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โครงการบริการทางวิชาการ ฝึกอบรม 

หลกัสูตรด้านการวางแผน การวิจยัและการประเมิน เพื่อเพ่ิมขีดสมรรถนะขององคก์ร 
ปีการศึกษา  2560-2565 

1. ช่ืองานและโครงการ 
1.1 ช่ือโครงการ       โครงการบรกิารทางวชิาการ ฝึกอบรมหลกัสตูรดา้นการวางแผน การวจิยั 

     และการประเมนิ เพือ่เพิม่ขดีสมรรถนะขององคก์ร   
     วทิยาลยันานาชาตเิซนตเ์ทเรซา 

1.2 ลกัษณะโครงการ     เป็นโครงการใหม่ ด าเนินการภายใตก้รอบภารกจิของวทิยาลยัในดา้น 
                                บรกิารทางวชิาการแก่สงัคม เป็นโครงการทีเ่น้นการสรา้งทมีงานเชีย่วชาญ 
                                เฉพาะทางและใหบ้รกิารฝึกอบรมหลกัสตูรดา้นการวางแผน การวจิยัและ 
                                การประเมนิเพือ่การพฒันาหรอืเพิม่ขดีสมรรถนะขององคก์ร ทีห่ลากหลาย 
                                 ส าหรบักลุ่มเป้าหมายคอืผูบ้รหิารและบุคลากรในหน่วยบรกิารทางสงัคม

หรอื 
                                 ภาคธุรกจิทตีอ้งการพฒันาความรูด้า้นการวางแผน การนิเทศ การก ากบั 
                                 ตดิตามงาน การวจิยัและและการประเมนิ เพือ่สนบัสนุนงานหรอืเพิม่ขดี 
                                 สมรรถนะขององคก์ร 
 

2. โครงการน้ีอยู่ในแผนงาน บรกิารทางวชิาการ 

3. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ คณะศึกษาศาสตร ์วิทยาลยันานาชาติเซนต์เทเรซา 

4. ท่ีตัง้โครงการ  อาคารบรหิาร วทิยาลยันานาชาตเิซนตเ์ทเรซา  
  คลอง 14 ต.บงึสาน  อ.องคร์กัษ์ จ.นครนายก 26120 

5. ระยะเวลาด าเนินการ          มถิุนายน 2560-พฤษภาคม 2565 

6. ความเป็นมา หลกัการและเหตุผล  

วทิยาลยันานาชาตเิซนตเ์ทเรซา เป็นสถาบนัอุดมศกึษา ตัง้อยู่ที ่ต าบลบงึสาน  ถนนรงัสติ-
นครนายก(คลอง 14)  อ.องคร์กัษ์ จ.นครนายก  วทิยาลยัไดเ้ปิดสอนในหลกัสตูรนานาชาต ิและหลกัสตูร
ภาษาไทยทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล  โดยวทิยาลยัมภีารกจิครอบคลุมทัง้ดา้นการจดัการเรยีนการ
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สอน  การวจิยั-สรา้งองคค์วามรูใ้นศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง  การบรกิารทางวชิาการแก่ทอ้งถิน่ ภูมภิาคและ
ประเทศ  รวมทัง้การท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 

ปัจจุบนั วทิยาลยัไดข้ยายการจดัการศกึษาเป็น 5 คณะ ประกอบดว้ย คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คณะบรหิารธุรกจิ  คณะพยาบาลศาสตร ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะศกึษาศาสตร ์
โดยจดัการศกึษาทัง้ระดบัปรญิญาตร ีและระดบับณัฑติศกึษา(ประกาศนียบตัรบณัฑติ  ปรญิญาโท และ
ปรญิญาเอก) 

จากประสบการณ์ในการจดัการศกึษาทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ มาเป็นระยะเวลายาวนาน  
คณาจารยข์องมหาวทิยาลยัจงึมปีระสบการณ์และมคีวามเชีย่วชาญในหลากสาขาวชิา  ในการนี้ เพือ่
ประโยชน์ต่อองคก์รในทอ้งถิน่  ในภูมภิาค องคก์รวชิาการทัว่ไปในประเทศไทย หรอืในภูมภิาคอาเซยีน 
วทิยาลยัจงึไดจ้ดัโครงการบรกิารทางวชิาการในครัง้นี้ขึน้ ซึง่นอกจากจะเป็นการบรกิารทางวชิาการส าหรบั
ผูส้นใจทัว่ไปแลว้ ยงัจะเปิดโอกาสใหก้บัองคก์รเครอืขา่ยของวทิยาลยัเป็นการเฉพาะดว้ย ทัง้นี้ ในเบือ้งตน้
จะเน้นหลกัสตูรฝึกอบรมดา้นการวางแผน การก ากบัตดิตาม และการประเมนิผล เป็นส าคญั 

