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ค าน า 
 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และเพ่ือให้การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคามมี

ประสิทธิภาพ เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต ในการนี้ คณะกรรมการทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2557 – 

2560 (แผนกลยุทธ์ 4 ปี) คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ด าเนินการความละเอียดทราบแล้ว นั้น  

  ในการนี้ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้ด าเนินการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคในด้านต่างๆ อาทิ ด้านท าเลที่ตั้ง ด้านการเมืองระดับป ระเทศและ

นโยบายมหาวิทยาลัย ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์และความร่วมมือกับหน่วยงานภายในภายนอก ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารจัดการ

หลักสูตร ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ด้านนิสิต ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ 

ตลอดจนผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพและการบริการวิชาการ มาสนับสนุนการจัดท าแผนกลยุทธ์คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม (พ.ศ.2557-2560) เพื่อ

วางยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัย และปณิธานคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

ที่มุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ก้าวสู่มหาวิทยาลัยอันดับ 1-10 ของประเทศ 

 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ตุลาคม 2556 
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สารบัญ 

                  หน้าที่ 

วัตถุประสงค์ ขอบเขต ตัวชี้วัดความส าเร็จ               6 

ข้อมูลพ้ืนฐานและประวัติความเป็นมาคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม           7 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแผนกลยุทธ์ (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค)  

- ด้านท าเลที่ตั้ง                 8 

- ด้านการเมืองระดับประเทศและนโยบายมหาวิทยาลัย             9 

- ด้านสังคมและวัฒนธรรม                10 

- ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์และความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก            11 - 12 

- ด้านการบริหารจัดการ                13 

- ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร               14 

- ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ              15 

- ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน             16 

- ด้านนิสิต                  17 

- ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ             18 

ตารางแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     19 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

ตารางแสดงความเชื่อมโยงแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (ร่าง)แผนพัฒนาการศึกษาฯ 11 แผนกลยุทธ์ มมส แผนกลยุทธ์คณะฯ     20 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2557 
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สารบัญ (ต่อ) 

                  หน้าที่ 

 แผนยุทธศาสตร์คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจ าปีงบประมาณ 2557         21 - 23 

  (ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร (Shared Values) ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ์) 

 เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล     24 - 25 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล     26 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อเตรียมความพร้อม    27 - 29 

         เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม          30 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นศูนย์กลางแหล่งการเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคมในภูมิภาค      31 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่น และความเป็นไทย มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพในระดับสากล  32 - 34 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยที่มีผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม     35 - 36 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการด าเนินงานตามภารกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 37 - 38 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ส่งเสริมคณะให้มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ อย่างน้อย ตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 39 - 40 

          อย่างไม่มีเงื่อนไข  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล     41 - 42 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล     43 
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สารบัญ (ต่อ) 

                  หน้าที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อเตรียมความพร้อม    44 - 45 
         เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม          46 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นศูนย์กลางแหล่งการเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคมในภูมิภาค      47 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่น และความเป็นไทย มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพในระดับสากล  48 - 49 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยที่มีผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม     50 - 51 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการด าเนินงานตามภารกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 52 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ส่งเสริมคณะให้มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ อย่างน้อย ตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 53 

คณะด าเนินงาน                 54 
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(ฉบับปรับปรุง 2556) 
แผนกลยุทธ์คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม (พ.ศ. 2557 – 2560) 

 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 เพ่ือให้การจัดท าแผนกลยุทธ์ของคณะ มีประสิทธิภาพ  และสามารถจัดท าได้โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน 

 เพ่ือให้การก ากับวางแผนการติดตามการด าเนินงานเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม 

 เพ่ือน าผลการทบทวนของฝ่ายบริหารไปปรับปรุงใช้ในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

ขอบเขต 

 มีการก าหนดทิศทางและน าแผนกลยุทธ์ไปปรับใช้ให้ตรงตามยุทธ์ศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

 สร้างความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างให้บุคลากรคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีส่วนร่วมในการบริหารและท างานเป็นทีม 

 น าแผนกลยุทธ์คณะไปเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ 

 มีการควบคุม ติดตาม และดูแลความเรียบร้อยในการด าเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์คณะ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 รายงานความส าเร็จของแผนกลยุทธ์คณะ มีผลการด าเนินงานในภาพรวมเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
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ข้อมูลพื้นฐานคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
 ชื่อคณะ     คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 ที่ตั้ง         อาคารส านักงานคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพ้ืนที่ในเมือง ต าบลตลาด  

                             อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 
 หมายเลขโทรศัพท์    0-4379-0763 ต่อ 6174 โทรสาร  0-4397-0753-4 
 โฮมเพจ     http://www.msu.ac.th 

 
ประวัติความเป็นมา 
  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เริ่มจัดตั้งในนามของ โครงการจัดตั้งคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในเดือนกรกฎ าคม 

พ.ศ. 2544 มีส านักงานชั่วคราวตั้งอยู่ที่ ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพ้ืนที่ขามเรียง ต่อมาเมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2547 

สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบให้จัดตั้ง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปัจจุบันคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมมีที่ท าการ ตั้งอยู่ที่ อาคารคณะการท่องเที่ยวและ

การโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพ้ืนที่ในเมือง 

  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมเปิดรับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมรุ่นแรกในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 

2554 ในปี พ.ศ. 2549 สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

(หลักสูตรนานาชาติ)  และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในปี พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรใหม่

