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แผนพฒันาคณะวเิทศศกึษา
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วิทยาเขตภเูกต็

ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567)

วิสัยทัศน์

คณะวิเทศศกึษามุง่เนน้การพฒันาสูค่วามเป็นเลศิดา้น
นานาชาตศิึกษาในภมูภิาคอาเซยีน
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พันธกิจ:
1. ผลิตบณัฑติดา้นนานาชาตศิกึษาทีม่คีณุธรรม มีความรู้ ความเขา้ใจในพหุวฒันธรรม มีสมรรถนะสากล โดย
ค านึงถงึประโยชน์ของเพือ่นมนษุยเ์ปน็ส าคญั 

2. ผลิตงานวิจยัเพือ่สรา้งองค์ความรู้เชงิบรูณาการด้านนานาชาตศิกึษาทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การพฒันาสงัคม

3. ส่งเสรมิการบริการวชิาการโดยบูรณาการกับการเรยีนการสอนและงานวจิยัดา้นนานาชาตศิึกษาเพือ่สรา้ง
ความเขม้แขง็ให้แกส่งัคม

4. พัฒนาระบบการบรหิารจดัการองคก์รใหม้ปีระสทิธิภาพ

สมรรถนะหลกัของสถาบนั (Core Competencies)

1. มีความเช่ียวชาญด้านนานาชาติศึกษา 2. มีความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยด้านนานาชาติศึกษากับ
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่เข้มแข็งและหลากหลาย

3. มีศักยภาพและส่วนร่วมในการเผยแพร่
ศิลปวัฒธรรมทั้งในและต่างประเทศ

ค่านยิม

Fostering Integrity & Intercultural Sense 

วัฒนธรรมองคก์ร

FIS Harmony and Loyalty
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เป้าหมายการพฒันาคณะวิเทศศกึษา 

• การพัฒนาศกัยภาพของคณาจารย ์บุคลากร
• และนกัศกึษาใหส้ามารถแขง่ขนัไดใ้นระดบันานาชาติ
• มีการใช้เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมและทนัสมยั

คณะวิเทศศกึษามุง่สูค่วามเปน็นานาชาติ โดยมี
เป้าหมายพืน้ฐาน คือ

• มีความเปน็พลเมอืงโลก แต่ยงัคงรกัษาคา่นยิมของความเป็นไทย
• เน้นการเรยีนรูท้ีม่ผีู้เรยีนเปน็ศนูยก์ลาง และปลกูฝงัการเรียนรูต้ลอดชีวติ 

การเรยีนการสอนทกุหลกัสตูรของคณะจะสง่เสรมิ
ให้นักศึกษา มีความเขา้ใจและเคารพในความ

แตกตา่ง

• ขับเคลือ่นองคก์รดว้ยความเปน็มติร เป็นธรรม เป็นระบบ ตอบสนองตอ่การ
เปลี่ยนแปลงทกุรปูแบบไดอ้ยา่งทนัทว่งที

• สร้างเครอืขา่ยความรว่มมือทางวิชาการทีห่ลากหลายและครอบคลมุ
• มสีภาพแวดลอ้มและบรรยากาศทีมุ่ง่สูค่วามเปน็นานาชาต ิเป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม 

การบริหารจดัการอยา่งมีประสทิธภิาพ  มีความ
โปร่งใส

คณะวเิทศศึกษา จะพฒันาใหม้คีวามเป็นเลศิดา้นนานาชาติศึกษา

•มคีวามโดดเด่นดา้นการเรียนการสอนและการวจิยัที่ครอบคลุมภาษาและวฒันธรรม

นานาชาติ สรา้งความเขม้แขง็ของสาขาวชิาโดยใชบ้รรยากาศการเรียนการสอนที่มี

ความเป็นนานาชาติ เสริมเขา้กบัความพรอ้มทางดา้นเทคโนโลยีการศึกษา และ

เครือข่ายความร่วมมอืกบัต่างประเทศ เพื่อใหน้กัศึกษามคีวามเป็นพลเมอืงโลกที่มี

คุณค่าของความเป็นไทย

•คณะจะส่งเสริมใหบุ้คลากรทกุคนมแีผนการพฒันาตนเองที่เป็นรูปธรรม สอดคลอ้ง

กบัความสนใจของตนเองและความตอ้งการของคณะและสาขาวชิา และยะส่งเสริม

และพฒันาทกัษะภาษาต่างประเทศของบุคลากรทัง้สายวชิาการและสายสนบัสนุน

อย่างต่อเนื่อง

•งานวจิยัของคณะวเิทศศึกษาจะตอบสนองต่อความตอ้งการชุมชมและประเทศชาติ

โดยประยุกตค์วามรูจ้ากทกัษะของความเป็นนานาชาติเพื่อใชต้อบโจทยข์องสงัคม

มีความโดดเด่นด้านการเรียนการสอนและการวิจัยที่
ครอบคลุมภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ

ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีแผนการพัฒนาตนเอง

งานวิจัยของคณะวิเทศศึกษา

• สร้างความเข้มแข็งของสาขาวิชาโดยใช้บรรยากาศ
การเรียนการสอนที่มีความเป็นนานาชาติ เสริมเข้า
กับความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา

• เครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ เพ่ือให้
นักศึกษามีความเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณค่าของ
ความเป็นไทย

• เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับความสนใจของตนเอง
และความต้องการของคณะและสาขาวิชา

• ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของ
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง

• จตอบสนองต่อความต้องการชุมชนและประเทศชาติ
• โดยประยุกต์ความรู้จากทักษะของความเป็น

นานาชาติเพ่ือใช้ตอบโจทย์ของสังคม

ทิศ
ทา

งก
าร
พฒั

นา
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กรอบยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณะวเิทศศกึษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตภเูกต็ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567)

คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ ระยะยาว 4 ปี 

(พ.ศ.2564-2567) ซ่ึงก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงระดบัสากลและตรงกับบริบทของสงัคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับความเป็นนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ระบบบริหารจัดการองค์กร

ยุทธศาสตรท์ี ่1 ผลิตบณัฑติคุณภาพสงูระดบัสากลและตรงกบับรบิทของสงัคม

1. วิเคราะหค์วามตอ้งการบณัฑติของความตอ้งการของตลาดงานทีแ่ทจ้รงิ 

2. ปรับเปลีย่น สร้างหลกัสตูรใหมใ่หท้นัสมยั ตรงตามความตอ้งการ

3. สร้างตน้แบบระบบการจัดการศกึษาใหม ่ที่มีความหลากหลายและมคีวามยดืหยุน่ตามความ ต้องการของผูเ้ขา้เรยีน และครอบคลุมการเรยีน
แบบไมเ่ตม็เวลา 

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยกีารเรยีนรูท้ีส่ามารถรองรบัการจัดการเรยีนรูแ้บบ online รวมทั้ง จัดการเรยีนรูใ้นระบบการสอนทางไกล 

5. จัดระบบการจดัการใหเ้อือ้ตอ่นกัศึกษาลงทะเบยีนเรยีนขา้มคณะ/วิทยาเขตตามความใฝรู่ ้

6. จัดการศกึษารว่มกับการปฏิบตัใินสถานการณ์จรงิ (Work Integrated Learning – WIL) โดยเฉพาะการจดัใหม้สีหกิจศึกษาและฝกึงานในทกุ
หลักสตูร
7. ก าหนดกรอบวจิัยทีส่นองตอบการสรา้งมลูคา่ทางเศรษฐกจิ การสรา้งผลงานนวตักรรมเพื่อ พัฒนาประเทศ และขยายผลเพื่อตอบโจทยใ์น
ระดับโลก 
8. แก้ปัญหาและพัฒนาสงัคมทีเ่ปน็ลกัษณะบรูณาการศาสตร ์จากปัญหาจรงิของชุมชนและ ท้องถิ่น เพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชนท์ีส่รา้งความ
เข้มแขง็ ลดช่องวา่งความเหลือ่มล า้ และสรา้งความยัง่ยนืใหก้บั ชุมชนและทอ้งถิ่น 

9. นักศึกษาทกุคนมปีระสบการณ์การในตา่งประเทศ
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ยุทธศาสตรท์ี ่2 ผลิตงานวจิยัและบรกิารวชิาการเพือ่สงัคม

1. เป็นองคก์รชีน้ าสงัคม และถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในแต่ละพื้นที ่

2. แก้ปญัหาและพัฒนาสงัคมดว้ยงานวชิาการในลกัษณะบรูณาการศาสตร ์ที่ชุมชนมสีว่นรว่ม ในการก าหนดโจทย/์ปญัหา 
เพื่อน าไปสูก่ารแกป้ญัหาชมุชนอยา่งแทจ้รงิ สร้างคามเขม้แขง็และยัง่ยนืใหก้บัชมุชน โดยยึดหลกั เข้าใจ เข้าถึง และพฒันา 

3. สร้างเครอืขา่ย พัฒนาระบบและกลไกภาคีการพฒันากับทกุภาคสว่นอยา่งเปน็รปูธรรม ภายใต้ทรพัยากรทีจ่ ากัด 

