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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 (1 ตุลาคม 2555- 30 กันยายน 2556) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฝ่ายบริหารและแผน 
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ  ประจ าปีงบประมาณ 2556 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555- 30 กันยายน 2556) 

 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2556 โดยตลอดปีงบประมาณ คณะได้จัดกิจกรรมตาม
แผนทั้งหมด 86 โครงการ จากโครงการ ทั้งหมด 109 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.90 และได้มีการจัดกิจกรรม/โครงการ ตามนโยบายของคณะอีก จ านวน 17 โครงการ  
รวมทั้งสิ้นตลอดปีงบประมาณ 2556 คณะได้จัดโครงการทั้งสิ้น 103 โครงการ  และมีผลการด าเนินการบรรลุตามตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายความส าเร็จของแผน ร้อยละ 92.59  
 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 

1. มีการส่งเสริม และถ่ายทอดนโยบายให้บุคลากรได้เข้าใจถึงทิศทางการพัฒนาคณะอย่างต่อเนื่อง 
2. ผู้บริหารมีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนเป็นประจ าทุกเดือน 

ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานไดแ้ก่ 
1. กิจกรรม/โครงการในแต่ละช่วงเดือนมีจ านวนมาก 
2. ระยะเวลาในการด าเนินงานมีความกระชั้นชิด 
3. จ านวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีจ านวนน้อย 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 
1. ควรมีการด าเนินการจัดกิจกรรมตามระยะที่ก าหนดไว้ในแผนเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
2. การจัดกิจกรรมควรมีการสรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะทุกกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการเพ่ือให้สามารถวัด

ความส าเร็จของแผนได้ 
3. ควรมีการประชุมวางแผนการด าเนินงานโครงการ และประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า 
4. กิจกรรมด้านพัฒนาศักยภาพนิสิต ควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สอดคล้องกับจ านวนนิสิต 
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ผลการประเมินตามตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*หมายเหตุ : น าข้อมูลมาวัดความส าเร็จเฉพาะโครงการที่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 
  

ล าดับที่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผน 
ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 ร้อยละของโครงการ / กิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ : 80  
(100 %) 

 

2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการตามแผน : 80  X 
(78.90 %) 

3 ร้อยละความส าเร็จของโครงการตามตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย : 80  
*(91.67%) 

 

4 ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดกิจกรรม : 3.51  
*(4.88) 

 

5 ร้อยละของกิจกรรมที่มีผลกระทบที่เป็นประโยชน์ : 30 
 

 
(100 %) 

 

เกณฑ์ความส าเร็จของแผน 

1 มีผลการด าเนินงานบรรลุร้อยละ 80 ของตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายความส าเร็จ
ของแผน 

 
(92.59 %) 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2556 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ ผลการ

ด าเนินงาน 
/ บรรลุ 

X ไม่บรรลุ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
1 โครงการอบรมภาษา 3 ภาษา (จนี เกาหลี 

อังกฤษ) 
1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี – ดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

100,000 ม.ค. – มี.ค. 2556 ส านักงานเลขา อยู่ระหว่าง
ด าเนินการสิ้นสดุ
เดือนตุลาคม 

 

2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตร ี

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3)บรรลุเปา้หมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 80 
 

20,000 ต.ค. 2555 – ก.ย. 
2556 

ฝ่ายวิชาการ  
1)จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  
83.33  
2) ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 93.75 
 

 

3 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาใหเ้ป็นไปตาม TQF 

1)หลักสูตรได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
เนื้อหารายวิชาให้ทันสมัย มีการ
ด าเนินงานเป็นขั้นตอนเพื่อใหส้อดคล้อง
ตามกรอบมาตรฐาน TQF 

50,000 1 พ.ย. 2555 – 30 
พ.ค. 2556 

บัณฑิตศึกษา   
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงาน 
/ บรรลุ 

X ไม่บรรลุ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 

4 โครงการสอบสัมภาษณ์นักเรยีนเขา้ศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตร ี

1)จ านวนผู้มาสอบสัมภาษณไ์ม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 
2) ผู้มาสอบสมัภาษณ์ผา่นการพิจารณา
เข้าศึกษาต่อระดับปรญิญาตรไีม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 80 

21,000 -รอบโควตา (ธ.ค. 
2555) 
-คณะฯด าเนินการ
เอง รอบท่ี 1 (มี.ค. 
2556) 
-คณะฯด าเนินการ
เอง รอบท่ี 1 (มี.ค. 
2556) 
-รอบAdmissions 
(พ.ค. 2556) 
 

ฝ่ายวิชาการ   

5 โครงการฝึกปฏิบตัิภาคสนาม เส้นทาง
บุรีรัมย์ นครราชสีมา และกรุงเทพ (ภาค
เรียนที่ 2/2555) 

1)นิสิตที่เข้าร่วมโครงการทุกคน ได้ศึกษา
เส้นทางตามมาตรฐานการฝึกอบรม
มัคคุเทศก์อาชีพของส านักพัฒนาการ
ท่องเที่ยว คือเส้นทางพระบรมมหาราชวัง
และวัดพระแก้ว ตลอดจนวัดหลวงที่ส าคัญ
ในกรุงเทพมหานคร  เมื่อนิสิตส าเร็จ
การศึกษาจะมีคุณสมบตัิในการขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

603,600 ม.ค. – ก.พ. 2556 กลุ่มสาขาวิชา
อุสาหกรรมบริการ 

ไม่สามารถวัดค่า
ความส าเร็จ/
เป้าหมายได้
เนื่องจากไม่มีการ
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ควรมีการสรุปผลการ
ด าเนินงานให้สามารถวัด
ความส าเร็จของค่า
เป้าหมายได้อยา่ง
ประจักษ ์
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงาน 
/ บรรลุ 

X ไม่บรรลุ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 

อาชีพได้ตามกฎหมาย 100 % ขอจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2) นิสิตเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ
และมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
3) นิสิตมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อมูลของสถานท่ีเพียงพอท่ีจะน าไปใช้ใน
การบรรยายในฐานะมัคคุเทศกไ์ด้ อย่าง
น้อย 70% ของข้อมูลที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมโครงการ 

6 โครงการฝึกปฏิบตัิภาคสนาม เส้นทางล าปาง 
ล าพูน เชียงใหม่ (ภาคการศึกษา 2/2555) 

