
สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม/โครงฝ่าย
กิจการนกัศึกษาในปีการศึกษา 2562 



ล ำดบั กจิกรรม/โครงกำร ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผลกำร
ด ำเนินงำน

งบประมำณ
ทีต่ั้งไว้

งบประมำณ
ทีใ่ช้จริง

หมำยเหตุ

1. งานสหกิจศึกษา ตลอดปี
การศึกษา

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

20,000 - น.ศ. สหกิจ
38 คน

2. งานกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตลอดปี
การศึกษา

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

20,000 9,500 ยอดเงิน1/62
12 ลา้นบาท

3. ประเพณีเดินเทา้ไหวศ้าลหลกัเมือง สักการะศาล
สมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราช/รับขวญันกัศึกษาใหม่

16 มิ.ย. 62 ด าเนินการ
แลว้

6,000 6,000 งบสถาบนั

4. ปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ 16 มิ.ย. 62 ด าเนินการ
แลว้

- -

5. สู่ออ้มกอดนอร์เทิร์น 16 มิ.ย. 62 ด าเนินการ
แลว้

3,000 3,000 งบสถาบนั

6. นอ้มจิตวนัทาบูชาครู (ไหวค้รูประจ าปีการศึกษา 
2562)

16 มิ.ย. 62 ด าเนินการ
แลว้

6,000 6,000 งบสถาบนั

7. ส่งเสริมการเรียนรู้และป้องกนัปัญหาเอดส์และยาเสพ
ติด,โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง

28-29 มิ.ย.
62

ด าเนินการ
แลว้

30,000 30,000 งบเครือข่าย
ภาคเหนือ
ตอนล่าง

สรุปแผนการด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการฝ่ายกิจการนกัศึกษา ปี พ.ศ.2562  (เทอม1/2562)



ล ำดบั กจิกรรม/โครงกำร ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผลกำร
ด ำเนินงำน

งบประมำณ
ทีต่ั้งไว้

งบประมำณ
ทีใ่ช้จริง

หมำยเหตุ

8. เผยแพร่ประเพณีวฒันธรรมประเพณีลอยกระทงสาย ตลอดปี
การศึกษา

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

- - งบสนบัสนุน
ภายนอก

9. หล่อเทียนจ าน าพรรษา 12 ก.ค. 62 ด าเนินการ
แลว้

6,000 6,000 งบสถาบนั

10. วนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
(รัชกาลท่ี 10)

26 ก.ค. 62 ด าเนินการ
แลว้

6,000 2,995 งบสถาบนั

11. วนัแม่แห่งชาติ 9 ส.ค. 62 ด าเนินการ
แลว้

6,000 5,979 งบสถาบนั

12. วนัสถาปนาวิทยาลยั 8 ต.ค. 62 ด าเนินการ
แลว้

10,000 7,710 งบสถาบนั

13. งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง 11 พ.ย. 62 ด าเนินการ
แลว้

- - งบเทศบาล
เมืองตาก

14. วนัพ่อแห่งชาติ 6 ธ.ค. 62 ด ำเนินกำร
แล้ว

6,000 - งบสถาบนั

15. ขยบักายสบายชีวี นอ้งชวนพี่ NTC  FIT&FUN 
season 3

พ.ย.-ธ.ค.
62

ด ำเนินกำร
แล้ว

- -

16. กีฬาสีสัมพนัธ์ นอร์ทเทิร์น – ไฮเทคฯ 27-28 ธ.ค
62

ด ำเนินกำร
แล้ว

30,000 - งบสถาบนั



ล ำดบั กจิกรรม/โครงกำร ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผลกำร
ด ำเนินงำน

งบประมำณ
ทีต่ั้งไว้

งบประมำณ
ทีใ่ช้จริง

หมำยเหตุ

17. คดัเลือกนกัศึกษาเขา้ประเมินรางวลัพระราชทาน 3-10 ม.ค. 
63

ด ำเนินกำร
แล้ว

- -

18. ศิลปวฒันธรรมระดบัอุดมศึกษาคร้ังท่ี 20 ก.พ. 63 เล่ือนกำร
จดังำน

- - งบภายนอก

19. พิธีประสาทปริญญาบตัร 8-9 ก.พ.
63

ด ำเนินกำร
แล้ว

400,000 - งบสถาบนั

20. ประชุมอบรมวินยั แนะแนวใหค้ าปรึกษานกัศึกษา 
งานธุรการ และบริการของฝ่าย

ตลอดปี
การศึกษา

ด าเนินการ
แลว้

- -

21. วนัสงกรานต์ 6 เม.ย. 63 งดกำรจดั
กจิกรรม

20,000 - งบสถาบนั

22. ศึกษาดูงานดูงานภายนอก มี.ค.-เม.ย.
63

งดกำรจดั
กจิกรรม

- - งบรวม

23. สรุปประเมินผลการปฏิบติังาน ทบทวนแผน และ
จดัท าแผนปฏิบติัการและงบประมาณ ประจ าปี
การศึกษา 2563

เม.ย. 63 ด ำเนินกำร
แล้ว

- -

รวม 569,000 77,184



กิจกรรม/โครงกำรของฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ ปี พ.ศ.2562  

