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แผนบริการวชิาการ ปีการศึกษา 2563 
วทิยาลยันานาชาติเซนต์เทเรซา 

 
นโยบายและทิศทางการบริการวชิาการ 
 วทิยาลยันานาชาติเซนตเ์ทเรซา เป็นส่วนหน่ึงของชุมชนท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองภาษาองักฤษ 
และองคค์วามรู้ทางดา้นสุขภาพและบริการ มุ่งหวงัจะใชค้วามเช่ียวชาญและองคค์วามรู้ ในการใหบ้ริการทาง
วชิาการตามท่ีชุมชน หรือองคก์ารร้องขอ และอาสาเขา้ไปพฒันาพื้นท่ีตามบริบทของวิทยาลยั ทั้งเพื่อการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัชุมชนสร้างสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และเพื่อการใหค้ณาจารยแ์ละนกัศึกษาไดมี้
จิตส านึกรับใชส้ังคม 
 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัชุมชน เป็นการร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งใน 3 ระดบั ประกอบดว้ย
ระดบัชุมชนโดยรอบวทิยาลยั  ระดบัจงัหวดันครนายก และระดบัภาคตะวนัออกท่ีครอบคลุมยทุธศาสตร์ชาติ 
ตามแผนยทุธศาสตร์ 20 ปี ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของวทิยาลยั 
 
ยุทธศาสตร์การบริการวชิาการ 
 วทิยาลยันานาชาติเซนตเ์ทเรซา ก าหนดยทุธศาสตร์การบริการวชิาการ  1 ยทุธศาสตร์ คือ  
ยทุธศาสตร์  พฒันาศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นวชิาการ/วชิาชีพ และภาษาองักฤษ  เพื่อการสร้างคุณภาพชีวติท่ีดี
ใหก้บัชุมชน   ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์  ดงัน้ี 

กลยทุธ ์1  พฒันาความเช่ียวชาญดา้นวชิาการ/วชิาชีพ และภาษาองักฤษท่ีใหบ้ริการ 
แก่สังคมอยา่งย ัง่ยนื 

กลยทุธ ์2  บูรณาการการเรียนการสอน การวจิยั และการบริการทางวชิาการตามความ 
เช่ียวชาญ เพื่อการพฒันาพื้นท่ีเป้าหมายสู่การเป็นพื้นท่ีคุณภาพชีวติท่ีดี 

  
ข้อเสนอแนะจากการด าเนินการในปีการศึกษา 2562 
 1.ขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการบริการทางวชิาการ  

   จากการด าเนินการในปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการบริการทางวชิาการ มีความเห็น 2 ประเด็น 
คือ 1) ควรขยายพื้นท่ีในการด าเนินการ ใหค้รอบคลุมการบริการใน 3 ระดบัคือ ระดบัโดยรอบท่ีตั้งวทิยาลยั 
ระดบัจงัหวดั และระดบัภูมิภาค  2) ควรเพิ่มการบริการทางวชิาการเฉพาะเจาะจง แบบมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 
 2.ขอ้เสนอแนะจากสภาวชิาการ 

   จากการท่ีคณะกรรมการบริการทางวชิาการ  รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา 2562 เสนอ
ต่อ สภาวชิาการ สภาวชิาการมีความเห็นดงัน้ี  1) การขยายพื้นท่ีในการด าเนินการ ใหค้รอบคลุมการบริการ
ใน 3 ระดบัคือ ระดบัโดยรอบท่ีตั้งวทิยาลยั ระดบัจงัหวดั และระดบัภูมิภาค ควรสอดคลอ้งกบับริบทของ
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วทิยาลยั  2) การเพิ่มบริการทางวชิาการเฉพาะเจาะจง แบบมีรายไดเ้พิ่มข้ึน ควรใชค้วามเช่ียวชาญของ
บุคลากรในแต่ละคณะวชิา 

3.ขอ้เสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
   ผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการการ

บริการวชิาการ 2   ประเด็น คือ 1) ควรมีการจดัโครงการบริการวชิาการเพื่อหารายไดเ้พิ่มข้ึน และ 2)ควรน า
ผลจากการใหบ้ริการวชิาการมาบูรณาการเขา้กบัการเรียนการสอน และ/หรือการวจิยัใหม้ากข้ึน 

4.สรุปประเด็นขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการบริการทางวชิาการ สภาวชิาการ จากผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ท่ีจะน าไปพฒันา เพื่อจดัท าเป็นแผนบริการวชิาการ ปีการศึกษา 2563 

   4.1 ขยายพื้นท่ีในการด าเนินการ ใหค้รอบคลุมการบริการใน 3 ระดบัคือ ระดบัโดยรอบท่ีตั้ง
วทิยาลยั ระดบัจงัหวดั และระดบัภูมิภาค ควรสอดคลอ้งกบับริบทของวทิยาลยั 

