
แผนพัฒนาคณะว �เทศศึกษา
มหาว �ทยาลัยสงขลานคร �นทร์
ว �ทยาเขตภูเก็ต
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566-2570)



ว �สัยทัศน์ : 
    มุ่งเน้นความเป�นเลิศในระดับ
อาเซียน ด้านภาษา วฒันธรรม
และสังคม ในบร �บทไทยและ  
 นานาชาติ ภายในป� พ.ศ.2572



ตัวชี�วัดว �สัยทัศน์ เป�าหมาย

1. Ranking ด้านภาษา -

2. จํานวนผลงานทางว �ชาการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Scopus) 50 เร ��อง

3. จํานวนนักศึกษา Inbound และ Outbound 650 คน

4. ร้อยละของบัณฑิตที�ผ่านเกณฑ์วัดระดับความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
(ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี) ร้อยละ 80

5. ร้อยละอาจารย์ประจําที�มีตําแหน่งทางว �ชาการต่ออาจารย์ประจําทั�งหมด ร้อยละ 80

6. จํานวน MOU ของมหาว �ทยาลัย หร �อ องค์กรคู่ความร่วมมือ 40 MOU



พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตด้านนานาชาติศึกษาที�มีคุณธรรม มีความ
รู้ ความเข้าใจในพหุวฒันธรรม มีสมรรถนะสากล โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของเพื�อนมนุษย์เป�นสําคัญ

2. ผลิตงานว �จัยเพื�อสร้างองค์ความรู้เชิงบูรณาการด้าน
นานาชาติศึกษาที�เป�นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม

3. ส่งเสร �มการบร �การว �ชาการโดยบูรณาการกับการ
เร �ยนการสอนและงานว �จัยด้านนานาชาติศึกษาเพื�อสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่สังคม

4. พัฒนาระบบการบร �หารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ



วัฒนธรรมองค์กร : FIS Harmony and Loyalty

บร �บทองค์กร

ค่านิยม : Fostering Integrity & Intercultural
Sense 

สมรรถนะหลักของสถาบัน 
 1. มีความเชี�ยวชาญด้านนานาชาติศึกษา
 2. มีความร่วมมือด้านว �ชาการและการว �จัยด้านนานาชาติศึกษากับ
สถาบันการศึกษาทั�งในและต่างประเทศที�เข้มแข็งและหลากหลาย
 3. มีศักยภาพและส่วนร่วมในการเผยแพร่ศิลปวฒัธรรมทั�งในและ
ต่างประเทศ



คณะว �เทศศึกษามุ่งสู่ความเป�น
นานาชาติ โดยมีเป�าหมายพื�นฐาน
คือ 
 - การพัฒนาศักยภาพของ
คณาจารย์ บุคลากร
 - และนักศึกษาให้สามารถแข่งขัน
ได้ในระดับนานาชาติ
 - มีการใช้เทคโนโลยีที�เหมาะสม
และทันสมัย

การเร �ยนการสอนทุกหลักสูตรของ
คณะจะส่งเสร �มให้นักศึกษา มีความ
เข้าใจและเคารพในความแตกต่าง
 - มีความเป�นพลเมืองโลก แต่ยังคง
รักษาค่านิยมของความเป�นไทย 
 - เน้นการเร �ยนรู้ที�มีผู้เร �ยนเป�น
ศูนย์กลาง และปลูกฝ�งการเร �ยนรู้
ตลอดชีว �ต 

การบร �หารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความโปร่งใส
 - ขับเคลื�อนองค์กรด้วยความเป�นมิตร
เป�นธรรม เป�นระบบ ตอบสนองต่อการ
เปลี�ยนแปลงทุกรูปแบบได้อย่างทันท่วงที
 - สร้างเคร �อข่ายความร่วมมือทางว �ชาการ
ที�หลากหลายและครอบคลุม
 - มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที�มุ่งสู่
ความเป�นนานาชาติ เป�นมิตรกับสิ�ง
แวดล้อม 

