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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  ฉบับนี้จัดท าขึ้นภายใต้เงื่อนไขของหลักเกณฑ์พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับแผน
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558  ของรัฐบาล โดยแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2558  ได้ยึดกรอบแผนกลยุทธ์คณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม พ.ศ.2558-2561  ที่มีการปรับปรุงเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2558-2561) กรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษา 
15 ปี  (พ.ศ. 2551-2565) ฉบับที่ 2  และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2555-2558  ข้อเสนอแนว ทางการด า เนินการของ สกอ.   ที่ สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  และสภาพการเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก  ผลประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอก  ผลประเมินการปฏิบัติราชการของปีที่ผ่านมา  พร้อมกับการเตรียมการเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2015   
            
 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีความคาดหวังให้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ฉบับนี้  เป็นเครื่องมือส าหรับการบูรณา
การและการแปลงแผนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การด าเนินงานในภารกิจต่างๆ  ตอบสนองทิศการการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์
ต่างๆ ที่ก าหนดเกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของคณะที่น าไปสู่คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และ
การได้รับการยอมรับต่อไป              
                   
              
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  ภู่พัฒน์วิบูลย์)     
              คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม     

ค ำน ำ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
ปรัชญา 

 ความเข้มแข็งและความส าเร็จของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คือชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
วิสัยทัศน์ 
  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นศูนย์กลางของการจัดการศึกษาด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพ่ือก้าว
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นคณะหลักในการผลักดันมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 1 -10 ของประเทศไทย 
 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรมในระดับสากล มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นท้องถิ่น และความเป็น
ไทยผ่านหลักสูตรเชิงเดี่ยวและเชิงบูรณาการกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

2. สร้างสรรค์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพ และการบริการวิชาการด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวทั้ง
ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3. ให้บริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมแก่สังคม บนพื้นฐานความรู้ที่เกิดจากการวิจัยและการจัดการความรู้ 
4. บูรณาการการท านุศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทยกับการพัฒนาบุคลากรและศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล ได้รับการยอมรับตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสากล 
6. ให้ความร่วมมือและเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1-10 มหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศไทย โดยเป็น

ศูนย์กลางของการจัดการศึกษาด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการเป็นผู้น าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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ค่านิยมองค์กร (Shared Values) 
“T R U S T” 

T (Teamwork) 
 การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ของบุคลากรทุกสาย ในรูปแบบของการมีส่วนร่วมอย่างเป็นหมู่คณะ ในทิศทางและเป้าหมายที่เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน 

R (Respect) 
 บุคลากรทุกระดับให้ความเคารพในศักดิ์และสิทธิซึ่งกันและกันภายใต้กรอบจริยธรรมอันดีงามของสังคมไทย 

U (Up-to-date) 
 การพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง  เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ  เทคโนโลยีและสถานการณ์ของสังคมไทยและของโลก 

S (Service) 
 การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีจิตใจเสียสละ  และมีความรักในงานบริการ  แก่บุคคลต่างๆ อย่างมีจริยธรรมในวิชาชีพ 

T (Tactic) 
 การด าเนินงาน ด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมีแผนงานขั้นตอนและกระบวนการที่ดี อันจะน าไปสู่ความส าเร็จ ที่เป็นพันธกิจและตรงตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้  
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วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

ด้านการบริหารหลักสูตร 
1. มีการจัดการเรียนการสอนครบทุกระดับ ตรี โท 
และเอก และมีการจัดการศึกษาหลักสูตรที่จัดการ
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

1. หลักสูตรยังไม่ได้รับการปรับปรุงเป็นไปตาม
มาตรฐาน AUN-QA พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 2015 ตามข้อตกลงร่วมกัน (Mutual 
Recognition Arrangement on Tourism 
Professional : MRA)ภายใตA้SEAN Common 
Competency Standards Framework for 
Tourism Professional : ACCSTPอย่างสมบูรณ์ 

2. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ เรียนรู้จากประสบการณ์การตรงจากการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานที่จริง และใน
สถานการณ์จ าลองที่สมจริง 

2. ขาดหลักสูตรบรูณาการอาทิ การท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม พุทธศาสนา สุขภาพ ธุรกิจ 
การจัดการประชุมและนิทรรศการงานกิจกรรมพิเศษ 
(Events) อนุรักษ์ ฐานชุมชน (Community-based 
Tourism) เกษตร ผู้สูงอายุ เป็นต้น 
3. สัดส่วนอาจารย์ต่อจ านวนนิสิตไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน  
4. มีอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ภายในคณะไม่เพียงพอ ส่งผลให้นิสิตระดับ
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
บัณฑิตศึกษา 