1)นิสิตที่เข้าร่วมโครงการทุกคน ได้ศึกษา
เส้นทางตามมาตรฐานการฝึกอบรม
มัคคุเทศก์อาชีพของส านักพัฒนาการ
ท่องเที่ยว คือเส้นทางในจังหวัดล าปาง 
ล าพูน และเชียงใหม่ เมื่อนิสติส าเร็จ
การศึกษาจะมีคุณสมบตัิในการขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

754,160 ม.ค. 2556 กลุ่มสาขาวิชา
อุสาหกรรมบริการ 

ไม่สามารถวัดค่า
ความส าเร็จ/
เป้าหมายได้
เนื่องจากไม่มีการ
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ควรมีการสรุปผลการ
ด าเนินงานให้สามารถวัด
ความส าเร็จของค่า
เป้าหมายได้อยา่ง
ประจักษ ์
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงาน 
/ บรรลุ 

X ไม่บรรลุ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 

อาชีพได้ตามกฎหมาย 100 % ขอจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2) นิสิตเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ
และมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

7 โครงการศึกษาดูงานโรงแรมระดับห้าดาว 1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

80,000 ม.ค. 2556 หลักสตูรนานาชาต ิ  
1)จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  75   
2) ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 96.61 
 

 

8 โครงการศึกษาดูงาน เส้นทางนครปฐม 
กาญจนบุรี สมุทรสงคราม (ภาคการศึกษา 
2/2555) 

1)ผลการประเมินความพึงพอใจในระดับด ี 606,580 ม.ค. 2556 กลุ่มสาขาวิชา
ทรัพยากรท่องเที่ยว 

 
ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ระดับดี (4.10) 
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงาน 
/ บรรลุ 

X ไม่บรรลุ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 

9 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพื่อปฏิบัติ
ในสถานท่ีประกอบการจริง รายวชิาแม่บ้าน 
(ภาคการศึกษา 2/2555) 

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 
 

221,000 ม.ค. 2556 กลุ่มสาขาวิชาโรงแรม  
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  
92.15  
 

 

10 โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการโรงแรม 
ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชาออคิด 
จังหวัดขอนแก่น 

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

25,000 ก.พ. 2556 หลักสตูรนานาชาต ิ ไม่สามารถวัดค่า
ความส าเร็จ/
เป้าหมายได้
เนื่องจากไม่มีการ
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ควรมีการสรุปผลการ
ด าเนินงานให้สามารถวัด
ความส าเร็จของค่า
เป้าหมายได้อยา่ง
ประจักษ ์

11 โครงการศึกษาดูงาน เส้นทางพิษณุโลก 
สุโขทัย ลพบุรี อยุธยา (ภาคการศกึษา 
2/2555) 

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทัง้หมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี – ดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

448,000 ก.พ. 2556 กลุ่มสาขาวิชา
ทรัพยากรท่องเที่ยว 

 
1)จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  
100   
2) ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 92.59 
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงาน 
/ บรรลุ 

X ไม่บรรลุ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 

13 โครงการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับ
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื 
 (ครั้งท่ี1) 

1)ผลการประเมินความพึงพอใจในระดับด ี 11,800 ก.พ. 2556 กลุ่มสาขาวิชา
ทรัพยากรท่องเที่ยว 

 
ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ระดับดี (4.39) 
 

 

 โครงการศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมบริการ 
โรงแรม Alft Bangkok-Sukhumvit 11  

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี – ดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

37,615 1-2 มี.ค. 2556 บัณฑิตศึกษา  
1)จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  
100   
2) ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 95 
 

 

14 โครงการศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศ 
(ระดับบณัฑิตศึกษา) 

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

600,000 1-7 เม.ย. 2556 บัณฑิตศึกษา ไม่สามารถวัดค่า
ความส าเร็จ/
เป้าหมายได้
เนื่องจากไม่มีการ
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ควรมีการสรุปผลการ
ด าเนินงานให้สามารถวัด
ความส าเร็จของค่า
เป้าหมายได้อยา่ง
ประจักษ ์
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงาน 
/ บรรลุ 

X ไม่บรรลุ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 

3)บรรลุเปา้หมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 80 

15 โครงการนสิิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา 1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

8,000 ครั้งท่ี 1 เม.ย. 2556 
ครั้งท่ี 2 พ.ค. 2556 

ฝ่ายวิชาการ ไม่สามารถวัดค่า
ความส าเร็จ/
เป้าหมายได้
เนื่องจากไม่มีการ
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ควรมีการสรุปผลการ
ด าเนินงานให้สามารถวัด
ความส าเร็จของค่า
เป้าหมายได้อยา่ง
ประจักษ ์

16 โครงการฝึกปฏิบตัิภาคสนาม เส้นทาง
บุรีรัมย์ นครราชสีมา และกรุงเทพ (ภาค
เรียนที่ 3/2555) 

1)นิสิตที่เข้าร่วมโครงการทุกคน ได้ศึกษา
เส้นทางตามมาตรฐานการฝึกอบรม
มัคคุเทศก์อาชีพของส านักพัฒนาการ
ท่องเที่ยว คือเส้นทางพระบรมมหาราชวัง
และวัดพระแก้ว ตลอดจนวัดหลวงที่ส าคัญ
ในกรุงเทพมหานคร  เมื่อนิสิตส าเร็จ
การศึกษาจะมีคุณสมบตัิในการขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
อาชีพได้ตามกฎหมาย 100 % ขอจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

211,480 พ.ค. 2556 กลุ่มสาขาวิชา
อุสาหกรรมบริการ 

ไม่สามารถวัดค่า
ความส าเร็จ/
เป้าหมายได้
เนื่องจากไม่มีการ
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ควรมีการสรุปผลการ
ด าเนินงานให้สามารถวัด
ความส าเร็จของค่า
เป้าหมายได้อยา่ง
ประจักษ ์
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงาน 
/ บรรลุ 

X ไม่บรรลุ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 

2) นิสิตเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ
และมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
3) นิสิตมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อมูลของสถานท่ีเพียงพอท่ีจะน าไปใช้ใน
การบรรยายในฐานะมัคคุเทศก์ได้ อย่าง
น้อย 70% ของข้อมูลที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมโครงการ 

