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รายงานการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผน 
แผนการบริการวชิาการ ปีการศึกษา 2563 

วทิยาลยันานาชาติเซนต์เทเรซา 
 
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 

  
วตัถุประสงค์ของแผนการบริการวชิาการ 

วตัถุประสงคข์องการใหบ้ริการทางวชิาการ ในการพฒันาพื้นท่ีเป้าหมาย 
 1. เพื่อสร้างสุขภาวะท่ีดีใหก้บัผูสู้งอาย ุ 
 2.เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติท่ีดีใหก้บัชุมชน 

 
การประเมินความส าเร็จตามกลยุทธ์ 

1. การด าเนินการบริการวชิาการแบบทัว่ไป  
ท่ี กลยทุธ์ ตวัช้ีวดักลยทุธ์ โครงการ ผลการด าเนินการ การบรรลุผล 
1 พฒันาความเช่ียวชาญดา้น

วชิาการ/วชิาชีพ และ
ภาษาองักฤษท่ีใหบ้ริการแก่
สังคมอยา่งยัง่ยนื 

1.จ านวนชุมชนท่ีน าผล
การบริการไปพฒันาหรือ
ประยกุตใ์ชใ้นชุมชน 
อยา่งนอ้ย 2 ชุมชน 

การใช้
ภาษาองักฤษเพื่อ
การท่องเท่ียววิถี
ชุมชน 

คนในชุมชนคลอง 15และ
ชุมชนวดัฝ่ังคลอง ท่ีร่วม
โครงการ ร้อยละ 84 สามารถ
ส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวแบบวถีิ
ชุมชนได ้

บรรลุผล 

2 บูรณาการการเรียนการสอน
การวจิยัการบริการวชิาการ
ตามความเช่ียวชาญเพื่อการ
พฒันาพ้ืนท่ีเป้าหมายสู่การ
เป็นพ้ืนท่ีคุณภาพชีวติท่ีดี 

1.จ านวนชุมชนท่ีน าผล
ไปใชป้ระโยชน์ อยา่ง
นอ้ย 1 ชุมชน 
2.คณะวชิาท่ี บูรณาการ
การเรียนการสอนการวจิยั
การบริการวชิาการอยา่ง
นอ้ย 2 คณะวชิา 

การสร้างสุข
ภาวะท่ีดีให้
ผูสู้งอาย ุ

1.ผูสู้งอายชุุมชนโพธ์ิแทนท่ีเขา้
ร่วมโครงการร้อยละ 100 มีสุข
ภาวะท่ีดี 
2.มีผลการวจิยัท่ีเกิดจากการบูร
ณาการบูรณาการ 3 คณะวิชา คือ 
พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ และศึกษาศาสตร์จ านวน  
2 เร่ือง  

บรรลุผล 
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2. การด าเนินการบริการวชิาการแบบเฉพาะเจาะจงแบบใหเ้ปล่า 
ท่ี กลยทุธ์ ตวัช้ีวดักลยทุธ์ โครงการ ผลการด าเนินการ การบรรลุผล 
1 พฒันาความเช่ียวชาญดา้น

วชิาการ/วชิาชีพ และ
ภาษาองักฤษท่ีใหบ้ริการแก่
สังคมอยา่งยัง่ยนื 

1.จ านวนชุมชนท่ีน าผล
การบริการไปพฒันาหรือ
ประยกุตใ์ชใ้นชุมชน 
อยา่งนอ้ย 2 ชุมชน 

1.การพฒันา
ภาษาองักฤษ
ส าหรับครู 

1.ครูกลุ่มโรงเรียนวดัช่องตะเคียน
จ านวน 40 คน จาก 9 โรงเรียนไดรั้บ
การพฒันาการสอนภาษาองักฤษ  
2.ผลการสอบกลุ่มสาระภาษาองักฤษ
ของนกัเรียนแต่ละโรงเรียนเพ่ิม
สูงข้ึน และสูงกวา่ค่าเฉล่ียระดบั
อ าเภอองครักษ ์

