงาน ไม่น้อยกว่า 3 
ช้ินงาน  
2. จำนวนกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
1 กิจกรรม  
3. จำนวนชุมชน 1 ชุมชน  

1. ผลงานการนำเสนอ
เรื่องราวของสินค้าและ
บริการท่ีสร้างสรรค์ผ่าน
ส่ือสมัยใหม่ 
2. นำเสนอข่าวการจัด
กิจกรรมได้ 1 ข่าว ผ่าน
ทาง  Facebook 

พฤศจิกายน 
65 - 

มกราคม 66 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการ 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับ 
รหัส

โครงการ 

ความสอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ที่คาดว่า

จะ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ 
SWU 

SDGs 4 มิติ 

COSCI กล
ยุทธ์/

เป้าประสงค์/
กลวิธี  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

Fanpage : Cosci Swu 
และ Cosci Media 

62 cosci 66-
61 

KPIs 3-02 
 KPIs 3-04 
 KPIs 3-06 
 KPIs 1-09 

SDGs 
4 

1.1.3-
1/2 

S3-O1-T1-I1 โครงการบริการวิชาการ : 
ฝึกอบรมการพัฒนาธุรกิจและ
เทคโนโลยีชุมชนอารีย ์

1. เพื่อได้รับความรู้ในการพัฒนา
ธุรกิจและเทคโนโลยี 
2. สรา้งสรรค์ผลงานด้านการพัฒนา
ธุรกิจควบคู่กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
ผลิตช้ินงาน ไม่น้อยกว่า 3 
ช้ินงาน  
2. จำนวนกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
1 กิจกรรม  
3. จำนวนชุมชน 1 ชุมชน  

1. ผลงานการนำเสนอ
เรื่องราวของสินค้าและ
บริการ 
2. นำเสนอข่าวการจัด
กิจกรรมได้ 1 ข่าว ผ่าน
ทาง  Facebook 
Fanpage : Cosci Swu 
และ Cosci Media 

กุมภาพันธ ์- 
มิถุนายน 66 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

63 cosci 66-
62 

KPIs 3-02 
KPIs 3-04 
KPIs 3-06 

SDG 
4 

1.1.3-
1/2/3 

S3-O1-T1-I1 
S3-O1-T1-I2 

โครงการบริการวิชาการ : การ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนด้านการสื่อสาร
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว จังหวัดนครนายก 

1. เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน
ให้ยั่งยืน 
2. เพื่อผลิตส่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ให้กับชุมชน 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
ผลิตช้ินงาน ไม่น้อยกว่า 3 
ช้ินงาน  
2. จำนวนกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
1 กิจกรรม  
3. จำนวนชุมชน 1 ชุมชน  
4. จำนวนส่ือประชาสัมพันธ์ 
ไม่น้อยกว่า 2 ช้ินงาน 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้และทักษะส่ือสาร
และนำความรู้ในรายวิชา
มาบูรณาการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. จำนวนช้ินงาน ไมน่้อย
กว่า 2 ช้ินงานท่ีมี
คุณภาพดีสามารถ
เผยแพร่ทางออนไลน์ได้  
3. นำเสนอข่าวกิจกรรม 
1 ข่าว ผ่านทาง 
Facebook Fanpage : 
Cosci Swu และ Cosci 
Media 

กุมภาพันธ ์- 
มิถุนายน 66 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการ 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับ 
รหัส

โครงการ 

ความสอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ที่คาดว่า

จะ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ 
SWU 

SDGs 4 มิติ 

COSCI กล
ยุทธ์/

เป้าประสงค์/
กลวิธี  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

64 cosci 66-
63 

KPIs 1-25 
 KPIs 3-02 
 KPIs 3-04 
 KPIs 3-05 
 KPIs 3-06 

SDGs 
4 

2.3 
 1.1.3 

S3-O1-T1-I1 โครงการบริการวิชาการ : การ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ
ท่องเที่ยวชุมชนแบบบูรณาการ 
ในยุคปัจจุบัน  

1. เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ
การส่ือสารเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวชุมชน 
2. เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ของ
วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคมสู่
การบริการวิชาการ 
3. เพื่อให้นิสิต ระดับปริญญาตร ีได้
พัฒนาทักษะด้านการส่ือสารผ่าน
การปฏิบัติและเรียนรู้ผ่านการ
ทำงานร่วมกับชุมชน 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
ผลิตช้ินงาน ไม่น้อยกว่า 5 
ช้ินงาน และอยู่ในระดับด ี
2. จำนวนกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
1 กิจกรรม  
3. จำนวนชุมชน 1 ชุมชน  
4. จำนวนส่ือประชาสัมพันธ์ 
ไม่น้อยกว่า 2 ช้ินงาน 

1. สรา้ง Facebook 
Fanpage การ
ประชาสัมพันธ์เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว
จำนวน 1 Facebook 
Fanpage 
2. จำนวนช้ินงาน ไมน่้อย
กว่า 2 ช้ินงานท่ีมี
คุณภาพดีสามารถ
เผยแพร่ทางออนไลน์ได้ 
3. นำเสนอข่าวกิจกรรม 
1 ข่าว ผ่านทาง 
Facebook Fanpage : 
Cosci Swu และ Cosci 
Media 

