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ประวัติความเป็นมา

         มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดตั้ง “วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ” ขึ้น   เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550  ตาม
มติสภามหาวิทยาลัยนครพนม   โดยให้วิทยาลัยมีหน้าที่จัดการศึกษาทํานองเดียวกับคณะที่มีรูปแบบการบริหาร ในลักษณะนอกระบบราชการ
เพื่อความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและพึ่งตนเองให้มากที่สุด และให้เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Tourism and Service Industry College  
Nakhon PhanomUniversity และใช้อักษรย่อว่า “TSIC-NPU”  โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งให้วิทยาลัยทําหน้าที่ผลิตบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการที่มีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานระดับสากลเป็น การยกระดับมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว
และบริการทั้งระบบของประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันให้สูงขึ้นพร้อมที่จะรองรับนโยบายของรัฐในการผลักดันประเทศให้เป็นศูนย์กลาง

ั ิ ่ ี่ ใ ิของการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเทียวในภูมิภาค
 



แผนงานตามพันธกิจและกลยุทธ์ุ
 







ปรัชญา
“พัฒนาตนเอง ทํางานร่วมกันอย่างมืออาชีพและประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคี”

วิสัยทัศน์
“เป็นวิทยาลัยชั้นนําด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง”

พันธกิจ

หนา้ 2

      1.   ผลิตบัณฑิตที่เก่งและดีด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
      2.  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
      3.  บริการวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
      4.  ทํานุบํารุงส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
      5.  บริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

หนา้ 2



เป้าประสงค์

1. บัณฑิตมีความรู้ ทักษะ จริยธรรม โดยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ประกอบอาชีพในธุรกิจ อุตสาหกรรมบริการ 
2. มีผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะ
3. เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้บริการวิชาการแก่ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
4. เป็นสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
5. เป็นองค์การที่มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 

เอกลักษณ์

หนา้ 3

เอกลกษณ
    " เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง"

อัตลักษณ์
   " ความเป็นมืออาชีพด้านการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง"

หนา้ 3



จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค

1.  เป็นหลักสูตรใหม่ มีการดําเนินการและพัฒนา  1. มีหลักสูตรที่ครบวงรอบการประเมินเพียง 1. ความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมท่อง 1. ทัศนคติของคนในพื้นที่เกี่ยวกับการทํางาน

ได้และเป็นความต้องการของตลาดแรงงานในภาค 1 สาขาวิชา  เที่ยว สูงขึ้น ด้านการท่องเที่ยวและการบริการยังไม่นิยม

อุตสาหกรรม 2. งานวิจัยของอาจารย์ยังมีน้อยทําให้ขาด 2.รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนา เท่าที่ควร

2.  มีหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติได้จริงมากกว่าที่อื่น การบูรณาการด้านการวิจัย การเรียนการสอน การท่องเที่ยวสูงมากขึ้น 2.   เนื่องจากรัฐมีความจําเป็นด้าน

3.  ผู้บริหารมีการบริหารและส่งเสริมพัฒนาบุคลากร และการบริการวิชาการต่อสังคม 3.ประเทศไทยจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและฟื้นฟู

ในการทํางาน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เศรษฐกิจ จึงทําให้งบประมาณด้านการส่งเสริม

และมีการเคลื่อนย้ายวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว การศึกษามีจํานวนน้อย

การวิเคราะห์  SWOT  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ   มหาวิทยาลัยนครพนม

หนา้ 4 

และมการเคลอนยายวชาชพดานการทองเทยว การศกษามจานวนนอย

และการบริการอย่างเสรี

4. คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ

ได้มีการตรวจสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา 

อย่างสม่ําเสมอทําให้องค์กรมีระบบการบริหาร

จัดการที่ดี

5. สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงเปิดหลักสูตร

แข่งขันทําให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการบริหาร

จัดการที่ดีขึ้นเพื่อให้สามารถแข่งขันได้

หนา้ 4 



หนา้ 4 หนา้ 4 



หนา้ 4 หนา้ 4 



 

ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้

หน่วยนับ ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59

1 จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงหรือเปิดใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม  หรือรองรับ  AEC จํานวนหลักสูตร ≥1 ≥1 ≥1 ≥2

1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ร้อยละ 80 80 80 80

1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของแผนส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมนักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 70 75 80 85

1 ร้อยละความพึงพอใจของผ้เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์และการแนะแนวการศึกษาเชิงรก ร้อยละ 80 80 80 80

กําหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนให้ครบทุกพันธกิจ

ประจําปีงบประมาณ  2556 - 2559  จํานวน  22  ตัวบ่งชี้

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

พันธกิจ ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
เป้าหมาย วิทยาลัยฯ

พันธกิจ ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่เก่งและดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตรงตามความต้องการของชุมชน

1 รอยละความพงพอใจของผูเขารวมโครงการประชาสมพนธและการแนะแนวการศกษาเชงรุก รอยละ 80 80 80 80

1 จํานวนโรงเรียนที่ได้รับสื่อประชาสัมพันธ์ โรงเรียน ≤250 ≤250 ≤250 ≤250

1 จํานวนโครงการที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โครงการ > 2 > 3 >4 > 4

1 จํานวนโครงการที่ส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ โครงการ 1 2 2 2

2 จํานวนเงินทุนวิจัย บาท/สาขาวิชา 0.05 0.10 0.10 0.10

2 จํานวนโครงการวิจัยในชั้นเรียน โครงการ 1 2 3 3

2 ร้อยละของจํานวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพงานวิจัย ร้อยละ 80 80 85 85

 

