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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
 

ปรัชญา 
มุ่งม่ันวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ บูรณาการสู่สังคม 
 

วิสัยทัศน์ 

คณะชั้นน าด้านวิชาการทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมในระดับประเทศและอาเซียน 

พันธกิจ 

1. การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมให้มีมาตรฐานระดับชาติและในระดับอาเซียน  
2. การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมสู่สังคม 
3. การให้บริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมและการพัฒนาศักยภาพแก่ชุมชนและสังคม 
4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนา ภูมิปัญญา ความรู้ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ในฐานะทุนด้านการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรม 
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะเพ่ือความเป็นเลิศ 

 
ค่านิยมองค์กร (Shared Values) 

“GO - HOS” 
G = Goal     การบรรลุสู่ความส าเร็จ 
O = Our organization    การเป็นองค์กรแห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
H = House of knowledge   การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
O = Outstanding Tourism Academy  การเป็นองค์กรชั้นน าทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
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S = Service Skills    การเป็นองค์กรที่เน้นทักษะการบริการสู่ความเป็นเลิศ 
 
สมรรถนะหลัก 

“THM” 
  T = Transformation การผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 
  H = Happiness การผลิตบณัฑิตให้มีความสุขในการเรียนรู้และการท างาน 
  M = Mindfulness การผลิตบัณฑิตให้มีความตระหนักรู้ และรับผิดชอบต่อสังคม  

อัตลักษณ์ 
 นิสิตที่มีความรู้คู่กับจิตสาธารณะ เสียสละ และบริการ 

เอกลักษณ์ 
 การเป็นที่พ่ึงของสังคมและชุมชน 
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ทุกหลักสูตรได้รับรองคุณภาพ 

และมาตรฐาน 

คณะได้รับการยอมรับ 

ในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 

ความพึงพอใจของนิสิตต่อคณะ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อนิสิตคณะ 

ความพึงพอใจของนิสิตต่อการสอน ความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อการให้บริการ 

แผนพัฒนาคณะ ภาวะการมีงานท าของนิสิต การบริหารงบประมาณเพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพสูงสุด 

กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสดุ 

บุคลากร การบริหารความเสี่ยง ระบบบรหิารจัดการ ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภูมิทัศน์ -อาคารสถานที่ โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร องค์กรการเรียนรู้ 

แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map)  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

คณะชั้นน าด้านวิชาการทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมในระดับประเทศและอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย 
2. การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือความเป็นเลิศในระดับชาติและอาเซียน 
3. การบริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพแก่ภาคอุตสาหกรรมบริการ ชุมชน และสังคม 
4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนา ภูมิปัญญา ความรู้ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ในฐานะทุนด้านการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรม 
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะเพ่ือความเป็นเลิศ 
6. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการยอมรับด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
7. สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาสู่คณะสีเขียว 

 
เป้าหมายหลักของแผน 

1. พัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริหารวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
2. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมบรรลุผลการด าเนินงานตามแผน 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผน 

1. ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ร้อยละความส าเร็จการด าเนินงานโครงการตามแผน ไม้น้อยกว่าร้อยละ 80 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย 

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน  เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

เป้าประสงค์ที่ 1.1 : พัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้เรียน 
1.1.1) ร้อยละของหลักสูตรที่เป็นการ
พัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ร้อยละ 50 ) โครงการประเมินผลหลักสูตร 
2) โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ 
3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวดสปาเพ่ือ
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4) โครงการพัฒนาองค์ความรู้และเพ่ิมศักยภาพ
ด้านวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
5) โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน (ศึกษา
ดูงาน) 

 1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
2) ประธานหลักสูตรทุก
หลักสูตร 

1.1.2) ร้อยละหลักสูตรที่มีการบูรณา
การ การควบรวม การปิดหลักสูตร 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 

 1.) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
2) ประธานหลักสูตร ศศ.บ.การ
จัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) 

1.1.3)  ร้อยละของหลักสูตรที่มีความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ร้อยละ 20  1) ประธานหลักสูตร ศศ.ม.การ
จัดการการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 
2) ประธานหลักสูตร ปร.ด.การ
จัดการการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