ด้านนิสิต 
1. นิสิตมีความอดทน มีระเบียบวินัย และมีบุคลิกที่
เหมาะสมพร้อมที่จะประกอบอาชีพในอุตสาหกรรม
บริการ 

1. การมีทักษะทางภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 ไม่เพียงพอต่อภาระงาน
อุตสากรรรมบริการในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ด้านการวิจัย 
1.จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยอย่างเพียงพอ 1. คุณภาพงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์

กับองค์กร/บริษัทภายนอกได้ ยังมีน้อย 
2.จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยทั้งส าหรับอาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
และนิสิตระดับปริญญาตรี 

2. ผลงานตีพิมพ์ฯเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่มีชื่อปรากฏ
ในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus  อยู่ในเกณฑ์ต่ า 

3. มีการจัดประชุมวิชาการเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัย
และบทความวิชาการ 

3. จ านวนบทความทางวิชาการมีจ านวนน้อย 

ด้านบริการวิชาการ 
1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินงานโครงการบริการ
วิชาการสู่ชุมชนอย่างเพียงพอ 

1. การจัดโครงการบริการวิชาการ ยังไม่ครอบคลุมทุก
หลักสูตร 
2. คุณภาพโครงการบริการวิชาการส่วนใหญ่ยังไม่
ตอบสนองเพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และไม่มี
ความต่อเนื่องในการด าเนินงาน 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
2. มีการบูรณษการการบริการวิชาการกับการเรียน
การสอน 

3. การบูรณาการการบริการวิชาการกับการวิจัย มี
จ านวนน้อย 

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างเพียงพอ 

1. การบูรณาการงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม กับ
การเรียนการสอน  และการวิจัยยังมีจ านวนน้อย 
2. โครงการที่ด าเนินงานส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมพ้ืนฐาน
ทัว่ไป ยังไม่มีโครงการที่แสดงถึงความยั่งยืนของ
ศิลปวัฒนธรรม 
3. จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่จัดขึ้นมี
จ านวนน้อย 

ด้านบริหารจัดการ 
1. บุคลากรอยู่ในวัยหนุ่มสาว พร้อมปฏิบัติงานเพื่อ
ความก้าวหน้าของตนเองและคณะ 

1. จ านวนอาจารย์ไม่เพียงพอ 
2. คุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
3. ผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
4. จ านวนผลงานทางวิชาการ อาทิ เอกสาร
ประกอบการสอน เอกสารค าสอน หนังสือ ต ารา 
บทความวิจัย และงานวิจัย มีจ านวนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 
5. บุคลากรสายสนับสนุนขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
ในงานที่รับผิดชอบ 

ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
1. คณะมีท าเลที่ตั้งที่สวยงานพร้อมที่จะพัฒนา
ปรับปรุงให้ตอบสนองความต้องการของการจัดการ
เรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มี
คุณภาพ 

1. อาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมอยู่
ระหว่างการก่อสร้าง ส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน อาทิ เรื่องห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
หอ้งพักอาจารย์พื้นที่อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 
ตลอดจนระบบไฟฟ้าที่ยังไม่เรียบร้อย 

 
 
 

โอกาส (Opportunities) ภาวะคุกคาม (Threats) 
1.  นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลเอ้ือต่อ
การผลิตบัณฑิตทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

1.  เป็นคณะฯที่อยู่นอกระบบแต่ในทางปฏิบัติการเงิน
และการคลัง และการบริหารงานบุคคลยังเป็นไปตาม
แนวทางระบบราชการ  ซึ่งมีข้อจ ากัดในความคล่องตัว
ส่งผลต่อการพัฒนาคณะฯ 

2.  การรวมกลุ่มของประเทศโดยเฉพาะในแถบ
อาเซียน เป็นโอกาสให้ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับ
สมาชิกอาเซียน 

2.  การเปิดหลักสูตรในสาขาที่เก่ียวกับการท่องเที่ยว
และการโรงแรมในสถาบันอ่ืนมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนจึง
ท าให้เกิดการแข่งขันสูง 
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ยุทธศาสตร์ 

