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ค่านิยม:ค่านิยม:  
Fostering Integrity & Intercultural SenseFostering Integrity & Intercultural Sense

สมรรถนะหลัก:สมรรถนะหลัก:  
1. มคีวามเชี�ยวชาญดา้นนานาชาติศึกษา1. มคีวามเชี�ยวชาญดา้นนานาชาติศึกษา
2. มคีวามรว่มมอืดา้นวชิาการและการวจิยัดา้น2. มคีวามรว่มมอืดา้นวชิาการและการวจิยัดา้น
นานาชาติศึกษากับสถาบนัการศึกษาทั�งในและต่างนานาชาติศึกษากับสถาบนัการศึกษาทั�งในและต่าง
ประเทศที�เขม้แขง็และหลากหลายประเทศที�เขม้แขง็และหลากหลาย
3. มศัีกยภาพและสว่นรว่มในการเผยแพรศิ่ลปวฒั3. มศัีกยภาพและสว่นรว่มในการเผยแพรศิ่ลปวฒั
ธรรมทั�งในและต่างประเทศธรรมทั�งในและต่างประเทศ

วัฒนธรรม:วัฒนธรรม:  
FIS Harmony and LoyaltyFIS Harmony and Loyalty
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แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา
คณะวเิทศมศัีกยภาพในการ
เจรญิเติบโตเป�นผู้นาศาสตรด์า้น
นานาชาติศึกษาโดยเฉพาะดา้น
จนีศึกษาหรอือาเซยีนศึกษา
โดยจะต้องมกีารวางแผนและ
พฒันาอยา่งมทิีศทางอยา่งต่อ
เนื�อง และใชร้ะยะเวลาในการ
พฒันา การเจรญิเติบโดให้
แขง็แกรง่ เพื�อก้าวสูเ่วที
นานาชาติ 

ระยะที� 1 ระหวา่งป� 2550-2565
ชว่งเวลาในการบม่เพาะพฒันา

ระยะที� 2 ระหวา่งป� 2566-2570ระยะที� 2 ระหวา่งป� 2566-2570
ชว่งเวลาการเจรญิเติบโต วางรากชว่งเวลาการเจรญิเติบโต วางราก
ฐานคณะฯ สรา้งความแขง็แกรง่ฐานคณะฯ สรา้งความแขง็แกรง่

ระยะที� 3 ตั�งแต่ป� 2570
ชว่งเวลาแสดงความโดดเดน่ นําหน้า
ก้าวสูเ่วทีนานาชาติ



แผนยุทธศาสตร์ 2566-2570แผนยุทธศาสตร์ 2566-2570

ยุทธศาสตร์ที� 1 ผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงที�ยุทธศาสตร์ที� 1 ผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงที�
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
เป�าประสงค์:เป�าประสงค์:    ผลิตบัณฑิตที�มีสมรรถนะสากล มีความทันสมัยผลิตบัณฑิตที�มีสมรรถนะสากล มีความทันสมัย
ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน    หรือสามารถหรือสามารถ
สร้างงานเองได้สร้างงานเองได้

กลยุทธที์� 1 หลักสตูรนานาชาติที�ไดม้าตรฐานและทันสมยั 
- จาํนวนหลกัสตูรปรญิญาตรหีรอืโทโดยมคีวามรว่มกับมหาวทิยาลยัต่างประเทศ
- จาํนวน Non-degree หรอื Module 
- รอ้ยละหลกัสตูรป�จจุบนัที�ผ่านการรบัรองจาก สปอว. 
- จาํนวนหลกัสตูรที�ผา่นการประเมนิ AUN-QA Inter 
- ความพงึพอใจของนักศึกษาต่อการจดัการเรยีนการสอน 



แผนยุทธศาสตร์ 2566-2570แผนยุทธศาสตร์ 2566-2570
ยุทธศาสตร์ที� 1 ผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงที�ยุทธศาสตร์ที� 1 ผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงที�
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
เป�าประสงค์:เป�าประสงค์:    ผลิตบัณฑิตที�มีสมรรถนะสากล มีความทันผลิตบัณฑิตที�มีสมรรถนะสากล มีความทัน
สมัย ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน    หรือหรือ
สามารถสร้างงานเองได้สามารถสร้างงานเองได้

