
 

มาตรฐานที่ 4   ด้านนิสิต/นักศึกษาและการพัฒนา 
ตัวบ่งชี้ที่ 11   การพัฒนานักศึกษา (เกณฑ์ท่ัวไป)  
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (เกณฑ์ท่ัวไป) 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 2 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 8  คะแนน 10 

ไม่มีหลักฐานการ
ด าเนินการ 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ
ครบทุกข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 
ในรอบปีการศึกษา 2562 (ต้ังแต่เดือนเมษายน – พฤศจิกายน 2562)  คณะพยาบาลศาสตร์ได้ด าเนินงาน ดังนี้ 
 
เกณฑ์การประเมิน ผลการ

ด าเนินงาน 
การด าเนินงาน หลักฐาน 

1. มีการจัดท าแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาในภาพรวม
ของคณะโดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนและการ
จัดกิจกรรม 

 

       ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสโมสรนักศึกษาได้ประชุม
เพื่อจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาปีการศึกษา 2562 
(11.1) ในภาพรวมของคณะ โดยมีรูปแบบการส่วน
ร่วมของนักศึกษาใน ดังนี้  
    1. ร่วมวางแผนการพัฒนานักศึกษา โดย
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา จัดท าแผนกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ร่วมกับผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาเป็นประธานกรรมการ และอาจารย์ฝ่าย
พัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(11.2) 
   2. ร่วมด าเนินการ โดยมีส่วนร่วมหลายลักษณะ 
คือ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นคณะกรรมการ
โครงการ และเป็นผู้ร่วมด าเนินโครงการ 

11.1 แผนพัฒนานักศึกษา
ปีการศึกษา 2562 
11.2 รายงานการประชุม
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ร่วมกับสโมสรนักศึกษา 
เพื่อจัดท าแผนการพัฒนา
นั ก ศึ ก ษ า ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา 2562  

2. ในแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาให้ด าเนิน
กิจกรรมท่ีส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบ

      คณะพยาบาลศาสตร์มีแผนพัฒนานักศึกษา 
ปีการศึกษา 2562 (11.3) สอดคล้องกับคู่มือบ้าน
ของเรา  62 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
(11.4) ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ โดยมีตาราง
แสดงความสอดคล้องของแผนงานพัฒนานักศึกษา

11.3 แผนพัฒนานักศึกษา
ปีการศึกษา 2562 
 (ตารางแสดงความ
สอดคล้องของแผนงาน
พัฒนานักศึกษากับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐาน



 

เกณฑ์การประเมิน ผลการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินงาน หลักฐาน 

มาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ ให้
ครบถ้วน ประกอบด้วย 
(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู้ 
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม จ านวน 5 โครงการ ดังนี้ 
1.1 โครงการปฐมนิเทศ งบประมาณ 5,000 บาท 
1.2 โครงการค่ายชมพูเขียว งบประมาณ ร่วมกับ
กองพัฒนานักศึกษา 
1.3 โครงการพิธีไหว้ครูและประเพณีวิ่งโป่งลาน 
งบประมาณ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา 
1.4 โครงการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม:เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม  วันสถาปนามหาวิทยาลัยและ
พิธีอัญเชิญตรา งบประมาณ ร่วมกับกองพัฒนา
นักศึกษา  
1.5 โครงการดาวเดือนพยาบาลศาสตร์ จ านวน 
1500 บาท 
2. ด้านความรู้ จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
2.1 โครงการปฐมนิเทศอบรมความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพแก่นักศึกษา โครงการปฐมนิเทศ 
งบประมาณ 5,000 บาท 
2.2 โครงการ วิทยาศาสตร์และการดูแล                     
สุขภาวการณ์ดูแลสุขภาพ งบประมาณ  
10,000 บาท 
3. ด้านทักษะทางปัญญา จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
3.1 โครงการอบรมความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นักศึกษา โครงการปฐมนิเทศ 
งบประมาณ 5,000 บาท 
3.2 โครงการ วิทยาศาสตร์และการดูแลสุข
ภาวการณ์ดูแลสุขภาพ งบประมาณ 10,000 บาท 
3.3 โครงการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
งบประมาณ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา  
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ                   
ความรับผิดชอบ จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
4.1 โครงการปฐมนิเทศ งบประมาณ 5,000 บาท 

คุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ) 
11.4 คู่มือบ้านของเรา  62 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี 
   