1.1.4) จ านวนหลักสูตรที่มีคุณภาพ 
และมาตรฐานมีความโดดเด่นทันสมัย 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

1 หลักสูตร   1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
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เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน  เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

และตอบสนองต่อผู้เรียน  2) ประธานหลักสูตรทุก
หลักสูตร 

เป้าประสงค์ที่ 1.2 : ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะ รองรับความต้องการของสถานประกอบการ สังคม และประเทศ 
1.2.1)  ร้อยละของบัณฑิตที่เป็น
ผู้ประกอบการ 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ร้อยละ 5 1) โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ด้านทักษะภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารในงานบริการ 
2) โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3) โครงการสถานประกอบการพบนิสิต JOB 
FAIR 
4) โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ (จีน) 
5) โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) 
6) โครงการอบรมทักษะการใช้โปรแกรม 
Microsoft Office และความปลอดภัยด้านการ
ใช้สื่อสารสนเทศ 
7) โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสู่การท างานอย่างมืออาชีพ 

 1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

1.2.2) จ านวนนิสิตที่มีโอกาสเดินทาง 
ไปแลกเปลี่ยนผ่านกิจกรรมการฝึกงาน 
 การฝึกประสบการณ์ การเก็บข้อมูล 
วิจัยในต่างประเทศ      

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

5 คน  1) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพ 
2) ประธานหลักสูตร ศศ.บ.การ
จัดการโรงแรม 

12.3) ร้อยละของนิสิตระดับปริญญาตรี 
ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและ 
ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตาม 
มาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า มี 
คะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50  
คะแนน (MSU English Exit – Exam) 

ร้อยละ 
43.60 

ร้อยละ  
81.37 

ร้อยละ 50  1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ 1.3 : พัฒนาระบบการเรียนการสอน การเรียนรู้ตลอด ชีวิต และทักษะ ให้สอดคล้องกับยุคของการเปลี่ยนแปลง 
1.3.1) จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะ
สั้นที่สร้างรายได้ 

2 หลักสูตร 6 หลักสูตร 2 หลักสูตร 1) โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น  1) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพ 
2) ประธานหลักสูตร ศศ.บ.การ
จัดการการท่องเที่ยว 
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เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน  เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

3) ประธานหลักสูตร ศศ.บ.การ
จัดการโรงแรม 

1.3.2) จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะ
สั้นที่สามารถสะสมในระบบคลังหน่วย
กิต 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

1 หลักสูตร  1) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพ 
2) ประธานหลักสูตร ศศ.บ.การ
จัดการโรงแรม 
3) อาจารย์สรายุทธ   
ชัยเลื่องลือ 

เป้าประสงค์ที่ 1.4 : พัฒนาห้องปฏิบัติการ  พัฒนาทักษะการเรียนการสอน การท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศ 
1.4.1) จ านวนรางวัลที่นิสิตได้รับใน 
ระดับชาติและนานาชาติ 

20 รางวัล 2 รางวัล 2 รางวัล 1) โครงการส่งเสริมนิสิตเข้าร่วมประกวด
แข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ        
2) โครงการพัฒนาศักยภาพของนิสิตด้านการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 8 (7th THM 
FAIR) 
3) โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรกับ
มหาวิทยาลัยคู่สัญญา 
4) โครงการอบรมการบริหารงานวิจัยและการ
ตีพิมพ์บทความวิจัย 
5) โครงการอบรมการพัฒนาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ 
6) โครงการอบรมการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

 1) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
และกิจการพิเศษ 

1.4.2) จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการ 
เรียนการสอนกับมหาวิทยาลัย 
ต่างประเทศ 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

1 หลักสูตร  1.) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
2) ประธานหลักสูตร ศศ.บ.การ
จัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) 

1.4.3) ร้อยละผลงานวิจัยนิสิตระดับ 
บัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
ในวารสารในระดับชาติ และระดับ 
นานาชาติ 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ร้อยละ 75  1) ประธานหลักสูตร ศศ.ม.การ
จัดการการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 
2) ประธานหลักสูตร ปร.ด.การ
จัดการการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 



                                                            แผนปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม  
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เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน  เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

