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รายงานการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่ งชี้ของแผน
แผนการบริการวิชาการ ปี การศึกษา 2563
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์ เทเรซา
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
วัตถุประสงค์ ของแผนการบริ การวิชาการ
วัตถุประสงค์ของการให้บริ การทางวิชาการ ในการพัฒนาพื้นที่เป้ าหมาย
1. เพื่อสร้างสุ ขภาวะที่ดีให้กบั ผูส้ ู งอายุ
2.เพื่อส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ ที่ดีให้กบั ชุมชน
การประเมินความสาเร็จตามกลยุทธ์
1. การดาเนิ นการบริ การวิชาการแบบทัว่ ไป
ที่

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั กลยุทธ์

โครงการ

ผลการดาเนินการ

1

พัฒนาความเชี่ยวชาญด้าน
วิชาการ/วิชาชีพ และ
ภาษาอังกฤษที่ให้บริ การแก่
สังคมอย่างยัง่ ยืน

1.จานวนชุมชนที่นาผล
การบริ การไปพัฒนาหรื อ
ประยุกต์ใช้ในชุมชน
อย่างน้อย 2 ชุมชน

การใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การท่องเที่ยววิถี
ชุมชน

2

บูรณาการการเรี ยนการสอน
การวิจยั การบริ การวิชาการ
ตามความเชี่ยวชาญเพื่อการ
พัฒนาพื้นที่เป้าหมายสู่ การ
เป็ นพื้นที่คุณภาพชีวติ ที่ดี

การสร้างสุข
1.จานวนชุมชนที่นาผล
ภาวะที่ดีให้
ไปใช้ประโยชน์ อย่าง
ผูส้ ูงอายุ
น้อย 1 ชุมชน
2.คณะวิชาที่ บูรณาการ
การเรี ยนการสอนการวิจยั
การบริ การวิชาการอย่าง
น้อย 2 คณะวิชา

คนในชุมชนคลอง 15และ
ชุมชนวัดฝั่งคลอง ที่ร่วม
โครงการ ร้อยละ 84 สามารถ
สื่ อสารกับนักท่องเที่ยวแบบวิถี
ชุมชนได้
1.ผูส้ ู งอายุชุมชนโพธิ์แทนที่เข้า
ร่ วมโครงการร้อยละ 100 มีสุข
ภาวะที่ดี
2.มีผลการวิจยั ที่เกิดจากการบูร
ณาการบูรณาการ 3 คณะวิชา คือ
พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ จานวน

2 เรื่ อง

การบรรลุผล
บรรลุผล

บรรลุผล

2

2. การดาเนินการบริ การวิชาการแบบเฉพาะเจาะจงแบบให้เปล่า
ที่

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั กลยุทธ์

โครงการ

1

พัฒนาความเชี่ยวชาญด้าน
วิชาการ/วิชาชีพ และ
ภาษาอังกฤษที่ให้บริ การแก่
สังคมอย่างยัง่ ยืน

1.จานวนชุมชนที่นาผล
การบริ การไปพัฒนาหรื อ
ประยุกต์ใช้ในชุมชน
อย่างน้อย 2 ชุมชน

2

บูรณาการการเรี ยนการสอน
การวิจยั การบริ การวิชาการ
ตามความเชี่ยวชาญเพื่อการ
พัฒนาพื้นที่เป้ าหมายสู่การ
เป็ นพื้นที่คุณภาพชีวิตที่ดี

ผลการดาเนินการ

การบรรลุผล

1.ครู กลุ่มโรงเรี ยนวัดช่องตะเคียน บรรลุผล
จานวน 40 คน จาก 9 โรงเรี ยนได้รับ
การพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ
2.ผลการสอบกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
ของนักเรี ยนแต่ละโรงเรี ยนเพิ่ม
สูงขึ้น และสู งกว่าค่าเฉลี่ยระดับ
อาเภอองครักษ์
1.จานวนชุมชนที่มี
1.การบริ หาร
1.ชุมชนไทยพวนปากพลี นครนายก บรรลุผล
ความสาเร็ จในการนาผล
จัดการท่องเที่ยว จัดการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมได้
การบริ การไปใช้ประโยชน์ ชุมชน
2.มีผลการวิจยั บูรณาการ 3 คณะวิชา
สร้างความเข้มแข็งให้กบั
คือ บริ หารธุรกิจ มนุษย์และ
ชุมชน อย่างน้อย 1 ชุมชน
สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์
2.จานวนคณะวิชาที่ บูรณา
จานวน 2 เรื่ อง
การการเรี ยนการสอนการ
2.การพัฒนา
1.ผูส้ ูงอายุ ในศูนย์ดูแลผูส้ ูงอายุ
บรรลุผล
วิจยั การบริ การวิชาการอย่าง คุณภาพชีวิต
ชุมชนองครักษ์ นครนายก ร้อยละ 85
น้อย 2 คณะวิชา
ผูส้ ูงอายุ ในศูนย์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ดูแลผูส้ ูงอายุ
2.มีผลการวิจยั ที่เกิดจากการบูรณา
การบูรณาการ 3 คณะวิชา คือ
พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
และศึกษาศาสตร์ จานวน 1 เรื่ อง
1.การพัฒนา
ภาษาอังกฤษ
สาหรับครู

