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ถ้อยแถลงของอธิการบดี 

 การวางระบบการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคามและการออกใบระเบียนกิจกรรม (Activities Transcript) เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร นับเป็นการพัฒนาและมีความก้าวหน้าในงานด้านการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลับราชภัฏ

มหาสารคาม เพื่อให้การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการมีทิศทาง

ชัดเจน มีแนวการปฏิบัติที่ชัดเจน ทั้งนักศึกษา ฝ่ายบริหาร อาจารย์ท่ีปรึกษา เจ้าหน้าที่ สามารถก าหนด

แผนการจัดกิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมและด าเนินการตามขั้นตอนการท างานเกี่ยวกับการออกใบระเบียน

กิจกรรมได้อย่างมีระเบียบแบบแผนอันเดียวกัน 

 การสามารถด าเนินการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ สามารถผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับ

คุณภาพมาตรฐานการอุดมศึกษาของชาติ เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถบูรณาการการเรียนรู้ในชั้นเรียน

ตามหลักสูตรเข้ากับการเข้าร่วมกิจกรรมนอกชั้นเรียนได้อย่างมีระบบ มีทิศทางตามการพัฒนาความรู้

ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรมในแต่ละสาขาวิชาชีพของตน 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการและการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาทุกคนตลอดหลักสูตร

จ าเป็นต้องมีการเตรียมการ การวางแผน การวางจัดองค์ในแต่ละระดับเพื่อจัดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน มีการ

ก ากับติดตามและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องและที่ส าคัญอย่างยิ่งคือการความแรงร่วมใจกัน ประสานการ

ท างานอย่างใกล้ชิด โดยมีเป้าหมายส าคัญคือนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนตามที่ได้

ก าหนดไว้ 

 ขอขอบคุณทุกส่วนทุกฝ่าย ทุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดวางระบบการเข้าร่วมกิจกรรมแบบบูรณา

การและการออกใบระเบียนกิจกรรม (activities Transcript)จนเป็นผลส าเร็จ และมหาวิทยาลัยจะให้การ

สนับสนุนและให้ก าลังใจในการน าไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ที่วางไว้ 

 

(รองศาสตราจารย์สมชาย  วงศ์เกษม) 

อธิการบดี 
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ค ำน ำ 

 คู่มือการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการและการออกใบระเบียนกิจกรรม (Activities 

Transcript) เล่มน้ีจดัท าข้ีนเพื่อน าเสนอระบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ การริหารจดัการทั้งในระดบั

มหาวทิยาลยัและคณะ  แนวปฏิบติัของแต่ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ของนกัศึกษา และการใหบ้ริการกบันกัศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ารจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรหรือกิจกรรม

การเรียนรู้แบบบูรณาการมีทิศทาง มีระบบ มีแนวปฏิบติัท่ีชดัเจน มหาวทิยาลยั คณะ สาขาวชิาสามารถวาง

แผนการจดักิจกรรมไดต้ลอดหลกัสูตร นกัศึกษาสามารถวางแผนการเขา้ร่วมกิจกรรมของตนเองไดต้ลอดเวลาท่ี

ศึกษาในมหาวทิยาลยั 

 สาระส าคญัในคู่มือประกอบดว้ยอตัลกัษณ์นกัศึกษา คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์มาตรฐานคุณวุฒิ

ของการอุดมศึกษาไทย เพื่อจะไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมประเภทและลกัษณะกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบบูรณาการ ซ่ึงจะใชเ้ป็นกรอบในการก าหนดกิจกรรมตลอดหลกัสูตร การก าหนดรหสักิจกรรม การ

ก าหนดค่าประสบการณ์ของแต่ละกิจกรรม การเขา้ร่วมกิจกรรมและการเทียบโอนค่าประสบการณ์ แนวปฏิบติั

ในการออกใบระเบียนกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Activities Transcript) รวมทั้งไดร้วบรวมประกาศ

หรือค าสั่งท่ีเก่ียวขอ้งใวใ้นภาคผนวก หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ คู่มือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อผูบ้ริหาร อาจารย์

ท่ีปรึกษา เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งและโดยเฉพาะอยา่งยิง่ต่อนกัศึกษาซ่ึงเป็นผูจ้ะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมและพฒันา

ตนเองตลอดหลกัสูตรให้เป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพตามท่ีมุ่งหวงั  

 ขอขอบพระคุณฝ่ายบริหาร คณะกรรมการชุดต่าง ๆ คณาจารยแ์ละบุคลากรทุกท่านท่ีใหก้ารสนบัสนุน 

และร่วมมือกนัวางระบบการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ การออกระเบียนกิจกรรมและจดัท าคู่มือ

เพื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งไดน้ าไปใชใ้นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งจนเป็นผลส าเร็จ และคงจะไดร่้วมมือกนัในการปรับปรุง

พฒันาในโอกาสต่อไป 

 

รองศาสตราจารย ์ดร.ประดิษฐ ์ เอกทศัน์ 

รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษาและทรัพยากรมนุษย ์
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บทที่ ๑  : บทน า 

 การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

๑. หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เสริสร้างพลังปัญญา

ของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่าง

มั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน 

วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดแลพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตและ

ส่งเสริมวิทยฐานะครู 

 การบริหารจัดการได้ใช้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นเครื่องมือมาอย่างต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาอย่าง

มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยก าหนดในพันธกิจที่ว่า "ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย 

มีความรักความผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของ

ประเทศไทย ตอบสนองความต้องการขององค์กรภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสนองความต้องการของสังคมและ

ประเทศชาติ ซึ่งจะต้องได้คุณภาพมาตรฐานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการ

อุดมศึกษา ซึ่งก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และประกาศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง กอปรกับมหาวิทยาลัย