 1.   ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล   

2.   พัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล  

3.   เป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน     

4.   ส่งเสริมการบูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม      

5.   เป็นศูนย์กลางแหล่งการเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคมในภูมิภาค   

6.   ผลิตบัณฑิตที่มอัีตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่น และความเป็นไทย มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพในระดับสากล      

7.   ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยที่มีผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม        

8.   พัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการด าเนินงานตามภารกิจของคณะและมหาวิทยาลัย      

9.   ส่งเสริมคณะให้มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ อย่างน้อย ตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 อย่างไม่มีเงื่อนไข 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผน 

1. ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ปี 2558 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 1.1) คณะมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการเชิงรุกเพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล 
1.1.1) ระดับความส าเร็จของการมีอาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญชาว
ต่างประเทศท่ีมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติเพ่ือมาร่วมงาน
สอนและ/หรือแลกเปลี่ยนการท างานวิจัย 

5 1)โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ (จีน-อังกฤษ) 
2)โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัย
คู่สัญญาในต่างประเทศ 
3) โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ และ
นานาชาติ 

 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
กิจการพิเศษ 

1.1.2) ร้อยละของหลักสูตรที่มีการแลกเปลี่ยนนิสิตต่างชาติ 
(Inbound + Outbound ) 

100  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
กิจการพิเศษ 

รวมงบประมาณการงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 1  1,000,000  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ปี 2558 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 2.1) มีวัฒนธรรมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
2.1.1) ระดับคุณภาพของผลสัมฤทธิ์ของการประเมินผล
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

5 1)โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ 
2) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3) โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษา 

 รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 

2.1.2) ระดับคุณภาพของผลสัมฤทธิ์ของการประเมิน
ประกันคุณภาพภายใน 

4.25  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 

เป้าประสงค์ที่ 2.2) มีระบบบริหารการคลังท่ีมีความม่ันคง ย่ังยืน และมีประสิทธิภาพ 
2.2.1) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน  
ภาพรวม 

95 1)โครงการอบรมระเบียบการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
2) โครงการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 

เป้าประสงค์ที่ 2.3) บุคลากรต้องมีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการที่สูงข้ึนและขีดความสามารถในการพัฒนาคณะและการแข่งขัน 
2.3.1) ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก   20 1)โครงการพัฒนาบุคลากร 

2)โครงการอบรมพัฒนาสื่อการสอน และทักษะ
การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
3) โครงการอบรมบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษากับ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต 
4) โครงการอบรมการพัฒนาจรรยาบรรณ

 รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
2.3.2) ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ    8  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ปี 2558 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วิชาชีพ 
5) โครงการอบรมการท าวิจัยในชั้นเรียนและ
กระบวรการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
6) โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

เป้าประสงค์ที่ 2.4) มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย และรองรับการบริหารจัดการขององค์กร 
2.4.1) ระดับความส าเร็จของการเชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศท้ัง 7 ยุทธศาสตร์ เพ่ือการบริหาร
จัดการ    
(คณะใช้ผลร่วมกับมหาวิทยาลัย) 

5 1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

 รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 

2.4.2) ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงและพัฒนา
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

5  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 

รวมงบประมาณการงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 2 10,162,640  
 

 



                                                            แผนปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม  

 

5 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ปี 2558 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 3.1) มีการจัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3.1.1)  ระดับคุณภาพของผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม  
ตามเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพภายใน 

4.25 1)โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
2)โครงการประเมินผลหลักสูตร 
3) โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน 
4) โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
5) โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่ดี ส าหรับนิสิตที่ออก
ฝึกงาน 
6) โครงการแนะแนววิชาชีพด้านการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 
7) โครงการสถานประกอบการพบนิสิต 
8) โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ (จีน-
อังกฤษ) 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 

3.1.2)  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

80  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและ
อาคารสถานที่ 

3.1.3)  (ระดับ) คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ป.ตรี-
โท-เอก) (ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต) 

4.50  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 

3.1.4)  ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี-โท-เอก) ที่เข้ารับการ
ทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ  ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า ก่อน
ส าเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนิสิต
ทั้งหมดในชั้นปีที่หลักสูตรก าหนด (MSU English Exit–
Exam) 
 

80  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ปี 2558 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

3.1.5)  ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-เอก)ที่เข้าทดสอบ
ความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า มี
คะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 ของนิสิตที่เข้าทดสอบท้ังหมด (MSU 
English Exit–Exam) 

