
 

แผนปฏิบัติการ 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  



ยุทธศาสตร SWU SDGs 4 มิติ

COSCI กลยุทธ/

เปาประสงค/กลวิธี 

/ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

1 COSCI 65-01 KPIs 1-04

KPIs 1-05

KPIs 1-08

- 1.1.1-1

1.1.1-4

S1-O1-T1-I1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร: กิจกรรม

สัมมนาหลักสูตร (ป.ตรี และ ป.โท)

1.เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

2. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมี

ประสิทธิภาพ เทาทันตอความตองการของ

ตลาดแรงงานและความตองการของผูเรียน 

อาจารยในหลักสูตรเขารวมโครงการ 100% มีหลักสูตรปรับปรุงเสร็จสิ้นและผานการปรับปรุง

ตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

100%

2 COSCI 65-02 KPIs 2-05 - 4.2 S1-O2-T2-I1 โครงการพัฒนาบุคลากร: กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

เพ่ือการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

1. เพ่ือสรางความรูความเขาใจในข้ันตอนและ

กระบวนการขอตําแหนงทางวิชาการ

2. เพ่ือการแลกเปลี่ยนความรูรวมกันของบุคลากร

เก่ียวกับขั้นตอนการขอตําแหนงทางวิชาการ

3. เพ่ือใหบุคลากรสามารถนําความรูความเขาใจ

ไปพัฒนาขอตําแหนงทางวิชาการได

อาจารยวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมที่ถึง

เกณฑตองขอตําแหนงเขารวมโครงการ ไมนอย

กวา รอยละ 95

ผูเขารวมโครงการขอตําแหนงทางวิชาการ 2 คน

ขึ้นไปในปการศึกษา 2565

3 COSCI 65-03 KPIs 1-11 - 1.1.2-1

1.1.2-2

1.1.2-4

1.1.4-1

S1-O2-T3-I1

S4-O2-T1-I1

โครงการพัฒนาและสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอน และการจัดการความรู

1.เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจ หรือทักษะ

ตาง ๆ ที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนให

ทันสมัยอยูเสมอ 

2.เพ่ือใหมีการรวบรวมละการจัดการความรูใน

เรื่องตาง ๆ ใหเกิดขึ้นภายในวิทยาลัยนวัตกรรม

สื่อสารสังคม 

อาจารยวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเขารวม

โครงการ ไมนอยกวา รอยละ 95

1.อาจารยวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมไดรับ

ความรู ความเขาใจ หรือทักษะที่เกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนใหทันสมัยอยูเสมอ

2..มีการรวบรวมการจัดการความรูในเรื่องตาง ๆ 

ประเด็นกลยุทธที่ 1 : สรางความเปนเลิศในการจัดการศึกษาดานสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ลําดับ รหัสโครงการ

ความสอดคลอง

โครงการ วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัด

เปาประสงคที่ 1 : หลักสูตรเปนท่ียอมรับระดับชาติและนานาชาติ

เปาประสงคที่ 2 : บุคลากรสายวิชาการมีความเปนเลิศในการจัดการเรียนการสอน

เปาประสงคที่ 3 : พัฒนาบัณฑิตใหมีคณุลักษณะ New Generation Global Citizen



ยุทธศาสตร SWU SDGs 4 มิติ

COSCI กลยุทธ/

เปาประสงค/กลวิธี 

/ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
ลําดับ รหัสโครงการ

ความสอดคลอง

โครงการ วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัด

4 COSCI 65-04 - - 1.1.3-1

1.1.3-2

1.1.3-3

S1-O3-T1-I1

S1-O3-T1-I3 

(1,2,3,4,5)

S1-O3-T2-I1

S4-O3-T2-I2

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ

เสริมสรางทัศนคติที่ด:ี กิจกรรมนวัตกรรมแรกพบ

1. เพ่ือใหนิสิตช้ันปที่1 ไดทํากิจกรรมรวมกัน

2. เพ่ือใหนิสิตช้ันปที่1 ไดกอเกิดการ

เสริมสรางอัตลักษณของนิสิตชั้นปที่1 วิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม และมหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒในดานทักษะสื่อสาร รวมทั้งไดใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน คุมคาในการใชชีวิตในรั้ว

มหาวิทยาลัย และสามารถนําประสบการณที่

ไดรับไปประยุกตใชตอในการดํารงชีวิตและการ

เปนนิสิตได

3. เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาคุณลักษณะที่พึง

ประสงคของนิสิตหรือบัณฑิต ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทั้ง 5 ประการ 

และความพรอมตอการเปนนิสิตและพลเมืองใน

ศตวรรษที่ 21 ภายใตกระบวนการกิจกรรม

นวัตกรรมแรกพบ

1. จํานวนนิสิตช้ันปที่ 1 จากทุกหลักสูตรเขารวม

กิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 80

2. ผูเขารวมมีความพึงพอใจไมนอยกวา 3.75

นิสิตช้ันปที่ 1 ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร

สังคมมีความรูความเขาใจ ในกิจกรรมนวัตกรรม

แรกพบ และสามารถนําประสบการณท่ีไดรับไป

ประยุกตใชตอในการดํารงชีวิตและการเปนนิสิตได

5 COSCI 65-05 - - 1.1.3-1

1.1.3-2

1.1.3-3

S1-O3-T1-I1

S1-O3-T1-I3-1

S1-O3-T1-I3-2

S1-O3-T1-I3-3

S1-O3-T1-I3-4

S1-O3-T1-I3-5

S1-O3-T2-I1

S1-O3-T2-I3

S4-O3-T2-I2

โครงการสงเสริมประสบการณทํางานจริงใหกับ

นิสิต : กิจกรรมตลาดนัดนวัตกรรม 

(COSCI MARKET + JOB FAIR)

1. เพ่ือสงเสริมใหนิสิตไดแสดงศกัยภาพทาง

วิชาการหรือทักษะทางการใชนวัตกรรมอยางเปน

ประโยชน

2. เพ่ือฝกฝนและเตรียมความพรอมสูการทํางาน

แกนิสิตจากการมีสวนรวมและดําเนิน

งานจริง

3. เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณและประโยชน

ทางวิชาชีพจากเครือขายระหวางศิษยเกา ศิษย

ปจจุบันและองคกรอยางย่ังยืน

1. จํานวนนิสิตจากทุกหลักสูตรเขารวมกิจกรรม

ไมนอยกวารอยละ 80 จากคาเปาหมาย

2. จํานวนเครือขายทางวิชาชีพจากศิษยเกาเขา

รวมไมนอยกวา 15 เครือขาย

3. ผูเขารวมมีความพึงพอใจไมนอยกวา 3.75

1. นิสิตมีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกัน

2. นิสิตไดฝกสงเสริมประสบการณทํางานจริง

รวมกัน

3. นิสิตเกิดความเขาใจและไดรับโอกาสทางการ

ประกอบวิชาชีพ



ยุทธศาสตร SWU SDGs 4 มิติ

COSCI กลยุทธ/

เปาประสงค/กลวิธี 

/ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
ลําดับ รหัสโครงการ

ความสอดคลอง

โครงการ วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัด

6 COSCI 65-06 - - 1.1.3-1

1.1.3-2

1.1.3-3

S1-O3-T1-I1

S1-O3-T1-I3-1

S1-O3-T1-I3-2

S1-O3-T1-I3-3

S1-O3-T1-I3-4

S1-O3-T1-I3-5

S1-O3-T2-I1

S1-O3-T2-I3

S4-O3-T2-I2

โครงการสงเสริมประสบการณทํางานจริงใหกับ

นิสิต : กิจกรรม COSCI Band

1. เพ่ือเสริมสรางสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม

รวมในองคกร รวมถึงใหนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรม 

สื่อสารสังคมใชเวลาวางใหเปนประโยชนจากการ

แสดงออกทางศิลปะดานดนตรี

2. เพ่ือใหนิสิตของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร

สังคมพัฒนาทางความรู ความคิด ทักษะทาง

ปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ และมีทักษะการสื่อสารในที่

สาธารณะ รวมทั้งการสงเสริมตอการเรียนใน

ศตวรรษที่ 21 ผานกิจกรรมการแสดงดนตรี

1. จํานวนนิสิตจากทุกหลักสูตรเขารวมกิจกรรม 

ไมนอยกวารอยละ 80 จากคาเปาหมาย

2. นิสิตไมนอยกวารอยละ 80 ที่เขารวมกิจกรรม 

มีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกัน

3. นิสิตไมนอยกวารอยละ 80 ที่เขารวมกิจกรรม 

นิสิตไดฝกสงเสริมประสบการณทํางานจริง

1. นิสิตท่ีเขารวมกิจกรรมไดรับความรูและ

สงเสริมสุนทรียภาพทางดนตรีที่สอดคลองกับ

สภาพสังคมในปจจุบัน

2. นิสิตท่ีเขารวมกิจกรรมเกิดความเขาใจและ

ไดรับโอกาสทางการแสดงออกทางดนตรี

7 COSCI 65-07 - - 1.1.3 -1

1.1.3-2

S1-O3-T1-I1

S1-O3T1I3-1

S1-03T1I3-2

S1-O3-T1-I3-3

S1-O3-T1-I3-4

S1-O3-T1-I3-5

S1-O3-T2-I1

S4-O3-T2-I2

โครงการประชาสัมพันธวิทยาลัย: กิจกรรมเปด

บานนวัตกรรม (OPEN HOUSE)

1. เพ่ือใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได

รูจักวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และสราง

ความเขาใจในขอกําหนดของการสอบเขาศึกษา

ตอในปการศึกษา 2565 ของวิทยาลัยนวัตกรรม

สื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. สรางความประทับใจใหแกนักเรียน และผูท่ี

สนใจเขามาดูกิจกรรม อันสงผลทําใหเกิดความ

สนใจ และอยากที่จะศึกษาตอในวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ

3. เพ่ือใหนิสิตปจจุบัน ศิษยเกา คณาจารยและ

บุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมไดรับ

การสงเสริมและพัฒนาตนเอง ในดานทักษะ

สื่อสารตลอดจนนิสิตไดรับการพัฒนาใหมีความ

พรอมตอการเปนนิสิตในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งได

ทํากิจกรรมที่สงเสริมตอความผูกพันธตอวิทยาลัย

ฯรวมกัน 

จํานวนผูเขารวมโครงการผานระบบออนไลน ไม

นอยกวา 1,000 คน ผูเขารวมโครงการมีความพึง

พอใจตอกิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 80

1. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจใน

ขอมูลองคกรและระบบการสอบเขาในปการศึกษา

 2565 เพ่ิมขึ้น

2. นิสิตจากทุกหลักสูตรไดทํางานและฝก

ประสบการณการทํางานจริงรวมกัน



ยุทธศาสตร SWU SDGs 4 มิติ

COSCI กลยุทธ/

เปาประสงค/กลวิธี 

/ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
ลําดับ รหัสโครงการ

ความสอดคลอง

โครงการ วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัด

8 COSCI 65-08 - - 1.1.3-3 S1-O3-T1-I1

S1-O3-T1-I3-1

S1-O3-T1I-3-2

S1-O3-T1-I3-5

S1-O3-T2-I1

โครงการสรางเสริมวินัยนิสิต-ความเปนพลเมือง

ในระบอบประชาธิปไตย: กิจกรรมการเลือกตั้ง

ประธานสโมสรนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร

สังคม ปการศึกษา 2565

1. เพ่ือใหนิสิตไดเรียนรู กอเกิดประสบการณดวย

การกระตุนการมีวินัย มีธรรมมาภิบาล 

ประชาธิปไตยและคุณธรรม ตอการตระหนักถึง

การเปนพลเมืองดี ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ

ของสังคม มีความรับผิดชอบตอหนาที่ และรูจัก

บทบาทหนาที่ของตนเอง ปฏิบัติตนไดอยาง

เหมาะสม ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

อ่ืน 

2. เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาคุณลักษณะที่พึง

ประสงคของนิสิตหรือบัณฑิต ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทั้ง 5 ประการ 

