โครงการฝึ กอบรมหลักสู ตรด้านการวางแผน วิจยั และประเมินผล ๑

โครงการบริ การทางวิ ชาการ ฝึ กอบรม
หลักสูตรด้านการวางแผน การวิ จยั และการประเมิ น เพื่อเพิ่ มขีดสมรรถนะขององค์กร
ปี การศึกษา 2560-2565
1. ชื่องานและโครงการ
1.1 ชื่อโครงการ

โครงการบริการทางวิชาการ ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการวางแผน การวิจยั
และการประเมิน เพือ่ เพิม่ ขีดสมรรถนะขององค์กร
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
1.2 ลักษณะโครงการ เป็ นโครงการใหม่ ดาเนินการภายใต้กรอบภารกิจของวิทยาลัยในด้าน
บริการทางวิชาการแก่สงั คม เป็ นโครงการทีเ่ น้นการสร้างทีมงานเชีย่ วชาญ
เฉพาะทางและให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการวางแผน การวิจยั และ
การประเมินเพือ่ การพัฒนาหรือเพิม่ ขีดสมรรถนะขององค์กร ทีห่ ลากหลาย
สาหรับกลุ่มเป้ าหมายคือผูบ้ ริหารและบุคลากรในหน่วยบริการทางสังคม
หรือ
ภาคธุรกิจทีตอ้ งการพัฒนาความรูด้ า้ นการวางแผน การนิเทศ การกากับ
ติดตามงาน การวิจยั และและการประเมิน เพือ่ สนับสนุนงานหรือเพิม่ ขีด
สมรรถนะขององค์กร

2. โครงการนี้ อยู่ในแผนงาน บริการทางวิชาการ
3. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ

คณะศึกษาศาสตร์ วิ ทยาลัยนานาชาติ เซนต์เทเรซา

4. ที่ตงั ้ โครงการ

อาคารบริหาร วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
คลอง 14 ต.บึงสาน อ.องค์รกั ษ์ จ.นครนายก 26120

5. ระยะเวลาดาเนิ นการ

มิถุนายน 2560-พฤษภาคม 2565

6. ความเป็ นมา หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เป็ นสถาบันอุดมศึกษา ตัง้ อยู่ท่ี ตาบลบึงสาน ถนนรังสิตนครนายก(คลอง 14) อ.องค์รกั ษ์ จ.นครนายก วิทยาลัยได้เปิ ดสอนในหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร
ภาษาไทยทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับสากล โดยวิทยาลัยมีภารกิจครอบคลุมทัง้ ด้านการจัดการเรียนการ

