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กิจกรรมเสริมหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร หมายถึ ง กิ จ กรรมนอกเหนื อ จากการเรี ย นการสอนในชั้ น เรี ย น
ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย และคณะด าเนิ น การขึ้ น เพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ
ผ่านการทากิจกรรมต่างๆ ที่ครอบคลุมการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ การบาเพ็ญประโยชน์ การรักษา
สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็น
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเสริมสร้างความเป็นคนเก่ง คนดีแก่นักศึกษา
ส าหรั บ กิ จ กรรมเสริ มหลั กสู ตรของมหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่นักศึก ษาระดั บ
ปริญญาตรีทุกคนต้องเข้าร่วม แบ่งออกเป็น
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 – 5 ปี
นักศึกษาต้องเข้าร่ว มกิจ กรรม จานวนไม่น้อยกว่า 60 กิจกรรม และมีจานวนชั่วโมงกิจกรรมรวม
ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตรการศึกษา โดยต้องเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 50
ชั่วโมง
2. นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน 2- 3 ปี ภาคปกติ
นักศึกษาต้องเข้าร่ว มกิจ กรรม จานวนไม่น้อยกว่า 30 กิจกรรม และมีจานวนชั่วโมงกิจกรรมรวม
ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตรการศึกษา โดยต้องเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 50
ชั่วโมง
3. นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน 2 – 3 ปี ภาคสมทบ หรือนอกศูนย์ที่ตั้ง
นักศึกษาต้องเข้าร่ว มกิจ กรรม จานวนไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม และมีจานวนชั่วโมงกิจกรรมรวม
ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตรการศึกษา

โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจ กรรมเสริ มหลั กสูตร มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แบ่งกิจกรรมที่นักศึกษาต้อง
เข้าร่วมออกเป็น 3 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่
1. กิจกรรมมหาวิทยาลัย หมายถึง กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วม และ
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบ และมีจานวนชั่วโมงกิจกรรม ดังต่อไปนี้
- นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร 4 – 5 ปี นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมจานวน 18 กิจกรรม และ
ต้องมีจานวนชั่วโมงกิจกรรม 60 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตรการศึกษา
- นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน 2 – 3 ปี ภาคปกติ นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมจานวน
10 กิจกรรม และต้องมีจานวนชั่วโมงกิจกรรม 30 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตรการศึกษา
- นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน 2 – 3 ปี ภาคสมทบ หรือนอกศูนย์ที่ตั้ง นักศึกษาต้อง
เข้าร่วมกิจกรรมจานวน 3 กิจกรรม และต้องมีจานวนชั่วโมงกิจกรรม 9 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตร
การศึกษา
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2. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีคุณลักษณะของบัณฑิตพึงประสงค์ (Ideal Graduates)
อัน ได้แก่ มีความคิดเชิงสร้ างสรรค์ มีทักษะในการประกอบอาชีพ รู้ จักใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มีทักษะในการสื่อสาร มีวุฒิภาวะทางสังคม และมีทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนักศึกษา
จาเป็นต้องเข้าร่วม แต่นักศึกษาสามารถเลือกกิจกรรมที่จะเข้าร่วมได้ โดยมหาวิทยาลัยได้กาหนด
กิจกรรมไว้ 5 ด้าน ดังต่อไปนี้
2.1 กิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ (Academic and Vocational Activities) คือ กิจกรรมที่
ดาเนินการโดยมหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย หรือกิจกรรมที่จัดโดย
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกิจกรรมด้านวิชาการและวิชาชีพที่ส่งเสริมให้นักศึกษามี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญในทักษะด้านต่างๆ ทั้งเชิงความคิดสร้างสรรค์ และการฝึกปฏิบัติด้าน
อาชีพ เช่น การฝึกอบรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาเชิ งวิชาการ การแข่งขันทาง
วิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นต้น
2.2 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ (Sport and Recreation Activities) คือ กิจกรรมที่
ดาเนินการโดยมหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย หรือกิจกรรมที่จัดโดย
หน่ ว ยงานภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง เป็ น กิ จ กรรมด้ า นกี ฬ า และนั น ทนาการที่ ส่ ง เสริ ม ให้
นักศึกษามีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ตลอดจนสร้างความสามัคคีระหว่างกัน เช่น
กีฬา RMUTP เกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย กิจกรรม
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ กิจกรรมรณรงค์ หรือฝึกอบรมเกี่ยวกับสุขภาพและการลดละเลิก
สารเสพติด เป็นต้น
2.3 กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม (Social or Environment Activities)
คือ กิจกรรมที่ดาเนินการโดยมหาวิทยาลั ย คณะ หน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย หรือ
กิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษารู้จัก
การบ าเพ็ญประโยชน์ และรั กษาสิ่ ง แวดล้ อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลั ย รวมทั้ ง
กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ตลอดจนกิจกรรมสร้างเสริมจิตอาสา จิตสาธารณะ เช่น ค่ายอาสา
พัฒนาชนบท กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมอนุรักษ์แหล่งน้า ลาคลอง กิจกรรมปลูกป่า เป็นต้น
2.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (Morality Activities) คือ กิจกรรมที่ดาเนินการโดย
มหาวิทยาลั ย คณะ หน่ ว ยงานอื่น ๆ ภายในมหาวิ ทยาลั ย หรือกิจ กรรมที่ จัดโดยหน่ว ยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม
อันดีงาม มีความซื่อสัตย์ ความกตัญญูกตเวที ฯลฯ เช่น โครงการธรรมะสอนใจ กิจกรรมทาดี
เพื่อพ่อ เป็นต้น
2.5 กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม (Art and Cultural Activities) คือ กิจกรรมที่ดาเนินการ
โดยมหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย หรือกิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิ ทยาลั ย ซึ่งเป็น กิจ กรรมที่ เกี่ ยวข้อ งกับ ศิล ปวั ฒ นธรรมที่ ส่ ง เสริม ปลู กฝั งให้
นักศึกษาเรีย นรู้ สังคมพหุ วัฒ นธรรม รู้จักศิล ปวัฒนธรรมอันดีงาม ขนบธรรมเนียมประเพณี

