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สารจากคณบดี

ผศ.ดร. สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์
 คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรมเป็น

คณะวิชาหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งได้ดำาเนิน

งานตาม พันธกิจหลัก และจุดเน้นที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์

ที่มหาวิทยาลัยกำาหนดอีกทั้งได้มีการกำาหนดเป้าหมายการ

ดำาเนินงาน ตามตัวชี้วัดความสำาเร็จในด้านต่างๆอย่างชัดเจน 

ในการดำาเนินงานดังกล่าว คณะฯ ได้มีการกำาหนดผู้รับผิด

ชอบ และกำากับดูแล ในแต่ละด้านเพื่อให้เกิดผลการดำาเนิน

งานที่เป็นไปตามเป้าหมาย ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่าย

ต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายบริหารและแผน ฝ่ายวิชาการและวิจัย  ฝ่าย

วิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ และฝ่ายพัฒนานิสิตและ

อาคารสถานที่  ตลอดจนประธานหลักสูตรการจัดการท่อง

เที่ยว  หลักสูตรการจัดการโรงแรม  และหลักสูตรการจัดการ

ท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  

 การดำาเนินงานตามแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาคณะ

การท่องเที่ยวและการโรงแรม ควบคู่กับแผนปฏิบัติราชการ

ประจำาปี  ที่ได้จัดทำาขึ้น ในปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 

2555 – 30 กันยายน  2556 ) ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในหลาย

ด้าน ที่สะท้อนให้เห็นถึงแรงขับเคลื่อนที่เกิดจากการมีส่วน

ร่วมจากบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะฯ  ประกอบกับความ

ร่วมมือและการสนับสนุนที่ได้รับจากทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดความชัดเจนของผลการดำาเนินงาน 

ที่เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล และ

ความโดดเด่นที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ที่คณะฯได้กำาหนดไว้

   รายงานผลการดำาเนินงานของคณะการท่องเที่ยว

และการโรงแรม  ประจำาปีงบประมาณ 2557 ฉบับนี้  เป็น

ผลงานในเชิงประจักษ์ที่เกิดจากกลไกทั้งหลายที่ได้กล่าวมา

ในข้างต้น อีกทั้งเป็นผลการดำาเนินงานที่จะเป็นทิศทางชี้วัด

ให้คณะฯ ได้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาผลการดำาเนินงานในปี 

2556  ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำาให้คณะผู้บริหาร  คณาจารย์

และบุคลากรทุกคนได้เข้าใจและเห็นถึงภาพลักษณ์ที่เกิด

จากผลการดำาเนินงานนี้ร่วมกัน  อันจะนำามาซึ่งความร่วม

มือร่วมใจ ในการพัฒนาคณะฯ ในทิศทางเดียวกันต่อไปใน

อนาคต 
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  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้มี การวางแผนและร่างหลักสูตรขึ้นในปี      พ.ศ. 2543 โดยหลักสูตร

ผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย เมื่อเดือนเมษายน 2544 มีอาจารย์ธเนศ ศรีสถิตย์ เป็นผู้ริเริ่มก่อ

ตั้ง โดยใช้ชื่อ โครงการจัดตั้งสาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) 

สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีท่ีทำาการชั่วคราวอยู่ที่ชั้น 4 สำานักงานอธิการบดี อาคารบรมราชกุมารี 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ขามเรยีง) โดย ไดเ้ปดิรบันสิติรุน่ที ่1 ในระบบพเิศษโดยวธิเีทีย่บเขา้และจดัใหด้ำาเนนิการ

เรียนการสอนตามหลักสูตร เมื่อเดือนมิถุนายน 2544 ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2544 ได้เปลี่ยนช่ือ                               

อยา่งเป็นทางการเป็น โครงการจดัตัง้คณะการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม จนกระทัง่เดอืนตลุาคม 2547 ไดผ้า่นความ

เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย เป็นคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมในปัจจุบัน

       ทำาเนียบคณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม (2544-ปัจจุบัน)
1. ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์            คณบดี                พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฏ์ เชษฐมาส   คณบดี                  พ.ศ. 2552 - 2555

3. อาจารย์ยุวดี ตปนียากร                    รักษาการคณบดี       พ.ศ. 2551 - 2552 (2 เดือน)

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาติ มณีโชติ      คณบดี                   พ.ศ. 2552 (2 เดือน)

5. อาจารย์ยุวดี ตปนียากร                   รักษาการคณบดี        พ.ศ. 2552

6. อาจารย์ธเนศ ศรีสถิตย์                    คณบดี                   พ.ศ. 2547 - 2551

7. อาจารย์ธเนศ ศรีสถิตย์                    รักษาการคณบดี        พ.ศ. 2544 - 2547

ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา
 ความเข้มแข็งและความสาเร็จของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมคือชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิสัยทัศน์
 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นศูนย์กลางของการจัดการศึกษาด้าน

การท่องเที่ยวและการโรงแรมเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นคณะหลักในการผลักดันมหาวิทยาลัย

มหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 1 -10 ของประเทศไทย

พันธกิจ
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรมในระดับสากล มีคุณธรรม

จริยธรรม มีความเป็นท้องถิ่น และความเป็นไทยผ่านหลักสูตรเชิงเดี่ยวและเชิงบูรณาการกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

 2. สร้างสรรค์งานวจิยัและงานสร้างสรรค์ทีม่ผีลกระทบทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชพี และการบริการ

วิชาการด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 3. ให้บริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมแก่สังคม บนพ้ืนฐานความรู้ที่เกิดจากการวิจัยและ

การจัดการความรู้ 

 4. บูรณาการการทานุศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทยกับการพัฒนาบุคลากรและศาสตร์ด้านการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 5. พฒันาระบบการบรหิารจดัการทีม่คีณุภาพภายใต้หลกัธรรมาภบิาล ได้รบัการยอมรบัตามเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพสากล 

 6. ให้ความร่วมมอืและเป็นส่วนหนึง่ของการผลกัดนัมหาวทิยาลยัมหาสารคามเป็นมหาวทิยาลยัอนัดบั 1-10 

มหาวิทยาลัยช้ันนำาของประเทศไทย โดยเป็นศูนย์กลางของการจัดการศึกษาด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการเป็นผู้นำาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
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“T R U S T”
T (Teamwork)
 การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ของ
บุคลากรทุกสาย ในรูปแบบของการมีส่วนร่วมอย่าง
เป็นหมู่คณะ ในทิศทางและเป้าหมายที่เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน

R (Respect)
 บุคลากรทุกระดับให้ความเคารพในศักดิ์
และสิทธิ์ซึ่งกันและกันภายใต้กรอบจริยธรรมอันดี
งามของสังคมไทย

U (Up-to-date)
 การพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์
อย่างต่อเนื่องเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการเทคโนโลยีและสถานการณ์ของสังคมไทย
และของโลก

S (Service)
 การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีจิตใจเสียสละ  
และมีความรักในงานบริการ  แก่บุคคลต่างๆ อย่าง
มีจริยธรรมในวิชาชีพ

T (Tactic)
 การดำาเนินงาน ด้านต่างๆเป็นไปอย่างมี
แผนงานขั้นตอนและกระบวนการที่ดี อันจะนำาไปสู่
ความสำาเร็จ ที่เป็นพันธกิจและตรงตามเป้าหมายที่
กำาหนดไว้ 

ค่านิยมองค์กร 
(Shared Values)

ยุทธศาสตร์

1. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัยให้                               
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล 

2. พัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

3. เป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนด้านการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน      
  
4. ส่ ง เสริมการบูรณาการงานทำานุบำ า รุงศิลป
วัฒนธรรม     

5. เป็นศูนย์กลางแหล่งการเรียนรู้และการบริการ
วิชาการแก่สังคมในภูมิภาค  

6.   ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่น และ
ความเป็นไทยมีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพในระดับ
สากล        
 
7. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และงาน
วิจัยที่มีผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
 

8. พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมทาง                      
กายภาพที่เอ้ือต่อการดำาเนินงานตามภารกิจของคณะ
และมหาวิทยาลัย      
  
9. ส่งเสริมคณะให้มีระบบการบริหารจัดการที่ได้
รับรองระบบบริหารคุณภาพ อย่างน้อย ตามมาตรฐาน 
ISO 9001: 2008 อย่างไม่มีเงื่อนไข 

โครงสร้างการบริหารงาน  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

คณบดี 
 

ที่ปรึกษา 
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 

รองคณบดี 
ผู้ช่วยคณบดี 

ส านักวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม 

หลักสูตรปริญญาตรี 
นานาชาต ิ

บัณฑิตศึกษา 

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
การท่องเที่ยวและโรงแรม 

หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการคณะ 

 

คณะกรรมการประจ า 
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรปริญญาตรี 
1.กลุ่มวิชาการโรงแรม 
2.กลุ่มวิชาทรัพยากร
ท่องเท่ียว 
3.กลุ่มวิชาอุตสาหกรรม
บริการ 

ศูนย์บริการการ
ท่องเที่ยว 

1.งานบริหารทั่วไป 
2.งานการเงิน การคลัง และ
พัสด ุ
3.งานบริการการศึกษา พัฒนา
คุณภาพนิสิต 
4.งานบริหารงานวิจัย  บริการ
วิชาการและวิเทศสัมพันธ ์
5.งานนโยบายและแผน  และ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
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อาจารย์ วิริยา สีบุญเรือง

งคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

รศ.ดร. ประพฤกษ์   อุตสาหะวาณิชกิจ

กรรมการประจำาคณะฯ        

ปฐมพงศ์ ลิ้มเจริญ ณ จำาปาศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่

ผูช่้วยศาสตราจารย์ทวศิีลป์   สบืวฒันะ

กรรมการประจำาคณะฯ

นายประเสริฐ   บุญชู 

กรรมการประจำาคณะฯ

นายสัมพันธ์   แป้นพัฒน์  

กรรมการประจำาคณะฯ

นายขรรชัย   กลิ่นผกา

หัวหน้าสำานักงานเลขานุการคณะ

นายอักกพล   พฤกษะวัน

กรรมการประจำาคณะฯ

ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์

คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

อาจารย์ ดร. นันทนา  อุ่นเจริญ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ธีรมิตร จันทร์สิงห์

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

รายนามคณะกรรมการประจำาคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ดร.ปรีดา ไชยา
อาจารย์

สุวิชชา ศรีถาน
อาจารย์

พัทธ์ธีรา จินดาประเสริฐ
อาจารย์

ปฐมพงศ์ ลิม้เจริญ ณ จำาปาศกัด์ิ
อาจารย์

ผศ.ธเนศ ศรีสถิตย์
อาจารย์

ดร.ลินจง โพชารี
อาจารย์

กันฑิมาลย์  จินดาประเสริฐ
อาจารย์

มยุรี นาสา
อาจารย์

ดร.ภารดี ยโสธรศรีกุล
อาจารย์

จรินทร์ ฟักประไพ
อาจารย์

วรวลัญช์ ทาบุรี  
อาจารย์

อรวรรณ อนันต์กีรติการ
อาจารย์

ดร.โอชัญญา บัวธรรม
อาจารย์

ธราธร บุ้งทอง
อาจารย์

เมษ์ธาวิน พลโยธี
อาจารย์

รุ่งวิทย์ ตรีกุล
ผู้ช่วยสอน

 ดร.นันทนา  อุ่นเจริญ
อาจารย์

ณัฐนิตย์รดี สวัสดิชีวิน
อาจารย์

วิริยา สีบุญเรือง
อาจารย์

ชิชาญา เล่ห์รักษา
อาจารย์

ทำาเนียบอาจารยส์าขาการจัดการท่องเที่ยว
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หริรักษ์ จันทิมะ
อาจารย์

ทรงพล อุทัยสาร์
อาจารย์

วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์
อาจารย์

ธนิดา ลครศรี
อาจารย์

ดร.ศิริวรรณ กวงเพ้ง
อาจารย์

พิไลวรรณ ชมภูป้อ
อาจารย์

 เรืองศิลป์ อ่วมมีเพียร
อาจารย์

กมลทิพย์ เหล่าอรรคะ
อาจารย์

สรายุทธ มูลอัด
อาจารย์

เยาวภา นียากร
อาจารย์

วรัณ มังสิงห์
อาจารย์

ภัทรวิทย์ ธีรภัคสิริ
อาจารย์

กฤตนพัฒน์ สิงห์สีโว
อาจารย์

พันธ์เทวัช ยังดี
ผู้ช่วยสอน

เฉลิมเกียรติ สุริยะวงศ์
อาจารย์

ธีรมิตร จันทร์สิงห์
อาจารย์

รวินท์นิภา เสนา
อาจารย์

วรรณา คำาปวนบุตร
อาจารย์

ปารณีย์ บุญไชย
อาจารย์

ทำาเนียบอาจารยส์าขาการจัดการโรงแรม

อาจารย์ ลาศึกษาต่อ

บุคลากรสายสนับสนุน
งานบุคคล  งานธุรการ  งานพัสดุ

งานวิจัย งานประกันคุณภาพ งานบัญชี งานการเงิน ห้องปฏิบัติการ

ณกฤช พลศิริ
พนักงานบริหารงานทั่วไป

อนุพงษ์ มัดจุปะ
นักวิชาการเงินและบัญชี

อิงกมล วรจินดา
นักวิชาการศึกษา

ขรรชัย กลิ่นผกา
หัวหน้าสำานักงานเลขานุการคณะฯ

ปรมินทร์ บุญเนตร
นักวิชาการศึกษา

อัธยา สระมูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สุวิชากร วุฒิพันธุ์
นักวิชาการพัสดุ

พัชนีย์ บุญใบ
นักวิชาการเงินและบัญชี

ปิยะวรรณ จันทมาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จันทร์เพ็ญ วรรณภัคดี
พนักงานธุรการ

อรัญญา แสนโสภา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นันท์นภัสร์ สาตร์พรหม
บุคลากร

อรฉัตร รัชโพธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พัชรพร หวานขม
นัก่วิเคราะห์นโยบายและแผน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานเลขาฯคณบดี งานบัณฑิตศึกษา

กาญจนา ปัจชัย
พนักงานธุรการ
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ชิตพล พลโสดา
นักวิชาการศึกษา

อนุชา เหล่าโพธิ์
เจ้าหน้าที่อัดสำาเนา

ลัดดาวรรณ  ศรีษะพล
แม่บ้าน

อนุรักษ์ มะระโช
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

บุษบา บุตรดา
นักวิชาการศึกษา

ณัฐธัญ สิทธิจันทร์
พนักงานขับรถ

ณัฐพงษ์ สุขวิเศษ
นักการภารโรง

อานนท์ ชาวะหา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

พิชิตชัย เวียงคำา
นักกิจการนิสิต

สมพร สีพลมาศ
แม่บ้าน

เกษร  อรทัย
แม่บ้าน

จันทร์ทิพย์ โยธะคง
แม่บ้าน

ณัฐพงศ์ โหรากุล
นักประชาสัมพันธ์

เสาวลักษณ์ ธารีพุฒ
นักกิจการนิสิต

นภาพร โยธะคง
แม่บ้าน

คมสันต์  พรกุณา
นักการภารโรง

นรฤษ ราวะรินทร์
นักวิชาการศึกษา

โปร่ง แก้วบูโฮม
พนักงานขับรถ

สุริโย ทวิเลิศ
นักการภารโรง

ปริญญา ศิริมนตรี
นักวิชาการโสดทัศนศึกษา

งานวิชาการ  งานพัฒนานิสิต

งานคอมพิวเตอร์และประชาสัมพันธ์

งานยานยนต์  อัดสำาเนา  พนักงานทำาความสะอาด  นักการภารโรง

หน่วยงานภายในคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  

และหมายเลขโทรศัพท์

ชื่อหน่วยงาน 
เบอร์โทรศัพท์ 

ภายใน เบอร์ตรง โทรสาร 
คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 7376 - - 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 7377 - - 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 7381 - - 

- งานบัณฑิตศึกษา 7381 043-970763 043-970763 
- งานวิจัย 7381   

ส านักงานเลขานุการคณะ 7380 043-970753 043-970753 
- หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ 7378   
- งานการเงินและบัญชี 7380 - - 
- งานพัสดุ 7380   
- งานสารบรรณ 7378 - - 
- งานบุคคล 7378 - - 
- งานยานยนต์ 7380 - - 
- งานแผนและงบประมาณ 7375 - - 
- เลขานุการคณบดี 7375   
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 7375 - - 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต 7312 - - 
- ฝ่ายพัฒนานิสิต 7310 043-970754 043-970754 
- ฝ่ายวิชาการ 7313 - - 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 7305 - - 
- งานประชาสัมพันธ์ 7305 - - 

ห้องโสตทัศนศึกษา 6300 - - 
ห้องสตูดิโอ 7367 - - 
 

7374

7374

7379

7371
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ที่ หลักสูตรและสาขาวิชา 
ระดับการศึกษา 