≤15

≤10 ≤15

พันธกิจ ที่ 2 พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีชุมชนแบบบูรณาการ โดยการวิจัยและพัฒนา สร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนฯ

2
ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา

และ/นักวิจัยประจํา
ร้อยละ ≤5 ≤10 ≤10

2
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นํามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติต่ออาจารย์ประจํา/นักวิจัยประจํา
ร้อยละ ≤5 ≤10



ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้

หน่วยนับ ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59

3 จํานวนโครงการบริการวิชาการ โครงการ 2 2 2 3

3 ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดําเนินการตามแผน ร้อยละ 80 80 80 80

4 โครงการส่งเสริมกิจกรรม อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณีทางวัฒนธรรมลุ่มน้ําโขง โครงการ > 1 > 2 >2 > 2

4 โครงการวิจัยด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการ 1 1 1 1

4 มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา รายวิชา 1 1 2 2

5 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของแผนการบริหารทรัพยากร ร้อยละ 70 70 80 80

พันธกิจ ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
เป้าหมาย วิทยาลัยฯ

พันธกิจ ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ประเทศ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

พันธกิจ ที่ 4  ทํานุบํารุง ส่งเสริม เผยแพร่ และเป็นศูนย์การเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

พันธกิจ ที่  5  บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

ุ

5 จํานวนเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่าย/คณะ 1 1 1 1
5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 70 70 80 80

5 จํานวนแผนบริหารความเสี่ยง เล่ม 1 1 1 1

5 ร้อยละของโครงการที่จัดแผน ร้อยละ 80 80 80 80

5 มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะ ครั้ง > 1 > 1 > 1 > 4

5 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ ดี ดี ดี ดีมาก
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1. รอยต่อกับการศึกษาระดับอื่น 

โดยมุ่งเน้นปรับปรุงทบทวน

กระบวนการผลิตครู สนับสนุน

การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเต็ม

ยุทธศาสตร์ที่ 1. เปลี่ยนระบบ

การนําองค์กรให้ขับเคลื่อน

อุดมศึกษาแบบ

องค์รวม 

ข้อ 1. ผลิตบัณฑิตให้มี

ความรู้ความสามารถ

ทางวิชาการและทักษะ

ในวิชาชีพ รู้จักคิดอย่าง

 -ด้านการจัดการเรียน

การสอน

กลยุทธ์ที่ 1: ผลิตบัณฑิตที่มี

ความรู้คู่คุณธรรม มี

มาตรฐานทางวิชาการและ

วิชาชีพตรงตามความ

กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มี

ความรู้คู่คุณธรรม มี

มาตรฐานทางวิชาการและ

วิชาชีพตรงตามความ

ความสามรถ ส่งเสริมการสร้าง

โรงเรียนเฉพาะหรือห้องเรียน

เฉพาะในโรงเรียนทั่วไป ส่งเสริม

การศึกษาของผู้มีความสามารถ 

ระบบการเรียนล่วงหน้า การเป็นพี่

เลี้ยงในการทําโครงงาน 

ผู้จบอาชีวะเข้าศึกษาต่อด้วยความ

ยืดหยุ่น CREDIT BANK และการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต

2.  การแก้ไขปัญหาอุดมศึกษาใน

ปัจจุบัน  ปัญหาหลักคือ การไร้

ทิศทาง ความซ้ําซ้อน การขาด

(L : Leader of  the future)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเอกภาพ

และคุณภาพของข้อมูลสถิติ

อุดมศึกษาโดย

ศูนย์สาร สน เทศ อุดมศึกษา

แห่งชาติ

(I : Information Based)

มีเหตุผล มีคุณธรรม 

จริยธรรม และมีความใฝ่

เรียนรู้

ข้อ 2. จัดการศึกษา

ทางด้านวิชาชีพทั้ง

ระดับต่ํากว่าปริญญาตรี

และระดับปริญญาตรี

ข้อ 8. จัดการศึกษา โดย

เน้นประชาชนใน

ภูมิภาคที่ตั้งของ

มหาวิทยาลัยและ

ประเทศใกล้เคียงเป็น

สําคัญ

ต้องการของชุมชนสังคมและ

ศักยภาพในการแข่งขันใน

ระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

กลยุทธ์ที่ 2 :  เสริมสร้าง

ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย 

และกระจายโอกาสแก่ผู้เรียน

                                 

 กลยุทธ์ที่ 3 :  พัฒนา

คณาจารย์และระบบการ

เรียนการสอน 

ต้องการของชุมชนสังคมและ

ศักยภาพในการแข่งขันใน

ระดับอนุภูมิภาค

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้าง

ภาพลักษณ์วิทยาลัยการ

ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

บริการและกระจายโอกาส

แก่ผู้เรียน

กลยุทธ์ที่ 3 :  พัฒนา

คณาจารย์และระบบการ

เรียนการสอน 
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คุณธรรม ขาดประสิทธิภาพ แนว

ทางการแก้ไขปัญหาโดย

-  สร้างกลไกการกํากับเพื่อลดเลิก

หลักสูตรที่ไม่เป็นที่ต้องการ ลด

เลิกคณะและสถาบันที่มีปัญหา

คณภาพอย่างรนแรง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เปลี่ยนกระบวน