3

สาคัญต่างๆ ของไทย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามไปยังบุคคลอื่น
นอกสถาบัน เช่น กิจกรรมวันสงกรานต์ไทย กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา และวันสาคัญทางศาสนา
ต่างๆ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมต่างประเทศ เป็นต้น
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์นี้ นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบทั้ง
5 ด้าน แต่ละด้านต้องไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม โดยนักศึกษาสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความ
สมัครใจ ซึ่งมีข้อกาหนด ดังนี้
- นัก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ห ลั กสู ต ร 4 – 5 ปี นั ก ศึ กษาต้ อ งเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมจ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า
30 กิจกรรม และต้องมีจานวนชั่วโมงกิจกรรมไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตรการศึกษา
- นักศึกษาปริ ญญาตรี หลักสูต รเทียบโอน 2 – 3 ปี ภาคปกติ นักศึกษาต้องเข้าร่ว มกิจกรรม
จานวนไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม และต้องมีจานวนชั่วโมงกิจ กรรมไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง
ตลอดหลักสูตรการศึกษา
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน 2 – 3 ปี ภาคสมทบ หรือนอกศูนย์ที่ตั้ง ต้องเข้า
ร่วมกิจกรรมให้ครบอย่างน้อย 3 ด้าน แต่ละด้านต้องไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม ดังนี้
- นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน 2 – 3 ปี ภาคสมทบ หรือนอกศูนย์ที่ตั้ง นักศึกษาต้อง
เข้าร่วมกิจกรรม จานวนไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม และต้องมีชั่วโมงกิจกรรมไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง
ตลอดหลักสูตรการศึกษา
3. กิจกรรมเลือกเสรี หมายถึง กิจกรรมที่นักศึกษาสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างอิสระจาก
แหล่งกิจ กรรมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบตามข้อกาหนด
ดังต่อไปนี้
- นัก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ห ลั กสู ต ร 4 – 5 ปี นั ก ศึ กษาต้ อ งเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมจ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า
12 กิจกรรม และต้องมีจานวนชั่วโมงกิจกรรมไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตรการศึกษา
- นักศึกษาปริ ญญาตรี หลักสูต รเทียบโอน 2 – 3 ปี ภาคปกติ นักศึกษาต้องเข้าร่ว มกิจกรรม
จ านวนไม่ น้ อ ยกว่า 5 กิจ กรรม และต้ องมีจ านวนชั่ว โมงกิจ กรรมไม่ น้อ ยกว่า 20 ชั่ว โมง
ตลอดหลักสูตรการศึกษา
- นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน 2 – 3 ปี ภาคสมทบ หรือนอกศูนย์ที่ตั้ง นักศึกษาต้อง
เข้าร่วมกิจกรรมจานวนไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรม และต้องมีจานวนชั่วโมงกิจกรรมไม่น้อยกว่า
12 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตรการศึกษา
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แหล่งกิจกรรมเสริมหลักสูตร
นักศึกษาสามารถหากิจกรรมเสริมหลักสูตรได้จากแหล่งกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. กองพัฒนานักศึกษา
กิจกรรมที่จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา จะเป็นกิจกรรมในรูปแบบการสัมมนา การฝึกอบรม ให้ความรู้
แก่นักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถติดตามข้อมูลกิจกรรม/โครงการ ได้จากระบบสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษา
(http://activity.rmutp.ac.th) Website หรือ Facebook กองพัฒนานักศึกษา (http://std.offpre.rmutp.ac.th)
หรือ (www.facebook.com/DSD.Rmutp)
2. คณะ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย
กิจกรรมที่จัดโดยคณะ หรือ หน่วยงานอื่นๆ เช่น กองศิลปวัฒนธรรม กองวิเทศสัมพันธ์ ฯลฯ จะเป็น
กิจกรรมในรูปแบบวิชาการ การบรรยาย การฝึกอบรม การเข้าค่าย ฯลฯ ซึ่งนักศึกษาสามารถติดตามข้อมูล
กิจกรรม/โครงการ ได้จากระบบสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษา (http://activity.rmutp.ac.th) ป้ายประกาศ
ต่างๆ หรือ ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ และหน่วยงานที่ดาเนินงาน
3. องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และสโมสรนักศึกษา
คณะ
กิจกรรมที่จัดโดยองค์การนั กศึกษา และสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จะเป็นกิจกรรมในหลายๆ ด้าน เช่น วิชาการและวิชาชีพ บาเพ็ญประโยชน์ ฯลฯ ซึ่งนักศึกษาสามารถติดตาม
ข้อมูลกิจกรรม/โครงการได้จากองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
และสโมสรนักศึกษาของแต่ละคณะ หรือที่กองพัฒนานักศึกษา และฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ
4. กิจกรรมจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
กิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน จะเป็นกิจกรรมในรูปแบบการ
ประกวด การแข่งขัน การฟังบรรยาย การสัมมนา ฯลฯ ซึ่งนักศึกษาสามารถติดตามข้อมูลกิจกรรม/โครงการได้
จากกองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาแต่ละคณะ ตลอดจนจากหน่วยงานภายนอกโดยตรง

ลักษณะการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
นักศึกษาสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมหนึ่ง หรือหลายกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาสามารถเลื อกเข้าร่ วมกิจกรรม/โครงการ ที่จัดขึ้นโดยหน่ว ยงานภายใน หรือภายนอก
มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้เข้าร่ วม ซึ่งกิจกรรม/โครงการดังกล่าวจะต้องมีจุดประสงค์/เป้าหมายที่
ชัดเจนที่แสดงถึงการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านใดด้านหนึ่ง
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. นักศึกษาสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายใน หรือภายนอก
มหาวิทยาลัย ในฐานะต่างๆ ดังต่อไปนี้
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ผู้นาหรือคณะกรรมการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ
ผู้ปฏิบัติงานในกิจกรรม/โครงการ
ผู้แสดงทางศิลปวัฒนธรรมในกิจกรรม/โครงการ
นักกีฬาของชมรมกีฬา สาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย
ผู้แทนของสาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