เพ่ิมเติมอีก 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

  ปัจจุบันคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมมีบุคลากรทั้งสิ้น 68 คน จ าแนกเป็นอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 1 คน ข้าราชการสาย ก. จ านวน 1 คน 

สาย ค. จ านวน 1 คน พนักงานวิชาการ จ านวน 33 คน (รวมผู้ลาศึกษาต่อ) พนักงานปฏิบัติการ จ านวน 8 คน และลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 25 คน ในปีการศึกษา 2554 มี

นิสิตระดับปริญญาตรี จ านวน 1,995 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 48 คน 

http://www.msu.ac.th/hotel/index.htm
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             การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อก าหนดแผนกลยุทธ ์

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ในการบริหารคณะการท่องเที่ยวและโรงแรม 

ด้านท าเลที่ตั้ง 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมมีท าเลที่ตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีพ้ืนที่
และจ านวนประชากรมากที่สุดในประเทศไทย ส่งผลให้มีความต้องการในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสูง 

2. มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในท าเลที่มีศักยภาพเป็นประตูสู่อาเซียน ในส่วนของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมคมนิยมเวียดนาม และ
ราชอาณาจักรกัมพูชา ส่งผลให้มีความต้องการแลกเปลี่ยนบุคลากรซึ่งกันและกัน 

1. มีสถาบันคู่แข่งในภูมิภาคเดียวกันที่มีชื่อเสียงในภาพรวมหลายสถาบันที่
จัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย
เดียวกัน ท าให้เกิดการแข่งขันกันอย่างจริงจัง 
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ด้านการเมืองระดับประเทศและนโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. การเปิดเสรีการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558และการเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นศูนย์การการท่องเที่ยว การจัดการประชุมและนิทรรศการ การเป็น
ครัวของโลก แหล่งพลังงานชีวภาพ และศูนย์สุขภาพของอาเซียน และเอเชีย ส่งผล
ให้มีความต้องการบัณฑิตท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางภาษา และการจัดการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว 

2. นโยบายด้านการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ภายใต้เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอก ตลอดจนเกณฑ์คุณภาพสากล และการก ากับติดตามการ
ด าเนินการในระดับคณะอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเตรียมความพร้อมการก้าวสู่
มหาวิทยาลัยอันดับ 1-10 ในประเทศไทย ส่งผลให้การจัดการศึกษาในคณะการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมเป็นที่ยอมรับในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
พัฒนาต่อไปเป็นการยอมรับในระดับประเทศและประชาคมอาเซียน 

1. ข้อจ ากัดด้านบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ส่งผล
ต่อการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย ตลอดจนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานอาเซียน และมาตรฐานสากล 

2. การขาดองค์ความรู้ ทักษะ และศักยภาพเพียงพอที่จะปฏิบัติงานตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายของอาจารย์ และบุคลากรบางส่วนส่งผลให้เกิด
ความล่าช้าที่จ าน าคณะไปสู่เป้าหมายตามนโยบายของคณะและมาหา
วิทยาลัย 
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ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. สภาวะท้องถิ่นและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอีสาน ที่เป็นจุดเน้น
ในการผลิตบัณฑิตของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ส่งผลให้คณะสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีความบูรณาการระหว่างความเป็นไทย และ
ท้องถิ่น กับความเป็นผู้มีองค์ความรู้ และศักยภาพในระดับสากล สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ และสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. ในโอกาสของการเปิดเสริการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การปรับปรุง
หลักสูตรของคณะการท่องเที่ยวและการโรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามข้อตกลง
ร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professional : MRA
)ภายใต้ASEAN Common Competency Standards Framework for Tourism 
Professional : ACCSTP จะส่งผลให้บัณฑิตของคณะเป็นความต้องการของภาคอุต
สาหรรมกรรมอย่างน้อยตั้งแต่ในประเทศในสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
ท าให้เกิดการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศสมาชิกดังกล่าว 

2.การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล และสิ่งอ านวยความ    สะดวก ที่

จะผลักดันให้คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 

ต้องอาศัยเวลา และงบประมาณ ความร่วมมือ และองค์ความรู้ค่อนข้างมาก 
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ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์และความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. เป็นหน่วยงานระดับคณะส่งผลให้มีการยอมรับจากผู้ต้องการเข้ารับการศึกษาและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีจ านวนนิสิตและผู้ต้องการเข้ารับการศึกษาเป็นจ านวนมาก 

 

 

1. ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ในฐานะคณะเมื่อเปรียบเทียบกับคณะในกลุ่ม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อพิจารณา
จากผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ. 
และการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกตามเกณฑ์ สมศ. และผลการ
ด าเนินงานตามการรับรองการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร. ไม่โดดเด่นเท่าที่ควร 

2. เป็นคณะที่มีความร่วมมือทางวิชาการ ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและยั่งยืน 
ได้แก่ (1) เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับคณะที่เก่ียวข้องได้แก่คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย 
(2) เครือข่าย Deans’ KM มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (3) เครือข่ายการประเมิน
มาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (4) 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนตามกรอบแนวคิด 7 Greens ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เมืองเชียงคาน 
(5) บริษัท หงสาพาวเวอร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร Hotel Management และ Canteen & Catering 

 
 
 

2. กิจกรรมระหว่างเครือข่ายและพันธมิตรทางวิชาการยังมีปริมาณน้อย และ 
ไม่หลากหลาย 

3. ยังไม่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจในกลุ่มพันธมิตรอย่างเป็นทางการ 
4. การสร้างพันธมิตรระหว่างสถาบันการศึกษาด้านการท่องเที่ยวและการ

โรงแรมยังไม่ครอบคลุมสถาบันในภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทย 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