40  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 

3.1.6)  ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี) ที่เข้ารับการทดสอบ
ความรู้ความ 
สามารถและทักษะด้าน IT  ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ICT  
หรือเทียบเท่า  
ก่อนส าเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนิสิต
ทั้งหมดในชั้นปี 
ที่หลักสูตรก าหนด  (IT Exit-Exam) 

80  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 

3.1.7)  ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี) ที่เข้ารับการทดสอบ
ความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT  ไม่ต่ ากว่า
มาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนส าเร็จการศึกษา  มี
คะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน  ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 65 ของนิสิตที่เข้าทดสอบท้ังหมด (IT Exit-

65   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ปี 2558 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

Exam) 
3.1.8) ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาวิชาศึกษา
ทั่วไป 
ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ มมส (คณะรับผลร่วมกับ
มหาวิทยาลัย)    

5  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 

รวมงบประมาณการงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 3 30,204,620  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ปี 2558 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 4.1) คณะมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการจากการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4.1.1) จ านวนโครงการที่คณะมีการด าเนินการตาม
นโยบายหนึ่งคณะ 
หนึ่งศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเป็นที่พ่ึงทางวิชาการแก่ชุมชน
และสังคม  
ด้วยการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
เพ่ือการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 

1 1) โครงการหนึ่งหลักสูตร หนึ่งศิลปวัฒนธรรม 
2) โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา
มหาราช 
3) โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี 
4) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
5) โครงการถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ าฝน 
6) โครงการทอดกฐินและงานทอดผ้าป่า 
7) โครงการงานเทศน์มหาชาติ 

 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
กิจการพิเศษ 

รวมงบประมาณการงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 4 175,000  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคมในภูมิภาค 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ปี 2558 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 5.1) คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมเป็นศูนย์กลางแหล่งการเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคมในภูมิภาค 
5.1.1) ร้อยละหลักสูตร(ป.ตรี)ที่มีการด าเนินการตาม
นโยบายหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน  เพ่ือเป็นที่พ่ึงทาง
วิชาการแก่สังคม  ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ใน
การช่วยเหลือสังคมและชุมชน ผ่านกระบวนการบูรณา
การ การเรียนการสอน การวิจัย และ/หรือการให้บริการ
วิชาการร่วมกับชุมชน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนให้ยั่งยืน 
 

80 1) โครงการหนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชน 
2) โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
บุคลิกภาพเพ่ืองานบริการ" 
4) โครงการบริการวิชาการมารยาทในการ
รบัประทานอาหารตะวันตก 
5) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษและ
พัฒนาบุคลิกภาพส าหรับมัคคุเทศก์น้อย 
6) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการจัดการ
ท่องเที่ยวนานาชาติ 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รวมงบประมาณการงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 5 343,040  
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่น และความเป็นไทย มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพในระดับสากล 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ปี 2558 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 6.1) ส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความเชียวชาญในวิชาชีพ 
6.1.1) ระดับความส าเร็จของคณะที่ด าเนินกิจกรรม/
โครงการเพื่อให้ 
ศิษย์เก่ากลับมาช่วยเหลือและ/หรือให้ความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ ตลอดจนสร้างชื่อเสียงให้กับ
สถาบัน      
 

5 1) โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าชบา 
2) โครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต 
3) โครงการส่งเสริมนิสิตเข้าร่วมประกวด แข่งขัน
วิชาชีพนอกสถาบันที่จัดโดยหน่วยงาน 
สถาบันการศึกษา 
4) โครงการ Hospitality Fair 

 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและ
อาคารสถานที่ 

6.1.2) จ านวนนิสิตและ/หรือศิษย์เก่าได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ/
หรือนานาชาติ 

5  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและ
อาคารสถานที่ 

รวมงบประมาณการงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 6 1,234,500  
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ยุทธศาสตร์ที่ 7ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยที่มีผลกระทบท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ปี 2558 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 7.1) คณะมีองค์ความรู้และงานวิจัยท่ีมีผลกระทบที่เป็นประโยชน์กับชุมชน 
7.1.1) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานของหน่วย
วิจัยเพื่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย  

5 1) โครงการพัฒนาองค์ความรู้และเพ่ิมศักยภาพ
ด้านงานวิชาการและวิจัย 
2) โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งวิจัยเชิงประยุกต์ 
 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