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 
1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ท่องเที่ยว    

2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรม    

3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)    

4 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

   

5 หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม 

   

 

ด้านการเรียนการสอน

หลักสูตร จำานวนนิสิตหรือศิษย์เก่าได้รับรางวัล/ผลงานนิสิต

นิสิต
จ านวนนิสิตระดับปริญญาตรี  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  ประจ าปีการศึกษา  2556 
 

ชั้นป ี
จ านวนนิสิตระดับปริญญาตรี 

รวม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) 
ระบบปกติ ระบบพิเศษ ระบบปกติ ระบบพิเศษ 

ปีที่ 1 644 1 46 - 691 
ปีที่ 2 416 3 27 - 446 
ปีที่ 3 302 2 3 - 307 
ปีที่ 4 88 22 9 - 119 

ปีที่ 5 ขึ้นไป 38 14 1 - 53 
รวมทั้งสิ้น 1,616 

 
จ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  ประจ าปีการศึกษา  2556 
 

ชั้นป ี
จ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

รวม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   
ระบบปกติ ระบบพิเศษ ระบบปกติ ระบบพิเศษ 

ปีที่ 1 6 - - 16 22 
ปีที่ 2 - - - 14 14 
ปีที่ 3 - - - - - 
ปีที่ 4 - - - - - 

ปีที่ 5 ขึ้นไป 6 - - - 6 
รวมทั้งสิ้น 42 

 
 

ชื่อ – นามสกุล ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ สถานที่ วัน / เดือน / ปี 
1.นายโอฬาร  อุทรักษ์ 
2.นายจักรพันธ์  สุวรรณศรี 
3.นายนิวัติ  อ่ิมส าอางค์ 

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวด
แกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง 
ดอกไม้สด ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ ศิลปาชีพ
บางไทร ก้องไกลทั่วโลก  

ณ โรงแรมแกรนด์  
เมอร์เคียว กรุงเทพ  
ฟอร์จูน 

1 สิงหาคม 2556 

นายไพรวรรณ  จันทดี รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 การประกวด
แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25  
สาขาการจัดดอกไม้ 

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานภาค 6 ขอนแก่น 

16-17 สิงหาคม 
2556 

1.นายนฤเบศร์  ข าขันมะณี 
2.นางสาวพรรณภา  วงษ์ไชย 
3.นายศตวรรษ  สุวรรณไตรย์ 

โล่เกียรติคุณตัวแทนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในการโต้วาทีเรื่อง
ท่องเที่ยวไทยจะอยู่อย่างไร หากไร้การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ์  กรุงเทพมหานคร 

18 สิงหาคม  
2556 

นายบดินทร์นนท์  รัตนา รางวัลชมเชย จากการประกวดแข่งขัน 
การแสดงบทบาทสมมติเป็นมัคคุเทศก์ 
“ชวนเที่ยวบ้านเกิด” 

ณ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 

19 สิงหาคม 
2556 

1.นายกิตติพงษ์  เผ่าฉนวน 
2.นางสาวนาตยา  ศาลาแก้ว 
3.นางสาวสิตานัน  พันทอง 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด
รางวัลบุรฉัตรไชยากร ครั้งที่ 3 การแข่งขัน
ตอบค าถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยว 
การโรงแรม และธุรกิจการบิน ในหัวข้อ 
“เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยว” 

ณ หอประชุมเฉลิมพระ
เกียรติ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ INDA OPEN 
HOUSE 2013 

6 กันยายน 2556 

1.ศิริลักษ์  เรืองศรีมั่น 
2.นายศรัทธาวุฒิ  มลสิน 
3.นายวีระพล  แพงพิศาล 
4.นายนัฐชัย  เขียวชอุ่ม 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันผสม
เครื่องดื่ม ในงานสัปดาห์วิชาการด้านการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

ณ คณะการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

5 กันยายน 2556 

1.นายโอฬาร  อุทรักษ์ 
2.นายจักรพันธ์  สุวรรณศรี 
3.นายพงษ์นรินทร์  มีมานะ 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
ประกวดงานฝีมือจัดดอกไม้  ในงาน
สัปดาห์วิชาการด้านการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

ณ คณะการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

5 กันยายน 2556 

1.นางสาวนาตยา  ศาลาแก้ว 
2.นางสาวสิตานัน   พันทอง 
3.นายกิตติพงษ์  เผ่าฉนวน 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบ
ค าถามด้านการท่องเที่ยว ในงานสัปดาห์
วิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

ณ คณะการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

5 กันยายน 2556 

1.นายบริพัตร  ก๋องดี 
2.นาสาวเนาวรัตน์  ศรีประเสริฐ 
3.นางสาวอังคเรศน์  วันเอ็ด 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบ
ค าถามด้านการท่องเที่ยว ในงานสัปดาห์
วิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

ณ คณะการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

5 กันยายน 2556 
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ชื่อ – นามสกุล ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ สถานที่ วัน / เดือน / ปี 
1.นางสาวกนกนาฎ   เหล่าแสลง 
2.นางสาวดวงใจ  สีมาทอง 
3.นางสาวธนิฎฐา  ลาจ้อย 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันตอบ
ค าถามด้านการท่องเที่ยว ในงานสัปดาห์
วิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

ณ คณะการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

5 กันยายน 2556 

นางสาวอมรรัตน์  ทะนันหา รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเล่า
เรืองประสบการณ์ จิตสาธารณะ เสียสละ 
บริการ ในงานสัปดาห์วิชาการด้านการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

ณ คณะการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

5 กันยายน 2556 

1.Mr.Sann  Raksmey 
2.Mr.Sapheak  Len 
3.Mr.Rose  Mek 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ
ในงานสัปดาห์วิชาการด้านการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 

ณ คณะการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

5 กันยายน 2556 

นายชยุตม์  ชูปฏิบัติ รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขัน
ประกวดคลิปวีดีโอ “ท่องเที่ยวเมืองไทย 
ใกล้บ้านของฉัน” ในงานสัปดาห์วิชาการ
ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

ณ คณะการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

5 กันยายน 2556 

1.นายจตุรงค์  มะยะโรวาส 
2.นายคะนอง  ศรีพล 

รางวัลเหรียญทองแดง ประเภท Thai 
Fusion Cuisine  จากงานแสดงศิลปะการ
ให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

ณ มหกรรมงานแสดง
ศิลปะการให้บริการเพ่ือ
การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม เชียงใหม่ 
Chiangmai Hotel & 
Tourism Expo 2013 

30 กันยายน 
2556 

 

จำานวนนิสิตหรือศิษย์เก่าได้รับรางวัล/ผลงานนิสิต บทความวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ  ปีการศึกษา  2555

ชื่อ – นามสกุล ผลงาน 
นางสาววรากรณ์    ใจน้อย การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ เขตเทศบาล

ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. วารสารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ปีที่ 8 ฉบับที่ 23 ประจ าเดือน
มกราคม - มีนาคม พ.ศ.2556. 

นางธราธร   บุ้งทอง ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรกับ
ประสิทธิผลการท างานเป็นทีมของบริษัทน าเที่ยวใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วารสารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ปีที่ 7 ฉบับที่ 22 ประจ าเดือนตุลาคม - 
ธันวาคม พ.ศ.2555. 

นางสาวนาฎวดี    เจือจันทร์ ผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยต่อสิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ กรณีศึกษา ต าบลแม่แรม 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ปีที่ 8 ฉบับที่ 23 ประจ าเดือนมกราคม 
- มีนาคม พ.ศ.2556 

นายกฤตนพัฒน์   สิงห์สีโว ผลกระทบของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีต่อความจงรักภักดี
ของบริษัทน าเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. ปีที่ 8 
ฉบับที่ 23  ประจ าเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ.2556.   

นางสาวปารวี   ภูวันนา อิทธิพลของการจ่ายค่าตอบแทนที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานสายการบินต้นทุนต่ าในประเทศ. วารสารการบัญชี
และการจัดการ  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 
2556 

นางศุภางค์ นันตา ผลกระทบของกลยุทธ์นวัตกรรมบริการที่มีผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจสปา. นันทนา  อุ่นเจริญ และวิโรจน์ เจษาลักษณ์. 
International Journal of Business Strategy. June 8-10, 
2012. 

นายพรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ รูปแบบการมีส่วนร่วมของพหุภาคีในการจัดการงานประเพณีแห่
ผ้าขึ้นธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช. International Jounal of 
Asian Tourism Management. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2. ประจ าเดือน 
กันยายน 2554.    
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คณะ / ระดับการศึกษา / สาขาวิชา 
ผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) 

(1) 
ผู้ตอบ
แบบ 

ส ารวจ 
(2) 

ท างานแล้ว  
(3) 

ท างานแล้วและ
ก าลังศึกษาต่อ  

(4) 

ยังไม่ได้ท างานและ
ไม่ได้ศึกษาต่อ  

(5) 

ก าลังศึกษาต่อ  
(6) 

ร้อยละการได้งาน
ท า 

[(3)+(4)]/(2)*100 
ชาย หญิง รวม จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 116 474 590 584 543 92.98 11 1.88 26 4.45 4 0.68 554 94.86 
ปริญญาตรี 116 469 585 579 538 92.92 11 1.90 26 4.49 4 0.69 549 94.82 
การท่องเที่ยวและโรงแรม 1 1 2 1 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 
การจัดการการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 2 7 9 9 7 77.78 2 22.22 0 0.00 0 0.00 9 100.00 

การท่องเที่ยวและการโรงแรม 113 460 573 568 529 93.13 9 1.58 26 4.58 4 0.70 538 94.72 
การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม 0 1 1 1 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 
ปริญญาโท 0 3 3 3 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 100.00 
การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม 0 3 3 3 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 100.00 
ปริญญาเอก 0 2 2 2 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 
การจัดการการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 0 2 2 2 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 

รวมทั้งหมด 116 474 590 584 543 92.98 11 1.88 26 4.45 4 0.68 554 94.86 
 

วัน / เดือน / ปี โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 
18-20 ม.ค. 2556 โครงการทัศนศึกษา เส้นทางนครปฐม-กาญจนบุรี –

สมุทรสงคราม 
616,120 

24-27 ม.ค. 2556 โครงการทัศนศึกษาเส้นทางพิษณุโลก สุโขทัย ลพบุรี 
อยุธยา 

453,600 

16 ก.พ. 2556 โครงการบรรยายพิเศษ “การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : จาก
ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ”  

12,800 

13-16 ก.พ. 2556 โครงการศึกษาเรียนรู้ในสถานประกอบการจริง ครั้งที่ 1 
ปีการศึกษา 2555 

127,140 

17 ก.พ. 2556 โครงการ บรรยายพิเศษเรื่อง การตลาดแนวใหม่ผ่าน 
Social Media ส าหรับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 

9,980 

4-6 พ.ค. 2556 โครงการฝึกปฏิบัตินอกสถานที่เส้นทางบุรีรัมย์ 
นครราชสีมา และกรุงเทพมหานคร 

143,660 

10 พ.ค. 2556 โครงการอบรมให้ความรู้และการบริการเรื่องไวน์ 3,920 
12 พ.ค. 2556 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการท าเบเกอร์รี่ (ขนมปัง) 36,300 
25 มิ.ย. 2556 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ประเด็นการจัดการความรู้ : กระบวนการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2,100 

8-9 ก.ค. 2556 
16-17 ก.ค. 2556 

โครงการศึกษาดูงานโรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา 
ออคิด จังหวัดขอนแก่น เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิต  

665,040 

12-16 ก.ค. 2556 
19-23 ก.ค. 2556 
26-30 ก.ค. 2556 
16-20 ส.ค. 2556 

โครงการฝึกปฏิบัตินอกสถานที่เส้นทางล าปาง ล าพูน 
และเชียงใหม่ 

2,200,200 

13 ก.ค. 2556 โครงการ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : 
จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ” 

18,400 

22 ก.ค. 2556 โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาหาร
และขนมไทย และนาฎศิลป์ไทย เพื่อการท่องเที่ยว 

34,576 

15-16 ส.ค. 2556 โครงการทัศนศึกษามิวเซี่ยมสยาม : พิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้ (Museum Siam) นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

179,800 

23-25 ส.ค. 2556 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ทัศนสึกษาเส้นทาง
นครปฐม กาญจนบุรี และสมุทรสงคราม 

525,240 

26 ส.ค. 2556 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวดในสปาเพื่ออนุรักษ์ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

20,000 

31 ส.ค.-2 ก.ย. 2556 
14-16 ก.ย. 2556 

โครงการฝึกปฏิบัตินอกสถานที่เส้นทางบุรีรัมย์ 
นครราชสีมา และกรุงเทพมหานคร 

438,240 

31 ส.ค. 2556 โครงการฝึกปฏิบัติการการจัดน าเที่ยวต่างประเทศ 72,920 

ระดับวุฒิการศึกษา จ านวนอาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 
ระดับปริญญาตรี / ต ่ากว่าปริญญาตรี 2 5.56 
ระดับปริญญาโท 27 75.00 
ระดับปริญญาเอก 7 19.44 
 
 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร จ ำนวนอำจำรย์ คิดเป็นร้อยละ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 2.78 
รองศาสตราจารย์ - - 
ศาสตราจารย์ - - 
 

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำาหรือประกอบอาชีพอิสระ 

ภายในระยะเวลา 1 ปี ประจำาปีการศึกษา 2555-2556

โครงการ / กิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน

ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาตรี  ปริญญาโท  หรือปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ที่ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์
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วัน / เดือน / ปี โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 
7-8 ก.ย. 2556 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแต่งหน้าท าผมเพ่ือ

พัฒนาบุคลิกภาพ” 
25,600 

13-15 ก.ย. 2556 โครงการทัศนศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมประเทศ 
เพ่ือนบ้าน เส้นทางประเทศกัมพูชา 

256,500 

20 ก.ย. 2556 โครงการบรรยายพิเศษ “แนวโน้มการแข่งขันของธุรกิจ
ท่องเที่ยวและโรงแรมในยุค AEC : กลยุทธ์การเอาชนะ
คู่แข่ง” 

19,200 

21-23 ก.ย. 2556 โครงการทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ ส าหรับนิสิต
สาขาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (หลักสูตร
นานาชาติ)  

300,000 

22 ก.ย. 2556 โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง Social Media for 
Traveling Business 

9,980 

28-29 ก.ย. 2556 โครงการศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
ส าหรับนิสิตสาขาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

91,000 

 

 

วัน / เดือน / ปี ท่ีจัด ชื่อโครงการ สถานที่ งบประมาณ 
(บาท) 

3-8 ม.ค. 2556 โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และแลกเปลี่ยนพัฒนาองค์ความรู้ศิษย์เก่า 
เส้นทางท่ี 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สถานประกอบการในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

24,060 

6-8 ม.ค. 2556 โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และแลกเปลี่ยนพัฒนาองค์ความรู้ศิษย์เก่า 
เส้นทางท่ี 2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สถานประกอบการใน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

18,320 

8-10 ม.ค. 2556 โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และแลกเปลี่ยนพัฒนาองค์ความรู้ศิษย์เก่า 
เส้นทางท่ี 3 กรุงเทพมหานคร 

สถานประกอบการใน
กรุงเทพมหานคร 

25,500 

8-9 ม.ค. 2556 โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และแลกเปลี่ยนพัฒนาองค์ความรู้ศิษย์เก่า 
เส้นทางท่ี 4 ภาคใต้ 

สถานประกอบการใน ภาคใต้ 10,000 

3-4 ก.พ. 2556 โครงการเลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

ณ หอประชุมเคียงคะคาง   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

5,000 

5-10 ก.พ. 2556 โครงการกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 18 ณ สนามกีฬา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

110,000 

8-10 ก.พ. 2556 โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของ
นิสิตชมรมประชาสัมพันธ์ 

ณ บ้านกุดร่อง ต.ท่าขอนบาง 
อ.กันทรวิชัย  
จ.มหาสารคาม 

10,000 

10 ก.พ. 2556 โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นนิสิต 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ดี 

ณ ห้อง TH-204 คณะการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

7,400 

12 ก.พ. 2556 โครงการท าความดีถวายพระเจ้าอยู่หัว 
 ด้วยการบริจาคโลหิต 

ณ โถงชั้น 1 อาคารคณะการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

ไม่ขอเบิกจ่าย
งบประมาณ 

16-17 ก.พ. 2556 โครงการอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษเพ่ือ
เตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

ณ ห้อง TH-204 คณะการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

6,300 

20 ก.พ. – 30 ก.ย. 
2556 

โครงการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพที่ดี ลานกีฬาบริเวณโดยรอบอาคาร
คณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