ได้ก าหนดอัตลักษณ์นักศึกษา ไว้ว่า "พร้อมท างาน มีจิตบริการ สมานสามัคคีและมีความรับผิดชอบ" หรือ RMU 

model =Ready to work with Mind of service, Unity and Responsibility เพ่ือให้การพัฒนานักศึกษา

เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว นอกจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้วจ าเป็นต้องให้นักศึกษามีโอกาส

เรียนรู้ประสบการณ์นอกเหนือจากที่เรียนในชั้นเรียน มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดนโยบายให้นักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยทุกคนได้มีประสบการณ์นอกชั้นเรียน เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่มีความรู้คู่

คุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในการที่จะด าเนินชีวิตอย่างมั่นคงก้าวหน้าในอนาคต ดังนั้นในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงได้ก าหนดนโยบายให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคนได้มีประสบการณ์การ

เรียนรู้นอกชั้นเรียน เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น และเมื่อได้เข้าร่วม

กิจกรรมครบตามก าหนดแล้ว มหาวิทยาลัยจะออกใบระเบียนกิจกรรม(Activities Transcript) ให้กับนักศึกษา 

เพ่ือไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

๒. อัตลักษณ์นักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

อัตลักษณ์นักศึกษา  

 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีอัตลักษณ์ดังนี้ 

  ภาษาไทย :  พร้อมท างาน มีจิตบริการ สมานสามัคคีและมีความรับผิดชอบ 

  ภาษาอังกฤษ : Ready to work with Mind of service, Unity and responsibility 

  ความหมาย  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ทักษะปฏิบัติ และ

ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพ มีความพร้อมที่จะท างานตามสาขาวิชาชีพของตนได้อย่างมีคุณภาพ สามารถท างาน

เป็นทีมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข เป็นผู้มีความรักสามัคคี มีน้ าใจในการให้บริการ รวมทั้งเป็นผู้มีความ

รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม  
 

๓. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ดังนี้ 

  ๑. มีความรู้และทักษะในวิชาชีพที่ศึกษา 

  ๒. มีคุณธรรม จริยธรรม รับผดิชอบและซื่อสัตย์ในวิชาชีพ 

  ๓. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

  ๔. มีความสามารถในการใช้ภาษาได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้ภาต่างประเทศในการสื่อสารได้

อย่างน้อย ๑ ภาษา 

  ๕. มีความใฝ่รู้ มีทักษะสามารถใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๖. มีวิจารณญาณ สามารถบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากลในการแก้ปัญหาได้ 

  ๗. มีสุขภาพและบุคลิกภาพดี มีโลกทัศน์กว้างไกล ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
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  ๘.มีจิตส านึกดี เป็นประชาธิปไตย เสียสละ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ เห็นประโยชน์ส่วนรวม

เป็นส าคัญ 

  ๙. เป็นพลเมืองดี มีความตระหนักต่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ และเป็นผู้น าในการพัฒนา

ท้องถิ่น 
 

๔. กรอบคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (RMU’ s Graduate Qualifications Framework) 

กรอบคุณลักษณะของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมาสารคาม ประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ ดังนี้ 
๑.  คุณลักษณะเด่น หมายถึง คุณลักษณะที่โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราช

ภัฏมหาสารคาม ที่ต้องการสร้างสรรค์และสื่อสารต่อสังคมและผู้ใช้บัณฑิต 
  ๒.  คุณลักษณะทั่วไป  หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตในแต่ละระดับการศึกษา ที่เป็น
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องด าเนินการพัฒนาอย่างทั่วถึงในทุกหลักสูตรด้วยกระบวนการเรียนการสอนและ
กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  ๓. คุณลักษณะเฉพาะ หมายถึง  คุณลักษณะของบัณฑิตที่เป็นจุดเน้นของสาขาวิชาหรือสาขา
วิชาชีพนั้น ๆ ซึ่งต้องด าเนินการให้เกิดการพัฒนาในแต่ละหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรนั้น 

 

๔.๑ คุณลักษณะเด่น 
 คุณลักษณะเด่นหรืออัตลักษณ์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คือ 
             “พร้อมท างาน มีจิตบริการ สมานสามัคคีและมีความรับผิดชอบ” 
๔.๒ คุณลักษณะท่ัวไป  

คุณลักษณะทั่วไปของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ก าหนดตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ  (Thai Qualifications Framework for Higher Education TQF : HED) 
รวมทั้งข้อมูลจากการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตลาดงาน สภาวะงานของสังคมไทยและสังคมโลก 
แบ่งเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 

 ๔.๒.๑ ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (Knowledge and Experience) บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต้องมีองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพและมีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพที่จะสามารถ
น าไปใช้ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งการศึกษาเรียนรู้และการใช้ความรู้และประสบการณ์เพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ
ในสาขาของตนได ้
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 ๔.๒.๒ ด้านการปฏิบัติงาน (Performance) บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต้องมี 

ทักษะและประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในสภาวะแวดล้อมการท างานสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 

 ๔.๒.๓ ด้านการปฏิบัติตน (Conduct) บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต้องมีจิตส านึก
ที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว วิชาชีพ และสังคม มีจิตบริการ มีความส านึกรักษ์ท้องถิ่นของตน มี
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการด ารงตนในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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คุณลักษณะท่ัวไปจ าแนกตามระดับการศึกษา 
คุณลักษณะท่ัวไป บัณฑิตระดับปริญญาตรี บัณฑิตระดับปริญญาโท บัณฑิตระดับปริญญาเอก 

๑. ด้านความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ 

ความรู้ 
 ทักษะเชาวน์
ปัญญา 

๑.๑ มีความรู้และ
ประสบการณ์การเรียนรู้
ในสาขาวิชาที่ศึกษา 
สามารถปฏิบัติงานใน
สาขาวิชาชีพใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้ 
 
 
 
