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ข้อมูลพื้นฐานวทิยาลัยการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการมหาวิทยาลัยนครพนม 

เพื่อประกอบการสรรหาคณบดีวทิยาลัยการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ   

 

  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการมหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดท าขอ้มูล

พืน้ฐานที่เกี่ยวกับการบริหารงานของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการดังนี้  

ความเป็นมา 

 สภามหาวิทยาลัยนครพนม  ได้มีมติจัดตั้ง “วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

บริการ” ขึ้น  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 โดยให้วิทยาลัยมีหน้าที่จัดการศึกษา  ท านอง

เดียวกับคณะที่มีรูปแบบการบริหาร  ในลักษณะนอกระบบราชการเพื่อความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ

และพึ่งตนเองให้มากที่สุด  และให้เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Tourism and Service Industry College 

Nakhon Phanom University” และใช้อกัษรย่อว่า “TSIC-NPU” โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้ง 

ให้วิทยาลัยท าหน้าที่ผลิตบุคลากร ทางการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ระดับสากล  ยกระดับมาตรฐานโครงสรา้งพื้นฐาน  ด้านการท่องเที่ยวและบริการ  ทั้งระบบของประเทศ 

ให้มีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้น  พร้อมที่จะรองรับนโยบายของรัฐ  ในการผลักดันให้ประเทศเป็น 

ศูนย์กลาง การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในภูมิภาค 

ปรัชญา 

“พัฒนาตนเองท างานร่วมกันอย่างมอือาชีพและประสานงานกับองค์กรภาคี” 

วิสัยทัศน์ 

“ศูนย์กลางการเรยีนรู้ อบรม และฝกึปฏิบัติการ ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม  

ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง” 

พันธกิจ 

1. ผลติบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะพึงประสงค์  ตรงตาม 

มาตรฐานแรงงานสากล  ด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  โดยเฉพาะความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน  ในกลุ่มประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
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  ๒. ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพรง่านวิจัยด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ                

แก่สาธารณะ 

  ๓. ให้บริการวิชาการ  แก่ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว  และอุตสาหกรรมบริการ

เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

  4. ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  5. การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล 

จ านวนบุคลากร 

ประเภทบุคลากร จ านวน (คน) 

สายวิชาการ 17 

สายสนับสนุน 14 

รวมทั้งส้ิน 31 

 

ประเภท ต่ ากว่าป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก ลาศึกษาต่อ รวม 

สายวิชาการ พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

- - 12 3 2 17 

สายสนับสนุน พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

- 6 3 - - 9 

สายสนับสนุน  

ตามสัญญาเงินอุดหนุน 

1 4 - - - 5 

สายสนับสนุน  

ตามสัญญาเงินรายได้ 

1 - - - - 1 

รวมทั้งส้ิน 2 10 15 3 0 32 
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จ านวนนกัศึกษา 

 

ข้อมูลนักศึกษา 
ปีการศกึษา 

2559 2560 2561 2562 

นักศึกษาแรกเขา้ 75 75 50 38 

แผนการรับนักศกึษา 160 75 80 80 

จ านวนนักศึกษาภาคเรียนท่ี 1 209 226 204 183 

จ านวนนักศึกษาภาคเรียนท่ี 2 180 211 193 - 

 

จ านวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

 

ประเภทงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 

แผ่นดนิ 3,886,140 5,386,140 5,287,100 4,346,000 

เงินรายได้ 4,112,990 4,618,980 4,787,522.50 4,243,500 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) 

วทิยาลัยการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ  มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

จุดแข็ง (Strength)  

1. มีอาคารฝึกปฏิบัติการที่อยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 

2. บุคลากรมีความช านาญและทักษะเฉพาะด้านอุตสาหกรรมการบริการ 

3. บุคลากรเป็นคนรุ่นใหมพ่ร้อมที่จะรับรู้และเรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ  

4. กระบวนการเรียนการสอนที่สามารถท าให้นักศึกษามีความช านาญและทักษะ  

เมื่อส าเร็จการศึกษามีจ านวนการได้งานท าในอัตราสูง 

จุดอ่อน (Weakness) 

1. ขาดระบบวิธีการที่คล่องตัวที่น ามาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน 

