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ค าน า 

 ด้วยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้วิเคราะห์ ทบทวน แผนกลยุทธ์ 
ฉบับ (พ.ศ. 2562-2565) จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไข และจัดท าเป็นแผนกลยุทธ์  ฉบับ (พ.ศ.2564-2567)  เพ่ือให้
คณะมีแผนแม่บทที่สอดคล้องกับยุทศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และเป็นกรอบ
แนวทางที่แสดงถึงยุทธศาสตร์รวมถึงกลยุทธ์ต่างๆเพ่ือพัฒนาคณะให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
ชุมชน และท้องถิ่น สามมารถชี้น าและเป็นกลไกก ากับติดตามการด าเนินงานให้มีขีดความสามารถในเชิงการ
แข่งขัน 
 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์เล่มนี้จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจ
เกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติและพัฒนาคณะ และเป็นแนวทางให้บุคลากรในคณะ ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับแปลง
แผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติต่อไป ซึ่งความส าเร็จของแผนกลยุทธ์นี้ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของบุคลากรทุกคนที่
จะน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมประสบความส าเร็จดังที่
มุ่งหวัง 

 

 

            (ศาสตราจารย์ปฐม  หงษ์สุวรรณ)  
                        คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
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บทน า 

 
ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง  

ชื่อคณะ  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
ที่ตั้ง  อาคารส านักงานคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพ้ืนที่ใน

เมือง ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 
 
โทรศัพท์  0-4379-0763ต่อ 6174 โทรสาร  0-4397-0753-4 
โฮมเพจ  http://thm.msu.ac.th/th/ 
 
ประวัติความเป็นมา 

  
 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เริ่มจัดตั้งในนามของ โครงการจัดตั้ง
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2544 มีส านักงานชั่วคราวตั้งอยู่ที่ ชั้น 4 ส านักงาน
อธิการบดี อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพ้ืนที่ขามเรียง ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 
2547 สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบให้จัดตั้ง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปัจจุบันคณะการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมมีที่ท าการตั้งอยู่ที่  อาคารคณะการท่องเที่ ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เขตพ้ืนที่ในเมือง 

 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมเปิดรับนิสิตรุ่นแรกในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2544 ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 สภามหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)  และในปี พ.ศ.2550 มีหลักสูตรใหม่ จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม (ขออนุมัติปิดเมื่อ พ.ศ.2558 และขออนุมัติเปิดใหม่อีก
ครั้งในปี พ.ศ.2561) ปัจจุบันคณะมีการด าเนินเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร และระดับ
บัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร 
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 ปัจจุบันคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมมีบุคลากรทั้งสิ้น 67 คน จ าแนกเป็น ข้าราชการสาย ก. 1 
คน สาย ค. 1 คน พนักงานวิชาการ 32 คน (รวมผู้ลาศึกษาต่อ) ผู้เชี่ยวชาญ 1 คน พนักงานปฏิบัติการ 11 คน 
อาจารย์อัตราจ้าง จ านวน 2 คน  ผู้ช่วยสอน 1 คน และลูกจ้างชั่วคราว 18 คน ในปีการศึกษา 2563 มีนิสิต
ระดับปริญญาตรี 2,949 คน และระดับบัณฑิตศึกษา 46 คน 

ปรัชญา 
มุ่งม่ันวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ บูรณาการสู่สังคม 
 

วิสัยทัศน์ 

คณะชั้นน าด้านวิชาการทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมในระดับประเทศและอาเซียน 

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ : คณะอยู่ในอันอับ 1 ใน 10  โดยการเทียบจาก CHE QA /TQR 

 

พันธกิจ 

1. การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมให้มีมาตรฐานระดับชาติและในระดับอาเซียน2.   ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้าน
การท่องเที่ยวและการโรงแรมสู่สังคม  

2. การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมสู่สังคม 
3. การให้บริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมและการพัฒนาศักยภาพแก่ชุมชนและ

สังคม 
4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนา ภูมิปัญญา ความรู้ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ในฐานะทุนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะเพ่ือความเป็นเลิศ 

 
ค่านิยมองค์กร (Shared Values) 
“GO - HOS” 

G = Goal     การบรรลุสู่ความส าเร็จ 
O = Our organization    การเป็นองค์กรแห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
H = House of knowledge   การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
O = Outstanding Tourism Academy  การเป็นองค์กรชั้นน าทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวและ

การโรงแรม 
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S = Service Skills    การเป็นองค์กรที่เน้นทักษะการบริการสู่ความเป็นเลิศ 
 
สมรรถนะหลัก 
“THM” 
 T = Transformation การผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยและการ
เปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
 H = Happiness การผลิตบณัฑิตให้มีความสุขในการเรียนรู้และการท างาน 
 M = Mindfulness การผลิตบัณฑิตให้มีความตระหนักรู้ และรับผิดชอบต่อสังคม  

อัตลักษณ์ 
 นิสิตที่มีความรู้คู่กับจิตสาธารณะ เสียสละ และบริการ 

เอกลักษณ์ 
 การเป็นที่พ่ึงของสังคมและชุมชน 
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วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1) มีการจัดการเรียนการสอนโดยการออก
ภาคสนาม เพื่อให้นิสิตไดเ้รียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  
2) มีรายวิชาการเตรียมความพร้อมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้นิสิตเตรียมความ
พร้อมตนเองในการออกฝึกงาน  
3) มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาค
การศึกษาท่ี 3 โดยเริ่มตั้งแต่ช้ันปี 2 ข้ึนไป ท า
ให้นิสิตได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 จากประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการ  
4) อาจารย์มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ท างานโดยตรงในสายวิชาชีพ 
และมเีครือข่ายสถานประกอบการ  
5) สาขาเป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการ
และมีศิษย์เก่าเริ่มเข้าสู่ต าแหน่งบริหารของ
สถานประกอบการ 6) นิสิตมีคณุลกัษณะเด่น
ที่เหมาะสมกับวิชาชีพคือ มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และ มีความ
อดทนตั้งใจในการท างาน  
7) การจัดการเรียนการสอนรายวชิาที่
หลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรยีนและผู้ประกอบการ  

1) คณาจารยม์ีภาระงานสอนมากเกินภาระงาน
ขั้นต่ า ท าให้ไมส่ามารถเปิดรายวิชาเลือกที่
หลากหลายได้  
2) ขาดแคลนห้องปฏิบัติการและหอ้งเรียนแบบ 
Smart classroom เพื่อใช้เทคโนโลยีในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้  
3) สิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนช ารุด
และไม่ทันสมยั  
4) บุคลากรสายสนับสนุนด้านอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณไ์มส่ามารถปฏิบตัิงานได้ทันท่วงที
ในช่วงเวลาที่มีการเรยีนการสอน  
5) ขาดกระบวนการปรับพื้นฐานนสิิตให้มีความ
พร้อมในการเรยีนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ  
6) ระดับทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตมีความ
แตกต่างและหลากหลาย ท าใหไ้มส่ามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร  
7) แนวทางการส่งเสริมการเรียนการสอนแบบ
การคิดวิเคราะห์ยังไม่ครอบคลุมทกุรายวิชาทั้ง
หลักสตูร  
8) อัตราการคงอยู่ของนิสิตไม่ครบร้อย
เปอร์เซ็นต์  