ตุลาคม 65 - 
มิถุนายน 66 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

65 cosci 66-
64 

KPIs 3-02 
 KPIs 3-04 
 KPIs 3-05 
 KPIs 1-09 

SDGs 
4 

2.3 
 1.1.3-
1/2/3 

S3-O1-T1-I1 
 S3-O1-T1-

I2 

โครงการบริการวิชาการ : 
กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์
เพื่อเพิ่มพูนความรู้สู่สังคม 
(SWU Media) 

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ตามศาสตร์
วิชาต่างๆ สู่ชุมชนอย่างถูกต้อง 
2. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ส่ือ
ออนไลน์ และให้ชุมชนเข้าถึงได้ง่าย 

1. โครงการสามารถผลิต
ช้ินงาน ไมน่้อยกว่า 2 ช้ินงาน 
2. จำนวนส่ือออนไลน์ 3 ช้ิน 

1. ผลงานมีคุณภาพ
สามารถนำมาเผยแพร่ได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของผลงานท่ีได้ทำ 
ละ 50 ของผลงานท่ีได้ทำ 
2. เผยแพร่ผ่านทาง 
Facebook Fanpage : 
Cosci Swu และ Cosci 
Media 

พฤศจิกายน 
65 - 

มกราคม 66 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการ 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับ 
รหัส

โครงการ 

ความสอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ที่คาดว่า

จะ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ 
SWU 

SDGs 4 มิติ 

COSCI กล
ยุทธ์/

เป้าประสงค์/
กลวิธี  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

66 cosci 66-
65 

KPIs 3-02 
 KPIs 3-04 
 KPIs 3-05 
 KPIs 1-09 

SDGs 
4 

2.3 
 1.1.3-
1/2/3 

S3-O1-T1-I1 
 S3-O1-T1-

I2 

โครงการบริการวิชาการ : สื่อ
ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้สู่สังคม 

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ตามศาสตร์
วิชาต่างๆ สู่ชุมชนอย่างถูกต้อง 
2. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ส่ือ
ออนไลน์ และให้ชุมชนเข้าถึงได้ง่าย 

1. โครงการสามารถผลิต
ช้ินงาน ไมน่้อยกว่า 3 ช้ินงาน 
2. จำนวนส่ือออนไลน์  3 ช้ิน  

1. ผลงานมีคุณภาพ
สามารถนำมาเผยแพร่ได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของผลงานท่ีได้ทำ 
2. เผยแพร่ผ่านทาง 
Facebook Fanpage : 
Cosci Swu และ Cosci 
Media 
 
  

กุมภาพันธ ์- 
มิถุนายน 66 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

67 cosci 66-
66 

KPIs 3-02 
KPIs 3-04 
KPIs 3-06 

SDG 
4 

1.1.3-
1/2/3 

S3-O1-T1-I1 
S3-O1-T1-I2 

โครงการบริการวิชาการ : 
อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการ
สื่อสารเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชนและการฟื้นฟู
แหล่งท่องเที่ยวให้ยัง่ยืน   

1. เพื่อบูรณาการข้ามศาสตร์ในการ
ทำงานร่วมกับชุมชน 
2. เพื่อผลิตส่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ให้กับชุมชน 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
ผลิตช้ินงาน ไม่น้อยกว่า 5 
ช้ินงาน  
2. กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นไม่น้อย
กว่า 1 ครั้ง 

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถผลิตช้ินงานได ้
2.  นำเสนอข่าวกิจกรรม 
1 ข่าว ผ่านทาง 
Facebook Fanpage : 
Cosci Swu และ Cosci 
Media 
 
 

กุมภาพันธ ์- 
กรกฎาคม 

66 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

68 cosci 66-
67 

KPI1-11 
KPI1-13 
KPI3-04 
KPI3-05 
KPI3-06 
KPI3-07 

  

  1.1.3 S3-O1-T1-I1 
S3-O1-T1-I2 
S1-O3-T1-I1 

โครงการบริการวิชาการเพื่อ
ยกระดับชุมชนผ่านการฝึก
ประสบการณ์นอกห้องเรียน
สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา 

1. เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
สามารถนำความรูไ้ปบูรณาการกับ
พื้นท่ีชุมชน 

1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

1. ได้ผลงานอย่างน้อย 3 
ผลงาน 

ตุลาคม 65- 
กรกฎาคม 

66 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับ 
รหัส

โครงการ 

ความสอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ที่คาดว่า

จะ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ 
SWU 

SDGs 4 มิติ 

COSCI กล
ยุทธ์/

เป้าประสงค์/
กลวิธี  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 2 ให้บริการวิชาการที ่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
69 cosci 66-