17 โครงการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับ
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื  
(ครั้งท่ี 2) 

1)ผลการประเมินความพึงพอใจในระดับด ี 11,800 พ.ค. 2556 กลุ่มสาขาวิชา
ทรัพยากรท่องเที่ยว 

 
ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ระดับดี (4.37) 
 

 

18 โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการโรงแรม 
ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชาออคิด 
จังหวัดขอนแก่น (ภาคการศึกษา 1/2556) 

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
0yfF8i’dkiitfy[,kdmujl6f 

634,840 มิ.ย. – ก.ค. 2556 กลุ่มสาขาวิชาการ
โรงแรม 

 
1)จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  
92.15  
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงาน 
/ บรรลุ 

X ไม่บรรลุ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 

 2) ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ระดับมากที่สุด 
(4.55) 
 

19 โครงการฝึกปฏิบตัิภาคสนาม เส้นทาง
บุรีรัมย์ นครราชสีมา และกรุงเทพ (ภาค
เรียนที่ 1/2556) 

1)นิสิตที่เข้าร่วมโครงการทุกคน ได้ศึกษา
เส้นทางตามมาตรฐานการฝึกอบรม
มัคคุเทศก์อาชีพของส านักพัฒนาการ
ท่องเที่ยว คือเส้นทางพระบรมมหาราชวัง
และวัดพระแก้ว ตลอดจนวัดหลวงที่ส าคัญ
ในกรุงเทพมหานคร  เมื่อนิสิตส าเร็จ
การศึกษาจะมีคุณสมบตัิในการขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
อาชีพได้ตามกฎหมาย 100 % ขอจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2) นิสิตเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ
และมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

550,900 ส.ค. 2556 กลุ่มสาขาวิชา
อุสาหกรรมบริการ 

ไม่สามารถวัดค่า
ความส าเร็จ/
เป้าหมายได้
เนื่องจากไม่มีการ
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ควรมีการสรุปผลการ
ด าเนินงานให้สามารถวัด
ความส าเร็จของค่า
เป้าหมายได้อยา่ง
ประจักษ ์
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงาน 
/ บรรลุ 

X ไม่บรรลุ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 

3) นิสิตมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อมูลของสถานท่ีเพียงพอท่ีจะน าไปใช้ใน
การบรรยายในฐานะมัคคุเทศก์ได้ อย่าง
น้อย 70% ของข้อมูลที่ได้รับจาก2การเข้า
ร่วมโครงการ 

20 โครงการฝึกปฏิบตัิภาคสนาม เส้นทางล าปาง 
ล าพูน เชียงใหม่ (ภาคการศึกษา 1/2556) 

1)นิสิตที่เข้าร่วมโครงการทุกคน ได้ศึกษา
เส้นทางตามมาตรฐานการฝึกอบรม
มัคคุเทศก์อาชีพของส านักพัฒนาการ
ท่องเที่ยว คือเส้นทางในจังหวัดล าปาง 
ล าพูน และเชียงใหม่ เมื่อนิสติส าเร็จ
การศึกษาจะมีคุณสมบตัิในการขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
อาชีพได้ตามกฎหมาย 100 % ขอจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2) นิสิตเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ
และมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

1,060,400 ส.ค. 2556 กลุ่มสาขาวิชา
อุสาหกรรมบริการ 

ไม่สามารถวัดค่า
ความส าเร็จ/
เป้าหมายได้
เนื่องจากไม่มีการ
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ควรมีการสรุปผลการ
ด าเนินงานให้สามารถวัด
ความส าเร็จของค่า
เป้าหมายได้อยา่ง
ประจักษ ์
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงาน 
/ บรรลุ 

X ไม่บรรลุ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 

21 โครงการศึกษาดูงานดานอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

35,000 ส.ค. 2556 หลักสตูรนานาชาต ิ ไม่สามารถวัดค่า
ความส าเร็จ/
เป้าหมายได้
เนื่องจากไม่มีการ
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ควรมีการสรุปผลการ
ด าเนินงานให้สามารถวัด
ความส าเร็จของค่า
เป้าหมายได้อยา่ง
ประจักษ ์

22 โครงการศึกษาดูงาน เส้นทางนครปฐม 
กาญจนบุรี สมุทรสงคราม (ภาคการศึกษา 
1/2556) 

1)ผลการประเมินความพึงพอใจในระดับด ี 606,580 ส.ค. 2556 กลุ่มสาขาวิชา
ทรัพยากรท่องเที่ยว 

 
ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ระดับดี (4.41) 
 

 

23 โครงการทัศนศึกษาเส้นทาง ประเทศกัมพูชา 1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี – ดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

256,500 25 ส.ค. 2556 กลุ่มสาขาวิชา
ทรัพยากรท่องเที่ยว 

 
1)จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  
84.37 
2) ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 92.59 
 

 



 

 

 
15 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงาน 
/ บรรลุ 

X ไม่บรรลุ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 

24 โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ 1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

200,000 ส.ค. – ก.ย. 2556 หลักสตูรนานาชาต ิ ไม่สามารถวัดค่า
ความส าเร็จ/
เป้าหมายได้
เนื่องจากไม่มีการ
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ควรมีการสรุปผลการ
ด าเนินงานให้สามารถวัด
ความส าเร็จของค่า
เป้าหมายได้อยา่ง
ประจักษ ์

25 โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการที่พัก
ประเภทรีสอร์ท 

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

40,000 ก.ย. 2556 หลักสตูรนานาชาต ิ ไม่สามารถวัดค่า
ความส าเร็จ/
เป้าหมายได้
เนื่องจากไม่มีการ
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ควรมีการสรุปผลการ
ด าเนินงานให้สามารถวัด
ความส าเร็จของค่า
เป้าหมายได้อยา่ง
ประจักษ ์

26 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพื่อปฏิบัติ
ในสถานท่ีประกอบการจริง รายวชิาแม่บ้าน 
(ภาคการศึกษา 1/2556) 

1)ผลการประเมินความพึงพอใจในระดับด ี 221,000 ม.ค. 2556 กลุ่มสาขาวิชาโรงแรม ไม่ได้จัด  

ยุทธศาสตร์ที ่2 การส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและเผยแพร่ผลงาน 
27 โครงการเสวนาภาษาวิจัย 1)จ านวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 
20,000 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 23 