ทัศน์ด้านการศึกษาโดยให้

ความสําคัญกับการพัฒนาระบบ

การรับนักศึกษา  เพื่อเปิดโอกาส

การเรียนรู้ตามศักยภาพของ

ผ้เรียนในทกวัย (E F d

กลยุทธ์ที่ 4 :  เสริมสร้าง

เอกลักษณ์อัตลักษณ์และ

เตรียมความพร้อมของ

นักศึกษาในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน

กลยทธ์ที่ 5 พัฒนา

กลยุทธ์ที่ 4 :  เสริมสร้าง

เอกลักษณ์อัตลักษณ์และ

เตรียมความพร้อมของ

นักศึกษาในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน

คุณภาพอย่างรุนแรง 

จัดกลไกการตรวจสอบ และศูนย์

ข้อมูลสถิติ

-  ปรับปรุงกลไกการประเมิน

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา นํา

ผลการประเมินมาใช้ประโยชน์ 

ระบบการรับรองวิทยฐานะ

-  จัดสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม

 คือ

1) กลุ่มวิทยาลัยชุมชน 

2) กลุ่มมหาวิทยาลัย 4 ปี

3) กลุ่มมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง

และสมบูรณ์แบบ

ผู้เรียนในทุกวัย (E : Freedom 

Learner Choice)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับ

คุณภาพบัณฑิตอย่างก้าว  

กระโดด (L : Learner Quality 

improvement)

กลยุทธ์ที 5 : พัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา และ

ระบบการเรียนการสอน
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3. กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยและ

บัณฑิตศึกษา

4. บทบาทของมหาวิทยาลัยใน

การพัฒนาขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ โดยการ

เชื่อมต่อกับภาคการผลิตสร้าง

ยุทธศาสตร์ 6 นําประเทศพ้น

วิกฤติและชี้นําการพัฒนาด้าน

งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์

(O : Outcome Creative 

Research)

ข้อ 3. สร้างหรือพัฒนา

องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง

 และนําความรู้นั้นไปใช้

เพื่อประโยชน์ในการ

พัฒนาประเทศและ

ภมิภาคใกล้เคียง โดย

 -ด้านการวิจัย กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนาระบบ

กลไกการพัฒนางานวิจัย

และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ

 กลยุทธ์ที่ 2 :  สร้างและ

พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย

แก่อาจารย์แล นักวิจัย

กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนาระบบ

กลไกการพัฒนางานวิจัย

และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ

 กลยุทธ์ที่ 2 :  สร้างและ

พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย

แก่อาจารย์แล นักวิจัยเชือมต่อกับภาคการผลิตสร้าง

ความรู้ และนวัตกรรม พัฒนา

ระบบการประเมิน “การวิจัย” 

เพื่อการจัดสรรทรัพยากร และวาง

ตําแหน่งของมหาวิทยาลัยเสริม

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ ให้มีการ

ทํางานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย

 กลุ่มมหาวิทยาลัย 

ภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคม และ

ชุมชน ผลักดันให้เกิด “ระบบวิจัย

แห่งชาติ”

ภูมิภาคใกล้เคียง โดย

เน้นการวิจัย การ

ประยุกต์และการบูรณา

การภูมิปัญญาท้องถิ่น

กับเทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนาชุมชนและสังคม

ให้เข้มแข็ง มีสันติสุข

และยั่งยืน

ข้อ 4. ส่งเสริม ประยุกต์

 และพัฒนาวิชาการ

และวิชาชีพชั้นสูง

แก่อาจารย์และนักวิจัย

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนา

เครือข่ายความร่วมมือการ

วิจัยกับหน่วยงานภายนอก

ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งใน

ประเทศ และประเทศในอนุ

ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

กลยุทธ์ที่ 4 :  พัฒนาระบบ

และกลไกการตีพิมพ์ 

เผยแพร่และการจัดการ

ความรู้งานวิจัย

แก่อาจารย์และนักวิจัย

กลยุทธ์ที่ 3 :  พัฒนาระบบ

และกลไกการตีพิมพ์ 

เผยแพร่และการจัดการ

ความรู้งานวิจัย
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7. เครือข่ายอุดมศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริการวิชาการ

เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

(N : National Sustainable 

development)

ข้อ 5. ให้บริการทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

ถ่ายทอดความรู้และ

เทคโนโลยีที่เป็น

ประโยชน์ เพื่อพัฒนา

ศักยภาพในการผลิต

 -ด้านการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนาระบบ

และกลไกการบริหารจัดการ

งานบริการวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 2 :  พัฒนา

ศูนย์บริการวิชาการเพื่อ

ส่งเสริมเอกลักษณ์ของสถาบัน

กลยุทธ์ที่ 1 :  ส่งเสริมและ

สร้างเครือข่ายการให้บริการ

วิชาการในชุมชน สังคม  

ประเทศและอนุภูมิภาคลุ่ม

น้ําโขง

ศักยภาพในการผลิต

และบริการชุมชน สังคม

 และประเทศ ตลอด

การชี้นําทางเลือกที่ดีแก่

ชุมชนและสังคม

ข้อ 7. ส่งเสริมและ

พัฒนาเครือข่ายความ

ร่วมมือทางการศึกษา 

การวิจัย และการ

บริการกับสถาบันและ

หน่วยงานอื่น ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ

ข้อ 9. ร่วมพัฒนา

ท้องถิ่น ดําเนินการ

จัดการศึกษาแล

ส่งเสริมเอกลักษณ์ของสถาบัน

กลยุทธ์ที่ 3 :  ส่งเสริมและ

สร้างเครือข่ายการให้บริการ

วิชาการในชุมชน  สังคม  

ประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้ํา

โขง

กลยุทธ์ที่ 4 : บริการวิชาการ

 และบูรณาการกับการเรียน

การสอนหรือการวิจัย 

เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน สังคม

                                 

    

                                  

                                  

                                  

                                  

  กลยุทธ์ที่ 2 : บริการ

วิชาการ และบูรณาการกับ

การเรียนการสอนหรือการ

วิจัย เสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน สังคม



 การวิเคราะห์ความสอดคล้องวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ กับ กลยุทธ์มหาวิทยาลัยนครพนม