ภายใตกระบวนการกิจกรรมการเลือกตั้งประธาน

สโมสรนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ป

การศึกษา 2565

1. จํานวนนิสิตจากทุกหลักสูตรเขารวมกิจกรรม 

ไมนอยกวารอยละ 80 จากคาเปาหมาย

2. นิสิตไมนอยกวารอยละ 80 ที่เขารวมกิจกรรม

เกิดความเขาใจ รูจักสิทธิหนาที่ และวิถี

ประชาธิปไตย

นิสิตท่ีเขารวมกิจกรรมไดรับการสงเสริมความมี

วินัย เปนพลเมืองดี ในวิถีประชาธิปไตย มีความ

รับผิดชอบตอบทบาทและหนาที่ของตนเอง ไม

ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

9 COSCI 65-09 KPI3-07 - 1.1.3-1 S1-O3-T1-I1

S103T1I3-1

S103T1I3-4

S103T1I3-5

โครงการสืบสานและทํานุบํารุงศลิปะวัฒนธรรม: 

กิจกรรมรณรงคนวัตกรรมการแตงกายดวยผาไทย

ในวันศุกรและในวันสําคัญตางๆ ของมหาวิทยาลัย

1. เพ่ือใหคณาจารยและบุคลากรไดรับการ

สงเสริมกระตุนการฟนฟู อนุรักษ สืบสาน พัฒนา 

เผยแพร เรียนรูศิลปะและวัฒนธรรม ผาน

กิจกรรมการแตงกายดวยผาไทยวันศุกร 

2. เพ่ือใหคณาจารยและบุคลากรวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม ไดรับการพัฒนาตนเอง 

รวมทั้งไดรับการสงเสริมในดานการทํานุบํารุง

ศิลปะวัฒนธรรม รวมทั้งแผนงาน โครงสราง และ

การบริหารจัดการดานการทํานุบํารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม

จํานวนบุคลากรจากทุกหลักสูตรท่ีเขารวม

โครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 จากคาเปาหมาย

มีการใหความสําคัญในดานวัฒนธรรมและศิลปะ

โดยการแตงกายดวยผาไทยในการทํางานและ

ชีวิตประจําวัน



ยุทธศาสตร SWU SDGs 4 มิติ

COSCI กลยุทธ/

เปาประสงค/กลวิธี 

/ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
ลําดับ รหัสโครงการ

ความสอดคลอง

โครงการ วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัด

10 COSCI 65-10 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

โครงการสืบสานและทํานุบํารุงศลิปะวัฒนธรรม: 

กิจกรรมสืบสานความเปนไทยเนื่องในวันสําคัญ

ทางประเพณีและวัฒนธรรม วันลอยกระทง

1. เพ่ือสงเสริมใหคณาจารย บุคลากรและนิสิต มี

สวนรวมในการสงเสริมตอการอนุรักษและสืบ

สานประเพณีวัฒนธรรมของไทย 

2. เพ่ือใหอาจารยบุคลากรและนิสิตไดทํา

กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมรวมกัน

3. เพ่ือเปนเปนการเผยแพรประชาสัมพันธ และ

ปลูกจิตสํานึกใหรูถึงคุณคาของน้ําและสิ่งแวดลอม

จํานวนนิสิตและบุคลากรจากทุกหลักสูตรที่เขา

รวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 จากคา

เปาหมาย

ผูเขารวมโครงการใหความสําคัญในดานวัฒนธรรม

 ศิลปะ และรวมสืบสานประเพณีลอยกระทง

11 COSCI 65-11 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

โครงการสืบสานความเปนไทย เนื่องในวันสําคัญ

ทางประเพณีและวัฒนธรรม: กิจกรรมวันเด็ก

1.เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรและนิสิต

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีสวนรวมใน

กิจกรรมงานวันเด็ก เพ่ือเปนการสงเสริม สืบสาน 

เผยแพร อนุรักษและพัฒนาองคความรูดานศิลปะ

และวัฒนธรรมไทย ผสานกับการแนวทางพัฒนา

สังคมไทยกับการสื่อสารอยางรวมสมัย ซึ่ง

สอดคลองกับนโยบายของวิทยาลัยและ

มหาวิทยาลัย

2.เพ่ือใหเด็กและเยาวชนที่เขารวมโครงการ 

รวมทั้งบุคลากรและนิสิตของวิทยาลัยนวัตกรรม

สื่อสารสังคม ไดเรียนรู รวมทั้งไดรับการสงเสริม

ในดานการพัฒนาทางความรู ความคิด ทักษะ

ทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ ผานรูปแบบการจัดและ

ดําเนินงานกิจกรรมที่ผสานและบูรณาการ

สรางสรรคนวัตกรรมอยางรวมสมัย

1. จํานวนนิสิตและบุคลากรจากทุกหลักสูตรท่ีเขา

รวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 จากคา

เปาหมาย

2. ผูเขารวมมีความพึงพอใจไมนอยกวา 3.75

ผูเขารวมกิจกรรมไดรับการสงเสริมดานสืบสาน

และทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมเพ่ิมมากขึ้นใน

กิจกรรมวันเด็ก



ยุทธศาสตร SWU SDGs 4 มิติ

COSCI กลยุทธ/

เปาประสงค/กลวิธี 

/ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
ลําดับ รหัสโครงการ

ความสอดคลอง

โครงการ วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัด

12 COSCI 65-12 - - 1.1.3-1

1.1.3-2

1.1.3-3

S1-O3-T1-I1

S1-O3-T1-I3-2

S1-O3-T1-I3-3

S1-O3-T1-I3-4

S1-O3-T1-I3-5

S1-O3-T2-I1

S4-O3-T2-I2

โครงการสงเสริมความรวมมือและพัฒนา

ประสบการณวิชาการและวิชาชีพแกนิสิต: 

กิจกรรมสงเสริมภาวะผูนํา ทักษะสื่อสาร และ

การทํางานเปนทีม (สโมสรนิสิต)

1. เพ่ือใหนิสิตไดเรียนรู และกอเกิดทักษะภาวะ

ผูนํา ทักษะสื่อสาร และการทํางานเปนทีม อัน

สอดคลองตอคุณสมบัติตอความพรอมของการ

เปนนิสิตและพลเมืองในศตวรรษท่ี 21

2. เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาคุณลักษณะที่พึง

ประสงคของนิสิตหรือบัณฑิต ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทั้ง 5 ประการ 

ประกอบกับการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการ

ทํางานกิจกรรม ทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพของ

นิสิต การเขียนและการดําเนินโครงการ การ

ประสานงานตางๆกับหนวยงาน ทั้งภายในและ

ภายนอก ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

 รวมทั้งการบูรณาการเครือขายผูนํานิสิต

1. จํานวนนิสิตจากจากสโมสรนิสิตวิทยาลัยฯ เขา

รวมกิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 100

2. ผูเขารวมมีความพึงพอใจไมนอยกวา 3.75

1. นิสิตท่ีเขารวมกิจกรรมไดรับความรู มีทักษะ

ภาวะผูนํา ทักษะสื่อสาร และการทํางานเปนทีม 

เพ่ิมขึ้น

2. สามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการ

ทํางานได

13 COSCI 65-13 KPIs 1-39 (P1-51) - 1.1.3-2 S1-O3-T1-I1

S1-O3-T1-I3-2

S1-O3-T1-I3-3

S1-O3-T2-I1

โครงการวิทยาลัยสีขาว: กิจกรรม COSCI GAME 1. เพ่ือสรางความสัมพันธ และความสามัคคีของ

นิสิตในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสังคม 

2. เพ่ือใหนิสิตไดเสริมสรางความรู พัฒนาทักษะ

ทางปญญา การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน

เรื่องของการรูแพ รูชนะ รูอภัย กับความมีน้ําใจ

ของนักกีฬา การสงเสริมสุขภาพที่ดี การรณรงค

การตอตานยาเสพติด การสูบบุหรี่และการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีไมเหมาะสม ประกอบกับ

การบูรณาการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ผานกิจกรรม

กีฬาสัมพันธ รวมถึงการใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน

1. จํานวนนิสิตจากทุกหลักสูตรเขารวมกิจกรรม 

ไมนอยกวารอยละ 80

2. ผูเขารวมมีความพึงพอใจไมนอยกวา 3.75

นิสิตท่ีเขารวมกิจกรรมไดรับการสงเสริมสุขภาพ

รางกาย จิตใจ ใหแข็งแรงและเกิดความสามัคคี

รวมกัน



ยุทธศาสตร SWU SDGs 4 มิติ

COSCI กลยุทธ/

เปาประสงค/กลวิธี 

/ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
ลําดับ รหัสโครงการ

ความสอดคลอง

โครงการ วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัด

14 COSCI 65-15 KPIs 1-47 (P1-67)

KPIs 3-07 (P3-09)

- 1.1.3-3 S1-O3-T1-I1

S1-O3-T1-I3-2

S1-O3-T1-I3-5

S1-O3-T2-I1

S4-O3-T2-I2

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ

เสริมสรางทัศนคติที่ด:ี กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต

ใหมและไหวครูวิทยาลัยฯ

1. เพ่ือใหนิสิตช้ันปที่ 1 ไดรูจักคณาจารย 

อาจารยที่ปรึกษานิสิตชั้นปที่ 1 และบุคลากรของ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

2. เพ่ือใหนิสิตช้ันปที่ 1 ไดทราบระบบขอมูลเพื่อ

การพัฒนาองคกรในดานตางๆของวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม เชน กิจกรรมการในดาน

การเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตรในดาน

ตางๆ กิจกรรมการใหความรูและทักษะการ

ประกันคุณภาพแกนิสิต เปนตน

3. เพ่ือใหนิสิตช้ันปที่ 1 ไดรับการสงเสริมดาน

คุณธรรมและจริยธรรม

4. เพ่ือใหนิสิตช้ันปที่ 1 ไดรับการเสริมสรางและ

พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนิสิตหรือ

บัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาทั้ง 5 ประการ โดยกระบวนการ

กิจกรรมการปฐมนิเทศนสิิตใหม และไหวครู

วิทยาลัยฯ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2565

1. จํานวนนิสิตช้ันปที่ 1 จากทุกหลักสูตรเขารวม

กิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 80

2. จํานวนศิษยเกาจากทุกหลักสูตรท่ีไดรับการ

เชิดชูเกียรติ ไมนอยกวา 3 คน

3. ผูเขารวมมีความพึงพอใจไมนอยกวา 3.75

นิสิตช้ันปที่ 1 ที่เขารวมกิจกรรม ไดรูจักอาจารย

ที่ปรึกษา บุคลากร ขอกําหนด และรับทราบ

ขอมูลที่สําคัญขององคกรเพ่ิมขึ้น

15 COSCI 65-16 KPIs 3-07 (P3-09) - 1.1.3-1

1.1.3-2

S1-O3-T1-I1

S4-O3-T2-I2

โครงการสืบสานและทํานุบํารุงวัฒนธรรมและ

ศิลปะ: กิจกรรมปจฉิมนิเทศ

1. เพ่ือใหนิสิตไดแสดงความกตัญูกตเวทีตอ

คณาจารย

2. เพ่ือกอใหเกิดทัศนคติที่ดีและเสริมสรางความ

ผูกพันอันดีระหวางศิษยปจจุบัน ศิษยเกา 

บุคลากร องคกร และแสดงออกถึงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดตอกันมา

3. เพ่ือใหนิสิตเตรียมความพรอมสูการประกอบ

อาชีพทั้งในดานความรู คุณธรรม และจริยธรรม

1. มีศิษยเกาจากทุกหลักสูตรเขารวมโครงการไม

นอยกวา 12 คน

2. นิสิตช้ันปที่ 4 จากทุกหลักสูตรเขารวม

โครงการไมนอยกวารอยละ 80

3. ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจไมนอยกวา 

3.75

นิสิตปจจุบันไดรับการสงเสริมดานศิลปวัฒนธรรม

ความผูกพันและไดรับความรูเพ่ือเตรียมความ

พรอมสูการประกอบอาชีพกอนการสําเร็จ

การศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 



ยุทธศาสตร SWU SDGs 4 มิติ

COSCI กลยุทธ/

เปาประสงค/กลวิธี 

/ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
ลําดับ รหัสโครงการ

ความสอดคลอง

โครงการ วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัด

16 COSCI 65-17 KPIs 1-30 - 1.1.1-1.1.2 S1-O3-T2-I2 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต: กิจกรรม Visiting 

Professor

1.  เพ่ือใหนิสิตและ บุคลากรสายวิชาการใน

หลักสูตรฯ  ไดเพ่ิมพูนความรูและประสบการณ

ทางดานนวัตกรรมสื่อสารสังคมในสาขาที่นิสิตได

ศึกษาเลาเรียน

2.  เพ่ือเปนการมุงเนนใหนิสิตไดสื่อสารดวย

ภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ

1. จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 

80% ของกลุมเปาหมายที่ตั้งไว

2. คะแนนภาษาอังกฤษของนิสิตผูเขารวม

โครงการ  สอบผาน SWU SET รอยละ 80 ขึ้นไป

นิสิตไดรับความความรู  ความเขาใจ  และทักษะที่

เก่ียวของท่ีนิสิตศึกษาในสาขาวิชา จากอาจารย

ชาวตางประเทศ  ใหทันสมัยและเทาทันโลก

ปจจุบัน

17 COSCI 65-18 KPIs 3-07 SDG4 1-1.1.3-1 S1-O3-T1-I1 โครงการสืบสานและทํานุบํารุงวัฒนธรรมและ

ศิลปะ: กิจกรรมพัฒนาการสื่อสารภูมิปญญาไทย

สูคนรุนใหม วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการทองเที่ยว

1. เพ่ือใหนิสิตเกิดความรักและหวงแหนในศิลปะ

และวัฒนธรรมไทย

2. เพ่ือใหสามารถนําศิลปะและวัฒนธรรมไทยไป

ประยุกตใชในการผลิตสื่อเพื่อการทองเที่ยว

3. เพ่ือใหนิสิตไดกระชับความสัมพันธกับเพ่ือนใน

ชั้นปและคณาจารยวิชาเอกการสื่อสารเพ่ือการ

ทองเที่ยว

รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการไดรับการ

ถายทอดขอมูลความรูท่ีเก่ียวของกับภูมิปญญาไทย

เกิดผลงานที่ไดรับการจากพัฒนาทักษะการ

สื่อสารภูมิปญญาไทยไมนอยกวา 4 ชิ้นงาน

18 COSCI 65-19 - - 1.1.2-1 S1-O3-T1-I1 โครงการพัฒนาบัณฑิตสูความตองการของธุรกิจ

และอุตสาหกรรม

เพ่ือใหนิสิตมีความรูนอกหองเรียนและมีทักษะ 

“Soft Skill” ที่สอดคลองกับความตองการของ

ธุรกิจและอุตสาหกรรม

ทุกหลักสูตรมีกิจกรรมที่ใหความรูนอกหองเรียน

และมีทักษะ “Soft Skill”ที่สอดคลองกับความ

ตองการของธุรกิจและอุตสาหกรรม รอยละ 100

นิสิตทุกหลักสูตรไดรับความรูนอกหองเรียนและ

มีทักษะ “Soft Skill”ที่สอดคลองกับความ

ตองการของธุรกิจและอุตสาหกรรม

19 COSCI 65-20 KPIs 1-13 - 1.1.3-1 S1-O3-T1-I1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตดวยการใช

เทคโนโลยีเพ่ือวิเคราะหและแกปญหา

1.เพ่ือใหความรู และเสริมทักษะ แกนิสิตในเรื่อง

หลักการ Coding และนําความรูดังกลาวไป

ประยุกตใชในบริบทตาง ๆ ที่เก่ียวของกับวิชาเอก

ที่กําลังศกึษาอยูของนิสิต

2.เพ่ือสรางเสริมความพรอมใหแกนิสิตเพื่อใหเปน

ที่ตองการของตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21

1. มีนิสิตช้ันปที่ 1 เขารวมทุกวิชาเอก 

2. นิสิตเขาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลา

เรียนทั้งหมดที่กําหนดไว 

1.นิสิตมีไดรับความรู ทักษะ เรื่องหลักการ 

Coding และนําความรูดัไปประยุกตใชในบริบท

ตาง ๆ ที่เก่ียวของกับวิชาเอกที่กําลังศกึษาอยูของ

นิสิตได

2. นิสิตมีความพรอมตามความตองการของ

ตลาดแรงงาน

20 COSCI 65-21 - 1.1.3-3 S1-O3-T1-I3 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต: กิจกรรม

ภาพยนตรสารคดีเสวนา

1. เพ่ือใหนิสิตไดรับชมภาพยนตรสารคดีที่มี

คุณคาทางประวัติศาสตรและสะทอนอุดมการณ

ทางสังคมในชวงเวลานั้น

2. ใหนิสิตไดเรียนรูถึงประวัติศาสตรและความ

เปนไปทั้งทางดานสังคม การเมือง และวัฒนธรรม

ของไทยในชวงสงครามเย็นและผลกระทบตอ

ชวงเวลาปจจุบัน

จํานวนผูเขารวมโครงการเปนไปตามเปาหมาย 

ไมนอยกวารอยละ 80

นิสิตท่ีเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจเก่ียวกับ

ภาพยนตรสารคดีที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรและ

เขาใจในงานภาพยนตรมากยิ่งข้ึน



ยุทธศาสตร SWU SDGs 4 มิติ

COSCI กลยุทธ/

เปาประสงค/กลวิธี 

/ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
ลําดับ รหัสโครงการ

ความสอดคลอง

โครงการ วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัด

21 COSCI 65-22 - 1.1.3-3 S1-O3-T1-I3 โครงการสืบสานและทํานุบํารุงวัฒนธรรมและ

ศิลปะ: กิจกรรมอบรมสัมมนาเพ่ือเสริมสรางความ

เขาใจในงานศิลปวัฒนธรรม

1. เพ่ือใหนิสิตไดเกิดความรู ความเขาใจในงาน

ศิลปะและวัฒนธรรมแขนงตางๆ ของไทยจาก

อดีตสูปจจุบัน 

2. เพ่ือใหนิสิตไดตระหนักถึงความสําคัญของ

ศิลปวัฒนธรรมที่สอดคลองกับงานภาพยนตร

จํานวนผูเขารวมโครงการเปนไปตามเปาหมาย 

ไมนอยกวารอยละ 80

ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ

รูปแบบของศิลปวัฒนธรรมตางๆ มากขึ้น รวมทั้ง

มีความตระหนักรู ถึงความสําคัญของสิ่งดังกลาว

ในฐานะ อัตลักษณของชาติ อยูในระดับดีขึ้นไป

22 COSCI 65-23 - 1.1.3-3 S1-O3-T1-I3 โครงการสืบสานและทํานุบํารุงวัฒนธรรมและ

ศิลปะ: กิจกรรมศึกษาศิลปวัฒนธรรม และ

ประวัติศาสตรภาพยนตรไทย

1. เพ่ือใหนิสิตมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ

ประวัติศาสตรภาพยนตร 

2. เพ่ือใหนิสิตไดตระหนักถึงความสําคัญของการ

อนุรักษภาพยนตรไทย

จํานวนผูเขารวมโครงการเปนไปตามเปาหมาย 

ไมนอยกวารอยละ 80

ผูเขารับการอบรม ไดสรางความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับประวัติศาสตรภาพยนตร อยูในระดับดี

ขึ้นไป

23 COSCI 65-24 - SDG 11 1.1.3-3

1.1.3-2

S1-O3-T1-I3

S1-O3-T2-I1

โครงการเปดพ้ืนที่มรดกศิลปะและวัฒนธรรมผาน

สื่อภาพยนตรไทยจากคนรุนใหมสูชุมชน

1. เพ่ือใหนิสิตไดเรียนรู และกอเกิดทักษะการ

ทํางานเปนทีม ภาวะผูนํา ทักษะสื่อสาร ให

สอดคลองตอคุณสมบัติของนิสิตในศตวรรษที่ 21

2. เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาคุณลักษณะที่พึง

ประสงคของนิสิตหรือบัณฑิต ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทั้ง 5 ประการ 

ประกอบกับการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการ

ทํางานกิจกรรม ทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพของ

นิสิต การเขียนและการดําเนินโครงการ การ

ประสานงานตางๆกับหนวยงาน ทั้งภายในและ

ภายนอก ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

 รวมทั้งการบูรณาการเครือขายผูนํานิสิต

จํานวนนิสิตท่ีเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 

90 ของกลุมเปาหมายที่ตั้งไว



ยุทธศาสตร SWU SDGs 4 มิติ

COSCI กลยุทธ/

เปาประสงค/กลวิธี 

/ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
ลําดับ รหัสโครงการ

ความสอดคลอง

โครงการ วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัด

24 COSCI 65-25 KPIs 1-13 - 1.1.3-3

1.1.3-1

S1-O3-T1-I3

S1-O3-T2-I1

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต: กิจกรรมสัมมนา

และอบรมเชิงปฏิบัติการการเลาเรื่องผานภาพ

1. เพ่ือใหนิสิตมีโอกาสในการเรียนรู รวมท้ัง

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการเลาเรื่องผาน

ภาพในประเด็นของการถายภาพแฟชั่นและ

แฟชั่นฟลม (Fashion Photo and Fashion 

Film) กับผูเช่ียวชาญในสายอาชีพ ผานรูปแบบ

ออนไลน

2. เพ่ือใหนิสิตไดพัฒนาศักยภาพดานวิชาการ 

โดยสามารถประยุกตหรือนําประสบการณที่ไดรับ

ไปใช รวมทั้งสามารถบูรณาการเขากับการเรียน

และความเปนวิชาชีพทางดานภาพยนตรและสื่อ

ดิจิทัลได

นิสิตช้ันปที่ 2 สาขาวิชาภาพยนตรและสื่อดิจิทัล 

เขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ

80 ของกลุมเปาหมาย

นิสิตช้ันปที่ 2 สาขาวิชาภาพยนตรและสื่อดิจิทัล 

มีความรูความเขาใจ ในประเด็นของการถายภาพ

แฟชั่นและแฟชั่นฟลม (Fashion Photo and 

Fashion Film) ในระดับ ดี

25 COSCI 65-26 - 1.1.3-3 S1-O3-T1-I3

S1-O3-T2-I1

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต: กิจกรรมฉาย

ภาพยนตรทางเลือกเพ่ือเปดโลกทัศนทางดาน

ศิลปะภาพยนตร

1.เพ่ือใหนิสิตไดรับชมภาพยนตรทางเลือกที่แปลก

ใหม มีคุณคาทางศิลปะและไดรับรูแนวทางการ

เลาเรื่องท่ีหลากหลายมากขึ้น

2.เพ่ือใหนิสิตไดขัดเกลาสุนทรียะทางภาพยนตร

ของตนเอง

3.เพ่ือใหนิสิตนําความรูท่ีไดไปสรางสรรคผลงาน

ภาพยนตรของตนเองไดอยางมีรสนิยมและคุณคา

ทางศิลปะ

จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวา 40 คน นิสิตท่ีเขารวมโครงการไดรับชมภาพยนตรที่แปลก

ใหมและมีคุณคาทางศิลปและเปนแรงบันดาลใจ

ในสรางสรรคผลงานของตนเองในอนาคตได

26 COSCI 65-27 - - 1.1.3-1 S1-O3-T1-I3-1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสูสากล (เสริมสราง

ทักษะเตรียมความพรอมนิสิตกอนเขาเรียน)