1) ความมีชื่อเสียงในระดบัภูมภิาคของ
มหาวิทยาลยัมหาสารคามและคณะการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม ส่งผลให้ไดร้ับความ
สนใจในระดับต้น ๆ ในการศึกษาต่อของ
นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
2) หลักสูตรไดร้ับความนยิม และศิษย์เก่า
ประสบความส าเรจ็ช่วยท าให้หลักสูตรเป็นที่
รู้จัก และเป็นท่ีสนใจ  
3) เกณฑ์คะแนนและช่องทางการรับเข้าเปดิ
โอกาสรับนสิิตเพิ่มขึ้น  
4) การส่งเสรมิอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
ภาครัฐ เช่น แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
ที่เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับใช้ในการ
หลักสตูร  
5) อุสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคอาเซียนยังเชื่อมั่นในศักยภาพของ
แรงงานไทยดังน้ันนิสติในสาขาวิชาการจัดการ
โรงแรมจึงยังเป็นทีต่้องการในตลาดแรงงาน
ของภูมิภาคนี้  
6) อุสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวเป็น
รูปแบบหนึ่งในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติจึงเป็น
โอกาสในหลักสูตรสามารถพัฒนาเนื้อหา
รายวิชา การเรียนการสอนได้หลากหลายและ

1) ระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของทุก
หลักสตูรในมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ปรับ
ใหม่ ท าให้เกิดการแข่งขันสูง  
2) หลักสูตรไมไ่ดเ้ป็นตัวเลือกอันดบัต้น ๆ ของ
กลุ่มนักเรียนท่ีเรยีนดี  
3) สถานการณ์การระบาดของไวรสัโควิด 19 
เป็นอุปสรรคในการเรียนการสอน โดยเฉพาะ
ใน รายวิชาปฏิบัติการและการออกภาคสนาม 
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
4) สภาวะการณ์ทางเศรษฐกจิของผู้ปกครอง 
ส่งผลต่อการตดัสินใจเข้าเรยีนใน
ระดับอุดมศึกษา  
5) สถานการณ์การระบาดของไวรสัโควิด 19 
ส่งผลต่อความสนใจของนักเรียนท่ีจะเข้าเรียน
ในหลักสูตรในปีการศึกษา 2564-2565 เพราะ
ไม่มั่นใจในสภาวะตลาดแรงงานในอนาคตจึง
เลือกเรยีนในหลักสูตรอื่นแทน  
6) หลักสูตรการเรียนการสอนสายวิชาชีพการ
ท่องเที่ยวและโรงแรมมีเปิดสอนเปน็จ านวน
มากขึ้นจึงส่งผลให้เกิดการแข่งขึ้นสูงขึ้นซึ่ง
อาจจะส่งผลต่อจ านวนผู้เข้าเรียนในแต่ละปี
การศึกษา  
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8) หลักสูตรระดับปรญิญาเอกด้านการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมมีค่าธรรมเนียม
การศึกษาท่ีถูกกว่าสถาบันอื่น  
9) การท าประชาสัมพันธ์ที่ดีและตอ่เนื่อง ท า
ให้เป็นท่ีรู้จักในหมู่นักเรียนได้มากยิ่งข้ึน  
10) มีทุนการศึกษาสนับสนุนท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  
11) อัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนต่ ากว่า
มหาวิทยาลยัอื่น  

9) ขาดกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ด้านการจดัการเรียนการสอนระหว่างผู้เรียนและ
ผู้สอน  
10) หลักสูตรยังขาดแผนงานและงบประมาณ 
ในการประชาสมัพันธ์หลักสูตรเชิงรุก  
11) นิสิตแรกเข้าขาดความรู้พื้นฐานด้าน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและทักษะภาษาอังกฤษ 
12) การบริหารจัดการหลักสตูรไมเ่ป็นไปตาม
ตัวช้ีวัดโดยการก าหนดกระบวนการที่น าไปสู่
ผลลัพธ์ยังไมเ่ป็นรูปธรรมเพียงพอ ส่งผลให้
หลักสตูรไม่สามารถพัฒนาแนวปฏบิัติที่ดี  
13) อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่มีความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้านและวิชาชีพ อาจจะเปน็ข้อจ ากัดใน
การ บูรณาการระหว่าง วิจัย บริการวิชาการ 
และ การสอน  
14) อัตราส่วนระหว่างอาจารยผ์ู้สอนกับนิสิตไม่
สมดลุ คือ อาจารยม์ีน้อยกว่าอัตราส่วนของนิสิต  

นิสิตสาขานี้มีโอกาสทางอาชีพท่ีหลากหลาย
และยั่งยืนยิ่งขึ้น  

7) การลดลงของประชากร ท าให้จ านวนนิสิต
ในอนาคตลดลง และมีแนวโน้มจะเกิดการ
แข่งขันสูงขึ้น  
8) การขอทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ของอาจารย์ค่อนข้างยากและบางสถาบันไม่
อนุญาตให้ลาศึกษาต่อจึงท าให้กลุม่เป้าหมายมี
จ านวนน้อยลง  

ด้านการวิจัย 
1) คณาจารยม์ีความสามารถและมี
ประสบการณ์ด้านงานวิจัยและบรกิารวิชาการ 
2) คณาจารยม์ีความรู้ในศาสตร์ทีห่ลากหลาย 
สามารถน าองค์ความรูส้ร้างงานวิจยัที่ท่ีเป็น 
สหสาขาได้  
3) คณาจารยม์ีการท างานวิจัยอยา่งต่อเนื่อง
และน ามาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรปูธรรมได้  

1) ภาระงานสอน โครงการ และกจิกรรมต่าง ๆ 
มีปริมาณมาก ท าให้มเีวลาท าวิจยัน้อยลงและ
การเผยแพร่ตีพิมพ์น้อยลง  
2) ขาดการท าการวิจัยในช้ันเรยีน  
3) ด าเนินโครงการวิจยัเสร็จไม่ทันตามระยะเวลา
ที่ก าหนดภายใน 1 ปี  

1) เนื่องด้วยการท่องเที่ยวและการโรงแรมเป็น
ศาสตร์ที่สามารถน าไปประยุกต์กบัศาสตร์ต่าง 
ๆ ได้หลากหลาย จึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะ
เกิดการบรูณาการกับศาสตร์อื่นได ้ 
2) มีแหล่งทุนที่หลากหลายทั้งภายใน
มหาวิทยาลยัและภายนอกจากองค์กรภาครัฐ
และเอกชน  
 

1) สถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 
ท าให้ไม่สามารถลงเก็บข้อมูลพื้นทีว่ิจัยได้  
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4) คณาจารยม์ีอิสระในการเลือกหวัข้อวิจัยที่
สนใจ  
5) มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้คณะใน
การสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่บุคลากร เพื่อ
พัฒนาศักยภาพงานวิจัย  
6) มีการสนับสนุนและให้ความส าคัญกับการ
ท าวิจัย การขอทุนและการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการท าวิจัย การบรูณาการ
งานวิจัยเข้ากับพันธกิจอื่น ๆ ส่งเสริมบุคลากร
ที่มีความต้องการท าวิจัยอย่างเต็มที่ 
7) ศาสตร์วิชาด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม 
สามารถหาแหล่งทุนวิจัยที่หลากหลายได้ทั้ง
ภายในและภายนอก  
8) มีการจัดงานประชุมวิชาการอยูส่ม่ าเสมอ  
9) มีระบบกลไกในการสนบัสนุนงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม เช่น การจัดสรร
งบประมาณ, การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
บริหารงานวิจัย  
10) คณาจารย์มเีครือข่ายกว้างขวาง ท าให้มี
โอกาสได้รับข้อมลูข่าวสารด้านแหล่งทุนวิจัย
มากขึ้น  