 



 

เกณฑ์การประเมิน ผลการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินงาน หลักฐาน 

4.2 โครงการ วิทยาศาสตร์และการดูแล                    
สุขภาวการณ์ดูแลสุขภาพ งบประมาณ  
10,000 บาท 
4.3 โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยและพิธี
อัญเชิญตรา งบประมาณ ร่วมกับกองพัฒนา
นักศึกษา  
5. ด้านการวิ เคราะห์ ส่ือสาร เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ จ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 
1.5.1 โครงการปฐมนิเทศ อบรมความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  

1.5.2 โครงการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา  
1.5.3  โครงการชมรมจิตอาสา ร่วมกับกองพัฒนา
นักศึกษา  
1.5.4  โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ งบประมาณ 
10,000 บาท 

3. มีการจัดกิจกรรมให้
ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพแก่
นิสิต/นักศึกษา 

      คณะพยาบาลศาสตร์ได้ด าเนินการโครงการ
ปฐมนิเทศ อบรมความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นักศึกษา(11.5)  วันท่ี 3 กรกฎาคม 
2562 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาสามารถน าความรู้ท่ี
ได้รับด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองและจัดกิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การน าความรู้ท่ีได้รับด้านการประกันคุณภาพและ
กระบวนการ PDCA ไปใช้ในการประชุมฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ
สโมสรนักศึกษาเพื่อจัดท าแผนการพัฒนานักศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2562 (11.6)  และคู่มือ
นักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2562 (11.7) 

11.5 รายงานสรุป
โครงการปฐมนิเทศ อบรม
ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา 
11.6 แผนพัฒนานักศึกษา
ปีการศึกษา 2562 

11.7 คู่มือนักศึกษา 
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

 

4. ทุกกิจกรรมท่ี
ด าเนินการ   มีการ

       ปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มีการ
จัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษา จ านวน 6 

11.8 รายงานสรุปผลการ
ด าเนินโครงการปฐมนิเทศ 



 

เกณฑ์การประเมิน ผลการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินงาน หลักฐาน 

ประเมินผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 

โครงการ ได้ด าเนินการไปแล้ว 6  โครงการ ของคณะ
จ านวน 2  โครงการร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา 4  
โครงการ โดยทุกโครงการมีการประเมินผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ รวมท้ังได้ก าหนดแนวทางการน าผล
การประเมินไปปรับปรุงใช้ในการด าเนินงานครั้ง
ต่อไป ดังนี้  
รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการปฐมนิเทศ 
อบรมความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา ( 11.8) 
รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ สัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ( 11.9) 

อบรมความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา 
11.9 รายงานสรุปผลการ
ด าเนินโครงการ สัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 
 

5. มีการประเมินผล
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรม
นิสิต/นักศึกษา 

         ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม มีการก าหนดให้มีการประเมินผล
ความส าเร็จของแผนพัฒนานักศึกษาปีการศึกษา 
2562 (11.10) ตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
ความส าเร็จของแผนท่ีได้ก าหนดไว้ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ของแผน 
1) เพื่อจัดการพัฒนานักศึกษาให้ส่งเสริมคุณภาพ
บัณฑิตให้เกิดผลการเรียนรู้และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตร 
2) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถด ารงตนในสังคม
ได้อย่างฉลาดการจัดการ 
3) เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ “ฉลาดการจัดการ 
บริการด้วยใจเอื้ออาทร” 
โดยได้ก าหนดการประเมินแผนไว้ 2 ครั้งดังนี ้
1) ครั้งท่ี 1 วงรอบ 6 เดือนแรก วันท่ี 6 เดือน 
ตุลาคม 2562   
2) ครั้งท่ี 2 วงรอบ 9 เดือนแรก วันท่ี 6 เดือน 
เมษายน 2563 
ผลการด าเนินงานวงรอบ 6 เดือนแรกตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จของแผนพบว่า 
1) นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและจัด
กิจกรรม 
ผลการด าเนินงานพบว่านักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนการพัฒนานักศึกษา โดยคณะกรรมการ

11.10 ผลการประเมิน
แผนพัฒนานักศึกษาท่ีปี
การศึกษา 2562 
11.11 รายงานการประชุม
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ร่วมกับสโมสรนักศึกษา 
เพื่อจัดท าแผนการพัฒนา
นักศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2563 
11.12 ตารางแสดงความ
สอดคล้องของแผนงาน
พัฒนานักศึกษากับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 
11.13 รายงานสรุปผลการ
ด าเนินโครงการปฐมนิเทศ 
อบรมความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา 