การเทียบค่าประสบการณ์กิจกรรมเสริมหลักสูตร
1. กิจกรรม/โครงการ 1 โครงการ สามารถเทียบค่าประสบการณ์กิจกรรมได้เพียงด้านเดียว
2. การพิจารณาเทียบค่าประสบการณ์กิจกรรมให้อยู่ด้านใด ให้ขึ้นอยู่กับลักษณะการดาเนินกิจกรรม
นั้นๆ
3. การเทียบจานวนชั่วโมงกิจกรรม เป็นไปตามการกาหนดค่ากิจกรรมจากกองพัฒนานักศึกษา
4. กิจกรรมที่นั กศึกษาจะทาการเทียบกิจกรรมเสริมหลักสูตรจะต้องเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาได้เข้า
ร่วมดาเนิ นการ เข้าร่วมฟังบรรยาย เข้าร่วมการฝึกอบรม เข้าร่วมเป็นคณะทางาน หรือเข้าร่ว ม
กิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมในมหาวิทยาลัย หรือกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ รวมถึงการเป็น
ตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา ฯลฯ
5. การเทีย บค่า ประสบการณ์ กิ จ กรรมเสริม หลั ก สู ต ร ส าหรับ นั กศึ กษาที่มี ผ ลงานดีเ ด่น นัก ศึก ษา
สามารถนาผลงานดังกล่าวมาเทียบค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่ นักศึกษาที่มี
ผลงานดังต่อไปนี้
5.1 นักศึกษาที่ดารงตาแหน่งผู้นานักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือคณะ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เป็นที่
ยอมรับ เช่น นายกสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา กรรมการ
สภานักศึกษา กรรมการองค์การนักศึกษา ประธานชมรม ประธานเครือข่ายเยาวชน ฯลฯ
ทั้งนี้ ต้องมีคาสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัย หรือคณะ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
5.2 นักศึกษาที่เป็นกรรมการดาเนินงานจัดโครงการ หรือ กิจกรรม ซึ่งต้องมีคาสั่งแต่งตั้งให้เป็น
คณะกรรมการดาเนินงานโครงการ หรือกิจกรรม
5.3 นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ ระดับมหาวิทยาลัย/ระดับชาติ/นานาชาติ เช่น นักศึกษา
ที่ช นะการประกวด หรือการแข่งขันต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย หรือภายนอกมหาวิทยาลั ย
เป็นต้น ซึ่งต้องมีเกียรติบัตร/หลักฐานของหน่วยงานผู้จัดรับรอง
ทั้งนี้ นักศึกษาที่ต้องการเทียบค่าประสบการณ์จะต้องยื่นความจานงขอเที ยบค่าประสบการณ์ได้ที่
งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
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ตารางการเทียบค่าประสบการณ์ สาหรับนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
คุณสมบัติของนักศึกษา
1. นายกสภานักศึกษา
2. นายกองค์การนักศึกษา
3. รองนายกสภานักศึกษา
4. รองนายกองค์การนักศึกษา
5. นายกสโมสรนักศึกษา
6. นายกสภานักศึกษาคณะ
1. คณะกรรมการบริหารสภา
นักศึกษา
2. คณะกรรมการบริหารองค์การ
นักศึกษา
3. คณะกรรมการบริหารสโมสร
นักศึกษาคณะ
4. ประธานชมรม
1. นักศึกษาที่ดาเนินกิจกรรมใน
ฐานะผู้จัดโครงการ/กิจกรรม
2. คณะกรรมการชมรม
นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นในด้าน
ต่าง ๆ ระดับมหาวิทยาลัย/
ระดับชาติ/นานาชาติ เช่น
นักศึกษาที่ชนะการประกวด หรือ
การแข่งขันต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย หรือภายนอก
มหาวิทยาลัย

จานวนชั่วโมงที่ได้รับ

40 ชั่วโมง

30 ชั่วโมง

6 ชั่วโมง/ กิจกรรม

6 ชั่วโมง/ กิจกรรม/
รายการแข่งขัน

หมายเหตุ
1. มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน
1 ปีการศึกษา
2. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย หรือคณะ
ไม่น้อยกว่า 80 %
1. มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน
1 ปีการศึกษา
2. ต้องเข้าร่วมกิจกรรม
มหาวิทยาลัย หรือคณะ
ไม่น้อยกว่า 80 %
1. คาสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ดาเนินงานในโครงการ/กิจกรรม

1. ต้องมีเกียรติบัตรของหน่วยงาน
ผู้จัดรับรอง
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หลักฐานแสดงการผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
นักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรจะต้องจัดเก็บหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร หรือเอกสารอื่นที่ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม (สาหรับกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย) เพื่อใช้เป็น
หลักฐานประกอบการขอใบรับรองกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งหลักฐานการเข้าร่วมกิ จกรรมมีรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. บัตรผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยผู้จัดกิจกรรม/โครงการ สาหรับกิจกรรมที่จัดโดย
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สามารถปริ้นบัตรผ่ านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสู ตรได้จาก
ระบบสารสนเทศกิจ กรรมนักศึกษา (http://activity.rmutp.ac.th) ภายหลังจากการเข้าร่ว ม
โครงการ/กิจกรรม
2. ใบเกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการซึ่งจัดขึ้น โดยหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย
3. หลักฐานอื่นๆ ของหน่วยงานผู้จัดกิจกรรม/โครงการ ที่แสดงว่านักศึกผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม
4. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยหรือคณะเป็นผู้จัด จะต้อง
ยื่นแบบฟอร์มขอบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิ จกรรมลงในระบบสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษา โดยมี
ผู้รับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