20,000 

26 ก.พ. 2556  โครงการรณรงค์การแต่งกาย มารยาท  
และระเบียบวินัยนิสิต 

อาคารคณะการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 

15,000 

2 มี.ค. 2556 โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 
2555 

ณ ห้อง TH-204 คณะการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

56,800 

11 มี.ค. 2556 โครงการ Partu Night (Bye Nior) ณ อาคารคณะการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 

20,000 

12-15 มี.ค. 2556 โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านกิจกรรมการนิสิต  

ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยนครพนม และ
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

197,180 

โครงการ / กิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน

โครงการ / กิจกรรมพัฒนานิสิต

 

ด้านกิจกรรมพัฒนานิสิต20



วัน / เดือน / ปี ท่ีจัด ชื่อโครงการ สถานที่ งบประมาณ 
(บาท) 

3-8 ม.ค. 2556 โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และแลกเปลี่ยนพัฒนาองค์ความรู้ศิษย์เก่า 
เส้นทางท่ี 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สถานประกอบการในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

24,060 

6-8 ม.ค. 2556 โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และแลกเปลี่ยนพัฒนาองค์ความรู้ศิษย์เก่า 
เส้นทางท่ี 2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สถานประกอบการใน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

18,320 

8-10 ม.ค. 2556 โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และแลกเปลี่ยนพัฒนาองค์ความรู้ศิษย์เก่า 
เส้นทางท่ี 3 กรุงเทพมหานคร 

สถานประกอบการใน
กรุงเทพมหานคร 

25,500 

8-9 ม.ค. 2556 โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และแลกเปลี่ยนพัฒนาองค์ความรู้ศิษย์เก่า 
เส้นทางท่ี 4 ภาคใต้ 

สถานประกอบการใน ภาคใต้ 10,000 

3-4 ก.พ. 2556 โครงการเลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

ณ หอประชุมเคียงคะคาง   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

5,000 

5-10 ก.พ. 2556 โครงการกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 18 ณ สนามกีฬา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

110,000 

8-10 ก.พ. 2556 โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของ
นิสิตชมรมประชาสัมพันธ์ 

ณ บ้านกุดร่อง ต.ท่าขอนบาง 
อ.กันทรวิชัย  
จ.มหาสารคาม 

10,000 

10 ก.พ. 2556 โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นนิสิต 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ดี 

ณ ห้อง TH-204 คณะการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

7,400 

12 ก.พ. 2556 โครงการท าความดีถวายพระเจ้าอยู่หัว 
 ด้วยการบริจาคโลหิต 

ณ โถงชั้น 1 อาคารคณะการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

ไม่ขอเบิกจ่าย
งบประมาณ 

16-17 ก.พ. 2556 โครงการอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษเพ่ือ
เตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

ณ ห้อง TH-204 คณะการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

6,300 

20 ก.พ. – 30 ก.ย. 
2556 

โครงการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพที่ดี ลานกีฬาบริเวณโดยรอบอาคาร
คณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

20,000 

26 ก.พ. 2556  โครงการรณรงค์การแต่งกาย มารยาท  
และระเบียบวินัยนิสิต 

อาคารคณะการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 

15,000 

2 มี.ค. 2556 โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 
2555 

ณ ห้อง TH-204 คณะการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

56,800 

11 มี.ค. 2556 โครงการ Partu Night (Bye Nior) ณ อาคารคณะการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 

20,000 

12-15 มี.ค. 2556 โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านกิจกรรมการนิสิต  

ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยนครพนม และ
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

197,180 

วัน / เดือน / ปี ท่ีจัด ชื่อโครงการ สถานที่ งบประมาณ 
(บาท) 

13 พ.ค. 2556 โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่ดี 

ณ ห้อง TH-204 อาคารคณะ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

ไม่เบิกจ่าย
งบประมาณ 

13 พ.ค. 2556 โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษ
ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ณ ห้อง TH-204 อาคารคณะ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

ไม่เบิกจ่าย
งบประมาณ 

2 มิ.ย. 2556 โครงการปฐมนิเทศและสานสัมพันธ์
ผู้ปกครองนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2556 

1) ณ หอประชุมเคียงคะคาง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
2) ณ อาคารคณะการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 

102,450 

8 มิ.ย. 2556 โครงการแนะแนววิชาชีพสายการท่องเที่ยว
และการโรงแรมกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

ณ ห้องประชุมแม่น้ าของ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

17,400 

8-9 มิ.ย. 2556 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และปรับพื้น
ภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียน ส าหรับนิสิตชั้น
ปีที่ 1 สาขาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
 

ณ อาคารคณะการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 

45,000 

11-14 มิ.ย. 2556 โครงการรับน้องประชุมเชียร์คณะการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม ปีการศึกษา 
2556 

ณ หอประชุมเคียงคะคาง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขต
พ้ืนที่ในเมือง) 

23,000 

15 มิ.ย. – 30 ก.ย. 
2556 

โครงการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพการจัดน า
เที่ยว 

- 184,700 

22 มิ.ย. 2556 โครงการประกวดดาว-เดือน ประจ าปี
การศึกษา 2556 

ณ หอประชุมเคียงคะคาง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
(เขตพ้ืนที่ในเมือง) 

20,000 

22-23 มิ.ย. 2556 โครงการอบรมความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา และหลักการจัดโครงการ
อย่างถูกต้องส าหรับนักกิจกรรม 

ณ อาคารคระการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 

14,800 

29 มิ.ย. 2556 โครงการ Fresh day and freshy night 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปี
การศึกษา 2556 

ณ อาคารพละศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
(เขตพ้ืนที่ขามเรียง) 

18,000 

30 มิ.ย. 2556 โครงการแนะแนววิชาชีพด้านการท่องเที่ยว
และการโรงแรม ประจ าปีการศึกษา 2556 

ณ ห้อง D 402 วิทยาลัย
การเมืองการปกครอง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ไม่เบิกจ่าย
งบประมาณ 

6-7 ก.ค. 2556 โครงการสอบสัมภาษณ์นิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 
2556 

ณ คณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

18,400 

12 ก.ค. 2556 โครงการแนะแนว ทุน กยศ. และวินัยนิสิต
พบน้องใหม่ 

ณ ห้อง TH 204 อาคารคณะ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

5,000 

18 ก.ค. 2556 โครงการมอบทุนการศึกษานิสิต ประจ าปี
การศึกษา 2556 

ณ หอประชุมเคียงคะคาง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
(เขตพ้ืนที่ในเมือง) 

200,000 

โครงการ / กิจกรรมพัฒนานิสิต โครงการ / กิจกรรมพัฒนานิสิต
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วัน / เดือน / ปี ท่ีจัด ชื่อโครงการ สถานที่ งบประมาณ 
(บาท) 

18 ก.ค. 2556 โครงการพิธีไหว้ครู คณะการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม ประจ าปีการศึกษา 2556 

ณ หอประชุมเคียงคะคาง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
(เขตพ้ืนที่ในเมือง) 
 

20,000 

27-28 ก.ค. 2556 โครงการพัฒนาความรู้ด้านการถ่ายภาพเพ่ือ
การท่องเที่ยว รุ่นที่ 5 “คนรุ่นใหม่ เที่ยวไป 
เรียนรู้ไป สร้างสรรค์สังคม” 

1)ณ บ้านจ ารุง ต.เนินฆ้อ  
อ.แกลง จ.ระยอง 
2) ณ สวนรุกขชาติเพ  ต.เพ  
อ.เมือง จ.ระยอง 

56,000 

29 ก.ค. 2556 โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ศิษย์เก่า  
เส้นทางท่ี 5 

ณ จังหวัดเชียงใหม่ ไม่ขอเบิกจ่าย
งบประมาณ 

31 ก.ค.–1 ส.ค. 2556 โครงการส่งนิสิตเข้าร่วมประกวดแกะสลัก
ผัก ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด 

ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 
ชั้น 3 โรงแรมเกรนด์ เมอร์เคียว 
กรุงเทพ ฟอร์จูน 

42,040 

2-9 ส.ค. 2556 โครงการจิตอาสาชบาบาน ช่วยเหลืองาน
คณะ 

ณ คณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

ไม่ขอเบิกจ่าย
งบประมาณ 

7-9 ส.ค. 2556 โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ศิษย์เก่า  
เส้นทางท่ี 2  

ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และ
กรุงเทพมหานคร 

28,500 

5-9 ส.ค. 2556 โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ศิษย์เก่า  
เส้นทางท่ี 3 

ณ จังหวัดภูเก็ต 43,480 

6-9 ส.ค. 2556 โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ศิษย์เก่า  
เส้นทางท่ี 4 

ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 26,740 

16-17 ส.ค. 2556 โครงการสนับสนุนนิสิตเข้าแข่งขันประกวด
ฝีมือแรงงาน ระดับภาค 

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
ภาค 6 ขอนแก่น 

15,480 

17-18 ส.ค. 2556 โครงการเข้าร่วมแข่งขันการโต้วาทีในหัวข้อ 
“การท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่อาเชี่ยน” 

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ 
สิริกิตริ์ กรุงเทพฯ 

29,000 

28 ส.ค. 2556 โครงการ Big cleaning Day ณ คณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

9,850 

30 ส.ค. 2556 โครงการ Fancy Night Party  ณ หอประชุมเคียงคะคาง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

14,000 

4-9 ก.ย. 2556 โครงการจิตอาสาชบาบาน ช่วยเหลืองาน
คณะ 

ณ คระการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

ไม่ขอเบิกจ่าย
งบประมาณ 

12 ก.ย. 2556 โครงการท าความดีถวายพระเจ้าอยู่หัว ด้วย
การบริจาคโลหิต 

ณ โถงชั้น 1 อาคารคณะการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

ไม่ขอเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 

 

วัน / เดือน / ปี ท่ีจัด ชื่อโครงการ สถานที่ งบประมาณ 
(บาท) 

18 ก.ค. 2556 โครงการพิธีไหว้ครู คณะการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม ประจ าปีการศึกษา 2556 

ณ หอประชุมเคียงคะคาง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
(เขตพ้ืนที่ในเมือง) 
 

20,000 

27-28 ก.ค. 2556 โครงการพัฒนาความรู้ด้านการถ่ายภาพเพ่ือ
การท่องเที่ยว รุ่นที่ 5 “คนรุ่นใหม่ เที่ยวไป 
เรียนรู้ไป สร้างสรรค์สังคม” 

1)ณ บ้านจ ารุง ต.เนินฆ้อ  
อ.แกลง จ.ระยอง 
2) ณ สวนรุกขชาติเพ  ต.เพ  
อ.เมือง จ.ระยอง 

56,000 

29 ก.ค. 2556 โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ศิษย์เก่า  
เส้นทางท่ี 5 

ณ จังหวัดเชียงใหม่ ไม่ขอเบิกจ่าย
งบประมาณ 

31 ก.ค.–1 ส.ค. 2556 โครงการส่งนิสิตเข้าร่วมประกวดแกะสลัก
ผัก ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด 

ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 
ชั้น 3 โรงแรมเกรนด์ เมอร์เคียว 
กรุงเทพ ฟอร์จูน 

42,040 

2-9 ส.ค. 2556 โครงการจิตอาสาชบาบาน ช่วยเหลืองาน
คณะ 

ณ คณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

ไม่ขอเบิกจ่าย
งบประมาณ 

7-9 ส.ค. 2556 โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ศิษย์เก่า  
เส้นทางท่ี 2  

ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และ
กรุงเทพมหานคร 

28,500 

5-9 ส.ค. 2556 โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ศิษย์เก่า  
เส้นทางท่ี 3 

ณ จังหวัดภูเก็ต 43,480 

6-9 ส.ค. 2556 โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ศิษย์เก่า  
เส้นทางท่ี 4 

ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 26,740 

16-17 ส.ค. 2556 โครงการสนับสนุนนิสิตเข้าแข่งขันประกวด
ฝีมือแรงงาน ระดับภาค 

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
ภาค 6 ขอนแก่น 

15,480 

17-18 ส.ค. 2556 โครงการเข้าร่วมแข่งขันการโต้วาทีในหัวข้อ 
“การท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่อาเชี่ยน” 

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ 
สิริกิตริ์ กรุงเทพฯ 

29,000 

28 ส.ค. 2556 โครงการ Big cleaning Day ณ คณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

9,850 

30 ส.ค. 2556 โครงการ Fancy Night Party  ณ หอประชุมเคียงคะคาง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

14,000 

4-9 ก.ย. 2556 โครงการจิตอาสาชบาบาน ช่วยเหลืองาน
คณะ 

ณ คระการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

ไม่ขอเบิกจ่าย
งบประมาณ 

12 ก.ย. 2556 โครงการท าความดีถวายพระเจ้าอยู่หัว ด้วย
การบริจาคโลหิต 

ณ โถงชั้น 1 อาคารคณะการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

ไม่ขอเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 

 

โครงการ / กิจกรรมพัฒนานิสิต โครงการ / กิจกรรมพัฒนานิสิต
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ชื่อ – สกลุ ชื่อทุน มูลค่าทุน จ านวนทุน รวมเป็นเงิน 
นายชัยวัฒน์  ค าแก้ว ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุน

ทรัพย์ 
5,000 1 5,000 

นายสุทธิชัย  สร้อยสุข ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ 

5,000 1 5,000 

นางสาวศิริลักษณ์  ไชยบุตร ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ 

5,000 1 5,000 

นางสาวศิรินภา  ลอยมา ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ 

5,000 1 5,000 

นางสาวอนิลฐิตา  ละอองค า ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ 

5,000 1 5,000 

นางสาววันวิสาข์  สารทักษิณ ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ 

5,000 1 5,000 

นางสาวสุพัตรา  สกุลไทย ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ 

5,000 1 5,000 

นางสาวเพ็ญพักตร์   
อินทรประเสริฐ 

ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ 

5,000 1 5,000 

นางสาวนาตยา  ศาลาแก้ว ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ 

5,000 1 5,000 

นางสาวจิรารัตน์  พัศดร ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ 

5,000 1 5,000 

นายอชิร  ทองใสสด ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ 

5,000 1 5,000 

นางสาวกนกนาฎ  เหล่าแสลง ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ 

5,000 1 5,000 

นางสาวบูชิตา  สมนาค ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ 

5,000 1 5,000 

นางสาวสิตานัน  พันทอง ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ 
 

5,000 1 5,000 

Mr.Sann  Raksmey ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ 

5,000 1 5,000 

นายกิตติพงษ์  เผ่าฉนวน ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ 

5,000 1 5,000 

นางสาวพรพรรณ  ชัดกระโทก ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ 

5,000 1 5,000 

นางสาวมาริสา  หาญลี ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ 

5,000 1 5,000 

ชื่อ – สกลุ ชื่อทุน มูลค่าทุน จ านวนทุน รวมเป็นเงิน 
นางสาวดวงใจ  สีมาทอง ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุน

ทรัพย์ 
5,000 1 5,000 

นางสาวอินทร์ชญาณ์  นันทพรหม ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ 

5,000 1 5,000 

นายอนุชา  ฟ้าคุ้ม ทุนนักกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 5,000 1 5,000 
นางสาวสมใจ  ประนม ทุนนักกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 5,000 1 5,000 
นางสาวดลนภา  ก ามหาวงษ์ ทุนนักกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 5,000 1 5,000 
นายฉัตรถวุฒิ  เชาว์สูงเนิน ทุนนักกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 5,000 1 5,000 
นางสาวกุณฑลี  โทขนาด ทุนนักกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 5,000 1 5,000 
นางสาวศรีวิกร  แพนลิ้นฟ้า ทุนนักกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 5,000 1 5,000 
นางสาวอุไรวรรณ  นูกระโทก ทุนนักกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 5,000 1 5,000 
นางสาวศิริลักษณ์  เรืองศรีมั่น ทุนนักกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 5,000 1 5,000 
นางสาวนัดดาศิริ  ไพรศรี ทุนนักกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 5,000 1 5,000 
นางสาวดุจฤทัย  ฝ่ายสะพือ ทุนนักกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 5,000 1 5,000 

นางสาวยุวดี   น้อยหลุบเหลา ทุนนักกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 5,000 1 5,000 

นายชิษณุพงศ์  สิงห์นาแพง ทุนนักกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 5,000 1 5,000 

นางสาวนฤมล  กาฬพันธ์ ทุนนักกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 5,000 1 5,000 

นางสาวแค็ทริยา  พรมพิมพ์ ทุนนักกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 5,000 1 5,000 

นางสาวศิริญญา  หงส์ค าดี ทุนนักกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 5,000 1 5,000 

นางสาวอนุสรา  สงครินทร์ ทุนนักกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 5,000 1 5,000 

นางสาวสุภาภรร์  เภาพิชญกุล ทุนนักกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 5,000 1 5,000 

นางสาวเกตุวดี  ฉายาประเสริฐ ทุนนักกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 5,000 1 5,000 

นางสาวนุศรา  วงศรีเทพ ทุนนักกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 5,000 1 5,000 