3. Management (6) โรงแรม/โรงแรมเครือ อาทิPullman Raja Orchid, Four 
Seasons, Sala Phuket, Apasaras Spa & Resorts, Six senses, The 
Sukhothai, Kirimaya, Katathani, Marriott,Pimalai Resort & Spa, Peach 
Group NovotelRayong Rim Pae Resort, Best Western Hotelและโรงแรม
อ่ืนๆ (7) บริษัทท่องเที่ยวหลายบริษัท เช่น Talent Tour, Sun Park Tour, Silver 
Tour เป็นต้น(8) ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (9) สถาบันขงจื่อม
หาวิทยาลัยมหาสารคาม และสถาบันขงจื่อในประเทศไทย อีก 12 แห่ง และใน
ภูมิภาคอาเซียน (10) American Corner (11) Se Jong Cultural Center (12) 
สถานทูตหลายประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชา
ภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ เช่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส สาธารณรัฐประชาชน
จีน สาธารณรัฐเกาหลี ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (13) เครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่าง
มหาวิทยาลัย UKM และ Mini-UKM(14) เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตักสิลา (15) 
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศท่ีลงนามบันทึกความเข้าใจในหลายประเทศ อาทิฝรั่งเศส 

สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่นสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

ราชอาณาจักรกัมพูชา 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

4. มีพันธมิตรสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จัดการเรียนการสอน

เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม จ านวน 23 สถาบัน อาทิ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม

มหาวิทยาลัยวงษเ์ชาวฤทธิ์กุล มหาวิทยาลัยราชภัฎทุกแห่ง วิทยาลัยบริหารธุรกิจ

และการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคนิค และวิทยาลัยอาชีวะ นอกจากนี้ยัง 

 

ด้านการบริหารจัดการ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. มีงบประมาณเพ่ือการพัฒนาคณะอย่างเพียงพอ 1. ขาดระบบการบริหารจัดการที่ดีหลายระบบ อาทิระบบการจัดการเรียนการ
สอน ระบบการเงิน ระบบการประกันคุณภาพ 

2. ขาดการประสานงานและการสื่อสารที่น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใน
กลุ่มและระหว่างกลุ่มสาขาวิชา 

3. ขาดบุคลากรที่สมารถด ารงต าแหน่งผู้บริหารทุกระดับ 
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ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. มีการจัดการเรียนการสอนครบทุกระดับ ตรี โท และเอก และมีการจัดการศึกษา
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

2. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เรียนรู้จาก
ประสบการณ์การตรงจากการฝึกประสบการณ์วิชีพชีพในสถานที่จริง และใน
สถานการณ์จ าลองที่สมจริง 

1. หลักสูตรยังไม่ได้รับการปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐาน AUN-QA พร้อมเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 2015 ตามข้อตกลงร่วมกัน (Mutual 
Recognition Arrangement on Tourism Professional : MRA)ภายใต้
ASEAN Common Competency Standards Framework for Tourism 
Professional : ACCSTPอย่างสมบูรณ์ 

2. ขาดหลักสูตรบรูณาการอาทิ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม พุทธ
ศาสนา สุขภาพ ธุรกิจ การจัดการประชุมและนิทรรศการงานกิจกรรมพิเศษ 
(Events) อนุรักษ์ ฐานชุมชน (Community-based Tourism) เกษตร 
ผู้สูงอายุ เป็นต้น 

3. ขาดหลักสูตรประกาศนียบัตรอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
หลักสูตร 2 ปริญญา เป็นต้น 

4. มีอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายในคณะไม่เพียงพอ 
ส่งผลให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไม่สามารถส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่
ก าหนด 
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ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. อาจารย์อยู่ในวัยหนุ่มสาว พร้อมปฏิบัติงานเพ่ือความก้าวหน้าของตนเองและ
คณะ 

1. จ านวนอาจารย์ไม่เพียงพอ 
2. คุณวุฒิอาจารย์จ านวนหนึ่งไม่ตรงกับความต้องการของหลักสูตร 
3. คุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
4. ผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
5. จ านวนผลงานทางวิชาการ อาทิ เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน 

หนังสือ ต ารา บทความวิจัย และงานวิจัย มีจ านวนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
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ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. บุคลากรสายสนับสนุนอยู่ในวัยหนุ่มสาว พร้อมปฏิบัติงานและเรียนรู้งานใน
ภาระหน้าที่รับผิดชอบ 

1. คุณวุฒิบุคลากรจ านวนหนึ่งไม่ตรงกับภาระหน้าที่รับผิดชอบ เช่น
เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน 

2. การขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ 
3. การขาดความมั่นคงในการประกอบอาชีพ เนื่องจากหลายต าแหน่งเป็น

ลูกจ้างชั่วคราว 
4. การขาดผู้น า และผู้บริหารในการบริหารตามเกณฑ์การปฏิบัติงานที่มี

ความซับซ้อนมากข้ึน ในยุคสังคมแห่งการประกันคุณภาพ 
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ด้านนิสิต 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. นิสิตมีความอดทน มีระเบียบวินัย และมีบุคลิกที่เหมาะสมพร้อมที่จะประกอบ
อาชีพในอุตสาหกรรมบริการ 

1. การมีทักษะทางภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 ไม่เพียงพอต่อ
ภาระงานอุตสากรรรมบริการในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. การมีทักษะในการสื่อสารทั่วไปไม่เพียงพอ 
3. การมีฐานะทางการเงินไม่ดี 
4. การมีความเสี่ยงต่อความล้มเหลวในการเรียน เนื่องสภาวะของสังคมยุคข้อมูล