3. การบริ การวิชาการแบบเฉพาะเจาะจงแบบมีรายได้
ที่

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั กลยุทธ์

1

พัฒนาความ
เชี่ยวชาญด้าน
วิชาการ/วิชาชีพ
และภาษาอังกฤษ
ที่ให้บริ การแก่
สังคมอย่างยัง่ ยืน

1.จานวนศูนย์ความเป็ น
เลิศที่ให้บริ การชุมชน
อย่างน้อย 1 ศูนย์
2.จานวนเครื อข่ายที่ร่วม
ให้บริ การทางวิชาการ ใน
การพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย
อย่างน้อย 3 ครื อข่าย

โครงการ
1.ศูนย์อบรม
หลักสู ตรผูช้ ่วย
พยาบาล

2.ศูนย์พฒั นาและ
ทดสอบทางด้าน
ภาษาอังกฤษ

3.ศูนย์พฒั นาPLC
วิชาชีพครู

ผลการดาเนินการ

การบรรลุผล

1.สถานบริ การ/บริ บาล ผูป้ ่ วยและผูส้ ู งอายุ บรรลุผล
มีความพึงพอใจการทางานของผูช้ ่วย
พยาบาลในระดับดี(4.12)
2.เครื อข่ายที่ร่วมให้บริ การทางวิชาการ
จานวน 4 เครื อข่าย
1.สถาบันการศึกษาที่เข้ารับบริ การมีความ บรรลุผล
พึงพอใจในการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษระดับดี(4.07)
2.เครื อข่ายที่ร่วมให้บริ การทางวิชาการ
จานวน 3 เครื อข่าย
1.หน่วยงานที่ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา บรรลุผล
มีความพึงพอใจในระดับดี(4.23)
2.เครื อข่ายที่ร่วมให้บริ การทางวิชาการ
จานวน 2 เครื อข่าย
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การประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ของแผน
มีการประเมินความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของแผนการบริ การวิชาการ ดังนี้
ที่
1

2

วัตถุประสงค์แผน
เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี
ให้กบั ผูส้ ู งอายุ

เพื่อส่งเสริ มคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้กบั ชุมชน

ตัวชี้วดั วัตถุประสงค์

โครงการ

1.จานวนชุมชนที่มี
ความสาเร็ จในการนาผล
การบริ การไปใช้
ประโยชน์ สร้างความ
เข้มแข็งให้กบั ชุมชน
อย่างน้อย 1 ชุมชน

1.การสร้างสุขภาวะที่ดี
ให้ผสู้ ูงอายุ

ผูส้ ูงอายุชุมชนโพธิ์แทนที่เข้าร่ วม
โครงการร้อยละ 100 มีสุขภาวะที่ดี

บรรลุผล

2.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูส้ ูงอายุ ในศูนย์
ดูแลผูส้ ูงอายุ
3.ศูนย์อบรมหลักสูตร
ผูช้ ่วยพยาบาล

ผูส้ ูงอายุ ในศูนย์ดูแลผูส้ ูงอายุ ชุมชน
องครักษ์ นครนายก ร้อยละ 85 มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

บรรลุผล

จานวนชุมชนที่นาผล
การบริ การไปพัฒนา
หรื อประยุกต์ใช้ใน
ชุมชน อย่างน้อย 2
ชุมชน

1.การใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการท่องเที่ยววิถี
ชุมชน
2.การพัฒนา
ภาษาอังกฤษสาหรับครู
3.การบริ หารจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชน
4.ศูนย์พฒั นาและ
ทดสอบทางด้าน
ภาษาอังกฤษ
5.ศูนย์พฒั นาPLC
วิชาชีพครู

ผลการดาเนินการ

การบรรลุผล

บรรลุผล
สถานบริ การ/บริ บาล ผูป้ ่ วยและ
ผูส้ ู งอายุมีความพึงพอใจการทางาน
ของผูช้ ่วยพยาบาลในระดับดี(4.12)
คนในชุมชนคลอง 15และชุมชนวัด บรรลุผล
ฝั่งคลอง ที่ร่วมโครงการ ร้อยละ 84
สามารถสื่ อสารกับนักท่องเที่ยวแบบ
วิถีชุมชนได้
บรรลุผล
ครู กลุ่มโรงเรี ยนวัดช่องตะเคียน
จานวน 40 คน จาก 9 โรงเรี ยนได้รับ
การพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ
ชุมชนไทยพวนปากพลี นครนายก
จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้

บรรลุผล

1.สถาบันการศึกษาที่เข้ารับบริ การมี บรรลุผล
ความพึงพอใจในการพัฒนาทักษะ
ทางภาษาอังกฤษระดับดี(4.07)
1.หน่วยงานที่ส่งบุคลากรเข้ารับการ บรรลุผล
พัฒนา มีความพึงพอใจในระดับดี
(4.23)

สรุ ปผลการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่ งชี้ของแผน
1.การประเมินความสาเร็ จตามกลยุทธ์ แผนบริ การวิชาการประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ บรรลุผลตามตัว
บ่งชี้กลยุทธ์ ทั้ง 2 กลยุทธ์ คิดเป็ นร้อยละ 100
2.การประเมินความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของแผน แผนบริ การวิชาการประกอบด้วย ตถุประสงค์
ของแผน 2 วัตถุประสงค์ บรรลุผลตามตัวบ่งชี้วตั ถุประสงค์ ทั้ง 2 วัตถุประสงค์ คิดเป็ นร้อยละ 100