 
๑.๒ มีความสามารถใน
การคิด วิเคราะห์ และ
ริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้
ความรู้และประสบการณ์
ของตนในการแก้ไขปัญหา
การท างานได้ 

๑.๑ มีความรู้ลึกในวิชาการท่ี
ศึกษาและสามารถประยุกต์ใน
การประกอบวิชาชีพชั้นสูงหรือ
การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ 
 

 
 
 
 
๑.๒ มีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ และริเริ่มสร้างสรรค์ 
โดยใช้ความรู้และประสบการณ์
ของตนในการแก้ไขข้อโต้แย้ง
หรือปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน
ในทางวิชาการหรือวิชาชีพได้ 

๑.๑ มีความรู้ลึกในวิชาการท่ี
ศึกษาและศาสตร์ในสาขาที่มี
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
สามารถท าการวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนหรือสร้าง
องค์ความรู้ใหม่และท าการ
ถ่ายทอดเพื่อให้เกิดการพัฒนา
ในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
นั้นๆได้ 
 

๑.๒ มีความสามารถคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเป็น
ผู้น าในการริเริ่มสร้างสรรค์ 
โดยใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ของตนในการ
แก้ไขข้อโต้แย้งหรือปัญหาที่
ยุ่งยากซับซ้อนในทางวิชาการ
หรือวิชาชีพได้ 
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คุณลักษณะท่ัวไป บัณฑิตระดับปริญญาตรี บัณฑิตระดับปริญญาโท บัณฑิตระดับปริญญาเอก 
๒.ด้านการปฏิบัติงาน 
 ทักษะการวิเคราะห์
และสื่อสาร 
 
 ทักษะเชาวน์ปัญญา 

๒.๑ มีความสามารถใน
การใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน
การศึกษาเรียนรู้ใน
สาขาวิชาการท่ีตนศึกษา 
และการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพได้ 
 

๒.๒ มีความสามารถใน
การใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หรือ
คณิตศาสตร์หรือ
กระบวนการวิจัยในการ
คิด วิเคราะห์หรือ
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันและในการ
ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ
ได้ 
 
๒.๓ มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ ในการสื่อสาร
และการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง เพ่ือประโยชน์
ในการศึกษาในสาขา
วิชาชีพได้ 

๒.๑ มีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษในการศึกษา
เรียนรู้ และการสื่อสารถ่ายทอด
ความรู้ในทางวิชาการได้ 
 

 
 
 
 
๒.๒ มีความสามารถในการใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
หรือคณิตศาสตร์และสถิติ หรือ 
กระบวนการวิจัยในการคิด 
วิเคราะห์หรือแก้ปัญหาการ
ปฏิบัติงานหรือปัญหาทาง
วิชาการท่ีสลับซับซ้อนได้ 
 
 
 
 
๒.๓ มีความสามารถใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองและ
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ของ
ผู้อื่นได้ 

๒.๑ มีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษในการผลิต
ผลงานทางวิชาการและ
เผยแพร่หรือถ่ายทอดความรู้
ทางวิชาการในระดับ
นานาชาติได้ 
 

 
 
๒.๒ มีความสามารถในการใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
หรือคณิตศาสตร์และสถิติหรือ
กระบวนการวิจัยในการคิด
วิเคราะห์หรือแก้ปัญหาการ
ปฏิบัติงานหรือแก้ปัญหาทาง
วิชาการท่ีสลับซับซ้อนและ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได้ 
 
 
 
๒.๓ มีความสามารถใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ ในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองและ
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
เพ่ือประโยชน์ในการเรียนของ
ผู้อื่นได้ 
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คุณลักษณะท่ัวไป บัณฑิตระดับปริญญาตรี บัณฑิตระดับปริญญาโท บัณฑิตระดับปริญญาเอก 
๓. ด้านการปฏิบัติตน
 ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
 คุณธรรมและ
จริยธรรม 

มีคุณลักษณะด้านการ
ปฏิบัติตนในระดับ เข้าใจ 
ซาบซึ้ง และปฏิบัติได้ 
 

 
๓.๑ มีวินัย ซื่อสัตย์และ
รับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัว วิชาชีพ สังคม 
และประเทศชาติ 
 
๓.๒ มีภาวะผู้น า เข้าใจใน
ความแตกต่างหลากหลาย
ทางสังคมและวัฒนธรรม 
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 
 

๓.๓ เป็นผู้มีความเสียสละ
และมีจิตบริการ 
 
๓.๔ มีความรักและ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
สถาบัน และประเทศชาติ 

มีคุณลักษณะด้านการปฏิบัติตน
ในระดับเข้าใจ ซาบซึ้ง ปฏิบัติ
ได้ และถ่ายทอดแก่ผู้อ่ืนได้ 
 

 
๓.๑ มีวินัย ซื่อสัตย์และ
รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว 
วิชาชีพ สังคม และประเทศชาติ 
 

 
๓.๒ มีภาวะผู้น า เข้าใจในความ
แตกต่างหลากหลายทางสังคม
และวัฒนธรรม สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 
 
๓.๓ เป็นผู้มีความเสียสละและ
มีจิตบริการ 
 

๓.๔ มีความรักและภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่น สถาบัน และ
ประเทศชาติ 

มีคุณลักษณะด้านการปฏิบัติ
ตนในระดับ เข้าใจ ซาบซึ้ง 
ปฏิบัติได้ ถ่ายทอดแก่ผู้อ่ืนได้ 
และเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 
 

๓.๑ มีวินัย ซื่อสัตย์ และ
รับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัว วิชาชีพ สังคม และ
ประเทศชาติ 
 

๓.๒ มีภาวะผู้น า เข้าใจใน
ความแตกต่างหลากหลายทาง
สังคมและวัฒนธรรมสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 

 
๓.๓ เป็นผู้มีความเสียสละ
และมีจิตบริการ 
 

๓.๔ มีความรักและภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่น สถาบัน และ
ประเทศชาติ 
 

