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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 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 
S = Service Skills    การเป็นองค์กรที่เน้นทักษะการบริการสู่ความเป็นเลิศ 
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สมรรถนะหลัก 
“THM” 

  T = Transformation การผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 
  H = Happiness การผลิตบัณฑิตให้มีความสุขในการเรียนรู้และการท 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 

แผนที่กลยุทธ ์(Strategy Map)  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

คณะชั้นน าด้านวิชาการทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมในระดับประเทศและอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย 
2. การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือความเป็นเลิศในระดับชาติและอาเซียน 
3. การบริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพแก่ภาคอุตสาหกรรมบริการ ชุมชน และสังคม 
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู 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. 2566 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย 

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน  เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม กลยุทธ์/ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

เป้าประสงค์ที่ 1.1 : การพัฒนาหลักสูตร 
1.1.1) จ านวนหลักสูตรทีร่่วมผลิต
กับผู้ประกอบการ 

3  
หลักสูตร 

3 
หลักสตูร 

3 
หลักสตูร 

1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
2) โครงการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนิสติ 
3) โครงการประเมินผลหลักสตูร 
4) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกัน
อุบัติเหต ุ
5) โครงการบรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้และ
พัฒนาศักยภาพนิสติด้านธุรกจิการบิน 
6) โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ศึกษาดูงาน) 
7) โครงการแลกเปลี่ยนนสิิตกับสถาบันใน
ต่างประเทศ 
8) โครงการพัฒนาศักยภาพนสิิตและ
บุคลากรกับสถาบันต่างประเทศ 
 
 
 

1. การพัฒนาหลักสตูรให้มคีวามทนัสมัยให้
เป็นที่ต้องการของผู้เรยีนในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
 
 

1) รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2) ผู้ช่วยคณบดฝี่าย
วิชาชีพ 
3) ประธานหลักสูตร 

1.1.2) ร้อยละหลักสูตรที่มีการบรู
ณาการ การควบรวม การปิด
หลักสตูร 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 
 

<ร้อยละ  
10 

1) รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2) ประธานหลักสูตร 

1.1.3)  ร้อยละของหลักสูตรที่มี
ความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 1) รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2) ผู้ช่วยคณบดฝี่าย
วิชาชีพ 
3) ผู้ช่วยคณบดฝี่าย
บริการวิชาการและ
กิจการพิเศษ 
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เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน  เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม กลยุทธ์/ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1.1.4) จ านวนหลักสูตรนานาชาต ิ ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี้ 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี้ 

1  
หลักสตูร 

 1) รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1.1.5) พัฒนาหลักสตูร Work 
Integrated Learning (WIL) 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี้ 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี้ 

1  
หลักสตูร 

1) รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2) ประธานหลักสูตร 

1.1.6) พัฒนาหลักสูตร 
Exchange program (3.5+0.5 
หรือ 3+1 หรือ 2+2) 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี้ 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี้ 

1  
หลักสตูร 

1) รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2) ประธานหลักสูตร 

1.1.7) พัฒนาหลักสตูร Credit 
bank 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี้ 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี้ 

4  
หลักสตูร 

1) รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2) ประธานหลักสูตร 

1.1.8) พัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสตูรเทียบเข้า 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี้ 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี้ 

1 หลักสูตร 1) รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2) ประธานหลักสูตร 

1.1.8) จ านวนหลักสูตรแนวใหม่ 
หรือหลักสูตร Sandbox หรือ
หลักสตูรร่วมกับต่างประเทศ* 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี้ 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี้ 

1 หลักสูตร 1) รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2) ประธานหลักสูตร 
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เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน  เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม กลยุทธ์/ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1.1.9) ร้อยละของรายวิชาหรือสื่อ
การเรยีนการสอน 
แบบออนไลน์หรือ Active 
Learning   

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี้ 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

 1) รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2) ประธานหลักสูตร 

เป้าประสงค์ที่ 1.2 : การพัฒนาผู้เรียน 
1.2.1) จ านวนของบัณฑิตที่เป็น
ผู้ประกอบการ 

58 คน 81 คน 90 คน 1) โครงการเปิดมุมมองการฝึกงานและ
อาชีพ (Internship Fair) 
2) โครงการเสริมสร้างและเพิ่มทักษะส าหรับ
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่องเที่ยวและ
โรงแรม 
3) โครงการพัฒนาทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 
4) โครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
5) โครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษระดับ
บัณฑิตศึกษา 
6) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพฒันาและ
ส่งเสริมการเขียนบทความที่มคีุณภาพเพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่
เป็นที่ยอมรับระดับชาติและระดับนานาชาติ 
ระดับบณัฑติศึกษา 
7) โครงการสัมมนาวิชาการ หลักสูตร ศศ.ม. 
การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
8) โครงการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

1) พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ที่เน้น
ทักษะกระบวนการคดิ ทักษะการปฏิบัติ 
เพื่อให้นิสิตสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
2) ส่งเสริมการพัฒนาบัณฑิตให้มทีักษะ
ความรู้เชิงปฏิบตัิการและผู้ประกอบการ 
3) พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษา 
4) ระบบก ากับติดตาม อาจารย์ทีป่รึกษา 
 

1) รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นิสิตและอาคารสถานท่ี 
2) ประธานหลักสูตร 

1.2.2) ร้อยละการได้งานท าของ
บัณฑิต 

ร้อยละ 61.71 ร้อยละ 54.69 ร้อยละ  
70 

1) รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นิสิตและอาคารสถานท่ี 
2) ประธานหลักสูตร 

1.2.3) อัตราการคงอยู่ของนิสิต ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี้ 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี้ 

ร้อยละ 75 1) รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2) ประธานหลักสูตร 

1.2.4) เพิ่มจ านวนนิสติใหม่ ใน
ระดับปริญญาตร ี
 

507 คน 434 คน >620 คน 1) รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิรัชกิจ 
2) รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
3) ประธานหลักสูตร 

1.2.5) เพิ่มทักษะวิชาชีพส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานในศตวรรษที่ 21 
(ด้าน Digital literacy หรือ 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี้ 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี้ 

1 
ทักษะ 

1) รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน  เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม กลยุทธ์/ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

Language efficiency หรือ 
Communication skill หรือ 
financial literacy)  

8) โครงการเสริมทักษะการด าเนินงาน
วิทยานิพนธ ์
9) โครงการพัฒนาศักยภาพของนสิิตด้าน
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งท่ี 10 
 
 
 

2) ประธานหลักสูตร 

1.2.6) ร้อยละของนิสิตผา่นเกณฑ์
การพัฒนาทักษะ (ด้าน Digital 
literacy หรือ Language 
efficiency หรือ 
Communication skill หรือ  
financial literacy) 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี้ 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี้ 

ร้อยละ 80 1) รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2) ประธานหลักสูตร 

1.2.7) ร้อยละการได ้
งานท าตรงสาขาของบัณฑติ 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี้ 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี้ 

ร้อยละ 50 1) รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นิสิตและอาคารสถานท่ี 
2) ประธานหลักสูตร 

1.2.8) ร้อยละของ 
นิสิตระดับบณัฑิตศึกษาจบ 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี้ 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี้ 

ร้อยละ 10 1) ประธานหลักสูตร
ระดับบณัฑติศึกษา 

1.2.9) ร้อยละผลงานวิจัยนิสติระดบั
บัณฑิตศึกษาไดร้ับ 
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใน
ระดับนานาชาต ิ

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี้ 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี้ 

ร้อยละ  
25 

1) ประธานหลักสูตร
ระดับบณัฑติศึกษา 

1.2.10) จ านวนรางวัลที่นิสิตหรือ
ศิษย์เก่าได้รับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
 
 

5  
รางวัล 

8 
รางวัล 

5  
รางวัล 

  1) รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นิสิตและอาคารสถานท่ี 
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เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน  เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม กลยุทธ์/ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

เป้าประสงค์ที่ 1.3 : การพัฒนาผู้สอน 
1.3.1) ร้อยละ 1Staff 1Skill  ไม่มี 

ตัวชี้วัดนี้ 
ไม่มี 

ตัวชี้วัดนี้ 
ร้อยละ 50 1) โครงการอบรมพัฒนาผลงานวจิัยใน

รูปแบบที่เป็นมาตรฐาน และการเขียน
หนังสือ ต าราให้ทรงคณุค่า 
2) โครงการพัฒนาอาจารยผ์ูส้อนในการ
สร้างความโดดเด่นให้กับผู้เรยีน (Training 
the trainers) 

 
1) พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพสูง และใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมยัในการเรียนการสอน 
2) ระบบการท างานร่วม ระหว่างอาจารย์ 
กับ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิชาการ 

1) รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2) รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และแผน 
3) ประธานหลักสูตร 

1.3.2) จ านวนต าแหน่งทาง
วิชาการที่เพิ่มขึ้น 

0 คน 0 คน 2 คน 1) รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2) รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และแผน 
3) ประธานหลักสูตร 

1.3.3) จ านวนอัตราก าลังที่เพ่ิมขึ้น
ด้านการเรียนการสอน 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี้ 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี้ 