เป�าหมายการพัฒนาคณะว �เทศศึกษา 



กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะว �เทศศึกษา
มหาว �ทยาลัยสงขลานคร �นทร์ ว �ทยาเขตภูเก็ต 

ระยะ 4 ป� (พ.ศ. 2564-2567)

ยุทธศาสตร์ที� 1 ผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงระดับสากลและตรงกับบร �บทของสังคม 
ยุทธศาสตร์ที� 2 ผลิตงานว �จัยและบร �การว �ชาการที�เชื�อมโยงท้องถิ�นสู่สากล
ยุทธศาสตร์ที� 3 ยกระดับความเป�นนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที� 4 ระบบบร �หารจัดการองค์กรที�มีประสิทธิภาพ



ยุทธศาสตร์ที� 1 ผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงระดับ
สากลและตรงกับบร �บทของสังคม 
เป�าประสงค์ : ผลิตบัณฑิตที�มีคุณธรรม มีสมรรถนะสากล พร้อมเข้าสู่ตลาด
แรงงาน หร �อสามารถสร้างงานเองได้

กลยุทธ์
 1) พัฒนา ปรับปรุงและกํากับดูแลหลักสูตรให้เป�นไปตามมาตรฐาน และ
ทันสมัย ตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลงของสังคมโลก
 2) พัฒนาระบบการเร �ยนการสอนออนไลน์ และปรับปรุงแหล่งเร �ยนรู้เพื�อ
สนับสนุนการศึกษาด้วยตนเอง
 3) ผลิตบัณฑิตที�มีคุณธรรม สมรรถนะสากล และมีอัตลักษณ์ FIS และ I-
WISE
 4) ผลิตบัณฑิตที�มีสมรรถนะการเร �ยนรู้ตลอดชีพ
 5) รับนักศึกษาได้ตามเป�าหมายที�กําหนด



ยุทธศาสตร์ที� 2 
ผลิตงานว �จัยและ
บร �การว �ชาการที�เชื�อม
โยงท้องถิ�นสู่สากล

เป�าประสงค์
  2.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายว �ชาการในการผลิตผลงาน
ทางว �ชาการ
     กลยุทธ์
       1) เพิ�มศักยภาพบุคลากรสายว �ชาในการผลิตผลงานทางว �ชาการ
       2) สนับสนุนการทําว �จัยและผลงานทางว �ชาการด้านภาษา
วัฒนธรรม และสังคม ที�เชื�อมโยงท้องถิ�นสู่สากล

  2.2 เป�นองค์กรที�มีความเข้มเเข็งด้านว �จัยและบร �การว �ชาการ 
ที�บูรณาการองค์ความรู้ระหว่างท้องถิ�นกับสากล
     กลยุทธ์
       1) ส่งเสร �มให้บุคลากรทํางานบร �การว �ชาการ เพื�อชุมชน
       2) ขยายเคร �อข่ายความร่วมมือทั�งด้านว �จัยและบร �การว �ชาการ



เป�าประสงค์ : ยกระดับความเป�นนานาชาติของคณะว �เทศศึกษา

กลยุทธ์ :  1) พัฒนาศักยภาพด้านภาษา และส่งเสร �มสังคมพหุ
วฒันธรรมให้กับนักศึกษาและบุคลากร
           2) ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศด้านการ
เร �ยนการสอน การว �จัย บร �การว �ชาการ และศิลปวฒันธรรม
           3) การสร้างการรับรู้คณะว �เทศศึกษาในระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที� 3
ยกระดับความเป�น
นานาชาติ