7.  วตัถปุระสงค ์  
7.1 ใหบ้รกิารค าปรกึษาและความรูท้างดา้นการวางแผน การวจิยัและการประเมนิใหก้บัชุมชน

และสงัคม โดยส่งเสรมิให้มทีีมงาน-อาจารย์ที่มคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อเป็นที่ปรกึษาแก่บุคลากร
หรอืองคก์รดา้นการพฒันาสงัคม การศกึษา หรอืองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง ในทอ้งถิน่และภูมภิาค 

7.2  ใหบ้รกิารพฒันาบุคลากรประจ าการหรอืผูส้นใจ ดว้ยการจดัอบรมหลกัสูตรระยะสัน้-ระยาว 
หรอือบรมหลกัสูตรประกาศนียบตัรเฉพาะทาง ทีห่ลากหลาย โดยใชท้รพัยากรทัง้จากภายในและภายนอก
วทิยาลยั 

8. ขอบเขตของหลกัสูตร  
 การฝึกอบรม หลกัสตูรดา้นการวางแผน การวจิยัและประเมนิเพือ่เพิม่ขดีสมรรถนะขององคก์รฯ ใน

ทีน่ี้  
ก าหนดขอบเขตหลกัสตูรฝึกอบรมทีส่ าคญั 8  หลกัสตูร  ประกอบดว้ย 

01 หลกัสตูร การออกแบบและจดัท าแผนยุทธศาสตรข์ององคก์ร 
02 หลกัสตูร การก ากบั ตดิตาม และการนิเทศงานในองคก์ร 
03 หลกัสตูร การวจิยัและพฒันานวตักรรมดา้นการบรหิารจดัการองค์กรบรกิารทางสงัคม 
04 หลกัสตูร การวจิยัและพฒันานวตักรรมดา้นการบรหิารจดัการองคก์รทางการศกึษา 
05 หลกัสตูร การประเมนิยุทธศาสตร ์นโยบาย แผนงานและโครงการ 
06 หลกัสตูร การวเิคราะหค์วามเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความเสีย่ง และความคุม้ค่าของ

โครงการ 
07 หลกัสตูร การพฒันาเครื่องมอืเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพือ่การวจิยัและประเมนิ 
08 หลกัสตูร การใชส้ถติเิพือ่การวจิยัทางสงัคมศาสตร์ 
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            09  การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
   10  การออกแบบการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน(PBL) 
            11.  การออกแบบกาสรเรยีนรูแ้บบบูรณาการกบังานประจ า(WIL) 
            12.  การบนัทกึขอ้ตกลงการปฏบิตังิานแบบครเูชีย่วชาญ(PA) 
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9. ขอบเขตเน้ือหาของหลกัสูตร กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาในการอบรม และอตัราค่าลงทะเบียน 

รหสั-ช่ือหลกัสูตร ขอบเขตเน้ือหา กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวล
า 

ค่าลงทะเบยีน 

(บาท) 
01 กลยุทธก์ารออกแบบและจดัท า
แผนยุทธศาสตรข์ององคก์ร 

แนวคดิเกีย่วกบัแผนยุทธศาสตร ์หลกัการและแนวปฏบิตัใินการจดัท า 
แผนในองคก์รยุคใหม ่กรณีศกึษาแผนยุทธศาสตรอ์งคก์รทางสงัคม  
ฝึกปฏบิตัอิอกแบบและจดัท าแผนยุทธศาสตร ์

นักบรหิารระดบัตน้  
ระดบักลาง ผูร้บัผดิชอบ 
งานแผนและประเมนิผลขององคก์ร 

3 วนั 3,000 

02 เทคนิคการก ากบั ติดตาม และ
นิเทศงานในองคก์ร 

แนวคดิเกีย่วกบัการก ากบั ตดิตามและนิเทศงาน  เทคนิคการก ากบั 
ตดิตามและนิเทศงาน  ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ การประเมนิผล 
และรบัรองมาตรฐานการด าเนินงานขององคก์ร 
  

นักบรหิาร ผูน้ิเทศงาน  รบัผดิชอบ 
งานแผน ประเมนิผล และจดัการ 
ความรูใ้นองคก์ร 

2 วนั 2,500 

03 การวิจยัและพฒันานวตักรรม
ส าหรบัองคก์รบริการทางสงัคม 

แนวคดิเกีย่วกบัการวจิยัและพฒันานวตักรรมส าหรบัองคก์รยุคใหม่   
การออกแบบวจิยัและพฒันานวตักรรม กรณีศกึษานวตักรรมเพือ่การ 
พฒันางานขององคก์ร  แนวปฏบิตัใินการสรา้งเครื่องมอืวจิยั เกบ็ 
รวบรวมมขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลูและเขยีนรายงานการวจิยั และการใช ้