68 
KPIs 2-04 
(P2-07) 

 - 3.4.2 
3.4.3 
3.4.4 

S3-O2-T1-I1 โครงการบริการวิชาการแบบหา
รายได้ 

1. เพื่อให้บริการในการวิชาการใน
การสร้างสรรค์งานสู่สังคมด้วยความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกแบบ
เรียกเก็บค่าบริการ 

1. จำนวนโครงการไม่น้อยกว่า 
2 โครงการต่อป ี

1. มงีบประมาณจากการ
เรียกเก็บค่าบริการไม่
น้อยกว่า 1,000,000 
บาทต่อปี 

ตลอดปี
การศึกษา 

ศูนย์นวัตกรรม
และวิทย
บริการ 

70 cosci 66-
69 

KPIs 1-09 SDG4 1.1.1-3 
3.4.2 

S3-O2-T2-I1 โครงการ Upskill-Reskill  1. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ด้านทักษะต่างๆ เพื่อ Upskill-
Reskill 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนา
ทักษะ Upskill-Reskill 

1. จำนวนโครงการ Upskill-
Reskill ท่ีเกิดขึ้นไม่น้อยกว่า 6 
โครงการต่อปี 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมมีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51 
2. มีมูลคา่จากการเรียก
เก็บค่าบริการไม่น้อยกว่า 
60,000 บาทต่อป ี
(หลังจากหักค่าใช้จ่าย) 

ตลอดปี
การศึกษา 

ศูนย์นวัตกรรม
และวิทย
บริการ 

เป้าประสงค์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางในการ เผยแพรอ่งค์ความรู้ด้านสื่อ และนวัตกรรมสื่อสารแก่สังคม 
71 cosci 66-

70 
KPIs 1-19 
KPIs 1-20 
KPIs 1-21 
KPIs 1-22 
KPIs 1-23 
KPIs 1-30 

- 2.1 S3-O3-T1-I1 โครงการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ : 
กิจกรรมการประชุมวิชาการ
นานาชาติ SSAMIC 

1. เพื่อเผยแพร่และเพิ่มพูนความรู้
ด้านสังคมศาสตร์ ศิลปะและด้านส่ือ
ให้แก่นักวิชาการระหว่างสถาบัน 
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการใน
ระดับนานาชาติของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา อาจารย์และ 
นักวิชาการของมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ และสถาบันอุดมศึกษา
ภายในและต่างประเทศ  
3. เกิดเวทีในการแลกเปล่ียนองค์
ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ศิลปะ
และส่ือท้ังในประเทศและต่างประเทศ  
4. เกิดเครือข่ายในการทำความ
ร่วมมือทางวิชาการและการบูรณา
การการสหสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์ 
ศิลปะและด้านส่ือ 

1. จำนวนผู้เข้าร่วมเสนอ
ผลงานวิชาการไม่น้อยกว่า 
100 คน 
2. จำนวนผลงานวิชาการท่ี
บุคลากรวิทยาลัยฯ ส่งเข้าร่วม 
ไม่น้อยกว่า 20 ช้ิน 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมโครงการ ร้อยละ 80 

เมษายน - 
ธันวาคม 66 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 



 35 
 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับ 
รหัส

โครงการ 

ความสอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ที่คาดว่า

จะ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ 
SWU 

SDGs 4 มิติ 

COSCI กล
ยุทธ์/

เป้าประสงค์/
กลวิธี  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 1 เป็นองค์กรที่มี สมรรถนะสูง 
72 cosci 66-

71 
KPIs 2-06 - 4.4.1 

4.4.2 
4.4.3 
4.4.4 

S4-O1-T1-I1 โครงการพัฒนาระบบบริหาร
ข้อมูลและการบริหารจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
: กิจกรรมการพัฒนาระบบแช
ตบอต ช่วยตอบคำถามนิสิต 
ชั้นปีที่ 1  

1. เพื่อพัฒนาระบบแชตบอต ช่วย
ตอบคำถามนิสิต ป1ี วิทยาลัย
นวัตกรรมส่ือสารสังคมมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  
2. เพื่อช่วยให้นิสิตสามารถสอบถาม
ข้อมูลท่ีจำเป็นสำหรับนิสิตปี 1 ดา้น
งานวิชาการ งานนิสิต ของวิทยาลัย
นวัตกรรมส่ือสารสังคมมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  

1. ได้ระบบเเชทบอตท่ีสามารถ
ช่วยตอบคำถามนิสิตช้ันปีท่ี 1 

1. ความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบไม่น้อยกว่า 3.75 

พฤศจิกายน 
65 - 

กรกฎาคม 
66 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

73 cosci 66-
72 

KPIs 2-06 - 4.4.1 
4.4.2 
4.4.3 
4.4.4 

S4-O1-T1-I1 โครงการพัฒนาระบบบริหาร
ข้อมูลและการบริหารจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
: กิจกรรมการพัฒนาระบบจอง
ห้องหรือสถานที่ภายใน
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