ข่าวสารไร้พรมแดน 
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ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. คณะมีท าเลที่ตั้งที่สวยงานพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงให้ตอบสนองความต้องการ
ของการจัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มีคุณภาพ 

1. อาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ส่งผลให้
เกิดอุปสรรคในการด าเนินงาน อาทิ เรื่องห้องเรียน ห้องปฏิบัติการห้องพัก
อาจารย์พ้ืนที่อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ตลอดจนระบบไฟฟ้าที่ยังไม่เรียบร้อย 

2. การขาดสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้แก่ ที่พักชนิดต่างๆ อาทิ โรงแรม
มาตรฐาน รีสอร์ท ที่พักตามสมัยนิยม 
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แผนยุทธศาสตร์คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  ประจ าปีงบประมาณ 2557 
 

ปรัชญา 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อเป็นสว่นหนึ่งของการพัฒนามหาวทิยาลัยมหาสารคามให้ก้าวสู่มหาวทิยาลัยอันดับ 1-10 ของประเทศไทย 

 

วิสัยทัศน์ 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นศูนย์กลางของการจัดการศึกษาด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพ่ือก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน และเป็นคณะหลักในการผลักดันมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 1 -10 ของประเทศไทย  

 

พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรมในระดับสากล มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นท้องถิ่น และความเป็นไทยผ่านหลักสูตร

เชิงเดี่ยวและเชิงบูรณาการกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

2. สร้างสรรค์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพ และการบริการวิชาการด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวทั้งในระดับ

ท้องถิ่น ประเทศ และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3. ให้บริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมแก่สังคม บนพื้นฐานความรู้ที่เกิดจากการวิจัยและการจัดการความรู้ 

4. บูรณาการการท านุศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทยกับการพัฒนาบุคลากรและศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
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5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล ได้รับการยอมรับตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสากล 

6. ให้ความร่วมมือและเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1-10 มหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศไทย โดยเป็นศูนย์กลางของ

การจัดการศึกษาด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการเป็นผู้น าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

ค่านิยมองค์กร(Shared Values) 

T  (Teamwork) 
  การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ของบุคลากรทุกสาย ในรูปแบบของการมีส่วนร่วมอย่างเป็นหมู่คณะ ในทิศทางและเป้าหมาย 
                     ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

R  (Respect) 
  บุคลากรทุกระดับให้ความเคารพในศักดิ์และสิทธิ์ซึ่งกันและกันภายใต้กรอบจริยธรรมอันดีงามของสังคมไทย 

U  (Up-to-date) 
  การพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง  เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ  เทคโนโลยีและสถานการณ์ของ 
                     สังคมไทยและของโลก 

S  (Service) 
  การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีจิตใจเสียสละ  และมีความรักในงานบริการ  แก่บุคคลต่างๆ อย่างมีจริยธรรมในวิชาชีพ 

T  (Tactic) 
การด าเนินงาน ด้านต่างๆเป็นไปอย่างมีแผนงานขั้นตอนและกระบวนการที่ดี อันจะน าไปสู่ความส าเร็จ ที่เป็นพันธกิจและตรงตาม 
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  
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ยุทธศาสตร์ 

1. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล 
2. พัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
3. เป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
4. ส่งเสริมการบูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
5. เป็นศูนย์กลางแหล่งการเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคมในภูมิภาค 
6. ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่น และความเป็นไทย มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพในระดับสากล 

7. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยที่มีผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

8. พัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการด าเนินงานตามภารกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 

9. ส่งเสริมคณะให้มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ อย่างน้อย ตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 อย่างไม่มีเงื่อนไข 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ 

1. ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนฯ ที่มีการด าเนินงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 

1.1) เป็นคณะที่มีคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน และภายนอก  

1.1.1)ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง 

 

1.1.1.1) ผลการประเมินตามเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ.  

ระดับ 

คะแนน 

4.00 

ระดับ 

คะแนน 

4.00 

ระดับ 

คะแนน 

4.00 

ระดับ 

คะแนน 

4.00 

 1.1.1.2)ผลการประเมินตามเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์  

สมศ. 

ระดับ 

คะแนน 

4.00 

ระดับ 

คะแนน 

4.10 

ระดับ 

คะแนน 

4.20 

ระดับ 

คะแนน 

4.30 

 1.1.1.3)ผลการประเมินตามเกณฑ์การปฏิบัติ

ราชการ ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

ก.พ.ร. 

ระดับ 

คะแนน 

4.10 

ระดับ 

คะแนน 

4.20 

ระดับ 

คะแนน 

4.30 

ระดับ 

คะแนน 

4.51 
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1.2) คณะมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการเชิงรุกเพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล 

1.2.1) ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์กลาง หรือผู้น าเครือข่าย

เพ่ือการพัฒนาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 

1.2.1.1) ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์กลาง 

หรือผู้น าเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว  

 

จ านวน 

1  

โครงการ/

กิจกรรม 

จ านวน 

2  

โครงการ/

กิจกรรม 

จ านวน 

3  

โครงการ/

กิจกรรม 

จ านวน 

4 

โครงการ/

กิจกรรม 

1.3) บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

1.3.1) ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 

1.3.1.1 )ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร

ของคณะฯ มีส่วนร่วมการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัย 

จ านวน 

1  

โครงการ/

กิจกรรม 

จ านวน 

2  

โครงการ/

กิจกรรม 

จ านวน 

3  

โครงการ/

กิจกรรม 

จ านวน 

4 

โครงการ/

กิจกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 

2.1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 

2.1.1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ได้รับรองระบบบริหาร

คุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 

2.1.1.1) มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับรอง

ระบบบริหารคุณภาพ อย่างน้อย ตาม

มาตรฐาน ISO 9001: 2008 อย่างไม่มีเงื่อนไข 

ได้รับการ

รับรอง 

ISO 9001: 