1 คน 1) รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2) รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และแผน 
3) ประธานหลักสูตร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อความเป็นเลิศในระดับชาติและอาเซียน 

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน  เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม กลยุทธ์/ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

เป้าประสงค์ที่ 2.1 : การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อความเป็นเลิศในระดับชาติและอาเซียน 
2.1.1) จ านวนผลงานวิจัยท่ีไดร้ับ
การตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ (Scopus หรือ ISI) 

0  
ผลงาน 

2  
ผลงาน 

10 
ผลงาน 

1) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย
อาจารย ์
2) โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งท่ี 7” 
3) โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านวิจัย 
4) โครงการอบรมการท าวิจัยสถาบัน 

1) ระบบการสื่อสารองค์กรด้านการวิจัย 
2) จัดหาสิ่งสนับสนุนการวิจยั 
3) THM Research Cafe 
4) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีมาตรฐานการ
วิจัย 
5) การสร้างเครือข่ายการวิจยักับหน่วยงาน
ภายใน หน่วยงานภายนอก และตา่งประเทศ 

1) รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิรัชกิจ 
2) ประธานหลักสูตร 

2.1.2) จ านวนบทความวิจัยที่
ตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล SCOPUS Q1 หรือ ISI 
Q1 

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

1 
ผลงาน 

1) รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิรัชกิจ 
2) ประธานหลักสูตร 

2.1.3) จ านวนการอ้างอิง
ผลงานวิจัย (Citation) ที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิ

1  
ครั้ง 

15  
ครั้ง 

20  
ครั้ง 

1) รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิรัชกิจ 
2) ประธานหลักสูตร 

2.1.4) จ านวนเงินวิจัยที่ได้รับการ
สนับสนุนจากการท าวิจัยจาก
ภายนอก 

4,243,406 
บาท 

123,547 
บาท 

1,000,000 
บาท 

1) รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิรัชกิจ 
2) ประธานหลักสูตร 

2.1.5) จ านวนโครงการวิจัยที่
ได้รับทุนจากต่างประเทศ 

2  
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1) รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิรัชกิจ 
2) ประธานหลักสูตร 

2.1.6) จ านวนอาจารย์/นักวิจัย 
ที่ไปท าวิจัยระยะสั้นใน 
มหาวิทยาลยัชั้นน าหรือองค์กร 
ต่างประเทศ (Outbound) 

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

2 คน 
 

1) รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิรัชกิจ 
2) ประธานหลักสูตร 
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เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน  เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม กลยุทธ์/ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

2.1.7) จ านวนอาจารย์/นักวิจัย 
ต่างชาติที่มาท าวิจัยระยะสั้นใน 
มหาวิทยาลยั (Inbound) 

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

1 คน 2 คน 1) รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิรัชกิจ 
2) ประธานหลักสูตร 

2.1.8) จ านวนนวัตกรรมหรือ 
จ านวนผลงานท่ีต่อยอดจากงานวิจัย 

0 ผลงาน 0 ผลงาน 1 ผลงาน 1) รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิรัชกิจ 
2) ประธานหลักสูตร 

2.1.9) รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
ด้านการวิจัยระดับนานาชาต ิ

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

0 รางวัล 2 รางวัล 1) รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิรัชกิจ 
2) ประธานหลักสูตร 

2.1.10) จ านวนบทความที่มีความ 
ร่วมมือระดับนานาชาต ิ

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

0 เรื่อง 2 เรื่อง 1) รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิรัชกิจ 
2) ประธานหลักสูตร 

2.1.11) ค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งท่ีได้รบั 
การอ้างอิง   (H-index) 

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

0.0968 0.17 1) รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิรัชกิจ 
2) ประธานหลักสูตร 

2.1.12) จ านวนบุคลากรสาย
วิชาการที่ขอทุนวิจัย 

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ร้อยละ 50 1) รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและวิรัชกิจ 
2) ประธานหลักสูตร 

2.1.13) จ านวนบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีขอทุนวิจัย 

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ร้อยละ 5 1) รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและวิรัชกิจ 
2) ประธานหลักสูตร 

2.1.14) จ านวนเครือข่ายการท า
วิจัย 

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

1 เครือข่าย 1) รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและวิรัชกิจ 
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เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน  เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม กลยุทธ์/ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

2) ประธานหลักสูตร 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแก่ภาคอุตสาหกรรมบริการ ชุมชน และสังคม 

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน  เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม กลยุทธ์/ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2565 