กลยุทธที์� 2 การสรา้งเสรมิประสบการณก์ารเรยีนรูแ้ก่นกัศึกษา พฒันาการเรยีนการสอนใหม้คีวามทันสมยั 
- จาํนวนของนักศึกษาที�ไดร้บัประกาศนียบตัรต่อโครงการสมคัรรายวชิาออนไลน์ของสถาบนัชั�นนํา 
- ความพงึพอใจของนักศึกษาต่อการใชห้อ้งเรยีน 
- ความพงึพอใจของนักศึกษาต่อการไปทัศนศึกษาต่างประเทศ  
- ความพงึพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมเสรมิหลกัสตูร 
- จาํนวนนักศึกษาที�ไมส่ามารถเขา้รว่มชั�วโมงกิจกรรมเสรมิหลกัสตูรไดต้ามกําหนด 
- จาํนวน Visiting Professor / Guest Speaker 
- ความพงึพอใจของนักศึกษาต่อโครงการเตรยีมความพรอ้ม 



แผนยุทธศาสตร์ 2566-2570แผนยุทธศาสตร์ 2566-2570
ยุทธศาสตร์ที� 1 ผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงที�ยุทธศาสตร์ที� 1 ผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงที�
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
เป�าประสงค์:เป�าประสงค์:    ผลิตบัณฑิตที�มีสมรรถนะสากล มีความทันผลิตบัณฑิตที�มีสมรรถนะสากล มีความทัน
สมัย ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน    หรือหรือ
สามารถสร้างงานเองได้สามารถสร้างงานเองได้

กลยุทธที์� 3 ระบบการดแูลและการพฒันานกัศึกษาใหม้คีณุสมบติับณัฑิตที�พงึประสงค์ในศตวรรษที� 21 
- บณัฑิตไดง้านทําภายในระยะเวลา 1 ป� 
- ความพงึพอใจของนายจา้ง 
- จาํนวนรางวลัการแขง่ขนัของนักศึกษา 
- รอ้ยละของนักศึกษาที�สอบผา่นเกณฑ์ TOEIC 500 / PSU EST / HSK / DELF / TOPIK  
- จาํนวนนักศึกษาที�ไดร้บัทนุแลกเปลี�ยนไปต่างประเทศ 
- ความพงึพอใจของนักศึกษาในการใชร้ะบบอาจารยที์�ปรกึษา 
- จาํนวนสถานประกอบการที�ฝ�กงานหรอืสหกิจ 
- จาํนวน MOU/MOA กับสถานประกอบการ



ยุทธศาสตร์ที� 2 พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพในด้านการสอนยุทธศาสตร์ที� 2 พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพในด้านการสอน
และได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติและได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ  
เป�าประสงค์: พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการเป�าประสงค์: พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ
พัฒนาความก้าวหน้าในการทํางานพัฒนาความก้าวหน้าในการทํางาน
กลยุทธที์� 1 การพฒันาความสามารถและความใสใ่จด้านการสอน 
- จาํนวนอาจารยที์�ได้รบัการประเมนิกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย ์PSU-TPSF หรอื UKPSF 
- จาํนวนบทเรยีน MOOC 
- ความพงึพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมการเรยีนการสอนในพื�นที�ของคณะ 
กลยุทธที์� 2 การพฒันาอาจารยใ์หม้คีวามเชี�ยวชาญในศาสตร ์
- รอ้ยละของอาจารยช์าวไทยที�มคีณุวุฒปิรญิญาเอก 
- จาํนวนอาจารยที์�สาํเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร 
- จาํนวนอาจารยไ์ดร้บัเชญิเป�นวทิยากร หรอื เขา้รว่ม เสนอผลงานในเวทีระดับชาติหรอืนานาชาติ 
- จาํนวนบทความที�ตีพมิพร์ว่มกับ Visiting Professor



ผลิตผลงานวิจัยและงานตีพิมพ์ ที� เผยแพร่
ในวารสารคุณภาพระดับชาติหรือนานาชาติ  

กลยุทธ์ที�  1  พัฒนาระบบสนับสนุนการทําวิจัย  
-  ร้อยละอาจารย์  ที�มี ตําแหน่งทางวิชาการ  
-  ร้อยละจาํนวนโครงการวิจัยที� เพิ�มขึ� นต่อจาํนวนอาจารย์ ทั�งหมด
-  จาํนวนผลงานตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ  
-  จาํนวนผู้ขอทุนเ งินรางวัล

เป�าประสงค์ :  ผลิตผลงานวิจัยในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที� 3



