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แผนพัฒนาคณะวิเทศศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567)

วิสัยทัศน์
คณะวิเทศศึกษามุง่ เน้นการพัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศด้าน
นานาชาติศึกษาในภูมภิ าคอาเซียน
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พันธกิจ:
1. ผลิตบัณฑิตด้านนานาชาติศกึ ษาทีม่ คี ณ
ุ ธรรม มีความรู้ ความเข้าใจในพหุวฒ
ั นธรรม มี สมรรถนะสากล โดย
คานึงถึงประโยชน์ของเพือ่ นมนุษย์เป็นสาคัญ
2. ผลิตงานวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรู้เชิงบูรณาการด้านนานาชาติศกึ ษาทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาสังคม

3. ส่งเสริมการบริการวิชาการโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจยั ด้านนานาชาติศึ กษาเพือ่ สร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่สงั คม
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพ

วัฒนธรรมองค์กร
FIS Harmony and Loyalty

ค่านิยม
Fostering Integrity & Intercultural Sense

สมรรถนะหลักของสถาบัน (Core Competencies)
1. มีความเชี่ยวชาญด้านนานาชาติศึกษา

2. มีความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยด้านนานาชาติศึกษากับ
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่เข้มแข็งและหลากหลาย

3. มีศักยภาพและส่วนร่วมในการเผยแพร่
ศิลปวัฒธรรมทั้งในและต่างประเทศ
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เป้าหมายการพัฒนาคณะวิเทศศึกษา
คณะวิเทศศึกษามุง่ สูค่ วามเป็นนานาชาติ โดยมี
เป้าหมายพืน้ ฐาน คือ

• การพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ บุคลากร
• และนักศึกษาให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
• มีการใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมและทันสมัย

การเรียนการสอนทุกหลักสูตรของคณะจะส่งเสริม • มีความเป็นพลเมืองโลก แต่ยงั คงรักษาค่านิยมของความเป็นไทย
• เน้นการเรียนรูท้ มี่ ผี ู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และปลูกฝังการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
ให้นักศึกษา มีความเข้าใจและเคารพในความ
แตกต่าง

การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
โปร่งใส

• ขับเคลือ่ นองค์กรด้วยความเป็นมิตร เป็นธรรม เป็นระบบ ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบได้อย่างทันท่วงที
• สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทีห่ ลากหลายและครอบคลุม
• มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศทีม่ งุ่ สูค่ วามเป็นนานาชาติ เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

ทิศทางการพัฒนา

มีความโดดเด่นด้านการเรียนการสอนและการวิจัยที่
ครอบคลุมภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ

• สร้างความเข้มแข็งของสาขาวิชาโดยใช้บรรยากาศ
การเรียนการสอนที่มีความเป็นนานาชาติ เสริมเข้า
กับความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
• เครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อให้
นักศึกษามีความเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณค่าของ
ความเป็นไทย

• เป็ศนึกษารูปธรรม
คณะวิเทศศึกษา จะพัฒนาให้มีความเป็ นเลิศด้านนานาชาติ

สอดคล้องกับความสนใจของตนเอง
และความต้องการของคณะและสาขาวิชา
• ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของ
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง

•มีความโดดเด่นด้านการเรียนการสอนและการวิจยั ที่ครอบคลุมภาษาและวัฒนธรรม
นานาชาติ สร้างความเข ้มแข็งของสาขาวิชาโดยใช้บรรยากาศการเรียนการสอนที่มี
ความเป็ นนานาชาติ เสริมเข ้ากับความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา และ
เครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อให้นกั ศึกษามีความเป็ นพลเมืองโลกที่มี
คุณค่าของความเป็ นไทย
•คณะจะส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีแผนการพัฒนาตนเองที่เป็ นรูปธรรม สอดคล ้อง
กับความสนใจของตนเองและความต้องการของคณะและสาขาวิชา และยะส่งเสริม
และพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของบุคลากรทัง้ สายวิชาการและสายสนับสนุ น
อย่างต่อเนื่อง
•งานวิจยั ของคณะวิเทศศึกษาจะตอบสนองต่อความต้องการชุมชมและประเทศชาติ
โดยประยุกต์ความรูจ้ ากทักษะของความเป็ นนานาชาติเพื่อใช้ตอบโจทย์ของสังคม

ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีแผนการพัฒนาตนเอง

งานวิจัยของคณะวิเทศศึกษา

• จตอบสนองต่อความต้องการชุมชนและประเทศชาติ
• โดยประยุกต์ความรู้จากทักษะของความเป็น
นานาชาติเพื่อใช้ตอบโจทย์ของสังคม
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กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567)
คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต ได้กาหนดยุทธศาสตร์ ระยะยาว 4 ปี
(พ.ศ.2564-2567) ซึ่งกาหนดยุทธศาสตร์ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงระดับสากลและตรงกับบริบทของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับความเป็นนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ระบบบริหารจัดการองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงระดับสากลและตรงกับบริบทของสังคม
1. วิเคราะห์ความต้องการบัณฑิตของความต้องการของตลาดงานทีแ่ ท้จริง
2. ปรับเปลีย่ น สร้างหลักสูตรใหม่ให้ทนั สมัย ตรงตามความต้องการ
3. สร้างต้นแบบระบบการจัดการศึกษาใหม่ ที่มีความหลากหลายและมีความยืดหยุน่ ตามความ ต้องการของผูเ้ ข้าเรียน และครอบคลุมการเรียน
แบบไม่เต็มเวลา
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีการเรียนรูท้ สี่ ามารถรองรับการจัดการเรียนรูแ้ บบ online รวมทั้ง จัดการเรียนรูใ้ นระบบการสอนทางไกล
5. จัดระบบการจัดการให้เอือ้ ต่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนข้ามคณะ/วิทยาเขตตามความใฝ่รู้
6. จัดการศึกษาร่วมกับการปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จริง (Work Integrated Learning – WIL) โดยเฉพาะการจัดให้มสี หกิจศึกษาและฝึกงานในทุก
หลักสูตร
7. กาหนดกรอบวิจัยทีส่ นองตอบการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ การสร้างผลงานนวัตกรรมเพื่อ พัฒนาประเทศ และขยายผลเพื่ อตอบโจทย์ใน
ระดับโลก
8. แก้ปัญหาและพัฒนาสังคมทีเ่ ป็นลักษณะบูรณาการศาสตร์ จากปัญหาจริงของชุมชนและ ท้องถิ่น เพื่อนาไปสู่ การใช้ประโยชน์ทสี่ ร้างความ
เข้มแข็ง ลดช่องว่างความเหลือ่ มลา้ และสร้างความยัง่ ยืนให้กบั ชุมชนและท้องถิ่น
9. นักศึกษาทุกคนมีประสบการณ์การในต่างประเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตงานวิจยั และบริการวิชาการเพือ่ สังคม
1. เป็นองค์กรชีน้ าสังคม และถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมในแต่ละพื้นที่

2. แก้ปญ
ั หาและพัฒนาสังคมด้วยงานวิชาการในลักษณะบูรณาการศาสตร์ ที่ชุมชนมีสว่ นร่วม ในการก าหนดโจทย์/ปัญหา
เพื่อนาไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หาชุมชนอย่างแท้จริง สร้างคามเข้มแข็งและยัง่ ยืนให้กบั ชุมชน โดยยึ ดหลัก เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา

3. สร้างเครือข่าย พัฒนาระบบและกลไกภาคีการพัฒนากับทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ทรัพยากรทีจ่ ากัด

4. จัดโครงสร้างและระบบสนับสนุนให้เอือ้ และจูงใจให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมสร้าง ผลงานเพือ่ รับใช้สงั คม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับความเป็นนานาชาติ
 1. เสริมสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้มีแนวปฏิบตั แิ ละนโยบายด้านวิเทศ สั มพันธ์ในอันทีจ่ ะมุง่
สู่ความเป็นนานาชาติ โดยให้มรี ะบบหลายภาษาในทุกบริบทการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และ
ภาษาที่ 3
 2. พัฒนาศักยภาพในด้านการใช้ภาษาและความรูข้ า้ มวัฒนธรรมให้กบั นักศึกษาและบุคลากรของ มหาวิทยาลัย และวาง
มาตรการเพิม่ มาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์กอ่ นสาเร็จ การศึกษา
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทีจ่ ะพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากร โดยการ แลกเปลีย่ นนักศึกษา
และบุคลากรในทุกระดับกับสถานศึกษาในต่างประเทศ
 4. สร้างความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศด้านการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ โดยเน้นเพิม่ /
ปรับปรุงหลักสูตรในเป็นหลักสูตรนานาชาติ
 5. จัดเวทีวชิ าการระดับนานาชาติในหลากหลายรูปแบบ เพือ่ เสริมสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิ จัย แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ องค์ความรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจยั ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และ การแลกเปลี่ยนด้าน
วัฒนธรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ระบบบริหารจัดการองค์กร

1. เน้นหลักการบริหารความต่าง
โดยเฉพาะในการบริหารส่วนงาน
และบุคลากรทีอ่ งิ เป้า

2. สร้างเสถียรภาพและความ
มั่นคงทางการเงิน โดยเน้นการ
บริหารจัดการ การแสวงหาแหล่ง
ทุน และ การสร้างประสิทธิภาพ
กลไกการใช้จา่ ยงบประมาณ

4. สร้างระบบและกลไกในการ
จัดการเพือ่ ให้ได้มาซึง่ บุคลากร
สมรรถนะสูง จากสถาบันชัน้ นาใน
ระดับ สากล

3. พัฒนาทรัพยากรบุคคล และ
กากับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
บุคคลสายวิชาการและสาย