นายชยุตม์   ชูปฏิบัติ ทุนนักกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 5,000 1 5,000 

ทุนการศึกษาของนิสิต (รายปี) ทุนการศึกษาของนิสิต (รายปี)
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ด้านการวิจัย  นวัตกรรม  และงานสร้างสรรค์

ชื่อโครงการ ประเภทงบประมาณ (จ านวน) ผู้วิจัย / ผู้ร่วมวิจัย งบแผ่นดิน งบเงินรายได้ ภายนอก 
แนวทางการยกระดับศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมมูลค่าของการ
ท่องเที่ยว จังหวัดมหาสารคาม 

- 50,000 - 1)นางสาวลินจง  โพชารี 

การบริการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 
ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ใน
จังหวัดภูเก็ต 

- 70,000 - 1)นายธีรมิตร  จันทร์สิงห์ 
2)นายหริรักษ์  จันทิมะ 

ผลของคุณภาพการบริการการท่องเที่ยว
ที่มีต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวในเทศกาลประเพณีแห่
เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี 

- 47,000 - 1)นางกันฑิมาลย์  จินดาประเสิรฐ 
2)นางสาวพัทธ์ธีรา  จินดาประเสริฐ 

การวิเคราะห์หลักสูตรด้านการท่องเที่ยว
และโรงแรมของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมี
การสอนวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและ
โรงแรมกับมาตรฐานสมรรถนะร่วม
วิชาชีพส าหรับการท่องเที่ยวอาเซียน 

- 30,000 - 1)นางธราธร  บุ้งทอง 
2)นางสาวณัฐณิตย์รดี  สวัสดิชีวิน 
3)นางนรฤษ  ราวะรินทร์ 

พลวัตของนิสิตคณะการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ต่อมาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพ
แผนกอาหารและเครื่องดื่ม ต าแหน่ง 
งานบริกรส าหรับการโรงแรมอาเซียน 

- 30,000 - 1)นายศิวดล  พัฒนาจักร 
2)นายกฤตนพัฒน์  สิงห์สีโว 

ความคาดหวังของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาต่อคุณลักษณะของ
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ที่ส่งเสริม
ให้เกิดความส าเร็จในการศึกษา : กรณี
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

- 30,000 - 1)นางสาวอิงกมล  วรจินดา 

รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาโฮมส
เตย์บ้านสีกาเหนือ จังหวัดหนองคาย 
เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืน 

- 80,000 - 1)นายเมษ์ธาวิน  พลโยธี 

การศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสโมสรนิสิตระดับปริญญาตรี กลุ่ม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

- 30,000 - 1)นางสาวพัชรพร  หวานขม 
2)นางสาวธราธร  บุ้งทอง  
3)นายอนุพงษ์  มัดจุปะ 
4)นางสาวบุษบา  บุตรดา 

ชื่อโครงการ ประเภทงบประมาณ (จ านวน) ผู้วิจัย / ผู้ร่วมวิจัย งบแผ่นดิน งบเงินรายได้ ภายนอก 
การศึกษาศักยภาพการให้บริการภายใน
อาคารผู้โดยสารและความพร้อมสู่ AEC 
กรณีศึกษา : ท่าอากาศนายขอนแก่น
และท่าอากาศยานอุดรธานี 

- 30,000 - 1)นางสาววรวลัญช์  ทาบุรี 
2)นางสาวนันท์นภัสร์  สาตร์พรหม 

การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
กรณีศึกษาพระบรมธาตุนาดูน อ าเภอ
นาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

- 65,000 - 1)นายภัทรวิทย์   ธีรภัคสิริ 
2)นายธเนศ  ศรีสถิต 
3)นายจรินทร์  ฟักประไพ 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนิสิตคณะการท่องเที่ยว
และการโรงแรม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

- 40,000 - 1)นางสาวบุษบา  บุตรดา 
2)นายภัทรวิทย์  ธีรภัคสิริ 
3)นางสาวเสาวลักษณ์  ธารีพุฒ 
4)นายพิชิตชัย  เวียงค า 
5)นายชิตพล  พลโสดา 

การศึกษาพฤติกรรมของผู้โดยสารชาว
ไทยที่มีต่อการให้บริการของสายการบิน
ต้นทุนต่ า กรณีศึกษาสายการบินแอร์
เอเชียและสายการบินนกแอร์ 

- 30,000 - 1)นางสาวอรวรรณ  อนันต์กีรติการ 
2)นางสาวชิชาญา  เล่ห์รักษา 

การพัฒนากลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบนฐาน
นิเวศวัฒนธรรมเชิงการท่องเที่ยว เขต
พ้ืนที่บ้านหนองเขื่อนช้าง จังหวัด
มหาสารคาม 

- 65,000 - 1)นายจรินทร์  ฟักประไพ 

การเปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจใน
การบริการโรงแรมและความคาดหวังใน
บริการของโรงแรมท่ีมีขนาดแตดต่างกัน 

- 30,000 - 1)นางสาวพิไลวรรณ  ชมภูป้อ 

โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพทาง
ทัศนศึกษาอิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

- 300,000 - 1)นางวิริยา  สีบุญเรือง 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 927,000
บาท 

-  

 

ด้านการวิจัย ด้านการวิจัย
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ชื่อผู้แต่ง / ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ / สิ่งพิมพ์ ว/ด/ป  ฉบับที่ลงบทความ 
1)นางสาววันทกาญจน์  
สีมาโรฤทธิ์ 
2)นางสาวสุวิชชา   
ศรีถาน 

การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการ
สืบสานมรดกภูมิปัญญาท่าร าของ
ผู้ไทย : กรณีศึกษาบ้านโคกโก่ง 
ต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  

 วารสารความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

 ฉบับที่ 25 ประจ าเดือน 
มกราคม-เมษายน 2556 

นางสาวมยุรี  นาสา Personal Space Behavior of 
Visitor in Outdoor 
Recreation Settings : A Case 
Study at Pha Taem, Pha 
Taem National Park, Ubon 
Ratchathani 

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
The 1st Annual Psu Phuket  
International Conference 
2012 

10-12  มกราคม 2556 

นางสาวพิไลวรรณ  ชมภู
ป้อ 

Factors Affecting Customer 
Satisfactions of A Local 
Hotel 

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
The 1st Annual Psu 
Phuket  International 
Conference 2012 

10-12  มกราคม 2556 

นางสาวภารดี   
ยโสธรศรีกุล 

อิทธิพลของการจ่ายค่าตอบแทน
ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานสายการบินต้นทุน
ต่ าในประเทศไทย 

วารสารการบัญชีและการ
จัดการ   
คณะการบัญชีและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม 
– ธันวาคม พ.ศ. 2556 

นางธราธร  บุ้งทอง แนวทางการบริหารจัดการของ
บริษัทน าเที่ยวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือสู่ความเป็น
มาตรฐานธุรกิจน าเที่ยว 
 

ประชุมวิชาการระดับชาติ   
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
ร่วมสมัย ครั้งที่ 2 

6 กันยายน 2556 

นางสาวลินจง  โพชาร ี แนวทางการยกระดับศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมมูลค่าและ
คุณค่าของการท่องเที่ยว จังหวัด
มหาสารคาม 

ประชุมวิชาการระดับชาติ   
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
ร่วมสมัย ครั้งที่ 2 

6 กันยายน 2556 

นายทรงพล  อุทัยสาร์ ค าศัพท์ในแบบเรียนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารส าหรับท่องเที่ยว 
กรณี ความหลากหลาย ความถ่ี 
และปริมาณค าศัพท์ 

ประชุมวิชาการระดับชาติ   
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
ร่วมสมัย ครั้งที่ 2 

6 กันยายน 2556 

ชื่อผู้แต่ง / ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ / สิ่งพิมพ์ ว/ด/ป  ฉบับที่ลงบทความ 
นายเมษ์ธาวิน  พลโยธี แนวทางการพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบชุมชนมี
ส่วนร่วม : กรณีศึกษาชุมชนบ้าน
ดอนมัน ต าบลขามเรียง อ าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

ประชุมวิชาการระดับชาติ   
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
ร่วมสมัย ครั้งที่ 2 

6 กันยายน 2556 

นางวิริยา  สีบุญเรือง เส้นทางทัศนศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
บนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนด้าน
การท่องเที่ยวยุคปัจจุบัน 

ประชุมวิชาการระดับชาติ   
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
ร่วมสมัย ครั้งที่ 2 

6 กันยายน 2556 

นางสาวโอชัญญา   
บัวธรรม 

SUSTAINABLE TOURISM 
MANAGEMENT PLAN FOR 
DON HOI LOT 

ประชุมวิชาการระดับชาติ   
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
ร่วมสมัย ครั้งที่ 2 

6 กันยายน 2556 

1)นายภัทรวิทย์  ธีรภัคศิริ 
2)ผศ.ธเนศ  ศรีสถิตย์ 
3)นายจรินทร์  ฟักประไพ 

การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน กรณีศึกษา พระบรมธาตุนา
ดูน อ าเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม 

ประชุมวิชาการระดับชาติ   
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
ร่วมสมัย ครั้งที่ 2 

6 กันยายน 2556 

 

ผลงานวิจัย  และบทความที่ตีพิมพ์ / เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ ผลงานวิจัย  และบทความที่ตีพิมพ์ / เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ
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ชื่อ – นามสกุล ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ สถานที ่ วัน / เดือน / ปี  
ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

1)นายปาณสาร    
ธูสรานนท์ 
2)นางสาวปารณีย์  บุญไชย 

โลจิสติกส์ท่องเที่ยวและการ
พัฒนาการท่องเที่ยวข้ามชายแดน
ไทย-ลาว : กรณีศึกษาจังหวัด
หนองคาย – นครเวียงจันทร์ 

ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา 
จังหวัดหนองคาย 

1 ตุลาคม 2555 

1)นายเฉลิมเกียรติ  
สุริยะวงศ์ 
2)นางสาวมยุรี  นาสา 
 

การประเมินสถานภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวนอุทยานชี
หลง จังหวัดมหาสารคาม 

ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา 
จังหวัดมหาสารคาม 

19 มีนาคม 2556 

 

วัน / เดือน / ปี โครงการ สถานที ่ งบประมาณ 
6 มี.ค. 2556 โครงการเสวนาภาษาวิจัย ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3  

อาคารคณะการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 

5,000 

31 พ.ค. 2556 โครงการเสวนาภาษาวิจัย ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3  
อาคารคณะการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 

5,000 

3 ก.ค. 2556 โครงการอบรมการใช้สถิติงานวิจัย
ของบุคลากร คณะการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา 
2556 

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3  
อาคารคณะการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 

15,600 

6 ก.ย. 2556 โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ 
“การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วม
สมัย ครั้งที่ 2” 

ณ อาคารคณะการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 

400,000 

 

ผลงานวิจัย  นวัตกรรม  และงานสร้างสรรค์ที่นำาไปใช้ประโยชน์

โครงการ / กิจกรรมที่สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย  นวัตกรรม  และงานสร้างสรรค์

 

ด้านบริการวิชาการ

วัน/เดือน/ปี ชื่อโครงการ สถานที่จัดโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
17  ม.ค. 2556 โครงการสัมมนาวิชาการ “ชุมชน

โบราณบ้านเชียงเหียน : จากมรดก
ประวัติศาสตร์สู่การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว” 

ณ ห้องประชุม 
แม่น้้าของ  
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมสาสตร์ 

106,800 อ.วิริยา  สีบุญเรือง 

27 ม.ค. 2556 โครงการอบรมมารยาทการ
รับประทานอาหารตะวันตก 

ห้องปฏิบัติการ
วิชาการบริการ
ภัตตาคารและการ 
จัดเลี้ยง  ชั้น 1 
อาคารคณะการ
ท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

ไม่ขอเบิกจ่าย
งบประมาณ 

อ.ทรงพล  อุทัยสาร์ 

11 ก.ค. 2556 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการ
ท้าอาหารตะวันตกจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 

ณ ห้องคหกรรม 
โรงเรียนมหาชัย
พิทยาคาร  
จังหวัดมหาสารคาม 

24,100 อ.รวินท์นิภา  จุลกิตติพันธ์ 

17 ส.ค. 2556 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการ
ท้าอาหารตะวันตกจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 
โรงเรียนสารคามพิทยาคม 

ณ ห้องปฏิบัติการ
ครัว ชั้น 1 อาคาร
คณะการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 

29,560 อ.รวินท์นิภา  จุลกิตติพันธ์ 

31 ส.ค. 2556 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการ
จัดการท่องเที่ยวนานาชาติ 

ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร 
จ.กาฬสินธุ์ 

39,460 อ.ทรงพล  อุทัยสาร์ 

2 ก.ย. 2556 โครงการ การสาธิตการท้าเบเกอรี่ 
ให้แก่ประชาชนท่าขอนยาง 

ณ โรงเรียนท่าขอน
ยาง อ.กันทรวิชัย  
จ.มหาสารคาม 

35,000 อ.ธีรมิตร  จันทร์สิงห์ 

27 ก.ย. 2556 โครงการให้ความรู้เรื่องภาษาอังกฤษ
และวัฒนธรรมที่แตดต่างของ
ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งเขา
หลวง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 

ณ องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลทุ่งเขา
หลวง อ.ทุ่งเขาหลวง 
จ.ร้อยเอ็ด 

26,720 อ.พิไลวรรณ  ชมภูป้อ 

27 ก.ย. 2556 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาบุคลิกภาพเพ่ืองานบริการ 

โรงเรียนนาดูนประชา
สรรพ์ อ.นาดูน  
จ.มหาสารคาม 

50,000 อ.ณัฐนิตย์รดี  สวัสดิชีวิน 

1 มี.ค. – 30 ก.ย. 
2556 

โครงการการจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม โดยชุมชน อ้าเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม 

-โรงเรียนนาดูน
ประชาสรรค์  
อ.นาดูน 
-ต้าบลนาดูน  
อ.นาดูน 
-ต้าบลกู่สันตรัตน์  
อ.นาดูน 

80,000 สาขาการจัดการท่องเที่ยว 

 

โครงการบริการวิชาการ
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ล ำดับที่ ผู้ด ำเนินกำร (วิทยำกร) หัวข้อเรื่อง วัน/ เดือน/ ปี ผู้จัด สถำนที่ 

1 ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ ศาสตร์และศิลป์การจัดการเรียนการสอน
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

5 ม.ค. 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ณ ห้องประชุมแม่น ้าของ   
อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วิพากษ์แนวปฏิบัติที่ดีของวิทยาลัยพยาบาล
ศรีมหาสารคาม 

18 ม.ค. 2556 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ณ ห้องประชุมอินถวา   
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

วิทยากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด้าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  ปี
การศึกษา 2555 

8 ก.พ. 2556 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ณ ห้องประชุม 1 ชั น 4 อาคารบรมราชกุมารี  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วิทยากรโครงการอบรมให้ความรู้การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

26 มี.ค. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

ระบบและกลไก แผนการด้าเนินงาน และ
การบูรณาการฯ 

31 มี.ค. 2556 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ณ ห้องประชุม D-207  

งานประกันคุณภาพการศึกษาส้าหรับ
บุคลากร 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 

30 เม.ย. 2556 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ณ ห้องประชุมสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษากับการพัฒนา
นิสิตสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

5 มิ.ย. 2556 กองทะเบียนและประมวลผล  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ณ ห้องประชุมแม่น ้าของ ชั น 2 อาคารศูนย์
เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

การเขียน มคอ.3 มคอ.4 มคอ. 5 และ มคอ.
7 ประจ้าปีการศึกษา 2556 

19 มิ.ย. 2556 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ณ ห้องประชุม ชั น 3  
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

การจัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) 

3 ก.ย. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ณ ห้องประชุมดอกจาน  ชั น 3 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 

แลหลังมองหน้าเพื่อพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา 

4 ก.ย. 2556 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ณ ห้องประชุม 1 ชั น 2  
อาคารสโมสรบุคลากร   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เทคนิคการถอดบทเรียน 21-23 ก.ย. 2556 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ณ โรงแรมเชียงคานฮิลล์ รีสอร์ท อ้าเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย 

องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี  เกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ และแนวปฏิบัติในการ
ด้าเนินงานด้านประกันคุณภาพ สามารถ
บูรณาการงานประจ้าเข้ากับประกันคุณภาพ
ได้อย่างเหมาะสม 

30 ก.ย. 2556 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ณ ห้องประชุม FA 102 ชั น 1 อาคารเรียนรวม
คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

 

ล ำดับที่ ผู้ด ำเนินกำร (วิทยำกร) หัวข้อเรื่อง วัน/ เดือน/ ปี ผู้จัด สถำนที่ 

4 อาจารย์ศิวดล  พัฒนจักร การบริหารงานโรงแรม 9 พ.ย. 2555 โรงแรม SF BIZ Hotel ณ โรงแรม SF BIZ Hotel 

