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แผนบริการวิชาการ ปี การศึกษา 2563
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์ เทเรซา

คณะกรรมการบริการวิชาการ
สานักแผนและนโยบาย
ฝ่ ายแผนงานและวิจัย วิทยาลัยนานาชาติเซนต์ เทเรซา
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แผนบริการวิชาการ ปี การศึกษา 2563
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์ เทเรซา
นโยบายและทิศทางการบริการวิชาการ
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เป็ นส่ วนหนึ่งของชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่ องภาษาอังกฤษ
และองค์ความรู ้ทางด้านสุ ขภาพและบริ การ มุ่งหวังจะใช้ความเชี่ยวชาญและองค์ความรู ้ ในการให้บริ การทาง
วิชาการตามที่ชุมชน หรื อองค์การร้องขอ และอาสาเข้าไปพัฒนาพื้นที่ตามบริ บทของวิทยาลัย ทั้งเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกับชุมชนสร้างสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อการให้คณาจารย์และนักศึกษาได้มี
จิตสานึกรับใช้สังคม
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกับชุมชน เป็ นการร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ท้ งั ใน 3 ระดับ ประกอบด้วย
ระดับชุมชนโดยรอบวิทยาลัย ระดับจังหวัดนครนายก และระดับภาคตะวันออกที่ครอบคลุมยุทธศาสตร์ชาติ
ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ที่สอดคล้องกับบริ บทของวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ การบริการวิชาการ
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา กาหนดยุทธศาสตร์ การบริ การวิชาการ 1 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ พัฒนาศูนย์ความเป็ นเลิศด้านวิชาการ/วิชาชีพ และภาษาอังกฤษ เพื่อการสร้างคุณภาพชีวติ ที่ดี
ให้กบั ชุมชน ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ 1 พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ/วิชาชีพ และภาษาอังกฤษที่ให้บริ การ
แก่สังคมอย่างยัง่ ยืน
กลยุทธ์ 2 บูรณาการการเรี ยนการสอน การวิจยั และการบริ การทางวิชาการตามความ
เชี่ยวชาญ เพื่อการพัฒนาพื้นที่เป้ าหมายสู่ การเป็ นพื้นที่คุณภาพชีวติ ที่ดี
ข้ อเสนอแนะจากการดาเนินการในปี การศึกษา 2562
1.ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริ การทางวิชาการ
จากการดาเนินการในปี การศึกษา 2562 คณะกรรมการบริ การทางวิชาการ มีความเห็น 2 ประเด็น
คือ 1) ควรขยายพื้นที่ในการดาเนินการ ให้ครอบคลุมการบริ การใน 3 ระดับคือ ระดับโดยรอบที่ต้ งั วิทยาลัย
ระดับจังหวัด และระดับภูมิภาค 2) ควรเพิ่มการบริ การทางวิชาการเฉพาะเจาะจง แบบมีรายได้เพิ่มขึ้น
2.ข้อเสนอแนะจากสภาวิชาการ
จากการที่คณะกรรมการบริ การทางวิชาการ รายงานผลการดาเนินการในปี การศึกษา 2562 เสนอ
ต่อ สภาวิชาการ สภาวิชาการมีความเห็นดังนี้ 1) การขยายพื้นที่ในการดาเนินการ ให้ครอบคลุมการบริ การ
ใน 3 ระดับคือ ระดับโดยรอบที่ต้ งั วิทยาลัย ระดับจังหวัด และระดับภูมิภาค ควรสอดคล้องกับบริ บทของ
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วิทยาลัย 2) การเพิ่มบริ การทางวิชาการเฉพาะเจาะจง แบบมีรายได้เพิ่มขึ้น ควรใช้ความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรในแต่ละคณะวิชา
3.ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมินคุณภาพภายในปี การศึกษา 2562 คณะกรรมการมีขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการการ
บริ การวิชาการ 2 ประเด็น คือ 1) ควรมีการจัดโครงการบริ การวิชาการเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น และ 2)ควรนา
ผลจากการให้บริ การวิชาการมาบูรณาการเข้ากับการเรี ยนการสอน และ/หรื อการวิจยั ให้มากขึ้น
4.สรุ ปประเด็นข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริ การทางวิชาการ สภาวิชาการ จากผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ที่จะนาไปพัฒนา เพื่อจัดทาเป็ นแผนบริ การวิชาการ ปี การศึกษา 2563
4.1 ขยายพื้นที่ในการดาเนิ นการ ให้ครอบคลุมการบริ การใน 3 ระดับคือ ระดับโดยรอบที่ต้ งั
วิทยาลัย ระดับจังหวัด และระดับภูมิภาค ควรสอดคล้องกับบริ บทของวิทยาลัย
4.2 เพิ่มบริ การทางวิชาการเฉพาะเจาะจง แบบมีรายได้เพิ่มขึ้น ควรใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ในแต่ละคณะวิชา
4.3 นาผลจากการให้บริ การวิชาการมาบูรณาการเข้ากับการเรี ยนการสอน และ/หรื อการวิจยั
วัตถุประสงค์ ของแผนการบริ การวิชาการ
วัตถุประสงค์ของการให้บริ การทางวิชาการ ในการพัฒนาพื้นที่เป้ าหมาย
1. เพื่อสร้างสุ ขภาวะที่ดีให้กบั ผูส้ ู งอายุ
2.เพื่อส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ ที่ดีให้กบั ชุมชน
พืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย
1.ระดับชุมชนโดยรอบที่ต้ งั วิทยาลัย คือ พื้นที่ในอาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของ
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
2.ระดับจังหวัด คือ พื้นที่ในจังหวัดนครนายก
3.ระดับภูมิภาค คือ พื้นที่ในภาคตะวันออก
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เป้ าหมายการดาเนินการ
1. เป้ าหมายการดาเนินการบริ การวิชาการแบบทัว่ ไป
การบริ การวิชาการแบบทัว่ ไป ให้กบั ชุมชน สังคม มีเป้ าหมายและตัวชี้วดั ความสาเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี้
ที่