4) ไม่มีงบสนับสนุนการเผยแพรต่พีิมพ์บทความ
วิจัย  
5) ไม่มีกระบวนการตรวจสอบผลการวิจัย  
6) ยังไม่มีการจดัท าวารสารวิชาการด้านการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม  
7) บุคลากรบางส่วนยังขาดประสบการณ์การขอ
งบประมาณวิจัยจากภายนอก  
8) บุคลากรบางส่วนไม่มีความรู้เกีย่วกับกระบวน
ท าวิจัย ท าให้ไม่สามารถขอทุนวิจยัได้  
9) บุคลากรมีการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จาก
ผลงานวิจัยได้น้อยมาก  
10) ขาดการส่งเสริมและสนับสนนุเชิงรุก ด้าน
การบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการของ
บุคลากรสายวิชาการ  
11) จ านวนผลงานวิจัยท่ีไดร้ับการเผยแพร่และ
ตีพิมพ์ รวมทั้งการได้รับการอ้างอิง ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติ และการจดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรมี
น้อย  
12) ขาดกระบวนการพัฒนานักวิจยัและงานวิจัย
ที่มีคุณภาพ  
13) ขาดระบบติดตามความก้าวหน้างานวิจัย 
เพื่อช่วยเหลือผู้วิจยัในกรณมีีปัญหาติดขัด เช่น 
การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติขั้นสูงเพื่อการตีพิมพ ์
การเขียนงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์  
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14) ผลงานวิจัยส่วนมากไมม่ีการบรูณาการ
งานวิจัยเข้ากับพันธกิจอื่น ๆ เช่น เชื่อมโยง
ระหว่างงานวิจัยกับบริการวิชาการ  
15) การได้รับงบประมาณวิจัยจากภายนอก ยังมี
ปริมาณน้อย  

ด้านการบริการวิชาการ 
1) คณาจารยม์ีเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก 
เช่น เทศบาล อบต. ผู้น าชุมชน ผูป้ระกอบการ
ด้านธุรกิจโรงแรมเป็นต้น ท าให้มีโอกาส
ด าเนินงานบริการวิชาการมากขึ้น  

1) ขาดการค้นหาชุมชนเป้าหมาย ที่จะเป็นพื้นที่
เพื่อการบริการวิชาการอย่างต่อเนือ่ง เพื่อให้
ชุมชนนั้น ๆ เกิดการพัฒนาอย่างตอ่เนื่องและ
ยั่งยืน  
2) การประชาสัมพันธ์หลักสตูรอบรมระยะสั้นไม่
ประสบความส าเรจ็  

1) ความต้องการและความสนใจของบุคคลใน
การเข้าร่วมอบรมระยะสั้น  

1) ระเบียบทางราชการมีขั้นตอนหลายขั้นตอน 
ไม่มีความยืดหยุ่น ท าให้เป็นอุปสรรคในการ
บริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่
ติดต่อเข้ามา  

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1)คณะมีการส่งเสริมกจิกรรมทางศาสนาท่ี
หลากหลาย  
 

2) ขาดการบูรณาการกับการเรยีนการสอน การ
วิจัยและบริการวิชาการ  

1) ในพื้นที่ท่ีมีความมั่งคั่งทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น จึงส่งเสรมิกิจกรรมทาง
ศิลปะวัฒนธรรมได้มากข้ึน  
2) มีหน่วยงานส่งเสรมิด้านศลิปะวฒันธรรมอยู่
ในพื้นที่ ท าให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมมากข้ึน  

1) ส่วนมากพ้ืนท่ีจังหวัดมหาสารคาม เป็น
พื้นที่ท่ีส่งเสริมกจิกรรมทางศาสนาพุทธแต่
เพียงอย่างเดียว ท าให้ขาดโอกาสในเข้าร่วม
การประกอบกิจกรรมทางศาสนาอ่ืน ๆ  

ด้านการบริหารจัดการ 
1) บุคลากรมีความรู้ในสายงาน และมี
ประสบการณ์ท างาน ท าให้มีความเข้าใจงาน
เป็นอย่างดี  
2) มีการเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบท าให้
สืบค้นได้ง่าย  

1) งบประมาณสนับสนุนจากคณะในการจัดการ
เรียนการสอนค่อนข้างจ ากัด  
2) สถานท่ีปฏิบัติงานไมเ่อื้อต่อการท างาน ท าให้
การท างานไมม่ีประสิทธิภาพเท่าทีค่วร  
3) บุคลากรไม่เข้าใจขั้นตอนการท างานตาม
ระเบียบทางราชการที่ซับซ้อน ท าให้การ
ด าเนินงานติดขดั  

 1) นโยบาย/กฎระเบยีบกระทรวง มีการ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มคีวามรู้
ความสามารถเพิ่มมากขึ้น 

1) ปัจจุบันนิสิตมีวุฒิภาวะลดลง การใช้ภาษา 
ช่วงเวลาแห่งการติดต่อ และการให้บริการมี
ความยากขึ้น  
2) เศรษฐกิจท่ีซบเซา ท าให้นิสติไม่สามารถ
จ่ายค่าเทอมได้ ส่งผลต่อรายได้ของคณะ  
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
3) บุคลากรมีความสนิทสนมกัน มคีวาม
ร่วมมือ ท าให้มีความสุขในการท างาน 
(Teamwork)  
4) คณะฯ ได้มีการด าเนินการด้านการจัดท า 
MoU กับหน่วยงานภายในและต่างประเทศอยู่
เสมอ  
5) มีช่องทางในการประสานงานท่ีหลากหลาย 
เช่น LINE, Facebook, Email และ โทรศัพท ์ 