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) /

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) / 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม / นโยบายมหาวิทยาลัยนครพนม / กลยุทธ์มหาวิทยาลัยนครพนม 

นโยบายกรอบแผนอุดมศึกษา 

ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2

แผนพัฒนาการศึกษาระดับ

อุดมศึกษา ฉบับที่ 11
พ.ร.บ. ม.นครพนม

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์  

สภามหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ ม.นครพนม กลยุทธ์ หน่วยงาน

ข้อ 6. ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริม

และสนับสนุนการกีฬา

และนันทนาการ

ด้านการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบ

และกลไกการบริหารจัดการ

งานด้านทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์ที่ 2 : อนุรักษ์ สืบ

ทอด เผยแพร่ แล ส่งเสริม

                                  

                                  

                                  

                                  

 กลยุทธ์ที่ 1 : อนุรักษ์ สืบ

ทอด เผยแพร่ แล ส่งเสริมทอด เผยแพร่ และส่งเสริม

การดําเนินงานด้านศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม  บน

พื้นฐานความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมที่เน้นความ 

เป็นสหวิทยาการแก่สังคม  

และเสริมสร้าง 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต  

กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างอัต

ลักษณ์และปลูกฝังความรัก 

ความผูกพัน และภาคภูมิใจ

ของนักศึกษาและบุคลากร

ในความเป็น มหาวิทยาลัย

นครพนม

ทอด เผยแพร่ และส่งเสริม

การดําเนินงานด้านศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม  บน

พื้นฐานความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมที่เน้นความ 

เป็นสหวิทยาการแก่สังคม  

และเสริมสร้าง ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิต  

กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างอัต

ลักษณ์และปลูกฝังความรัก 

ความผูกพัน และภาคภูมิใจ

ของนักศึกษาและบุคลากร

ในความเป็น มหาวิทยาลัย

นครพนม



 การวิเคราะห์ความสอดคล้องวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ กับ กลยุทธ์มหาวิทยาลัยนครพนม

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) /

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) / 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม / นโยบายมหาวิทยาลัยนครพนม / กลยุทธ์มหาวิทยาลัยนครพนม 

นโยบายกรอบแผนอุดมศึกษา 

ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2

แผนพัฒนาการศึกษาระดับ

อุดมศึกษา ฉบับที่ 11
พ.ร.บ. ม.นครพนม

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์  

สภามหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ ม.นครพนม กลยุทธ์ หน่วยงาน

3.  ธรรมาภิบาลและการบริหาร

จัดการอุดมศึกษา มุ่งเน้นให้

ความสําคัญกับ “สภา

มหาวิทยาลัย” จัดตั้งองค์กรกลไก

การพัฒนาผู้กํากับนโยบายและ

ผ้บริหารในลักษณ I tit t f

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาอาจารย์

ให้เป็นมืออาชีพ (Education 

Professionalism)

ยุทธศาสตร์ที่ 8. สร้างความ

เชื่อมั่นในคุณภาพของ

สถาบันอดมศึกษา

ข้อ 10. จัดให้ชุมชนมี

ส่วนร่วมในการจัดการ 

การบํารุงรักษา และการ

ใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ

แล สิ่งแวดล้อมอย่าง

ด้านการบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบ

การบริหารทรัพยากรให้มี

ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 :  เร่งรัดการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อรองรับการ

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบ

การบริหารทรัพยากรให้มี

ประสิทธิภาพ

ผู้บริหารในลักษณะ Institute of 

directors (IOD) 

5. การเงินอุดมศึกษา มุ่งเน้นการ

ปรับปรุงระบบการจัดสรร

งบประมาณ โดยยังคง Supply 

SideFinancing Performance 

Based และสอดคล้องเป้าหมาย

การพัฒนาพัฒนาประเทศ ยังคง

กองทุน กยศ. ตามความจําเป็น 

เพิ่มกองทุนประเภท 

Contribution Scheme จัดตั้ง

กองทุนพัฒนาอุดมศึกษา พัฒนา

อาจารย์ การวิจัย ร่วมมือภาคการ

ผลิต 

สถาบันอุดมศึกษา

(G : Generate quality trust)

และสิงแวดล้อมอย่าง

สมดุลและยั่งยืน เพื่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ชุมชน และให้ชุมชนมี

ส่วนร่วมในการกําหนด

นโยบายและบริหาร

จัดการ

สารสนเทศเพือรองรับการ

บริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 4  : พัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์เพื่อมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์

กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาแผน

แม่บทการพัฒนาบุคลากร

กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบ

บริหารความเสี่ยง

กลยุทธ์ที่ 7 : พัฒนาระบบ

การบริหารการเงินและ

งบปร มาณอย่างมี

                                  

  กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพ

การศึกษา กลยุทธ์ที่ 3  : 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ

มุ่งผลสัมฤทธิ์

                                  

  กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนา

ระบบบริหารความเสี่ยง

กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาระบบ

การบริหารการเงินและงบ 

ประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ



 การวิเคราะห์ความสอดคล้องวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ กับ กลยุทธ์มหาวิทยาลัยนครพนม

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) /

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) / 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม / นโยบายมหาวิทยาลัยนครพนม / กลยุทธ์มหาวิทยาลัยนครพนม 

นโยบายกรอบแผนอุดมศึกษา 

ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2

แผนพัฒนาการศึกษาระดับ

อุดมศึกษา ฉบับที่ 11
พ.ร.บ. ม.นครพนม

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์  

สภามหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ ม.นครพนม กลยุทธ์ หน่วยงาน