บรรลุผล 

2 บูรณาการการเรียนการสอน
การวิจยัการบริการวิชาการ
ตามความเช่ียวชาญเพ่ือการ
พฒันาพ้ืนท่ีเป้าหมายสู่การ
เป็นพ้ืนท่ีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

1.จ านวนชุมชนท่ีมี
ความส าเร็จในการน าผล
การบริการไปใชป้ระโยชน์ 
สร้างความเขม้แขง็ให้กบั
ชุมชน อยา่งนอ้ย 1 ชุมชน 
2.จ านวนคณะวิชาท่ี บูรณา
การการเรียนการสอนการ
วิจยัการบริการวิชาการอยา่ง
นอ้ย 2 คณะวิชา 

1.การบริหาร
จดัการท่องเท่ียว
ชุมชน 
 

1.ชุมชนไทยพวนปากพลี นครนายก
จดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมได ้ 
2.มีผลการวิจยั บูรณาการ 3 คณะวิชา 
คือ บริหารธุรกิจ มนุษยแ์ละ
สงัคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ 
จ  านวน 2 เร่ือง 

บรรลุผล 

2.การพฒันา
คุณภาพชีวิต
ผูสู้งอาย ุในศูนย์
ดูแลผูสู้งอาย ุ

1.ผูสู้งอาย ุในศูนยดู์แลผูสู้งอาย ุ
ชุมชนองครักษ ์นครนายก ร้อยละ 85 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
2.มีผลการวิจยัท่ีเกิดจากการบูรณา
การบูรณาการ 3 คณะวิชา คือ 
พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 
และศึกษาศาสตร์ จ  านวน 1 เร่ือง 

บรรลุผล 

3. การบริการวชิาการแบบเฉพาะเจาะจงแบบมีรายได ้
ท่ี กลยทุธ์ ตวัช้ีวดักลยทุธ์ โครงการ ผลการด าเนินการ การบรรลุผล 
1 พฒันาความ

เช่ียวชาญดา้น
วชิาการ/วชิาชีพ 
และภาษาองักฤษ
ท่ีใหบ้ริการแก่
สังคมอยา่งยัง่ยนื 

1.จ านวนศูนยค์วามเป็น
เลิศท่ีใหบ้ริการชุมชน 
อยา่งนอ้ย 1 ศูนย ์
2.จ านวนเครือข่ายท่ีร่วม
ใหบ้ริการทางวชิาการ ใน
การพฒันาพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
อยา่งนอ้ย 3 ครือข่าย 

1.ศูนยอ์บรม
หลกัสูตรผูช่้วย
พยาบาล 

1.สถานบริการ/บริบาล ผูป่้วยและผูสู้งอายุ
มีความพึงพอใจการท างานของผูช่้วย
พยาบาลในระดบัดี(4.12) 
2.เครือข่ายท่ีร่วมใหบ้ริการทางวชิาการ 
จ านวน 4 เครือข่าย 

บรรลุผล 

2.ศูนยพ์ฒันาและ
ทดสอบทางดา้น
ภาษาองักฤษ 

1.สถาบนัการศึกษาท่ีเขา้รับบริการมีความ
พึงพอใจในการพฒันาทกัษะทาง
ภาษาองักฤษระดบัดี(4.07) 
2.เครือข่ายท่ีร่วมใหบ้ริการทางวชิาการ
จ านวน 3 เครือข่าย 

บรรลุผล 

3.ศูนยพ์ฒันาPLC
วิชาชีพครู 

1.หน่วยงานท่ีส่งบุคลากรเขา้รับการพฒันา 
มีความพึงพอใจในระดบัดี(4.23) 
2.เครือข่ายท่ีร่วมใหบ้ริการทางวชิาการ
จ านวน 2 เครือข่าย 