ม.ค. 2556 
ฝ่ายวิจัย คร้ังท่ี 1 
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงาน 
/ บรรลุ 

X ไม่บรรลุ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 

ครั้งท่ี 2 วันท่ี 3 เม.ย. 
2556 
 

จ านวนบุคลากรเข้า
ร่วมโครงการร้อยละ
77.47 
คร้ังท่ี 2 
 
จ านวนบุคลากรเข้า
ร่วมโครงการร้อยละ
100 

28 โครงการอบรมการใช้สถติิในการท างานวิจัย
ของบุคลากร 

1)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

20,000 20 ก.พ. 2556 ฝ่ายวิจัย  
ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 87.18 
 

 

29 โครงกรสัมมนาวิชาการนานาชาต ิ 1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

400,000 ต.ค. 2555 – ก.ย. 
2556 

ฝ่ายบรหิาร  
1)จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  
124.50  
2) ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 82.18 
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงาน 
/ บรรลุ 

X ไม่บรรลุ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 

 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การเป็นแหล่งความรู้ด้านการท่องเท่ียวและการโรงแรมในระดับภูมิภาคไปถึงระดับอนุภาคลุม่น้ าโขง 
30 โครงการ Hospitality Fair 2012 1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

168,900 14  พ.ย. 2555 กลุ่มสาขาวิชาการ
โรงแรม 

ไม่สามารถวัดค่า
ความส าเร็จ/
เป้าหมายได้
เนื่องจากไม่มีการ
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ควรมีการสรุปผลการ
ด าเนินงานให้สามารถวัด
ความส าเร็จของค่า
เป้าหมายได้อยา่ง
ประจักษ ์

31 โครงการอบรมเทคนิคการน าเที่ยวส าหรับผู้
ปฏิบัติหน้าท่ีน าชมสถานท่ีท่องเที่ยวในเขต
จังหวัดมหาสารคาม 

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

50,000 ธ.ค. 2555 กลุ่มสาขาวิชา
อุสาหกรรมบริการ 

 
1)จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  75   
2) ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 96.61 
 

ควรจัดโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนใน
ชุมชนเดิมเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

32 โครงการจดัการเรียนรู้ทรัพยากรท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 

60,000 มี.ค. 2556 กลุ่มสาขาวิชา
ทรัพยากรท่องเที่ยว 

 
1)จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  75   

ควรจัดโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนใน
ชุมชนเดิมเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงาน 
/ บรรลุ 

X ไม่บรรลุ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 

2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2) ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 96.61 
และขอปรับแผนเป็น
โครงการสัมมนา
วิชาการ “ชุมชน
โบราณบ้านเชียง
เหียน : จากมรดก
ประวัติศาสตร์สู่การ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว”  

 
 

33 โครงการพัฒนาความรู้ดา้นการถ่ายภาพเพื่อ
การท่องเที่ยว รุ่นที่ 5 “คนรุ่นใหมเ่ที่ยวไป 
เรียนรูไ้ป สร้างสรรคส์ังคม” 

1)ผู้เข้าอบรมเขา้ใจในหลักการถ่ายภาพดี
ขึ้น 

46,800 รุ่นที่ 4 วันท่ี 20-21 
ก.ค. 2556 

กลุ่มสาขาวิชา
ทรัพยากรท่องเที่ยว 

 
ผู้เข้าอบรมเข้าใจใน
หลักการถ่ายภาพด ี

 

34 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการท าอาหาร
ตะวันตกจากรุ่นพี่สูรุ่่นน้อง โรงเรียนมหาชัย
พิทยาคาร 

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

24,100 ก.ย. 2556 กลุ่มสาขาวิชาการ
โรงแรม 

 
1)จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  
98.46 
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงาน 
/ บรรลุ 

X ไม่บรรลุ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 

2) ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 93.80 
 

 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการท าอาหาร
ตะวันตกจากรุ่นพี่สูรุ่่นน้อง โรงเรียนสารคาม
พิทยาคม 

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

29,560 ก.ย. 2556 กลุ่มสาขาวิชาการ
โรงแรม 

 
1)จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  
92.05 
2) ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 95.60 

 

35 โครงการอบรมมารยาทในการรับประทาน
อาหารตะวันตก 

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

40,000 มิ.ย. – ก.ย. 2556 กลุ่มสาขาวิชาการ
โรงแรม 

 
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 94.20 

 

36 โครงการอบรมการบริการอยา่งไทย 1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 

20,000 23 ก.ย. 2556 อ.ธีรมิตร  จันทรส์ิงห ์ โครงการเริ่ม 23 
ก.ย. 56 
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงาน 
/ บรรลุ 

X ไม่บรรลุ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 

2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

37 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
บุคลิกภาพเพื่องานบริการ 

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

50,000 27 ก.ย. 2556 อ.ณัฐนิตยร์ดี   
สวัสดิชีวิน 

 
1)จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการร้อยละ 
103.75 
2) ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 92.40 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนานิสิตตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
38 โครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนสิิตคณะ

การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

70,000 ต.ค.&พ.ย. 2555 ฝ่ายพัฒนานิสติ ไม่สามารถวัดค่า
ความส าเร็จ/
เป้าหมายได้
เนื่องจากไม่มีการ
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ควรมีการสรุปผลการ
ด าเนินงานให้สามารถวัด
ความส าเร็จของค่า
เป้าหมายได้อยา่ง
ประจักษ ์

39 โครงการอบรมการส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมจ านวน 2 ภาคการศึกษา  

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 

100,000 พ.ย. 2555 & มิ.ย. 
2556 

ฝ่ายพัฒนานิสติ   
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงาน 
/ บรรลุ 

X ไม่บรรลุ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 

2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1)จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  
97.78  
2) ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 180 

40 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่
นิสิต  นักศึกษา  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

25,000 14 พ.ย. 2555 งานประกันคุณภาพ
การศึกษา / ฝ่าย
พัฒนานิสิต 

 
1)จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  
104 
2) ความพงึพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 94.20 

 

41 โครงการเข้าค่ายส าหรับนสิิตหลักสูตร
นานาชาติ 

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

70,000 พ.ย. 2555 หลักสตูรนานาชาต ิ  
1)จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  
96.68 
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงาน 
/ บรรลุ 