จัดตั้ง Buffer Organzation ให้

อิสระในการบริหารการเงินแก่

มหาวิทยาลัย

6. การพัฒนาบุคลากรใน

อุดมศึกษา โดยการปรับระบบการ

พัฒนาอาจารย์ให้มีความพัฒนาอาจารย์ให้มีความ

หลากหลาย



  



หน่วยนับ

56 57 58 59 รายได้ แผ่นดิน 56 57 58 59
1. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ได้ 1. จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงหรือเปิดใหม่ จํานวน ≥1 ≥1 ≥1 ≥2 1. โครงการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรภาคภาษา 0.20 0.05 0.05 0.05 0.05 ฝ่ายวิชาการ

มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของสังคม ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม หลักสูตร อังกฤษ

ลุ่มน้ําโขง หรือรองรับ  AEC (1.1.1.2)
2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 0.07 0.07 ฝ่ายวิชาการ
บริการ(หลักสูตรนานาชาติ) (เปิดหลักสูตร ปีการศึกษา
2558)

ผู้รับผิดชอบแผนงาน ตัวบ่งชี้
ค่าเป้าหมาย

โครงการหลัก/กิจกรรมหลัก
งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

หน่วย : ล้าน

แผนกลยุทธ์  4  ปี  พ.ศ. 2556 - 2559

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ   มหาวิทยาลัยนครพนม

พันธกิจที่ 1 : ผลิตบันทิตที่มีคุณธรรม  จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

กลยุทธ์ที่ 1 :  ผลิตบันทิตที่มีคุณธรรม  จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม (มหาวิทยาลัยนครพนม)

กลยุทธ์ที่ 1 :  ผลิตบันทิตที่มีคุณธรรม  จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม (วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ )

2.  ร้อยละของจํานวนนักศึกษาในแต่ละ ร้อยละ 80 80 80 80

หลักสูตรที่บรรลุตามเป้าหมาย

2. แผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 3. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และ คะแนน ≥3.51≥3.51≥3.51≥3.51 3. โครงการฝึกปฎิบัติงานนําเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยว 0.587 0.142 0.145 0.150 0.150 สาขาวิชา

เอก  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ จริงตามเส้นทางที่กําหนด การท่องเที่ยว

อุดมศึกษาแห่งชาติ (1.1.2.1) 

(ใช้เกณฑ์ของ สมศ.) 4. โครงการเดินทางท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 0.27 0.06 0.065 0.07 0.075 สาขาวิชา

   (1.1.2.1) การท่องเที่ยว



 



หน่วยนับ

56 57 58 59 รายได้ แผ่นดิน 56 57 58 59

1.แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์และการ 1. ร้อยละของความคิดเห็นต่อ ร้อยละ 80 85 90 90 1.โครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 0.13 0.03 0.03 0.035 0.035 งาน

ประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์องค์กร นครพนม  ครบรอบ  8  ปี ประชาสัมพันธ์

(1.2.1.1) 

ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 2 :  เสริมสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย  (มหาวิทยาลัยนครพนม )

 

พันธกิจที่ 1 : ผลิตบันทิตที่มีคุณธรรม  จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

แผนกลยุทธ์  4  ปี  พ.ศ. 2556 - 2559

กลยุทธ์ที่ 2 :  เสริมสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย  (วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ)

แผนงาน ตัวบ่งชี้

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ    มหาวิทยาลัยนครพนม

ค่าเป้าหมาย
โครงการหลัก

งบประมาณ

2. โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย 0.13 0.03 0.03 0.035 0.035 งาน

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ประชาสัมพันธ์

ครบรอบ  7  ปี

(1.2.1.1) 

 

 



หน่วยนับ

56 57 58 59 รายได้ แผ่นดิน 56 57 58 59
1. แผนงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ ร้อยละ 80 80 85 90 1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน 0.11 0.02 0.025 0.03 0.035 ฝ่ายวิชาการ

บัณฑิต โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
(1.3.1.1) 

ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 3 :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  คณาจารย์ ระบบการเรียนการสอน และการกระจายโอกาสแก่ผู้เรียน  (มหาวิทยาลัยนครพนม)

 

พันธกิจที่ 1 : ผลิตบันทิตที่มีคุณธรรม  จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

แผนกลยุทธ์  4  ปี  พ.ศ. 2556 - 2559

กลยุทธ์ที่ 3 :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  คณาจารย์ ระบบการเรียนการสอน และการกระจายโอกาสแก่ผู้เรียน (วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ )

แผนงาน ตัวบ่งชี้

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ    มหาวิทยาลัยนครพนม

ค่าเป้าหมาย
โครงการหลัก

งบประมาณ

2. แผนงานส่งเสริมศักยภาพความเชี่ยวชาญ 2. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการ ร้อยละ 10 15 20 25 2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสาย 0.9 0.15 0.2 0.25 0.3 งานพัฒนา
ของคณาจารย์ รับรองศักยภาพความเป็นมืออาชีพ อาจารย์ ทรัพยากร

ตามที่  สกอ.กําหนดเมื่อเทียบกับ (1.3.2.1) บุคคล

อาจารย์ทั้งหมด อาจารย์



หน่วยนับ

56 57 58 59 รายได้ แผ่นดิน 56 57 58 59

1. แผนงานเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์ 1.ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 85 85 90 95 1.โครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสําหรับ 0.110 0.020 0.025 0.030 0.035

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม การทดสอบความรู้ความสามารถ นักศึกษาชั้นปีที่  1

ด้านภาษาต่างประเทศ/ด้านเทคโนโลยี (1.4.1.3)