1. เพ่ือปรับพ้ืนฐานและเพิ่มพูนทักษะทางดาน

ภาษาอังกฤษใหกับนิสิตวิทยาลัยฯ

2. เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถในการใช

ภาษาอังกฤษ และทักษะการสื่อสารในระดับที่ใช

งานไดดี

จํานวนนิสิตเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 

80 ของกลุมเปาหมายที่ตั้งไว

นิสิตท่ีเขารวมโครงการมีความเขาใจและมีความรู

ดานการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพ่ิมข้ึนจาก

การอบรมในระดับมาก ขึ้นไป



ยุทธศาสตร SWU SDGs 4 มิติ

COSCI กลยุทธ/

เปาประสงค/กลวิธี 

/ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
ลําดับ รหัสโครงการ

ความสอดคลอง

โครงการ วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัด

27 COSCI 65-28 - - 1.1.3-1 S1-O3-T1-I3-1 แผนงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาแกน

(จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ)

(กิจกรรมประชุมอาจารยที่สอนเปนภาษาอังกฤษ

ในวิชาแกนของวิทยาลัยฯ/กิจกรรมสนับสนุนดาน

วิชาการในการ ติดตอ ดูแล และประสานงาน

อาจารยชาวตางชาติ ทั้งอาจารยประจําและ 

อาจารยพิเศษ/กิจกรรมประเมินการสอนสําหรับ

อาจารยที่สอนเปนภาษาอังกฤษ/กิจกรรมรายงาน

ผลการประเมินการสอน)

เพ่ือปฏิบัติตามระบบแผนงานในการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาแกนที่มีการเรียน

การสอนเปนภาษาอังกฤษ

จํานวนอาจารยที่สอนในรายวิชาแกน ปฏิบัติงาน

ภายใตแผนฯ รอยละ 100

อาจารยที่สอนในรายวิชาแกนทุกทานเขารวมการ

ประชุมและมีการกํากับดูแลอีกทั้งมีการประเมิน

และรับแจงผลการประเมินในการสอนรายวิชา

แกนที่สอนเปนภาษาอังกฤษ

28 COSCI 65-29 KPIs 1-11 - 1.1.2-1 S1-O3-T1-I3-4 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต: กิจกรรมการ

ฝกอบรมดานการออกแบบสื่อมัลติมีเดียสูสังคม

ดิจิทัล

1. เพ่ือใหนิสิตมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับ

การออกแบบสื่อมัลติมีเดียที่เหมาะสมกับรูปแบบ

หรือพฤติกรรมของผูบริโภคสื่อในสังคมปจจุบัน

2. เพ่ือใหนิสิตมีทักษะเก่ียวกับการออกแบบสื่อ

มัลติมีเดียที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการใชสื่อ

ดิจิทัลของผูบริโภคในปจจุบัน

มีจํานวนชิ้นงานอยางนอย 1 ชิ้นงาน นิสิตมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับการ

ออกแบบสื่อมัลติมีเดียที่เหมาะสมกับรูปแบบหรือ

พฤติกรรมของผูบริโภคสื่อในสังคมปจจุบัน และมี

ทักษะเก่ียวกับการออกแบบสื่อมัลติมีเดียที่

เหมาะสมกับพฤติกรรมการใชสื่อดิจิทัลของ

ผูบริโภคในปจจุบันเพ่ิมมากขึ้น

29 COSCI 65-30 KPIs 3-07 - 1.1.1-1, 1.1.2-1 S1-O3-T1-I3-4

S1-O3-T1-I3-5

โครงการสืบสานและทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม: 

กิจกรรมการฝกอบรมการสรางสรรคสื่อมัลติมีเดีย

ผานเทคโนโลยีรูปแบบใหมเพ่ือตอบสนองความ

ตองการของสังคมและวัฒนธรรม

1. เพ่ือใหนิสิตไดเพิ่มพูนทักษะดานการสื่อสาร

และการสรางสรรคสื่อมัลติมีเดีย

2. เพ่ือใหนิสิตไดเพิ่มพูนทักษะการประยุกตใช

เทคโนโลยีรูปแบบใหมมาใชในการสรางสรรคสื่อ

มัลติมีเดีย

มีจํานวนชิ้นงานอยางนอย 1 ชิ้นงาน นิสิตมีทักษะดานการสื่อสารและการสรางสรรค

สื่อมัลติมีเดีย และทักษะการประยุกตใช

เทคโนโลยีรูปแบบใหมมาใชในการสรางสรรคสื่อ

มัลติมีเดียเพ่ิมมากขึ้น

30 COSCI 65-31 KPIs 1-13 - 1.1.3-2

1.1.3-3

S1-O3-T-2I1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต: กิจกรรมแสดงผล

งานสรางสรรคดานดิจิทัล

1. เพ่ือใหนิสิตไดฝกทักษะการนําเสนอผลงานให

นาสนใจและดึงดูดใจ

2. เพ่ือใหนิสิตไดฝกฝนการทํางานรวมกัน และ

การประสานงานกับภาคสวนตาง ๆ ที่เก่ียวของ

1. มีจํานวนนิสิตท่ีเขารวมกิจกรรมฯไมต่ํากวารอย

ละ 801.มีจํานวนนิสิตท่ีเขารวมกิจกรรมฯไมต่ํา

กวารอยละ 80 

2.รอยละของบุคลากรภายนอกและหรือ

ผูประกอบการท่ีเขาชมผลงานไมนอยกวารอยละ 

10 เมื่อเทียบกับจํานวนนิสิตที่นําแสดงผลงาน 

นิสิตมีทักษะการนําเสนอผลงานใหนาสนใจและ

ดึงดูดใจ และมีทักษะการทํางานรวมกัน และการ

ประสานงานกับภาคสวนตาง ๆ ที่เก่ียวของเพ่ิม

มากขึ้น



ยุทธศาสตร SWU SDGs 4 มิติ

COSCI กลยุทธ/

เปาประสงค/กลวิธี 

/ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
ลําดับ รหัสโครงการ

ความสอดคลอง

โครงการ วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัด

31 COSCI 65-32 KPIs 1-13 - 1.1.3-1

1.1.3-2

S1-O3-T2-I1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต: กิจกรรมทดลอง

การทําการตลาดดิจิทัลผานเว็บไซต

1. เพ่ือใหนิสิตไดเพิ่มพูนทักษะดานการทํา

การตลาดดิจิทัล

2. เพ่ือใหนิสิตไดฝกทักษะดานการบริหารจัดการ

ชองทางดิจิทัลตาง ๆ เชน เว็บไซต เปนตน

มีจํานวนการมีสวนรวม (Engagement) เพ่ิมข้ึน

เมื่อสิ้นสุดโครงการไมต่ํากวารอยละ 20

นิสิตมีทักษะดานการทําการตลาดดิจิทัล

และทักษะดานการบริหารจัดการชองทางดิจิทัล

ตาง ๆ เพ่ิมมากขึ้น

32 COSCI 65-33 - - 1.1.3-2 1.1.3-3 S1-O3-T2-I1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต: กิจกรรมพัฒนา

นิสิตเพ่ือการทํางานเปนทีมสําหรับนิสิตสาขา

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียและธุรกิจไซเบอร

1. เพ่ือใหนิสิตไดฝกฝนทักษะการทํางานรวมกัน

ขามวิชาเอก

2. เพ่ือใหนิสิตไดเรียนรูกระบวนการทํางาน

รวมกันแบบบูรณาการ

มีจํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรมฯ ไมต่ํากวารอย

ละ 80

นิสิตไดเรียนรูกระบวนการทํางานรวมกันแบบ

บูรณาการ และมีทักษะการทํางานรวมกันขาม

วิชาเอกเพ่ิมมากขึ้น 

33 COSCI 65-34 - - 1.1.3-2

1.1.3-3

S1-O3-T2-I1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต: กิจกรรมพัฒนา

นิสิตเพ่ือการทํางานเปนทีม สําหรับนิสิตสาขา

ภาพยนตรและสื่อดิจิทัล

1. เพ่ือใหนิสิตไดเรียนรู และกอเกิดทักษะการ

ทํางานเปนทีม ภาวะผูนํา ทักษะสื่อสาร ให

สอดคลองตอคุณสมบัติของนิสิตในศตวรรษที่ 21

2.. เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาคุณลักษณะที่พึง

ประสงคของนิสิตหรือบัณฑิต ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทั้ง 5 ประการ 

ประกอบกับการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการ

ทํางานกิจกรรม ทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพของ

นิสิต การเขียนและการดําเนินโครงการ การ

ประสานงานตางๆกับหนวยงาน ทั้งภายในและ

ภายนอก ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

 รวมทั้งการบูรณาการเครือขายผูนํานิสิต

จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 90 

ของกลุมเปาหมายที่ตั้งไว

นิสิตไดเรียนรูกระบวนการทํางานรวมกันแบบ

บูรณาการ และมีทักษะการทํางานรวมกันในตาง

วิชาเอกเพ่ิมมากขึ้น 

34 COSCI 65-35 KPIs 1-13 SDG4 1-1.1.3-2 S1-O3-T2-I1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต : กิจกรรมพัฒนา

ทักษะสื่อสารและการใชสื่ออยางสรางสรรค 

วิชาเอกการสื่อสารเพ่ือการจัดการนวัตกรรม

1. เพ่ือใหนิสิตไดเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารดาน

การจัดการนวัตกรรม

2. เพ่ือใหนิสิตไดกระชับความสัมพันธกับเพ่ือนใน

ชั้นปและคณาจารยวิขาเอกการสื่อสารเพ่ือการ

จัดการนวัตกรรม

รอยละ 80 ของนิสิตที่เขารวมโครงการไดรับการ

พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใชสื่ออยาง

สรางสรรค คะแนนความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการไมนอยกวา 3.5

35 COSCI 65-36 KPIs 1-44 SDG4 1-1.1.3-2 S1-O3-T2-I1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต: กิจกรรมคายอบรม

เชิงปฏิบัติการสรางนวัตกรรม INNO Boot Camp

1. เพ่ือสรางเสริมทักษะการคิดคนนวัตกรรมและ

การทําใหนวัตกรรมเปนที่ยอมรับ

2. เพ่ือใหนิสิตไดฝกหัดการสรางนวัตกรรมตนแบบ

รอยละ 80 ของนิสิตที่เขารวมโครงการไดรับการ

พัฒนาทักษะการคิดคนนวัตกรรมและการทําให

นวัตกรรมเปนที่ยอมรับเกิดนวัตกรรมตน

แบบอยางนอย 3 ชิ้นงาน



ยุทธศาสตร SWU SDGs 4 มิติ

COSCI กลยุทธ/

เปาประสงค/กลวิธี 

/ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
ลําดับ รหัสโครงการ

ความสอดคลอง

โครงการ วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัด

36 COSCI 65-37 KPIs 1-13 SDG3 1-1.1.3-2 S1-O3-T2-I1 กิจกรรมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการการกูชีพ

เบ้ืองตน

1. เพ่ือใหนิสิตมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับกู

ชีพเบ้ืองตน 

2. เพ่ือใหนิสิตสามารถปฏิบัติการกูชีพเบ้ืองตนได

ในสถานการณฉุกเฉิน

รอยละ 80 ของนิสิตที่เขารวมโครงการปฏิบัติการ

กูชีพเบื้องตนสอบผาน

37 COSCI 65-38 KPIs 1-13 SDG4 1-1.1.3-2 S1-O3-T2-I1 กิจกรรมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการการเลา

เรื่อง "สุข" ใหเปน "ภาพ.