รวม 12 ตัวชี้วัด รวมประมาณการงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 1 31,242,500  
  



                                                            แผนปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อความเป็นเลิศในระดับชาติและอาเซียน 

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน  เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

เป้าประสงค์ที่ 2.1 : การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อความเป็นเลิศในระดับชาติและอาเซียน 
2.1.1) จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 

2 ผลงาน 0 ผลงาน 4 ผลงาน 1) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย
อาจารย์ 
2) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และ
บุคลากรเพ่ือผลิตผลงานวิจัยและงาน
นวัตกรรม 
3) โครงการประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

 1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

2.1.2) จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัย 
(Citation) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติ 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

50 ครั้ง  1) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ 

2.1.3) จ านวนผลงานนวัตกรรมที่
เกิดข้ึน 

1 ผลงาน ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

1 ผลงาน  1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

2.1.4) จ านวนข้อเสนอโครงการวิจัยที่
ยื่นขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

1 ผลงาน 3 ผลงาน 4 ผลงาน  1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
2) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ 
3) ประธานหลักสูตร ศศ.ม.การ
จัดการการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

2.1.5 จ านวนเงินวิจัยที่ได้รับการ
สนับสนุนจากการท าวิจัยจากภายนอก 

568,500 
บาท 

1,362,000 
บาท 

1,000,000 
บาท 

 1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
2) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ 
3) ประธานหลักสูตร  
ศศ.ม.การจัดการการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 



                                                            แผนปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม  
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เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน  เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

2.1.6) จ านวนโครงการวิจัยที่ท ากับ
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานหรือ
องค์กรต่างประเทศ 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

1 โครงการ 1 โครงการ   1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
2) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ 
 

2.1.7) จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
จากต่างประเทศ 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

1 โครงการ  1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
2) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ 

รวม 7 ตัวชี้วัด รวมประมาณการงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 2 1,294,600  
 

 
 

  



                                                            แผนปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแก่ภาคอุตสาหกรรมบริการ ชุมชน และสังคม 

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน  เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

เป้าประสงค์ที่ 3.1 : ความส าเร็จของการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อพัฒนาศักยภาพแก่ภาคอุตสาหกรรมบริการ ชุมชน และสังคม 
3.1.1) จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

1 
เครือข่าย 

1) โครงการหนึ่งหลักสูตร หนึ่งชมุชน   
2) โครงการบริการวิชาการแก่ชมุชน  
3) โครงการบริการวิชาการ "การนวดแผนไทยในสปา
เพื่อการบ าบัดรักษาสุขภาพแก่ผูสู้งอายุ" 

 1) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัช
กิจ 

3.1.2) จ านวนชุมชนและสังคมที่ได้รับ
บริการวิชาการแล้วก่อให้เกิดความ
เข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

1 ชุมชน  1) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัช
กิจ 

3.1.3) จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม 
หรือเทคโนโลยีที่ถูกน าไปถ่ายทอดองค์
ความรู้แก่ชุมชนและสังคมผ่านการ
บริการวิชาการ 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

1 งานวิจัย  1) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัช
กิจ 

3.1.4) จ านวนเงินทุนด้านบริการ
วิชาการท่ีได้รับจากแหล่งทุนภายนอก 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

400,000 
บาท 

 1) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัช
กิจ 

รวม 4 ตัวชี้วัด รวมประมาณการงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 3 253,800  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนา ภูมิปัญญา ความรู้ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ในฐานะทุนด้านการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

เป้าประสงค์ที่ 4.1 : ผลงาน/โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนา ภูมิปัญญา ความรู้ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ในฐานะทุน
ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
4.1.1) จ านวนโครงการประชุม/ 
สัมมนาทางวิชาการด้าน 
ศิลปวัฒนธรรม 
 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

1 โครงการ 1) โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งศิลปวฒันธรรม 
2) โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
2) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัช
กิจ 

4.1.2) จ านวนผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่สร้างความโดดเด่น
ระดับนานาชาติ 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

1 ผลงาน  1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
2) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัช
กิจ 

4.1.3) จ านวนกิจกรรมความร่วมมือ
การท างานด้านศิลปวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และประเทศจีน 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