 

เกณฑ์การประเมิน ผลการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินงาน หลักฐาน 

สโมสรนักศึกษา จัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ร่วมกับอาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม (11.11) 
2) มีโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ผลการด าเนินงานพบวา่
แผนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 มีโครงการ/
กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ โดยมีตารางแสดงความสอดคล้องของ
แผนงานพัฒนานักศึกษากับมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 
(11.12) 
3) มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นักศึกษา 
ผลการด าเนินงานพบว่ามีการจัดโครงการ อบรม
ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
ในวันท่ี  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถน า
ความรู้ท่ีได้รับด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองและจัดกิจกรรมนักศึกษา (11.13) 
4) มีโครงการท่ีเสริมสร้างอัตลักษณ์ “ฉลาดการ
จัดการ บริการด้วยใจเอื้ออาทร”อย่างน้อย 2 
กิจกรรม/ปีการศึกษา 
ผลการด าเนินงานพบว่าแผนพัฒนานักศึกษา ปี
การศึกษา 2562 มีโครงการ/กิจกรรมท่ีเสริมสร้างอัต
ลักษณ์ “ฉลาดการจัดการ บริการด้วยใจเอื้ออาทร”
จ านวน 2 โครงการ คือ 1) โครงการชมรมจิตอาสา 
ร่ ว ม กั บ ก อ ง พั ฒ น านั ก ศึ ก ษ า  2)  โ ค ร ง ก า ร 
วิทยาศาสตร์และการดูแลสุขภาวการณ์ดูแลสุขภาพ  
5) ร้อยละ 100 ของนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการท่ีมีการเสริมสร้างอัตลักษณ์ “ฉลาดการ
จัดการ บริการด้วยใจเอื้ออาทร”อย่างน้อย 1 
กิจกรรม/ปีการศึกษาผลการด าเนินงานพบว่า 
นักศึกษาทุกคนได้เข้าร่วมโครงการท่ีมีการ
เสริมสร้างอัตลักษณ์ “ฉลาดการจัดการ บริการด้วย

11.14 รายงานสรุปผล
ความพึงพอใจต่อโครงการ 
ในระดับดีขึ้นไป 
 
 



 

เกณฑ์การประเมิน ผลการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินงาน หลักฐาน 

ใจเอื้ออาทร”ท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว และโครงการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม:เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม  วันสถาปนามหาวิทยาลัยและพิธีอัญเชิญ
ตรา งบประมาณ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา  
อย่างน้อย 1 กิจกรรม (อย่างน้อย 3.51 คะแนน 
จาก 5 คะแนน) คิดเป็น ร้อยละ 100   ได้ 4.98 
คะแนน จาก 5 คะแนน (11.14) 
6) อย่างน้อยร้อยละ 80 ของโครงการพัฒนา
นักศึกษา มีผลการประมินความพึงพอใจต่อ
โครงการ ในระดับดีขึ้นไป (อย่างน้อย 3.51 คะแนน 
จาก 5 คะแนน) ในวงรอบมีโครงการท่ีได้ด าเนินการ
และประเมินผลความส าเร็จไปแล้วจ านวน 2 
โครงการดังนี้ โครงการปฐมนิเทศ อบรมความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา   โครงการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม:เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม  วันสถาปนามหาวิทยาลัยและพิธีอัญเชิญ
ตรา งบประมาณ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา  โดย
ทุกโครงการมผีลการประมินความพึงพอใจต่อ
โครงการ ในระดับดีขึ้นไป (อย่างน้อย 3.51 คะแนน 
จาก 5 คะแนน) คิดเป็น ร้อยละ 100   ได้ 4.66 
คะแนน จาก 5 คะแนน 
7) อย่างน้อยร้อยละ 80 ของนักศึกษามีความพึง
พอใจต่อการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถฉลาดการ
จัดการ บริการด้วยใจเอื้ออาทร ในระดับดีขึ้นไป 
(อย่างน้อย 3.51 คะแนน จาก 5 คะแนน) 
8)  อย่างน้อยร้อยละ 80 ของนักศึกษามีความพึง
พอใจต่อการส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ในระดับดีขึ้นไป             
(อย่างน้อย 3.51 คะแนน จาก 5 คะแนน)   

