
 
 

รายงานสรุปประเมินผลการจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา  มีการด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ และสรุปประเมินผลการจัดกิจกรรม/

โครงการตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563ทุกโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการมีการ
ประเมินผลความส าเร็จตามกระบวนการ PDCA โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ตั้งเอาไว้ และน าผล
การประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการจัดโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป โดยระบุข้อเสนอแนะในการจัดท ากิจกรรมให้
ดีขึ้นไว้ในตัวเล่มสรุปโครงการทุกโครงการ ในปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเฉลี่ย )(x  ร้อยละ 

ความพึงพอใจ 
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 4.47 91.25 
2. โครงการสู่อ้อมกอดนอร์ทเทิร์น ประจ าปีการศึกษา 2563 4.86 93.26 
3. โครงการน้อมจิตวันทาบูชาครู ประจ าปีการศึกษา 2563 4.76 91.89 
4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เครือข่าย
ภาคเหนือตอนล่าง ประจ าปีการศึกษา 2563 

4.47 90.50 

5 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
ประจ าปีการศกึษา 2563 

4.60 92.48 

6. โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจ าปีการศกึษา 2563 4.62 92.90 
7. โครงการขยับกายสบายชีวี น้องชวนพี่ NTC Fit & Fun season 4 4.62 91.47 
8. โครงการวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปีการศกึษา 2563 4.53 91.52 
9.โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา 2563 4.60 91.06 
10. โครงการ NTC จิตอาสาหัวใจพอเพียง ประจ าปีการศึกษา 2563 4.50 90.85 
11.โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 4.48 90.83 

สรุป 4.59 91.64 



โครงการ/กิจกรรม ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข/พัฒนาต่อไป 
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 1.การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 
 
 
2.การใช้โปรแกรม ในการจัด
กิจกรรมออนไลน ์

1.ปรับเป็นรูปแบบกิจกรรมเป็นแบบ
ออนไลน ์ตามสถานการณ์ของโลก
ปัจจุบัน 
 
2.พัฒนาระบบไอทีรองรบัการจัด
กิจกรรมแบบออนไลน์ 

2. โครงการสู่อ้อมกอดนอร์ทเทิร์น ประจ าปีการศึกษา 
2563 

1.การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 
 
 
2.การใช้โปรแกรม ในการจัด
กิจกรรมออนไลน์ 
 
3.นักศึกษาผู้น าการจัดกจิกรรม
ยังขาดความรู้ในการจดักจิกรรม
แบบออนไลน์ 

1.ปรับเป็นรูปแบบกิจกรรมเป็นแบบ
ออนไลน์ ตามสถานการณ์ของโลก
ปัจจุบัน 
 
2.พัฒนาระบบไอทีรองรบัการจัด
กิจกรรมแบบออนไลน์ 
 
3.ให้ความรู้เพิ่มเติมในการจัด
กิจกรรมแบบออนไลน์ 

3. โครงการน้อมจิตวันทาบูชาครู ประจ าปีการศึกษา 
2563 

1.การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 
 
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางคนไม่ได้
รับเกียรติบัตรออนไลน์ เนื่องจาก
ใส่ข้อมูล อีเมลในการจัดส่งไม่
ถูกต้อง 

1.ปรับเป็นรูปแบบกิจกรรมเป็นแบบ
ออนไลน์ ตามสถานการณ์ของโลก
ปัจจุบนั 
2.การประชาสัมพันธ์ ในการให้
ข้อมูล ขั้นตอน การรับเกียรติบัตร
ออนไลน ์

4.  โครงการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง  ประจ าปี
การศึกษา 2563 

1.ระยะในการจัดกิจกรรมน้อย
เกินไป 
 
2.จากมาตราการ สคบ. ท าให้
ต้องจ ากดัผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1.เพิ่มระยะเวลาในการท ากิจกรรม 
 
2.ควรจดัเป็นรูปแบบออนไลน์ 



โครงการ/กิจกรรม ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข/พัฒนาต่อไป 
5 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 

1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นอ้ย 
จากมาตราการ สคบ. ท าให้
ต้องจ ากดัผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 

1.ควรจดัเป็นรูปแบบออนไลน์ 

6. โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจ าปีการศกึษา 2563 1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นอ้ย 
จากมาตราการ สคบ. ท าให้
ต้องจ ากดัผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1.ควรจดัเป็นรูปแบบออนไลน์ 

7. โครงการขยับกายสบายชีวี น้องชวนพี่ NTC Fit & Fun 
season 4 

1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นอ้ย จาก
มาตราการ สคบ. ท าให้ตอ้ง
จ ากัดผู้เข้ารว่มกิจกรรม 

1.ควรจดัเป็นรูปแบบออนไลน์ หรือ 
ปรับรูปแบบกิจกรรมใหม่ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

8. โครงการวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปีการศกึษา 2563 1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นอ้ย จาก
มาตราการ สคบ. ท าให้ตอ้ง
จ ากัดผู้เข้ารว่มกิจกรรม 

1.ควรจดัเป็นรูปแบบออนไลน์ 

9.โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา 2563 1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นอ้ย 
จากมาตราการ สคบ. ท าให้
ต้องจ ากดัผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
2.การแข่งขันกีฬาบางประเภท
ไม่สามารจัดได ้

1.ปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสม 
ตามมาตราการ ที ่สคบ.ก าหนด 

10. โครงการ NTC จิตอาสา ประจ าปีการศึกษา 2563 1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นอ้ย จาก
มาตราการ สคบ. ท าให้ตอ้ง
จ ากัดผู้เข้ารว่มกิจกรรม 

1.ควรจดัเป็นรูปแบบออนไลน์ 

 