4) ขาดคู่มือในการด าเนินงานทางเอกสาร
ปฏิบัติงานต่าง ๆ  
5) บุคลากรบริหารงานท่ัวไปจ านวนจ ากัด เมื่อ
เทียบกับงานท่ีได้รบั  
6) ขาดนโยบายในการก ากับการท างานท่ีชัดเจน  
7) ขาดการวางนโยบายเชิงรุกในการขับเคลื่อน
ให้ได้ผลการด าเนินงานทีสู่งขึ้น  
7) คณาจารยไ์ม่ให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนด  
8) มีการเปลี่ยนเจ้าหน้าท่ีและผู้รับผิดชอบบ่อย
ท าให้การเก็บเอกสารและการท างานไม่ต่อเนื่อง 
9) ขาดแผนในการพัฒนาบุคคลากรให้ได้
ต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้น  
10) ระเบียบการท างานของแต่ละหน่วยงานมี
หลากหลาย ท าให้เกิดการท างานที่ล่าช้า  
11) ขาดเจ้าหน้าท่ี และฝ่ายปฏบิัตงิานด้านการ
ประชาสมัพันธ์และแนะแนวการศกึษาที่เป็น
รูปธรรม ท าให้การด าเนินงานไมม่คีวามชัดเจน 
จึงท าให้การประสานงานภายนอกมีความไม่
ต่อเนื่อง  
12) บุคลากรภายในคณะ ยังไม่เหน็ความส าคญั
ของงานด้านการประชาสมัพันธ์และงานแนะ
แนวการศึกษา จึงไมไ่ด้รบัความร่วมมือเท่าท่ีควร 
13) ไม่มีผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นที่มคีวามเข้าใจใน
งาน วิเทศสัมพันธ์อย่างชัดเจน ขาดนโยบายและ
แนวปฏิบัติที่เป็นรปูธรรม โครงการบางส่วนต้อง
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
อาศัยความร่วมมือจาก หน่วยงานภายนอกท าให้
คณะฯ ไมส่ามารถก าหนดทิศทางการท างานของ
ตนเองได้ เช่น ความร่วมมือกับสถาบันขงจื่อ  
14) ไม่มีการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อให้ 
บุคลากรภายในคณะรับทราบถึงแผนการ 
ด าเนินการในแต่ละปีงบประมาณและแผนการ
ด าเนินงานวงรอบ 4 ปี  
15) ขาดการด าเนินการตามแผนท่ีต่อเนื่อง จาก
การลงนามใน MoU  
16) ผู้บังคับบัญชาในระดับคณะ ยงัไม่มีเข้าใจใน
กระบวนการด าเนินการหลังจาการลงนามใน 
MoU  
17) จ านวนอาจารย์ผู้ด ารงต าแหนง่วิชาการไม่
เป็นไปตามเกณฑ์  
18) จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์  
19) บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีต าแหน่งช านาญ
การมีจ านวนน้อย  
20) ขาดวาทะศิลป์ หรือการมีบุคลิกภาพท่ีดีของ
ผู้ให้บริการ  
21) ความยุ่งยากในการของบประมาณในกรณี
ฉุกเฉิน  
22) อุปกรณ์มีความล้าสมัยไม่เหมาะกับการ
พัฒนางาน  
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ตาราง ความเชื่อมโยงกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 –2574)  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -2564) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 13  
(พ.ศ. 2565 -2569) และแผนกลยุทธ์คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม (พ.ศ. 2564-2567) 

 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  

(พ.ศ. 2561-2580) 
แผนการศึกษาแห่งชาต ิ 
( พ.ศ. 2560 –2579)  

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ฉบบัที่ 12  

(พ.ศ. 2560 -2564)  
และ 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ฉบบัที่ 13  

(พ.ศ. 2565 -2569) 
 

แผนกลยุทธ์คณะการท่องเทีย่วและ
การโรงแรม (พ.ศ. 2564-2567) 

ยุทธศาสตร์3) การพัฒนาและ เสริมสร้าง
ศักยภาพคน  
-การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ 
เรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและทัว่ถึง 

ยุทธศาสตร์ 2) การผลิตและพัฒนาก าลงัคน 
การวิจยั และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าหมายที ่2.2 สถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานทีจ่ัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมี
ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะดา้น 
เป้าหมายที ่2.3 การวิจยัและพัฒนาเพื่อสร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ 1) การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพ ทุนมนุษย์  
แนวทาง 1 การพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุ่ม
วัยให้มี ทกัษะและความรู้ความสามารถ 
 แนวทาง 2 การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและสร้าง สภาพแวดล้อมที่เอือ้
ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตตรงกับความ
ต้องการของสังคมโลก 
เป้าประสงค์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ได้
คุณภาพและมาตรฐาน ตรงกับความ
ต้องการของตลาด และการเป็น
ผู้ประกอบการ รวมทั้งรองรับการเรียนรูส้า
หรับประชาชนทุกชว่งวัย 
เป้าประสงค์ที่ 1.3 พัฒนาระบบการเรียน
การสอน การเรียนรู้ตลอด ชีวิต และทกัษะ 
เพื่ออนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการผลิต
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพภายใต้การจัดเรียน
การสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย 
เป้าประสงค์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน ตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียน 
เป้าประสงค์ที่ 1.2 ผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถและทกัษะ รองรับ
ความต้องการของสถานประกอบการ 
สังคม และประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุก
ช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมายที ่3.1 ผู้เรียนมีทักษะและ
คุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและ
ทักษะและคุณลักษณะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตตรงกับความ
ต้องการของสังคมโลก 
เป้าประสงค์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ได้
คุณภาพและมาตรฐาน ตรงกับความ
ต้องการของตลาด และการเป็น

เป้าประสงค์ที่ 1.3 พัฒนาระบบการ
เรียนการสอน การเรียนรู้ตลอด ชีวิต 
และทักษะ ให้สอดคล้องกับยุคของการ
เปลี่ยนแปลง 
เป้าประสงค์ที่ 1.4 พัฒนา
ห้องปฏิบัติการ  พัฒนาทักษะการเรียน
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กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561-2580) 

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ 
( พ.ศ. 2560 –2579)  

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ฉบบัที่ 12  

(พ.ศ. 2560 -2564)  
และ 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ฉบบัที่ 13  

(พ.ศ. 2565 -2569) 
 

แผนกลยุทธ์คณะการท่องเทีย่วและ
การโรงแรม (พ.ศ. 2564-2567) 

เป้าหมายที ่3.3 สถานศึกษาทุกระดับ
การศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน 
เป้าหมายที ่3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน 
นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและ
มาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงได้
โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที ่
เป้าหมายที ่3.7 ครู อาจารย ์และบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม
มาตรฐาน 

ผู้ประกอบการ รวมทั้งรองรับการเรียนรูส้า
หรับประชาชนทุกชว่งวัย 
เป้าประสงค์ที่ 1.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถและทักษะ รองรับความ
ต้องการของสถานประกอบการ สังคม 
และประเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 1.3 พัฒนาระบบการเรียน
การสอน การเรียนรู้ตลอด ชีวิต และทกัษะ 
เพื่ออนาคต 
เป้าประสงค์ที่ 1.4 พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนขั้นพื้นฐานโรงเรียน สาธิตให้มี
คุณภาพ และมาตรฐาน ตามมาตรฐาน 
และส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะภาพด้าน 
วิชาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 บรหิารองค์กรเพื่อความ
เป็นมหาวิทยาลัยอัจฉรยิะ 
เป้าประสงค์ที่ 5.4 พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลและระบบการพัฒนา
บุคลากรที่มีประสิทธภิาพ 

การสอน การท่องเท่ียวและการโรงแรม 
เพื่อส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศ     
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการคณะเพื่อความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ที่ 5.4 พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลและระบบการพัฒนา
บุคลากรที่มีประสิทธภิาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและความเท่าเทียวทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ 6) การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหาร จัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บรหิารองค์กรเพื่อความ
เป็นมหาวิทยาลัยอัจฉรยิะ 
เป้าประสงค์ที่ 5.1 เพิ่มศักยภาพการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการคณะเพื่อความเป็นเลิศ 
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กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561-2580) 

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ 
( พ.ศ. 2560 –2579)  

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ฉบบัที่ 12  

(พ.ศ. 2560 -2564)  
และ 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ฉบบัที่ 13  

(พ.ศ. 2565 -2569) 
 

แผนกลยุทธ์คณะการท่องเทีย่วและ
การโรงแรม (พ.ศ. 2564-2567) 

เป้าหมายที ่4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาส
และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่
มีคุณภาพ 
เป้าหมายที ่4.3 ระบบขอ้มูลรายบุคคลและ
สารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุมถูกต้อง
เป็นปัจจุบันเพื่อการวางแผน การบริหาร
จัดการ การติดตามประเมิน และรายงานผล 
 

 แนวทาง 1 ปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท 
ภารกิจ และ คุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มี
ความโปร่งใสทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่
เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