เป้าประสงค์ที่ 3.1 : การบริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแก่ภาคอุตสาหกรรมบริการ ชุมชน และสังคม 
3.1.1) จ านวนชุมชนและสังคมที่
ได้รับบริการวิชาการแล้วก่อให้เกดิ
ความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได ้

1  
ชุมชน 

2  
ชุมชน 

2  
ชุมชน 

1) โครงการสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมอย่างยั่งยืน 
2) โครงการบริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 
 

1) พัฒนาหลักสูตรทีส่ร้างรายได ้
2) มีระบบและกลไก เพื่อด าเนินงานการ
บริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม เพื่อพัฒนาศักยภาพแก่
ภาคอุตสาหกรรมบริการ ชุมชน และสังคม 

1) ผู้ช่วยคณบดฝี่าย
บริการวิชาการและ
กิจการพิเศษ 
2) ประธานหลักสูตร 

3.1.2) จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีที่ถูกน าไปถ่ายทอด
องค์ความรู้แก่ชุมชนและสังคม
ผ่านการบริการวิชาการ 

2  
งานวิจัย 

2  
งานวิจัย 

1 
งานวิจัย 

1) ผู้ช่วยคณบดฝี่าย
บริการวิชาการและ
กิจการพิเศษ 
2) ประธานหลักสูตร 

3.3.3) จ านวนหลักสูตรทีส่ร้าง
รายได ้

3 หลักสูตร 1 หลักสูตร 3 หลักสูตร 1) ผู้ช่วยคณบดฝี่าย
บริการวิชาการและ
กิจการพิเศษ 
2) ประธานหลักสูตร 

3.1.4) จ านวนรายได้ที่ได้รับจาก
หลักสตูรที่สร้างรายได ้

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี้ 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี้ 

50,000 
บาท 

1) ผู้ช่วยคณบดฝี่าย
บริการวิชาการและ
กิจการพิเศษ 
2) ประธานหลักสูตร 
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เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน  เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม กลยุทธ์/ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2565 

3.1.5) จ านวนเครือข่ายท างาน ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี้ 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี้ 

1 เครือข่าย 1) ผู้ช่วยคณบดฝี่าย
บริการวิชาการและ
กิจการพิเศษ 
2) ประธานหลักสูตร 

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

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม กลยุทธ์/ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

เป้าประสงค์ที่ 4.1 : ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง 
4.1.1) จ านวนผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่สร้างความโดด
เด่นระดับนานาชาติ   

1  
ผลงาน 

1  
ผลงาน 

1  
ผลงาน 

1) โครงการเสวนาศิลปวัฒนธรรมไทยในมุมมอง
การท่องเที่ยวในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง หลัง
สถานการณ์โควิด-19 
2) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
นานาชาติ 

1) พัฒนาหลักสูตรทีส่ร้างรายได ้
2) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมให้เกิดความโดดเดน่  
 

1) ผู้ช่วยคณบดฝี่าย
บริการวิชาการและ
กิจการพิเศษ 
2) ประธานหลักสูตร 

4.1.2) จ านวนกิจกรรมความ
ร่วมมือการท างานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในภูมภิาคลุม่แม่น้ า
โขงและประเทศจีน 

0  
กิจกรรม 

1  
กิจกรรม 

1  
กิจกรรม 

1) ผู้ช่วยคณบดฝี่าย
บริการวิชาการและ
กิจการพิเศษ 
2) ประธานหลักสูตร 

4.1.3) จ านวนผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่น
เป็นเสาหลักของภาคอสีาน 

1  
ผลงาน 

2  
ผลงาน 

1  
ผลงาน 

1) ผู้ช่วยคณบดฝี่าย
บริการวิชาการและ
กิจการพิเศษ 
2) ประธานหลักสูตร 
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เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม กลยุทธ์/ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

4.1.4) จ านวนผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่สร้างมูลคา่เพิ่ม/
คุณค่าผลงานดา้นศิลปวัฒนธรรม 

1  
ผลงาน 

2 
ผลงาน 

1  
ผลงาน 

1) ผู้ช่วยคณบดฝี่าย
บริการวิชาการและ
กิจการพิเศษ 
2) ประธานหลักสูตร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะเพื่อความเป็นเลิศ 

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน  เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม กลยุทธ์/ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

เป้าประสงค์ที่ 5.1 : พัฒนาระบบ Smart Office 
5.1.1) จ านวนระบบการให้บริการ
นิสิตและบุคลากร 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี้ 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี้ 

2 ระบบ 1) โครงการอบรมการพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ  

1) พัฒนาระบบการให้บริการนิสติและ
บุคลากร 
2) พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ ให้มีประสิทธิภาพ และใช้ได้จริง 