 
๔.๓  คุณลักษณะเฉพาะ 
 แต่ละหลักสูตรสาชาวิชา สามารถก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตในสาขาวิชาเฉพาะได้โดยเพ่ิมเติม
เข้าไปในด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการปฏิบัติตน ตามลักษณะความ
ต้องการบัณฑิตในสาขาวิชานั้น 
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๕. การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
  

 การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโดยคณะ
กรรมการบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียูนแบบบูรณาการหรือคณะกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการระดับคณะ จะต้องได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา และสอดคล้องกับการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เกิดอัตลักษณ์นักศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และคุณลักษณะบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณลักษณะบัณฑิตที่สกอ.ก าหนด ซึ่งสามารถสังเคราะห์ออกเป็นกลุ่มกิจกรรมด้านต่าง ๆ ได้ ๖ 
ด้านดังต่อไปนี้ 
  ๕.๑  ด้านส่งเสริมวิชาการ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ ทักษะ เจตคติ ประสบการณ์ทั้งใน
ด้านวิชาการ วิชาชีพและประสบการณ์วิชาชีพ 
  ๕.๒ ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง  หมายถึง  กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาความสามารถของ
นักศึกษา ด้านภาวะผู้น า บุคลิกภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาทักษะด้านภาษาต่า งประเทศ  ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับสุขอนามัย กีฬาและนันทนาการ   
  ๕.๓ ด้านการด ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมจิตส านึกความภูมิใจใน
มหาวิทยาลัยและคณะ  หมายถึง  กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมความภูมิใจในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย  การเป็นพลเมืองดีของประเทศ และประชาคมโลก  และรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย  สร้างความรัก  ความสามัคคี ความผูกพันกับมหาวิทยาลัยและคณะ 
  ๕.๔  ด้านการส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ  หมายถึง  กิจกรรมที่มั่งส่งเสริมให้นักศึกษาเกิด
จิตส านึกในการช่วยเหลือผู้อ่ืน โอบอ้อมอารี  บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม  รับผิดชอบต่อสังคม และสาธารณะ
สมบัติ   
  ๕.๕  ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม  หมายถึง  กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษา
เป็นคนดีมีจรรยาบรรณวิชาชีพสมารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข 
  ๕.๖  ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น  หมายถึง  กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริม
สร้างจิตส านึกและตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ส่งเสริมแนวทางการด ารงชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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บทที่ ๒ 

 ประเภทและลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 มหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตลอด

ระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยเริ่มจากนักศึกษาที่เข้าศึกษาชั้นปีที่ 

๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป เว้นแต่คณะครุศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป  ดังรายละเอียด

ต่อไปนี้ 

 ๒.๑ ประเภทกิจกรรม 

  กิจกรรมเสริมหลักสูตรแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มกิจกรรม ดังนี้ 

  กลุ่มที่ ๑ กิจกรรมกลางของมหาวิทยาลัย เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการและรับผิดชอบโดยกอง

พัฒนานักศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของ

มหาวิทยาลัย ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วม จ านวน  ๗  โครงการ ดังนี้ 

  ๑) โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

  ๒) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

  ๓) โครงการอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและวันราชภัฏ 

  ๔) โครงการเปิดโลกกิจกรรม 

  ๕) โครงการกีฬาระหว่างคณะ 

  ๖) โครงการเลือกตั้งองค์การบริหารนักศึกษา 

  ๗) โครงการพัฒนาจิตอาสา 

  การก าหนดรายการกิจกรรม สัดส่วนจ านวนหน่วยชั่วโมงและการเข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามที่

ก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย 

  กลุ่มที่ ๒ กิจกรรมของคณะ เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการและรับผิดชอบโดยคณะที่นักศึกษาสังกัด 

ลักษณะกิจกรรมจะส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่เป็นจุดเน้นของสาขาวิชาหรือวิชาชีพนั้น ๆ การก าหนด

รายการกิจกรรม สัดส่วนจ านวนหน่วยชั่วโมงและการเข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของแต่

ละคณะ 
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  กลุ่มที่ ๓ กิจกรรมเลือกเสรี เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารนักศึกษา หรือหน่วยงานทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   ทั้งนี้การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดี

ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านกิจการนักศึกษา  

  กรณีท่ีนักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามที่ก าหนด ให้สามารถเทียบโอนประสบการณ์

จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนได้ โดยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง แนวปฏิบัติในการ

บันทึกข้อมูลและการเทียบโอนค่าประสบการณ์ การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 
 

  ๒.๒ จ านวนหน่วยกิจกรรมและสัดส่วนจ านวนหน่วยชั่วโมง 

  จ านวนหน่วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการที่นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม  
 มีดังต่อไปนี้ 

๒.๒.๑ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนไม่น้อยกว่า                     
๖๐ หน่วยกิจกรรม และไม่น้อยกว่า ๑๘๐ หน่วยชั่วโมง ดังนี้ 
   (๑) เข้าร่วมกิจกรรมกลางของมหาวิทยาลัย จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิจกรรม    
และไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยชั่วโมง  
   (๒) เข้าร่วมกิจกรรมของคณะ   จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิจกรรม   และไม่น้อย
กว่า ๗๒ หน่วยชั่วโมง   
   (๓) เข้าร่วมกิจกรรมเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิจกรรม    และไม่น้อยกว่า 
๓๖ หน่วยชั่วโมง 
  ๒.๒.๒ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาค กศ.บป. จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๓๐หน่วย
กิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยชั่วโมง ดังนี้ 
   (๑) เข้าร่วมกิจกรรมกลางของมหาวิทยาลัย จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิจกรรม    
และไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยชั่วโมง   
   (๒) เข้าร่วมกิจกรรมของคณะ   จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิจกรรม 
และไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยชั่วโมง   
   (๓) เข้าร่วมกิจกรรมเลือกเสรี     จ านวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิจกรรม  และไม่