สารสนเทศ

ระยะเวลาดําเนินการ

กลยุทธ์ที่ 4 : เสริมสร้างเอกลักษณ์  อัตลักษณ์และเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (มหาวิทยาลัยนครพนม)

 

พันธกิจที่ 1 : ผลิตบันทิตที่มีคุณธรรม  จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

แผนกลยุทธ์  4  ปี  พ.ศ. 2556 - 2559

กลยุทธ์ที่ 4 : เสริมสร้างเอกลักษณ์  อัตลักษณ์และเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (วิทยาลัยการท่องที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ)

แผนงาน ตัวบ่งชี้

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ    มหาวิทยาลัยนครพนม

ค่าเป้าหมาย
โครงการหลัก

งบประมาณ



ฝ่ายวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ



หน่วยนับ

56 57 58 59 รายได้ แผ่นดิน 56 57 58 59
1. แผนงานส่งเสริมการผลิตผลงานและพัฒนา 1. จํานวนเงินทุนวิจัยที่อาจารย์และ บาท/สาขาวิชา 0.05 0.10 0.10 0.10 1.โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อผลิตงาน 0.70 0.10 0.20 0.20 0.20 ฝ่ายวิจัย

ศักยภาพนักวิจัย นักวิจัยได้รับจากแหล่งทุนภายใน วิจัยหรืองานสร้างสรรค์
(2.1.2.1)

ผู้รับผิดชอบแผนงาน ตัวบ่งชี้
ค่าเป้าหมาย

โครงการหลัก/กิจกรรมหลัก
งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

แผนกลยุทธ์  4  ปี  พ.ศ. 2556 - 2559

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ   มหาวิทยาลัยนครพนม

พันธกิจที่ 2 : วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

กลยุทธ์ที่ 1 :  สร้างและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่อาจารย์และนักวิจัย  (มหาวิทยาลัยนครพนม)

กลยุทธ์ที่ 1 :  สร้างและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่อาจารย์และนักวิจัย  (วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ)



 

1.4

0



หน่วยนับ

56 57 58 59 รายได้ แผ่นดิน 56 57 58 59
1. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ 1. ร้อยละของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ร้อยละ 80 80 85 85 1.  โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการ 0.100 0.02 0.02 0.03 0.03 ฝ่ายวิจัย

ผลงานวิจัย เผยแพร่ในวารสารที่ได้รับการยอมรับ ตีพิมพ์หรือเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ในระดับชาติและหรือนานาชาติ/ (2.3.1.1)

อาจารย์ประจํา

ผู้รับผิดชอบแผนงาน ตัวบ่งชี้
ค่าเป้าหมาย

โครงการหลัก/กิจกรรมหลัก
งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

แผนกลยุทธ์  4  ปี  พ.ศ. 2556 - 2559

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ   มหาวิทยาลัยนครพนม

พันธกิจที่ 2 : วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

กลยุทธ์ที่ 3 :  พัฒนาระบบและกลไกการตีพิมพ์ เผยแพร่และการจัดการความรู้งานวิจัย (มหาวิทยาลัยนครพนม)

กลยุทธ์ที่ 3 :  พัฒนาระบบและกลไกการตีพิมพ์ เผยแพร่และการจัดการความรู้งานวิจัย (วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ)



 

0.2



หน่วยนับ

56 57 58 59 รายได้ แผ่นดิน 56 57 58 59
1. แผนงานการให้บริการวิชาการตามแนวทางการให้ 1. ร้อยละความสําเร็จของการบริการ ร้อยละ 80 80 85 90 1. โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์เพื่อการ 0.2 0.05 0.05 0.05 0.05 งานบริการวิชาการ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยนครพนม วิชาการที่บรรลุเป้าหมายตามแผน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นระดับอนุภูมิ อาจารย์สาขาวิชา

ภาคลุ่มน้ําโขง การท่องเที่ยวฯ

2. โครงการอบรมมาตรฐานการบริการ 0.2 0.05 0.05 0.05 0.05 งานบริการวิชาการ

สําหรับธุรกิจที่พักแรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ อาจารย์สาขาวิชา

ี ั้ ี่ โ

ผู้รับผิดชอบแผนงาน ตัวบ่งชี้
ค่าเป้าหมาย

โครงการหลัก/กิจกรรมหลัก
งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

แผนกลยุทธ์  4  ปี  พ.ศ. 2556 - 2559

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ   มหาวิทยาลัยนครพนม

พันธกิจที่ 3 : บริการวิชาการและวิชาชีพตอบสนองความต้องการของสังคม

กลยุทธ์ที่ 4 :  บริการวิชาการและบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  สังคม  (มหาวิทยาลัยนครพนม)

กลยุทธ์ที่ 4 :  บริการวิชาการและบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  สังคม (วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ)

ประชาคมอาเซียน ( AEC ) ครังที  3 การโรงแรม

3. โครงการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร 0.340 0.085 0.085 0.085 0.085 งานบริการวิชาการ

ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการของ อาจารย์สาขาวิชา

จังหวัดนครพนมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคม การท่องเที่ยวฯ

อาเซียน 2558 และสาขาวิชา

การโรงแรม

(3.4.1.3)



 

0.4



หน่วยนับ

56 57 58 59 รายได้ แผ่นดิน 56 57 58 59
1. แผนงานส่งเสริมการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะ 1. ร้อยละของโครงการที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 80 80 85 90 1. โครงการนิเวศวัฒนธรรมสู่อนุภูมิภาคลุ่ม 0.20 0.050 0.050 0.050 0.050 ฝ่ายกิจการ