1. เพ่ือใหนิสิตไดเพิ่มพูนเก่ียวกับการเลาเรื่องดาน

สุขภาพจากครีเอทีฟในวงการการสื่อสารสุขภาพ

2. เพ่ือใหนิสิตไดสรางสรรคงานเลาเรื่องดาน

สุขภาพไดอยางสรางสรรค

รอยละ 80 ของจํานวนสื่อที่ผลิตโดยนิสิตที่เขา

รวมโครงการฯ มีการใช

หลักการเลาเรื่องอยางสรางสรรคตามที่ไดอบรม

38 COSCI 65-39 KPIs 1-11 - 1.1.3-2 S1-O3-T2-I1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตบัณฑิตศึกษาเพ่ือ

ฝกปฏิบัติภาคสนามสําหรับงานวิจัยและพัฒนา

1. เพ่ือใหนิสิตไดทราบถึงเทคนิคการเก็บขอมูล

ภาคสนามสําหรับงานวิจัย 

2. เพ่ือใหนิสิตไดพัฒนาทักษะการเก็บขอมูล

ภาคสนามสําหรับงานวิจัยแบบไมลงพ้ืนท่ี หรือ

ผานแพลตฟอรมออนไลน 

จํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 

ของกลุมเปาหมาย

นิสิตท่ีเขารวมเขาใจเทคนิคการเก็บขอมูล

ภาคสนามสําหรับงานวิจัยและพัฒนาทั้งแบบลง

พ้ืนที่หรือผานแพลตฟอรมออนไลน

39 COSCI 65-40 KPIs 1-37 - 1.1.3-1 S1-O3-T2-I1 โครงการพัฒนานิสิตบัณฑิตศึกษา 1.เพ่ือใหนิสิตใหม เขาใจเก่ียวกับหลักสูตร การ

จัดการเรียนการสอน และการใชชีวิตระดับป.โท 

2.เพ่ือใหนิสิตบัณฑิตศึกษาเขาใจการใช 

EndNote, iThesis หรือเทคนิคการเขียน

บทความเพ่ิมขึ้น 

จํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 

ของกลุมเปาหมาย

1.นิสิตใหมเขาใจเก่ียวกับหลักสูตร การจัดการ

เรียนการสอน และการใชชีวิตระดับป.โท

2.นิสิตบัณฑิตศึกษาเขาใจการใช EndNote, 

iThesis หรือเทคนิคการเขียนบทความเพ่ิมขึ้น

40 COSCI 65-41 KPIs 1-07

KPIs 1-13

KPIs 1-14

KPIs 1-37

KPs I1-42

KPIs 1-43

- 1-1.1.1-2 S1-O3-T2-I1

S1-O3-T2-I3

โครงการเตรียมความพรอมในการเขาสู

ตลาดแรงงาน

เพ่ือใหนิสิตไดเตรียมความพรอมในศักยภาพดาน

ตาง ๆ และปรับตัวในการเขาสูตลาดแรงงาน

จํานวนที่นิสิตเขารับการฝกประสบการณวิชาชีพ

ไมนอยกวารอยละ 95

นิสิตมีสามารถปรับตัวและพัฒนาทักษะที่จําเปน

ตอตลาดแรงงาน

41 COSCI 65-42 KPIs 1-37

KPIs 1-44

- 1-1.1.1-4

1-1.1.2-2

1-1.1.2-3

1-1.1.3-2

S1-O3-T2-I1

S1-O3-T3-I2

S2-O2-T1-I1

S3-O3-T1-I1

โครงการ Innovation day เพ่ือเปดโอกาสใหนิสิตไดมีโอกาสพบปะและ

เรียนรูแนวทางจากผูประกอบการ

จํานวนผูเขารวมโครงกาออนไลน ไมนอยกวารอย

ละ 95 ของกลุมเปาหมายที่ตั้งไว

นิสิตทุกหลักสูตรไดมีโอกาสพบปะ และนําเสนอ

งานตอบุคคลภายนอก และ/หรือ ผูประกอบการ

โดยตรงผานสื่อในรูปแบบออนไลน



ยุทธศาสตร SWU SDGs 4 มิติ

COSCI กลยุทธ/

เปาประสงค/กลวิธี 

/ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
ลําดับ รหัสโครงการ

ความสอดคลอง

โครงการ วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัด

42 COSCI 65-43 KPIs 1-11 - 1.1.3-1

1.1.3-2

S1-O3-T2-I3 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต :กิจกรรมการ

ฝกอบรมเพ่ือเตรียมความพรอมนิสิตเพ่ือเขาสูสาย

งานดานการตลาดดิจิทัล

1. เพ่ือสรางเสริมองคความรูตลอดจนทักษะตาง ๆ

 ที่จําเปนทางดานการตลาดดิจิทัล

2. เพ่ือใหนิสิตไดเพิ่มพูนทักษะที่จําเปนตาง ๆ 

ดานการตลาดดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่ 21

มีจํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรมฯ ไมต่ํากวารอย

ละ 80

นิสิตมีความรูตลอดจนทักษะตาง ๆ ที่จําเปน

ทางดานการตลาดดิจิทัล และทักษะที่จําเปน

ตาง ๆ ดานการตลาดดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่ 21 

เพ่ิมมากขึ้น

43 COSCI 65-44 KPIs 1-11 - 1.1.3-1

1.1.3-2

S1-O3-T2-I3 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต: กิจกรรมการ

ฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี

สารสนเทศรูปแบบใหม

1. เพ่ือใหนิสิตไดมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบใหม

2. เพ่ือใหนิสิตไดเสริมสรางทักษะดานการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีรูปแบบใหม

มีจํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรมฯ ไมต่ํากวารอย

ละ 80

นิสิตมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศรูปแบบใหม และทักษะดานการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีรูปแบบใหมเพ่ิมมากขึ้น

44 COSCI 65-45 KPIs 1-11 - 1.1.3-1

1.1.3-2

S1-O3-T2-I3 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต: กิจกรรมการ

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกตใชแนว

ทางการพัฒนาแอปพลิเคชันรูปแบบใหม

1. เพ่ือใหนิสิตไดมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับ

แนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันรูปแบบใหม

2. เพ่ือใหนิสิตไดเสริมสรางทักษะดานการ

ประยุกตใชแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน

รูปแบบใหม

มีจํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรมฯ ไมต่ํากวารอย

ละ 80

นิสิตมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับแนว

ทางการพัฒนาแอปพลิเคชันรูปแบบใหม และ

ทักษะดานการประยุกตใชแนวทางการพัฒนา

แอปพลิเคชันรูปแบบใหมเพ่ิมมากขึ้น

45 COSCI 65-46 KPIs 2-06 - 1.1.2-2 S1-O3-T4-I1 แผนงานจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรสวนบุคคล

สําหรับหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรทดแทนเครื่อง

เดิมที่มีอายุใชงานเกิน 5 ป

1. เพ่ือจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรสําหรับทดแทน

ครุภัณฑคอมพิวเตอรเดิมที่ที่เสื่อมสภาพจากการ

ใชงานและมีอายุการใชงานเกิน 5 ป

2. เพ่ือใหการเรียนการสอนนิสิตนักศึกษา และ

การทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. เพ่ือความลดคาใชจายในการซอมแซม

รอยละของระบบที่จัดหาและติดตั้ง ดําเนินการจัดหา และติดตั้งพรอมใชงานได

ครบถวนทันเวลา

46 COSCI 65-88 KPIs 1-13 SDG4 1-1.1.3-2 S1-O3-T2-I1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต : กิจกรรมพัฒนา

ทักษะสื่อสารและการใชสื่ออยางสรางสรรค 

วิชาเอกการสื่อสารเพ่ือการทองเที่ยว

1. เพ่ือใหนิสิตไดเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารดาน

การทองเที่ยว

2. เพ่ือใหนิสิตไดกระชับความสัมพันธกับเพ่ือนใน

ชั้นปและคณาจารยวิขาเอกการสื่อสารเพ่ือการ

ทองเที่ยว

รอยละ 80 ของนิสิตที่เขารวมโครงการไดรับการ

พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใชสื่ออยาง

สรางสรรค คะแนนความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการไมนอยกวา 3.5

ประเด็นกลยุทธที่ 2 : สงเสริมใหเกิดงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม

เปาประสงคที่ 1 : เกิดการเผยแพรผลงานในระดับชาติและนานาชาติ



ยุทธศาสตร SWU SDGs 4 มิติ

COSCI กลยุทธ/

เปาประสงค/กลวิธี 

/ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
ลําดับ รหัสโครงการ

ความสอดคลอง

โครงการ วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัด

47 COSCI 65-47 - - - S2-O1-T1-I2 โครงการจัดพิมพวารสารวิชาการนวัตกรรม

สื่อสารสังคม

1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการนวัตกรรม

สื่อสารสังคมใหมีคุณภาพตามเกณฑที่ TCI 

กําหนด 

2. เพ่ือจัดพิมพวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสาร

สังคม ที่มีความถูกตองตามเกณฑที่ TCI กําหนด 

มีการจัดพิมพวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสาร

สังคม ไดถูกตองตามเกณฑที่ TCI กําหนด รอยละ

 100

วารสารฯ มีคุณภาพตามเกณฑที่ TCI กําหนด

48 COSCI 65-48 KPIs 1-28

KPIs 1-32

- 2.1-2 S2-O1-T1-I3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการวิจัย 1. เพื่อพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหเกิด

การบูรณาการกับพันธกิจดานตางๆ ของวิทยาลัย

ฯ 

2. เพ่ือสนับสนุนใหมีการเผยแพรผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค 

3. เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานงานวิจัย 

หรืองานสรางสรรค (KM) 

1. ทุกหลักสูตรมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่

บูรณาการกับพันธกิจดานตางๆของวิทยาลัยฯ 

2. ทุกหลักสูตรมีการเผยแพรผลงานวิชาการ 

ผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค 

มีผูขอตําแหนงทางวิชาการ 2 คนข้ึนไปใน

ปงบประมาณ 2565 

1. ผูเขารวมเกิดความรูความเขาใจ และสามารถ

นําไปใชประโยชนได 

2. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอการจัด

โครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 

49 COSCI 65-49 KPI1-28

KPI1-32

- 2.1-2 S2-O1-T1-I3 โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 1. เพ่ือสงเสริม คณาจารย นิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา และเจาหนาที่ ใหมีความรูเกี่ยวกับ

การหลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐานและ

กฎระเบียบที่ควรรู ปญหาทางดานจริยธรรมการ

วิจัย แนวทางแกไข และข้ันตอนดําเนินการขอ

จริยธรรม 

2. เพ่ือใหทราบแนวทางปฏิบัติการดําเนินการ

ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย จาก

คณะกรรมการจริยธรรมสําหรับพิจารณา

โครงการวิจัยที่ทําในมนุษย มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ 

1.จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 90

 ของผูเขารวมทั้งหมด 

2. ผูเขารวมโครงการผานเกณฑการอบรมและ

ไดรับหนังสือรับรองผานการอบรมจริยธรรมวิจัย

ในมนุษย รอยละ 90 ของผูเขารวมทั้งหมด 

ผูเขารวมโครงการผานเกณฑการอบรมมีความ

เขาใจและนําไปใชในการทําวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : สงเสริมการบริการวิชาการเพื่อสังคม

เปาประสงคที่ 1 : พัฒนาพื้นที่ (Area based) ดวยความเชี่ยวชาญของวิทยาลัย



ยุทธศาสตร SWU SDGs 4 มิติ

COSCI กลยุทธ/

เปาประสงค/กลวิธี 

/ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
ลําดับ รหัสโครงการ

ความสอดคลอง

โครงการ วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัด

50 COSCI 65-50 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 : อบรมเชิงปฏิบัติการ

ทักษะการสื่อสารเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูดาน

สุขภาพชุมชน

(เอกการสื่อสารเพ่ือสุขภาพ)

1. เพ่ือถายทอดความรูเก่ียวกับการสื่อสารเพ่ือ

สุขภาพ การผลิตสื่อสารสุขภาพในรูปแบบ 

“อินโฟกราฟก” เพื่อสงเสริมพัฒนาในการนํา

ความรูพ้ืนฐานดานสื่อสาร ดานออกแบบ รวมถึง

ทักษะในการใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือผลิตสื่อ

สุขภาพ และสามารถนําไปใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือถายทอดงานบริการวิชาการสูสาธารณะให