ความ คล่องตัว รวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีเพิม่
มากขึ้นในการท างาน 
เป้าประสงค์ที่ 5.2 สร้างมหาวิทยาลัยให้
เป็น Smart University รองรับการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
เป้าประสงค์ที่ 5.4 พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลและระบบการพัฒนา
บุคลากรที่มีประสิทธภิาพ 
 

เป้าประสงค์ที่ 5.1 พัฒนาระบบ
สารสนเทศในการบริหารจัดการ ให้มี
ความสะดวก รวดเร็วและทันสมัย 
เป้าประสงค์ที่ 5.2 พัฒนาระบบการ
จัดการคุณภาพ EdPEx 
เป้าประสงค์ที่ 5.4 พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลและระบบการพัฒนา
บุคลากรที่มีประสิทธภิาพ 
 

 ยุทธศาสตร์ 2) การผลิตและพัฒนาก าลงัคน 
การวิจยั และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าหมายที ่2.3 การวิจยัและพัฒนาเพื่อสร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ 8) วิทยาศาสตร์ เทคโนลยี 
วิจัย และ นวัตกรรม  
แนวทาง 1 เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคม
นวัตกรรม และ ผลักดันงานวจิัยสู่การใช้
ประโยชน์  
แนวทาง 2 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการ
พัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สรา้งงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับ
นานาชาต ิ
เป้าประสงค์ที่ 2.1 สร้างผลงานวิจัย 
นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับเพื่อ
ผลักดันสู่การ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของ
เอเชีย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตผลงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์เพื่อความเป็นเลิศใน
ระดับชาติและอาเซียน 
เป้าประสงค์ที่ 2.1 การผลิตผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์เพื่อความเป็นเลิศใน
ระดับชาติและอาเซียน 
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ทุกหลักสูตรได้รับรองคุณภาพ 

และมาตรฐาน 

คณะได้รับการยอมรับ 

ในระดับภูมิภาค และระดบัประเทศ 

ความพึงพอใจของนิสิตต่อคณะ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อนิสิตคณะ 

ความพึงพอใจของนิสิตต่อการสอน ความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อการให้บริการ 

แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map)  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

คณะชั้นน าด้านวิชาการทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมในระดับประเทศและอาเซียน 
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แผนพัฒนาคณะ ภาวะการมีงานท าของนิสิต การบริหารงบประมาณเพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพสูงสุด 

กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสดุ 

บุคลากร การบริหารความเสี่ยง ระบบบรหิารจัดการ ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภูมิทัศน์ -อาคารสถานที่ โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร องค์กรการเรียนรู้ 
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ยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย 
2. การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือความเป็นเลิศในระดับชาติและอาเซียน 
3. การบริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพแก่ภาคอุตสาหกรรมบริการ ชุมชน และสังคม 
4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนา ภูมิปัญญา ความรู้ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ในฐานะทุนด้านการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรม 
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะเพ่ือความเป็นเลิศ 
6. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการยอมรับด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
7. สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาสู่คณะสีเขียว 

       
เป้าหมายหลักของแผน 

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

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผน 

1. ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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แผนกลยุทธ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม (พ.ศ. 2564-2567)  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย 

  
เป้าประสงค์ เป้าหมายผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ 

1.1 พัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตรง
ตามความต้องการของผู้เรียน 

1) ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 100 
2) ร้อยละของผู้เรียนเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5 
3) บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ความสามารถในการปฏิบัติพร้อมใช้งาน/ สร้างความ 
พร้อมการเป็นผู้ประกอบการ 

1.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะ 
รองรับความต้องการของสถานประกอบการ สังคม 
และประเทศ 
1.3 พัฒนาระบบการเรียนการสอน การเรียนรู้ตลอด 
ชีวิต และทักษะ ให้สอดคล้องกับยุคของการ
เปลี่ยนแปลง 
1.4 พัฒนาห้องปฏิบัติการ  พัฒนาทักษะการเรียน
การสอน การท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อส่งเสริม
สู่ความเป็นเลิศ     

 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1.1 พัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียน 

1) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้
มีความทันสมัยให้เป็นที่ต้องการ
ของผู้เรียนในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
2) พัฒนาหลักสูตรให้รองรับความ
ร่วมมือทางวิชาการในระดับชาติ
และระดับอาเซียน 
3) พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียน
หลากหลายรูปแบบ 
4) พัฒนาหลักสูตรให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความสามารถ ในวิชาชีพ 
คู่จริยธรรมและคุณธรรม 

1) โครงการประเมินผลหลักสูตร 
2) โครงการเตรียมความพร้อม
นิสิตใหม ่
3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
นวดสปาเพ่ือการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
4) โครงการพัฒนาองค์ความรู้และ
เพ่ิมศักยภาพด้านวิชาการและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
5) โครงการสนับสนุนการเรียน
การสอน (ศึกษาดูงาน) 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถและทักษะ รองรับ
ความต้องการของสถาน
ประกอบการ สังคม และประเทศ 

1) พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ที่
เน้นทักษะกระบวนการคิด ทักษะการ
ปฏิบัติ เพื่อให้นิสติสามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้จริง 
2) ส่งเสริมการพัฒนาบัณฑิตให้มทีักษะ
ความรู้เชิงปฏิบตัิการและ
ผู้ประกอบการ 

1) โครงการเตรียมความพร้อม
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้าน
ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในงานบริการ 
2) โครงการนิเทศนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
3) โครงการสถานประกอบการพบ
นิสิต JOB FAIR 
4) โครงการอบรม
ภาษาต่างประเทศ (จีน) 
5) โครงการอบรม
ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) 
6) โครงการอบรมทักษะการใช้
โปรแกรม Microsoft Office และ
ความปลอดภัยด้านการใช้สื่อ
สารสนเทศ 
7) โครงการเตรียมความพร้อม
ด้านวิชาชีพท่องเที่ยวสู่การท างาน
อย่างมืออาชีพ 
 

1.3 พัฒนาระบบการเรียนการ
สอน การเรียนรู้ตลอด ชีวิต และ
ทักษะ ให้สอดคล้องกับยุคของการ
เปลี่ยนแปลง 

1) เปลี่ยนกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน แบบ Active 
Learning เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี 
functional competency 
2) การจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ E-learning Digital 
Learning (เรียนในระบบ เรียน
นอกระบบ ศึกษาตามอัธยาศัย 
สามารถสะสมใน Credit bank) 
3) พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพสูง 
และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
เรียนการสอน 

1) โครงการอบรมหลักสูตรระยะ
สั้น 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
4) สร้างรายวิชาและผลิตสื่อที่มี
คุณภาพเพ่ือรองรับ life-long 
education 
5) ยกระดับหลักสูตรการฝึกอบรม
เพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับบุคลากร
วัยท างาน (Reskill/upskill) 
6) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart 
Classroom) โดยการเพ่ิมจุด
ให้บริการ Wifi 

1.4 พัฒนาห้องปฏิบัติการ  พัฒนา
ทักษะการเรียนการสอน การ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อ
ส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศ     

1) การปรับปรุงหลักสูตร/รายวิชา
ส าหรับการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ความสนใจของผู้เรียน 
2) พัฒนาผู้เรียนให้มีทั้งความรู้
และทักษะให้สามารถปรับตัวได้ใน
โลกยุค Digital disruptions  
 

