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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี 9 กจิกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษา       

ตัวบ่งชี ้: 9.2 การจัดและส่งเสริมกิจกรรมนานาชาต ิ
 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ  

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

 4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ  

5 ข้อ 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5     บรรลุเปา้หมาย 

    
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ 

 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการ

ปฏิบัติงาน   

ในการจัดและ

ส่งเสรมิ

กจิกรรม

นานาชาติที่

สอดคลอ้งกับ

นโยบายของ

มหาวิทยาลยั 

     กองฯ  มีแผนการปฏิบัติงานในการจัดและส่งเสริม

กจิกรรมนานาชาติที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ที่ได้ก าหนด

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ โดยเน้นการ

เสริมสร้างสมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย และ

ต้อ งการ ให้ บัณฑิตที่ ส า เ ร็ จการศึ กษามีทั กษะและ

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จึงได้มีการวางแผนการจัด

และส่งเสรมิกิจกรรมนานาชาติตลอดปีการศึกษาเพื่อให้การ

จัดกจิกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ โดยก าหนดแผนการ

จัดและส่งเสริมกิจกรรมนานาชาติไว้ในตารางกิจกรรม

นักศึกษา(กนศ. 9.4/1)และ แผนการจัดกิจกรรมของ

นักศึกษาต่างชาติ (กนศ. 9.4/2) ผ่านชมรมนักศึกษาต่างชาติ

ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกองกจิการนักศึกษา 

กนศ. 9.4-01 

ตารากจิกรรม

นักศึกษา

ประจ าปี

การศึกษา 

2553 

 

กนศ. 9.4-02  

แผนการจัด

กจิกรรมของ

นักศึกษา

ต่างชาต ิ
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี 9 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษา       

ตัวบ่งชี ้: 9.2 การจัดและส่งเสริมกิจกรรมนานาชาต ิ

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ 

 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 2 มีการจัดและ

ส่งเสรมิกิจกรรม

นานาชาติตามแผน 

      มี ก า ร จั ด แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก ร รม

นานาชาติ เพื่อให้เกดิประโยชน์กับนักศึกษา

ผู้ เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องได้แก ่

โครงการ IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 

12 โครงการเปิดโลกทัศน์นักศึกษาสู่สากล 

และโครงการ PSU Open Week ของชมรม

นักศึกษาต่ างชาติ  ซึ่ ง เป็นโครงการที่

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์อย่าง

ชัดเจนทั้งในด้านความรู้และประสบการณ์  

(กนศ. 9.4-03) 

กนศ. 9.4-03 

สรุปการจัดโครงการ 

IMT-GT Varsity 

Carnival คร้ังที่ 12 

โครงการเปิดโลก

ทัศน์นักศึกษาสู่สากล 

และโครงการ PSU 

Open Week ของ

ชมรมนักศึกษา

ต่างชาต ิ

 3 มี ร ะ บ บ บ ริ ห า ร

จัดการในการจัด

แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม

กิจกรรมนานาชาติ

แบบมีส่วนร่วม 

 

    การจัดและส่งเสรมิกิจกรรมนานาชาติมี

การบรหิารจัดการอย่างเป็นระบบเน้นการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีการจัดท าค าสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการ(กนศ.9.4-04)   มี

การประชุมระดมความคิดเห็นและร่วม

วางแผนด าเนินการในการจัดกิจกรรม 

โครงการ IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 

12 โครงการIMT-GT Leadership Camp 

โครงการ English for Living and 

Communication Skill Development 

Method  โครงการเปิดโลกทัศน์นักศึกษาสู่

สากล และโครงการ The 6th EU-Thailand 

National Inter-Varsity Debate 

Championship เป็นต้น มีการบรหิารจัดการ

แบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรม

นานาชาติโดยมีการแต่งตั้งกรรมการชมรม

นักศึกษาต่างชาติ (กนศ. 9.4-05) มีการ

ประชุมหารือกับนักศึกษาต่างชาติในเรื่อง

แผนการจัดกิจกรรมและงบประมาณ 

รวมทั้งเปิดโอกาสให้น าเสนอแผนการจัด 

กนศ. 9.4-04  

ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

ด าเนินการ โครงการ  

IMT-GT Varsity 

Carnival คร้ังที่ 12 

 

กนศ. 9.4-05 

 ค าสั่งแต่งตัง้

คณะกรรมการชมรม

นักศึกษาต่างชาต ิ
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี 9 กจิกรรมเพื่อส่งเสรมิพัฒนานักศึกษา       

ตัวบ่งชี ้: 9.2 การจัดและสง่เสรมิกิจกรรมนานาชาติ 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ 

 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   กจิกรรมซึ่งได้ผ่านการลงมติจากสมาชิกใน

ชมรมนักศึกษาต่างชาติเพื่อน าเสนอขอ

อนุมัติจากมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 4 มีการประเมินผล

การจัดและส่งเสริม

กจิกรรมนานาชาติ 

      มีการประเมินผลการจัดและส่งเสริม

กิจกรรมนานาชาติทุกครั้ง ทั้งโดยการแจก

แบบสอบถามและการเก็บข้อมูลความ

คดิเห็นโดยการสัมภาษณ์ผูเ้ข้ารว่มกิจกรรม 

เพื่อน ามาสรุปรวบรวมเป็นหลักฐานส าหรับ

ปรับปรุงการจัดกจิกรรมต่อไป (กนศ. 9.4-

06)   

กนศ. 9.4-06 

สรุปประเมินผลการ

จัดและส่งเสรมิ

กจิกรรมนานาชาติ

โครงการต่างๆ 

 5 มี ก า ร น า ผ ล ก า ร

ประเมินไปรับปรุง 

      จากผลการประเมินรายโครงการและ

ภาพ รวมทุกโครงการ กองฯจะมีการน า

ประเด็นส าคัญที่ต้องขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

และต้องการประสานความร่วมมือเขา้ที่

ประชุมคณะกรรม การด าเนนิการ 

โครงการ  IMT-GT Varsity Carnival และ

คณะกรรมการชมรมนักศึกษาเพื่อชี้แจงท า

ความเข้าใจร่วมกันในแนวปฏบิัติที่มีการ

ปรับปรุงเชิงพัฒนาต่อไป (กนศ.9.4-07) 

กนศ. 9.4-07  

รายงานการประชุม

คณะกรรมการ

ด าเนินการ โครงการ  

IMT-GT Varsity 

Carnival และ

คณะกรรมการชมรม

นักศึกษา 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

              --------- 

จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. เพิ่มและปรับเปลีย่นรูปแบบกจิกรรมให้นักศึกษาสามารถเขา้รว่มไดม้ากขึ้น  เนื่องจากโอกาสในการเขา้

รว่มกิจกรรมนานาชาติของนกัศึกษายังมีเฉพาะกลุ่มผู้ทีม่ีความสามารถดา้นภาษาตา่งประเทศ   

วิธปีฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

1. มีการบูรณาการกจิกรรมระหว่างนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทย  เพื่อให้เกดิการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

รว่มกัน 

 