โครงการฝึ กอบรมหลักสู ตรด้านการวางแผน วิจยั และประเมินผล ๒

สอน การวิจยั -สร้างองค์ความรูใ้ นศาสตร์ทเ่ี กีย่ วข้อง การบริการทางวิชาการแก่ทอ้ งถิน่ ภูมภิ าคและ
ประเทศ รวมทัง้ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ปั จจุบนั วิทยาลัยได้ขยายการจัดการศึกษาเป็ น 5 คณะ ประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์
โดยจัดการศึกษาทัง้ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา(ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)
จากประสบการณ์ในการจัดการศึกษาทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ มาเป็ นระยะเวลายาวนาน
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยจึงมีประสบการณ์และมีความเชีย่ วชาญในหลากสาขาวิชา ในการนี้ เพือ่
ประโยชน์ต่อองค์กรในท้องถิน่ ในภูมภิ าค องค์กรวิชาการทัวไปในประเทศไทย
่
หรือในภูมภิ าคอาเซียน
วิทยาลัยจึงได้จดั โครงการบริการทางวิชาการในครัง้ นี้ขน้ึ ซึง่ นอกจากจะเป็ นการบริการทางวิชาการสาหรับ
ผูส้ นใจทัวไปแล้
่
ว ยังจะเปิ ดโอกาสให้กบั องค์กรเครือข่ายของวิทยาลัยเป็ นการเฉพาะด้วย ทัง้ นี้ ในเบือ้ งต้น
จะเน้นหลักสูตรฝึกอบรมด้านการวางแผน การกากับติดตาม และการประเมินผล เป็ นสาคัญ
7. วัตถุประสงค์
7.1 ให้บริการคาปรึกษาและความรูท้ างด้านการวางแผน การวิจยั และการประเมินให้กบั ชุมชน
และสังคม โดยส่งเสริมให้มที ีมงาน-อาจารย์ท่มี คี วามเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อเป็ นที่ปรึกษาแก่บุคลากร
หรือองค์กรด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา หรือองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง ในท้องถิน่ และภูมภิ าค
7.2 ให้บริการพัฒนาบุคลากรประจาการหรือผูส้ นใจ ด้วยการจัดอบรมหลักสูตรระยะสัน้ -ระยาว
หรืออบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทาง ทีห่ ลากหลาย โดยใช้ทรัพยากรทัง้ จากภายในและภายนอก
วิทยาลัย
8. ขอบเขตของหลักสูตร
การฝึกอบรม หลักสูตรด้านการวางแผน การวิจยั และประเมินเพือ่ เพิม่ ขีดสมรรถนะขององค์กรฯ ใน
ทีน่ ้ี
กาหนดขอบเขตหลักสูตรฝึกอบรมทีส่ าคัญ 8 หลักสูตร ประกอบด้วย
01 หลักสูตร การออกแบบและจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
02 หลักสูตร การกากับ ติดตาม และการนิเทศงานในองค์กร
03 หลักสูตร การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการองค์กรบริการทางสังคม
04 หลักสูตร การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการองค์กรทางการศึกษา
05 หลักสูตร การประเมินยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงานและโครงการ
06 หลักสูตร การวิเคราะห์ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความเสีย่ ง และความคุม้ ค่าของ
โครงการ
07 หลักสูตร การพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ การวิจยั และประเมิน
08 หลักสูตร การใช้สถิตเิ พือ่ การวิจยั ทางสังคมศาสตร์

โครงการฝึ กอบรมหลักสู ตรด้านการวางแผน วิจยั และประเมินผล ๓

09 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10 การออกแบบการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน(PBL)
11. การออกแบบกาสรเรียนรูแ้ บบบูรณาการกับงานประจา(WIL)
12. การบันทึกข้อตกลงการปฏิบตั งิ านแบบครูเชีย่ วชาญ(PA)

โครงการฝึ กอบรมหลักสู ตรด้านการวางแผน วิจยั และประเมินผล ๔

9. ขอบเขตเนื้ อหาของหลักสูตร กลุ่มเป้ าหมาย ระยะเวลาในการอบรม และอัตราค่าลงทะเบียน
รหัส-ชื่อหลักสูตร
01 กลยุทธ์การออกแบบและจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
02 เทคนิ คการกากับ ติ ดตาม และ
นิ เทศงานในองค์กร

03 การวิ จยั และพัฒนานวัตกรรม
สาหรับองค์กรบริการทางสังคม

04 การวิ จยั และพัฒนานวัตกรรม
สาหรับองค์กรทางการศึกษา

ขอบเขตเนื้ อหา

กลุ่มเป้ าหมาย

ระยะเวล ค่าลงทะเบียน
า
(บาท)

แนวคิดเกีย่ วกับแผนยุทธศาสตร์ หลักการและแนวปฏิบตั ใิ นการจัดทา
แผนในองค์กรยุคใหม่ กรณีศกึ ษาแผนยุทธศาสตร์องค์กรทางสังคม
ฝึกปฏิบตั อิ อกแบบและจัดทาแผนยุทธศาสตร์
แนวคิดเกีย่ วกับการกากับ ติดตามและนิเทศงาน เทคนิคการกากับ
ติดตามและนิเทศงาน ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ การประเมินผล
และรับรองมาตรฐานการดาเนินงานขององค์กร

นักบริหารระดับต้น
ระดับกลาง ผูร้ บั ผิดชอบ
งานแผนและประเมินผลขององค์กร
นักบริหาร ผูน้ ิเทศงาน รับผิดชอบ
งานแผน ประเมินผล และจัดการ
ความรูใ้ นองค์กร