1. เพื่อพัฒนาระบบจองห้อง 
สถานท่ีภายในของวิทยาลัย
นวัตกรรมส่ือสารสังคมมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 
2. เพื่อให้อาจารย์ นิสิต เจ้าหน้าท่ี 
สามารถตรวจสอบ หรือใช้บริการ
จองห้อง สถานท่ีได้อย่างรวดเร็ว 
และถูกต้อง 

1. ได้ระบบจองห้องเพื่อใช้ใน
การบริหารวิชาการ 

1. ความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบไม่น้อยกว่า 3.75 

ตุลาคม 65 - 
พฤษภาคม 

66 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับ 
รหัส

โครงการ 

ความสอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ที่คาดว่า

จะ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ 
SWU 

SDGs 4 มิติ 

COSCI กล
ยุทธ์/

เป้าประสงค์/
กลวิธี  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

74 cosci 66-
73 

KPIs 2-06 - 4.4.1 
4.4.2 
4.4.3 
4.4.4 

S4-O1-T1-I1 โครงการพัฒนาระบบบริหาร
ข้อมูลและการบริหารจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
: กิจกรรมการพัฒนาระบบ
ประชาสัมพันธ์และเก็บ
หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม
ของบุคลากร 

1. เพื่อพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์
และเก็บหลักฐานการเข้าร่วม
กิจกรรมของบุคลากรวิทยาลัย
นวัตกรรมส่ือสารสังคม 
2. เพื่อให้บุคลากรสามารถ
ตรวจสอบ และพิมพ์หลักฐานการ
เข้าร่วมกิจกรรมได้ 

1. ได้ระบบประชาสัมพันธ์ 1. ความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบไม่น้อยกว่า 3.75 

พฤศจิกายน 
65 - 

กรกฎาคม 
66 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

75 cosci 66-
74 

KPIs 2-02 
 KPIs 2-03 
 KPIs 2-04 

- 1.2.3 S4-O1-T1-I1 โครงการพัฒนาระบบบริหาร : 
กิจกรรม Lean Management 

1. เพื่อลดระยะเวลารอคอยระหว่าง
กระบวนการต่าง ๆ ในสำนักงาน 
 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
สำนักงาน 
 3. เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีมและ
มีส่วนร่วมของพนักงาน 

1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2. มีกิจกรรมอย่างน้อย 1 
โครงการ 

1. หลังจากการอบรมของ
บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าใจ
ความรู้ด้าน Lean 
Management  ไมน่้อย
กว่าร้อยละ 80 

ตลอดปี
การศึกษา 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

76 cosci 66-
75 

KPIs 2-06 - 4.4.1 
4.4.2 
4.4.3 
4.4.4 

S4-O1-T1-I1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์อุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูลแบบเครือข่ายเพื่อ
รองรับระบบงานสารสนเทศ
ของวิทยาลยันวัตกรรมสื่อสาร
สังคม 

1. เพื่อจดัหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
แบบเครือข่ายรองรับระบบงาน
สารสนเทศของวิทยาลัยนวัตกรรม
ส่ือสารสังคม  
2. เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงาน  
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
และปฏิบัติงานจากการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. แผนการจัดหาครุภัณฑ์ 1. คุณภาพในการ
ดำเนินการตามแผนท่ี
กำหนด 
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้
ไม่น้อยกว่า 3.75 

ธันวาคม 65 
- กุมภาพันธ์ 

66 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับ 
รหัส

โครงการ 

ความสอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ที่คาดว่า

จะ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ 
SWU 

SDGs 4 มิติ 

COSCI กล
ยุทธ์/

เป้าประสงค์/
กลวิธี  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

77 cosci 66-
76 

KPIs 2-05 - 4.2 S4-O1-T2-I1 โครงการพัฒนาระบบบริหาร : 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทำตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงานรายบคุคล (KPI) 
เเละสมรรถนะ 
(Competency) 

1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้
ประเมินผลการปฏิบัติงานระดับ
ส่วนงานมีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับการประเมินผลการ
ปฎิบัติงานเเละเเบบประเมิน
สมรรถนะในการปฎิบัติงาน 
2. เพื่อพัฒนาเเบบประเมินผลการ
ปฎิบัติงานเเละเเบบประเมิน
สมรรถนะในการปฎิบัติงานของ
บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ เเละ
พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรให้เป็นไปตามท่ี
มหาวิทยาลัยคาดหวัง 

1. บคุลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย  

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ 
เก่ียวกับการประเมิน
ผลารประเมินผลการ
ปฎิบัติงานเเละเเบบ
ประเมินสมรรถนะในการ
ปฎิบัติงานท่ีสอดคล้องกับ
ค่านิยมของมหาวิทยาลัย
ในระดับ ด ีขึ้นไป 

พฤศจิกายน 
65 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

78 cosci 66-
77 

KPIs 2-05 - 4.2 S4-O1-T2-I1 
 S4-O1-T3-I2 

โครงการพัฒนาบุคลากร : 
กิจกรรมสัมมนาบุคลากรสาย
สนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ประสิทธิภาพ ความสุขและ
ความผูกพันในการทำงาน 