น้อยกว่า ๑๘ หนว่ยชั่วโมง 
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ประเภทกิจกรรม ป.ตรีภาคปกติ ป.ตรีภาค กศ.บป. 
 จ านวนหนว่ยชัว่โมง(ช.ม.) จ านวนกิจกรรม(กจิกรรม) จ านวนหนว่ยชัว่โมง(ช.ม.) จ านวนกจิกรรม(กิจกรรม) 
๑.กิจกรรมกลางของมหาวิทยาลัย ≥ ๗๒ ≥๒๔ ≥๓๖ ≥ ๑๒ 
๒.กิจกรรมของคณะ ≥ ๗๒ ≥ ๒๔ ≥ ๓๖ ≥ ๑๒ 
๓.กิจกรรมเลือกเสรี ≥๑๒ ≥๓๖ ≥ ๖ ≥ ๑๘ 
รวม ≥ ๑๘๐ ≥ ๖๐ ≥ ๖๐ ≥ ๑๒ 
 

 ๒.๓ ลักษณะกิจกรรมที่สามารถน ามาเทียบค่าประสบการณ์ 

  ๑)  ด้านส่งเสริมวิชาการ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ ทักษะ เจตคติ ประสบการณ์ทั้งใน
ด้านวิชาการ วิชาชีพและประสบการณ์วิชาชีพ 
  ๒) ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง  หมายถึง  กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาความสามารถของ
นักศึกษา ด้านภาวะผู้น า บุคลิกภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ  ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับสุขอนามัย กีฬาและนันทนาการ   
  ๓) ด้านการด ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมจิตส านึกความภูมิใจใน
มหาวิทยาลัยและคณะ  หมายถึง  กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมความภูมิใจในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย  การเป็นพลเมืองดีของประเทศ และประชาคมโลก  และรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย  สร้างความรัก  ความสามัคคี ความผูกพันกับมหาวิทยาลัยและคณะ 
  ๔)  ด้านการส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ  หมายถึง  กิจกรรมที่มั่งส่งเสริมให้นักศึกษาเกิด
จิตส านึกในการช่วยเหลือผู้อ่ืน โอบอ้อมอารี  บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม  รับผิดชอบต่อสังคม และสาธารณะ
สมบัติ   
  ๕)  ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม  หมายถึง  กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษา
เป็นคนดีมีจรรยาบรรณวิชาชีพสมารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข 
  ๖)  ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น  หมายถึง  กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริม
สร้างจิตส านึกและตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ส่งเสริมแนวทางการด ารงชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๒.๔ การเทียบโอนประสบการณ์กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

  กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกกิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จะมีรหัส

กิจกรรมก าหนดไว้ และจะระบุหน่วยกิจกรรมและจ านวนหน่วยชั่วโมงท่ีนักศึกษาจะได้รับการยกเว้น กิจกรรมที่จัด

โดยหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยที่อาจไม่มีค่าหน่วยกิจกรรมและจ านวนหน่วยชั่วโมงระบุไว้ มหาวิทยาลัยจึงได้

ก าหนดค่าหน่วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ไว้ดังต่อไปนี้ 
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  ๑.) นักศึกษาที่ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา/ประธานสภานักศึกษา/นายกสโมสร

คณะซึ่งมีระยะเวลาปฏิบัติงาน ๑ ปี สามารถเทียบค่าประสบการณ์ได้ทุกด้านรวมทั้งสิ้น ๒๐ หน่วยกิจกรรม หรือ 

๖๐ หน่วยชัว่โมง 

  ๒.) นักศึกษาที่ด ารงต าแหน่งประธานชมรมส่วนกลาง ประธานชมรมสังกัดคณะ ประธาน

คณะกรรมการเลือกตั้ง ประธานคณะกรรมการดูแลการรับน้องและประชุมเชียร์ ให้เทียบค่าประสบการณ์ด้าน

เสริมสร้างทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพและเฉพาะด้านที่เก่ียวข้อง คิดเป็น ๘ หน่วยกิจกรรม หรือ ๒๔ 

หน่วยชั่วโมง 

  ๓.) นักศึกษาที่ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสร

นักศึกษาชมรมกิจกรรมส่วนกลาง ชมรมกิจกรรมสังกัดคณะ นักศึกษาท่ีเป็นคณะท างานหรือนักศึกษาที่ได้รับความ

เห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้น าองค์กรกิจกรรมและอาจารย์ที่ปรึกษาว่าด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและทุ่มเท มี

ระยะเวลาปฏิบัติงาน ๑ ปี ให้เทียบโอนค่าประสบการณ์ ด้านเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ทางวิชาการและ

วิชาชีพและด้านที่เกี่ยวข้องคิดเป็น ๔ หน่วยกิจกรรม หรือ ๑๒ หน่วยชัว่โมง 

  ๔.) นักศึกษาที่เป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ๑ ครั้ง สามารถเทียบค่า

ประสบการณ์ด้านส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา ๒ หน่วยกิจกรรม หรือ ๖ หน่วยชั่วโมง 

  ๕.) นักศึกษาที่ด าเนินกิจกรรมในฐานะนักแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมของชมรมทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรม และได้เข้าร่วมการแสดงต่าง ๆ ๑ ครั้ง สามารถเทียบค่าประสบการณ์ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ ๒ หน่วยกิจกรรม หรือ จ านวน ๖ หน่วยชั่วโมง ยกเว้นการจ้างการแสดงไม่สามารถนับ

จ านวนหน่วยชั่วโมงได้ 

  ๖.) นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาดีเด่นหรือได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สามารถเทียบ

โอนค่าประสบการณ์ได้ดังนี้ 

   ๖.๑) นักศึกษาทีไ่ด้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาดีเด่นด้านความประพฤติ สามารถเทียบ