3 วัน

3,000

2 วัน

2,500

แนวคิดเกีย่ วกับการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมสาหรับองค์กรยุคใหม่
การออกแบบวิจยั และพัฒนานวัตกรรม กรณีศกึ ษานวัตกรรมเพือ่ การ
พัฒนางานขององค์กร แนวปฏิบตั ใิ นการสร้างเครื่องมือวิจยั เก็บ
รวบรวมมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลและเขียนรายงานการวิจยั และการใช้
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน
แนวคิดเกีย่ วกับการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมสาหรับองค์กร
ทางการศึกษายุคใหม่ การออกแบบวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
กรณีศกึ ษานวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานขององค์กรทางการศึกษา
แนวปฏิบตั ใิ นการสร้างเครื่องมือวิจยั เก็บรวบรวมข้อมูล
ประมวลผลและเขียนรายงานการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษาและการใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน

นักบริหาร นักพัฒนางาน
นักวิชาการ หรือผูร้ บั ผิดชอบงานด้าน
การวิจยั และพัฒนาในองค์กร หรือผู้
ประสงค์จะพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็ น
ผลงานทางวิชาการ
นักบริหารการศึกษา ครู-อาจารย์
นักวิชาการในหน่วยงานทาง
การศึกษา/สถานศึกษา หรือ
ผูร้ บั ผิดชอบงานด้านการวิจยั และ
พัฒนาของหน่วยงาน

3 วัน

3,000

3 วัน

3,000

โครงการฝึ กอบรมหลักสู ตรด้านการวางแผน วิจยั และประเมินผล ๕

ชื่อหลักสูตร
05 การประเมิ นยุทธศาสตร์ นโยบาย
แผนงานและโครงการ

06 การวิ เคราะห์ความเหมาะสม ความ
เป็ นไปได้ ความเสี่ยง และความคุ้มค่า
ของโครงการ

07 การพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อการวิ จยั และประเมิน
08 การใช้สถิ ติเพื่อการวิ จยั ทาง
สังคมศาสตร์
09 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

10 การออกแบบการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็ นฐาน(PBL)

ระยะเวล ค่าลงทะเบียน
(บาท)
า

ขอบเขตเนื้ อหา

กลุ่มเป้ าหมาย

แนวคิดเกีย่ วกับการประเมินสาหรับองค์กรยุคใหม่ หลักการและ
นวัตกรรมการประเมิน แบบจาลองการประเมิน การออกแบบประเมิน
กรณีศกึ ษาการประเมินในองค์กรยุคใหม่ แนวปฏิบตั ใิ นการสร้าง
เครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล เขียนรายงานการ
ประเมิน และการนาผลประเมินไปใช้เพื่อการพัฒนางาน
แนวคิดเกีย่ วกับการการวิเคราะห์ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้
ความเสีย่ ง และความคุม้ ค่าของโครงการ เทคนิคการประเมินความ
เหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความเสีย่ ง และความคุม้ ค่าของโครงการ
ฝึกปฏิบตั วิ เิ คราะห์ร่างโครงการ ทฤษฎีการตัดสินใจเลือก-อนุมตั ิ
โครงการ
ประเภทของเครื่องมือเพื่อการวิจยั และประเมิน เทคนิคการพัฒนา
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และฝึก
ปฏิบตั สิ ร้างเครื่องมือ
หลักการในการเลือกใช้สถิตเิ พื่อการวิจยั ประเภทของสถิตเิ พื่อการวิจยั
ฝึกปฏิบตั เิ ลือกใช้สถิติ วิเคราะห์ขอ้ มูลและแปลผล
แนวคิดเกีย่ วกับการประกันคุณภาพ การออกแบบระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา การกาหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้
การประเมินผลภายใน การจัดทารายงานการประเมินตนเอง และ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับระบบประกันคุณภาพภายใน
แนวคิดและแนวปฏิบตั ใิ นการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การเลือก
สถานการณ์ปัญหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้นการใช้

นักบริหารระดับต้น
ระดับกลาง ผูร้ บั ผิดชอบ
งานแผนและประเมินผล
ขององค์กร นักวิชาการหรือ
ผูส้ นใจทัวไป
่
นักบริหาร ผูร้ บั ผิดชอบงานแผน
และประเมินผล นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน นักวิชาการหรือ
ผูส้ นใจทัวไป
่