X ไม่บรรลุ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 

2) ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80 

42 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพกับผู้ประกอบการภาค
การศึกษาละ 10,000 บาท 2/2555 
3/2555 1/2556 

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

30,000 พ.ย.55 & มี.ค.& ก.ค.
2556 

ฝ่ายพัฒนานิสติ ไม่สามารถวัดค่า
ความส าเร็จ/
เป้าหมายได้
เนื่องจากไม่มีการ
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ควรมีการสรุปผลการ
ด าเนินงานให้สามารถวัด
ความส าเร็จของค่า
เป้าหมายได้อยา่ง
ประจักษ ์

44 โครงการ Campus Tour และพาพ่อเที่ยว 1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

15,000 ธ.ค. 2555 ฝ่ายพัฒนานิสติ  
1) ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 96.61 

 

45 โครงการบริจาคโลหติ  1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- ธ.ค. 2555 ฝ่ายพัฒนานิสติ  
1)จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  
78.21 
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงาน 
/ บรรลุ 

X ไม่บรรลุ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 

 2) ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 94.15 

46 โครงการรับน้องโควตา 2556   1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

10,000 ธ.ค. 2555 ฝ่ายพัฒนานิสติ  
1)จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  
83.20 
2) ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 87.50 

 

47 โครงการฝึกซ้อมและแสดงความยนิดีกับ
บัณฑิต   

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

50,000 ธ.ค. 2555 ฝ่ายพัฒนานิสติ  
1)จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  
87.50 
2) ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 91.20 
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงาน 
/ บรรลุ 

X ไม่บรรลุ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 

48 โครงการราตรีบัณฑติและเครือข่ายศิษย์เก่า
สัมพันธ์ (ระดับบัณฑติศึกษา) 

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

50,000 ธ.ค. 2555 บัณฑิตศึกษา  
1)จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  
87.50 
2) ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 91.20 

 

49 โครงการนิเทศนสิิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท 2/2555 
3/2555 และ 1/2556 

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

150,000 
 

พ.ย.2555 & มี.ค.& 
ก.ค.2556 

ฝ่ายพัฒนานิสติ  
1)จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  
98.15 
2) ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 91.84 

 

50 โครงการสานสมัพันธ์สโมสรนิสติ 1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

10,000 ม.ค. 2556 ฝ่ายพัฒนานิสติ ไม่สามารถวัดค่า
ความส าเร็จ/
เป้าหมายได้
เนื่องจากไม่มีการ

ควรมีการสรุปผลการ
ด าเนินงานให้สามารถวัด
ความส าเร็จของค่า
เป้าหมายได้อยา่ง
ประจักษ ์
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงาน 
/ บรรลุ 

X ไม่บรรลุ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

51 โครงการ Big Cleaning day อาคาร
ส านักงานและบริเวณโดยรอบ  

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

10,000 ม.ค. 2556 ฝ่ายพัฒนานิสติ ไม่สามารถวัดค่า
ความส าเร็จ/
เป้าหมายได้
เนื่องจากไม่มีการ
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ควรมีการสรุปผลการ
ด าเนินงานให้สามารถวัด
ความส าเร็จของค่า
เป้าหมายได้อยา่ง
ประจักษ ์

52 โครงการปัจฉมินิเทศ 1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

80,000 ก.พ. 2556 ฝ่ายพัฒนานิสติ  
1)จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  
97.45 
2) ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 98.15 

 

53 โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีวัน
สงกรานต์ (ส าหรับบุคลากร และนสิิต) 

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 

20,000 เม.ย. 2556 ฝ่ายพัฒนานิสติ  
1)จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  84  
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงาน 
/ บรรลุ 

X ไม่บรรลุ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 

2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

2) ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 87.24 

54 โครงการแนะแนววิชาชีพ ด้านการโรงแรม 
บริษัทน าเที่ยว สายการบิน และหน่วยงาน
ของรัฐ  

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- พ.ค. 2556 ฝ่ายพัฒนานิสติ ไม่สามารถวัดค่า
ความส าเร็จ/
เป้าหมายได้
เนื่องจากไม่มีการ
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ควรมีการสรุปผลการ
ด าเนินงานให้สามารถวัด
ความส าเร็จของค่า
เป้าหมายได้อยา่ง
ประจักษ ์

55 โครงการปฐมนิเทศนิสติใหม่ และสานสมัพันธ์
ผู้ปกครอง ระดับปรญิญาตรี ประจ าปี
การศึกษา 2556 

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

50,000 มิ.ย. 2556 ฝ่ายพัฒนานิสติ ไม่สามารถวัดค่า
ความส าเร็จ/
เป้าหมายได้
เนื่องจากไม่มีการ
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ควรมีการสรุปผลการ
ด าเนินงานให้สามารถวัด
ความส าเร็จของค่า
เป้าหมายได้อยา่ง
ประจักษ ์

56 โครงการปฐมนิเทศนิสติใหม่ (ระดบั
บัณฑิตศึกษา) 

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 

30,000 มิ.ย. 2556 บัณฑิตศึกษา  
1)จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  
110 
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงาน 
/ บรรลุ 

X ไม่บรรลุ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 

2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

2) ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 94.80 

57 โครงการรณรงค์การแต่งกาย มารยาท และ 
ระเบียบวินยันิสติ 

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

15}000 มิ.ย. 2556 ฝ่ายพัฒนานิสติ   

58 โครงการสอบสัมภาษณ์นิสติก่อนการ
สัมภาษณ์กับสถานประกอบการเพื่อฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

30,000 มิ.ย. 2556 ฝ่ายพัฒนานิสติ ไม่สามารถวัดค่า
ความส าเร็จ/
เป้าหมายได้
เนื่องจากไม่มีการ
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ควรมีการสรุปผลการ
ด าเนินงานให้สามารถวัด
ความส าเร็จของค่า
เป้าหมายได้อยา่ง
ประจักษ ์

59 โครงการงานแนะแนวทุน กยศ.และวินัย
นิสิต พบนิสติใหม ่

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

50,000 มิ.ย. 2556 ฝ่ายพัฒนานิสติ ไม่สามารถวัดค่า
ความส าเร็จ/
เป้าหมายได้
เนื่องจากไม่มีการ