8

ตัวอย่างบัตรผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
xxxxxxxxxxxx-x
บัตรผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รหัสกิจกรรม -----
หน่วยงานผู้จัด.............................................................................................. วันที่ออกบัตรผ่านกิจกรรม......................................
ชื่อ (นาย/น.ส.)...........................................................................นามสกุล....................................................................................
คณะ..................................................................................................................... ชั้นปีที่............................................................
รหัสประจาตัวนักศึกษา -
ชื่อกิจกรรม/โครงการ...................................................................................................................................................................
ประเภทกิจกรรม
 กิจกรรมมหาวิทยาลัย
 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ (5 ด้าน)
 กิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ
 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
 กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
 กิจกรรมเลือกเสรี
วันที่ดาเนินกิจกรรม/โครงการ........................................................................... จานวนชั่วโมงกิจกรรม......................................
หมายเหตุ
ขอให้นักศึกษาดาเนินการปริ้นบัตรผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แล้วเสร็จ หลังการดาเนินกิจกรรม/โครงการ พร้อม
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ในบัตรผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ถูกต้องภายใน 30 วัน หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม/
โครงการที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องจานวนชั่วโมงกิจกรรมตกหล่น ให้นักศึกษาติดต่อทีก่ องพัฒนานักศึกษา ภายใน 60 วัน หลังจาก
เสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการ หากพ้นกาหนดนี้ ถือว่าท่านสละสิทธิ์
รับรองการเข้าร่วมกิจกรรม
(.............................................................................)
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
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ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Student Activity Transcript)
กิจกรรมที่จะบันทึกลงในระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาจะต้องเป็น
กิจกรรมที่มีลักษณะต่อไปนี้
1. กิจกรรมนอกชั้นเรียน ในลักษณะกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาต้องไม่
เกี่ยวข้องกับการได้รับคะแนนจากการเรียนตามหลักสูตรการศึกษา
2. กิจกรรมที่นักศึกษาบันทึกในระบบสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษาต้องมีหลักฐาน และเอกสารรับรอง
ที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ หากกิจกรรมใดขาดหลักฐานที่ชัดเจน ตรวจสอบไม่ได้ ชั่วโมงกิจกรรมนั้น
ถือเป็นโมฆะ ทั้งนี้ หลักฐานที่นักศึกษาจะต้องแนบมาประกอบ ได้แก่ เอกสารรับรองในรูปแบบต่างๆ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามหลักฐานแสดงการผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ในกรณีที่นักศึกษาทาหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรสูญหาย หรือขาดหลักฐานอ้างอิง
ให้นักศึกษาติดต่อได้ในระบบสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษา (http://activity.rmutp.ac.th) เพื่อขอ
ออกบัตรผ่านการเข้าร่ วมกิจกรรมเสริมหลั กสู ตรใหม่ ภายใน 60 วัน หลังจากกิจกรรม/โครงการ
เสร็ จ สิ้ น นั กศึกษาจะต้องรั บ ผิ ดชอบในการเก็บใบผ่ านการเข้าร่ว มกิจกรรมเสริมหลั กสู ตรไว้เป็น
หลักฐานอ้างอิง และห้ามทาสูญหายเพื่อใช้ในการขอใบรับรองกิจกรรมเสริมหลักสูตร
4. มหาวิทยาลัย จะทาการออกใบรับรองกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ต่อเมื่อได้ทาการตรวจสอบหลักฐาน
ความถูกต้องของระบบสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษาและเอกสารรับรองเรียบร้อยแล้ว

10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ประเทศไทย

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ชื่อ – สกุล
วันเดือนปีเกิด
คณะ
รหัสกิจกรรม
581-054-01-1-1-04
581-062-02-1-5-03
581-062-03-1-5-03
581-052-04-1-2-06
581-401-15-1-1-03
581-401-16-1-1-03
581-062-12-1-5-03
581-401-05-3-3-01
581-401-07-2-2-03
581-401-10-3-3-10

นายกิจกรรม เก่งดี
01 มกราคม 2540
บริหารธุรกิจ
โครงการ/กิจกรรม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2558
กิจกรรมรับน้อง – บายศรีสู่ขวัญ
กิจกรรมไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2558
กีฬา RMUTP เกมส์ ครั้งที่ 9 (พิธีเปิด – ปิด)
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะ ประจาปีการศึกษา 2558
กิจกรรมไหว้ครูของคณะ ประจาปีการศึกษา 2558
โครงการวันปิยะมหาราช
โครงการบริจาคโลหิต
โครงการกีฬาภายในคณะบริหารธุรกิจ “Bus Games”
โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท

เลขประจาตัวประชาชน 0-0000-00000-00-0
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
การเงิน
ชั่วโมง
4
3
3
6
3
3
3
3
3
8

รวม 10 กิจกรรม 39 ชัว่ โมง
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
582-055-08-1-2-03
582-401-15-3-3-03
582-401-17-3-1-03
582-401-19-3-1-03
582-401-23-3-3-03

กิจกรรมเดินการกุศล
โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท สร้างสรรค์วันเด็กเพื่อน้อง
โครงการติวพี่สู่น้อง
โครงการบูรณาการนักบริหารธุรกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการบริจาคหนังสือเพื่อเด็กที่ยากไร้

3
3
3
3
3

รวม 5 กิจกรรม 15 ชั่วโมง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
591-008-10-1-5-03
xxx-xxx-xx-x-x-xx
xxx-xxx-xx-x-x-xx
xxx-xxx-xx-x-x-xx
xxx-xxx-xx-x-x-xx

โครงการเฉลิมพระชนม์พรรษา 12 สิงหา
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

เอกสารนี้ใช้เป็นหลักฐานรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรนักศึกษาเท่านัน้
เอกสารจะสมบูรณ์ต่อเมือ่ มีตราประทับของมหาวิทยาลัย

3
3
5
3
3

รหัสนักศึกษา
หลักสูตร ปกติ

รหัสกิจกรรม
xxx-xxx-xx-x-x-xx
xxx-xxx-xx-x-x-xx
xxx-xxx-xx-x-x-xx

000000000000-0

โครงการ/กิจกรรม

รูปถ่าย
1 นิ้ว

ชั่วโมง
3
4
3

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

รวม 8 กิจกรรม 27 ชั่วโมง
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
xxx-xxx-xx-x-x-xx
xxx-xxx-xx-x-x-xx
xxx-xxx-xx-x-x-xx
xxx-xxx-xx-x-x-xx
xxx-xxx-xx-x-x-xx
xxx-xxx-xx-x-x-xx
xxx-xxx-xx-x-x-xx
xxx-xxx-xx-x-x-xx