มารยาทสากล 1 ก.พ. 2556 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราช
ภัฎมหาสารคาม 

ณ ห้อง Conference room 2  
คณะวิทยาการจัดการ   
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

-การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับงานบริการ 
-การบริการสู่ความเป็นเลิศ (Service mind) 

20 ม.ีค. 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎเลย 

ณ ห้องประชุมศรีสองรัก   
คณะวิทยาการจัดการ   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

การบูรณาการในการให้บริการของ
นักวิชาการทางการศึกษา เพื่อก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน 

20 พ.ค. 2556 กองทะเบียนและประมวลผล  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ณ ห้องประชุมแม่น้ าสงคราม  
(HS 211) อาคารเรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

กลยุทธ์การพัฒนางานบริการส าหรับธุรกิจ
ท่องเที่ยว 

9 ม.ิย. 2556 
22 ม.ิย. 2556 
29 ม.ิย. 2556 
6 ก.ค. 2556 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราช
ภัฎมหาสารคาม 

ณ ห้องโกสัมพี โรงแรมตักสิลา  อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม 

แนวทางปฏิบัติงานเพื่อมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพการให้บริการของธุรกิจที่พัก
และร้านอาหาร 

17 พ.ค. 2556 ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา จังหวัด
มหาสารคาม 

ณ ห้องโกสัมพี โรงแรมตักสิลา อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม 

การพัฒนาทีมงานสู่ความเป็นเลิศขององค์กร
ให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 

7-8 มิ.ย. 2556 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ณ โรงแรมหิรัญแกรนด์   
จังหวัดหนองคาย 

5 อาจารย์ ดร.ลินจง  โพชารี ทิศทางตลาดท่องเท่ียวไทย กับ ASEAN 
MRA 

5 ม.ีค. 2556 ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา 

ณ โรงแรม เซ็นทารา แอนด์  
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี 

ทิศทางตลาดท่องเท่ียวไทย กับ ASEAN 
MRA 

7 ม.ีค. 2556 ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา 

ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ แอนด์ สปา จังหวัด
นครราชสีมา 

มาตรฐานและการบริการของธุรกิจสปาและ
การให้บริการในสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึก 

17 พ.ค. 2556 ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา จังหวัด
มหาสารคาม 

ณ ห้องโกสัมพี โรงแรมตักสิลา อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม 

6 อาจารย์วิริยา  สีบุญเรือง การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เพื่อการ
ท่องเที่ยวท้องถิ่นแบบยั่งยืน 

17 พ.ค. 2556 ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา จังหวัด
มหาสารคาม 

ณ ห้องโกสัมพี โรงแรมตักสิลา อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม 

7 อาจารย์ธราธร  บุ้งทอง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กับการ
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพของบุคลากร 

17 พ.ค. 2556 ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา จังหวัด
มหาสารคาม 

ณ ห้องโกสัมพี โรงแรมตักสิลา อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม 

ล ำดับที่ ผู้ด ำเนินกำร (วิทยำกร) หัวข้อเรื่อง วัน/ เดือน/ ปี ผู้จัด สถำนที่ 

8 1)อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ   
กวงเพ้ง 
2)อาจารย์ ดร.ลินจง   
โพชาร ี
3)อาจารย์มยุรี  นาสา 
4)อาจารย์พิไลวรรณ  ชมภูป้อ 
 

- Workshop ระดมสมอง ถอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์การทัศนศึกษาดูงาน 
-ผู้เข้าร่วมงานเสนอสาระและสรุปเนื้อหาจาก
การกิจกรรมการอบรมในโครงการอภิปราย
และตอบข้อซักถามปัญหาทั่วไป 

22 พ.ค. 2556 ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา จังหวัด
มหาสารคาม 

ณ ห้องโกสัมพี โรงแรมตักสิลา อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม 

9 อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ   
กวงเพ้ง 

ทิศทางการเตรียมความพร้อมของบุคลากร
ในตลาดการท่องเท่ียวไทยกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเวียน 

10 ก.ค. 2556 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

10 อาจารย์ ดร.ภารดี   
ยโสธรศรีกุล 

9+1 กล่องความคิดเข็มทิศการจัดการ
ท่องเที่ยว โดยชุมชนเรา เพื่อชุมชนเรา 

17 ก.ย. 2556 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นลันดา รีสอร์ท เกาะลันตา 
จังหวัดกระบี่ 

11 นายขรรชัย  กลิ่นผกา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ืองเล่าประสบการณ์การ
ยื่นขอต าแหน่งที่สูงขึ้น 

19 ก.ย. 2556 กองการเจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัยมหาสร
คาม 

ณ ห้องประชุม AR-201 ชั้น 1  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง นฤมิตรศิลป์   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ล ำดับที่ ผู้ด ำเนินกำร (วิทยำกร) หัวข้อเรื่อง วัน/ เดือน/ ปี ผู้จัด สถำนที่ 

2 อาจารย์ธีรมิตร  จันทร์สิงห์ การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับ 
นักสารสนเทศ 

30 ต.ค. 2555 คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

การเตรียมความพร้อมการพัฒนาบุคลิกภาพ
ในการท างาน 

19 ก.พ. 2556 คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ณ ห้องฉายภาพยนตร์  
คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

บุคลิกภาพส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม และการเข้าสังคมการท างาน 

26 ก.พ. 2556 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ณ ห้องประชุมเฉลิมวราวิทย์  ชั้น 2 อาคารสถาน
ผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร คณะ
แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

การพัฒนาบุคลิกภาพของนิสิตระดับปริญญา
ตรีในร้ัวมหาวิทยาลัย 

17 มิ.ย. 2556 คณะวัฒนธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ณ ห้องประชุมคณะวัฒนธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

การปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องาน
อาชีพ โดยเน้นเร่ืองการเสิร์ฟที่ถูกวิธี และ
การแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน 

30 ส.ค. 2556 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม  ต าบลท่า
ขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนท่าขอนยางพิทยา
คม  ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 

3 อาจารย์ภัทรวิทย์  ธีรภัคสิริ ก้าวย่างสู่มัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพ 13 ต.ค. 2555 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ณ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เทคนิคของการสมัครงานและเสริมสร้าง
บุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 

22 ม.ค. 2556 คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ณ ห้อง TA401 ชั้น 4  
คณะเทคโนโลยี   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นมัคคุเทศก์ใน
การจัดการท่องเท่ียว 

30 ส.ค. 2556 องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุ  อ าเภอ
นาดูน   
จังหวัดมหาสารคาม 

องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุ  อ าเภอนาดูน  
จังหวัดมหาสารคาม 

-เรียนรู้หลักการและศิลปะการพูดส าหรับ
มัคคุเทศก์ 
-การอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเท่ียว 
-เรียนรู้พฤติกรรมนักท่องเท่ียว 
-ต้อนรับนักท่องเที่ยวและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 

25 ก.ย. 2556 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อ าเภอนา
ดูน   
จังหวัดมหาสารคาม 

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อ าเภอนาดูน  
จังหวัดมหาสารคาม 

4 อาจารย์ศิวดล  พัฒนจักร การบริหารงานโรงแรม 9 พ.ย. 2555 โรงแรม SF BIZ Hotel ณ โรงแรม SF BIZ Hotel 
มารยาทสากล 1 ก.พ. 2556 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัย

ราชภัฎมหาสารคาม 
ณ ห้อง Conference room 2  
คณะวิทยาการจัดการ   
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

-การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับงาน
บริการ 

20 ม.ีค. 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเลย 

ณ ห้องประชุมศรีสองรัก   
คณะวิทยาการจัดการ   

การบริการวิชาการ  (รับเชิญเป็นวิทยากร) การบริการวิชาการ  (รับเชิญเป็นวิทยากร)
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ด้านการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการบริหารจัดการ

วัน / เดือน / ปี ท่ีจัด ชื่อโครงการ สถานที ่ งบประมาณ 
(บาท) 

6 และ 9  ธ.ค. 2555 โครงการ Campus Tour และ
พาพ่อเที่ยว 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ  
พระบรมธาตุนาดูน  ปรางค์กู่  
พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน   
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 

34,100 

4 มกราคม 2556 โครงการวันปีใหม่ ลานหน้าคณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

49,099 

 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ 9 
คณะ 

อาคารพละศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหสารคาม 

50,000 

11 เมษายน 2556  โครงการวันสงกรานต์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

9,100 

1 ส.ค. 2556 โครงการท าบุญเนื่องในเทศกาล
เข้าพรรษา ครั้งที่ 1 

ณ วัดป่ากู่แก้ว ต.ขามเรียง  
อ.กันทรวิชัย  
จ.มหาสารคาม 

3,200 

23 ก.ย. 2556 โครงการอบรมการบริการอย่าง
ไทย 

ณ โรงแรมตักสิลา  
จังหวัดมหาสารคาม 

20,000 

 โครงการถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านดินด า อ.เมือง  
จ.มหาสารคาม 

9,862 

 

บุคลากร 

ประเภท จ านวน (คน) ปีงบประมาณ 
2551 2552 2553 2554 2555 2556 

สาย ก 1 1 1 1 1 1 
สาย ข - - - - - - 
สาย ค 1 1 1 1 1 1 
พนักงานวิชาการ 28 26 23 23 34 34 
พนักงานปฏิบัติการ 6 6 7 8 8 10 
ผู้เชี่ยวชาญ 1 1 1 1 - 1 
ผู้มีความรู้ความสามารถ - - - - - - 
ลูกจ้างประจ า - - - - - - 
ลูกจ้างชั่วคราว 16 18 26 24 24 25 
พนักงานราชการ - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 53 53 59 58 68 72 

    หมายเหตุ*  -   ลูกจ้างชั่วคราวรวมผู้ช่วยสอน  จ านวน  2  คน อาจารย์อัตราจ้าง  3 คน 
          -   พนักงานวิชาการรวมลาศึกษาต่อ 10 คน 
 จำานวนอาจารย์ (ปีงบประมาณ 2556)

จ ำนวน 
 

วุฒิกำรศึกษำ 

อำจำรย์ ผศ. รศ. ศ. รวม 
จ ำนวน

รวมทั้งสิ้น 
ลำ 

ศึกษำต่อ 
จ ำนวน

รวมทั้งสิ้น 
ลำ 

ศึกษำต่อ 
จ ำนวน

รวมทั้งสิ้น 
ลำ 

ศึกษำต่อ 
จ ำนวน

รวมทั้งสิ้น 
ลำ 

ศึกษำต่อ 
จ ำนวน

รวมทั้งสิ้น 
ลำ 

ศึกษำต่อ 
1. ปริญญำตรี 4 - - - - - - - 4 - 
2. ปริญญำโท 19 10 1 - - - - - 20 10 
3. ปริญญำเอก 7 - - - - - - - 7 - 
รวม 30 10 1 - - - - - 31 10 

 
หมายเหตุ* จำานวนอาจารย์ประจำาปีงบประมาณ  2556  รวมผู้ช่วยสอน  จำานวน 2  คน อาจารย์อัตราจ้าง  3 คน



บุคลากรที่ศึกษาดูงาน และอบรม/สัมมนาพัฒนาตนเอง ทั้งในและต่างประเทศ  ปีงบประมาณ 2556 บุคลากรที่ศึกษาดูงาน และอบรม/สัมมนาพัฒนาตนเอง ทั้งในและต่างประเทศ  ปีงบประมาณ 2556
ล ำดับที่ ชื่อ – สกลุ หัวข้อเรื่อง วัน / เดือน / ปี สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 

1 นางสาวนันทนา  อุ่นเจริญ อบรมการใช้โปรแกรม Mplus  
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการ
วิจัย 

24-27 มี.ค. 
2556 

ณ คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย 

2 นางธราธร  บุ้งทอง สัมมนา เรื่อง “สัญจร ASEAN 
MRA : ความเข้าใจวิชาชีพบริการ
เพ่ือการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ 
32 ต าแหน่ง” ครั้งที่ 5 

7 มี.ค. 2556 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ รีสอร์ท 
แอนด์ สปา จังหวัด
นครราชสีมา 

สถาบันพัฒนาบุคลากรการ
ท่องเที่ยว กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

อบรมหลักสูตร “ASEAN MICE 
OPERATION : NOW FOE 
NEXT INVESTMENT 
EXCELLENCE” 

12-15 มิ.ย. 
2556 

ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี 
รอยัล เมอริเดียน ทรุงเทพฯ 

ส านักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ 
(องค์กรมหาชน) 

3 นางสาวศิริวรรณ  กวงเพ้ง สัมมนา เรื่อง “สัญจร ASEAN 
MRA : ความเข้าใจวิชาชีพบริการ
เพ่ือการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ 
32 ต าแหน่ง” ครั้งที่ 5 

7 มี.ค. 2556 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ รีสอร์ท 
แอนด์ สปา  
จังหวัดนครราชสีมา 

สถาบันพัฒนาบุคลากรการ
ท่องเที่ยว กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เครือข่ายประกันคุณภาพภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

28 มี.ค. 2556 ณ ห้องคอนเว็นชั้น ชั้น 2
โรงแรมเซ็นทราร่า  
จังหวัดขอนแก่น 

เครือข่ายประกันคุณภาพภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

อบรมหลักสูตร “ASEAN MICE 
OPERATION : NOW FOE 
NEXT INVESTMENT 
EXCELLENCE” 

12-15 มิ.ย. 
2556 

ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี 
รอยัล เมอริเดียน ทรุงเทพฯ 

ส านักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ 
(องค์กรมหาชน) 

สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง 
“รูปลวดลายในศิลปะอีสานกับ
ความเป็นเครือญาติทางสังคม
วัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง” 

19-20 ส.ค. 
2556 

ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้
ระหว่างคณะวิชามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ครั้งที่ 1/ปี
การศึกษา 2556 หัวข้อเทคนิค
การถอดบทเรียน 

21-23 ก.ย. 2556 ณ โรงแรมเชียงคานฮิลล์รีสอร์ท 
อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

ศูนย์พัฒนาและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกลุ หัวข้อเรื่อง วัน / เดือน / ปี สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
4 นางสาวสุวิชชา  ศรีถาน ศึกษาดูงานเพิ่มพูความรู้

ประกอบการเรียนการสอน
รายวิชาธุรกิจท่องเที่ยว 

11-15 มี.ค. 
2556 

ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา และการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ท.ท.ท.) 

- 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
เพ่ิมคุณค่า ต าราและหนังสือ
วิชาการระดับอุดมศึกษา” 

15-19 พ.ค. 
2556 

ณ โรงแรมซิตี้ บีช รีสอร์ท  
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

อบรมสูตร กลยุทธ์การสร้างแผน
กิจกรรมทางการตลาด (How to 
Create Event Marketing 
Plan) 

13-15 ส.ค. 
2556 

ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟ
เฟอริน (เรดิสันเดิม) ใต้ทางด่วน
พระราม 9 กรุงเทพฯ 

Strategic Center  
(ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ) 

5 นางกันฑิมาลย์   
จินดาประเสริฐ 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
เพ่ิมคุณค่า ต าราและหนังสือ
วิชาการระดับอุดมศึกษา” 

15-19 พ.ค. 
2556 

ณ โรงแรมซิตี้ บีช รีสอร์ท  
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

6 นางสาวพัทธ์ธีรา  
จินดาประเสริฐ 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
เพ่ิมคุณค่า ต าราและหนังสือ
วิชาการระดับอุดมศึกษา” 

15-19 พ.ค. 
2556 

ณ โรงแรมซิตี้ บีช รีสอร์ท  
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

7 นายหริรักษ์  จันทิมะ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
เพ่ิมคุณค่า ต าราและหนังสือ
วิชาการระดับอุดมศึกษา” 

15-19 พ.ค. 
2556 

ณ โรงแรมซิตี้ บีช รีสอร์ท  
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

8 นายปรีดา  ไชยา สัมมนา เปิดมุมมอง ท่องเที่ยว
ไทย ปี 2556 

7-9 มิ.ย. 2556 ณ ห้องจูปิเจอร์ 4-7 อาคารชา
เลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทางธานี 
กรุงเทพฯ 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย (ททท.) 