ควรมีการสรุปผลการ
ด าเนินงานให้สามารถวัด
ความส าเร็จของค่า
เป้าหมายได้อยา่ง
ประจักษ ์



 

 

 
28 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงาน 
/ บรรลุ 

X ไม่บรรลุ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

60 โครงการเจรจาเพื่อสรา้งความสมัพันธ์และ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ระหว่างคณะ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม กับ Malaysian Hospitality 
College ประเทศมาเลเซีย 

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 

104,050 27-29 มิ.ย. 2556 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ ไม่สามารถวัดค่า
ความส าเร็จ/
เป้าหมายได้
เนื่องจากไม่มีการ
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ควรมีการสรุปผลการ
ด าเนินงานให้สามารถวัด
ความส าเร็จของค่า
เป้าหมายได้อยา่ง
ประจักษ ์

61 โครงการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ระหว่างคณะการท่องเทีย่วและการ
โรงแรม มหาวิทยาลยัมหาสารคาม กับ 
สถาบันในประเทศ 
ฟิลิปปินส ์

1) )จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 

382,850 10-14 ก.ค. 2556 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ ไม่สามารถวัดค่า
ความส าเร็จ/
เป้าหมายได้
เนื่องจากไม่มีการ
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ควรมีการสรุปผลการ
ด าเนินงานให้สามารถวัด
ความส าเร็จของค่า
เป้าหมายได้อยา่ง
ประจักษ ์

62 โครงการปฐมนิเทศแรกเข้านิสติหลักสูตร
นานาชาติและโครงการปรับพื้นฐานทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

45,000 ก.ค. 2556 หลักสตูรนานาชาต ิ  
1)จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  
100 

 



 

 

 
29 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงาน 
/ บรรลุ 

X ไม่บรรลุ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 

2) ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 86.50 

63 โครงการมอบทุนการศึกษานิสติระดับ
ปริญญาตร ี

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

300,000 ก.ค. 2556 ฝ่ายพัฒนานิสติ ไม่สามารถวัดค่า
ความส าเร็จ/
เป้าหมายได้
เนื่องจากไม่มีการ
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ควรมีการสรุปผลการ
ด าเนินงานให้สามารถวัด
ความส าเร็จของค่า
เป้าหมายได้อยา่ง
ประจักษ ์

64 โครงการสานสมัพันธ์พี่น้องบัณฑิตศึกษา 1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3)บรรลุเปา้หมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 80 

25,000 13 ก.ค. 2556 บัณฑิตศึกษา ไม่สามารถวัดค่า
ความส าเร็จ/
เป้าหมายได้
เนื่องจากไม่มีการ
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ควรมีการสรุปผลการ
ด าเนินงานให้สามารถวัด
ความส าเร็จของค่า
เป้าหมายได้อยา่ง
ประจักษ ์

65 โครงการโครงการ Big cleaning Day วันแม่
แห่งชาติ  12 สิงหา มหาราชินี 

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 

20,000 ส.ค. 2556 ฝ่ายพัฒนานิสติ ไม่สามารถวัดค่า
ความส าเร็จ/
เป้าหมายได้

ควรมีการสรุปผลการ
ด าเนินงานให้สามารถวัด
ความส าเร็จของค่า



 

 

 
30 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงาน 
/ บรรลุ 

X ไม่บรรลุ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 

2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เนื่องจากไม่มีการ
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

เป้าหมายได้อยา่ง
ประจักษ ์

 โครงการงานกีฬาสานสมัพันธ์พี่น้อง
บัณฑิตศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
ประจ าปี 2556 

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

25,000 31 ส.ค. 2556 บัณฑิตศึกษา  
1)จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  
100 
2) ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 96 

 

66 โครงการถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ าฝน 1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

10,000 ก.ย. 2556 ฝ่ายพัฒนานิสติ ไม่สามารถวัดค่า
ความส าเร็จ/
เป้าหมายได้
เนื่องจากไม่มีการ
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ควรมีการสรุปผลการ
ด าเนินงานให้สามารถวัด
ความส าเร็จของค่า
เป้าหมายได้อยา่ง
ประจักษ ์

67 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อน
ฝึกงาน 

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 

9,000 ก.ย. 2556 หลักสตูรนานาชาต ิ ไม่สามารถวัดค่า
ความส าเร็จ/
เป้าหมายได้

ควรมีการสรุปผลการ
ด าเนินงานให้สามารถวัด
ความส าเร็จของค่า



 

 

 
31 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงาน 
/ บรรลุ 

X ไม่บรรลุ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 

2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เนื่องจากไม่มีการ
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

เป้าหมายได้อยา่ง
ประจักษ ์

68 โครงการส่งเสริมนสิิตเข้าร่วมประกวด 
แข่งขันวิชาชีพนอกสถาบันที่จัดโดย
หน่วยงาน สถาบันการศึกษา   

1)นิสิตไดร้ับรางวลัไม่น้อยกว่า 5 รางวัล 200,000 ตลอดทั้ง                
ปีประมาณ 

ฝ่ายพัฒนานิสติ  
มีนิสิตทีไ่ด้นับรางวัล
ทั้งหมด  11 รางวัล 

 

69 โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมต่าง ๆ 
10,000 บาท จ านวน 5 ชมรม ไดแ้ก่ ชมรม
ประชาสมัพันธ์ ชมรมบารเ์ทนเดอร์ ชมรม
ครัว ชมรมสปอร์ต แดนซ ์

1)ชมรมมีการจดักิจกรรมไม่น้อย5ชมรม 50,000 
 

ตลอดทั้ง                
ปีประมาณ 

ฝ่ายพัฒนานิสติ  
ทุกชมรมมีการจัด
กิจกรรม (100 %) 
 

 

70 โครงการสถานประกอบการพบนสิิต (Hos 
Fair)     

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เขา้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

50,000 ยังไม่ก าหนด ฝ่ายพัฒนานิสติ  
1)จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  
95.00 
2) ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 86.50 

 



 

 

 
32 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงาน 
/ บรรลุ 

X ไม่บรรลุ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 

71 โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาองักฤษเพื่อ
สื่อสารในอาชีพของนิสิต 

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 

20,000 พ.ย. 2555 – มีนาคม 
2556 

อ.ทรงพล อุทัยสาร ์ ไม่สามารถวัดค่า
ความส าเร็จ/
เป้าหมายได้
เนื่องจากไม่มีการ
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ควรมีการสรุปผลการ
ด าเนินงานให้สามารถวัด
ความส าเร็จของค่า
เป้าหมายได้อยา่ง
ประจักษ ์