3 วัน

3,000

3 วัน

3,000

ครู อาจารย์ นักวิชาการ หรือ
ผูส้ นใจทัวไป
่

3 วัน

3,000

ครู อาจารย์ นักวิชาการ หรือ
ผูส้ นใจทัวไป
่
ครู อาจารย์ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ผูร้ บั ผิดชอบงานประกันคุณภาพ
ภายในขององค์กร

3 วัน

3,000

2 วัน

2,500

ครูผสู้ อน ศึกษานิเทศก์

2 วัน

2,500

โครงการฝึ กอบรมหลักสู ตรด้านการวางแผน วิจยั และประเมินผล ๖

11. การออกแบบกาสรเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับงานประจา(WIL)

12. การบันทึกข้อตกลงการปฏิ บตั ิ งาน
แบบครูเชี่ยวชาญ(PA)

ปั ญหาในสถานการณ์ชวี ติ จริงเป็ นฐานในการจัดการเรียนรู้ และแนวทาง
การประเมินผลการจัดการเรียนรู้
แนวคิดและแนวปฏิบตั ใิ นการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การออกแบบ
โครงงานแบบบูรณาการประจาภาคเรียน การจัดทาแผนจัดการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้นการบูรณาการกับงานประจา
หรือเนินการปฏิบตั ใิ นชีวติ จริง และแนวทางการประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้
หลักการและแนวปฏิบตั ใิ นระบบ PA แนวทางการจัดทาบันทึก
ข้อตกลงการปฏิบตั งิ าน การเขียนข้อตกลงให้สะท้อน การริเริม่
สร้างสรรค์ การพัฒนางานให้เป็ นแบบอย่างและสะท้อนความสามารถใน
การนิเทศผูอ้ ่นื หรือการเป็ นผูน้ าทางวิชาการ

ครูผสู้ อน ศึกษานิเทศก์

2 วัน

2,500

ครูผสู้ อน ศึกษานิเทศก์

2 วัน

2,500

หมายเหตุ
1. หลักสูตรทัง้ 12 รายการ สามารถปรับเป็ นหลักสูตร 1-2 วัน ตามความต้องการเฉพาะของหน่วยงานทีร่ อ้ งขอ
2. สถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพของคณะศึกษาศาสตร์ สามารถเลือกส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมได้ฟรี ปี การศึกษาละ 2 หลักสูตร ๆ ละ 2 คน

โครงการฝึ กอบรมหลักสู ตรด้านการวางแผน วิจยั และประเมินผล ๗

10. กาหนดการอบรม
10.1 จัดอบรมตามแผนปกติ หลักสูตรละ 2 รุ่น รุ่นละ 15-40 คน
10.2 อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารแบบนิเทศภายใน สาหรับกลุ่มย่อย 5-10 คน
10.3 อบรมตามคาขอของหน่วยงาน โดยปรับวัน-เวลา ตามความต้องการของหน่วยงาน
11. งบประมาณ : ใช้งบประมาณค่าลงทะเบียนจากผูเ้ ข้ารับการอบรม โดยบริหารจัดการงบประมาณแบบเลีย้ ง
ตนเอง โดยจัดการงบประมาณตามระเบียบของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
12. ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
12.1 เป็ นการใช้ทรัพยากรของวิทยาลัยให้คุม้ ค่า-มีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิม่ ด้านทรัพยากรของ
วิทยาลัย คือห้องประชุม-สัมมนา และคณาจารย์ท่มี คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะทาง
12.2 สร้างชื่อเสียงและรายได้ของวิทยาลัยจากงานบริการทางวิชาการแก่สงั คม
12.3 วิทยาลัยได้แสดงบทบาทในการบริการทางวิชาการทีม่ คี วามหลากหลาย ทีเ่ ป็ นประโยชน์ ตรงตาม
ความต้องการของสังคม เป็ นหลักในท้องถิน่ หรือในภูมภิ าค
12.4 วิทยาลัยมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายในการร่วมพัฒนางานวิชาการกับหน่วยงานบริการทางสังคม
ทัง้ ในท้องถิน่ ในภูมภิ าค ในประเทศ หรือในภูมภิ าคอาเซียน