4. จัดโครงสร้างและระบบสนบัสนนุใหเ้อือ้และจงูใจใหบุ้คลากรของมหาวทิยาลยัร่วมสรา้ง ผลงานเพือ่รับใชส้งัคม 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 ยกระดับความเป็นนานาชาติ

 1. เสริมสรา้งความเขา้ใจระหวา่งหนว่ยงานภายในมหาวทิยาลยัใหม้ีแนวปฏบิตัแิละนโยบายดา้นวเิทศ สัมพันธใ์นอนัทีจ่ะมุง่
สู่ความเปน็นานาชาต ิโดยใหม้รีะบบหลายภาษาในทกุบรบิทการด าเนนิงานของมหาวทิยาลยั โดยเฉพาะภาษาองักฤษ และ
ภาษาที ่3 

 2. พัฒนาศกัยภาพในดา้นการใชภ้าษาและความรูข้า้มวฒันธรรมใหก้บันกัศึกษาและบคุลากรของ มหาวทิยาลยั และวาง
มาตรการเพิม่มาตรฐานความสามารถดา้นภาษาองักฤษและคอมพวิเตอรก์อ่นส าเรจ็ การศกึษา 

 3. ส่งเสรมิและสนบัสนนุการเขา้รว่มกจิกรรมทีจ่ะพฒันาศกัยภาพของนกัศกึษาและบคุลากร โดยการ แลกเปลีย่นนกัศกึษา
และบคุลากรในทกุระดบักบัสถานศกึษาในตา่งประเทศ 

 4. สร้างความรว่มมอืกบัสถาบนัในตา่งประเทศดา้นการเรยีนการสอน การวจิยั และการบรกิารวชิาการ โดยเน้นเพิม่/
ปรับปรงุหลกัสตูรในเปน็หลกัสตูรนานาชาต ิ

 5. จัดเวทวีชิาการระดบันานาชาตใินหลากหลายรปูแบบ เพือ่เสรมิสรา้งความรว่มมอืทางดา้นวชิาการ วิจัย แลกเปลีย่น
ประสบการณ ์องคค์วามรู ้และเผยแพรผ่ลงานวจิยั ตลอดจนการสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอื และ การแลกเปลี่ยนดา้น
วัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ระบบบรหิารจดัการองคก์ร

1. เน้นหลักการบรหิารความต่าง 
โดยเฉพาะในการบริหารสว่นงาน

และบุคลากรทีอ่งิเป้า

2. สร้างเสถยีรภาพและความ
มั่นคงทางการเงนิ โดยเน้นการ
บริหารจดัการ การแสวงหาแหล่ง
ทุน และ การสรา้งประสทิธภิาพ
กลไกการใชจ้า่ยงบประมาณ 

3. พัฒนาทรพัยากรบคุคล และ
ก ากับการพัฒนาอยา่งตอ่เนื่อง ทั้ง

บุคคลสายวชิาการและสาย

4. สร้างระบบและกลไกในการ
จัดการเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บุคลากร

สมรรถนะสงู จากสถาบนัชัน้น าใน
ระดับ สากล 

5. ปรับโครงสรา้งองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
เรียนการสอน การวิจยั การบรกิารวชิาการ ให้
สอดคลอ้งกบั ภารกจิภายใตก้ารรวมกลุ่ม

สาขาวชิา ที่เป็นการร่วมมือระหวา่งหนว่ยงาน
ภายใน เพื่อก่อให้เกดิผลิตภาพสงูสุด 

สิ่งที่ไดป้รบัปรงุและพฒันา ในรอบการด าเนนิงานที่ผา่นมา 
(1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2563 )

 ปรับปรงุระบบสนบัสนนุการผลติผลงานวิชาการ เพื่อใหค้ณาจารยส์ามารถเปน็อาจารยป์ระจ าหลักสตูรและยืน่ขอต าแหนง่ทางวิชาการได้

 ปรับปรงุระบบการด าเนนิงานบรกิารวิชาการ

 พัฒนาระบบการจัดเกบ็ขอ้มลูเพื่อใชป้ระโยชน ์เช่น งานประกันคณุภาพ การรายงาน TOR 16 คะแนน