2008 

ได้รับการ

รับรอง 

ISO 9001: 

2008 

ได้รับการ

รับรอง 

ISO 9001: 

2008 

ได้รับการ

รับรอง 

ISO 9001: 

2008 

2.2) มีวัฒนธรรมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

2.2.1) สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  2.2.1.1) มีการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมใน

ทุกระดับ 

80 % 80 % 80 % 80 % 

 2.2.1.2) มีบรรยากาศส่งเสริมการท างานและ

ความสุข 

80 % 80 % 80 % 80 % 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 

3.1) การจัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 3.1.1) คณะมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3.1.1.1) มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ

บัณฑิตศึกษา ตลอดจนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรต่างๆที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของสมาชิกประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

100 % 100 % 100 % 100 % 

 3.1.1.2) เป็นศูนย์กลางและจัดกิจกรรม

การถ่ายทอดให้ความรู้กรอบมาตรฐาน

สมรรถนะขั้นพ้ืนฐานส าหรับวิชาชีพ

ท่องเที่ยวอาเซียนแก่สถาบันอุดมศึกษาใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

จ านวน 

1  

โครงการ/

กิจกรรม 

จ านวน 

1  

โครงการ/

กิจกรรม 

จ านวน 

1  

โครงการ/

กิจกรรม 

จ านวน 

1  

โครงการ/

กิจกรรม 
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เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 

 3.1.1.3) มีกิจกรรมทั้งในและนอก

หลักสูตร เพ่ือพัฒนาศักยภาพภาพของ

บุคลากร และนิสิต เพ่ือเตรียมความพร้อม

สู่ประชาคมอาเซียน 

จ านวน 

1  

โครงการ/

กิจกรรม 

จ านวน 

1  

โครงการ/

กิจกรรม 

จ านวน 

1  

โครงการ/

กิจกรรม 

จ านวน 

1  

โครงการ/

กิจกรรม 

3.2) คณะสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันที่จัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

3.2.1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันที่

จัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

3.2.1.1) มีเครือข่ายความร่วมมือทาง

วิชาการกับสถาบันที่จัดการเรียนการสอน

ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคต่างๆ ใน

ประเทศไทย 

1 เครือข่าย 1 เครือข่าย 1 เครือข่าย 1 เครือข่าย 

 3.2.2.2) เป็นผู้น าในการสร้างเครือข่าย

ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ

สถาบันอุดมศึกษา และผู้ประกอบการการ

1 เครือข่าย 1 เครือข่าย 1 เครือข่าย 1 เครือข่าย 
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เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 

ท่องเที่ยวและการโรงแรมในกลุ่มประเทศ

อาเซียน โดยเริ่มต้นจากราชอาณาจักร

กัมพูชา พม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย 

3.3) มีการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.3.1) หลักสูตรมีจัดการศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เพ่ือมุ่งพัฒนาให้นิสิตเป็นผู้ที่มีทักษะการคิด  การวิเคราะห์  

มีภาวะผู้น า  ท างานเป็นทีม  แก้ไขปัญหาได้ 

3.3.1.1) ทุกหลักสูตรมีการจัดการศึกษาท่ี

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เรียนรู้จาก

ประสบการณ์ตรง ในสถานที่จริง และ

จ าลองให้เหมือนจริง 

100 % 100 % 100 % 100 % 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 

4.1) คณะมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการจากการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หรือการวิจัย  

4.1.1) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการจากการ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หรือการวิจัย 

4.1.1.1) ทุกหลักสูตรมีกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนที่ได้รับการพัฒนามาจาก

โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หรือการ

วิจัย 

100 % 100 % 100 % 100 % 

 4.1.1.2) มีการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ

ระหว่างงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ

การผลิตบัณฑิต หรือการวิจัย 

จ านวน 

1  

โครงการ/

กิจกรรม 

จ านวน 

1  

โครงการ/

กิจกรรม 

จ านวน 

1  

โครงการ/

กิจกรรม 

จ านวน 

1  

โครงการ/

กิจกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นศูนย์กลางแหล่งการเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคมในภูมิภาค 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 

5.1) คณะการท่องเทีย่วและการโรงแรมเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคมในภูมิภาค 

5.1.1) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการจากการ

เรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคมในภูมิภาค  

5.1.1.1) ทุกหลักสูตรมีกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนที่ได้รับการพัฒนามาจาก

โครงการบริการวิชาการ  

100 % 100 % 100 % 100 % 

 5.1.1.2) มีการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ

ระหว่างการบริการวิชาการ และการผลิต

บัณฑิต  

จ านวน 

1  

โครงการ/

กิจกรรม 

จ านวน 

1  

โครงการ/

กิจกรรม 

จ านวน 

1  

โครงการ/

กิจกรรม 

จ านวน 

1  

โครงการ/

กิจกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่น และความเป็นไทย มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพในระดับสากล 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 