   4.2 เพิ่มบริการทางวชิาการเฉพาะเจาะจง แบบมีรายไดเ้พิ่มข้ึน ควรใชค้วามเช่ียวชาญของบุคลากร
ในแต่ละคณะวชิา 

   4.3 น าผลจากการใหบ้ริการวชิาการมาบูรณาการเขา้กบัการเรียนการสอน และ/หรือการวจิยั 
 
วตัถุประสงค์ของแผนการบริการวชิาการ 
  วตัถุประสงคข์องการใหบ้ริการทางวชิาการ ในการพฒันาพื้นท่ีเป้าหมาย 
 1. เพื่อสร้างสุขภาวะท่ีดีใหก้บัผูสู้งอาย ุ 
 2.เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติท่ีดีใหก้บัชุมชน 
 
พืน้ทีเ่ป้าหมาย 
 1.ระดบัชุมชนโดยรอบท่ีตั้งวิทยาลยั  คือ พื้นท่ีในอ าเภอองครักษ ์จงัหวดันครนายก ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ
วทิยาลยันานาชาติเซนตเ์ทเรซา 

2.ระดบัจงัหวดั คือ พื้นท่ีในจงัหวดันครนายก  
3.ระดบัภูมิภาค คือ พื้นท่ีในภาคตะวนัออก 
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เป้าหมายการด าเนินการ 
1. เป้าหมายการด าเนินการบริการวชิาการแบบทัว่ไป  
การบริการวชิาการแบบทัว่ไป ใหก้บัชุมชน สังคม มีเป้าหมายและตวัช้ีวดัความส าเร็จตาม

วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
ท่ี วตัถุประสงค ์ ตวัช้ีวดัวตัถุประสงค ์ โครงการ ตวัช้ีวดัโครงการ 
1 พฒันาความเช่ียวชาญดา้น

วชิาการ/วชิาชีพ และ
ภาษาองักฤษท่ีใหบ้ริการแก่
สังคมอยา่งยัง่ยนื 

1.จ านวนชุมชนท่ีน าผลการบริการไป
พฒันาหรือประยกุตใ์ชใ้นชุมชน อย่างนอ้ย 
2 ชุมชน 

การใชภ้าษาองักฤษเพื่อ
การท่องเท่ียววิถีชุมชน 

ชุมชนสามารถส่ือสาร
ภาษาองักฤษกบั
นกัท่องเท่ียวแบบวถีิ
ชุมชนได ้

2 บูรณาการการเรียนการสอน
การวจิยัการบริการวชิาการ
ตามความเช่ียวชาญเพื่อการ
พฒันาพ้ืนท่ีเป้าหมายสู่การ
เป็นพ้ืนท่ีคุณภาพชีวติท่ีดี 

1.จ านวนชุมชนท่ีมีความส าเร็จในการน า
ผลการบริการไปใชป้ระโยชน์ สร้างความ
เขม้แขง็ใหก้บัชุมชน อยา่งนอ้ย 1 ชุมชน 
2.จ านวนคณะวชิาท่ี บูรณาการการเรียน
การสอนการวจิยัการบริการวชิาการอยา่ง
นอ้ย 2 คณะวชิา 

การสร้างสุขภาวะท่ีดีให้
ผูสู้งอาย ุ

1.ผูสู้งอายท่ีุเขา้ร่วม
โครงการมีสุขภาวะท่ีดี 
2.คณะวชิามีผลการวจิยั
ท่ีเกิดจากการบูรณาการ
การเรียนการสอนการ
วจิยัการบริการวชิาการ
อยา่งนอ้ย  1 เร่ือง/คณะ
วชิา 
 

2. เป้าหมายการด าเนินการบริการวชิาการแบบเฉพาะเจาะจงหรือไดรั้บการร้องขอแบบใหเ้ปล่า 
การบริการวชิาการแบบเฉพาะเจาะจงหรือไดรั้บการร้องขอ ใหก้บัชุมชน สังคม มีเป้าหมายและตวัช้ีวดั
ความส าเร็จตามวตัถุประสงค ์ ดงัน้ี 
ท่ี วตัถุประสงค ์ ตวัช้ีวดัวตัถุประสงค ์ โครงการ ตวัช้ีวดั 
1 พฒันาความเช่ียวชาญ

ดา้นวชิาการ/วชิาชีพ และ
ภาษาองักฤษท่ีใหบ้ริการ
แก่สังคมอยา่งยัง่ยนื 

1.จ านวนชุมชนท่ีน าผลการบริการ
ไปพฒันาหรือประยกุตใ์ชใ้นชุมชน 
อยา่งนอ้ย 2 ชุมชน 

1.การพฒันา
ภาษาองักฤษส าหรับครู 

1.จ านวนครูและโรงเรียนท่ีไดรั้บ
การพฒันาการสอนภาษาองักฤษ 
อยา่งนอ้ย 20 คน ไม่นอ้ยกวา่ 4 
โรงเรียน 
2.ผลการสอบกลุ่มสาระ
ภาษาองักฤษของนกัเรียนแต่ละ
โรงเรียนเพ่ิมสูงข้ึน 