7.1.2) จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร หรือ
อนุสิทธิบัตร และ/หรือได้รับรางวัลในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรืองานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก
ภายนอก 

1  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

7.2) การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางดานการวิจัยของอาจารยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและการมีเครือขายการวิจัยรวมกับนักวิจัยภายนอกทั้งในหรือตาง
ประเทศ 
7.2.1) จ านวนความร่วมมือทางการวิจัยของคณะ/
หน่วยงานกับนักวิจัยภายนอกสถาบันทั้งในและ/หรือ
ต่างประเทศ 

1 1) โครงการฝึกอบรม เรื่อง ““เทคนิคการเขียน
รายงานการวิจัยและบทความทางวิชาการ” 
2) โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัย การผลิตผล
งานสร้างสรรค์เพ่ือต่อยอดผลงานวิจัย 
3) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม 
(Mixed Method)” 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

7.2.2) ร้อยละคุณภาพของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ า 

20  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

7.2.3) ร้อยละคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

50  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ปี 2558 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

7.2.4) ร้อยละคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

100 4) โครงการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการ 
5) โครงการสนับสนุนนิสิตน าเสนอผลงาน
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
6) โครงการสัมมนาวิชาการ 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รวมงบประมาณการงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 7 1,388,000  
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ยุทธศาสตร์ที่  8 พัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการด าเนินงานตามภารกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ปี 2558 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 8.1) อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการด าเนินงานตามภารกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 
8.1.1) ระดับความส าเร็จของมหาวิทยาลัยได้รับการจัด
อันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 1 ใน 10 ของประเทศ   
(คณะใช้ผลร่วมกับมหาวิทยาลัย) 

5 1) โครงการสร้างเสริมภูมิทัศน์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพ 
2) โครงการรณรงค์และส่งเสริมการประหยัด
พลังงาน 
3) โครงการจิตอาสาพัฒนาบ้านของเรา 

 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและ
อาคารสถานที่ 

รวมงบประมาณการงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 8 18,000  
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ยุทธศาสตร์ที่  9 ส่งเสริมคณะให้มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ อย่างน้อย ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 อย่างไม่มีเงื่อนไข 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ปี 2558 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 9.1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 
9.1.1) ระบบการบริหารจัดการที่ได้รับรองระบบบริหาร
คุณภาพ อย่างน้อย ตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 
อย่างไม่มีเงื่อนไข 

ได้รับรอง
คุณภาพ 

1) โครงการอบรมระบบบริหารคุณภาพ ตาม
มาตรฐาน ISO 9001: 2008 
2) โครงการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 

 รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 

รวมงบประมาณการงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 9 50,000  
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ประมาณการงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(จ าแนกตามยุทธศาสตร์) 

ที ่ ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ (บาท) 

งบแผนดิน งบรายได้ กองทุน/อ่ืนๆ รวม 
1 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

และสากล 
 -  

1,000,000 
 -  

1,000,000 

2 พัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลัก 
ธรรมาภิบาล 

 -  
10,162,640 

 -  
10,162,640 

3 เป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1,262,400 28,942,220 
 -  

30,204,620 

4 ส่งเสริมการบูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  -  175,000  -  175,000 
5 เป็นศูนย์กลางแหล่งการเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคมในภูมิภาค 

 
 -  

343,040 
 -  

343,040 

6 ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่น และความเป็นไทย มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพในระดับสากล  

  -  
1,234,500 

 -  
1,234,500 

7 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยที่มีผลกระทบที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 

  -  
1,388,000 

 -  
1,388,000 

8 พัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการ
ด าเนินงานตามภารกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 

 -  
18,000 

 -  
18,000 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ (บาท) 

งบแผนดิน งบรายได้ กองทุน/อ่ืนๆ รวม 
9 ส่งเสริมคณะให้มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รบัรองระบบบริหารคุณภาพ อย่าง

น้อย ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 อย่างไม่มีเงื่อนไข 
 -  

50,000 
 -  

156,000 

  รวมทั้งสิ้น 1,262,400        43,313,400                    -         44,575,800  
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คณะผู้จัดท า 
ที่ปรึกษา 

1. คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
4. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
5. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่ 
6. ประธานบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 
7. ประธานบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
8. ประธานบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
9. หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ 

 

วิเคราะห์ข้อมูล / จัดท ารูปเล่ม 
   นางสาวพัชรพร   หวานขม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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