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

3
3
3
5
3
3
3
3

รวม 8 กิจกรรม 26 ชั่วโมง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
591-008-11-1-5-03
591-062-13-1-1-03
xxx-xxx-xx-x-x-xx
xxx-xxx-xx-x-x-xx
xxx-xxx-xx-x-x-xx
xxx-xxx-xx-x-x-xx
xxx-xxx-xx-x-x-xx

โครงการเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวา
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในสถานศึกษา (วันเอดส์โลก 1 ธ.ค.)
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

3
3
3
3
5
5
3

รวม 7 กิจกรรม 25 ชั่วโมง

ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
วันทีอ่ อกเอกสาร 12 พฤษภาคม 2562

11

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ประเทศไทย

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ชื่อ – สกุล
วันเดือนปีเกิด
คณะ
รหัสกิจกรรม
592-062-14-1-1-03
592-002-09-1-5-02
xxx-xxx-xx-x-x-xx
xxx-xxx-xx-x-x-xx
xxx-xxx-xx-x-x-xx
xxx-xxx-xx-x-x-xx
xxx-xxx-xx-x-x-xx

นายกิจกรรม เก่งดี
01 มกราคม 2540
บริหารธุรกิจ

เลขประจาตัวประชาชน 0-0000-00000-00-0
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
การเงิน

โครงการ/กิจกรรม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย.)
กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

ชั่วโมง
3
2
3
3
3
5
8

รหัสนักศึกษา
หลักสูตร ปกติ

000000000000-0

รหัสกิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

รวมเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดการศึกษา 60 กิจกรรม 209 ชั่วโมง
 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรครบตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด 60 กิจกรรม 200 ชั่วโมง

3
3
3
3
3
3
3
3

รวม 8 กิจกรรม 24 ชั่วโมง
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
602-054-05-1-1-04
602-054-06-1-1-03
602-062-07-1-4-04
602-401-17-1-4-04
602-401-18-1-4-03

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
กิจกรรมราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ
การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา
การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาและสภานักศึกษา
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาของคณะ

เอกสารนี้ใช้เป็นหลักฐานรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรนักศึกษาเท่านัน้
เอกสารจะสมบูรณ์ต่อเมือ่ มีตราประทับของมหาวิทยาลัย

3
5

รวม 7 กิจกรรม 26 ชั่วโมง

รวม 7 กิจกรรม 27 ชั่วโมง
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

ชั่วโมง

xxx-xxx-xx-x-x-xx
xxx-xxx-xx-x-x-xx

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
xxx-xxx-xx-x-x-xx
xxx-xxx-xx-x-x-xx
xxx-xxx-xx-x-x-xx
xxx-xxx-xx-x-x-xx
xxx-xxx-xx-x-x-xx
xxx-xxx-xx-x-x-xx
xxx-xxx-xx-x-x-xx
xxx-xxx-xx-x-x-xx

รูปถ่าย
1 นิ้ว

4
3
4
4
3

ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ออกเอกสาร 12 พฤษภาคม 2562

12

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ประเทศไทย

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ชื่อ – สกุล
วันเดือนปีเกิด
คณะ

นางสาวพฤศจิกา ธันวา
30 มกราคม 2540
บริหารธุรกิจ

รหัสกิจกรรม
581-054-01-1-1-04
581-062-02-1-5-03
581-062-03-1-5-03
581-401-15-1-1-03
581-401-16-1-1-03
581-401-05-3-3-01
581-401-07-2-2-03
xxx-xxx-xx-x-x-xx

เลขประจาตัวประชาชน 1-1111-11111-11-1
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
การตลาด

โครงการ/กิจกรรม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2558
กิจกรรมรับน้อง – บายศรีสู่ขวัญ
กิจกรรมไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2558
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะ ประจาปีการศึกษา 2558
กิจกรรมไหว้ครูของคณะ ประจาปีการศึกษา 2558
โครงการบริจาคโลหิต
โครงการกีฬาภายในคณะบริหารธุรกิจ “Bus Games”
โครงการ/กิจกรรม

รหัสนักศึกษา
หลักสูตร

ชั่วโมง

รหัสกิจกรรม

4
3
3
3
3
3
3
3

xxx-xxx-xx-x-x-xx
xxx-xxx-xx-x-x-xx
xxx-xxx-xx-x-x-xx
xxx-xxx-xx-x-x-xx
xxx-xxx-xx-x-x-xx
xxx-xxx-xx-x-x-xx
xxx-xxx-xx-x-x-xx

โครงการ/กิจกรรม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

582-401-16-3-2-03
582-401-17-3-1-03
582-401-18-3-1-03
582-401-20-3-4-03
xxx-xxx-xx-x-x-xx
xxx-xxx-xx-x-x-xx
xxx-xxx-xx-x-x-xx
xxx-xxx-xx-x-x-xx

โครงการพลังดนตรี เยาวชน ต้านภัยยาเสพติด
โครงการติวพี่สนู่ ้อง
โครงการชาวจัดการร่วมพัฒนากลุ่มสตรีชุมชนวัดวิมุติยาราม
โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม ผูน้ านักศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

3
3
3
3
3
3
5
5

ชั่วโมง
3
3
3
3
3
5
5

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

รวม 7 กิจกรรม 25 ชัว่ โมง

รวม 8 กิจกรรม 25 ชัว่ โมง
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

000000000000-0
เทียบโอน ปกติ

รูปถ่าย
1 นิ ้ว

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
602-054-05-1-1-04
602-054-06-1-1-03
602-062-07-1-4-02
602-401-17-1-4-02
602-401-18-1-4-03
xxx-xxx-xx-x-x-xx
xxx-xxx-xx-x-x-xx
xxx-xxx-xx-x-x-xx