5. ปรับโครงสร้างองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
เรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ ให้
สอดคล้องกับ ภารกิจภายใต้การรวมกลุ่ม
สาขาวิชา ที่เป็นการร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภายใน เพื่อก่อให้เกิดผลิตภาพสูงสุด

สิ่งที่ได้ปรับปรุงและพัฒนา ในรอบการดาเนินงานที่ผา่ นมา
(1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2563 )
 ปรับปรุงระบบสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ เพื่อให้คณาจารย์สามารถเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรและยืน่ ขอตาแหน่งทางวิชาการได้
 ปรับปรุงระบบการดาเนินงานบริการวิชาการ
 พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ เช่น งานประกันคุณภาพ การรายงาน TOR 16 คะแนน
 ปรับปรุงห้องเรียนอัจฉริยะ ห้องปฏิบตั กิ ารภาษาและคอมพิวเตอร์ ทาห้องอบรมวิชาการ
 เพิ่มสวัสดิการด้านสุขภาพและด้านอืน่ ๆ
 ปรับปรุงระบบการพัฒนาตนเองของสายสนับสนุน
 สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศเพิม่ ขึน้
 สร้างความร่วมมือกับตัวแทนด้านการศึกษาเพื่อรับนักศึกษาชาวจีนเต็มเวลา
 ริเริ่มโครงการระยะสัน้ กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศเพื่อเพิ่มจานวนนักศึกษาต่างชาติและรายได้ผา่ นงานบริ การวิชาการ
 ริเริ่มโครงการ “Classroom Collaboration” ร่วมสอนวิชาเหมือนหรือคล้ายกันกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศโดยทากิจ กรรมร่วมกัน
 ริเริ่มโครงการ Non-degree Program ด้านธุรกิจและไทยศึกษา
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ปัญหาและอุปสรรค
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตงานวิจยั และบริการวิชาการเพื่อสังคม
ปัญหาและอุปสรรค
1. อาจารย์ประมาณ 80% ไม่มีผลงานวิจัยที่จะเป็นมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ 2558 ส่งผลให้ต้องชะลอรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาไม่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ จึงต้องชะลอรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 และ 2562
3. อาจารย์จานวนหนึ่งไม่มีความเชี่ยวชาญในการทางานวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับความเป็นนานาชาติ
1. นักศึกษาที่เข้ามามีทักษะภาษาอังกฤษต่า
2. สัดส่วนนักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษต่า
3. นักศึกษาชาวจีนที่รับผ่านตัวแทนมีทักษะภาษาอังกฤษต่ามาก
4. เพิ่มจานวนนักศึกษาต่างชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ระบบบริหารจัดการองค์กร
1. ขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

แนวทางแก้ไขและปรับปรุง
1. เพิ่มเงินรางวัลในการผลิตผลงานทางวิชาการ
2. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการผลิตผลงานวิชาการ
3. สนับสนุนให้นาเสนอผลงานวิชาการ
4. เป็นเจ้าภาพและเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมวิชาการ
5. สนับสนุนให้มี mentor
1. จัดสอนเสริมอย่างสม่าเสมอ
2. จัดทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม
3. ปรับเกณฑ์การรับให้สูงขึ้น
4. หาตัวแทนอื่นเพิ่มเติม
1. สนับสนุนเจ้าหน้าที่ไอทีดาเนินโครงการพัฒนาระบบ

ความจาเป็นเร่งด่วนทีต่ ้องปรับปรุงและแก้ไข
 อาจารย์ทลี่ าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และรายงานตัวกลับมาปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ล้วแต่ยงั ไม่สาเร็จการศึกษาจานวนทัง้ สิน้ 6 คน โดยผู้ทกี่ ลับมา
ปฏิบัตหิ น้าทีแ่ ต่ยงั ไม่สาเร็จการศึกษานานทีส่ ดุ คือ 9 ปี 7 เดือน
 อาจารย์สว่ นใหญ่มปี ระสบการณ์การทาวิจัยน้อย
 จานวนอาจารย์ทมี่ ตี าแหน่งทางวิชาการน้อย
 คณะวิเทศศึกษายังไม่เป็นทีร่ จู้ ักในเวทีนานาชาติ ต้องเร่งผลิตงานวิจยั เพื่อตีพมิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ
 อาจารย์สว่ นใหญ่ไม่สามารถเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรได้ เนื่องจากไม่มผี ลงานวิชาการหรือมีวุฒไิ ม่ตรงหรื อไม่สมั พันธ์
 การประชาสัมพันธ์ทงั้ หลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทยังไม่เพียงพอ
 อาจารย์สว่ นใหญ่ไม่สามารถเป็นทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์นกั ศึกษาระดับบัญฑิตศึกษาได้ เนื่องจากไม่มผี ลงานวิชาการหรือไม่มตี าแหน่งวิชาการ
 จานวนนักศึกษาน้อยต้องเพิ่มงานบริการวิชาการและ Non-degree
 นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษามีนอ้ ย
 นักศึกษาจานวนหนึง่ มีทกั ษะภาษาอังกฤษตา่ กว่าเกณฑ์
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