อบรมหลักสูตร “ASEAN MICE 
OPERATION : NOW FOE 
NEXT INVESTMENT 
EXCELLENCE” 

12-15 มิ.ย. 
2556 

ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี 
รอยัล เมอริเดียน ทรุงเทพฯ 

ส านักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ 
(องค์กรมหาชน) 

อบรมหลักสูตร “Pro Executive 
Program โปรแกรมสร้าง
ภาพลักษณ์นักบริหารมืออาชีพรุ่น
ใหม่” 
 

5 ก.ค. – 5 ต.ค. 
2556 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ 
จอนห์ โรเบิร์ต เพาเวอร์ส 
กรุงเทพฯ 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ 
จอนห์ โรเบิร์ต เพาเวอร์ส 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกลุ หัวข้อเรื่อง วัน / เดือน / ปี สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
7 นายหริรักษ์  จันทิมะ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ

เพ่ิมคุณค่า ต าราและหนังสือ
วิชาการระดับอุดมศึกษา” 

15-19 พ.ค. 
2556 

ณ โรงแรมซิตี้ บีช รีสอร์ท  
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

8 นายปรีดา  ไชยา สัมมนา เปิดมุมมอง ท่องเที่ยว
ไทย ปี 2556 

7-9 มิ.ย. 2556 ณ ห้องจูปิเจอร์ 4-7 อาคารชา
เลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทางธานี 
กรุงเทพฯ 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย (ททท.) 

อบรมหลักสูตร “ASEAN MICE 
OPERATION : NOW FOE 
NEXT INVESTMENT 
EXCELLENCE” 

12-15 มิ.ย. 
2556 

ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี 
รอยัล เมอริเดียน ทรุงเทพฯ 

ส านักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ 
(องค์กรมหาชน) 

อบรมหลักสูตร “Pro Executive 
Program โปรแกรมสร้าง
ภาพลักษณ์นักบริหารมืออาชีพรุ่น
ใหม่” 
 

5 ก.ค. – 5 ต.ค. 
2556 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ 
จอนห์ โรเบิร์ต เพาเวอร์ส 
กรุงเทพฯ 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ 
จอนห์ โรเบิร์ต เพาเวอร์ส 

9 นางสาวลินจง  โพชาร ี สัมมนา เรื่อง “สัญจร ASEAN 
MRA : ความเข้าใจวิชาชีพบริการ
เพ่ือการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ 

32 ต าแหน่ง” ครั้งที่ 5 
 

7 มี.ค. 2556 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ รีสอร์ท 
แอนด์ สปา จังหวัด
นครราชสีมา 

สถาบันพัฒนาบุคลากรการ
ท่องเที่ยว กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง 
“รูปลวดลายในศิลปะอีสานกับ
ความเป็นเครือญาติทางสังคม

วัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง” 

19-20 ส.ค. 
2556 

ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 10 นางสาวพิไลวรรณ  ชมภูป้อ สัมมนา เรื่อง “สัญจร ASEAN 
MRA : ความเข้าใจวิชาชีพบริการ
เพ่ือการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ 
32 ต าแหน่ง” ครั้งที่ 5 

7 มี.ค. 2556 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ รีสอร์ท 
แอนด์ สปา จังหวัด
นครราชสีมา 

สถาบันพัฒนาบุคลากรการ
ท่องเที่ยว กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

อบรมหลักสูตร Exhibition 
Management Degree (EMD) 

5-12 พ.ค. 2556 ณ ส านักงานส่งเสริมการจัดการ
ประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ 

ส านักงานส่งเสริมการจัดการ
ประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) 

อบรมหลักสูตร “ASEAN MICE 
OPERATION : NOW FOE 
NEXT INVESTMENT 
EXCELLENCE” 

12-15 มิ.ย. 
2556 

ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี 
รอยัล เมอริเดียน ทรุงเทพฯ 

ส านักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ 
(องค์กรมหาชน) 

อบรมหลักสูตร Exhibition 
Management Degree (EMD) 

18-25 ส.ค. 
2556 

ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส 
กรุงเทพฯ 

ส านักงานส่งเสริมการจัดการ
ประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) 

เสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้
ระหว่างคณะวิชามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ครั้งที่ 1/ปี
การศึกษา 2556 หัวข้อเทคนิค
การถอดบทเรียน 

21-23 ก.ย. 2556 ณ โรงแรมเชียงคานฮิลล์รีสอร์ท 
อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

ศูนย์พัฒนาและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

11 นายทรงพล  อุทัยสาร์ สัมมนา เรื่อง “สัญจร ASEAN 
MRA : ความเข้าใจวิชาชีพบริการ
เพ่ือการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ 
32 ต าแหน่ง” ครั้งที่ 5 

7 มี.ค. 2556 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ รีสอร์ท 
แอนด์ สปา จังหวัด
นครราชสีมา 

สถาบันพัฒนาบุคลากรการ
ท่องเที่ยว กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

12 นางรวินท์นิภา  จุลกิตติพันธ์ อบรมหลักสูตรระยะสั้น 2 วัน 
การท าอาหารไทย เค้ก-คุกกี้ 

166-17 ก.พ. 
2556 

ณ โรงเรียนนานาชาติสวนดุสิต 
กรุงเทพฯ 

ณ โรงเรียนนานาชาติสวน
ดุสิต กรุงเทพฯ 

อบรมหลักสูตรระยะสั้น 2 วัน 
การท าอาหารยุโรป 

8-10 มี.ค. 2556 ณ โรงเรียนนานาชาติสวนดุสิต 
กรุงเทพฯ 

ณ โรงเรียนนานาชาติสวน
ดุสิต กรุงเทพฯ 

อบรมหลักสูตร ที่สุดแห่งการ
ประกอบอาหารอิตาเลี่ยน 
หลักสูตร 4 The real Cuisine 
from the North of Italy 

2-5 l.8. 2556 ณ วิทยาลัยดุสิตธานี  กรุงเทพฯ วิทยาลัยดุสิตธานี   
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บุคลากรที่ศึกษาดูงาน และอบรม/สัมมนาพัฒนาตนเอง ทั้งในและต่างประเทศ  ปีงบประมาณ 2556 บุคลากรที่ศึกษาดูงาน และอบรม/สัมมนาพัฒนาตนเอง ทั้งในและต่างประเทศ  ปีงบประมาณ 2556
ล ำดับที่ ชื่อ – สกลุ หัวข้อเรื่อง วัน / เดือน / ปี สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 

12 นางรวินท์นิภา  จุลกิตติพันธ์ อบรมหลักสูตรระยะสั้น 2 วัน 
การท าอาหารไทย เค้ก-คุกกี้ 

166-17 ก.พ. 
2556 

ณ โรงเรียนนานาชาติสวนดุสิต 
กรุงเทพฯ 

ณ โรงเรียนนานาชาติสวน
ดุสิต กรุงเทพฯ 

อบรมหลักสูตรระยะสั้น 2 วัน 
การท าอาหารยุโรป 

8-10 มี.ค. 2556 ณ โรงเรียนนานาชาติสวนดุสิต 
กรุงเทพฯ 

ณ โรงเรียนนานาชาติสวน
ดุสิต กรุงเทพฯ 

อบรมหลักสูตร ที่สุดแห่งการ
ประกอบอาหารอิตาเลี่ยน 
หลักสูตร 4 The real Cuisine 
from the North of Italy 

2-5 l.8. 2556 ณ วิทยาลัยดุสิตธานี  กรุงเทพฯ วิทยาลัยดุสิตธานี   

13 นางสาวภารดี  ยโสธรศรีกุล สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน...โอกาสใน
การเรียนรู้และแบ่งปันในอาเซียน 
(Innovationg CBT in ASEAN)” 

29 พ.ค. – 1 มิ.ย. 
2556 

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ 

สถาบันการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน (CBT-I) 

14 นางสาวโอชัญญา  บัวธรรม สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง 
“รูปลวดลายในศิลปะอีสานกับ
ความเป็นเครือญาติทางสังคม
วัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง” 

19-20 ส.ค. 
2556 

ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

15 นางสาวมยุรี  นาสา เสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้
ระหว่างคณะวิชามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ครั้งที่ 1/ปี
การศึกษา 2556 หัวข้อเทคนิค
การถอดบทเรียน 

21-23 ก.ย. 2556 ณ โรงแรมเชียงคานฮิลล์รีสอร์ท 
อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

ศูนย์พัฒนาและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

16 นายขรรชัย  กลิ่นผกา อบรมหลักสูตร “ศิลปะการ
บริหารงานส าหรับหัวหน้างาน
สมัยใหม่” 

17-19 มิ.ย. 
2556 

ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี 

ส านักเสริมศึกษาและบริการ
สังคม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

17 นายณกฤช  พลศิริ อบรมหลักสูตร “การเขียน
หนังสือราชการและโต้ตอบ
เอกสาร” 

12-13 มี.ค. 
2556 

ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัด
ขอนแก่น 

ส านักเสริมศึกษาและบริการ
สังคม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกลุ หัวข้อเรื่อง วัน / เดือน / ปี สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
22 นางอัธยา  สระมูล อบรมหลักสูตร “การเสริมสร้าง

มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี
ขององค์กร” 

30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 
2556 

ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล  
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

ส านักเสริมศึกษาและบริการ
สังคม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

23 นางอรัญญา  แสนโสภา อบรมหลักสูตรระยะสั้น 2 วัน 
การท าอาหารไทย เค้ก-คุกกี้ 

166-17 ก.พ. 
2556 

ณ โรงเรียนนานาชาติสวนดุสิต 
กรุงเทพฯ 

ณ โรงเรียนนานาชาติสวน
ดุสิต กรุงเทพฯ 

อบรมหลักสูตรระยะสั้น 2 วัน 
การท าอาหารยุโรป 

8-10 มี.ค. 2556 ณ โรงเรียนนานาชาติสวนดุสิต 
กรุงเทพฯ 

ณ โรงเรียนนานาชาติสวน
ดุสิต กรุงเทพฯ 

24 นายณัฐพงศ์  โหรากุล อบรมหลักสูตร “ศิลปะการพูดใน
ที่ชุมชนเพื่อเสริมสร้างความ
เชื่อมั่นในบุคลิกภาพ” 

19-22 มิ.ย. 
2556 

ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล  
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

ส านักเสริมศึกษาและบริการ
สังคม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

25 นายอนุพงษ์  มัดจุปะ อบรมหลักสูตร การซักซ้อมความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายในการบริหารงานของ
หน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐ 

17 ส.ค. 2556 ณ โรงแรมแก่นอินน์  
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ส านักงานส่งเสริมและ
การศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 

26 นางสาวพัชนีย์  บุญใบ อบรมหลักสูตร การซักซ้อมความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายในการบริหารงานของ
หน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐ 

17 ส.ค. 2556 ณ โรงแรมแก่นอินน์  
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ส านักงานส่งเสริมและ
การศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 

 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกลุ หัวข้อเรื่อง วัน / เดือน / ปี สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
18 นางสาวสุวิชากร  วุฒิพันธ ์ สัมมนา IDEA Open House 

ส าหรับบุคลากรด้านจัดซื้อ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

19 มี.ค. 2556 ณ บมจ. ฟินิคซ พัลพ แอนด์  
เพเพอร์ อ าเภอน้ าพอง  
จังหวัดขอนแก่น 

บมจ. ฟินิคซ พัลพ แอนด์  
เพเพอร์ 

อบรมหลักสูตร “แนวปฏิบัติและ
การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-
GP)” 

16-17 ส.ค. 
2556 

ณ โรงแรมแก่นอินน์  
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ส านักงานส่งเสริมและ
การศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 

19 นางสาวจันทร์เพ็ญ  วรรณ
ภักด ี

สัมมนา IDEA Open House 
ส าหรับบุคลากรด้านจัดซื้อ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

19 มี.ค. 2556 ณ บมจ. ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพ
เพอร์ อ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น 

บมจ. ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพ
เพอร์ 

20 นางสาวพัชรพร  หวานขม อบรมหลักสูตร “การเสริมสร้าง
มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี
ขององค์กร” 

30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 
2556 

ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล  
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

ส านักเสริมศึกษาและบริการ
สังคม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

21 นางสาวบุษบา  บุตรดา อบรมหลักสูตร “การเสริมสร้าง
มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี
ขององค์กร” 

30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 
2556 

ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี 

ส านักเสริมศึกษาและบริการ
สังคม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

22 นางอัธยา  สระมูล อบรมหลักสูตร “การเสริมสร้าง
มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี
ขององค์กร” 

30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 
2556 

ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล  
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

ส านักเสริมศึกษาและบริการ
สังคม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

23 นางอรัญญา  แสนโสภา อบรมหลักสูตรระยะสั้น 2 วัน 
การท าอาหารไทย เค้ก-คุกกี้ 

166-17 ก.พ. 
2556 

ณ โรงเรียนนานาชาติสวนดุสิต 
กรุงเทพฯ 

ณ โรงเรียนนานาชาติสวน
ดุสิต กรุงเทพฯ 

อบรมหลักสูตรระยะสั้น 2 วัน 
การท าอาหารยุโรป 

8-10 มี.ค. 2556 ณ โรงเรียนนานาชาติสวนดุสิต 
กรุงเทพฯ 

ณ โรงเรียนนานาชาติสวน
ดุสิต กรุงเทพฯ 

24 นายณัฐพงศ์  โหรากุล อบรมหลักสูตร “ศิลปะการพูดใน
ที่ชุมชนเพื่อเสริมสร้างความ
เชื่อมั่นในบุคลิกภาพ” 

19-22 มิ.ย. 
2556 

ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล  
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

ส านักเสริมศึกษาและบริการ
สังคม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ด้านการเงินและงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน ประจำาปีงบประมาณ 2556 งบประมาณเงินรายได้  ประจำาปีงบประมาณ 2556

รายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณแผ่นดิน 

ขอตั้ง 
(บาท) 

เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ 
บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 335,100 335,040 99.98 % 60 0.02 % 
ค่าจ้างชั่วคราว - - - - - 
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 1,466,147 1,466,147 100 % 0 0 
ค่าสาธารณูปโภค - - - - - 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง - - - - - 
เงินอุดหนุน - - - - - 
รายจ่ายอื่นๆ - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 1,801,247 1,801,187 99.99 % 60 0.01 % 
 

 

           
                   
                    
 

ขอตัง้ เบกิจา่ยสะสม คงเหลอื

1,801,247 บาท 1,801,187 บาท

60 บาท

งบประมาณเงินแผ่นดนิ

รายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณรายได้ 

ขอตั้ง 
(บาท) 

เบิกจ่ายสะสม คงเหลือ 
บาท ร้อยละ บาท  ร้อยละ 

เงินเดือนและค่าจ้างประจ า - - - - - 

ค่าจ้างชั่วคราว 4,954,800 3,150,896.77 63.59 % 1,803,903.23 36.41 % 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 19,680,773 9,468,296.70 48.11 % 10,212,476.30 51.89 % 

ค่าสาธารณูปโภค 110,000 78,764.74 71.60 % 31,235.26 28.40 % 

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง 

- - -  - -  

เงินอุดหนุน 14,468,060 10,980,433.46 75.89 % 3,487,626.54 24.11 % 

รายจ่ายอื่นๆ 3,230,298 2,945,328.50 91.18 % 284,969.50 8.82 % 

งบกลาง - -  - - -  

รวมทั้งสิ้น 42,443,931 22,623,720.17 53.30 % 15,820,210.83 37.27 % 

 
 

           
    

 
           

                   
                    

ขอตัง้ เบกิจา่ยสะสม คงเหลอื

42,443,931 
บาท

22,623,720.17 
บาท 15,820,210.83 

บาท

งบประมาณเงินรายได้
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งบประมาณเงินสะสม ประจำาปีงบประมาณ 2556

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำาปีการศึกษา  2555
 ผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทำาการประเมิน จำานวน 10 องค์ประกอบ  37 ตัว

บ่งชี้  โดยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดีมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 4.51 ส่วน

ผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการฯ พบว่า องค์ประกอบที่มีผลการประเมินระดับดีมากจำานวน  8 องค์ประกอบ 

ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1, 3,5,6,7,8,9 และ10 องค์ประกอบที่มีผลการประเมินระดับดีจำานวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ

ที่ 2 และองค์ประกอบที่ 4 เมื่อรวมผลการประเมินทุกองค์ประกอบมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 

4.51 รายละเอียดปรากฎดังตารางต่อไปนี้

รายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณรายได้ 

ขอตั้ง 
(บาท) 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

เงินเดือนและค่าจ้างประจ า - - - - - 
ค่าจ้างชั่วคราว - - - - - 
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 4,900 0 0 4,900 100 % 
ค่าสาธารณูปโภค - - - - - 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง 

6,831,300 2,611,910 38.23 % 4,219,390 61.77 % 

เงินอุดหนุน 6,396,450 2,495,693 39.02 % 3,900,757 60.98 % 
รายจ่ายอื่นๆ 754,650 656,530 87.00 % 98,120 13.00 % 
รวมทั้งสิ้น 13,987,300 5,764,133 41.21 % 8,223,167 58.79 % 
 
 

   
    

 
           

                   
                    
 

ขอตัง้ เบกิจา่ย คงเหลอื

13,987,300 
บาท

5,764,133 บาท
8,223,167 บาท

งบประมาณเงินสะสม

 

ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย
(= บรรลุ ,
=ไม่บรรลุ) 