6.1) ส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความเชียวชาญในวิชาชีพ 

6.1.1) บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความเชียวชาญใน

วิชาชีพ 

6.1.1.1) นิสิตทุกคนได้รับการสนับสนุนใน

การศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ทาง

วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

จ านวน/ปี  

2 ครั้ง 

จ านวน/ปี  

2 ครั้ง 

จ านวน/ปี  

2 ครั้ง 

จ านวน/ปี  

2 ครั้ง 

 6.1.1.2) จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา 

ได้รับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 

ภาษาและความรู้เกี่ยวกับอาเซียน เพ่ิมเติม

จากวิชาเรียนในแต่ละหลักสูตร 

จ านวน 

100 คน 

จ านวน 

100 คน 

จ านวน 

100 คน 

จ านวน 

100 คน 

 6.1.1.3) จ านวนนิสิต ได้รับการสนับสนุนให้

ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ 

โดยเฉพาะในประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน 

 

จ านวน/ปี  

10 คน 

จ านวน/ปี  

10 คน 

จ านวน/ปี  

10 คน 

จ านวน/ปี  

10 คน 
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เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 

 6.1.1.4) จ านวนนิสิตได้รับการฝึกสอนเพื่อ

เข้าประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพทางด้านการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 

จ านวน/ปี  

100 คน 

จ านวน/ปี  

100 คน 

จ านวน/ปี  

100 คน 

จ านวน/ปี  

100 คน 

 

 

6.1.1.5) จ านวนนิสิตได้รับการคัดเลือกเป็น

ผู้ช่วยวิจัย ผู้ช่วยสอน ผูช้่วยในโครงการ

บริการทางวิชาการที่กลุ่มสาขาวิชาจัดขึ้น 

 

จ านวน/ปี  

50 คน 

จ านวน/ปี  

50 คน 

จ านวน/ปี  

50 คน 

จ านวน/ปี  

50 คน 

 6.1.1.6) ร้อยละของนิสิตชั้นปีที่ 3-4 มีรายได้

จากงานบริการวิชาการ และการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 

 

 

20 % 20 % 20 % 20 % 
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เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 

 6.1.1.7) จ านวนนิสิตได้รับการสนับสนุนใน

โครงการศึกษาดูงาน หรือโครงการ

แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา 

สถาบันอุดมศึกษา หรือในกิจกรรมพิเศษใน

ต่างประเทศ 

จ านวน/ปี  

50 คน 

จ านวน/ปี  

50 คน 

จ านวน/ปี  

50 คน 

จ านวน/ปี  

50 คน 

6.2) หลักสูตรมีการกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่น และความเป็นไทย 

6.2.1) หลักสูตรต้องมีกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์

ความเป็นท้องถิ่น และความเป็นไทย 

6.2.1.1)ร้อยละของรายวิชาในแต่ละหลักสูตร

มีการกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมอัต

ลักษณ์ความเป็นท้องถิ่น และความเป็นไทย 

50 % 50 % 50 % 50 % 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยที่มีผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 

7.1) คณะมีองค์ความรู้และงานวิจัยท่ีมีผลกระทบที่เป็นประโยชน์กับชุมชน 

7.1.1) ส่งเสริมบุคลากรเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยที่

มีผลกระทบที่เป็นประโยชน์กับชุมชน 

7.1.1.1) ร้อยละของบุคลากรสาย

วิชาการ มีโครงการวิจัย 1 เรื่องต่อ

ปีงบประมาณ 

30 % 30 % 30 % 30 % 

 7.1.1.2) จ านวนงานวิจัยเพื่อพัฒนา

สถาบัน 

2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 

7.2) คณาจารย์น าองค์ความรู้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและบริการวิชาการ 

7.2.1 ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการเรียน

การสอนและการบริการวิชาการ 

7.2.1.1) หลักสูตรแต่ละหลักสูตรมี

ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่มีผลกระทบ

ที่เป็นประโยชน์ต่อการผลิตบัณฑิต 

หรืองานบริการวิชาการสู่สังคม  

 

จ านวน/ปี  

4 เรื่อง 

จ านวน/ปี  

4 เรื่อง 

จ านวน/ปี  

4 เรื่อง 

จ านวน/ปี  

4 เรื่อง 
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 7.2.1.2) มีโครงการหรือกิจกรรม

ส่งเสริมการน างานวิจัยมาประยุกต์ใช้

ในการเรียนการสอน หรือการบริการ

วิชาการอย่างน้อยปีละ 3 โครงการ 

จ านวน/ป ี 

5 โครงการ 

จ านวน/ปี  

5 โครงการ 

จ านวน/ปี  

5 โครงการ 

จ านวน/ปี  

5 โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      แผนกลยุทธ์คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2557-2560 (แผนกลยุทธ์ 4 ปี) 

 

37 

ยุทธศาสตร์ที่  8 พัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการด าเนินงานตามภารกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 

8.1) อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการด าเนินงานตามภารกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 

8.1.1) พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ

ด าเนินงาน 

8.1.1.1) ร้อยละแบบประเมินความพึงพอใจ

ในการมีอาคารเรียน และสิ่งอ านวยความ

สะดวกสบายที่ได้มาตรฐานสากล เอ้ือต่อการ

จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 

 

80 % 80 % 80 % 80 % 

 8.1.1.2) ร้อยละแบบประเมินความพึงพอใจ

ในการมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ

ต่อการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและ

การโรงแรมท่ีมีคุณภาพ  

 

80 % 80 % 80 % 80 % 
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 8.1.1.3) ร้อยละแบบประเมินความพึงพอใจ

ในการมีภูมิทัศน์สวยงาม ปลอดภัย ส่งเสริม

การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 

80 % 80 % 80 % 80 % 
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ยุทธศาสตร์ที่  9 ส่งเสริมคณะให้มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ อย่างน้อย ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 