1) โครงการส่งเสริมนิสิตเข้าร่วม
ประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
และวิชาชีพ        
2) โครงการพัฒนาศักยภาพของ
นิสิตด้านการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพด้านการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 8 
(7th THM FAIR) 
3) โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและ
บุคลากรกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา 
4) โครงการอบรมการบริหาร
งานวิจัยและการตีพิมพ์บทความ
วิจัย 
5) โครงการอบรมการพัฒนาโครง
รา่งวิทยานิพนธ์ 
6) โครงการอบรมการพัฒนา
หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 
เป้าประสงค์ที่ 1.1 : พัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้เรียน 
1.1.1) ร้อยละของหลักสตูรที่เป็นการพัฒนาผู้เรียนเป็น
ผู้ประกอบการ 

ร้อยละ 50 60 70 80 

1.1.2) ร้อยละหลักสูตรที่มีการบรูณาการ การควบรวม การ
ปิดหลักสูตร 

ร้อยละ ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 20 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 20 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 20 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 20 

1.1.3)  ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา 

ร้อยละ 20 20 40 60 

1.1.4) จ านวนหลักสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐานมคีวามโดด 
เด่นทันสมยัและตอบสนองต่อผู้เรยีน  

หลักสตูร 1 1 1 1 

เป้าประสงค์ที่ 1.2 : ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะ รองรับความต้องการของสถานประกอบการ สังคม 
และประเทศ 
1.2.1)  ร้อยละของบัณฑิตที่เป็นผูป้ระกอบการ ร้อยละ 5 5 5 5 
1.2.2) จ านวนนิสิตที่มีโอกาสเดินทางไปแลกเปลี่ยนผา่น

กิจกรรมการฝึกงาน การฝึกประสบการณ์ การเก็บ
ข้อมูลวิจัยในต่างประเทศ      

คน 
 
 

5 5 5 5 

12.3) ร้อยละของนิสิตระดับปริญญาตรีทีเ่ข้าทดสอบความรู้
ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการ
ทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (MSU English Exit – 
Exam) 

ร้อยละ 50 50 50 50 

เป้าประสงค์ที่ 1.3 : พัฒนาระบบการเรียนการสอน การเรียนรู้ตลอด ชีวิต และทักษะ ให้สอดคลอ้งกับยุคของการ
เปลี่ยนแปลง 
1.3.4) จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นท่ีสร้างรายได้ หลักสตูร 2 2 3 4 
1.3.5) จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นท่ีสามารถสะสมใน
ระบบคลังหน่วยกิต 

หลักสตูร 1 1 2 3 

เป้าประสงค์ที่ 1.4 : พัฒนาห้องปฏิบัติการ  พัฒนาทักษะการเรียนการสอน การท่องเท่ียวและการโรงแรม เพ่ือส่งเสริมสู่
ความเป็นเลิศ 
1.4.1) จ านวนรางวัลที่นิสิตได้รับในระดับชาติและนานาชาต ิ รางวัล 2 4 6 8 
1.4.2) จ านวนหลักสูตรทีม่ีการจดัการเรยีนการสอนกับ

มหาวิทยาลยัต่างประเทศ 
หลักสตูร 1 1 2 2 

1.4.3) ร้อยละผลงานวิจัยนิสติระดบับัณฑิตศึกษาทีไ่ดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ 

ร้อยละ 75 75 75 75 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อความเป็นเลิศในระดับชาติและอาเซียน 
 

เป้าประสงค์ เป้าหมายผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ 
2.1 การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือความ
เป็นเลิศในระดับชาติและอาเซียน  

1. ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5  
2. จ านวนความร่วมมือของอาจารย์กับนักวิจัยใน
ต่างประเทศ ร้อยละ 5    

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

2.1 การผลิตผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์เพ่ือความเป็นเลิศใน
ระดับชาติและอาเซียน 

1) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มี
มาตรฐานการวิจัย 
2) สนับสนุนทุนภายในที่
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับการ
พัฒนาหลักสูตรและสาขาวิชา  
3) การสร้างเครือข่ายการวิจัยกับ
หน่วยงานภายใน หน่วยงาน
ภายนอก และต่างประเทศ 

1) จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ทุนวิจัยอาจารย์ 
2) โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์และบุคลากรเพ่ือผลิตผล
งานวิจัยและงานนวัตกรรม 
3) โครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 
เป้าประสงค์ที่ 2.1 : การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือความเป็นเลิศในระดับชาติและอาเซียน 
2.1.1) จ านวนผลงานวิจัยท่ีไดร้ับการตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิ

ผลงาน 4 4 5 5 

2.1.2) จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citation) ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิ

ครั้ง 50 60 70 80 

2.1.3) จ านวนผลงานนวัตกรรมที่เกิดขึ้น ผลงาน 1 1 1 1 
2.1.4) จ านวนข้อเสนอโครงการวจิัยที่ยื่นขอรับทุน
จากแหล่งทุนภายนอก 

จ านวน
ข้อเสนอ 

4 5 5 5 

2.1.5 จ านวนเงินวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากการ
ท าวิจัยจากภายนอก 

บาท 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 
2.1.6) จ านวนโครงการวิจัยที่ท ากบัมหาวิทยาลยั
หรือหน่วยงานหรือองค์กรต่างประเทศ 

จ านวน
โครงการ 

1 1 1 1 

2.1.7) จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รบัทุนจาก
ต่างประเทศ 

จ านวน
โครงการ 

1 1 1 1 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแก่
ภาคอุตสาหกรรมบริการ ชุมชน และสังคม 

 

เป้าประสงค์ เป้าหมายผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ 
3.1 ความส าเร็จของการด าเนินงานด้านการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพแก่
ภาคอุตสาหกรรมบริการ ชุมชน และสังคม 

1. จ านวนโครงการด าเนินงานการบริการวิชาการ
ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อพัฒนา
ศักยภาพแก่ภาคอุตสาหกรรมบริการ ชุมชน และ
สังคม ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 
2. สัดส่วนจ านวนเงินภายนอกที่ได้รับจัดสรรจากการ
บริการวิชาการ 1 : 8,000 บาท 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

3.1 ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
แก่ภาคอุตสาหกรรมบริการ 
ชุมชน และสังคม 

1) มีระบบและกลไก เพ่ือ
ด าเนินงานการบริการวิชาการด้าน
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพแก่
ภาคอุตสาหกรรมบริการ ชุมชน 
และสังคม 

1) โครงการหนึ่งหลักสูตร หนึ่ง
ชุมชน   
2) โครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชน  
3) โครงการบริการวิชาการ "การ
นวดแผนไทยในสปาเพ่ือการ
บ าบัดรักษาสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ" 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 
เป้าประสงค์ที่ 3.1 : ความส าเร็จของการด าเนินงานด้านการท่องเท่ียวและการโรงแรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพแก่
ภาคอุตสาหกรรมบริการ ชุมชน และสังคม 
3.1.1) จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ในการพัฒนาชุมชนและสังคม 

จ านวน
เครือข่าย 

1 1 1 1 

3.1.2) จ านวนชุมชนและสังคมที่ได้รับบริการวิชาการแล้ว
ก่อให้เกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได ้

จ านวน
ชุมชน 

1 1 1 1 

3.1.3) จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่ถูกน าไป
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและสังคมผ่านการบริการ
วิชาการ 

จ านวน
งานวิจัย 

1 1 1 1 

3.1.4) จ านวนเงินทุนด้านบริการวชิาการที่ไดร้ับจากแหล่ง
ทุนภายนอก 

จ านวน
เงินทุน 

400,000 400,000 400,000 400,000 

 