2 บูรณาการการเรียนการ
สอนการวจิยัการบริการ
วชิาการตามความ
เช่ียวชาญเพ่ือการพฒันา
พ้ืนท่ีเป้าหมายสู่การเป็น
พ้ืนท่ีคุณภาพชีวติท่ีดี 

1.จ านวนชุมชนท่ีมีความส าเร็จใน
การน าผลการบริการไปใช้
ประโยชน์ สร้างความเขม้แขง็ใหก้บั
ชุมชน อยา่งนอ้ย 1 ชุมชน 
2.จ านวนคณะวชิาท่ี บูรณาการการ
เรียนการสอนการวจิยัการบริการ
วชิาการอยา่งนอ้ย 2 คณะวชิา 

1.การบริหารจดัการ
ท่องเท่ียวชุมชน 
 

1.ชุมชนจดัการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมได ้อยา่งนอ้ย 1 ชุมชน 
2.มีผลการวจิยัจากการบูรณาการ
อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง 

2.การพฒันาคุณภาพ
ชีวิตผูสู้งอาย ุในศูนย์
ดูแลผูสู้งอาย ุ

1.ผูสู้งอาย ุในศูนยดู์แลผูสู้งอายมีุ
คุณภาพชีวิตดี อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
2.มีผลการวจิยัจากการบูรณาการ
อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง 
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3. เป้าหมายการด าเนินการบริการวชิาการแบบเฉพาะเจาะจงหรือไดรั้บการร้องขอแบบมีรายได้ 
การบริการวชิาการแบบเฉพาะเจาะจงหรือไดรั้บการร้องขอ ใหก้บัชุมชน สังคม มีเป้าหมายและตวัช้ีวดั
ความส าเร็จตามวตัถุประสงค ์ ดงัน้ี 
ท่ี วตัถุประสงค ์ ตวัช้ีวดัวตัถุประสงค ์ โครงการ ตวัช้ีวดั 
1 พฒันาความเช่ียวชาญ

ดา้นวชิาการ/วชิาชีพ และ
ภาษาองักฤษท่ีใหบ้ริการ
แก่สังคมอยา่งยัง่ยนื 

1.จ านวนศูนยค์วามเป็นเลิศท่ี
ใหบ้ริการชุมชน อยา่งนอ้ย 1 ศูนย ์
2.จ านวนเครือข่ายท่ีร่วมใหบ้ริการ
ทางวชิาการ ในการพฒันาพ้ืนท่ี
เป้าหมาย อยา่งนอ้ย 3 เครือข่าย 

1.ศูนยอ์บรม
หลกัสูตรผูช่้วย
พยาบาล 

สถานบริการ/บริบาลผูป่้วยและ
ผูสู้งอายไุดรั้บผูช่้วยพยาบาลเขา้
ท างานมีความพึงพอใจในระดบัดี 

2.ศูนยพ์ฒันาและ
ทดสอบทางดา้น
ภาษาองักฤษ 

สถาบนัการศึกษาท่ีเขา้รับบริการ
พฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษมี
ความพึงพอใจในระดบัดี 

3.ศูนยพ์ฒันาPLC
วิชาชีพครู 

หน่วยงานท่ีส่งบุคลากรเขา้รับการ
พฒันา มีความพึงพอใจในระดบัดี 

 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ผลท่ีจะไดรั้บจากการบริการวชิาการ มีดงัน้ี 
 1. วทิยาลยัมีการน าองคค์วามรู้ตามความเช่ียวชาญ ถ่ายทอดสู่ชุมชน ผา่นกระบวนการท ากิจกรรม
ของนกัศึกษาและคณาจารย ์ และน าผลท่ีไดจ้ากการปฏิบติัในชุมชน มาพฒันาให้เกิดเป็นองคค์วามรู้ใหม่ 
ผา่นกระบวนการ วจิยั เพื่อพฒันาการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามบริบทของสังคมไทย 
 2. ชุมชน สังคม สาธารณะท่ีไดรั้บการบริการวชิาการ สามารถน าความรู้ไปพฒันา หรือเป็นส่วน
หน่ึงในการต่อยอด หรือสร้างประโยชน์ ต่อการพฒันาคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 
 3. ชุมชน สังคม ท่ีร้องขอให้บริการในเฉพาะกรณี ไดรั้บประโยชน์จากการพฒันา ในลกัษณะการ
เพิ่มคุณค่า ทั้งท่ีคิดเป็นมูลค่า และหรือไม่คิดเป็นมูลค่า  
 4. ร่วมกนักบัชุมชน สังคม และเครือข่ายการพฒันาฯ สร้างการพฒันาพืน้ที่เป้าหมายสู่การเป็นเขต
พืน้ทีคุ่ณภาพชีวติทีด่ี 