1) รองคณบดีฝ่าย
บริหารและแผน 

5.1.2) ระบบการจัดเก็บฐานข้อมลู
เพื่อใช้ในการตัดสินใจ 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี้ 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี้ 

1 ระบบ 1) รองคณบดีฝ่าย
บริหารและแผน 

เป้าประสงค์ที่ 5.2 : พัฒนาระบบบริหารบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2.1) ระบบสร้างความผูกพันธ์ใน
องค์กร 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี้ 

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ร้อยละ 100 1) กิจกรรมประกาศเชิดชูเกียรติบคุลากร
ดีเด่น 

1) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะบุคลากร 
2) สร้างบรรยากาศในการท างานให้น่าอยู่ 
3) พัฒนาระบบการสร้างขวัญและก าลังใจ 

1) รองคณบดีฝ่าย
บริหารและแผน 

เป้าประสงค์ที่ 5.3 : พัฒนาการบริหารการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.3.1) ร้อยละของงบประมาณ
เหลือจ่ายจากการบริหารโครงการ 

ร้อยละ 15.33 ร้อยละ 
17.28 

ร้อยละ  
10 

1) โครงการอบรมระเบยีบการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
2) ก ากับ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 

1) พัฒนาระบบการบริหารการเงินและ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

1) รองคณบดีฝ่าย
บริหารและแผน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการยอมรับด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน  เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม กลยุทธ์/ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

เป้าประสงค์ที่ 6.1 : ส่งเสริมความเป็นสากล 
6.1.1) ร้อยละนิสิตต่างชาต ิ 8  

คน 
11  
คน 

5 
คน 

1) โครงการแลกเปลี่ยนนสิิตกับสถาบันใน
ต่างประเทศ 
2) โครงการพัฒนาศักยภาพนสิิตและ
บุคลากรกับสถาบันต่างประเทศ 

1) ส่งเสริมการรับรู้สู่บุคคลภายในและ
ภายนอก 
2) สร้างความร่วมมือทางวิชาการใน
ระดับชาติ และอาเซียน 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีการแลกเปลีย่น 
นิสิตและบุคลากร กับหน่วยงานภายในและ
ต่างประเทศ 

1) รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิรัชกิจ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาสู่คณะสีเขียว  

เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน  เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม กลยุทธ์/ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

เป้าประสงค์ที่ 7.1 : พัฒนาโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเรียนรู่ที่ทันสมัย 
7.1.1) จ านวนห้องปฏิบัติการทุก
กลุ่มวิชา 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี้ 

ไม่มี 
ตัวชี้วัดนี้ 

1 ห้อง 1) ส ารวจความต้องการของนิสิตและ
บุคลากรเพื่อการใช้อาคารให้เหมาะสม 
ทันสมัย และเกิดประโยชน์สูงสดุ 

1. ศึกษาและพัฒนาการเพิม่พื้นท่ีและการใช้
ประโยชน์พ้ืนท่ี ภายในอาคารและบริเวณ
โดยรอบภายนอกอาคาร เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน และการปฎิบัติงานของ
บุคลากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและมี
ประสิทธิภาพ 

1) รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นิสิตและอาคารสถานท่ี 
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ประมาณการงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2566 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(จ าแนกตามยุทธศาสตร์) 

ที ่ ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ (บาท) 

งบแผ่นดิน งบรายได้ กองทุน/อ่ืนๆ รวม 
1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่

ทันสมัย 
471,750 37,115,700 

 -  
37,587,450 

2 การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือความเป็นเลิศในระดับชาติและ
อาเซียน 

 -  
1,763,100 

 -  
1,763,100 

3 การบริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพแก่
ภาคอุตสาหกรรมบริการ ชุมชน และสังคม 

- 130,000 
 -  

130,000 

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

 -  
100,000 

 -  
100,000 

5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะเพ่ือความเป็นเลิศ 16,066,510  8,819,100  -  24,885,610 
6 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการยอมรับด้านการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม 
  -  

1,050,000 
 -  

1,050,000 

7 สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาสู่คณะสีเขียว - 120,000  -  120,000 
  รวมทั้งสิ้น 16,538,260 49,097,900                    -    65,636,160  
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คณะผู้จัดท า 
ที่ปรึกษา 

1. คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
4. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ 
5. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่ 
6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพ 
7. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ 
8. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ 
9. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ 
10. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
11. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการปรุงอาหารและการจัดการบริการด้วยไมตรีจิต 
12. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโงแรม 
13. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโงแรม 
14. หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ 

 
วิเคราะห์ข้อมูล / จัดท ารูปเล่ม 

   นางสาวพัชรพร   หวานขม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 