 เป�าประสงค์ 1 : พัฒนาการบร �หารงานให้มีประสิทธิภาพ
     กลยุทธ์ คือ ทบทวนและสร้างกระบวนการทํางานอย่างเป�นระบบ
 เป�าประสงค์ 2 : พัฒนาคุณภาพชีว �ตและความปลอดภัยในชีว �ตและทรัพย์สิน
     กลยุทธ์ คือ
       1) จัดสิ�งอํานวยความสะดวก ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสร้างบรรยากาศที�ดีในการทํางาน
       2) การส่งเสร �มสวสัดิการต่าง ๆ และสุขภาพที�ดี
       3) สร้างระบบรักษาความปลอดภัยในชีว �ตและทรัพย์สิน
 เป�าประสงค์ 3 : พัฒนาความก้าวหน้าในการทํางาน
     กลยุทธ์ คือ สร้างแรงจูงใจและดูแลบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางว �ชาชีพทั�งสายว �ชาการ
และสายสนับสนุน
 เป�าประสงค์ 4 : สร้างความผูกพัน
     กลยุทธ์ คือ ส่งเสร �มการมีส่วนร่วมและสร้างความผูกพันภายในองค์กร

ยุทธศาสตร์ที� 4 ระบบบร �หารจัดการองค์กรที�มีประสิทธิภาพ



 - ปรับปรุงระบบสนับสนุนการผลิตผลงานว �ชาการ เพื�อให้คณาจารย์สามารถเป�นอาจารย์ประจําหลักสูตร
และยื�นขอตําแหน่งทางว �ชาการได้
 - ปรับปรุงระบบการดําเนินงานบร �การว �ชาการ
 - พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื�อใช้ประโยชน์ เช่น การรายงาน TOR 16 คะแนน
 - ปรับปรุงห้องเร �ยนอัจฉร �ยะ ห้องปฏิบัติการภาษาและคอมพิวเตอร์ ทําห้องอบรมว �ชาการ 
 - เพิ�มสวสัดิการด้านสุขภาพและด้านอื�น ๆ 
 - สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศเพิ�มขึ�น
 - สร้างความร่วมมือกับตัวแทนด้านการศึกษาเพื�อรับนักศึกษาชาวจีนเต็มเวลา
 - ร �เร ��มโครงการระยะสั�นกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศเพื�อเพิ�มจํานวนนักศึกษาต่างชาติและรายได้ผ่านงา
นบร �การว �ชาการ
 - ร �เร ��มโครงการ “Classroom Collaboration” ร่วมสอนว �ชาเหมือนหร �อคล้ายกันกับสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศโดยทํากิจกรรมร่วมกัน
 - ร �เร ��มโครงการ Non-degree Program ด้านธุรกิจและไทยศึกษา

สิ�งที�ได้ปรับปรุงและพัฒนา ในรอบการดําเนินงานที�ผ่านมา



ป�ญหาและอุปสรรค



ความจําเป�นเร่งด่วนที�ต้องปรับปรุงและแก้ไข
 - อาจารย์ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทําว �จัยน้อย
 - จํานวนอาจารย์ที�มีตําแหน่งทางว �ชาการน้อย
 - คณะว �เทศศึกษายังไม่เป�นที�รู้จักในเวทีนานาชาติ ต้องเร่งผลิตงาน
ว �จัยเพื�อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
 - อาจารย์ส่วนใหญ่ไม่สามารถเป�นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ เนื�องจาก
ไม่มีผลงานว �ชาการหร �อมีวฒิุไม่ตรงหร �อไม่สัมพันธ์
 - การประชาสัมพันธ์หลักสูตรปร �ญญาตร �และปร �ญญาโทไม่เพียงพอ
 - อาจารย์ส่วนใหญ่ไม่สามารถเป�นที�ปร �กษาว �ทยานิพนธ์นักศึกษาระดับ
บัญฑิตศึกษาได้ เนื�องจากไม่มีผลงานว �ชาการหร �อไม่มีตําแหน่งว �ชาการ
 - จํานวนนักศึกษาน้อยต้องเพิ�มงานบร �การว �ชาการและ Non-degree
 - นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษามีน้อย 
 - นักศึกษาจํานวนหนึ�งมีทักษะภาษาอังกฤษตํ�ากวา่เกณฑ์



แผนพัฒนาคณะว �เทศศึกษา
มหาว �ทยาลัยสงขลานคร �นทร์
ว �ทยาเขตภูเก็ต
ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566-2570)