ด้ำนวชิำกำร

อบรมแกนน ำเครือข่ำย
ภำคเหนือตอนล่ำง

ค่ำยทักษะภำษำไทย
(สถำบันพีเ่ลีย้ง)

โครงกำรเครือข่ำยภำคเหนือ
ตอนล่ำง

ประชุมอำจำรย์นิเทศ
สหกจิศึกษำ

สำธิตผลติภัณฑ์สมุนไพร
งำนเปิด “ดำวเหนือคลนิิก”

ประชุมสัมมนำพฒันำแกนน ำ
นักศึกษำสถำบันเครือข่ำย

อบรมพฒันำและเสริมสร้ำงภำวะควำม
เป็นผู้น ำสู่กำรท ำงำนเป็นเครือข่ำย



ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม

กจิกรรม ถวำยพระพร ร.10
กจิกรรม วนัแม่แห่งชำติ

ประเพณเีดนิเท้ำไหว้ศำลฯ
พธีิไหว้ครู

หล่อเทียน ถวำยเทียน
ท ำบุญเข้ำพรรษำ

พธีิเทียน รับขวญันักศึกษำใหม่

กจิกรรม สวดมนต์ 
ท ำสมำธิ

สู่อ้อมกอดนอร์ทเทิร์น



ด้ำนศิลปวฒันธรรม

รับขวญัน้องใหม่
ร ำถวำยพระพร

ประเพณลีอยกระทงสำย เผยแพร่ศิลปวฒันธรรม
พธีิไหว้ครู ม.ปทุมธำนี

เผยแพร่ศิลปวฒันธรรม
มอบด้วยใจ ให้ด้วยรัก

ม.ปทุมธำนี กำรแสดงต้อนรับ

พธีิเปิดลำนวฒันธรรม
กำรแสดงสมโภชงำนกฐิน



ด้ำนส่งเสริมสุขภำพและกฬีำ

ทีมฟุตบอล 
นอร์ทเทิร์นตำกยูไนเต็ด



ด้ำนกำรบ ำเพญ็ประโยชน์ และจิตอำสำ 

NTC จิตอำสำเกบ็ขยะริมน ำ้ปิง จิตอำสำฝ่ำยปฏิคมงำนกฐิน
วทิยำลยั

จิตอำสำจัดสถำนที่ถวำย
พระพร ร.10

จิตอำสำจัดสถำนที่ถวำย
พระพร วนัแม่

จิตอำสำจัดสถำนที่วนั
ท ำบุญสถำปนำวทิยำลยั 



ผฟลงำนทีโ่ดดเด่น
ประจ ำปีกำรศึกษำ2562

จัดท ำเว็บไซต์ ประจ ำฝ่ำยเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของฝ่ำย 
และงำนประกนัคุณภำพระดับสถำบัน



ผลงำนทีโ่ดดเด่น
ประจ ำปีกำรศึกษำ2562

จัดท ำส่ือกำรสอน ทักษะภำษำ (มำตรำตัวสะกด)
ในโครงกำรค่ำยวชิำกำรเสริมทักษะกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย 

โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  (โครงกำรสถำบันพีเ่ลีย้ง)



ผลงำนทีโ่ดดเด่น

ขบวนอญัเชิญประทีปและกระทงพระรำชทำน
กำรแสดงเชียร์และโชว์ลอยกระทงสำย ในพธีิเปิด

งำนประเพณลีอยกระทงสำยไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจ ำปี 2562
(หำรำยได้เข้ำสถำบัน)

ประจ ำปีกำรศึกษำ2562



ล ำดบั ปัญหำ/อปุสรรค แนวทำงแก้ไข หมำยเหตุ

1. การเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา สมุดบนัทึกกิจกรรม และประเมินผลการการเขา้ร่วมกิจกรรม
ของนกัศึกษา

2. การพฒันาเทคโนโลยขีองฝ่าย -ศึกษาหาความรู้และพฒันาดว้ยตนเอง

3. ความล่าชา้ของงบประมาณ ส ารองค่าใชจ่้ายในการด าเนินไปก่อนเพื่อใหง้านด าเนินการ
เป็นไปตามแผนงาน

4. จ านวนบุคลากรของฝ่ายนอ้ย -แบ่งขอบเขตงานความรับผดิชอบใหช้ดัเจน
-ช่วยเหลือกนัท างานนอกเหนือหนา้ท่ีความรับผดิชอบ
-สร้างความคิดว่างานของฝ่ายทุกคนตอ้งช่วยกนัรับผดิชอบ

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ข
ในการท างาน การท ากิจกรรม/โครงการของฝ่าย ปี พ.ศ.2562  



แนวทางการพฒันาการท างานของฝ่าย ในปีการศึกษา 2563

ล ำดบั แนวทำงกำรพฒันำกำรท ำงำนของฝ่ำยและของบุคลำกร หมำยเหตุ

1. ท างานวิจยัของฝ่าย

2. คิดรูปแบบในการจดักิจกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความสนใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา

3. คิดประดิษฐ์งานจดลิขสิทธ์ิใหเ้ป็นของสถาบนั

4. จดักิจกรรม/โครงการท่ีก่อใหเ้กิดรายไดเ้ขา้สถาบนั