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ตระหนักถึงความสำคัญของการ
ทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมใน
องค์กรซ่ึงจะช่วยส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพในการทำงานมาก
ยิ่งขึ้น 
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้ทำงานอย่างมีความสุข และมี
ความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน
เพิ่มมากขึ้น 

1. เกิดเเผนพัฒนารายบุคคล  1. บคุลากรดำเนินการ
ตามเเผนพัฒนา
รายบุคคล 
2. ผลสำรวจการมีส่วน
ร่วม ความสุขเเละความ
ผูกพันในการทำงานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

ธันวาคม 65 
- มกราคม 

66 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

79 cosci 66-
78 

KPI2-05 - 4.2 S4-O1-T3-I2 โครงการพัฒนาบุคลากร : 
กิจกรรมเสริมสร้างความผูกพัน
ในองค์กร - วันสถาปนา
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

1.เพื่อปลูกฝังอัตลักษณ์และ 
 ความภาคภูมใิจในสถาบัน 
 แก่บุคลากรและนิสิต 
 2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี 
 ภายในวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสาร
สังคม 
 3.เพื่อการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ 

1. บคุลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย  

1. ความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อย
กว่า 3.51 

มิถุนายน - 
กรกฎาคม 

66 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับ 
รหัส

โครงการ 

ความสอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ที่คาดว่า

จะ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ 
SWU 

SDGs 4 มิติ 

COSCI กล
ยุทธ์/

เป้าประสงค์/
กลวิธี  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

80 cosci 66-
79 

KPIs 2-05 - 4.2 S4-O1-T3-I2 โครงการพัฒนาบุคลากร : 
กิจกรรมเสริมสร้างความผูกพัน
ในองค์กร - กีฬาสัมพันธ์ 

เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อ
ดูแลสุขภาพของบุคลากร 

1. มีกิจกรรมกีฬาอย่างน้อย 1 ครัง้ 
2. บคุลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย  
3. ความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

1. ผลสำรวจการมีส่วน
ร่วม ความสุขเเละความ
ผูกพันในการทำงานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

กรกฎาคม - 
สิงหาคม 66 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

เป้าประสงค์ที่ 2 บริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
81 cosci 66-

80 
KPIs 2-02 - - S4-O2-T1-I1 โครงการเสริมสร้างความ

ปลอดภัยและเตรียมพร้อม
รับมือกับภาวะฉุกเฉิน 

1. เพื่อให้บุคลากรและนิสิตมีความรู้
ความเข้าใจ ขั้นตอน การดำเนินการ
ดับเพลิง การอพยพหนีไฟ 

1. มีการซ้อมดับเพลิงและ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอย่างน้อย 
1 ครัง้/ปีงบประมาณ 

1.มีส่ือประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้กรณีฉุกเฉินในการ
ดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 

เมษายน 66 รองคณบดี
ฝ่ายแผนและ

พัฒนา
คุณภาพ 

82 cosci 66-
81 

- - 3.2 S4-O2-T1-I1 โครงการพัฒนาระบบบริหาร : 
กิจกรรมจัดทำรายงานประจำปี
ฯ 

1. เพื่อรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการในดา้นต่างๆ ของวิทยาลัย
นวัตกรรมส่ือสารสังคม 
 2. เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน
ให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชน
ได้รับทราบ 

1. เกิดรายงานประจำปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2. มีช่องทางการเผยแพร ่

1. มคีวามถูกต้องของ
ข้อมูล ร้อยละ 100 

ตุลาคม - 
ธันวาคม 66 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

83 cosci 66-
82 

KPIs 2-02 - 3.1 
4.1 

S4-O2-T1-I1 โครงการพัฒนาระบบบริหาร : 
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และ
จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action 
plan) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

1. เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ของ
วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคมให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. เพื่อจดัทำแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 
2. ได้แผนปฏิบัติการของ
วิทยาลัยฯ สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธ์ของ
วิทยาลัยฯ มีความ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ 

ตุลาคม - 
พฤศจิกายน 

65 

รองคณบดี
ฝ่ายแผนและ

พัฒนา
คุณภาพ 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับ 
รหัส

โครงการ 

ความสอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ที่คาดว่า

จะ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ 
SWU 

SDGs 4 มิติ 

COSCI กล
ยุทธ์/

เป้าประสงค์/
กลวิธี  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

84 cosci 66-
83 

KPIs 2-02 - 3.1 
4.1 

S4-O2-T1-I1 โครงการพัฒนาระบบบริหาร: 
กิจกรรมถ่ายทอดแผนปฏิบัติ
การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 

1. เพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 
และแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 สู่บุคลากร
ทุกภาคส่วนของวิทยาลัยนวัตกรรม
ส่ือสารสังคม  

1. มีช่องทางในการถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์วิทยาลัยฯ อย่าง
น้อย 2 ช่องทาง 