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
กิจกรรมราชมงคลนัดพบสถานประกอบการ
การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา
การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาและสภานักศึกษา
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาของคณะ

4
3
2
2
3
5
3
3

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

รวม 8 กิจกรรม 25 ชั่วโมง

รวม 8 กิจกรรม 28 ชัว่ โมง
รวมเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดการศึกษา 31 กิจกรรม 103 ชั่วโมง
 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรครบตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด 30 กิจกรรม 100 ชั่วโมง

เอกสารนี้ใช้เป็นหลักฐานรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรนักศึกษาเท่านั้น
เอกสารจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีตราประทับของมหาวิทยาลัย

ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ออกเอกสาร 12 พฤษภาคม 2560

13

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ประเทศไทย

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ชื่อ – สกุล
วันเดือนปีเกิด
คณะ
รหัสกิจกรรม

นางสาวเมษา พาเพลิน
15 มกราคม 2540
บริหารธุรกิจ

เลขประจาตัวประชาชน 1-1111-11111-11-1
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
การบัญชี

โครงการ/กิจกรรม

ชั่วโมง

รหัสนักศึกษา
หลักสูตร

รหัสกิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

xxx-xxx-xx-x-x-xx

โครงการ/กิจกรรม

xxx-xxx-xx-x-x-xx
xxx-xxx-xx-x-x-xx
xxx-xxx-xx-x-x-xx

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
581-054-01-1-1-04
581-401-16-1-1-03
581-401-13-3-4-02

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2558
กิจกรรมไหว้ครูของคณะ ประจาปีการศึกษา 2558
กิจกรรมซุ้มแสดงความยินดีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2557

000000000000-0
เทียบโอน สมทบ/นอกศูนย์ที่ตั้ง

3
3
3

รวม 3 กิจกรรม 9 ชั่วโมง

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
กิจกรรมประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม
โครงการบริจาคหนังสือเพื่อเด็กที่ยากไร้

ชั่วโมง

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
4
3
3

รวม 3 กิจกรรม 10 ชั่วโมง
582-401-22-3-5-03
582-401-23-3-3-03

รูปถ่าย
1 นิ ้ว

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
3
3

592-054-05-1-1-04
592-401-18-1-4-03
592-054-06-1-1-03

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาของคณะ
กิจกรรมราชมงคลนัดพบสถานประกอบการ

รวม 2 กิจกรรม 6 ชั่วโมง

4
3
3

รวม 3 กิจกรรม 10 ชัว่ โมง

รวมเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดการศึกษา 11 กิจกรรม 35 ชั่วโมง
 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรครบตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด 10 กิจกรรม 30 ชั่วโมง

เอกสารนี้ใช้เป็นหลักฐานรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรนักศึกษาเท่านั้น
เอกสารจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีตราประทับของมหาวิทยาลัย

ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ออกเอกสาร 12 พฤษภาคม 2560
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การกาหนดรหัสกิจกรรมเสริมหลักสูตร
1

2

3

4

5

ปีการศึกษา + ภาคเรียน

6

7

8

9

ลาดับกิจกรรม

หน่วยงาน

ประเภทกิจกรรม

10

ลักษณะกิจกรรม

11

12

จานวนชั่วโมง

เลขชุดที่ 1

1

2

3

หลักที่ 1 - 2
หลักที่ 3

หมายถึง
หมายถึง

ปีการศึกษา
ภาคเรียนที่จัดกิจกรรม

เลขชุดที่ 2

4

5

6

หลักที่ 4 – 6

หมายถึง

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม/โครงการ

เลขชุดที่ 3

7

8

หลักที่ 7 – 8

หมายถึง

ลาดับกิจกรรม

เลขชุดที่ 4

9

หลักที่ 9 หมายถึง ประเภทกิจกรรม
1 = กิจกรรมมหาวิทยาลัย
2 = กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์
3 = กิจกรรมเลือกเสรี

เลขชุดที่ 5

10

หลักที่ 10 หมายถึง ลักษณะกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่
1 = กิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ
2 = กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
3 = กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
4 = กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
5 = กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

เลขชุดที่ 6

11

12

หลักที่ 11 – 12

ตัวอย่าง
571 – 054 – 01 – 1 – 1 – 03

หมายถึง

จานวนชั่วโมงกิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

15

โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2558
1. กิจกรรมมหาวิทยาลัย
1.1 นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร 4 – 5 ปี นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมจานวน 18 กิจกรรม และต้องมี
จานวนชั่วโมงกิจกรรม 60 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตรการศึกษา
1.2 นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน 2 – 3 ปี ภาคปกติ นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมจานวน 10
กิจกรรม และต้องมีจานวนชั่วโมงกิจกรรม 30 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตรการศึกษา
1.3 นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน 2 – 3 ปี ภาคสมทบ หรือนอกศูนย์ที่ตั้ง นักศึกษาต้องเข้าร่วม
กิจกรรมจานวน 3 กิจกรรม และต้องมีจานวนชั่วโมงกิจกรรม 9 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตรการศึกษา
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กิจกรรมมหาวิทยาลัย (นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร 4 – 5 ปี)
รหัสกิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

จานวน
วันที่
ระยะเวลาดาเนินงาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ชั่วโมง
ดาเนินงาน

581-054-01-1-1-04 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2558

4

½ วัน

581-062-02-1-5-03 กิจกรรมรับน้อง – บายศรีสู่ขวัญ

3

½ วัน

581-062-03-1-5-03 กิจกรรมไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2558

4

½ วัน

581-052-04-1-2-06 กีฬา RMUTP เกมส์ ครั้งที่ 10 (พิธีเปิด – ปิด)

6

1 วัน

xx2-054-05-1-1-04 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

4

½ วัน

xx2-054-06-1-1-03 กิจกรรมราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ

3

½ วัน

xx2-062-07-1-4-04 การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา

3

1 ช.ม.