วัตถุประสงค์

1

พัฒนาความเชี่ยวชาญด้าน
วิชาการ/วิชาชีพ และ
ภาษาอังกฤษที่ให้บริ การแก่
สังคมอย่างยัง่ ยืน
บูรณาการการเรี ยนการสอน
การวิจยั การบริ การวิชาการ
ตามความเชี่ยวชาญเพื่อการ
พัฒนาพื้นที่เป้าหมายสู่ การ
เป็ นพื้นที่คุณภาพชีวติ ที่ดี

2

ตัวชี้วดั วัตถุประสงค์

โครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
1.จานวนชุมชนที่นาผลการบริ การไป
พัฒนาหรื อประยุกต์ใช้ในชุมชน อย่างน้อย การท่องเที่ยววิถีชุมชน
2 ชุมชน

1.จานวนชุมชนที่มีความสาเร็ จในการนา
ผลการบริ การไปใช้ประโยชน์ สร้างความ
เข้มแข็งให้กบั ชุมชน อย่างน้อย 1 ชุมชน
2.จานวนคณะวิชาที่ บูรณาการการเรี ยน
การสอนการวิจยั การบริ การวิชาการอย่าง
น้อย 2 คณะวิชา

ชุมชนสามารถสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษกับ
นักท่องเที่ยวแบบวิถี
ชุมชนได้
การสร้างสุขภาวะที่ดีให้ 1.ผูส้ ู งอายุที่เข้าร่ วม
ผูส้ ูงอายุ
โครงการมีสุขภาวะที่ดี
2.คณะวิชามีผลการวิจยั
ที่เกิดจากการบูรณาการ
การเรี ยนการสอนการ
วิจยั การบริ การวิชาการ
อย่างน้อย 1 เรื่ อง/คณะ
วิชา

2. เป้าหมายการดาเนินการบริ การวิชาการแบบเฉพาะเจาะจงหรื อได้รับการร้องขอแบบให้เปล่า
การบริ การวิชาการแบบเฉพาะเจาะจงหรื อได้รับการร้องขอ ให้กบั ชุมชน สังคม มีเป้ าหมายและตัวชี้วดั
ความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
ที่

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั วัตถุประสงค์

โครงการ

ตัวชี้วดั

1

พัฒนาความเชี่ยวชาญ
ด้านวิชาการ/วิชาชีพ และ
ภาษาอังกฤษที่ให้บริ การ
แก่สังคมอย่างยัง่ ยืน

1.จานวนชุมชนที่นาผลการบริ การ
ไปพัฒนาหรื อประยุกต์ใช้ในชุมชน
อย่างน้อย 2 ชุมชน

1.การพัฒนา
ภาษาอังกฤษสาหรับครู

2

บูรณาการการเรี ยนการ
สอนการวิจยั การบริ การ
วิชาการตามความ
เชี่ยวชาญเพื่อการพัฒนา
พื้นที่เป้าหมายสู่ การเป็ น
พื้นที่คุณภาพชีวติ ที่ดี