อย่างไม่มีเงื่อนไข 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 

9.1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 

9.1.1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ได้รับรองระบบบริหาร

คุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 

9.1.1.1) มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับรอง

ระบบบริหารคุณภาพ อย่างน้อย ตาม

มาตรฐาน ISO 9001: 2008 อย่างไม่มีเงื่อนไข 

ได้รับการ

รับรอง 

ISO 9001: 

2008 

ได้รับการ

รับรอง 

ISO 9001: 

2008 

ได้รับการ

รับรอง 

ISO 9001: 

2008 

ได้รับการ

รับรอง 

ISO 9001: 

2008 

9.1.2) บุคลากรคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมมีส่วนร่วม

ประชุมในการวางแผนกลยุทธ์ 

9.1.2.1) ร้อยละของจ านวนสมาชิกมีส่วนร่วม
ประชุมในการวางแผนกลยุทธ์ 
 

80 % 80 % 80 % 80 % 

9.1.3) รายงานความส าเร็จของแผนกลยุทธ์คณะการท่องเที่ยว

และการโรงแรม 

9.1.3.1) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน 

โดยมีการวัดและการประเมินผล ตามวงรอบ

การจัดท าแผนกลยุทธ์ 

ปีละ 

1 ครั้ง 

(ร้อยละ75) 

ปีละ 

1 ครั้ง 

(ร้อยละ75) 

ปีละ 

1 ครั้ง 

(ร้อยละ75) 

ปีละ 

1 ครั้ง 

(ร้อยละ75) 
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9.1.4) การทบทวนประสิทธิผลของผู้บริหารตามข้อก าหนดของ 
ISO 9001:2008 
 

9.1.4.1) มีการรายงานผลการด าเนินงานการ

ตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO 

9001:2008 ต่อผู้บริหาร เพื่อแนะน าแก้ไข

ข้อบกพร่องและเพ่ือป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น 

ปีละ 

2 ครั้ง 

ปีละ 

2 ครั้ง 

ปีละ 

2 ครั้ง 

ปีละ 

2 ครั้ง 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

(ผู้ประสานงานหลัก) 

1.1) เป็นคณะที่มีคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน และภายนอก    

1.1.1)ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง 

 

1.โครงการจัดการความรู้เรื่องการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพตามบัวบ่งชี้แบบครบวงจร 

2.โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ และ

การให้ความรู้แก่บุคลากรตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในแต่ละ

องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

3.โครงการสร้างผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

4.โครงการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้ง

ในส่วนของคณะ และนิสิต 

 

 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
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1.2) คณะมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการเชิงรุกเพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล 

1.2.1) ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์กลาง หรือผู้น าเครือข่าย

เพ่ือการพัฒนาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

1.โครงการสร้างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียน

การสอนหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

2.โครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายสโมสรนิสิต (มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี/มหาวิทยาลัยนครพนม/มหาวิทยาลัยราชภัฎ

อุดรธานี) 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 

 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่ 

1.3) บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

1.3.1) ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

1.โครงการจิตอาสาร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2.โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 

3.โครงการทอดกฐินและงานทอดผ้าป่าประจ าปี ระหว่าง

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมกับมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

4.โครงการงานเทศน์มหาชาติประจ าปี ระหว่างคณะการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

บุคลากรทุกคนภายในคณะ 

และ 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

(ผู้ประสานงานหลัก) 

2.1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008   

2.1.1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ได้รับรองระบบ

บริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 

1.โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ 

มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 

 

2.2) มีวัฒนธรรมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

2.2.1) สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์ สกอ. และ

คุณภาพภายนอก สมศ. และตามเกณฑ์ค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการ (ก.พ.ร.) 

2. โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการของบุคลากร 

3. โครงการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์คณะ 

4. โครงการจัดตั้งกลุ่มสนใจเฉพาะทาง เพ่ือภารกิจของคณะ 

และมหาวิทยาลัย 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
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ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

(ผู้ประสานงานหลัก) 

3.1) การจัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

3.1.1) คณะมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

1.โครงการพัฒนาหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และหลักสูตรประกาศนียบัตร 

หลักสูตร 2 ปริญญา ตามข้อตกลงร่วมกัน (Mutual 

Recognition Arrangement on Tourism Professional 

: MRA) ภายใต้กรอบมาตรฐานอาเซียน : ASEAN 

Common Competency Standards Framework for 

Tourism Professional : ACCSTP 

2.โครงการอบรม สัมมนา ประชุม บริการวิชาการด้านการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรม ในบริบทของการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 2558 

3.โครงการจัดตั้งบริษัทน าเที่ยว และอบรมบุคลากรด้านการ

ท่องเที่ยว 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

 

 

 

 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
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เป้าประสงค์/กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

(ผู้ประสานงานหลัก) 

4.โครงการพัฒนาทักษะ 3 ภาษา (จีน อังกฤษ เกาหลี) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

3.2) คณะสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันที่จัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

3.2.1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันที่

จัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

1.โครงการเจราจาความร่วมมือสร้างเครือข่ายทางวิชาการ

และพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมทั้งใน

ประเทศไทย และประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

2.โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่าย และ

พันธมิตร ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จีน ญี่ปุ่น และ

เกาหลี 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 

 

3.3) มีการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.3.1) หลักสูตรมีจัดการศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เพ่ือมุ่งพัฒนาให้นิสิตเป็นผู้ที่มีทักษะการคิด  การวิเคราะห์  

มีภาวะผู้น า  ท างานเป็นทีม  แก้ไขปัญหาได้ 

2.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

(ผู้ประสานงานหลัก) 

4.1) คณะมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการจากการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หรือการวิจัย  

4.1.1) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการจาก

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หรือการวิจัย  

 