วัฒนธรรมที่สอดคล้องกับการส่งเสริมอัตลักษณ์ของ ตามแผนการดําเนินงานด้านทํานุบํารุง น้ําโขง นักศึกษา

นักศึกษาและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในอนุภูมิภาค ศิลปวัฒนธรรม (4.1.1.1)
ลุ่มน้ําโขง

2. โครงการรวมใจสามัคคีน้อมนําประเพณีเข้า 0.06 0.015 0.015 0.015 0.015 ฝ่ายกิจการ

พรรษา นักศึกษา

(4 1 1 2)

ผู้รับผิดชอบแผนงาน ตัวบ่งชี้
ค่าเป้าหมาย

โครงการหลัก/กิจกรรมหลัก
งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

แผนกลยุทธ์  4  ปี  พ.ศ. 2556 - 2559

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ   มหาวิทยาลัยนครพนม

พันธกิจที่ 4 : ทํานุบํารุง  ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษา  ( มหาวิทยาลัยนครพนม)

กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษา  ( วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ)

(4.1.1.2)

2.  แผนงานพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะ 2. ร้อยละของโครงการที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 80 80 85 90 3. 5 ส เพื่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง 0.018 0.003 0.004 0.005 0.006 ฝ่ายกิจการ

วัฒนธรรมในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย ตามแผนการดําเนินงานด้านทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม นักศึกษา

ศิลปวัฒนธรรม (4.1.2.1)
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หน่วยนับ

56 57 58 59 รายได้ แผ่นดิน 56 57 58 59
1. แผนงานส่งเสริมการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ 1. ร้อยละความสําเร็จของโครงการอนุรักษ์ ร้อยละ 80 80 85 90 1. โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 0.10 0.024 0.024 0.024 0.024 สาขาวิชา

และสืบทอด ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมบนพื้นฐาน สืบทอดศาสนา ศิลปะ ประเพณี ท้องถิ่น
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมลุ่มน้ําโขง และวัฒนธรรมในแถบลุ่มน้ําโขง

(4.2.1.1)

แผนกลยุทธ์  4  ปี  พ.ศ. 2556 - 2559

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ   มหาวิทยาลัยนครพนม

พันธกิจที่ 4 : ทํานุบํารุง  ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

กลยุทธ์ที่ 2 : อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการดําเนินงานด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม (มหาวิทยาลัยนครพนม)

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 2 : อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการดําเนินงานด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม (วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ)

แผนงาน ตัวบ่งชี้
ค่าเป้าหมาย

โครงการหลัก/กิจกรรมหลัก
งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ



 

0.192



หน่วยนับ

56 57 58 59 รายได้ แผ่นดิน 56 57 58 59
1.  แผนงานส่งเสริมให้นักศึกษาบุคลากรมีความรัก 1. จํานวนโครงการที่สร้างกระบวนการ โครงการ 1 1 2 3  1.โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมให้เกิดความ 0.018 0.003 0.004 0.005 0.006 ฝ่ายกิจการ

ความผูกพันและภาคภูมิใจต่อสถาบัน ปลูกจิตสํานึก ความรัก ความผูกพัน รักความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม นักศึกษา

และความภาคภูมิใจต่อสถาบัน (4.3.1.1)

ผู้รับผิดชอบแผนงาน ตัวบ่งชี้
ค่าเป้าหมาย

โครงการหลัก/กิจกรรมหลัก
งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

แผนกลยุทธ์  4  ปี  พ.ศ. 2556 - 2559

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ   มหาวิทยาลัยนครพนม

พันธกิจที่ 4 : ทํานุบํารุง  ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

กลยุทธ์ที่ 3 : ปลูกจิตสํานึกความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนม (มหาวิทยาลัยนครพนม)

กลยุทธ์ที่ 3 : ปลูกจิตสํานึกความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนม (วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ)
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หน่วยนับ

56 57 58 59 รายได้ แผ่นดิน 56 57 58 59
1. แผนงานการบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยนครพนม 1.ร้อยละของการใช้พลังงานของสถาบัน ร้อยละ ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 1.โครงการบริหารงานทั่วไป 5.40 1.20 1.30 1.40 1.50 ฝ่ายบริหาร

ลดลง (ไฟฟ้า น้ํามัน) (พัฒนาและบริหารงานส่วนกลาง)
(5.1.1.1)

  

ผู้รับผิดชอบแผนงาน ตัวบ่งชี้
ค่าเป้าหมาย

โครงการหลัก/กิจกรรมหลัก
งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

แผนกลยุทธ์  4  ปี  พ.ศ. 2556 - 2559

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ   มหาวิทยาลัยนครพนม

พันธกิจที่ 5 : การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมภิบาล

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ (มหาวิทยาลัยนครพนม)

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ (วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ)



 

10.8



หน่วยนับ

56 57 58 59 รายได้ แผ่นดิน 56 57 58 59
1. แผนงานพัฒนาระบบและกลไกการประกัน 1. ผลการประเมินการประกันคุณภาพ คะแนน ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 1. โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในการนํา 0.012 0.003 0.003 0.003 0.003 งานประกันคุณภาพ

คุณภาพการศึกษา การศึกษาภายใน ไปใช้ในการดําเนินกิจกรรมนักศึกษา การศึกษา
(5.3.1.1)

2. โครงการประเมินคุณภาพภายในระดับ
สาขาวิชา 0.150 0.03 0.035 0.04 0.045 งานประกันคุณภาพ

(5.3.1.1) การศึกษา

ผู้รับผิดชอบแผนงาน ตัวบ่งชี้
ค่าเป้าหมาย

โครงการหลัก/กิจกรรมหลัก
งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

แผนกลยุทธ์  4  ปี  พ.ศ. 2556 - 2559

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ   มหาวิทยาลัยนครพนม

พันธกิจที่ 5 : การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมภิบาล

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (มหาวิทยาลัยนครพนม)