1 กิจกรรม  1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
2) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัช
กิจ 

4.1.4) จ านวนผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นเป็น
เสาหลักของภาคอีสาน 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

1 ผลงาน  1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
2) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัช
กิจ 



                                                            แผนปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม  
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เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

4.1.5) จ านวนผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่สร้างเพ่ิมมูลค่า/
คุณค่าผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

1 ผลงาน   1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
2) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัช
กิจ 

4.1.6) จ านวนทุนสนับสนุนโครงการ/
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมจากแหล่ง
ทุนภายนอก 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

1 ทุน  1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
2) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัช
กิจ 

รวม 6 ตัวชี้วัด รวมประมาณการงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 4 188,500  
 

  



                                                            แผนปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะเพื่อความเป็นเลิศ 

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน  เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

เป้าประสงค์ที่ 5.1 : พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ ให้มีความสะดวก รวดเร็วและทันสมัย 
5.1.1) จ านวนระบบสารสนเทศท่ี
น ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

1 ระบบ    

เป้าประสงค์ที่ 5.2 : พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ EdPEx 
5.2.1) ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานการบริหารจัดการสู่ความ
เป็นเลิศ EdPEx 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ระดับ 5 ระดับ 5 1) โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

 1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพ
การศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ 5.3 : การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายของคณะ 
5.3.1) ระดับความส าเร็จของการ
บริหารโครงการ 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ระดับ 5 1) กิจกรรมก ากับ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  1) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
วิรัชกิจ 
2) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพ 

5.3.2) ร้อยละเงินรายได้คณะที่ลด
รายจ่าย 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ร้อยละ 
12.49 

ร้อยละ 2  1) คณบดีคณะการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 

เป้าประสงค์ที่ 5.4 : พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและระบบการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
5.4.1) ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
13.51 

ร้อยละ 
19.44 

ร้อยละ 25 1) โครงการอบรมการเขียนต าราและเอกสาร
ประกอบการสอนให้ได้มาตรฐานเพื่อเสนอขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแบบมุ่งเป้า 
2) โครงการพัฒนาบุคลากร 

 1) คณบดีคณะการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 

5.4.2) ร้อยละของจ านวนบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ได้รับต าแหน่งสูงขึ้น 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ร้อยละ 25  1) คณบดีคณะการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 
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เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน  เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

3) โครงการอบรมทักษะพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

รวม 6 ตัวชี้วัด รวมประมาณการงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 5 12,584,600  
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการยอมรับด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน  เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

เป้าประสงค์ที่ 6.1 : สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และการยอมรับในระดับสากล 
6.1.1) จ านวนนิสิตชาวต่างชาติ 1 คน 10 คน 5 คน 1) โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรกับ

มหาวิทยาลัยคู่สัญญา 
 1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
2) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ 

6.1.2) จ านวนอาจารย์หรือนักวิจัย
ชาวต่างชาติ 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี ้

1 คน  1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
2) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ 

รวม 2 ตัวชี้วัด รวมประมาณการงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 6 416,400  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาสู่คณะสีเขียว 

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน  เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม งบปนะมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

เป้าประสงค์ที่ 7.1 : พัฒนาและสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และการเป็นองค์กรแห่งความสุข 
7.1.1 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่
ส่งเสริมคณะสีเขียว 

1 โครงการ 2 โครงการ 2 โครงการ 1) โครงการสร้างเสริมภูมิทัศน์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพ 
2) ประชาสัมพันธ์รณรงค์และส่งเสริมการ
ประหยัดพลังงาน 

 1) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคาร
สถานที่ 

รวม 1 ตัวชี้วัด รวมประมาณการงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 7 200,000  



                                                            แผนปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม  

 

17 
 

ประมาณการงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2564 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(จ าแนกตามยุทธศาสตร์) 

ที ่ ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ (บาท) 

งบแผ่นดิน งบรายได้ กองทุน/อ่ืนๆ รวม 
1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่

ทันสมัย 
1,168,850 31,242,500 

 -  
32,411,350 

2 การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือความเป็นเลิศในระดับชาติและ
อาเซียน 