บรรลุผล 
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การประเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของแผน 
มีการประเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องแผนการบริการวชิาการ ดงัน้ี 

ท่ี วตัถุประสงคแ์ผน ตวัช้ีวดัวตัถุประสงค ์ โครงการ ผลการด าเนินการ การบรรลุผล 
1 เพื่อสร้างสุขภาวะท่ีดี

ให้กบัผูสู้งอาย ุ
1.จ านวนชุมชนท่ีมี
ความส าเร็จในการน าผล
การบริการไปใช้
ประโยชน์ สร้างความ
เขม้แขง็ใหก้บัชุมชน 
อยา่งนอ้ย 1 ชุมชน 

1.การสร้างสุขภาวะท่ีดี
ให้ผูสู้งอาย ุ

ผูสู้งอายชุุมชนโพธ์ิแทนท่ีเขา้ร่วม
โครงการร้อยละ 100 มีสุขภาวะท่ีดี 
 

บรรลุผล 
 

2.การพฒันาคุณภาพ
ชีวิตผูสู้งอาย ุในศูนย์
ดูแลผูสู้งอาย ุ

ผูสู้งอาย ุในศูนยดู์แลผูสู้งอาย ุชุมชน
องครักษ ์นครนายก ร้อยละ 85 มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี  

บรรลุผล 

3.ศูนยอ์บรมหลกัสูตร
ผูช่้วยพยาบาล 

สถานบริการ/บริบาล ผูป่้วยและ
ผูสู้งอายมีุความพึงพอใจการท างาน
ของผูช่้วยพยาบาลในระดบัดี(4.12) 

บรรลุผล 

2 เพ่ือส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีให้กบัชุมชน 

จ านวนชุมชนท่ีน าผล
การบริการไปพฒันา
หรือประยกุตใ์ชใ้น
ชุมชน อยา่งนอ้ย 2 
ชุมชน 

1.การใชภ้าษาองักฤษ
เพ่ือการท่องเท่ียววิถี
ชุมชน 

คนในชุมชนคลอง 15และชุมชนวดั
ฝ่ังคลอง ท่ีร่วมโครงการ ร้อยละ 84 
สามารถส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวแบบ
วถีิชุมชนได ้

บรรลุผล 

2.การพฒันา
ภาษาองักฤษส าหรับครู 

ครูกลุ่มโรงเรียนวดัช่องตะเคียน
จ านวน 40 คน จาก 9 โรงเรียนไดรั้บ
การพฒันาการสอนภาษาองักฤษ  

บรรลุผล 

3.การบริหารจดัการ
ท่องเท่ียวชุมชน 

ชุมชนไทยพวนปากพลี นครนายก
จดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมได ้ 

บรรลุผล 

4.ศูนยพ์ฒันาและ
ทดสอบทางดา้น
ภาษาองักฤษ 

1.สถาบนัการศึกษาท่ีเขา้รับบริการมี
ความพึงพอใจในการพฒันาทกัษะ
ทางภาษาองักฤษระดบัดี(4.07) 

บรรลุผล 

5.ศูนยพ์ฒันาPLC
วิชาชีพครู 

1.หน่วยงานท่ีส่งบุคลากรเขา้รับการ
พฒันา มีความพึงพอใจในระดบัดี
(4.23) 

บรรลุผล 
 

 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผน 

1.การประเมินความส าเร็จตามกลยทุธ์ แผนบริการวชิาการประกอบดว้ย  2 กลยทุธ์ บรรลุผลตามตวั
บ่งช้ีกลยทุธ์ ทั้ง 2 กลยทุธ์ คิดเป็นร้อยละ 100 

2.การประเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องแผน แผนบริการวชิาการประกอบดว้ย ตถุประสงค์
ของแผน 2 วตัถุประสงค ์ บรรลุผลตามตวับ่งช้ีวตัถุประสงค ์ทั้ง 2 วตัถุประสงค ์คิดเป็นร้อยละ 100 