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ)

( )

  3. โครงการประเมินระดับวิทยาลัย 0.22 0.05 0.05 0.06 0.06 งานประกันคุณภาพ

(5.3.1.1) การศึกษา

2. แผนงานพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของนักศึกษา 2. ผลการประเมินการประกันคุณภาพ คะแนน ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 4. โครงการประเมินคุณภาพภายใน 0.12 0.03 0.03 0.03 0.03 งานประกันคุณภาพ

บุคลากรและผู้ใช้บัณฑิตในการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน (5.3.2.1) การศึกษา

การศึกษา

5. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเสริมสร้าง 0.090 0.015 0.02 0.025 0.03 งานประกันคุณภาพ

ความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพการ การศึกษา

ศึกษาและแนวทางการเขียนรายงานการศึกษา

ประเมินตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพการและ

แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

(5.3.2.1)

6. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน 0.090 0.015 0.02 0.025 0.03 งานประกันคุณภาพ

(5.3.2.1) การศกึษา

3. แผนงานการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยน 2. ผลการประเมินการประกันคุณภาพ คะแนน ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 7. โครงการจัดการความรู้ (KM) 0.060 0.015 0.015 0.015 0.015 งานวิจัย



หน่วยนับ

56 57 58 59 รายได้ แผ่นดิน 56 57 58 59
ผู้รับผิดชอบแผนงาน ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมาย
โครงการหลัก/กิจกรรมหลัก

งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

แผนกลยุทธ์  4  ปี  พ.ศ. 2556 - 2559

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ   มหาวิทยาลัยนครพนม

พันธกิจที่ 5 : การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมภิบาล

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (มหาวิทยาลัยนครพนม)

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ)

เรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง การศึกษาภายใน (5.3.3.1) ฝ่ายวิชาการ

สถาบัน

8. โครงการสนับสนุนเครือข่ายประกันคุณภาพ 0.020 0.005 0.005 0.005 0.005 งานประกัน

การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณภาพ

(5.3.3.1) การศึกษา
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หน่วยนับ

56 57 58 59 รายได้ แผ่นดิน 56 57 58 59

1. แผนงานการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ ร้อยละ 10 10 15 15 1. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ 0.04 0.010 0.010 0.010 0.010 งานพัฒนาบุคลากร

แบบมีส่วนร่วม ตามเกณฑ์การขอกําหนดตําแหน่งทาง คุณธรรม  จริยธรรม  แก่บุคลากร

วิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารง (5.4.1.1) 

ตําแหน่งทางวิชาการ

ผู้รับผิดชอบแผนงาน ตัวบ่งชี้
ค่าเป้าหมาย

โครงการหลัก/กิจกรรมหลัก
งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

แผนกลยุทธ์  4  ปี  พ.ศ. 2556 - 2559

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ   มหาวิทยาลัยนครพนม

พันธกิจที่ 5 : การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมภิบาล

กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์  (มหาวิทยาลัยนครพนม)

กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ( วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ)
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หน่วยนับ

56 57 58 59 รายได้ แผ่นดิน 56 57 58 59
1. แผนงานพัฒนาระบบบริหารการเงิน 1. ร้อยละอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 94 94 95 96 1. โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทํา 0.040 0.010 0.010 0.010 0.010 งานนโยบาย
และงบประมาณ รายจ่ายในภาพรวม แผนปฏิบัติราชการ และแผน

(5.6.1.1)

2. โครงการจัดทํารายงานประจําปี  2556 0.110 0.02 0.025 0.03 0.035 งานนโยบาย

(5.6.1.1) และแผน

ผู้รับผิดชอบแผนงาน ตัวบ่งชี้
ค่าเป้าหมาย

โครงการหลัก/กิจกรรมหลัก
งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

แผนกลยุทธ์  4  ปี  พ.ศ. 2556 - 2559

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ   มหาวิทยาลัยนครพนม

พันธกิจที่ 5 : การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมภิบาล

กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ( มหาวิทยาลัยนครพนม)

กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ( วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ)

2. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 76 76 77 78 3. โครงการประชุมคณะกรรมการประจํา 0.770 0.185 0.19 0.195 0.2 ฝ่ายบริหาร

รายจ่ายลงทุน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม งานเลขานุการ

บริการ

(5.6.1.1)
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หน่วยนับ

56 57 58 59 รายได้ แผ่นดิน 56 57 58 59
 แผนพัฒนาระบบบริหารการเงินและงบประมาณ ร้อยละของโครงการที่จัดทําแผน ร้อยละ 80 80 85 85 1.โครงการพัฒนาระบบการบริหารการเงินและ 0.035 0.005 0.010 0.010 0.010 งานการเงิน/

และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ งานนโยบายและแผน

5.7.1(1) 

มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ครั้ง >1 >1 >1 >1 2.โครงการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยา 0.715 0.175 0.180 0.180 0.180 ฝ่ายบริหาร

ประจําคณะ ลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

5 7 1(3)

ผู้รับผิดชอบแผนงาน ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

โครงการหลัก/กิจกรรมหลัก
งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ

แผนกลยุทธ์  4  ปี  พ.ศ. 2556 - 2559

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ   มหาวิทยาลัยนครพนม

พันธกิจที่ 5 : การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมภิบาล

กลยุทธ์ที่ 7 :  พัฒนาระบบการบริหารการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 7 :  พัฒนาระบบการบริหารการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

 5.7.1(3)
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