 ปรับปรงุหอ้งเรยีนอจัฉรยิะ ห้องปฏบิตักิารภาษาและคอมพวิเตอร ์ท าห้องอบรมวชิาการ 

 เพิ่มสวสัดกิารดา้นสขุภาพและดา้นอืน่ ๆ 

 ปรับปรงุระบบการพฒันาตนเองของสายสนบัสนนุ

 สร้างความรว่มมอืกบัสถาบนัการศกึษาตา่งประเทศเพิม่ขึน้

 สร้างความรว่มมอืกบัตวัแทนดา้นการศกึษาเพื่อรบันกัศกึษาชาวจีนเตม็เวลา

 ริเริ่มโครงการระยะสัน้กบัสถาบนัการศกึษาตา่งประเทศเพื่อเพิ่มจ านวนนกัศกึษาตา่งชาตแิละรายไดผ้า่นงานบริการวชิาการ

 ริเริ่มโครงการ “Classroom Collaboration” ร่วมสอนวิชาเหมอืนหรอืคลา้ยกันกบัสถาบนัการศึกษาตา่งประเทศโดยท ากจิกรรมรว่มกนั

 ริเริ่มโครงการ Non-degree Program ด้านธรุกจิและไทยศกึษา
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ปัญหาและอุปสรรค

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ผลิตงานวิจยัและบรกิารวิชาการเพื่อสงัคม
ปัญหาและอปุสรรค แนวทางแกไ้ขและปรับปรงุ

1. อาจารย์ประมาณ 80% ไม่มีผลงานวิจัยที่จะเป็นมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ 2558 ส่งผลให้ต้องชะลอรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563

1. เพ่ิมเงินรางวัลในการผลิตผลงานทางวิชาการ
2. จัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการผลิตผลงานวิชาการ 
3. สนับสนุนให้น าเสนอผลงานวิชาการ
4. เป็นเจ้าภาพและเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมวิชาการ
5. สนับสนุนให้มี mentor

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาไม่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ จึงต้องชะลอรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 และ 2562

3. อาจารย์จ านวนหนึ่งไม่มีความเชี่ยวชาญในการท างานวิจัย
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยกระดบัความเปน็นานาชาติ
1. นักศึกษาที่เข้ามามีทักษะภาษาอังกฤษต ่า 1. จัดสอนเสริมอย่างสม ่าเสมอ

2. จัดทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม
3. ปรับเกณฑ์การรับให้สูงขึ้น
4. หาตัวแทนอ่ืนเพ่ิมเติม

2. สัดส่วนนักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษต ่า
3. นักศึกษาชาวจีนที่รับผ่านตัวแทนมีทักษะภาษาอังกฤษต ่ามาก
4. เพ่ิมจ านวนนักศึกษาต่างชาติ
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ระบบบรหิารจัดการองคก์ร
1. ขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 1. สนับสนุนเจ้าหน้าที่ไอทีด าเนินโครงการพัฒนาระบบ

ความจ าเปน็เรง่ดว่นทีต่้องปรบัปรงุและแก้ไข
 อาจารยท์ีล่าศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาเอก และรายงานตวักลบัมาปฏิบตัหินา้ทีแ่ลว้แตย่งัไมส่ าเรจ็การศกึษาจ านวนทัง้สิน้ 6 คน โดยผู้ทีก่ลบัมา

ปฏิบัตหินา้ทีแ่ตย่งัไมส่ าเรจ็การศกึษานานทีส่ดุคอื 9 ปี 7 เดือน

 อาจารยส์ว่นใหญม่ปีระสบการณก์ารท าวจิัยนอ้ย

 จ านวนอาจารยท์ีม่ตี าแหนง่ทางวชิาการนอ้ย

 คณะวิเทศศกึษายงัไมเ่ปน็ทีรู่จ้ักในเวทนีานาชาต ิต้องเรง่ผลติงานวิจยัเพื่อตพีมิพ์ในวารสารระดบันานาชาติ

 อาจารยส์ว่นใหญไ่มส่ามารถเปน็อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรได ้เนื่องจากไมม่ผีลงานวิชาการหรอืมวีุฒไิมต่รงหรือไมส่มัพนัธ์

 การประชาสมัพันธท์ัง้หลกัสตูรปรญิญาตรแีละปรญิญาโทยงัไมเ่พียงพอ

 อาจารยส์ว่นใหญไ่มส่ามารถเปน็ทีป่รกึษาวิทยานพินธน์กัศึกษาระดบับญัฑติศกึษาได ้เนื่องจากไมม่ผีลงานวิชาการหรอืไมม่ตี าแหนง่วิชาการ

 จ านวนนกัศกึษานอ้ยตอ้งเพิ่มงานบรกิารวิชาการและ Non-degree

 นักศึกษาระดบับญัฑติศกึษามนีอ้ย 

 นักศึกษาจ านวนหนึง่มทีกัษะภาษาองักฤษต า่กวา่เกณฑ์