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

 

เป้าประสงค์ เป้าหมายผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ 
4.1 ผลงาน/โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ 
และพัฒนา ภูมิปัญญา ความรู้ ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ใน
ฐานะทุนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

1) จ านวนผลงาน/โครงการ ทางด้านการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนา ภูมิปัญญา 
ความรู้ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอัน
ดีงามของท้องถิ่น ในฐานะทุนด้านการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม ไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน/โครงการ 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

4.1 ผลงาน/โครงการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ และ
พัฒนา ภูมิปัญญา ความรู้ 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ใน

1) ส่งเสริมผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมให้เกิดความโดด
เด่น  
2) สนับสนุน ส่งเสริม และ
เผยแพร่การสร้างผลงานที่โดดเด่น 

1) โครงการหนึ่งคณะ หนึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม 
2) โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ฐานะทุนด้านการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 
เป้าประสงค์ที่ 4.1 : ผลงาน/โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนา ภูมิปัญญา ความรู้ ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิน่ ในฐานะทนุด้านการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
4.1.1) จ านวนโครงการประชุม/สมัมนาทางวิชาการด้าน 
ศิลปวัฒนธรรม 

จ านวน
โครงการ 

1 1 1 1 

4.1.2) จ านวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่สร้างความโดด
เด่นระดับนานาชาต ิ

จ านวน
ผลงาน 

1 1 1 1 

4.1.3) จ านวนกิจกรรมความร่วมมอืการท างานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในภูมภิาคลุม่แม่น้ าโขง และประเทศจีน 

จ านวน
กิจกรรม 

1 1 1 1 

4.1.4) จ านวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่น
เป็นเสาหลักของภาคอสีาน 

จ านวน
ผลงาน 

1 1 1 1 

4.1.5) จ านวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่สร้างเพิ่มมูลค่า/
คุณค่าผลงานดา้นศิลปวัฒนธรรม 

จ านวน
ผลงาน 

1 1 1 1 

4.1.6) จ านวนทุนสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมจากแหล่งทุนภายนอก 

จ านวนทุน 1 1 1 1 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะเพื่อความเป็นเลิศ 
 

เป้าประสงค์ เป้าหมายผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ 
5.1 พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ ให้
มีความสะดวก รวดเร็วและทันสมัย 

1) มีระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นปัจจุบัน 
2) มีการน าระบบสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนและ
ปฏิบัติงาน 
 

5.2 พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ EdPEx 1) คณะผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ EdPEx 200 
5.3 การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายของ
คณะ 

1. มีเงินส ารองฐานะทางการเงินของคณะ ร้อยละ 5 
ต่อปี 
2. มีแผนเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ของคณะ 
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เป้าประสงค์ เป้าหมายผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ 
5.4 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและระบบการ
พัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 

1) มีระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลและระบบ
การพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ที่สอดคล้องกับ
นโยบายมหาวิทยาลัย 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

5.1 พัฒนาระบบสารสนเทศใน
การบริหารจัดการ ให้มีความ
สะดวก รวดเร็วและทันสมัย 

1) พัฒนาระบบสารสนเทศในการ
บริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ 
และใช้ได้จริง 

- 

5.2 พัฒนาระบบการจัดการ
คุณภาพ EdPEx 

1) การพัฒนาคณะมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ตามแนวทาง EdPEx  
2) พัฒนาระบบการบริหารจดัการแบบ
บูรณาการ (EdPEx) เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของคณะ 

1) โครงการเตรียมความพร้อม
ส าหรับการด าเนินงานตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

5.3 การบริหารงบประมาณ
รายรับและรายจ่ายของคณะ 

1) การส่งเสริมให้คณะ/หน่วยงาน
ที่มีความเข้มแข็งด้านการเงิน ลด
ต้นทุนและลดค่าใช้จ่าย 
2) ระบบบริหารการเงินและบัญชี 
และพัสดุ ที่สามารถตรวจสอบได้ 
3) การพัฒนาศูนย์วิจัย และ
บริการวิชาการ เพื่อเพ่ิมรายได้ 

1) กิจกรรมก ากับ เร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

5.4 พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลและระบบการพัฒนา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 

1) มีระบบสารสนเทศด้านการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล 
2) มีการวิเคราะห์ภาระงาน เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนการบริหารงานด้าน
อัตราก าลัง และงานบุคคล 
3) มีโครงการพัฒนาบุคลากรทุก
ระดับให้มีความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ มีคุณธรรม และ
จรรยาบรรณในการท างาน 

1) โครงการอบรมการเขียนต ารา
และเอกสารประกอบการสอนให้
ได้มาตรฐานเพ่ือเสนอขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแบบมุ่งเป้า 
2) โครงการพัฒนาบุคลากร 
3) โครงการอบรมทักษะพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 
เป้าประสงค์ที่ 5.1 : พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ ให้มีความสะดวก รวดเร็วและทันสมัย 
5.1.1) จ านวนระบบสารสนเทศท่ีน ามาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จ านวน 1 2 3 4 

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

ระดับ ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

เป้าประสงค์ที่ 5.3 : การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายของคณะ 
5.3.1) ระดับความส าเร็จของการบริหารโครงการ ระดับ  ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 
5.3.2) ร้อยละเงินรายได้คณะทีล่ดรายจ่าย ร้อยละ 2 2 3 4 
เป้าประสงค์ที่ 5.4 : พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและระบบการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
5.4.1) ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 25 30 35 40 
5.4.2) ร้อยละของจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดร้ับ
ต าแหน่งสูงข้ึน 

ร้อยละ 25 30 40 50 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการยอมรับด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 

เป้าประสงค์ เป้าหมายผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ 
6.1 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี และการยอมรับในระดับ
สากล 

1) คณะได้รับการจัดอันดับคุณภาพการศึกษาด้าน
การท่องเที่ยวและการโรงแรม ในระดับชาติ 1 ใน 10 

 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
6.1 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี และการ
ยอมรับในระดับสากล 

1) มีการส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์
ผลงานในระดับชาติและระดับ
นานาชาติสูงขึ้น 
2) เพ่ิมจ านวนอาจารย์และนักวิจัย
ชาวต่างชาติเพื่อมาร่วมสอนหรือ
การวิจัย 
3) สร้างความร่วมมือทางวิชาการ
ในระดับชาติ และอาเซียน 

1) โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและ
บุคลากรกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยน นิสิตและบุคลากร กับ
หน่วยงานภายในและต่างประเทศ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 
เป้าประสงค์ที่ 6.1 : สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี และการยอมรับในระดับสากล 
6.1.1) จ านวนนิสิตชาวต่างชาติ  จ านวนนิสิต 5 5 5 5 
6.1.2) จ านวนอาจารย์หรือนักวิจยัชาวต่างชาติ จ านวน

อาจารย ์
1 1 1 1 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาสู่คณะสีเขียว 

 

เป้าประสงค์ เป้าหมายผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ 
7.1 พัฒนาและสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และ
การเป็นองค์กรแห่งความสุข  

1. มีการพัฒนาสภาพแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค 
และพ้ืนที่สีเขียว 
 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

7.1 พัฒนาและสร้างบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้ และการเป็น
องค์กรแห่งความสุข 