ค่าประสบการณ์ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้องได้ ๔ หน่วยกิจกรรมหรือ ๑๒ หน่วยชั่วโมง 

   ๖.๒) นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาดีเด่นด้านกีฬาสามารถเทียบค่า

ประสบการณ์ด้านส่งเสริมสุขภาพและการกีฬาได้ ๔ หน่วยกิจกรรม หรือ ๑๒ หน่วยชั่วโมง 

   ๖.๓) นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาดีเด่นด้านกิจกรรมนอกหลักสูตร สามารถ

เทียบค่าประสบการณ์ได้ ๔ หน่วยกิจกรรม หรือ ๑๒ หน่วยชั่วโมง 
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   ๖.๔) นักศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติหรือประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงาน

ภายนอกมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษาท่ีได้รับคัดเลือกให้ด าเนินกิจกรรมในฐานะผู้แทนของมหาวิทยาลัย สามารถ

เทียบค่าประสบการณ์ได้ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ของมหาวิทยาลัย 

 สรุปการเทียบโอนประสบการณ์ของนักศึกษา 

ประสบการณ์กิจกรรม จ านวนหน่วย 
กิจกรรม 

จ านวนหน่วย
ชั่วโมง 

๑. นายกองค์การนักศึกษา/ประธานสภานักศึกษา/นายกสโมสรคณะ ๒๐ ๖๐ 
๒. ประธานชมรม/ประธานกิจกรรมต่าง ๆ ๘ ๒๔ 
๓. คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา/สภานักศึกษา/ชมรม/
โครงการ 

๔ ๑๒ 

๔. นักกีฬามหาวิทยาลัย/นักแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม ๔ ๑๒ 
๕. นักศึกษาดีเด่นของมหาวิทยาลัย ๔ ๑๒ 
๖. นักศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย 

อยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย 

 

 ๒.๕ หลักเกณฑ์การเทียบค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นจ านวนหน่วยชั่วโมง  

 การเทียบค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นจ านวนหน่วยชั่วโมงใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 ๒.๕.๑ การเทียบจ านวนหน่วยชั่วโมง ให้เทียบตามเวลาที่นักศึกษาได้เข้าร่วมจริง โดยพิจารณาจาก 

"ก าหนดการ" ของกิจกรรมนั้น ๆ เป็นหลัก 

 -จัดกิจกรรมครึ่งวันเทียบได้ไม่เกิน ๓ หน่วยชั่วโมง 

 -จัดกิจกรรมเต็มวัน เทียบได้ไม่เกินวันละ ๖ หน่วยชั่วโมง 

 -การจัดกิจกรรมในรูปแบบของค่ายหรือสัมมนาที่มีกิจกรรมช่วงกลางคืน สามารถเทียบได้ไม่เกินวันละ ๙ 

หน่วยชั่วโมง 

 ทั้งนี้เวลาที่ใช้ในการเดินทางการลงทะเบียน หรือการอ่ืนใดที่ไม่เป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้น ๆ 

จะไม่น ามานับเป็นหน่วยชั่วโมงด้วย ยกเว้นกรณีที่นักศึกษาเป็นผู้ด าเนินการจัดหรือเป็นคณะท างานของกิจกรรม

สามารถน ามาเทียบจ านวนหน่วยชั่วโมงได้ตามความเหมาะสม 
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 ๒.๕.๒ การเทียบจ านวนหน่วยชั่วโมงของกิจกรรมบางโครงการอาจไม่เป็นไปตามจ านวนชั่วโมงท่ีจัด

กิจกรรมจริง ขึ้นกับลักษณะของกิจกรรมที่ด าเนินการ ซึ่งหน่วยจัดกิจกรรมจะต้องจัดส่งรายละเอียดโครงการและ

ผลการเข้าร่วมกิจกรรมให้กองพัฒนานักศึกษา พิจารณาเทียบจ านวนหน่วยชั่วโมง ลักษณะกิจกรรม/โครงการ

ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น 

 -  โครงการฝึกซ้อมกีฬา/การแสดงศิลปวัฒนธรรม หรือกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน 

 -  โครงการเข้าร่วมการประกวด/เข้าร่วมการแข่งขัน หรือกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน 

 -  โครงการอื่น ๆ ที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการด าเนินงานที่แน่นอนได้ 

 ๒.๕.๓  การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาสามารถน ามาเทียบจ านวนหน่วยชั่วโมงได้ ๒ ลักษณะ คือ   

  ๑.) เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

  ๒.) เป็นผู้ด าเนินกิจกรรม ซึ่งหน่วยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ควรระบุจ านวนหน่วยชั่วโมงของ

คณะท างานอย่างชัดเจน 

 ๒.๕.๔ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาเข้าร่วมตามขอบข่ายของมหาวิทยาลัย แต่ละหน่วยงานหรือ

หน่วยจัดกิจกรรมนั้นยังไม่ได้ก าหนดรหัสกิจกรรมและค่าประสบการณ์ของกิจกรรม  ให้นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

น ารายละเอียดของกิจกรรมนั้นมาเทียบค่าประสบการณ์ก่อน โดยนักศึกษาสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มการ

เทียบค่าประสบการณ์ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา 

 ๒.๕.๕ โครงการหนึ่งโครงการ อาจเทียบประสบการณ์ได้หลายด้าน ขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรมและ

หน่วยจัดกิจกรรมก าหนด ตัวอย่างเช่น 

  -  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะ  จ านวน ๓ หน่วยชั่วโมง 

   กิจกรรมที่ได้รับได้แก่ ด้านเสริมสร้างทักษะทางวิชาการ จ านวน ๒ หน่วยชั่วโมงและ

ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๑ หน่วยชั่วโมง 
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บทที่ ๓ 

ขั้นตอนการด าเนินการการออกใบระเบียนกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

๓.๑ การด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 

 ๑. ก าหนดนโยบายการส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมกาเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 ๒. วางระบบการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 ๓. วางระบบการออกใบระเบียนกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรราการ (Activities Transcript) 