582-055-08-1-2-03 กิจกรรมเดินการกุศล

3

½ วัน

582-002-09-1-5-02 กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย
581-008-10-1-5-03 โครงการเฉลิมพระชนม์พรรษา 12 สิงหา
581-008-11-1-5-03 โครงการเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวา
581-062-12-1-5-03 โครงการวันปิยะมหาราช
581-062-13-1-1-03 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในสถานศึกษา (วันเอดส์โลก 1 ธ.ค.)
582-062-14-1-1-03 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย.)
581-xxx-15-1-1-03 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะ ประจาปีการศึกษา 2557
581-x01-16-1-1-03 กิจกรรมไหว้ครูของคณะ ประจาปีการศึกษา 2557
xx2-x01-17-1-4-04 การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาและสภานักศึกษา
xx2-x01-18-1-4-03 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาของคณะ
รวมกิจกรรมมหาวิทยาลัย (ตลอดหลักสูตรการศึกษา)

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
60

½ วัน
½ วัน
½ วัน
½ วัน
½ วัน
½ วัน
ตามที่คณะกาหนด
ตามที่คณะกาหนด
1 ช.ม.
ตามที่คณะกาหนด

28 – 29
ก.ค. 58
28 – 29
ก.ค. 58
ส.ค. 58

หมายเหตุ

งานแนะแนวฯ
กองพัฒนานักศึกษา

สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

องค์การนักศึกษา

สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

องค์การนักศึกษา
งานกีฬา
2558
กองพัฒนานักศึกษา
งานแนะแนวฯ
2562
กองพัฒนานักศึกษา
งานแนะแนวฯ
2562
กองพัฒนานักศึกษา
2559
องค์การนักศึกษา
งานสวัสดิการฯ
ม.ค. 59
กองพัฒนานักศึกษา
ม.ค. 59
กองกลาง
ส.ค. 58
กองศิลปวัฒนธรรม
ธ.ค. 58
กองศิลปวัฒนธรรม
23 ต.ค. 58
องค์การนักศึกษา
1 ธ.ค. 58
องค์การนักศึกษา
26 มิ.ย. 59
องค์การนักศึกษา
ส.ค. 58 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะ
ส.ค. 58 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะ
2559
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะ
2562
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะ

สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
สาหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ต้องเข้าร่วม 1 ครั้ง ใน 4 ปี
ต้องเข้าร่วม 1 ครั้ง ใน 4 ปี
ต้องเข้าร่วม 1 ครั้ง ใน 4 ปี
ต้องเข้าร่วม 1 ครั้ง ใน 4 ปี
ต้องเข้าร่วม 1 ครั้ง ใน 4 ปี
ต้องเข้าร่วม 1 ครั้ง ใน 4 ปี
ต้องเข้าร่วม 1 ครั้ง ใน 4 ปี
ต้องเข้าร่วม 1 ครั้ง ใน 4 ปี
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ต้องเข้าร่วม 1 ครั้ง ใน 4 ปี
สาหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
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กิจกรรมมหาวิทยาลัย (นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน 2 – 3 ปี ภาคปกติ)
รหัสกิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

จานวน
วันที่
ระยะเวลาดาเนินงาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ชั่วโมง
ดาเนินงาน

581-054-01-1-1-04 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2558

4

½ วัน

581-062-02-1-5-03 กิจกรรมรับน้อง – บายศรีสู่ขวัญ

3

½ วัน

581-062-03-1-5-03 กิจกรรมไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2558

4

½ วัน

xx2-054-05-1-1-04 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

4

xx2-054-06-1-1-03 กิจกรรมราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ

3

xx2-062-07-1-4-02 การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา
xx1-x01-15-1-1-03 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะ ประจาปีการศึกษา 2558
581-x01-16-1-1-03 กิจกรรมไหว้ครูของคณะ ประจาปีการศึกษา 2558
xx2-x01-17-1-4-02 การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาและสภานักศึกษา
xx2-x01-18-1-4-03 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาของคณะ
รวมกิจกรรมมหาวิทยาลัย (ตลอดหลักสูตรการศึกษา)

3
3
3
3
3
33

28 – 29
ก.ค. 58
28 – 29
ก.ค. 58
ส.ค. 58

หมายเหตุ

งานแนะแนวฯ
กองพัฒนานักศึกษา

สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

องค์การนักศึกษา

สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

องค์การนักศึกษา
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
งานแนะแนวฯ
½ วัน
2560
สาหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
กองพัฒนานักศึกษา
งานแนะแนวฯ
½ วัน
2560
สาหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
กองพัฒนานักศึกษา
1 ช.ม.
2559
องค์การนักศึกษา
ต้องเข้าร่วม 1 ครั้ง ใน 4 ปี
ตามที่คณะกาหนด
ส.ค. 58 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะ
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ตามที่คณะกาหนด
ส.ค. 58 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะ
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
1 ช.ม.
2559
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะ ต้องเข้าร่วม 1 ครั้ง ใน 4 ปี
ตามที่คณะกาหนด
2560
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะ สาหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
** หมายเหตุ : นับเพียง 30 ชั่วโมงกิจกรรม เท่านั้น **
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กิจกรรมมหาวิทยาลัย (นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน 2 – 3 ปี ภาคสมทบ หรือนอกศูนย์ที่ตั้ง)
รหัสกิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

จานวน
วันที่
ระยะเวลาดาเนินงาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ชั่วโมง
ดาเนินงาน

581-054-01-1-1-04 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2558

4

½ วัน

581-062-03-1-5-03 กิจกรรมไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2558

4

½ วัน

xx2-054-05-1-1-04 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

4

½ วัน

รวมกิจกรรมมหาวิทยาลัย (ตลอดหลักสูตรการศึกษา)

12

หมายเหตุ

28 – 29
ก.ค. 58
ส.ค. 58

งานแนะแนวฯ
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
กองพัฒนานักศึกษา
องค์การนักศึกษา
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
งานแนะแนวฯ
2560
สาหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
กองพัฒนานักศึกษา
** หมายเหตุ : นับเพียง 9 ชั่วโมงกิจกรรม เท่านั้น **