1.โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน 

2.โครงการจัดการความรู้การบูรณาการการจัดการเรียนการ

สอน กับการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และงาน

บริการวิชาการ เพื่อสร้างบัณฑิตท่ีมีความเป็นไทย และ

ท้องถิ่น มีความสามารถทางวิชาชีพในระดับสากล 

3. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ และสโมสร

นิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

 

 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นศูนย์กลางแหล่งการเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคมในภูมิภาค 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

(ผู้ประสานงานหลัก) 

5.1) คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคมในภูมิภาค 

5.1.1) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการจาก

การเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคมในภูมิภาค 

1.โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน 

2.โครงการจัดการความรู้การบูรณาการการจัดการเรียนการ

สอน กับการด าเนินงานบริการวิชาการ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มี

ความเป็นไทย มีความเป็นท้องถิ่น และมีความสามารถทาง

วิชาชีพในระดับสากล 

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่น และความเป็นไทย มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพในระดับสากล 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

(ผู้ประสานงานหลัก) 

6.1) ส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความเชียวชาญในวิชาชีพ 

6.1.1) บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความเชียวชาญในวิชาชีพ 

 

1.โครงการนิสิตกับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

2.โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

3.โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในบริบทอาเซียน 

4.โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ศึกษาดูงานกับมหาวิทยาลัย

คู่สัญญา และพันธมิตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

5.โครงการ “เดอะสตาร์ล่าฝัน” รับรางวัลเสริม

ภาพลักษณ์ 

6.โครงการสร้างเสริมรายได้ “ลูกช่วยคุณพ่อคุณแม่หา

ค่าลงทะเบียน” 

 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่ 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่ 

 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่ 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่ 

 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่ 
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6.2) หลักสูตรมีการกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่น และความเป็นไทย 

6.2.1) หลักสูตรต้องมีกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็น

ท้องถิ่น และความเป็นไทย 

1.โครงการและการจัดกิจกรรมนิสิตในการบูรณาการ

อาเซียนสู่หลักสูตรการเรียนการสอน 

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

และคณาจารย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      แผนกลยุทธ์คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2557-2560 (แผนกลยุทธ์ 4 ปี) 

 

50 

ยุทธศาสตร์ที ่7 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยที่มีผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

(ผู้ประสานงานหลัก) 

7.1) คณะมีองค์ความรู้และงานวิจัยท่ีมีผลกระทบที่เป็นประโยชน์กับชุมชน 

7.1.1) ส่งเสริมบุคลากรเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัย

ที่มีผลกระทบที่เป็นประโยชน์กับชุมชน 

 

1.โครงการ TOR วิจัยเพื่อการประเมินผลการด าเนินงาน

ในหน้าที่ 

2.โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งวิจัยเชิงประยุกต์ 

3.โครงการหนึ่งกลุ่มสาขาวิชาหนึ่งวิจัยต่อยอดองค์

ความรู้ 

4.โครงการหนึ่งงานหนึ่งการวิจัยสถาบัน 

5.โครงการน าเสนอผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในสถาบัน

เครือข่าย 

 

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
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7.2) คณาจารย์น าองค์ความรู้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและบริการวิชาการ 

7.2.1 ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการเรียน

การสอนและการบริการวิชาการ 

1.โครงการประกวดแข่งขันความส าเร็จของการบูรณา

การงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชา

สู่ชุมชน 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเนินงานตามภารกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

(ผู้ประสานงานหลัก) 

8.1) อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการด าเนินงานตามภารกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 

8.1.1) พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ

การด าเนินงาน 

 

1.โครงการ Big Cleaning 

2.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และบริเวณโดยรอบ 

3.โครงการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ  

ISO 9001: 2008 

4.โครงการระดมพลังสมองพัฒนาอาคารปฏิบัติการ

ประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรม 

5.โครงการก่อสร้างอาคารอาคารปฏิบัติการประสบการณ์

วิชาชีพการโรงแรม 

 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่ 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่ 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 

 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่ 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่ 
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ยุทธศาสตร์ที่  9 ส่งเสริมคณะให้มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ อย่างน้อย ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 อย่างไม่มีเงื่อนไข 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

(ผู้ประสานงานหลัก) 

9.1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 

9.1.1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ได้รับรองระบบ

บริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 

1.โครงการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 

2008  

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 

9.1.2) บุคลากรคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมมีส่วน

ร่วมประชุมในการวางแผนกลยุทธ์ 

1.โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจ าปี

งบประมาณ 2557 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 

9.1.3) รายงานความส าเร็จของแผนกลยุทธ์คณะการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

1.โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์คณะ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2557 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 

9.1.4) การทบทวนประสิทธิผลของผู้บริหารตามข้อก าหนด
ของ ISO 9001:2008 
 

1.การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ/กรรมการ 
QMR เพ่ือแนะน าแก้ไขข้อบกพร่องและเพ่ือป้องกัน
ปัญหาที่เกิดขึ้น ตามกระบวนการของ ISO 9001:2008 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
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คณะด าเนินงาน 

 

คณะกรรมการทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2557 – 2560 

1. คณบดี          ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน        รองประธานกรรมการ 

3. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ            กรรมการ 

4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย     กรรมการ 

5. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่            กรรมการ 

6. หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการโรงแรม    กรรมการ 

7. หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการท่องเที่ยว    กรรมการ 

8. หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ     กรรมการ 

9. นางสาวพัชรพร  หวานขม          กรรมการ 

10. นางสาวสายรุ้ง  ธรณี           กรรมการและเลขานุการ 

 

 