 ๔. ออกใบระเบียนกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเมื่อส าเร็จการศึกษา 

๓.๒ การด าเนินการในระดับหน่วยงานหรือหน่วยจัดกิจกรรม 

ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการมีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 

 ๑. จัดท าแผนโครงการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตลอดปีการศึกษา 

 ๒. ก าหนดประเภทและลักษณะกิจกรรม 

 ๓. ก าหนดรหัสกิจกรรม 

 ๔. ก าหนดค่าประสบการณ์โดยระบุหน่วยกิจกรรมและจ านวนหน่วยชั่วโมง 

 ๕. เสนอขอความเห็นชอบต่อกรรมการประจ าหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 

แล้วน าเสนอกองพัฒนานักศึกษาเพ่ือน าเข้าระบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการต่อไป 

 ๖.จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแผนที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 

 ๗. ออกหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการให้กับนักศึกษา 

 ๘. เทียบโอนประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ(ถ้ามี) 

 ๙. เทียบค่ากิจกรรมเป็นหน่วยกิจกรรมและหน่วยชั่วโมง(ถ้ามี) 
 

๓.๓ การด าเนินการของกองพัฒนานักศึกษา 

 ๑. เป็นหน่วยงานให้บริการการออกใบระเบียนกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ(Activities Transcript) 

 ๒. ประสานงานและอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบบูรณาการ 

 ๓. แจ้งรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 

 ๔. เสนอมหาวิทยาลัยในการออกใบระเบียนกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ(Activities Transcript)  
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๓.๔  การด าเนินการของนักศึกษา 

 ๑. วางแผนการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของตน 

 ๒. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแผน 

 ๓. รวบรวมหลักฐานการรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม 

 ๔. แจ้งผลการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือประมวลผลในการออกใบระเบียนกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์หรือต่อกองพัฒนานักศึกษาแล้วแต่กรณี 

 ๕. เสนอขอเทียบโอนประสบการณ์(ถ้ามี) 

 ๖. ยื่นค าร้องขอใบระเบียนกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Activities Transcript)เมื่อส าเร็จ

การศึกษา 

 

๓.๕  หลักฐานแสดงการผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 นักศึกษาท่ีผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบูรณาการจะต้องจัดเก็บเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอใบระเบียนกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ(Activities 

Transcript) ซึ่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการอาจออกมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

ดังต่อไปนี้ 

 ๑. บัตรผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่ออกโดยกองพัฒนานักศึกษา/ฝ่ายพัฒนา

นักศึกษาของแต่ละคณะ 

 ๒. ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ใช้ในกรณีที่หน่วยงานไม่ได้จัดท าหลักฐานการ

ผ่านการเข้าร่วมโครงการ(ติดต่อขอรับได้ที่กองพัฒนานักศึกษา) 

 ๓. ใบประกาศนียบัตรซึ่งหน่วยจัดกิจกรรมออกให้ 

 ๔. ประกาศ/ค าสั่งแต่งตั้ง/บันทึกข้อความ/หนังสือรับรองจากคณะ 

 ๕. หลักฐานอื่น ๆ ของหน่วยงานที่แสดงว่านักศึกษาผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 

๓.๖  การขอใบระเบียนกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Activities Transcript) 

 นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรราการครบตามที่ก าหนดและมีความประสงค์จะขอใบ

ระเบียนกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Activities Transcript) ให้ยื่นค าร้องพร้อมหลักฐานการผ่านการเข้า

ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ และติดต่อขอรับได้ที่กองพัฒนานักศึกษา 
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๓.๗  การบันทึกข้อมูลนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผ่านระบบการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยได้จัดท าบัตรกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการให้แก่

นักศึกษาแต่ละท่านในระบบอิเลคทรอนิกส์ โดยใช้การบันทึกบาร์โค้ดเข้าฐานข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

แบบบูรณาการของนักศึกษา ผู้ที่บันทึกข้อมูลได้แก่ หน่วยจัดกิจกรรมที่ดูแลและรับผิดชอบโครงการนั้น ๆ โดย

บันทึกผ่านเครื่องสแกนบาร์โค้ด นักศึกษาจะต้องน าบัตรประจ าตัวการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการไป

ด้วยทุกครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ระดับปริญญาตรี 

................................... 

 

 เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้ เกิดอัตลักษณ์

นักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยและเพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

แบบบูรณาการของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักสูตรการจัด

การศกึษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑(๑)แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ประกอบกับมตคิณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุม  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  เมื่อวันที ่ ๖ มีนาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดแนวทางในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระดับปริญญาตรี ไว้ดังตอ่ไปนี้ 

 ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า "ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรม

การเรียนรูแ้บบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระดับปริญญาตรี" 

 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่เข้า

ศกึษาตั้งแตป่ีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป เว้นแตค่ณะครุศาสตร์ใหใ้ช้ตัง้แต่ปีการศกึษา 2557 เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ นักศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณา

การตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

 ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 

 "มหาวิทยาลัย"  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 "คณะ"  หมายความว่า   คณะหรอืหนว่ยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะและ 

ให้หมายความถึงหนว่ยงานเจา้ของโครงการด้วย 

"คณบดี" หมายความว่า  คณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ

เทียบเท่าคณะและใหห้มายความถึงหนว่ยงานเจา้ของ 

โครงการด้วย 
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"คณะกรรมการ"  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

     บูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

มหาสารคาม 

 " นักศึกษา" หมายความว่า   นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

      ราชภัฏ มหาสารคาม 

 "กิจกรรม" หมายความว่า   กิจกรรมหรือโครงการเสริมหลักสูตรที่ไม่เป็นส่วนหนึ่ง

      ของการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย คณะ องค์กร

      กิจกรรมหรอืองค์กรภายนอกจัดขึ้น 

 "หน่วยกิจกรรม"  หมายความว่า  จ านวนหน่วยนับโดยเทียบจากระยะเวลาการจัดกิจกรรม

      ที่นักศึกษาเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม ทั้ งนี้การ

      ก าหนดหน่วยกิจกรรมให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ

      ก าหนด 

 "องค์กรภายนอก" หมายความว่า  หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ไม่อยู่ภายใต้การก ากับ