1. บคุลากรวิทยาลัย
นวัตกรรมส่ือสารสังคม 
รับทราบแผนกลยุทธ์
วิทยาลัยฯ และ
แผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

ธันวาคม 65 รองคณบดี
ฝ่ายแผนและ

พัฒนา
คุณภาพ 

85 cosci 66-
84 

KPIs 1-08 
KPIs 2-03 

- - S4-O2-T1-I1 
S1-O1-T1-I1 
S1-O1-T1-I2 

โครงการพัฒนาระบบบริหาร: 
กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับคณะ 

1. เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน
เอกสารและการตรวจประเมินให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาว่าวิทยาลัยดำเนินการ
เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดำเนินการท่ีเป็น
เลิศ EdPEx 

1. ความพร้อมของเอกสาร
ประกอบการตรวจประเมิน
คณะมีความพร้อม ร้อยละ 
100 

1. วิทยาลัยฯ ได้รับการ
ประเมินตามท่ี 
มหาวิทยาลัยกำหนด 
และผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดำเนินการท่ีเป็นเลิศ 
EdPEx 

เมษายน - 
กันยายน 66 

รองคณบดี
ฝ่ายแผนและ

พัฒนา
คุณภาพ 

86 cosci 66-
85 

KPIs 1-08 
KPIs 2-03 

- - S4-O2-T1-I1 
S1-O1-T1-I1 
S1-O1-T1-I2 

โครงการพัฒนาระบบบริหาร: 
กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร 

1. เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน
เอกสารและการตรวจประเมินให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อเป็นการพัฒนคณุภาพการจดั
การศึกษาว่าหลักสูตรได้ดำเนินการ
เป็นไปตามเกณฑ์เครือข่ายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (AUN-
QA)  

1. ความพร้อมของเอกสาร
ประกอบการตรวจประเมิน
หลักสูตรมีความพร้อม ร้อยละ 
100 

1. หลักสูตรไดร้ับการ
ประเมินหลักสูตรตามท่ี 
มหาวิทยาลัยกำหนด 
และผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการตรวจ
ประเมิน ตามเณฑ์ AUN-
QA 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

รองคณบดี
ฝ่ายแผนและ

พัฒนา
คุณภาพ 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับ 
รหัส

โครงการ 

ความสอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ที่คาดว่า

จะ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ 
SWU 

SDGs 4 มิติ 

COSCI กล
ยุทธ์/

เป้าประสงค์/
กลวิธี  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

87 cosci 66-
86 

KPIs 2-03 - 4.3 S4-O2-T1-I1 
S1-O1-T1-I1 
S1-O1-T1-I2 

โครงการพัฒนาระบบบริหาร: 
กิจกรรมพัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บริหารและบคุลากร
ด้านการบริหารจัดการและแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

1. เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากร
รับทราบและมีความเข้าใจเรื่อง
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ 

1. ผู้บริหาร ร้อยละ 100 มี
ส่วนร่วมในการร่าง SAR 
EdPEx  
2. ผู้บริหารและบุคลากร
วิทยาลัยฯไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในการรา่ง SAR 
AUN-QA 

1. ร่าง SAR EdPEx, ร่าง 
SAR AUN-QA 

เมษายน - 
มิถุนายน 66 

รองคณบดี
ฝ่ายแผนและ

พัฒนา
คุณภาพ 

88 cosci 66-
87 

KPIs 2-02 - - S4-O2-T1-I1 โครงการประหยัดพลังงาน
วิทยาลัยฯ 

1. เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการ
ประหยัดพลังงานในพื้นท่ีใช้สอย
ต่างๆ ของวิทยาลัยนวัตกรรม
ส่ือสารสังคม  
2. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ
ประหยัดพลังงานให้แก่บุคลากร 
และนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสาร
สังคม 

1. มีมาตราการประหยัด
พลังงาน  
2. มีส่ือประชาสัมพันธ์ใน
โครงการ  
3. มีการประชาสัมพันธ์
มาตราการ  

1. วิทยาลัยฯ สามารถ
ประหยัดพลังงานได้  

มกราคม - 
เมษายน 66 

รองคณบดี
ฝ่ายแผนและ

พัฒนา
คุณภาพ 

89 cosci 66-
88 

KPIs 2-05 - 4.2 S4-O2-T3-I1 
 S4-O2-T3-

I2 

โครงการพัฒนาระบบบริหาร : 
การจัดการความรู้เพื่อการ
บริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้
บุคลากรวิทยาลัยฯ เก่ียวกับการ
เขียนหนังสือราชการเบ้ืองต้น และ
หลักการใช้ภาษาราชการ 
 2. เพื่อให้กระบวนการการจัดทำ
หนังสือราชการของวิทยาลัยฯ มี
ประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นเป็น
ภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 
 3. เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์การทำหนังสือ
ราชการ 
  

1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการความรู้เพื่อการ
บริหารจัดการองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตลอดปี
การศึกษา 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับ 
รหัส