 -  
1,294,600 

 -  
1,294,600 

3 การบริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพแก่
ภาคอุตสาหกรรมบริการ ชุมชน และสังคม 

- 253,800 
 -  

253,800 

4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนา ภูมิปัญญา ความรู้ 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ในฐานะทุน
ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 -  
188,500 

 -  
188,500 

5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะเพ่ือความเป็นเลิศ 965,470  12,584,600  -  13,550,070 
6 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการยอมรับด้านการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม 
  -  

416,400 
 -  

416,400 

7 สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาสู่คณะสีเขียว   -  200,000  -  200,000 
  รวมทั้งสิ้น 2,134,320 46,180,400                    -    48,314,720  
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กลยุทธ์การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย 

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย  

2564 
กลยุทธ์  ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 1.1 : พัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้เรียน 
1.1.1) ร้อยละของหลักสูตรที่เป็นการพัฒนาผู้เรียน
เป็นผู้ประกอบการ 

50 1) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยให้เป็นที่ต้องการ
ของผู้เรียนในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง 
2) พัฒนาหลักสูตรให้รองรับความร่วมมือทางวิชาการในระดับชาติ
และระดับอาเซียน 
3) พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียน
หลากหลายรูปแบบ 
4) พัฒนาหลักสูตรให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ในวิชาชีพ คู่
จริยธรรมและคุณธรรม 

1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
2) ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร 

1.1.2) ร้อยละหลักสูตรที่มีการบูรณาการ การควบ
รวม การปิดหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 20 

1.) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
2) ประธานหลักสูตร ศศ.บ.การ
จัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) 

1.1.3)  ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา 

20 1) ประธานหลักสูตร ศศ.ม.การ
จัดการการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 
2) ประธานหลักสูตร ปร.ด.การ
จัดการการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

1.1.4) จ านวนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานมี 
ความโดดเด่นทันสมัยและตอบสนองต่อผู้เรียน  

1 1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
2) ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร 
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เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย  

2564 
กลยุทธ์  ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 1.2 : ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะ รองรับความต้องการของสถานประกอบการ สังคม และประเทศ 
1.2.1)  ร้อยละของบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ 5 1) พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 

ทักษะการปฏิบัติ เพ่ือให้นิสิตสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
2) ส่งเสริมการพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะความรู้เชิงปฏิบัติการและ
ผู้ประกอบการ 

1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

1.2.2) จ านวนนิสิตที่มีโอกาสเดินทางไปแลกเปลี่ยน 
ผ่านกิจกรรมการฝึกงาน การฝึกประสบการณ์ การ 
เก็บข้อมูลวิจัยในต่างประเทศ      

5 1) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพ 
2) ประธานหลักสูตร ศศ.บ.การ
จัดการโรงแรม 

1.2.3) ร้อยละของนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าทดสอบ 
ความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วย 
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า มี 
คะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (MSU 
 English Exit – Exam) 

50 1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ 1.3 : พัฒนาระบบการเรียนการสอน การเรียนรู้ตลอด ชีวิต และทักษะ ให้สอดคล้องกับยุคของการเปลี่ยนแปลง 
1.3.1) จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่สร้าง
รายได้ 

2 1) เปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี functional competency 
2) การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ E-learning Digital 
Learning (เรียนในระบบ เรียนนอกระบบ ศึกษาตามอัธยาศัย 
สามารถสะสมใน Credit bank) 
3) พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพสูง และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
เรียนการสอน 
4) สร้างรายวิชาและผลิตสื่อที่มีคุณภาพเพ่ือรองรับ life-long 
education 

1) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพ 
2) ประธานหลักสูตร ศศ.บ.การ
จัดการการท่องเที่ยว 
3) ประธานหลักสูตร ศศ.บ.การ
จัดการโรงแรม 

1.3.2) จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่สามารถ
สะสมในระบบคลังหน่วยกิต 

1 1) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพ 
2) ประธานหลักสูตร ศศ.บ.การ
จัดการโรงแรม 
3) อาจารย์สรายุทธ   
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เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย  