เกิดประโยชนแกผูสนใจ

สามารถนําไปตอยอดและประยุกตใชในดานหรือ

สาขาวิชาของผูเขาอบรมได

1.จํานวนผูเขารวมโครงการเปนไปตามเปาหมาย 

ไมนอยกวารอยละ 80 

2. ผูเขารวมโครงการสามารถผลิตช้ินงาน ไมนอย

กวา 10 ช้ินงาน

ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ และ

สามารถผลิตชิ้นงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

51 COSCI 65-51 KPIs 3-02

KPIs 3-04

KPIs 3-06

KPIs 1-09

SDGs 4 1.1.3-1/2 S3-O1-T1-I1 โครงการบริการวิชาการ : ฝกอบรมการออกแบบ

นวัตกรรมและแผนธุรกิจ THE SAND BOX 

VOL.2 : DREAIM HIGH

(เอกการจัดการธุรกิจไซเบอรเอกคอมพิวเตอรเพ่ือ

การสื่อสาร)

1. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมเกิดความรูความเขาใจ

เก่ียวกับแนวคิดพ้ืนฐานการคิดคนออกแบบ

นวัตกรรม เทคโนโลยีและการวางแผนการตลาดได

2. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมสามารถนําเสนอ

ผลิตภัณฑหรือบริการไดอยางสรางสรรค

3. เพ่ือใหเกิดการบูรณาการรวมกับการเรียนการ

สอนในรายวิชา

จํานวนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 

เขารวมโครงการไมนอยกวา รอยละ 90 ของ

กลุมเปาหมาย

ผูเขารวมโครงการสามารถสรางสรรคผลงานใน

รูปแบบของการนําเสนอ การออกแบบและ

พัฒนานวัตกรรมเพ่ือโลกที่นาอยู พรอมการ

วางแผนธุรกิจ

52 COSCI 65-52 KPIs 3-02

KPIs 3-04

KPIs 1-09

SDGs 4 1.1.3-1/2/3 S3-O1-T1-I1 โครงการบริการวิชาการ : การพัฒนาศักยภาพ

ดานการออกแบบคอมพิวเตอรกราฟกเพ่ือการ

สื่อสารอยางสรางสรรค 

(เอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย)

1. เพ่ือใหผูเขาอบรมไดรักความรูในการออกแบบ

งานไดอยางสรางสรรค

2. เพ่ือใหผูเขารวมอบรมสามารถนําความรูไปใช

ในวิชาชีพตอไปในอนาคตได

3. เพ่ือใหเกิดการบูรณาการรวมกับการเรียนการ

สอนในรายวิชา

1.จํานวนผลงานทางดานการออกแบบที่ทํางาน

รวมกับชุมชน

ไมนอยกวา 5 ชิ้นงาน

2. จํานวนผูเขารวมโครงการเปนไปตามเปาหมาย

ไมนอยกวารอยละ 80

ผลงานมีคุณภาพสามารถนํามาเผยแพรผานทาง 

SWU MEDIA NETWORK ไดไมนอยกวารอยละ 

50 ของผลงานที่ไดทํา



ยุทธศาสตร SWU SDGs 4 มิติ

COSCI กลยุทธ/

เปาประสงค/กลวิธี 

/ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
ลําดับ รหัสโครงการ

ความสอดคลอง

โครงการ วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัด

53 COSCI 65-53 KPIs 3-02

KPIs 3-04

KPIs 1-09

SDGs 4 1.1.3-1/2/3 S3-O1-T1-I1 โครงการบริการวิชาการ: การอบรมเชิงปฏิบัติการ

 การสงเสริมทักษะการสื่อสารสําหรับผูสูงอายุ

(เอกการสื่อสารเพ่ือเศรษฐศาสตร)

1. เพ่ือใหบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ไดบูรณาการองคความรูรวมกับชุมชนสูสาธารณะ

ใหเกิดประโยชนแกผูเขารวมอบรมในดานทักษะ

การสื่อสารสําหรับผูสูงอายุ 

2. เพ่ือสงเสริมองคความรู เรื่องเศรษฐศาสตรใน

ชีวิตประจําวันสําหรับผูสูงอายุ 

จํานวนผูเขารวมโครงการเปนไปตามเปาหมาย 

ไมนอยกวารอยละ 80

ผูเขารวมโครงการสามารถสรางสรรคผลงานใน

รูปแบบ ทักษะการสื่อสารผานคลิปวีดิโอ

54 COSCI 65-54 KPIs 3-02

KPIs 3-04

KPIs 1-09

SDGs 4 1.1.3-1/2/3 S3-O1-T1-I1 โครงการบริการวิชาการ: กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการเสริมสรางทักษะในการสรางสรรคสื่อ

(สาขาภาพยนตรและสื่อดิจิทัล)

1. เพ่ือใหนิสิตไดบูรณาการการเรียนรวมกับ

ชุมชนสูสาธารณะใหเกิดประโยชนแกผูสนใจ

2. เพ่ือผลิตสื่อในการประชาสัมพันธในรูปแบบ

งานดานภาพยนตร

จํานวนผูเขารวมโครงการเปนไปตามเปาหมาย 

ไมนอยกวารอยละ 80

ผูเขารวมโครงการสามารถผลิตผลงานสื่อในดาน

งานภาพยนตร

55 COSCI 65-55 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 โครงการบริการวิชาการเพื่อการทองเที่ยวชุมชน

แบบบูรณาการ ในยุค NewNomal

(วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการทองเที่ยว)

1. เพ่ือใหนิสิตไดบูรณาการการเรียนรวมกับการ

ลงพ้ืนที่ผลิตสื่อใหกับชุมชน

2. เพ่ือผลิตสื่อเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวใหกับ

ชุมชน

จํานวนผูเขารวมโครงการเปนไปตามเปาหมาย 

ไมนอยกวารอยละ 80

56 COSCI 65-56 KPIs 1-11

KPIs 1-13

KPIs 3-04

- 1.1.3-2

1.1.3-3

S3-O1-T1-I1

S1-O3-T1-I1

โครงการบริการวิชาการเพ่ือยกระดับชุมชนผาน

การฝกประสบการณนอกหองเรียนสําหรับนิสิต

บัณฑิตศึกษา

เพ่ือใหนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สามารถนําความรู

ไปบูรณาการกับพ้ืนที่ชุมชน

จํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 95 

ของกลุมเปาหมาย

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ไดนําความรูไปบูรณา

การกับปญหาพื้นที่ชุมชนจริงและไดรับการ

ยอมรับจากชุมชน



ยุทธศาสตร SWU SDGs 4 มิติ

COSCI กลยุทธ/

เปาประสงค/กลวิธี 

/ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
ลําดับ รหัสโครงการ

ความสอดคลอง

โครงการ วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัด

57 COSCI 65-57 KPIs 3-02

KPIs 3-04

KPIs 3-06

SDGs 4 1.1.3-1/2/3 S3-O1-T1-I1

S3-O1-T1-I2

โครงการบริการวิชาการ: อบรมเชิงปฏิบัติการ

ทักษะการสื่อสารเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวชุมชน

และการฟนฟูแหลงทองเที่ยวใหย่ังยืน 

(ลงพ้ืนที่โครงการรวมกับวิทยาลัย)

1. เพ่ือสํารวจและจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรการ

ทองเที่ยวของชุมชมในพ้ืนที่กลุมเปาหมาย จํานวน

 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดยโสธร 

และจังหวัดอุบลราชธานี

2. เพ่ือสรางชองทางการประชาสัมพันธขอมูลการ

ทองเที่ยวชุมชนใหแกพื้นที่กลุมเปาหมาย จํานวน 

3 จังหวัด ไดแก จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดยโสธร 

และจังหวัดอุบลราชธานี 

3. เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสื่อสารเพื่อ

สงเสริมการทองเที่ยวชุมชนใหแกจังหวัด

กลุมเปาหมาย

4. เพ่ือบูรณาการองคความรูของวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคมสูการบริการวิชาการ

5. เพ่ือใหนิสิต ระดับปริญญาตรี ระดับ

บัณฑิตศึกษา และศิษยเกา ไดพัฒนาทักษะดาน

การสื่อสารผานการปฏิบัติและเรียนรูผานการ

ทํางานรวมกับชุมชน

6. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดเกิดการเรียนรูถึง

ภูมิปญญา ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมของ

ชุมชน จนนําไปสูการทํานุบํารุงโดยการถายทอด

ผานสื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวชุมชน

1. จํานวนผลงานการสื่อสารทางการทองเที่ยว

ชุมชนพื้นที่แหลงทองเที่ยวชุมชน กลุมจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จังหวัดบุรีรัมย

 จังหวัดยโสธรและจังหวัดอุบลราชธานี ไมนอย

กวา 3 ชิ้นงาน

2. สราง Facebook Fanpage การ

ประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวกลุม

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จังหวัด

บุรีรัมย จังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี 

จํานวน 1 Facebook Fanpage

ประชาชนท่ัวไปรูจักแหลงทองเที่ยวกลุมจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดยโสธร และจังหวัด

อุบลราชธานี มากขึ้น

58 COSCI 65-58 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 : การสื่อสารการตลาด

และสรางสรรคสื่อเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวชุมชน

ไทยพวน 

(SWU MEDIA NETWORK)

1. เพ่ือบูรณาการขามศาสตรในการทํางานรวมกับ

ชุมชน

ไทยพวน อ.ปากพลี จ.นครนายก

2. เพ่ือผลิตสื่อสงเสริมการทองเที่ยวใหกับชุมชน

เพ่ือสงเสริม

1.จํานวนผลงานทางดานการออกแบบที่ทํางาน

รวมกับชุมชน

ไมนอยกวา 10 ชิ้นงาน

2. จํานวนผูเขารวมโครงการเปนไปตามเปาหมาย

ไมนอยกวารอยละ 80

ผลงานมีคุณภาพสามารถนํามาเผยแพรผานทาง 

SWU MEDIA NETWORK ไดไมนอยกวารอยละ 

50 ของผลงานที่ไดทํา



ยุทธศาสตร SWU SDGs 4 มิติ

COSCI กลยุทธ/

เปาประสงค/กลวิธี 

/ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
ลําดับ รหัสโครงการ

ความสอดคลอง

โครงการ วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัด

59 COSCI 65-59 KPIs 3-02

KPIs 3-04

KPIs 1-09

SDGs 4 1.1.3-1/2 S3-O1-T1-I2 โครงการบริการวิชาการ :อบรมเชิงปฏิบัติการ

หัวขอ “ทักษะคุณลักษณะวิชาชีพนักสื่อสาร

นวัตกรรม”

(วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม)

1. เพ่ือใหผูเขาอบรมเห็นความสําคัญของการเปน

นักสื่อสารนวัตกรรมในโลกปจจุบัน

2. เพ่ือใหผูเขาอบรมเกิดความเขาใจเก่ียวกับ

คุณลักษณะของนักสื่อสารนวัตกรรมในปจจุบัน

3. เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองระหวางทีม

คณาจารยและผูรวมอบรมเก่ียวกับประเด็นการ

สื่อสารนวัตกรรมในปจจุบัน

4. เพ่ือใหเกิดการบูรณาการรวมกับการเรียนการ

สอน

จํานวนผูเขารวมโครงการเปนไปตามเปาหมาย 

ไมนอยกวารอยละ 80

ผูเขาอบรมสามารถเกิดความเขาใจเก่ียวกับ

แนวทางนวัตกรรมการสื่อสารในปจจุบัน มากยิ่งขึ้น

60 COSCI 65-60 KPIs 3-02

KPIs 3-04

KPIs 1-09

SDGs 3

SDGs 4

1.1.3-1 S3-O1-T1-I2 โครงการบริการวิชาการ : การฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การสื่อสารและการผลิตสื่อสุขภาพ

ดวย “อินโฟกราฟก” สําหรับนักสื่อสารสุขภาพรุน

ใหม

(เอกการสื่อสารเพ่ือสุขภาพ)

1. เพ่ือถายทอดความรูเก่ียวกับการสื่อสารเพ่ือ

สุขภาพ 

การผลิตสื่อสารสุขภาพในรูปแบบ“อินโฟกราฟก”