2. ขาดความหลากหลายและความยดืหยุ่นในการจัดท าหลักสูตรด้านการท่องเที่ยว 

และอุตสาหกรรมบริการ 

3. ผลงานวิจัยขององจารย์ยังมนี้อย 

4. ศักยภาพในการหารายได้ของวิทยาลัยยังมนี้อย 

5. อุปกรณ์ฝกึปฏิบัติการยังไม่เพียงพอส าหรับการจัดการเรยีนการสอน 

6. จ านวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรยังมนี้อย 

7. บุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกยังมีน้อยและยังไม่มีต าแหน่งทาง

วิชาการ 

8. ข้อจ ากัดที่เกี่ยวข้องกับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ในกิจกรรมการเรียนการสอน 

9. เครือขา่ยทางวิชาการ  การวิจัย  และการบริการวิชาการของวทิยาลัยยังมนี้อย 

10.  การประชาสัมพันธ์การรับรู้หลักสูตร วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม 

บริการ ของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง ยังไม่มีประสิทธิภาพและ  ประสทิธิผล 

โอกาส (Opportunity) 

1. ที่ตัง้ของวิทยาลัยอยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ  

2. ผูป้ระกอบการมีความต้องการแรงงาน  ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม                 

จ านวนมาก 
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3. นโยบายภาครัฐใหก้ารสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 

4. หลักสูตรทางดา้นสายงานบริการได้รับความสนใจจากผูต้้องการศกึษาต่อระดับ    

ปริญญาตรีทั้งในประเทศและประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 

5. จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดที่มกีารท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

ภาวะคุกคาม (Threat)  

1. สถาบันอุดมศกึษาใกล้เคียงมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรคล้ายกัน 

2. ค่านิยมของผูป้กครองต้องการให้บุตรหลานรับราชการ 

3. ระบบขนส่งมวลชน ยังไม่เพียงพอและเอือ้อ านวยต่อการเดินทางของนักศึกษา 

บทบาทของคณบดีในการพัฒนาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

 1.  กระบวนการในการเพิ่มจ านวนนักศกึษา 

 2.  ศักยภาพในการสร้างโครงการ หรอืเครือข่ายความร่วมมือ อันน ามาสู่การสร้าง

ชื่อเสียงใหก้ับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 

3.  กระบวนการสร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 

4. การจัดท าหลักสูตรสองปริญญา 

5. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพืน้ที่ เพื่อสรา้งอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

6. การเป็นศูนย์กลางการฝกึประสบการณว์ิชาชีพของนักศกึษา เรื่อง อุตสาหกรรม 

การบริการ การท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

7. การสรา้งความเข้มแข็งให้กับนักศึกษา เช่น การท างานร่วมกับจังหวัด เพื่อให้ 

จังหวัดเห็นศักยภาพของนักศกึษา การจัดท าความรว่มมอืกับหนว่ยงานภายนอก และการน าจุดด้อย 

ของมหาวิทยาลัยอื่น  มาสร้างความเข้มแข็งให้กับวิทยาลัย เป็นต้น 
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เป้าประสงค์ 

 

เป้าประสงค์ ระยะเวลาด าเนินงาน 

1.  มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคลุ่ม

แม่น้ าโขงและเป็นสถานที่  ฝึกปฏิบัติการของ

นักศึกษาที่ท าความรว่มมอื   

ภายใน 6 เดือน 

๒.  สร้างภาคีเครือข่ายทางวิชาการ  การวิจัย  

และการบริการวิชาการ 
ภายใน 6 เดือน 

๓. จัดท าหลักสูตรอบรมระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะ

ทางวิชาชีพ 
ภายใน 1 ป ี

๔.  เป็นศูนย์ฝึกและทดสอบทักษะทางวิชาชีพด้าน

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
ภายใน 1 ป ี

๕.  จัดตัง้บริษัททัวร์จ าลอง และหอ้งอาหาร

จ าลอง 
ภายใน ๒ ป ี

๖.  จัดตั้งบริษัทจัดประชุม สัมมนาและจัดเลี้ยง ภายใน ๓ ปี 

๗.  หลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา ภายใน ๒ ป ี
๘.  เพิ่มหลักสูตร MICE  ภายใน 1 ป ี
๙.  เพิ่มหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ  ภายใน 4 ปี 
10.  ปรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี เป็น             

3 ปี 

ภายใน ๒ ป ี

11.  หลักสูตร 2 ปริญญา  ภายใน ๒ ป ี
12.  สหกิจศึกษานานาชาติ ภายใน ๒ ป ี

 

 

 

 