โครงการ 

ความสอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ที่คาดว่า

จะ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ 
SWU 

SDGs 4 มิติ 

COSCI กล
ยุทธ์/

เป้าประสงค์/
กลวิธี  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 3 องค์กรมีภาพลักษณ์ ที่โดดเด่นและเปน็ที่ยอมรับ 
90 cosci 66-

89 
- - - S4-O3-T1-I1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ค้นหานักเรียนที่มีศักยภาพสูง
ด้านทักษะนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม (COSCI NEW SEED) 

1. เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์และ
เผยแพร่หลักสูตรของวิทยาลัย
นวัตกรรมส่ือสารสังคม 
2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้
บุคคล องค์กรภายในและภายนอก 
ได้รู้จัดหลักสูตรตา่งๆ ของวิทยาลัย
ฯ อย่างยั่งยืน 
3. เพื่อสร้างให้เกิดเครือข่ายเมล็ด
พันธ์ุนวัตกรรมในโรงเรียนมัธยมท่ีมี
ศักยภาพและทักษะท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
4. เพื่อเก็บข้อมูลเก่ียวกับผู้ท่ีสนใจ
เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยนวัตกรรม
ส่ือสารสังคมเชิงลึก 

1. จำนวนโพสรีวิวค่ายบน 
โซเซียลมีเดีย จำนวน 40 
โพสต์ 
2. จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 500 คน 

1. ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับสาขาวิชาของ
วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสาร
สังคม อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ธันวาคม 65 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนาสื่อ
และสื่อสาร

องค์กร 

91 cosci 66-
90 

KPIs 1-46 
(P1-66) 

- - S4-O3-T2-I2 โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ : 
กิจกรรมศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า 

1. เพื่อให้ศษิย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน
ของวิทยาลัยฯ ได้ทำกิจกรรมและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 
2. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ 
ทัศนคติท่ีดี และพัฒนาเครือข่าย
ระหว่างศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน และ
วิทยาลัยฯ อย่างยั่งยืน    

1.จำนวนนิสิตปัจจุบันและศิษย์
เก่าจากทุกหลักสูตรเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
จากค่าเป้าหมาย 

1. นิสิตปัจจุบันและศิษย์
เก่าเกิดความผูกพันและมี
ทัศนคติท่ีดีต่อวิทยาลัยฯ 
2. ศิษย์เก่าเล็งเห็นถึง
ความสำคัญต่อการมี
เครือข่ายศิษย์เก่า 
3. ผู้เข้าร่วมมีความพงึ
พอใจไม่น้อยกว่า 3.75 

ธันวาคม 65 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการ

พิเศษและศิษย์
เก่าสัมพันธ์ 

92 cosci 66-
91 

KPIs 1-45 
(P1-64) 

- - S4-O3-T2-I2 โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ : 
กิจกรรมพัฒนาความรู้ทาง
วิชาชีพแก่ศิษย์เก่า  

1. เพื่อส่งเสริมให้ศษิย์เก่าได้รับ
ความรู้และเพิ่มพูนศักยภาพทาง
วิชาชีพท่ีจำเป็น 
2. เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร 
แนวโน้มด้านการปรับตัวเพื่อการ
ประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่าให้เท่าทัน

1.จำนวนศิษย์เก่าจากทุก
หลักสูตรเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 จากค่า
เป้าหมาย  
2. จำนวนกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
2 กิจกรรม 

1. ศิษย์เก่าได้เพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาชีพ
ภายหลังอบรมเพิ่มมาก
ขึ้น 
2. ศิษย์เก่าได้เรียนรู้
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ

ระยะที่ 1 
มกราคม - 

กุมภาพันธ์ 66 
ระยะที่ 2 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการ

พิเศษและศิษย์
เก่าสัมพันธ์ 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับ 
รหัส

โครงการ 

ความสอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ที่คาดว่า

จะ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ 
SWU 

SDGs 4 มิติ 

COSCI กล
ยุทธ์/

เป้าประสงค์/
กลวิธี  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ต่อยุคสมัยทางสังคม 
3. เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านประสบการณ์
ทางวิชาชีพร่วมกันภายในเครือข่าย 

3. จำนวนส่ือประชาสัมพันธ์ไม่
น้อยกว่า 2 ช้ิน ต่อกิจกรรม 

ร่วมกันมากขึ้น 
3.ผู้เข้าร่วมมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า 3.75 

มิถุนายน - 
กรกฎาคม 66 

93 cosci 66-
92 

KPIs 1-46 
(P1-65) 

- - S4-O3-T2-I2 แผนงานผลิตสื่อออนไลน์เพื่อ
นำเสนอข่าวสาร 
ประชาสัมพันธ์ เชิดชูเกียรติ
และส่งเสริมเครือข่ายศิษย์เก่า
สัมพันธ์ (COSCI Alumni)  