   นวตักรรมเพื่อการพฒันางาน 

นักบรหิาร นักพฒันางาน   
นักวชิาการ หรอืผูร้บัผดิชอบงานดา้น
การวจิยัและพฒันาในองคก์ร หรอืผู้
ประสงคจ์ะพฒันานวตักรรมเพื่อเป็น
ผลงานทางวชิาการ 

3 วนั 3,000 

04 การวิจยัและพฒันานวตักรรม
ส าหรบัองคก์รทางการศึกษา 

แนวคดิเกีย่วกบัการวจิยัและพฒันานวตักรรมส าหรบัองคก์ร 
ทางการศกึษายุคใหม ่ การออกแบบวจิยัและพฒันานวตักรรม  
กรณีศกึษานวตักรรมเพื่อการพฒันางานขององคก์รทางการศกึษา  
แนวปฏบิตัใินการสรา้งเครื่องมอืวจิยั เกบ็รวบรวมขอ้มูล  
ประมวลผลและเขยีนรายงานการวจิยัและพฒันานวตักรรม  
ทางการศกึษาและการใชน้วตักรรมเพื่อการพฒันางาน 

นักบรหิารการศกึษา คร-ูอาจารย ์
นักวชิาการในหน่วยงานทาง 
การศกึษา/สถานศกึษา หรอื 
ผูร้บัผดิชอบงานดา้นการวจิยัและ 
พฒันาของหน่วยงาน 

3 วนั 3,000 
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ช่ือหลกัสูตร ขอบเขตเน้ือหา กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวล
า 

ค่าลงทะเบยีน 
(บาท) 

05 การประเมินยทุธศาสตร ์นโยบาย 
แผนงานและโครงการ 

แนวคดิเกีย่วกบัการประเมนิส าหรบัองคก์รยคุใหม่  หลกัการและ 
นวตักรรมการประเมนิ แบบจ าลองการประเมนิ  การออกแบบประเมนิ 
กรณีศกึษาการประเมนิในองคก์รยุคใหม่   แนวปฏบิตัใินการสรา้ง 
เครื่องมอื  เกบ็รวบรวมขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลู เขยีนรายงานการ 
ประเมนิ  และการน าผลประเมนิไปใชเ้พื่อการพฒันางาน 

นักบรหิารระดบัตน้  
ระดบักลาง ผูร้บัผดิชอบ 
งานแผนและประเมนิผล 
ขององคก์ร นักวชิาการหรอื 
ผูส้นใจทัว่ไป 

3 วนั 3,000 

06 การวิเคราะห์ความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ ความเส่ียง และความคุ้มคา่
ของโครงการ 

แนวคดิเกีย่วกบัการการวเิคราะหค์วามเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
ความเสีย่ง และความคุม้ค่าของโครงการ  เทคนิคการประเมนิความ 
เหมาะสม ความเป็นไปได ้ความเสีย่ง และความคุม้ค่าของโครงการ  
ฝึกปฏบิตัวิเิคราะห์ร่างโครงการ  ทฤษฎกีารตดัสนิใจเลอืก-อนุมตั ิ
โครงการ 

นักบรหิาร  ผูร้บัผดิชอบงานแผน 
และประเมนิผล  นักวเิคราะห ์
นโยบายและแผน นักวชิาการหรอื 
ผูส้นใจทัว่ไป 

3 วนั 3,000 

07 การพฒันาเคร่ืองมือเกบ็รวบรวม
ข้อมูลเพื่อการวิจยัและประเมิน 

ประเภทของเครื่องมอืเพื่อการวจิยัและประเมนิ  เทคนิคการพฒันา 
เครื่องมอืเกบ็รวบรวมขอ้มลู  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื และฝึก 
ปฏบิตัสิรา้งเครื่องมอื 

คร ูอาจารย ์นักวชิาการ หรอื 
ผูส้นใจทัว่ไป 

3 วนั 3,000 

08 การใช้สถิติเพื่อการวิจยัทาง
สงัคมศาสตร ์

หลกัการในการเลอืกใชส้ถติเิพื่อการวจิยั  ประเภทของสถติเิพื่อการวจิยั 
ฝึกปฏบิตัเิลอืกใชส้ถติ ิวเิคราะหข์อ้มลูและแปลผล 

คร ูอาจารย ์นักวชิาการ หรอื 
ผูส้นใจทัว่ไป 

3 วนั 3,000 

09 การพฒันาระบบประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา 

แนวคดิเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพ  การออกแบบระบบประกนั 
คุณภาพภายในสถานศกึษา  การก าหนดมาตรฐานและตวับ่งชี ้  
การประเมนิผลภายใน การจดัท ารายงานการประเมนิตนเอง และ  
การพฒันาระบบฐานขอ้มลูเพื่อรองรบัระบบประกนัคุณภาพภายใน 