1) การปรับปรุง พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  ภายในคณะที่ปฏิบัติงาน
เหมาะสมรองรับการจัดการเรียน
การสอนและการปฏิบัติงาน 
 2) การพัฒนา ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม ระบบ
สาธารณูปโภค  ระบบรักษาความ 
ปลอดภัย ให้มีประสิทธิภาพ โดย
ใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย  

1) โครงการสร้างเสริมภูมิทัศน์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพ 
2) ประชาสัมพันธ์รณรงค์และ
ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 
เป้าประสงค์ที่ 7.1 : พัฒนาและสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และการเป็นองค์กรแห่งความสุข 
7.1.1 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมคณะสีเขียว จ านวน 2 2 3 3 
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ข้อมูลพื้นฐาน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
ประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2564-2567 

 

1. ข้อมูลหลักสูตร 

 

2. ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

ชดุขอ้มลู1 3 1 1

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

ข้อมูลหลักสูตร

ทอ่งเทีย่ว โรงแรม นาชาติ ป.โท ป.เอก

ปีการศกึษา 2557 2.22 2.33 2.76 2.16 0

ปีการศกึษา 2558 2.65 2.54 2.65 3.45 0

ปีการศกึษา 2559 2.8 2.63 2.84 2.85 0

ปีการศกึษา 2560 3.31 2.89 3.21 3.42 0

ปีการศกึษา 2561 3.29 3.24 3.3 3.41 2.92

ปีการศกึษา 2562 3.29 3.38 3.41 3.22 3.33
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ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
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3. ข้อมูลเปรียบเทียบแผนผลการรับนิสิต 
 

 
 

4. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ปีการศกึษา 2561 ปีการศกึษา 2562 ปีการศกึษา 2563

การทอ่งเทีย่ว 350 290 350 447 300 385

การโรงแรม 350 282 350 379 300 373

นานาชาติ 30 23 30 48 20 28

ป.โท 20 4 20 4 10 0

ป.เอก 11 16 11 2 10 1

350
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350
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300

385

350

282

350 379

300

373

30 23 30
48

20 2820 4 20 4 10 011 16 11 2 10 1
0
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100
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200
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ข้อมูลเปรียบเทียบแผน-ผล การรับนิสิต

ทอ่งเทีย่ว โรงแรม นานาชาติ
การทอ่งเทีย่ว

และการโรงแรม
ป.โท ป.เอก

2558-2559 152 236 2 12 7 0

2559-2560 206 282 32 7 1 0

2560-2561 188 284 25 2 6 1

2561-2562 290 330 30 0 1 0

2562 320 379 30 0 2 0
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ข้อมูลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
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5. ข้อมูลร้อยละการได้งานท าของบัณฑิต 
 

 
 

6. ข้อมูลระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

 

ทอ่งเทีย่ว โรงแรม นานาชาติ
การทอ่งเทีย่วและการ

โรงแรม

2558-2559 93.28 95.63 82.61 85.71

2559-2560 84.58 86.40 100.00 100.00

2560-2561 57.94 67.20 61.54 33.33

2561-2562 77.53 75.26 100.00 0.00

93.28 95.63

82.61 85.7184.58 86.40

100.00 100.00
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ข้อมูลร้อยละการได้งานท าของบัณฑิต

ทอ่งเทีย่ว โรงแรม นานาชาติ
การทอ่งเทีย่ว

และการโรงแรม
ป.โท ป.เอก

2558-2559 4.39 4.25 4.45 4.07 4.25 4.67

2559-2560 4.30 3.97 4.36 4.89 4.47 0.00

2560-2561 4.39 4.41 4.48 0.00 4.33 4.78

2561-2562 4.17 4.27 4.02 0.00 4.89 4.67

4.39 4.25
4.45

4.07 4.25

4.67

4.30 3.97
4.36

4.89
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7. ข้อมูลร้อยละของนิสิตผ่านการทอดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
 

 
8. ข้อมูลร้อยละของนิสิตผ่านการทดสอบทักษะด้านสารสนเทศ 

 

 
 

ทอ่งเทีย่ว โรงแรม นานาชาติ ป.โท ป.เอก

2559 6.22 4.18 60.00 0.00 0.00

2560 49.15 93.75 45.58 0.00 0.00

2561 56.45 50.44 92.86 25.00 0.00

2562 30.35 31.01 87.10 50.00 0.00

2563 87.43 74.46 95.65 66.67 100.00
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ข้อมูลร้อยละของนิสิตผ่านการทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ

ทอ่งเทีย่ว โรงแรม นานาชาติ

2559 73.17 66.54 82.76

2560 88.36 86.12 96.43

2561 90.31 87.50 96.43

2562 91.16 91.44 93.55

2563 96.67 93.35 100.00
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9. ร้อยละคุณภาพผลงานวิชาการของอาจารย์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
 

 
 
 

10. จ านวนผลงานวิชาการของอาจารย์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

 

2559 2560 2561 2562 2563

ชดุขอ้มลู1 18.86 8.89 32.97 29.73 14.44
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11. จ านวนทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอก 

 

 
 

12. จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

 
 

 

2559 2560 2561 2562 2563

ชดุขอ้มลู1 0 0 0 1 3
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13. จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
 

 
 

14. จ านวนบุคลากร (ณ ปัจจุบัน) 

 

2559 2560 2561 2562 2563

ชดุขอ้มลู1 9 8 11 14 14
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สายวชิาการ สายสนับสนุน

ชดุขอ้มลู1 37 30
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15. ผลการประเมินค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 

 
 
 

16. จ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

 

2559 2560 2561 2562 2563

คา่คะแนน 4.0768 4.2032 4.5168 4.6729 4.6644
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4.5168
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ผลการประเมินค ารับรองการปฏิบัติราชการ

2559 2560 2561 2562 2563 2564

เงนิแผน่ดนิ 2,110,960 2,179,540 2,607,811 2,421,500 2,137,940 2,134,320

เงนิรายได ้ 29,413,328 22,853,078 41,633,290 43,566,950 54,150,933 46,180,400
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17. จ านวนงบประมาณเงินแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร เทียบกับการเบิกจ่ายจริง 

 
 
 

18. จ านวนงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรร เทียบกับการเบิกจ่ายจริง 
 
 

 

2559 2560 2561 2562 2563

งบประประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร 2,110,960 2,179,540 2,607,811 2,421,500 2,137,940

งบประมาณทีเ่บกิจ่ายจรงิ 2,110,959.00 2,179,500.00 2,607,731.00 2,421,499.99 2,137,939.60
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จ านวนงบประมาณเงินแผ่นดิน ที่ได้รับจัดสรร เทียบกับการเบิกจ่ายจริง

2559 2560 2561 2562 2563

งบประประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร 29,413,328 22,853,078 41,633,290 43,566,950 54,150,933

งบประมาณทีเ่บกิจ่ายจรงิ 26,016,308.01 19,258,499.40 26,443,069.83 31,798,627.39 37,749,312.95
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19. จ านวนงบประมาณเงินเงินรายได้ โดยเทียบรายรับจริง กับรายจ่ายจริง 
 

 
 

20. จ านวนเงินสะสม  
 

 

2559 2560 2561 2562 2563

รายรับจรงิ 39,565,104 41,785,547 50,644,503 56,622,361 59,048,664

รายจ่ายจรงิ 26,016,308.01 19,258,499.40 26,443,069.83 31,798,627.39 37,749,312.95
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รายรับจรงิ รายจ่ายจรงิ

2558 2559 2560 2561 2562

เงนิสะสม 1,589,905.61 18,289,303.61 30,370,135.62 54,571,568.79 79,395,302.40
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