คะแนนประเมิน ข้อที่ได้คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่  1.1  (สกอ)  กระบวนการพัฒนาแผน 8  ข้อ 8  ข้อ  5.00 
ข้อที่ 

1,2,3,4,5,6,7,
8 

ตัวบ่งชี้ที่  2.1  (สกอ)  ระบบและกลไกการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร 5  ข้อ 5 ข้อ  5.00 ข้อที่ 1,2,3,4,5 

ตัวบ่งชี้ที่  2.2  (สกอ)  อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
2.97 

5.89x5 4.91  4.91  6 
ตัวบ่งชี้ ที่  2.3  (สกอ)  อาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
0.42 

2.86x5 
0.24  0.24  60 

ตัวบ่งชี้ที่  2.4  (สกอ)  ระบบการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน 7 ข้อ 7  ข้อ  5.00 ข้อที่ 

1,2,3,4,5,6,7 
ตัวบ่งชี้ที่  2.5  (สกอ)  ห้องสมุด  อุปกรณการศึกษา  
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 7 ข้อ 7 ข้อ  5.00 ข้อที่ 

1,2,3,4,5,6,7 
ตัวบ่งชี้ที่  2.6  (สกอ)  ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน 7  ข้อ 7  ข้อ  5.00 ข้อที่ 1,2,3,4,5,6,7 

ตัวบ่งชี้ที่  2.7  (สกอ)  ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ 5  ข้อ 5 ข้อ  5.00 ข้อที่ 1,2,3,4,5 

ตัวบ่งชี้ที่  2.8  (สกอ)  ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 5  ข้อ 5  ข้อ  5.00 ข้อที่ 1,2,3,4,5 

ตัวบ่งชี้ที่  2.9  (สมศ1)  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ  ภายใน  1  ปี 

ร้อยละ 
91.65 

550*100 98.39  4.92  559 
ตัวบ่งชี้ที่  2.10  (สมศ2)  คุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี  โทและเอก  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ค่าเฉลี่ย 
4.10 ค่าเฉลี่ย  4.25  4.25  

ตัวบ่งชี้ที่  2.11  (สมศ3)  ผลงานของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพหรือ
เผยแพร่ 

ร้อยละ 
85 

3.25*100  
65.00  5.00  5 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย
(= บรรลุ ,
=ไม่บรรลุ) 

คะแนนประเมิน ข้อที่ได้คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่  2.12  (สมศ4)  ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

ร้อยละ 
70 

0.75*100 
 

37.50  

3.75 
 
 
 

 2 

ตัวบ่งชี้ที่  2.13  (สมศ14)  การพัฒนาคณาจารย์ 
ดัชนี

คุณภาพ 
2.09 

85 
2.43  2.03  35 

ตัวบ่งชี้ที่  3.1  (สกอ)  ระบบและกลไกการให้
ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 7  ข้อ 7  ข้อ  5.00 ข้อที่1,2,3,4,5,6,7 

ตัวบ่งชี้ที่  3.2  (สกอ)  ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนิสิต 6  ข้อ 6  ข้อ  5.00 ข้อที่ 1,2,3,4,5,6 

ตัวบ่งชี้ที่  4.1 (สกอ)  ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 8  ข้อ 8 ข้อ  5.00 ข้อที่ 

1,2,3,4,5,6,7,8 
ตัวบ่งชี้ที่  4.2  (สกอ)  ระบบและกลไกจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 5  ข้อ 5 ข้อ  5.00 ข้อที่ 1,2,3,4,5 

ตัวบ่งชี้ที่  4.3  (สกอ)  เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ต่อ จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

55,873.68 
บาทต่อ

คน 

1,504,065 
60,162.60  5.00  25 

ตัวบ่งชี้ที่  4.4  (สมศ5)  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 
12.50 

2.50*100  
7.14  3.57  35 

ตัวบ่งชี้ที่  4.5  (สมศ6)  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 
17.50 

3*100 
 

8.57  

2.14 
 
 
 

 35 

ตัวบ่งชี้ที่  4.6  (สมศ7)  ผลงานวิชาการท่ีได้รับการ
รับรองคุณภาพ 

ร้อยละ  
1.87 

2.00*100 
5.71  

 2.86  35 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำาปีการศึกษา  2555

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย
(= บรรลุ ,
=ไม่บรรลุ) 

คะแนนประเมิน ข้อที่ได้คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่  3.1  (สกอ)  ระบบและกลไกการให้
ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 7  ข้อ 7  ข้อ  5.00 ข้อที่1,2,3,4,5,6,7 

ตัวบ่งชี้ที่  3.2  (สกอ)  ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนิสิต 6  ข้อ 6  ข้อ  5.00 ข้อที่ 1,2,3,4,5,6 

ตัวบ่งชี้ที่  4.1 (สกอ)  ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 8  ข้อ 8 ข้อ  5.00 ข้อที่ 

1,2,3,4,5,6,7,8 
ตัวบ่งชี้ที่  4.2  (สกอ)  ระบบและกลไกจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 5  ข้อ 5 ข้อ  5.00 ข้อที่ 1,2,3,4,5 

ตัวบ่งชี้ที่  4.3  (สกอ)  เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ต่อ จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

55,873.68 
บาทต่อ

คน 

1,504,065 
60,162.60  5.00  25 

ตัวบ่งชี้ที่  4.4  (สมศ5)  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 
12.50 

2.50*100  
7.14  3.57  35 

ตัวบ่งชี้ที่  4.5  (สมศ6)  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 
17.50 

3*100 
 

8.57  

2.14 
 
 
 

 35 

ตัวบ่งชี้ที่  4.6  (สมศ7)  ผลงานวิชาการท่ีได้รับการ
รับรองคุณภาพ 

ร้อยละ  
1.87 

2.00*100 
5.71  

 2.86  35 
ตัวบ่งชี้ที่  5.1  (สกอ)  ระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 5  ข้อ 5  ข้อ  5.00 ข้อที่ 1,2,3,4,5 

ตัวบ่งชี้ที่  5.2  (สกอ)  กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคม 5  ข้อ 5  ข้อ  5.00 ข้อที่ 1,2,3,4,5 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3  (สมศ 8)  ผลการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

ร้อยละ 
75 ร้อยละ  80  5.00   ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย

(= บรรลุ ,
=ไม่บรรลุ) 

คะแนนประเมิน ข้อที่ได้คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่  5.4  (สมศ9)  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 5 ข้อ 5  ข้อ  5.00 ข้อที่ 1,2,3,4,5 

ตัวบ่งชี้ที่  6.1  (สกอ)  ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 5 ข้อ 5 ข้อ  5.00 ข้อที่ 1,2,3,4,5 

ตัวบ่งชี้ที่  6.2  (สมศ10)  การส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5  ข้อ  5.00 ข้อที่ 1,2,3,4,5 

ตัวบ่งชี้ที่  6.3  (สมศ11)  การพัฒนาสุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5  ข้อ 5 ข้อ  5.00 ข้อที่ 1,2,3,4,5 

ตัวบ่งชี้ที่  7.1  (สกอ)  ภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
ประจ าคณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะ 7  ข้อ 7  ข้อ  5.00 ข้อที่ 1,2,3,4,5,6,7 

ตัวบ่งชี้ที่  7.2  (สกอ)  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู ้ 5  ข้อ 5  ข้อ  5.00 ข้อที่ 1,2,3,4,5 

ตัวบ่งชี้ที่  7.3  (สกอ)  ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ 5 ข้อ 5 ข้อ  4.00 ข้อที่ 1,3,4,5 

ตัวบ่งชี้ที่  7.4  (สกอ)  ระบบบริหารความเสี่ยง 6  ข้อ 6  ข้อ  5.00 ข้อที่ 1,2,3,4,5,6 

ตัวบ่งชี้ที่  7.5  (สมศ12)  การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของสภาสถาบัน 

  ...   

ตัวบ่งชี้ที่  7.6  (สมศ13)  การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 

ร้อยละ 
91  ร้อยละ 85.67  4.13  

ตัวบ่งชี้ที่  8.1  (สกอ)  ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 7 ข้อ 7  ข้อ  5.00 ข้อที่ 1,2,3,4,5,6,7 

ตัวบ่งชี้ที่  9.1  (สกอ)  ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 9  ข้อ 9  ข้อ  5.00 

ข้อที่ 
1,2,3,4,5,6,7,8,

9 
ตัวบ่งชี้ที่  9.2  (สมศ15)  ผลประเมินการประกัน
คุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

4.71
คะแนน  คะแนน 4.49  4.49   

คณะวิชาไม่ต้องรับการประเมิน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำาปีการศึกษา  2555

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย
(= บรรลุ ,
=ไม่บรรลุ) 

คะแนนประเมิน ข้อที่ได้คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่  7.1  (สกอ)  ภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
ประจ าคณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะ 7  ข้อ 7  ข้อ  5.00 ข้อที่ 1,2,3,4,5,6,7 

ตัวบ่งชี้ที่  7.2  (สกอ)  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู ้ 5  ข้อ 5  ข้อ  5.00 ข้อที่ 1,2,3,4,5 

ตัวบ่งชี้ที่  7.3  (สกอ)  ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ 5 ข้อ 5 ข้อ  4.00 ข้อที่ 1,3,4,5 

ตัวบ่งชี้ที่  7.4  (สกอ)  ระบบบริหารความเสี่ยง 6  ข้อ 6  ข้อ  5.00 ข้อที่ 1,2,3,4,5,6 

ตัวบ่งชี้ที่  7.5  (สมศ12)  การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของสภาสถาบัน  คณะวิชาไม่ต้องรับการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  7.6  (สมศ13)  การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 

ร้อยละ 
91  ร้อยละ 85.67  4.13  

ตัวบ่งชี้ที่  8.1  (สกอ)  ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 7 ข้อ 7  ข้อ  5.00 ข้อที่ 1,2,3,4,5,6,7 

ตัวบ่งชี้ที่  9.1  (สกอ)  ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 9  ข้อ 9  ข้อ  5.00 

ข้อที่ 
1,2,3,4,5,6,7,8,

9 
ตัวบ่งชี้ที่  9.2  (สมศ15)  ผลประเมินการประกัน
คุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

4.71
คะแนน  คะแนน 4.49  4.49   

ตัวบ่งชี้ที่  10.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
บัณฑิตที่พึงประสงค์ในวิชาชีพ ด้านการท่องเที่ยว
และการโรงแรม (คณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม) 

5 ข้อ 5  ข้อ  5.00 ข้อที่ 1,2,3,4,5 

คะแนนเฉลี่ย  9  องค์ประกอบ 23  ตัวบ่งชี้ของ สกอ. 4.75  
คะแนนเฉลี่ย  36  ตัวบ่งชี้ของ สมศ. และ สกอ. 4.49  
คะแนนเฉลี่ยรวม 10  องค์ประกอบ  37  ตัวบ่งชี้   

(ตัวบ่งชี้  สกอ. สมศ. อัตลักษ)์   4.51  
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 จุดเด่น
 1.1.1 คณะฯ มีระบบกลไกที่จำาเป็นในการประกันคุณภาพอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถใช้เป็นแบบอย่างและแนว

ปฏิบัติที่ดีสำาหรับหน่วยงานอื่นได้ โดยเฉพาะการดำาเนินการขอรับการประเมินตามระบบ ISO 9001

 1.1.2 คณะฯ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ของนิสิตอย่างมากมายและหลากหลาย

 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
 1.2.1 คณะฯ มีการเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการประจำาปีกับแผนกลยุทธ์ในเชิงการติดตามผลการดำาเนินการตามแผนกลยุทธ์ 

โดยใช้แผนปฏิบัติการประจำาปีเป็นตัวขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ และควรจัดสรรงบประมาณให้สอดรับกับการผลักดันแผนกลยุทธ์ให้

ประสบความสำาเร็จ

 1.2.2 คณะฯ ควรพัฒนาตัวชี้วัดการเกิดอัตลักษณ์กับนิสิตที่เป็นรูปธรรม

 1.2.3 คณะฯ ควรปรับปรุงระบบความปลอดภัยเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นภายในอาคาร 

          1.2.4 คณะฯ ควรจัดโครงการอบรมทักษะด้านภาษาให้กับนิสิตเช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษารัสเซีย 

          1.2.5 คณะฯ ควรให้ความรู้เรื่องประกันคุณภาพให้กับนิสิตและบุคลากรอย่างต่อเนื่องรวมทั้งสนับสนุนให้นิสิตนำาความรู้

ด้านการประกันคุณภาพมาใช้ในการจัดโครงการหรือกิจกรรม 

 1.2.6 คณะฯ ควรมีกิจกรรมหรือโครงการที่พัฒนาทักษะด้านความกล้าแสดงออกของนิสิต อย่างต่อเนื่องและมีการวัดผล

ที่ชัดเจน 

 1.2.7 คณะฯควรกำาหนดตัวชี้วัดความสำาเร็จของโครงการบูรณาการระหว่างพันธกิจต่างๆ ของคณะฯ ให้ชัดเจน สามารถ

วัดผลได้ 

 1.2.8 คณะฯ มีการนำาผลกการประเมินความสำาเร็จของ แผน/โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ และนำาผลการประเมินเสนอ

เข้าที่ประชุมกรรมการคณะฯและคณะมีการพิจารณาผลการประเมินเพื่อหาแนวทางในการนำาผลการประเมินไปใช้ในครั้งต่อไป

แต่อย่างไรก็ตามคณะฯ ควรสร้างระบบว่าได้นำาข้อเสนอแนะนั้นมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการดำาเนินงาน

 วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม
 1. มีระบบและกลไกการติดตามเอกสารประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 2. มีเกณฑ์การประเมิน คณะกรรมการประจำาคณะที่ชัดเจนโดยมีการสร้างเกณฑ์การประเมินเพิ่มเติมจากที่มหาวิทยาลัย

กำาหนด 

จุดเด่นและข้อเสนอแนะในภาพรวม ผลการประเมินการปฏิบัติราชการคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
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5.00
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5.00 5.00
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5.00 5.00 5.00
4.51

ผลการปะเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปะการศึกษา 2555

ยุทธ 
ศาสตร์ 

เป้า 
ประสงค์ ตัวชี้วัด น้้าหนัก เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
ผลการ 

ด้าเนินงาน คะแนน คะแนน 
ถ่วงน้้าหนัก 

1) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนใน
หลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติและ
สากล  รวมท้ังเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก 

30.00      5.0000  1.5000  

  

1.1 ) หลักสูตรต้องได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผ่านการรับรองของสภา
วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน และการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

3.00      5.0000  0.1500  

    

1.1.1.1) ร้อยละของหลักสูตรต้องปรับปรุง
และพัฒนาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) (ระดับ
มหาวิทยาลัย/คณะวิชา) 

3.00  100 100.00  5.0000  0.1500  

  

1.2 ) อาจารย์ผู้สอนต้องมีทักษะและเทคนิคการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ และสามารถบูรณาการการสอนกับ
การวิจัย บริการวิชาการ และท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมได้
อย่างกลมกลืนและมีประสิทธิภาพ 

5.00      5.0000  0.2500  

    

1.2.1.1) ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ระดับ
มหาวิทยาลัย/คณะวิชา) 

3.00  100 100.00  5.0000  0.1500  

    

1.2.1.2) ร้อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณา
การการเรียนการสอนกับการวิจัยหรือ การบริการ
วิชาการหรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ระดับ
มหาวิทยาลัย/คณะวิชา) 

2.00  100 100.00  5.0000  0.1000  

  

1.3 ) อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องมีบทบาทและความ
รับผิดชอบต่อการให้ค้าปรึกษาทั้งในด้านการเรียน กิจกรรม 
และการด้ารงชีวิตของนิสิต 

2.00      5.0000  0.1000  

    

1.3.1.1) ระดับความส าเร็จของคณะวิชาที่มี
ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต (ระดับ
คณะวิชา) 

2.00  5  5 5.0000  0.1000  
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ผลการประเมินการปฏิบัติราชการคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ผลการประเมินการปฏิบัติราชการคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

ยุทธ 
ศาสตร์ 

เป้า 
ประสงค์ ตัวชี้วัด น้้าหนัก เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
ผลการ 

ด้าเนินงาน คะแนน คะแนน 
ถ่วงน้้าหนัก 

1) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนใน
หลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติและ
สากล  รวมท้ังเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก 

30.00      5.0000  1.5000  

  

1.4 ) คุณลักษณะของบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้งานและสังคม มีศักยภาพในการ
แข่งขันในสังคมโลก 

14.00      5.0000  0.7000  

    

1.4.1.1) ร้อยละของนิสิตที่มีการฝึก
ประสบการณ์กับสถานประกอบการของภาครัฐ
หรือเอกชน ทั้งในหรือต่างประเทศ (ระดับ
มหาวิทยาลัย/คณะวิชา) 

2.00  100 100  5.0000  0.1000  

    