2564 
กลยุทธ์  ผู้รับผิดชอบ 

5) ยกระดับหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับบุคลากร
วัยท างาน (Reskill/upskill) 
6) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) 
โดยการเพ่ิมจุดให้บริการ Wifi 

ชัยเลื่องลือ 

เป้าประสงค์ที่ 1.4 : พัฒนาห้องปฏิบัติการ  พัฒนาทักษะการเรียนการสอน การท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศ 
1.4.1) จ านวนรางวัลที่นิสิตได้รับในระดับชาติและ 
นานาชาติ 

2 1) การปรับปรุงหลักสูตร/รายวิชาส าหรับการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ความสนใจของผู้เรียน 
2) พัฒนาผู้เรียนให้มีทั้งความรู้และทักษะให้สามารถปรับตัวได้ในโลก
ยุค Digital disruptions  
 

1) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและ
กิจการพิเศษ 

1.4.2) จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน 
กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

1 1.) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
2) ประธานหลักสูตร ศศ.บ.การ
จัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) 

1.4.3) ร้อยละผลงานวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ 
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในระดับชาติ และ 
ระดับนานาชาติ 

75 1) ประธานหลักสูตร ศศ.ม.การ
จัดการการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 
2) ประธานหลักสูตร ปร.ด.การ
จัดการการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อความเป็นเลิศในระดับชาติและอาเซียน 

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย  

2564 
กลยุทธ์  ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 2.1 : การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อความเป็นเลิศในระดับชาติและอาเซียน 
2.1.1) จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 

4 1) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีมาตรฐานการวิจัย 
2) สนับสนุนทุนภายในที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับการพัฒนา
หลักสูตรและสาขาวิชา  
3) การสร้างเครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงานภายใน หน่วยงาน
ภายนอก และต่างประเทศ 

1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

2.1.2) จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citation) ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 

50 1) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ 

2.1.3) จ านวนผลงานนวัตกรรมที่เกิดขึ้น 1 1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

2.1.4) จ านวนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับทุนจาก
แหล่งทุนภายนอก 

4 1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ 
3) ประธานหลักสูตร ศศ.ม.การ
จัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

2.1.5 จ านวนเงินวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากการท า
วิจัยจากภายนอก 

1,000,000 1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ 
3) ประธานหลักสูตร  
ศศ.ม.การจัดการการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 
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เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย  

2564 
กลยุทธ์  ผู้รับผิดชอบ 

2.1.6) จ านวนโครงการวิจัยที่ท ากับมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานหรือองค์กรต่างประเทศ 

1 1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ 

2.1.7) จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากต่างประเทศ 1  1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแก่ภาคอุตสาหกรรมบริการ ชุมชน และสังคม 

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย  

2564 
กลยุทธ์  ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 3.1 : ความส าเร็จของการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อพัฒนาศักยภาพแก่ภาคอุตสาหกรรมบริการ ชุมชน และสังคม 
3.1.1) จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในการพัฒนาชุมชนและสังคม 

1 1) มีระบบและกลไก เพ่ือด าเนินงานการบริการวิชาการด้าน
การท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อพัฒนาศักยภาพแก่
ภาคอุตสาหกรรมบริการ ชุมชน และสังคม 

1) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ 

3.1.2) จ านวนชุมชนและสังคมที่ได้รับบริการวิชาการ
แล้วก่อให้เกิดความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ 

1 1) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ 

3.1.3) จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่ถูก
น าไปถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและสังคมผ่านการ
บริการวิชาการ 

1 1) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ 
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เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย  

2564 
กลยุทธ์  ผู้รับผิดชอบ 

3.1.4) จ านวนเงินทุนด้านบริการวิชาการท่ีได้รับจาก
แหล่งทุนภายนอก 

400,000 1) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนา ภูมิปัญญา ความรู้ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ในฐานะทุนด้านการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย  

2564 
กลยุทธ์  ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 4.1 : ผลงาน/โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนา ภูมิปัญญา ความรู้ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ในฐานะ
ทุนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
4.1.1) จ านวนโครงการประชุม/สัมมนาทางวิชาการด้าน 
ศิลปวัฒนธรรม 
 

1 1) ส่งเสริมผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมให้เกิดความโดดเด่น  
2) สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การสร้างผลงานที่โดดเด่น 