1.จานวนชุมชนที่มีความสาเร็ จใน
การนาผลการบริ การไปใช้
ประโยชน์ สร้างความเข้มแข็งให้กบั
ชุมชน อย่างน้อย 1 ชุมชน
2.จานวนคณะวิชาที่ บูรณาการการ
เรี ยนการสอนการวิจยั การบริ การ
วิชาการอย่างน้อย 2 คณะวิชา

1.การบริ หารจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชน

1.จานวนครู และโรงเรี ยนที่ได้รับ
การพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ
อย่างน้อย 20 คน ไม่นอ้ ยกว่า 4
โรงเรี ยน
2.ผลการสอบกลุ่มสาระ
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนแต่ละ
โรงเรี ยนเพิ่มสู งขึ้น
1.ชุมชนจัดการท่องเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรมได้ อย่างน้อย 1 ชุมชน
2.มีผลการวิจยั จากการบูรณาการ
อย่างน้อย 1 เรื่ อง
1.ผูส้ ูงอายุ ในศูนย์ดูแลผูส้ ูงอายุมี
คุณภาพชี วิตดี อย่างน้อยร้อยละ 80
2.มีผลการวิจยั จากการบูรณาการ
อย่างน้อย 1 เรื่ อง

2.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูส้ ูงอายุ ในศูนย์
ดูแลผูส้ ูงอายุ
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3. เป้าหมายการดาเนินการบริ การวิชาการแบบเฉพาะเจาะจงหรื อได้รับการร้องขอแบบมีรายได้
การบริ การวิชาการแบบเฉพาะเจาะจงหรื อได้รับการร้องขอ ให้กบั ชุมชน สังคม มีเป้ าหมายและตัวชี้วดั
ความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
ที่

วัตถุประสงค์

1

พัฒนาความเชี่ยวชาญ
ด้านวิชาการ/วิชาชีพ และ
ภาษาอังกฤษที่ให้บริ การ
แก่สังคมอย่างยัง่ ยืน

ตัวชี้วดั วัตถุประสงค์
1.จานวนศูนย์ความเป็ นเลิศที่
ให้บริ การชุมชน อย่างน้อย 1 ศูนย์
2.จานวนเครื อข่ายที่ร่วมให้บริ การ
ทางวิชาการ ในการพัฒนาพื้นที่
เป้าหมาย อย่างน้อย 3 เครื อข่าย

โครงการ
1.ศูนย์อบรม
หลักสู ตรผูช้ ่วย
พยาบาล
2.ศูนย์พฒั นาและ
ทดสอบทางด้าน
ภาษาอังกฤษ
3.ศูนย์พฒั นาPLC
วิชาชีพครู

ตัวชี้วดั
สถานบริ การ/บริ บาลผูป้ ่ วยและ
ผูส้ ู งอายุได้รับผูช้ ่วยพยาบาลเข้า
ทางานมีความพึงพอใจในระดับดี
สถาบันการศึกษาที่เข้ารับบริ การ
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษมี
ความพึงพอใจในระดับดี
หน่วยงานที่ส่งบุคลากรเข้ารับการ
พัฒนา มีความพึงพอใจในระดับดี

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
ผลที่จะได้รับจากการบริ การวิชาการ มีดงั นี้
1. วิทยาลัยมีการนาองค์ความรู ้ตามความเชี่ยวชาญ ถ่ายทอดสู่ ชุมชน ผ่านกระบวนการทากิจกรรม
ของนักศึกษาและคณาจารย์ และนาผลที่ได้จากการปฏิบตั ิในชุมชน มาพัฒนาให้เกิดเป็ นองค์ความรู ้ใหม่
ผ่านกระบวนการ วิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนตามบริ บทของสังคมไทย
2. ชุมชน สังคม สาธารณะที่ได้รับการบริ การวิชาการ สามารถนาความรู ้ไปพัฒนา หรื อเป็ นส่ วน
หนึ่งในการต่อยอด หรื อสร้างประโยชน์ ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
3. ชุมชน สังคม ที่ร้องขอให้บริ การในเฉพาะกรณี ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา ในลักษณะการ
เพิ่มคุณค่า ทั้งที่คิดเป็ นมูลค่า และหรื อไม่คิดเป็ นมูลค่า
4. ร่ วมกันกับชุมชน สังคม และเครื อข่ายการพัฒนาฯ สร้ างการพัฒนาพืน้ ที่เป้ าหมายสู่ การเป็ นเขต
พืน้ ทีค่ ุณภาพชี วติ ทีด่ ี