คร ูอาจารย ์ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
 ผูร้บัผดิชอบงานประกนัคุณภาพ 
ภายในขององคก์ร 

2 วนั 2,500 

10  การออกแบบการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน(PBL) 

แนวคดิและแนวปฏบิตัใินการออกแบบการจดัการเรยีนรู ้ การเลอืก 
สถานการณ์ปัญหา  การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นการใช ้

ครผููส้อน  ศกึษานิเทศก ์ 2 วนั 2,500 



โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรดา้นการวางแผน วิจยัและประเมินผล ๖ 

 

 

 

             ปัญหาในสถานการณ์ชวีติจรงิเป็นฐานในการจดัการเรยีนรู ้และแนวทาง 
การประเมนิผลการจดัการเรยีนรู ้

11. การออกแบบกาสรเรียนรู้แบบ
บูรณาการกบังานประจ า(WIL) 
 

แนวคดิและแนวปฏบิตัใินการออกแบบการจดัการเรยีนรู ้ การออกแบบ 
โครงงานแบบบูรณาการประจ าภาคเรยีน การจดัท าแผนจดัการเรยีนรู ้ 
การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นการบูรณาการกบังานประจ า 
หรอืเนินการปฏบิตัใินชวีติจรงิ และแนวทางการประเมนิผลการจดัการ 
เรยีนรู ้

ครผููส้อน  ศกึษานิเทศก ์ 2 วนั 2,500 

12. การบนัทึกขอ้ตกลงการปฏิบติังาน
แบบครเูช่ียวชาญ(PA) 

หลกัการและแนวปฏบิตัใินระบบ PA   แนวทางการจดัท าบนัทกึ 
ขอ้ตกลงการปฏบิตังิาน   การเขยีนขอ้ตกลงใหส้ะทอ้น การรเิริม่  
สรา้งสรรค ์การพฒันางานใหเ้ป็นแบบอย่างและสะทอ้นความสามารถใน 
การนิเทศผูอ้ื่น  หรอืการเป็นผูน้ าทางวชิาการ 

ครผููส้อน  ศกึษานิเทศก ์ 2 วนั 2,500 

 
หมายเหตุ   

1. หลกัสตูรทัง้ 12 รายการ สามารถปรบัเป็นหลกัสตูร 1-2 วนั ตามความตอ้งการเฉพาะของหน่วยงานทีร่อ้งขอ 
2. สถานศกึษาในเครอืข่ายพฒันาวชิาชพีของคณะศกึษาศาสตร ์สามารถเลอืกสง่บุคลากรเขา้รบัการอบรมไดฟ้รี ปีการศกึษาละ 2 หลกัสตูร ๆ ละ 2 คน 
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10. ก าหนดการอบรม  
 10.1 จดัอบรมตามแผนปกต ิหลกัสตูรละ 2 รุ่น  รุ่นละ 15-40 คน   
 10.2 อบรมเชงิปฏบิตักิารแบบนิเทศภายใน ส าหรบักลุ่มย่อย 5-10 คน 
 10.3 อบรมตามค าขอของหน่วยงาน โดยปรบัวนั-เวลา ตามความตอ้งการของหน่วยงาน  

 
11. งบประมาณ : ใชง้บประมาณค่าลงทะเบยีนจากผูเ้ขา้รบัการอบรม โดยบรหิารจดัการงบประมาณแบบเลีย้ง

ตนเอง โดยจดัการงบประมาณตามระเบยีบของวทิยาลยันานาชาตเิซนตเ์ทเรซา 
 
12. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 12.1 เป็นการใชท้รพัยากรของวทิยาลยัใหคุ้ม้ค่า-มปีระสทิธภิาพ สรา้งมลูค่าเพิม่ดา้นทรพัยากรของ

วทิยาลยั คอืหอ้งประชุม-สมัมนา และคณาจารยท์ี่มคีวามเชีย่วชาญเฉพาะทาง 
 12.2 สรา้งชื่อเสยีงและรายไดข้องวทิยาลยัจากงานบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม 
 12.3 วทิยาลยัไดแ้สดงบทบาทในการบรกิารทางวชิาการทีม่คีวามหลากหลาย ทีเ่ป็นประโยชน์ ตรงตาม

ความตอ้งการของสงัคม เป็นหลกัในทอ้งถิน่หรอืในภูมภิาค 
 12.4 วทิยาลยัมโีอกาสในการสรา้งเครอืขา่ยในการร่วมพฒันางานวชิาการกบัหน่วยงานบรกิารทางสงัคม

ทัง้ในทอ้งถิน่ ในภูมภิาค  ในประเทศ หรอืในภูมภิาคอาเซยีน 
 