1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ 

4.1.2) จ านวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่สร้างความ
โดดเด่นระดับนานาชาติ 

1 1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ 

4.1.3) จ านวนกิจกรรมความร่วมมือการท างานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และประเทศจีน 

1 1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ 
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เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย  

2564 
กลยุทธ์  ผู้รับผิดชอบ 

4.1.4) จ านวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีความโดด
เด่นเป็นเสาหลักของภาคอีสาน 

1 1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ 

4.1.5) จ านวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่สร้างเพ่ิม
มูลค่า/คุณค่าผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม 

1 1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ 

4.1.6) จ านวนทุนสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมจากแหล่งทุนภายนอก 

1 1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย  

2564 
กลยุทธ์  ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 5.1 : พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ ให้มีความสะดวก รวดเร็วและทันสมัย 
5.1.1) จ านวนระบบสารสนเทศท่ีน ามาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1 1) พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ ให้มี
ประสิทธิภาพ และใช้ได้จริง 

 

เป้าประสงค์ที่ 5.2 : พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ EdPEx 
5.2.1) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการบริหาร
จัดการสู่ความเป็นเลิศ EdPEx 

ระดับ 5 1) การพัฒนาคณะมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง EdPEx  
2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ (EdPEx) เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะ 

1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ 5.3 : การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายของคณะ 
5.3.1) ระดับความส าเร็จของการบริหารโครงการ ระดับ 5 1) การส่งเสริมให้คณะ/หน่วยงานที่มีความเข้มแข็งด้านการเงิน 

ลดต้นทุนและลดค่าใช้จ่าย 
2) ระบบบริหารการเงินและบัญชี และพัสดุ ที่สามารถตรวจสอบ
ได้ 
3) การพัฒนาศูนย์วิจัย และบริการวิชาการ เพื่อเพ่ิมรายได้ 

1) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ 
2) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพ 

5.3.2) ร้อยละเงินรายได้คณะที่ลดรายจ่าย 2 1) คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

เป้าประสงค์ที่ 5.4 : พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและระบบการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
5.4.1) ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 25 1) มีระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

2) มีการวิเคราะห์ภาระงาน เพ่ือปรับเปลี่ยนการบริหารงานด้าน
อัตราก าลัง และงานบุคคล 
3) มีโครงการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณในการท างาน 

1) คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

5.4.2) ร้อยละของจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับ
ต าแหน่งสูงขึ้น 

25 1) คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการยอมรับด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย  

2564 
กลยุทธ์/ มาตรการ  ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 6.1 : สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และการยอมรับในระดับสากล 
6.1.1) จ านวนนิสิตชาวต่างชาติ 5 1) มีการส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์ผลงานในระดับชาติและระดับ

นานาชาติสูงขึ้น 
2) เพ่ิมจ านวนอาจารย์และนักวิจัยชาวต่างชาติเพื่อมาร่วมสอน
หรือการวิจัย 
3) สร้างความร่วมมือทางวิชาการในระดับชาติ และอาเซียน 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน นิสิตและบุคลากร 
กับหน่วยงานภายในและต่างประเทศ 
 

1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ 

6.1.2) จ านวนอาจารย์หรือนักวิจัยชาวต่างชาติ 1 1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาสู่คณะสีเขียว 

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย  

2564 
กลยุทธ์/ มาตรการ  ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 7.1 : พัฒนาและสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และการเป็นองค์กรแห่งความสุข 
7.1.1 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมคณะสี
เขียว 

2 1) การปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ภายในคณะที่
ปฏิบัติงานเหมาะสมรองรับการจัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงาน 
 2) การพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค  
ระบบรักษาความ ปลอดภัย ให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

1) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            แผนปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม  

 

28 
 

 

 
 
 

คณะผู้จัดท า 
ที่ปรึกษา 

1. คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
3. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ 
4. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ 
5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพ 
6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่ 
7.  ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
8. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
9. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
10. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโงแรม 
11. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโงแรม 
12. หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ 

 
วิเคราะห์ข้อมูล / จัดท ารูปเล่ม 

   นางสาวพัชรพร   หวานขม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 