6) น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนงานและปรับปรุงการจัดโครงการ          
เพื่อพัฒนานักศึกษา ดังนี ้
1) น าผลการประเมินแผนงานพัฒนานักศึกษา              
ปีการศึกษา 2562 (11.15) คือ มีการก าหนด
วัตถุประสงค์ของแผนแต่ไม่ได้ก าหนดตัวชี้วัด

11 .15  ผลการประเมิน
แผนพัฒนานักศึกษา ปี
การศึกษา 2562 
11.16 แ ผน ง าน พัฒนา
นั ก ศึกษา ปีการ ศึกษา 
2563 



 

เกณฑ์การประเมิน ผลการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินงาน หลักฐาน 

ความส าเร็จของแผนในภาพรวม จึงท าให้ไม่สามารถ
ประเมินความส าเร็จของแผนในภาพรวมได้ ไป
ปรับปรุงแผนงานพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 
2563 (11.16) ดังนี้ ก าหนดให้มีตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของแผนในภาพรวมทั้งส้ิน 9 ตัวชี้วัดคือ 
1) นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและจัด
กิจกรรม 
2) มีโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ  
3) มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นักศึกษา 
4) มีโครงการท่ีเสริมสร้างอัตลักษณ์ “ฉลาดการ
จัดการ บริการด้วยใจเอื้ออาทร”อย่างน้อย 2 
กิจกรรม/ปีการศึกษา 
5) ร้อยละ 100 ของนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการท่ีมีการเสริมสร้างอัตลักษณ์ “ฉลาดการ
จัดการ บริการด้วยใจเอื้ออาทร”อย่างน้อย 1 
กิจกรรม/ปีการศึกษา 
6) อย่างน้อยร้อยละ 80 ของโครงการพัฒนา
นักศึกษา มีผลการประมินความพึงพอใจต่อ
โครงการ ในระดับดีขึ้นไป (อย่างน้อย 3.51 คะแนน 
จาก 5 คะแนน) 
7) อย่างน้อยร้อยละ 80 ของนักศึกษามีความพึง
พอใจต่อการส่งเสริมให้นักศึกษาฉลาดการจัดการ 
บริการด้วยใจเอื้ออาทร ในระดับดีขึ้นไป (อย่างน้อย 
3.51 คะแนน จาก 5 คะแนน) 
8) อย่างน้อยร้อยละ 80 ของนักศึกษามีความพึง
พอใจต่อการส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ในระดับดีขึ้นไป (อย่าง
น้อย 3.51 คะแนน จาก 5 คะแนน) 
9) อย่างน้อยร้อยละ 80 ของนักศึกษามีความพึง
พอใจต่อการเสริมสร้างอัตลักษณ์ “ฉลาดการจัดการ 
บริการด้วยใจเอื้ออาทร” ในระดับดีขึ้นไป (อย่าง
น้อย 3.51 คะแนน จาก 5 คะแนน) 

11.17 รายงานสรุปผล
ก า ร ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร 
2562 
11.18 รายงานสรุปผล
ก า ร ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 



 

เกณฑ์การประเมิน ผลการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินงาน หลักฐาน 

และได้ก าหนดการประเมินแผนไว้ 2 ครั้งดังนี ้1) ครั้ง
ท่ี 1 วงรอบ 6 เดือนแรก วันท่ี 6 เดือน ตุลาคม 2562   
2) ครั้งท่ี 2 วงรอบ 9 เดือนแรก วันท่ี 6 เดือน 
เมษายน 2563 
2) น าผลการประเมินน าผลการประเมินโครงการผล
การประเมินโครงการ ในปีการศึกษา 2562 (11.17) 
ดังนี้ วางแผนการเรียนของนักศึกษาให้สอดคล้อง
กับปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยโดยจัดตาราง
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับช่วงเวลาในการ
จัดกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
3) น าผลการประเมินน าผลการประเมินโครงการ
เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ปี 2562 (11.18) คือ
ปรับปรุงการจัดโครงการ  ดังนี้ ในปี 2563 วางแผน
ให้ได้น าเสนอผลงานภายในโครงการด้วย และเพิ่ม
กิจกรรมงานวิทยาศาสตร์ การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติ
ทางการพยาบาล ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 
เป็นต้น 

 

 

 