1.4.1.2) ร้อยละของนิสิตที่แต่ละคณะวิชา
ส่งออกไปศึกษาดูงานหรือฝึกงานในต่างประเทศ 
(ระดับมหาวิทยาลัย/คณะวิชา) 

2.00  1 5.87  5.0000  0.1000  

    

1.4.2.1) ร้อยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ที่มีการพัฒนานิสิตให้มีความพร้อมทักษะการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  และ/หรือภาษาอาเซียน 
+3 (จีน หรือ เกาหล ีหรือ ญี่ปุ่น) (ระดับ
มหาวิทยาลัย/คณะวิชา) 

3.00  80 100.00  5.0000  0.1500  

    

1.4.2.2) ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาอ่ืน
ด้วยรูปแบบต่างๆ (ระดับมหาวิทยาลัย/คณะวิชา) 

2.00  50 85.71  5.0000  0.1000  

    

1.4.3.2.1) ร้อยละของนิสิตระดับปริญญาตรี
ช้ันปีสุดท้ายท่ีเข้าสอบการทดสอบความรู้
ความสามารถ ด้านภาษาต่างประเทศต่อนิสิตช้ันปี
สุดท้ายทั้งหมด (ระดับมหาวิทยาลัย/คณะวิชา) 

1.25  90 94.25  5.0000  0.0625  

    

1.4.3.2.2) ร้อยละของนิสิตระดับปริญญาตรี
ช้ันปีสุดท้ายท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (ระดับ
มหาวิทยาลัย/คณะวิชา) 

1.25  10 10.17  5.0000  0.0625  

    

1.4.4.2.1) ร้อยละของนิสิตระดับปริญญาตรี
ช้ันปีสุดท้ายท่ีเข้าสอบการทดสอบความรู้
ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิต
ก่อนส าเร็จการศึกษาต่อนิสิตชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด 
(ระดับมหาวิทยาลัย/คณะวิชา) 

1.25  90 91.82  5.0000  0.0625  

    

1.4.4.2.2) ร้อยละของนิสิตระดับปริญญาตรี
ช้ันปีสุดท้ายท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิต
ก่อนส าเร็จการศึกษา (ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ
วิชา) 

1.25  10 18.84  5.0000  0.0625  

ยุทธ 
ศาสตร์ 

เป้า 
ประสงค์ ตัวชี้วัด น้้าหนัก เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
ผลการ 

ด้าเนินงาน คะแนน คะแนน 
ถ่วงน้้าหนัก 

1) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนใน
หลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติและ
สากล  รวมท้ังเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก 

30.00      5.0000  1.5000  

  

1.5 ) เพ่ือให้นิสิตของมหาวิทยาลัยเป็นพลเมืองดีของ
สังคมไทย เป็นผู้มีวัฒนธรรมทางสังคม อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของนิสิตมหาวิทยาลัย 

6.00      4.5000  0.2700  

    

1.5.1.1) ระดับความส าเร็จของคณะวิชาที่มี
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม ในการส่งเสริมและ
พัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์ (ระดับคณะวิชา) 

3.00  5 4 4.0000  0.1200  

    

1.5.2.1) ร้อยละของชมรมที่มีการด าเนิน
กิจกรรมหนึ่งชมรมหนึ่งกิจกรรม (ระดับ
มหาวิทยาลัย/คณะวิชา) 

 

3.00  70 100.00  5.0000  0.1500  

2) เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10.00      4.1429  0.3800  

  

2.1 ) มหาวิทยาลัยต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
(University Social Responsibility) ด้วยการเป็นที่พึ่ง
ทางวิชาการของสังคมและชุมชน ด้วยการส่งเสริมให้
อาจารย์และนิสิตน้าความรู้ไปสู่การปฏิบัติในชุมชน 

7.00      3.2857  0.2300  

    

2.1.1.1) ร้อยละของหลักสูตรที่มีการ
ด าเนินงานโครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน (ระดับ
มหาวิทยาลัย/คณะวิชา) 

4.00  80 85.71  5.0000  0.2000  

    

2.1.2.1) ร้อยละของหลักสูตรที่มีการน าผล
ความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการ(โครงการบริการวิชาการ) มาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย (ระดับ
มหาวิทยาลัย/คณะวิชา) 

3.00  80 42.86  1.0000  0.0300  

  

2.2 ) มหาวิทยาลัยต้องเป็นที่พ่ึงในการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสังคมและชุมชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

3.00      5.0000  0.1500  

    

2.2.1.1) จ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนา
ศักยภาพภาษาอังกฤษ หรือภาษาอาเซียน หรือ
ศิลปวัฒนธรรม หรือสังคมเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนา
ศัยกภาพของนักเรียน นิสิต และประชาชนท่ัวไป 
(ระดับคณะวิชา) 

3.00  1 3.00  5.0000  0.1500  

3) การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้าง 25.00      4.2632  0.9700  
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ยุทธ 
ศาสตร์ 

เป้า 
ประสงค์ ตัวชี้วัด น้้าหนัก เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
ผลการ 

ด้าเนินงาน คะแนน คะแนน 
ถ่วงน้้าหนัก 

3) การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้าง
มูลค่าเพ่ิมหรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 25.00      4.2632  0.9700  

  
3.1 ) มหาวิทยาลัยต้องมีหน่วยวิจัยและผลงานที่มี

ความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากสถาบันอื่น 
6.00      5.0000  0.3000  

    
3.1.1.1) จ านวนหน่วยวิจัยเฉพาะทางของ

คณะวิชา (ระดับคณะวิชา) 
3.00  1 1.00  5.0000  0.1500  

    

3.1.2.1) ร้อยละของหลักสูตรที่มีการน าองค์
ความรู้ที่ได้จากการวิจัย/งานสร้างสรรค์กลับไป
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ปรับปรุง
รายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ ต ารา ผลิตสื่อ
เผยแพร่เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ (ระดับ
มหาวิทยาลัย/คณะวิชา) 

3.00  80 85.71  5.0000  0.1500  

  

3.2 ) การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้าน
การวิจัยของอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และการมี
เครือข่ายการวิจัยร่วมกับนักวิจัยภายนอกทั้งในหรือ
ต่างประเทศ 

19.00      3.5263  0.6700  

    
3.2.1.1) ร้อยละของงบประมาณเงินทุนวิจัยท่ี

เพิ่มขึ้น (ระดับมหาวิทยาลัย/คณะวิชา) 
3.00  10 42.62  5.0000  0.1500  

    

3.2.1.2) ร้อยละผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของ
อาจารย ์(ระดับมหาวิทยาลัย/คณะวิชา) 

4.00  20 7.14  1.0000  0.0400  

    

3.2.1.3.1) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาท้ังหมด (ระดับมหาวิทยาลัย/คณะวิชา) 

1.50  100 100.00  5.0000  0.0750  

    

3.2.1.3.2) ร้อยละของระดับคุณภาพของ
ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท (ระดับมหาวิทยาลัย/คณะวิชา) 

1.50  25 65.00  5.0000  0.0750  

    

3.2.1.4.1) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาท้ังหมด (ระดับมหาวิทยาลัย) 

1.50  100 50.00  1.0000  0.0150  

    

3.2.1.4.2) ร้อยละของระดับคุณภาพของ
ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก (ระดับมหาวิทยาลัย/คณะวิชา) 

1.50  75 37.50  1.0000  0.0150  

    

3.2.1.5) ร้อยละของบทความวิจัยของ
มหาวิทยาลัยทั้งหมดที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) 
ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (ระดับ
มหาวิทยาลัย) 

3.00  10 16.36 5.0000  0.1500  

ยุทธ 
ศาสตร์ 

เป้า 
ประสงค์ ตัวชี้วัด น้้าหนัก เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
ผลการ 

ด้าเนินงาน คะแนน คะแนน 
ถ่วงน้้าหนัก 

3) การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้าง
มูลค่าเพ่ิมหรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 25.00      4.2632  0.9700  

  

3.2 ) การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้าน
การวิจัยของอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และการมี
เครือข่ายการวิจัยร่วมกับนักวิจัยภายนอกทั้งในหรือ
ต่างประเทศ 

19.00      3.5263  0.6700  

    

3.2.1.5) ร้อยละของบทความวิจัยของ
มหาวิทยาลัยทั้งหมดที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) 
ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (ระดับ
มหาวิทยาลัย) 

3.00  10 16.36 5.0000  0.1500  

    

3.2.2.1) จ านวนโครงการหรือกิจกรรมร่วมกับ
เครือข่ายและความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งในหรือ
ต่างประเทศอขงคณะวิชา (ระดับคณะวิชา) 

3.00  1 1.00  5.0000  0.1500  

4) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 15.00      3.6806  0.5521  

  

4.1 ) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองค์กรท่ีมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องตามอัตลักษณ ์ตอบสนองต่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

8.00      5.0000  0.4000  

    

4.1.1.1) ระดับความส าเร็จของคณะ/
หน่วยงานท่ีมีแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย ( ระดับคณะวิชา ) 

2.00  5 5 5.0000  0.1000  

    

4.1.2.1) ระดับคุณภาพของผลการประเมิน
ของผู้บริหาร (คณบดี) ตั้งแต่ระดับ (3.75 ขึ้นไป) 
(ระดับคณะวิชา) 

2.00  3.75 4.13  5.0000  0.1000  

    

4.1.3.1) ระดับคุณภาพของผลการประเมิน
การบริหารจัดการความเสี่ยงผ่านเกณฑ์ระดับดี 
(3.75) ขึ้นไป (ระดับคณะวิชา) 

2.00  3.75 5.00  5.0000  0.1000  

    

4.1.4.1) ระดับความส าเร็จของคณะวิชาที่มี
การน าการจัดการความรู้ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร 
(ระดับคณะวิชา) 

2.00  5 5.00  5.0000  0.1000  

  
4.2 ) บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องมีคุณวุฒิและ

ต้าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
5.00      1.0417  0.0521  

    
4.2.1.1) ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกเพิ่มขึ้น (ระดับคณะวิชา) กรณีที่ 2 
2.50  6 3.04  2.0833  0.0521  

    
4.2.1.2) ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการเพิ่มขึ้น (ระดับคณะวิชา) กรณีที่ 2 
2.50  12 -2.27  0.0000  0.0000  

  

4.5 ) มหาวิทยาลัยมีคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นไป
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในและภายนอก และ
น้าไปสู่การจัดอันดับสถาบันในระดับนานาชาติ 

2.00      5.0000  0.1000  

    

4.5.1.1) ระดับคุณภาพของผลการประเมิน
ประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันและคณะวิชา
ที่รับรองโดยต้นสังกัด (ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ
วิชา) 

2.00  4.25 4.49  5.0000  0.1000  
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ผลการประเมินการปฏิบัติราชการคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ผลการประเมินการปฏิบัติราชการคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

ยุทธ 
ศาสตร์ 

เป้า 
ประสงค์ ตัวชี้วัด น้้าหนัก เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
ผลการ 

ด้าเนินงาน คะแนน คะแนน 
ถ่วงน้้าหนัก 

4) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 15.00      3.6806  0.5521  

  

4.5 ) มหาวิทยาลัยมีคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นไป
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในและภายนอก และ
น้าไปสู่การจัดอันดับสถาบันในระดับนานาชาติ 

2.00      5.0000  0.1000  

    

4.5.1.1) ระดับคุณภาพของผลการประเมิน
ประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันและคณะวิชา
ที่รับรองโดยต้นสังกัด (ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ
วิชา) 

2.00  4.25 4.49  5.0000  0.1000  

5) ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและ
พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 5.00      5.0000  0.2500  

  

5.1 ) มหาวิทยาลัยต้องมีรูปแบบการจัดกิจกรรมทาง
วิชาการและกิจกรรมสาธารณะเชิงรุกเพ่ือให้มหาวิทยาลัย
เป็นที่รู้จักและเกิดการยอมรับ และการจัดอันดับในระดับ
สากล 

5.00      5.0000  0.2500  

    

5.1.1.1) มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับ
คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา/การวิจัย/
การพัฒนาสถาบันสู่สากล/การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารสู่สากลจากองค์กรระดับนานาชาต ิ(ระดับ
มหาวิทยาลัย/คณะวิชา) 

2.00  4 6.00  5.0000  0.1000  

    

5.1.2.1) จ านวนอาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญชาว
ต่างประเทศท่ีมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติที่มา
ร่วมงานสอนและ/หรือวิจัย ( ระดับคณะวิชา ) 

1.00  1 1.00  5.0000  0.0500  

    

5.1.3.1) จ านวนโครงการกิจกรรมที่คณะ
ด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายกับผู้ใช้บัณฑิตทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน (ระดับคณะวิชา) 

1.00  1 10.00  5.0000  0.0500  

    

5.1.4.1) จ านวนโครงการที่คณะเป็นหรือร่วม
เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการสัมมนา ฝึกอบรม
ทางวิชาการในระดับนานาชาติ ( ระดับคณะวิชา ) 

1.00  1 1.00  5.0000  0.0500  

6) พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 5.00      5.0000  0.2500  

  
6.1 ) มหาวิทยาลัยต้องมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.00      5.0000  0.2500  

    

6.1.1.1) มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว (ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ
วิชา) 

3.00  5 5 5.0000  0.1500  

    

6.1.2.1) ระดับคุณภาพความพึงพอใจของ
บุคลากรและนิสิตที่มีต่อการพัฒนาสุนทรียภาพ 
(ระดับมหาวิทยาลัย/คณะวิชา) 

2.00  3.75 3.81  5.0000  0.1000  

7) ส่งเสริมการน้าทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมใน
ระดับชาติและสากล 

5.00      5.0000  0.2500  

  
7.1 ) มหาวิทยาลัยต้องอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ 

พัฒนาศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิ
5.00      5.0000  0.2500  

ยุทธ 
ศาสตร์ 

เป้า 
ประสงค์ ตัวชี้วัด น้้าหนัก เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
ผลการ 

ด้าเนินงาน คะแนน คะแนน 
ถ่วงน้้าหนัก 

7) ส่งเสริมการน้าทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมใน
ระดับชาติและสากล 

5.00      5.0000  0.2500  

  

7.1 ) มหาวิทยาลัยต้องอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ 
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและ
สากล 

5.00      5.0000  0.2500  

    

7.1.1.1) ร้อยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ที่มีการจัดท าโครงการ 1 หลักสูตร 1 
ศิลปวัฒนธรรม (ระดับมหาวิทยาลัย/คณะวิชา) 

2.50  80 100.00  5.0000  0.1250  

    

7.1.2.1) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เป็นหรือ
ร่วมเป็นเจ้าภาพงานศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในระดับชาติหรือนานาชาติ ( ระดับ
คณะวิชา) 

2.50  5 11.00  5.0000  0.1250  

8) ผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการ 5.00      4.2857  0.2143 
  8.1 ) ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย 5.00      4.2857  0.2143  

    
8.1.1.1) ผลสัมฤทธ์ิตามแผนปฏิบัติราชการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
5.00  3 4.29 4.2857  0.2143  

รวม 43 ตัวชี้วัด 100.00        4.3364  
 

 ข้อเสนอแนะ
 1. บุคลากรที่รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดควรจะต้องศึกษาและทำาความเข้าใจรายละเอียดในแต่ละตัวชี้วัดให้ละเอียดและ

เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน เพื่อให้การแนบเอกสารหลักฐานได้ถูกต้องและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนดของแต่ละตัวชี้วัด

 2. ควรสนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกให้มากขึ้น

 3. ควรมีการพัฒนาการเขียนเพื่อแสดงการเชื่อมโยงผลจากการบริการวิชาการ/งานวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

 จุดแข็ง
 1. มีนโยบาย และทิศทางการพัฒนางานตามภารกิจของคณะที่โดดเด่นเพื่อเข้าสู่ระดับนานาชาติ อาทิเช่น มีการเปิด

สอนหลักสูตรนานาชาติ มีการส่งนิสิตไปฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ และศึกษาดูงานในต่างประเทศจำานวนมาก 

 2. มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทุกหลักสูตร

 3. มีการพัฒนานิสิตให้มีความพร้อมเพื่อเป็นพลเมือง ASEAN โดยมีการสนับสนุนงบประมาณในการฝีกประสบการณ์

ในต่างประเทศให้กับนิสิต เพื่อให้นิสิตมีความรู้ในระดับสากล

 จุดอ่อน
 1. ทุนวิจัยจากภายนอกมีจำานวนน้อย ส่วนมากจะเป็นทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้จากคณะ

54 55



  

ภาพกิจกรรมด้านการเรียนการสอน ภาพกิจกรรมด้านการวิจัย



  

ภาพกิจกรรมด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน ภาพกิจกรรมด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม



  

ภาพกิจกรรมด้านพัฒนานิสิต ภาพกิจกรรมด้านบริหารจัดการ