หรือ
581-x01-15-1-1-03 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะ ประจาปีการศึกษา 2558
3
ตามที่คณะกาหนด
ส.ค. 58 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะ
581-x01-16-1-1-03 กิจกรรมไหว้ครูของคณะ ประจาปีการศึกษา 2558
3
ตามที่คณะกาหนด
ส.ค. 58 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะ
xx2-x01-18-1-4-03 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาของคณะ
3
ตามที่คณะกาหนด
2560
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะ
รวมกิจกรรมมหาวิทยาลัย (ตลอดหลักสูตรการศึกษา)
9
** หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย หรือ คณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง **

** นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการได้ที่ **
http://activity.rmutp.ac.th หรือ http://std.offpre.rmutp.ac.th หรือฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ

สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
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2. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์
นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบทั้ง 5 ด้าน แต่ละด้านต้องไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม โดยนักศึกษา
สามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความสมัครใจ ซึ่งมีข้อกาหนด ดังนี้
2.1 นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร 4 – 5 ปี นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมจานวนไม่น้อยกว่า 30 กิจกรรม
และต้องมีจานวนชั่วโมงกิจกรรมไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตรการศึกษา
2.2 นักศึกษาปริญญาตรี เทียบโอน 2 – 3 ปี ภาคปกติ นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมจานวนไม่น้อยกว่า 15
กิจกรรม และต้องมีจานวนชั่วโมงกิจกรรมไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตรการศึกษา
นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบอย่างน้อย 3 ด้าน แต่ละด้านต้องไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม โดยนักศึกษา
สามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความสมัครใจ ซึ่งมีข้อกาหนด ดังนี้
2.3 นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน 2 – 3 ปี ภาคสมทบ หรือนอกศูนย์ที่ตั้ง นักศึกษาต้องเข้าร่วม
กิจกรรม จานวนไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม และต้องมีชั่วโมงกิจกรรมไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตร
การศึกษา
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ประกอบด้วยกิจกรรม 5 ด้าน ดังนี้
ลาดับ

รหัสกิจกรรม

ลักษณะกิจกรรม

1

xxx-xxx-xx-2-1-xx

กิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ (Academic and Vocational
Activities)

2

xxx-xxx-xx-2-2-xx

กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ (Sport and Healthy
Activities)

3

xxx-xxx-xx-2-3-xx

กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม (Social and
Environment Activities)

4

xxx-xxx-xx-2-4-xx กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (Morality Activities)

5

xxx-xxx-xx-2-5-xx

กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม (Art and Cultural
Activities)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กองพัฒนานักศึกษา/
องค์การ-สภานักศึกษา/
คณะ/หน่วยงานอื่นๆ
กองพัฒนานักศึกษา/
องค์การ-สภานักศึกษา/
คณะ/หน่วยงานอื่นๆ
กองพัฒนานักศึกษา/
องค์การ-สภานักศึกษา/
คณะ/หน่วยงานอื่นๆ
กองพัฒนานักศึกษา/
องค์การ-สภานักศึกษา/
คณะ/หน่วยงานอื่นๆ
กองพัฒนานักศึกษา/
องค์การ-สภานักศึกษา/
คณะ/หน่วยงานอื่นๆ

** นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการได้ที่ **
http://activity.rmutp.ac.th หรือ http://std.offpre.rmutp.ac.th หรือ ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณ
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3. กิจกรรมเลือกเสรี หมายถึง กิจกรรมที่นักศึกษาสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างอิสระจาก แหล่งกิจกรรม
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบตามข้อกาหนดดังต่อไปนี้
- นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร 4 – 5 ปี นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมจานวนไม่น้อยกว่า 12 กิจกรรม
และต้องมีจานวนชั่วโมงกิจกรรมไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตรการศึกษา
- นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน 2 – 3 ปี ภาคปกติ นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมจานวนไม่น้อย
กว่า 5 กิจกรรม และต้องมีจานวนชั่วโมงกิจกรรมไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตรการศึกษา
- นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน 2 – 3 ปี ภาคสมทบ หรือนอกศูนย์ที่ตั้ง นักศึกษาต้องเข้าร่วม
กิจกรรมจานวนไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรม และต้องมีจานวนชั่วโมงกิจกรรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ตลอด
หลักสูตรการศึกษา
** นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการได้ที่ **
http://activity.rmutp.ac.th หรือ http://std.offpre.rmutp.ac.th หรือ ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ
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ขั้นตอน
การดาเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร
รวบรวมแผนการดาเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรของคณะในแต่
ละปีการศึกษาเพื่อจัดประเภทกิจกรรม และออกรหัสกิจกรรม
กองพัฒนานักศึกษา คณะ องค์การนักศึกษา หรือหน่วยงาน
อื่นๆ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามแผนการดาเนินงาน

เมื่อจบการศึกษาให้ นักศึกษาทาการปริ้นข้อมูลจากระบบ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร พร้อมกรอกแบบฟอร์มขอใบรับรอง
กิจกรรมเสริมหลักสูตรส่งให้กองพัฒนานักศึกษาตรวจสอบ
ความถูกต้อง เพื่อออกใบรับรองกิจกรรมเสริมหลักสูตร

กองพัฒนานักศึกษา ออกรหัสกิจกรรม และแจ้งให้คณะทราบ
รวมทั้งเผยแพร่ผ่านระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรและเวปไซต์
กองพัฒนานักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รตามระยะเวลาที่
กาหนด หลั งจากเข้าร่ วมกิจ กรรมให้ปริ้ นบัตรผ่านกิ จกรรม
เสริมหลักสูตร ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้รับผิดชอบโครงการ หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จากระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร

นักศึกษาทาการตรวจเช็คข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ในระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร

เอกสาร
ไม่ถูกต้อง

เอกสาร
ถูกต้อง

ส่งคืนให้นักศึกษา
ตรวจสอบและแก้ไข
ให้ถูกต้อง

ออกใบรับรอง
กิจกรรมเสริม
หลักสูตรให้นักศึกษา