2. เพ่ือสงเสริมพัฒนาในการนําความรูพ้ืนฐาน

ดานสื่อสาร 

ดานออกแบบ รวมถึงทักษะในการใชโปรแกรม

ประยุกตเพ่ือผลิตสื่อสุขภาพ 

และสามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือถายทอดงานบริการวิชาการสูสาธารณะให

เกิดประโยชน

แกนักเรียนที่สนใจในวิชาเอกการสื่อสารเพ่ือ

สุขภาพ

สามารถนําไปตอยอดและประยุกตใชในดานหรือ

สาขาวิชาของผูเขาอบรมได

จํานวนผูเขารวมโครงการเปนไปตามเปาหมาย 

ไมนอยกวารอยละ 80

ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ 

พ้ืนฐานดานการสื่อสารเพื่อสุขภาพ 

และผลิตสื่อสุขภาพในรูปแบบ “อินโฟกราฟก” 

อยางมีประสิทธิภาพ ผลงานสื่ออินโฟกราฟกดาน

สุขภาพ จํานวน 40 ชิ้นงานขึ้นไป 

61 COSCI 65-61 KPIs 2-04 (P2-07) - 3.4.2

3.4.3

3.4.4

S3-O2-T1-I1 โครงการบริการวิชาการแบบหารายได เพ่ือใหบริการในการวิชาการในการสรางสรรค

งานสูสังคมดวยความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

แบบเรียกเก็บคาบริการ

จํานวนโครงการท่ีเกิดข้ึนไมนอยกวา 1 โครงการ

ตอป

มีมูลคาจากการเรียกเก็บคาบริการไมนอยกวา 

100,000 บาทตอป

เปาประสงคที่ 2 : ใหบริการวิชาการท่ีตอบสนองตอยุทธศาสตร



ยุทธศาสตร SWU SDGs 4 มิติ

COSCI กลยุทธ/

เปาประสงค/กลวิธี 

/ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
ลําดับ รหัสโครงการ

ความสอดคลอง

โครงการ วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัด

62 COSCI 65-62 KPIs 1-09 SDG4 1.1.1-3

3.4.2

S3-O2-T2-I1 โครงการ Upskill-Reskill 1. เพื่อพัฒนาความรูความเขาใจดานทักษะตางๆ

เพ่ือ Upskill-Reskill

2. เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถพัฒนาทักษะ 

Upskill-Reskill

จํานวนผูขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 

ของกลุมเปาหมายที่ตั้งไว

ผูเขารวมโครงการมีความเขาใจและมี

ความสามารถในการใชทักษะ Upskill-Reskill 

จากการอบรมในระดับมาก ขึ้นไป

63 COSCI 65-63 KPIs 1-19-23

KPIs 1-19-30

- 2.1 S3-O3-T1-I1 โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ: กิจกรรมการประชมุวิชาการนานาชาติ

 8th SSAMIC

1. เพ่ือเผยแพรและเพ่ิมพูนความรูดาน

สังคมศาสตร 1.เพ่ือเผยแพรและเพ่ิมพูนความรู

ดานสังคมศาสตร ศิลปะและดานสื่อใหแก

นักวิชาการระหวางสถาบัน

2. เพ่ือเผยแพรผลงานทางวิชาการในระดับ

นานาชาติของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย

และ นักวิชาการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ และสถาบันอุดมศึกษาภายในและ

ตางประเทศ            

3. เกิดเวทีในการแลกเปลี่ยนองคความรูทางดาน

สังคมศาสตรศิลปะและสื่อทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ 

4. เกิดเครือขายในการทําความรวมมือทาง

วิชาการและการบูรณาการการสหสาขาวิชาดาน

สังคมศาสตร ศิลปะและดานสื่อ

1. จํานวนผูเขารวมเสนอผลงานวิชาการไมนอย

กวา 200 คน

2. จํานวนผลงานวิชาการท่ีสงเขารวม ไมนอยกวา

 50 ชิ้น

3. รอยละ80  มีความพึงพอใจในการเขารวม

โครงการ

มีผูเขารวมประชุมวิชาการทั้งภายในและ

ภายนอกหนวยงาน ไมต่ํากวารอยละมีผูเขารวม

ประชุมวิชาการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน 

ไมต่ํากวารอยละ 70

64 COSCI 65-64 KPIs 2-02

KPIs 2-03

KPIs 2-04

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

Management

1. เพ่ือลดระยะเวลารอคอยระหวางกระบวนการ

ตาง ๆ ในสํานักงาน

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของสํานักงาน

3.เพ่ือสรางการทํางานเปนทีมและมีสวนรวมของ

พนักงาน

1. รอยละ 100 ของบุคลากรวิทยาลัยฯ เขาใจ

ความรูดาน Lean Management

2. คาใชจายเรื่องกระดาษรอยละ 5

3. มีกิจกรรมอยางนอย 5 โครงการ

4. การลดขั้นตอนในการลงวิชาโทของนิสิต

โครงการ/ป ไมต่ํากวารอยละ 70

ประเด็นกลยุทธที่ 4 : มุงสูการเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูงภายใตหลักธรรมาภิบาล

เปาประสงคที่ 2 : ใหบริการวิชาการท่ีตอบสนองตอยุทธศาสตร

เปาประสงคที่ 3 : เปนศูนยกลางในการเผยแพรองคความรูดานสื่อและนวัตกรรมสื่อสารแกสังคม

เปาประสงคที่ 1 : เปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง



ยุทธศาสตร SWU SDGs 4 มิติ

COSCI กลยุทธ/

เปาประสงค/กลวิธี 

/ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
ลําดับ รหัสโครงการ

ความสอดคลอง

โครงการ วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัด

65 COSCI 65-65 KPIs 2-06 - 4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

S4-O1-T1-I1   แผนงานจัดหาครุภัณฑอุปกรณจัดเก็บขอมูลแบบ

เครือขายเพ่ือรองรับระบบงานสารสนเทศของ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

1. เพ่ือจัดหาอุปกรณจัดเก็บขอมูลแบบเครือขาย

รองรับระบบงานสารสนเทศของวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

2. เพ่ือปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของหนวยงาน 

3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานและ

ปฏิบัติงานจากการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รอยละของระบบที่จัดหาและติดตั้ง ดําเนินการจัดหา และติดตั้งพรอมใชงานได

ครบถวนทันเวลา

66 COSCI 65-66 KPIs 2-06 - 4.4.1/4.4.2/4.4.

3/4.4.4

S4-O1-T1-I1 โครงการพัฒนาระบบติดตามโครงการประจําป

ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

1. เพ่ือพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบติดตาม

โครงการประจําปของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร

สังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. เพ่ือสามารถใหฝายบริหารสามารถติดตาม

โครงการประจําปของแตละหนวยงานไดรวดเร็ว

และถูกตอง 

จํานวนของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน ไดระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารงานเปน

จํานวน 1 ระบบ

67 COSCI 65-67 KPIs 2-06 - 4.4.1/4.4.2/4.4.

3/4.4.4

S4-O1-T1-I1 โครงการพัฒนาระบบจัดการกิจกรรมนิสิต

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

1. เพ่ือพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบการจัดการ

กิจกรรมของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. เพ่ือชวยใหนิสิตสามารถเก็บหลักฐาน ติดตาม 

ตรวจสอบกิจกรรม ของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรม

สื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จํานวนของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน ไดระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารงานเปน

จํานวน 1 ระบบ



ยุทธศาสตร SWU SDGs 4 มิติ

COSCI กลยุทธ/

เปาประสงค/กลวิธี 

/ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
ลําดับ รหัสโครงการ

ความสอดคลอง

โครงการ วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัด

68 COSCI 65-68 KPIs 2-06 - 4.4.1/4.4.2/4.4.

3/4.4.4

S4-O1-T1-I1 โครงการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือชวยในการ

จัดการช้ันเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

1. เพ่ือพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันชวยในการจัดการ

ชั้นเรียน สําหรับการบันทึกขอมูลการเขาเรียน

ของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

2. เพ่ือพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันชวยในการจัดการ

ชั้นเรียน สําหรับการบันทึกคะแนนของอาจารย

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

3. เพ่ือพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันชวยในการจัดการ

ชั้นเรียน สําหรับการตัดเกรด วิเคราะหแสดงผล

ในรูปแผนภูมิ พรอมแสดงรายงานของอาจารย

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

จํานวนของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน ไดระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารงานเปน

จํานวน 1 ระบบ

69 COSCI 65-69 KPIs 2-05 - 4.2 S4-O1-T2-I1

S4-O1-T3-I2

โครงการพัฒนาบุคลากร: กิจกรรมสัมมนา

บุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธิภาพของการทํางาน

1. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการตระหนักถึง

ความสําคัญของการทํางานเปนทีมและการมีสวน

รวมในองคกรซึ่งจะชวยสงผลใหเกิดประสิทธิภาพ

ในการทํางานมากยิ่งข้ึน

2. เพ่ือสงเสริมใหผูเขารวมโครงการไดทํางาน

อยางมีความสุข และมีความสัมพันธอันดีกับเพ่ือน

รวมงานเพิ่มมากขึ้น

มีผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 85 ของ

กลุมเปาหมาย

1. มีผูเขารวมโครงการเขาใจถึงการทํางานเปนทีม

2. ผูเขารวมโครงการรวมกิจกรรมกับผูอ่ืนไดอยาง

มีความสุข และมีความผูกพันกันยิ่งขึ้น

70 COSCI 65-70 KPIs 2-05 - 4.2 S4-O1-T3-I2 โครงการพัฒนาบุคลากร: กิจกรรมเสริมสราง

ความผูกพันธในองคกร - กีฬาสัมพันธ

เพ่ือสงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือดูแลสุขภาพ

ของบุคลากร

1. มีกิจกรรมเสริมสรางสุขภาพอยางนอย 1 ครั้ง

2. รอยละ100 ของกลุมเปาหมาย บุคลากร

วิทยาลัยฯ เขารวมกิจกรรม

3. รอยละ80 ของกลุมเปาหมายมีความสุขในการ

เขารวมกิจกรรม

บุคลากรไมนอยกวารอยละ 80

71 COSCI 65-71 KPI2-05 - 4.2 S4-O1-T3-I2 โครงการพัฒนาบุคลากร: กิจกรรมเสริมสราง

ความผูกพันธในองคกร - วันสถาปนาวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม

1. เพ่ือปลูกฝงอัตลักษณและความภาคภูมิใจใน

สถาบันแกบุคลากรและนิสิต

2. เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีภายในวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม

3. เพ่ือการประชาสัมพันธวิทยาลัยฯ

1. รอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย บุคลากร

วิทยาลัยฯ เขารวมกิจกรรม

2. รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจ

ในการเขารวมกิจกรรม

ไมต่ํากวารอยละ 70



ยุทธศาสตร SWU SDGs 4 มิติ

COSCI กลยุทธ/

เปาประสงค/กลวิธี 

/ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
ลําดับ รหัสโครงการ

ความสอดคลอง

โครงการ วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัด

72 COSCI 65-72 KPIs 2-02 - 4.3-2 S4-O1-T3-I1

S4-O2-T1-I1

โครงการสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจดานการ

เรียนการสอนและพัฒนาการจัดการองคกร

1. เพ่ือสรางความเขาใจใหอาจารยมีความเขาใจ

ในดานการจัดการเรียนการสอน การให

คําปรึกษาดานกิจกรรม และการใชชีวิตใน

มหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือสรางความเขาใจในดานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ

กับวิทยาลัยฯ

อาจารยวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเขารวม

โครงการ ไมนอยกวา รอยละ 95

1. อาจารยวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มี

ความเขาใจในดานการจัดการเรียนการสอน การ

ใหคําปรึกษาดานกิจกรรม และการใชชีวิตใน

มหาวิทยาลัย 

2. อาจารยวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มี

ความเขาใจในดาน อื่น ๆ ที่เก่ียวของกับวิทยาลัยฯ 

73 COSCI 65-73 - - 3.2 S4-O2-T1-I1 โครงการพัฒนาระบบบริหาร: กิจกรรมจัดทํา

รายงานประจําปฯ

1. เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติราชการในดานตางๆ

 ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

2. เพ่ือเผยแพรผลการดําเนินงานใหผูที่เก่ียวของ

และสาธารณชนไดรับทราบ

1. เกิดรายงานประจําป ปงบประมาณ 

2. ชองทางการเผยแพร

1.เกิดรายงาน 1 ฉบับ

2.อยางนอย 2 ชองทาง

74 COSCI 65-74 KPIs 2-05 - 4.2 S4-O2-T3-I1

S4-O2-T3-I2

โครงการพัฒนาระบบบริหาร: การสื่อสารเพ่ือ

เสริมสรางความเขมแข็งและสรางความเขาใจใน

องคกร

เพ่ือปรับปรุงระบบวิทยาลัย

75 COSCI 65-75 KPIs 1-08 - - S4-O2-T1-I1 โครงการพัฒนาระบบบริหาร: กิจกรรมจัดทํา

เอกสารและตรวจประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษา

เพ่ือจัดเตรียมเอกสารสําหรับการตรวจประเมิน

การประกันคุณภาพการศึกษา 

เพ่ือจัดเตรียมพื้นที่และสถานที่ในการประกัน

คุณภาพการศึกษา

วิทยาลัย (EdPEx) และหลักสูตร (AUN-QA) 

ไดรับการประเมินคุณภาพตามที่ มหาวิทยาลัย

กําหนดจากคณะกรรมการตรวจประเมิน รอยละ 

100

ความพรอมและการสงเอกสารสําหรับการตรวจ

ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตรงตาม

กําหนดเวลา

76 COSCI 65-76 KPIs 1-08 - 4.3 S4-O2-T1-I1 โครงการพัฒนาระบบบริหาร: กิจกรรมพัฒนา

เสริมสรางศักยภาพผูบริหารและบุคลากรดาน

การบริหารจัดการและแนวทางการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

เพ่ือใหผูบริหารและบุคลากรรับทราบและมีความ

เขาใจเรื่องเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาใน

ระดับหลักสูตรและระดับคณะ

ผูบริหาร รอยละ 100 มีสวนรวมในการราง SAR 

EdPEx ผูบริหารและบุคลากรวิทยาลัยฯไมนอย

กวารอยละ 80 มีสวนรวมในการราง SAR 

AUN-QA

ราง SAR EdPEx, ราง SAR AUN-QA

77 COSCI 65-77 KPIs 2-02 - 3.1, 4.1 S4-O2-T1-I1 โครงการพัฒนาระบบบริหาร: กิจกรรมถายทอด

แผนปฏิบัติการ

เพ่ือถายทอดแผนกลยุทธวิทยาลัยนวัตกรรม

สื่อสารสังคม 2565-2568 และแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ 2565

ถายทอดแผนฯอยางนอย 3 ชองทาง บุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมรับทราบ

แผนฯ

เปาประสงคที่ 2 : การบริหารจัดการองคกรภายใตหลักธรรมาภิบาล



ยุทธศาสตร SWU SDGs 4 มิติ

COSCI กลยุทธ/

เปาประสงค/กลวิธี 

/ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
ลําดับ รหัสโครงการ

ความสอดคลอง

โครงการ วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัด

78 COSCI 65-78 KPIs 2-02 - - S4-O2-T1-I1 โครงการประหยัดพลังงานวิทยาลัยฯ 1. เพ่ือประชาสัมพันธแนวทางการประหยัด

พลังงานในพื้นที่ใชสอยตางๆ ของวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

2. เพ่ือสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงาน

ใหแกบุคลากร และนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรม

สื่อสารสังคม

คาไฟลดลงรอยละ 5 ตอป งบประมาณ มีมาตราการประหยัดพลังงาน

มีสื่อประชาสัมพันธในโครงการ

มีการประชาสัมพันธมาตราการ

79 COSCI 65-79 KPIs 2-02 - - S4-O2-T1-I1 โครงการเสริมสรางความปลอดภัยและ

เตรียมพรอมรับมือกับภาวะฉุกเฉิน

เพ่ือใหบุคลากรและนิสิตมีความรูความเขาใจ 

ขั้นตอน การดําเนินการดับเพลิง การอพยพหนีไฟ

มีการซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟอยาง

นอย 1 ครั้ง 

มีสื่อประชาสัมพันธใหความรูกรณีฉุกเฉินในการ

ดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

80 COSCI 65-80 KPIs 2-02 - 3.1, 4.1 S4-O2-T1-I1 โครงการพัฒนาระบบบริหาร: กิจกรรมสัมมนา

เชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนกลยุทธและจัดทํา

แผนปฏิบัติการ

1. เพ่ือทบทวนแผนกลยุทธวิทยาลัยนวัตกรรม

สื่อสารสังคม

2. เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการวิทยาลัยนวัตกรรม

สื่อสารสังคม

รอยละ 100 ของผูบริหารวิทยาลัยฯมีสวนรวมใน

การรางแผนกลยุทธ 2565-2568 และแผนปฏิบัติ

การประจําปงบประมาณ 2565

ไดรางแผนกลยุทธ 2565-2568 และแผนปฏิบัติ

การประจําปงบประมาณ 2565

81 COSCI 65-81 - - - S4-O3-T1-I1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคนหานักเรียนที่มี

ศักยภาพสูงดานทักษะนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

(COSCI NEW SEED)

1. เพ่ือนําเสนอภาพลักษณและเผยแพรหลักสูตร

ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

2. เพ่ือเปนการประชาสัมพันธใหบุคคล องคกร

ภายในและภายนอก ไดรูจัดหลักสูตรตางๆ ของ

วิทยาลัยฯ อยางย่ังยืน

3. เพ่ือสรางใหเกิดเครือขายเมล็ดพันธุนวัตกรรม

ในโรงเรียนมัธยมท่ีมีศักยภาพและทักษะที่มี

ประสิทธิภาพ

4. เพ่ือเก็บขอมูลเกี่ยวกับผูท่ีสนใจเขาศึกษาจอ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเชิงลึก

จํานวนโพสรีวิวคายบน โซเซียลมีเดีย จํานวน 60 

โพสต

ผูเขารับการอบรมไดรับความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับสาขาวิชาของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร

สังคม อยูในระดับดีข้ึนไป

82 COSCI 65-82 - - - S4-O3-T1-I1-2

S1-O3-T1-I3-2

โครงการพัฒนาสื่อและกิจกรรมเพ่ือสงเสริม

ภาพลักษณองคกร กิจกรรม : สรางกลยุทธการ

สื่อสารและสงเสริมภาพลักษณองคกร โดยนิสิต

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (COSCI 

CONTENT CREATOR)

จํานวน ขาว หรือ กิจกรรม เดือนละ อยางนอย 2

 กิจกรรม

การเขาถึง และ การรับรู ขอมูลขาวสาร โดยเฉลี่ย

 ประมาณ 20,000 คน ตอเดือน

เปาประสงคที่ 3 : องคกรมีภาพลักษณที่โดดเดนและเปนท่ียอมรับ



ยุทธศาสตร SWU SDGs 4 มิติ

COSCI กลยุทธ/

เปาประสงค/กลวิธี 

/ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
ลําดับ รหัสโครงการ

ความสอดคลอง

โครงการ วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัด

83 COSCI 65-83 KPIs 1-46 (P1-66) - - S4-O3-T2-I2 โครงการศิษยเกาสัมพันธ: กิจกรรมศิษยเกาคืนสู

เหยา

1. เพ่ือใหศิษยเกาและศิษยปจจุบันของวิทยาลัยฯ 

ไดทํากิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

2. เพ่ือเสริมสรางสัมพันธและพัฒนาเครือขาย

ระหวางศิษยเกาและศิษยปจจุบันอยางย่ังยืน

1. จํานวนนิสิตและศิษยเกาจากทุกหลักสูตรเขา

รวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 จากคา

เปาหมาย

2. ผูเขารวมมีความพึงพอใจไมนอยกวา 3.75

 นิสิตและศิษยเกาเกิดความผูกพันและมีทัศนคติ

ที่ดีตอองคกร

84 COSCI 65-84 KPIs 1-45 (P1-64) - - S4-O3-T2-I2 โครงการศิษยเกาสัมพันธ: กิจกรรมพัฒนาความรู

ทางวิชาชีพแกศิษยเกา

1. เพ่ือสงเสริมใหศิษยเกาไดรับความรูและ

เพ่ิมพูนศักยภาพทางวิชาชีพที่จําเปน

2. เพ่ือนําเสนอขอมูลขาวสาร แนวโนมดานการ

ปรับตัวเพ่ือการประกอบอาชีพแกศิษยเกาใหเทา

ทันตอยุคสมัยทางสังคม

1. จํานวนศิษยเกาจากทุกหลักสูตรเขารวม

โครงการไมนอยกวารอยละ 80 จากคาเปาหมาย 

2. ผูเขารวมมีความพึงพอใจไมนอยกวา 3.75

ศิษยเกาไดเพ่ิมพูนความรูทางวิชาชีพภายหลัง

อบรมเพ่ิมมากขึ้น

85 COSCI 65-85 - - - S4-O3-T2-I2 แผนงานการจัดตั้งสมาคมศิษยเกาวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ

1. เพ่ือดําเนินการพัฒนาเครือขายศิษยเกาให

สามารถพัฒนาสูการจัดตั้งสมาคมศิษยเกา

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ ไดอยางเปนรูปธรรม

2. สามารถดําเนินการจัดการสมาชิกและสราง

เครือขายภายในระบบชมรมศิษยเกาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

มีจํานวนสมาชิกที่ลงทะเบียนในระบบชมรมศิษย

เกาไมนอยกวา 200 คน

สมาชิกเกิดความผูกพันตอวิทยาลัย เครือขายศิษย

เกา และเล็งเห็นถึงประโยชนของการจัดตั้ง

สมาคมศิษยเกาในอนาคต

86 COSCI 65-86 KPIs 1-46 (P1-65) - - S4-O3-T2-I2 แผนงานผลิตสื่อออนไลนเพ่ือนําเสนอขาวสาร 

ประชาสัมพันธ เชิดชูเกียรติและสงเสริมเครือขาย

ศิษยเกาสัมพันธ (COSCI Alumni)

1. เพ่ือนําเสนอขาวสารและประชาสัมพันธ

เน้ือหาที่เกี่ยวของและเปนประโยชนแกเครือขาย

ศิษยเกาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผานชองทาง

ออนไลน

2. เพ่ือเปนชองทางในการติดตอสื่อสาร 

ประสานงานระหวางเครือขายศิษยเกา ในยุคดิจิทัล

1. จํานวนสื่อที่เผยแพรบนชองทางออนไลนเฉลี่ย

ไมนอยกวา 12 ชิ้น ตอเดือน

2. มีจํานวนศิษยเกาติดตามในเครือขายเพ่ิมมาก

ขึ้นไมนอยกวารอยละ 20 ตอป

เครือขายศิษยเกาไดรับขาวสารและเกิดความ

ผูกพันตอวิทยาลัยและภายในเครือขาย

87 COSCI 65-87 KPIs 1-13 SDG4 1.1.3-2 - กิจกรรมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิต

สื่อเพ่ือสุขภาพ

1. เพ่ือใหนิสิตไดเพิ่มพูนทักษะการผลิตสื่อดาน

สุขภาพ

2. เพ่ือใหนิสิตไดฝกฝนการทํางานรวมกันและ

กระชับความสัมพันธการเพ่ือนในช้ันปและ

คณาจารยวิชาเอกการสื่อสารเพ่ือสุขภาพ

นิสิตท่ีเขารวมโครงการฯ ผลิตสื่อสุขภาพอยาง

นอย 5 ชิ้นงาน