บริการวิชาการเชิงรุกที�ตอบสนองความต้องการของชุมชนและคู่
ความร่วมมือ

กลยุทธ์ที�  กลยุทธ์ที�  11  เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการ เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการ   
-  จาํนวนโครงการบริการวิชาการ-  จาํนวนโครงการบริการวิชาการ   
-  รายได้จากการบริการวิชาการ-  รายได้จากการบริการวิชาการ   
-  จาํนวนผู้ เข้ าร่วมบริการวิชาการ-  จาํนวนผู้ เข้ าร่วมบริการวิชาการ   
-  คะแนนความพึงพอใจของผู้ ร ับบริการ-  คะแนนความพึงพอใจของผู้ ร ับบริการ   
กลยุทธ์ที�  2  สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดบริการกลยุทธ์ที�  2  สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดบริการ
วิชาการที�หลากหลายและครอบคลุมวิชาการที�หลากหลายและครอบคลุม   
-  จาํนวนความร่วมมือ-  จาํนวนความร่วมมือ

เป�าประสงค์ :  ใ ห้บริการวิชาการเชิงรุกที�ตอบสนองต่อเป�าประสงค์ :  ใ ห้บริการวิชาการเชิงรุกที�ตอบสนองต่อ
ความต้องการของชุมชนและคู่ความร่วมมือความต้องการของชุมชนและคู่ความร่วมมือ

ยุทธศาสตร์ที� 4



พัฒนาองค์กรเพื� อความ
ยั�งยืน

กลยุทธ์ที�  1  Mult i  Ski l l  for  Mult i  Task 
-  ร้อยละของเจ้าหน้า ที� ที�มีผลงานเชิงพัฒนา
-  ร้อยละของเจ้าหน้า ที� ที�มีผลสอบ  TOEIC  480 คะแนน  
-  ผลประเมินความพึงพอใจผู้ เข้ ารับบริการจากเจ้าหน้า ที�
กลยุทธ์ที�  2  มีระบบบริหารจัดการที�มีประสิทธิภาพ  
-  ร้อยละของเงินรายได้สะสมที� เพิ�มขึ� น
-  จาํนวนนักศึกษาเต็มเวลา  
-  ร้อยละนักศึกษาที� เพิ�มขึ� น  
-  จาํนวนรางวัล  Best Pract ice 
-  จาํนวนฐานข้อมูลที�แสดงผ่านโปรแกรม  Power BI  
กลยุทธ์ที�  3  Happy Workplace and Happy School  
-  ค่า เฉลี�ยความพึงพอใจของบุคลากร  
-  ร้อยละของบุคลากรสายอํานวยการที�ยื� นขอตําแหน่ง
ชาํนาญการ  
-  จาํนวนนักศึกษาที� ได้รับทุน  
-  ค่า เฉลี�ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ�งสนับสนุนการ
เรียนรู ้

เป�าประสงค์ :  
เพิ�มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการ  

ยุทธศาสตร์ที� 5



ความท้าทายและความความท้าทายและความ
ได้เปรยีบเชงิกลยุทธ์ได้เปรยีบเชงิกลยุทธ์



ด้านการเรียนการสอนด้านการเรียนการสอน
ความท้าทายเชงิกลยุทธ ์(SC)

SC1 ผลิตบณัฑิตที�มคีณุภาพเป�นที�ต้องการ
ของตลาด
SC2การเพิ�มจาํนวนผูเ้รยีนและลกูค้ากลุม่อื�น
SC3 พฒันาสมรรถนะการสอนของอาจารย์
SC4สรา้งหลักสตูร ที�ทันสมยั สามารถแขง่ขนั
ได ้ตอบสนองต่อความต้องการของนกัเรยีน
นกัศึกษา และชุมชน
SC5 การเขา้สูม่าตรฐานสากล 

ความได้เปรยีบเชงิกลยุทธ ์(SA)
SA1 อยูใ่นพื�นที�ที�มชีื�อเสยีงระดับโลกและมี
ความเป�นนานาชาติ ทําใหเ้ป�นชอ่งทางเลือกใน
การศึกษาและการทํางานของชาวต่างชาติ
SA2 มเีครอืขา่ยความรว่มมอืดา้นการเรยีนการ
สอน และการฝ�กงานกับสถาบนัการศึกษาและ
หนว่ยงานอื�นๆ ทั�งในประเทศและต่างประเทศ
SA3 วทิยาเขตภเูก็ตเป�น International
Campus พรอ้มในการรองรบันกัศึกษาต่างชาติ
SA4 หลักสตูรตรงกับบรบิทของพื�นที�



ด้านวิจัยด้านวิจัย
ความท้าทายเชงิกลยุทธ ์(SC)

SC6 เผยแพรผ่ลงานวจิยัในฐานขอ้มูลที�เป�น
ระดบันานาชาติ
SC7 ยกระดบัคณุภาพของงานวจิยั
SC8 เพิ�มผลงานวจิยัที�รบังบประมาณจาก
หนว่ยงานภายนอก
SC9 เพิ�มโครงการวจิยัที�ทํากับหนว่ยงาน
ภายในประเทศและต่างประเทศ
SC10 วจิยัโดยใชโ้จทยใ์นพื�นที�และประเดน็
SDGs ที�เกี�ยวขอ้งเป�นฐาน

ความได้เปรยีบเชงิกลยุทธ ์(SA)
SA5 มงีบประมาณสนบัสนนุการอยา่งเพยีงพอ
เพื�อดาํเนนิงานดา้นการวจิยั และบณัฑิตศึกษา
ทั�งภายในและภายนอกประเทศ
SA6 มเีครอืขา่ยความรว่มมอืด้านวจิยักับ
สถาบนัการศึกษาและหนว่ยงานอื�นๆ ทั�งใน
ประเทศและต่างประเทศ
SA7 ที�ตั�งมคีวามหลากหลายดา้นภาษาและ
วฒันธรรมทําใหม้โีจทยว์จิยัที�สอดคล้องกับ
ความเขม้แขง็ของคณะ



ด้านบริการวิชาการด้านบริการวิชาการ
ความท้าทายเชงิกลยุทธ ์(SC)

SC11 เพิ�มรายไดจ้ากบรกิารวชิาการ
ตามความเขม้แขง็ของคณะ

ความได้เปรยีบเชงิกลยุทธ ์(SA)

SA8 มคีวามหลากหลายของอาจารย์
และองค์ความรูส้าํหรบัการใหบ้รกิาร
วชิาการ
SA9 มเีครอืขา่ยความรว่มมอืดา้น
บรกิารวชิาการกับสถาบนัการศึกษาและ
หนว่ยงานอื�นๆ ทั�งในประเทศและต่าง
ประเทศ



ด้านบุคลากรด้านบุคลากร
ความท้าทายเชงิกลยุทธ ์(SC)

SC12 ยกระดบับุคลากรมคีวามสามารถใน
การใชภ้าษาอังกฤษและเทคโนโลยสีารสนเทศ
SC13 การสง่เสรมิความก้าวหนา้ของ
บุคลากรสายวชิาการและสายอํานวยการ 
SC14 สรา้งสิ�งแวดล้อมแบบ Happy Work

Place และยกระดับคณุภาพชวีติของ
บุคลากร

ความไดเ้ปรยีบเชงิกลยุทธ ์(SA)
SA10 บุคลากรมคีวามเชี�ยวชาญหลากหลาย
ศาสตรที์�ตรงกับบรบิทของคณะและสนอง
ต่อตลาดแรงงาน
SA11 บุคลากรสายวชิาการมคีวkม
เชี�ยวชาญภาษาที� 3 ที�หลากหลาย 
SA12 มงีบประมาณเพยีงพอในการจดัสรร
สวสัดกิารและพฒันาบุคลากรตามความ
สนใจ



ด้านบริหารจัดการด้านบริหารจัดการ
ความท้าทายเชงิกลยุทธ ์(SC)

SC15 กฎระเบยีบที�ยงัต้องอิงกับภาครฐั ขาด
ความคล่องตัว 
SC16 การบรหิารงานแบบรวมศูนยที์�ยงัขาด
ความชดัเจนในการดําเนนิงาน
SC17 กระบวนการเรยีนการสอนที�เป�นสากลและ
ทันสมยัมต้ีนทนุการดาํเนนิการค่อนขา้งสงู
SC18 ชอ่งทางการสื�อสารที�สรา้งการรบัรูแ้ละ
เขา้ใจทิศทางการพฒันาองค์กร

ความไดเ้ปรยีบเชงิกลยุทธ ์(SA)
SA13 มงีบประมาณเพยีงพอในการบรหิาร
จดัการในสว่นทีจาํเป�นต่อการพฒันาองค์กร
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