72 โครงการสร้างเครือข่ายแลกเปลีย่นเรียนรู้
การท ากิจกรรมนิสติ 

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  80   
2) ความพึงพอใจขอผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อย 

197,180 12-15 มี.ค. 2555 ฝ่ายพัฒนานิสติ  
1)จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  91 
2) ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 88.09 

 

73 โครงการ จติอาสา ชบาบาน   1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  80   
2) ความพึงพอใจขอผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อย 

- 25 มี.ค. – 31 พ.ค. 
2556 

ฝ่ายพัฒนานิสติ  
1)จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  
92.00   
2) ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 88.39 
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงาน 
/ บรรลุ 

X ไม่บรรลุ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 

 
ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 
74 โครงการอบรมความรู้พื้นฐานด้านการ

ประกันคณุภาพการศึกษา 
1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

40,000 12 ต.ค. 2555 งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
1) ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
ร้อยละ 97.60 
 

 

75 โครงการ ISO 1)ได้รับการรับรอง ระบบ ISO 
2008:9001 

500,000 1 พ.ย. 55 – 31 ส.ค. 
2556 

ส านักงานเลขา  
ได้รับการรับรอง 
ระบบ ISO 
2008:9001 
 

 

76 โครงการประหยดัพลังงาน 1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

20,000 พ.ย. 2555 – เม.ย. 
2556 

ส านักงานเลขา X 
1)จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  
71.69   
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงาน 
/ บรรลุ 

X ไม่บรรลุ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 

2) ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80 
 

77 โครงการอบรมการพัฒนาสื่อการสอนและ
ทักษะการเรยีนการสอนที่มีคุณภาพ 

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3)บรรลุเปา้หมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 80 

27,400 พ.ย. 2555 ฝ่ายวิชาการ  
1)จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  84  
2) ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
ร้อยละ 87.24 

 

78 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ 9 คณะ 1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

50,000 ธ.ค. 2555 ส านักงานเลขา   

79 โครงการวันปีใหม ่ 1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 

50,000 ธ.ค. 2555 ส านักงานเลขา   
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงาน 
/ บรรลุ 

X ไม่บรรลุ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 

2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1) ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 95.20 
 

80 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
ต่างประเทศ 

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1,000,000 มี.ค. 2556 ส านักงานเลขา   

81 โครงการแนะแนวการศึกษาและ
ประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

1)ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
2) จ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อของคณะฯ
เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่าร้อยละ 5 
 

83,000 มี.ค. 2556 / มิ.ย. 
2556 / ก.ย. 2556 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ ไม่สามารถวัดค่า
ความส าเร็จ/
เป้าหมายได้
เนื่องจากไม่มีการ
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ควรมีการสรุปผลการ
ด าเนินงานให้สามารถวัด
ความส าเร็จของค่า
เป้าหมายได้อยา่ง
ประจักษ ์

82 โครงการอบรมบทบาทอาจารย์ทีป่รึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมแก่นิสติ 

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 

14,400 เม.ย. 2556 ฝ่ายบุคคล  
1)จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  
93.33  
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงาน 
/ บรรลุ 

X ไม่บรรลุ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 

2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3)บรรลุเปา้หมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 80 

2) ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
ร้อยละ 87.24 

83 โครงการอบรมบรหิารความเสีย่งส าหรับ
บุคลากร 

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ทั้งหมด 
 

20,000 เม.ย. 2556 ส านักงานเลขา / 
ฝ่ายบรหิารและแผน 

 
1)จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  
93.33  
 

 

84 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2555 

1)ผลการประเมินเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่
ผ่านมา 

40,000 มิ.ย. 2556 งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

X 
1)ผลการประเมินใน
เบื้องต้น เท่ากับ 
4.52 คะแนน  ซึ่งผล
การประเมินในปีท่ี
ผ่านมา เท่ากับ 4.54 
ส่งผลคา่คะแนน
ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 
0.02 คะแนน 

อบรมสร้างความเข้าใจ
ในเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินให้บคุลากร
อย่างต่อเนื่อง 
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงาน 
/ บรรลุ 

X ไม่บรรลุ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 

85 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง เกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

4,000 24 ก.ค. 2556 งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
1)จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  80 
2) ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 94.20 

 

86 โครงการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย ์ 1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3)บรรลุเปา้หมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 80 

22,250 ส.ค. 2556 ฝ่ายวิชาการ ไม่สามารถวัดค่า
ความส าเร็จ/
เป้าหมายได้
เนื่องจากไม่มีการ
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ควรมีการสรุปผลการ
ด าเนินงานให้สามารถวัด
ความส าเร็จของค่า
เป้าหมายได้อยา่ง
ประจักษ ์
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน โครงการที่ด าเนินการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ 2556 
ที ่ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ ผลการ

ด าเนินงาน 
/ บรรลุ 

X ไม่บรรลุ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 

1 โครงการอบรมการให้ความรู้ การบูรณาการ
งานบริการวิชาการกับการเรยีนการสอนและ
การวิจัย และการบรูณาการงานท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรมกับการเรยีนการสอนและ
กิจกรรมนสิิต 

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3,550 26 ก.พ. 2556 งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

  

2 โครงการอบรมให้ความรู้และการบริการเรื่อง
ไวน ์

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3,920 10 พ.ค. 2556 นายธีรมิตร   
จันทร์สิงห ์

 
1)จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  
100 
2) ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 83.80 

 

3 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการท าเบเกอร์
รี่ (ขนมปัง) 

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

36,300 12 พ.ค. 2556 นางรวินท์นิภา   
จุลกิตติพันธ ์

 
1)จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  90 
2) ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 82.60 
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงาน 
/ บรรลุ 

X ไม่บรรลุ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 

4 โครงการอบรมให้ความรู้หลักเบื้องต้นและ
เทคนิคในการเขียนหนังสือราชการ 

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าระดบั 3.51 

3,500 5 มิ.ย. 2556 นายขรรชัย   
กลิ่นผกา 

 
1)จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  
84.00 
2) ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ระดับ 4.15 

 