1. เพื่อนำเสนอข่าวสารและ
ประชาสัมพันธ์เนื้อหาท่ีเก่ียวข้อง
และเป็นประโยชน์แก่เครือข่ายศิษย์
เก่าวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 
2. เพื่อเป็นช่องทางในการรับข้อมูล
ข่าวสารและประสานงานภายใน
เครือข่ายศิษย์เก่าวิทยาลัย
นวัตกรรมส่ือสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 

1. จำนวนส่ือท่ีเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์บนช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียไม่น้อยกว่า 12 
ช้ิน ต่อเดือน 
2. มจีำนวนศษิย์เก่าท่ีเข้ามา
ติดตามเพื่อเป็นสมาชิกใน
เครือข่ายเพิ่มมากขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 ต่อปี จาก
จำนวนบัณฑิตท่ีสำเร็จ
การศึกษาในปีนัน้ 

1. เครือข่ายศิษย์เก่า
ได้รับข่าวสารและเกิด
ความผูกพันต่อวิทยาลัยฯ 
และภายในเครือข่าย 
2. ศิษย์เก่าเล็งเห็นถึง
ประโยชน์ด้วยการ
ประสานข้อมูลข่าวสาร
ภายในเครือข่าย 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการ

พิเศษและศิษย์
เก่าสัมพันธ์ 

94 cosci 66-
93 

KPIs 1-46  - - S4-O3-T2-I1 แผนงานการจัดต้ังสมาคมศิษย์
เก่าวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ 

1. เพื่อดำเนินการพัฒนาเครือข่าย
ศิษย์เก่าผ่านรูปแบบชมรมศิษย์เก่า
ให้เกิดความเข้มแข็งและเป็น
รูปธรรม 
2. เพื่อดำเนินการจดัการสมาชิก
และสร้างเครือข่ายภายในระบบ
ชมรมศิษย์เก่าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. เพื่อสนับสนุนชมรมศษิย์เก่าฯ ใน
การจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัย
นวัตกรรมส่ือสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

1. เกิดสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัย
นวัตกรรมส่ือสารสังคม 
2. มจีำนวนสมาชิกท่ี
ลงทะเบียนในระบบฐานข้อมูล
ชมรมศิษย์เก่าไม่น้อยกว่า 450 
คน 
3. มคีณะกรรมการชุดก่อตั้ง 
สมาชิกสมาคม และร่าง
ข้อบังคับสมาคม ครบตาม
เกณฑ์การขอจัดตั้งสมาคมศิษย์
เก่าฯ 

1. การจัดการสมาชิก
เครือข่ายศิษย์เก่าเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สมาชิกเกิดความ
ผูกพันภายในเครือข่าย
ศิษย์เก่าและเล็งเห็นถึง
ประโยชน์ของการจัดตั้ง
สมาคมศิษย์เก่าฯ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการ

พิเศษและศิษย์
เก่าสัมพันธ์ 
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โครงการ/กิจกรรม/แผนงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับ 
รหัส

โครงการ 

ความสอดคล้อง 

โครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน 

วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ที่คาดว่า

จะ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ 
SWU 

SDGs 4 มิติ 

COSCI กล
ยุทธ์/

เป้าประสงค์/
กลวิธี  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

95 cosci 66-
94 

KPI1-38 - 1.1.3 S1-O3-T3-I1 
S1-O3-T3-I2 
S1-O3-T1-I1 
S1-O3-T1-I3 
S2-O2-T1-I1 

แผนงานสนับสนุนให้นิสิตเข้า
ร่วมประกวดนำเสนองาน / 
แข่งขันทางศักยภาพทาง
วิชาการและวิชาชีพในเวที
ระดับชาติ และนานาชาติ 

1. เพื่อให้นิสิตได้แสดงออกตาม
ศักยภาพของตนเอง 
2. เพื่อมุ่งสร้างโอกาสและระดับ
ความได้เปรียบทางทักษะต่างๆ 
และส่งเสริมให้นิสิตได้รับ
ประสบการณ์จากการเข้าร่วมการ
แข่งขันในเวที กิจกรรมต่างๆ อย่าง
หลากหลาย 
3. นิสิตวิทยาลัยฯ ได้แสดงออกถึง
ความสามารถตามศักยภาพอย่าง
เต็มท่ี เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีในการ 
แสดงออกของนิสิตอย่างสร้างสรรค์
เป็นการนำช่ือเสียงมายังวิทยาลัยฯ 

1. จำนวนผลงานท่ีได้รับรางวัล 
ในระดับชาติและนานาชาต ิใน
แต่ละปีการศึกษา ไม่ตำ่กว่า 
40 รางวัล  

1. นสิิตวิทยาลัยฯ ได้มี
โอกาสเข้าร่วมการ
ประกวด เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะหรือผลงานวิชาการ
และได้รับความรู้ และ
ประสบการณ์ สามารถนำ
ความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ไปใช้ใน
วิชาชีพอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2. นิสิตได้สรา้งช่ือเสียงให้
วิทยาลัยฯ ให้เป็นที่
ประจักษ์ 

ตุลาคม 65 - 
กันยายน 66 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายเครือข่าย

องค์กร 
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