5 โครงการเสรมิสร้างทักษะวิชาชีพการจัดน า
เที่ยว ณ เวียงจันทร ์

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

184,700 15 มิ.ย. – 30 ก.ย. 
2556 

  
1)จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  
89.39 
2) ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 90 

 

6 โครงการอบรมความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา และหลักการจดัโครงการ
อย่างถูกต้องส าหรับนักกิจกรรม 

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

14,800 22-23 มิ.ย. 2556 ฝ่ายพัฒนานิสติ   
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงาน 
/ บรรลุ 

X ไม่บรรลุ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 

7 โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความรู้
เกี่ยวกับอาหารและขนมไทย และนาฎศิลป์8
ไทย เพื่อการท่องเที่ยว 

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

34,576 22 ก.ค. 2556 1)นางสาวโอชัญญา  
บัวธรรม 
นายปฐมพงศ์   
ลิ้มเจริญ ณ จ าปา
ศักดิ์ 

 
1)จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  
80.46 
2) ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80 

 

8 โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ท าอย่างไรให้
ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับ
ดีเด่น” 

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2,700 24 ก.ค. 2556 1)นายปรีดา  ไชยา 
2)นางสาวสุวิชชา  
ศรีถาน 
3)นางธราธร  บุ้งทอง 

 
1)จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  75 
2) ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 94.33 

 

9 โครงการท าบญุเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3,200 1 ส.ค. 2556 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
กิจการพิเศษ 

X 
1)จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  
33.33 
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงาน 
/ บรรลุ 

X ไม่บรรลุ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 

2) ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 94.33 

10 โครงการทัศนศึกษามิวเซี่ยมสยาม : 
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Museum Siam) 
นิทรรศน์รตันโกสินทร์ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

179,800 15-16 ส.ค. 2556 นางสาวโอชัญญา  
บัวธรรม 

 
1)จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  
96.57 
2) ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 86.66 

 

11 โครงการร่วมใจในที่ปรึกษา 3 อ. 1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าระดบั 3.51 

ไม่ขอเบิกจ่าย
งบประมาณ 

22 ส.ค. 2556 นายศิวดล   
พัฒนาจักร 

X 
1)จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  
41.82 
2) ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ระดับ 4.11 
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงาน 
/ บรรลุ 

X ไม่บรรลุ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 

12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวดในสปาเพื่อ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

20,000 26 ส.ค. 2556 1)นางสาวลินจง   
โพชารี 
2)นางสาวโอชัญญา  
บัวธรรม 
3)นางสาวศิริวรรณ  
กวงเพง้ 

 
1)จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  
92.59 
2) ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 90 

 

13 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการจัดการ
ท่องเที่ยวนานาชาติ 

1)ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจเนื้อหาแหล่ง
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
2)นิสิตที่ช่วยงานสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารอธิบายแล้งท่องเที่ยวได ้

39,460 31 ส.ค. 2556 นายทรงพล   
อุทัยสาร ์

 
1)กลุ่มผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรม ประเมิน
จากแบบทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจ
เนื้อหาการฝึกอบรม
เรื่องข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยว 
2)นิสิตที่ช่วยงาน ใน
การดูแลผู้เข้าร่วม
อบรม การให้ข้อมลู
ความรู้พื้นฐานของ
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงาน 
/ บรรลุ 

X ไม่บรรลุ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 

แหล่งท่องเทีย่ว การ
คอยช่วยเหลือ
ผู้เข้าร่วมอบรม 
สามารถสื่อสารกับ
ผู้เข้าร่วมอบรม
ชาวต่างชาติได้อย่าง
ถูกต้อง เข้าใจ และ
สามารถช่วยเหลือ 
ดูแล สนองตอบ
ความต้องการของ
ผู้เข้าร่วมอบรม
ชาวต่างชาติได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

14 โครงการฝึกปฏิบตัิการการจัดน าเที่ยว
ต่างประเทศ 

 72,920 31 ส.ค. 2556    

15 โครงการ การสาธิตการท าเบเกอรี ่ให้แก่
ประชาชนท่าขอนยาง 

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 

35,000 2 ก.ย. 2556 กลุ่มสาขาวิชาการ
จัดการโรงแรม 

 
1)จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  
116.67 

 



 

 

 
44 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงาน 
/ บรรลุ 

X ไม่บรรลุ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 

2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2) ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 94.90 

16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแต่งหน้า
ท าผมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ” 

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3)บรรลุเปา้หมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 80 

25,600 7-8 ก.ย. 2556 นางสาวนันทนา   
อุ่นเจริญ 

 
1)จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  
85.55 
2) ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 93.40 
3)บรรลุเปา้หมาย
ตามแผนร้อยละ 
84.48 

 

17 โครงการบรรยายพิเศษ “แนวโน้มการ
แข่งขันของธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมในยุค 
AEC : กลยุทธ์การเอาชนะคู่แข่ง” 

1)จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
2)ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

19,200 20 ก.ย. 2556 นางสาวนันทนา   
อุ่นเจริญ 

 
1)จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ  
87.27 
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ที ่ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงาน 
/ บรรลุ 

X ไม่บรรลุ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 

3)บรรลุเปา้หมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 80 

2) ความพึงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 92.40 
3)บรรลุเปา้หมาย
ตามแผนร้อยละ 
89.83 

18 โครงการการให้ความรู้เรื่องภาษาและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างของชาวต่างชาติที่อาศัย
อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งเขา
หลวง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจและใช้
ประโยชน์จากคู่มือ 

26,720 27 ก.ย. 2556 1)นางสาวพิไลวรรณ  
ชมภูป้อ 
2)นางสาวมยุรี  
นาสา 
3)นายทรงพล   
อุทัยสาร ์
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คณะด าเนินงาน 

 

คณะกรรมด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  

ประจ าปีงบประมาณ 2556 

1. คณบดี           ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน        รองประธานกรรมการ 

3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย     กรรมการ 

4. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่            กรรมการ 

5. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ            กรรมการ 

6. หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการโรงแรม     กรรมการ 

7. หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการท่องเที่ยว    กรรมการ 

8. หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ      กรรมการ 

9. นางสาวพัชรพร  หวานขม          กรรมการ 

10. นางสาวสายรุ้ง  ธรณี           กรรมการและเลขานุการ 

 