      ของมหาวิทยาลัย 

 "องค์กรกิจกรรม" หมายความว่า  กลุ่มกิจกรรมนักศึกษาประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย 

      องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา

      แตล่ะคณะ หอพักนักศกึษา และชมรมกิจกรรมนักศึกษา 

 ข้อ ๕ ใหม้หาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้ 

  ๕.๑ องค์ประกอบของคณะกรรมการ 

  (๑) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย    เป็นประธานคณะกรรมการ 

  (๒) คณบดี  รองคณบดีหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจากทุกคณะ       เป็นกรรมการ 

  (๓) ผูท้รงคุณวุฒิที่มปีระสบการณด์้านการพัฒนานักศึกษาไม่เกิน ๓ คน  เป็นกรรมการ 

  (๔) ผูอ้ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  (๕) หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  (๖) หัวหนา้กลุ่มงานแนะแนวสนเทศและบริการอาชีพ    เป็นกรรมการและ

ผูช่้วยเลขานุการ 
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  ๕.๒ หนา้ที่ของคณะกรรมการ 

  (๑) ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฎิบัติเพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรมแบบบูรณาการของ

นักศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยใหจ้ัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

  (๒) ก าหนดและอนุมัติหน่วยกิจกรรมของแต่ละโครงการ พิจารณาเทียบค่าประสบการณ์

ผูน้ าองค์กรกิจกรรมและเทียบโอนหน่วยกิจกรรม 

  (๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการในขอบเขตหน้าที่ของ

คณะกรรมการได้ 

  (๔) ก ากับติดตามและประเมินผลการรว่มกิจกรรมของนักศึกษา 

  (๕) สรุปประเมินผลการด าเนินงานและให้ข้อมูล เสนอแนะและรายงานผลเสนอตอ่ 

มหาวิทยาลัย   

  (๖) หนา้ที่อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 ข้อ ๖ ให้คณะที่มนีักศึกษาสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการคณะ...  

โดยมีหนา้ที่ดังต่อไปนี้ 

  ๖.๑ รวบรวมข้อมูลแผนการจัดกิจกรรมของคณะ องค์กรกิจกรรมภายใต้ก ากับของคณะ 

เพื่อจัดหมวดหมู่กิจกรรมใหเ้ป็นไปตามข้อ ๗ 

  ๖.๒ พิจารณาก าหนดหน่วยกิจกรรมของแต่ละโครงการและพิจารณาเทียบค่าและเทียบ

โอนประสบการณก์ารเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในสังกัด ตามหลักเกณฑห์รอืแนวปฎิบัติที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด แล้วน าเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  ๖.๓ ประชาสัมพันธ์ ก ากับติดตามและประเมินผลการร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในคณะ 

  ๖.๔  หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย 

 ข้อ ๗ นักศกึษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการให้ครอบคลุมทั้ง ๖ ด้านดังต่อไปนี ้

  ๗.๑  ด้านส่งเสริมวิชาการ เป็นกิจกรรมที่มุ่ งเน้นการให้ความรู้  ทักษะ เจตคติ 

ประสบการณท์ั้งในด้านวชิาการ วิชาชีพและประสบการณชี์วติ 

  ๗.๒ ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง  หมายถึ ง  กิจกรรมที่มุ่ งส่ งเสริมพัฒนา

ความสามารถของนักศึกษา ด้านภาวะผู้น า บุคลิกภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาทักษะด้าน

ภาษาต่างประเทศ  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับสุขอนามัย กีฬา

และนันทนาการ   
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  ๗.๓ ด้านการด ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมจิตส านึกความ

ภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ  หมายถึง  กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมความภูมิใจในสถาบันชาติ  ศาสนา  

พระมหากษัตริย์  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  การเป็นพลเมืองดีของประเทศ และประชาคมโลก  

และรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  สร้างความรัก  ความสามัคคี ความผูกพันกับมหาวิทยาลัย

และคณะ 

  ๗.๔  ด้านการส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ  หมายถึง  กิจกรรมที่มั่งส่งเสริมให้

นักศึกษาเกิดจิตส านึกในการช่วยเหลือผู้อื่น โอบอ้อมอารี  บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม  รับผิดชอบต่อ

สังคม และสาธารณะสมบัติ   

  ๗.๕  ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศลีธรรม  หมายถึง  กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้

นักศึกษาเป็นคนดีมจีรรยาบรรณวิชาชีพสมารถอยู่รว่มในสังคมอย่างมคีวามสุข 

  ๗.๖  ด้านการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น  หมายถึง  กิจกรรมที่มั่ง

ส่งเสริมสร้างจติส านึกและตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ส่งเสริมแนวทาง

การด ารงชีวติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 ข้อ ๘ ประเภทของกิจกรรมการเรียนรูแ้บบบูรณาการ แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังต่อไปนี้ 

  ๘.๑ กิจกรรมกลางของมหาวิทยาลัย เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการและรับผิดชอบโดยกอง

พัฒนานักศึกษาและองค์การบริหารนักศกึษา ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

  ๘.๒ กิจกรรมของคณะ เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการและรับผดิชอบโดยคณะที่นักศกึษาสังกัด 

และให้จัดท าเป็นประกาศของคณะ 

  ๘.๓ กิจกรรมเลือกเสรี เป็นกิจกรรมที่จัดขึน้โดยองค์กรกิจกรรมและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง

จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอก 

 ข้อ ๙  จ านวนหนว่ยกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการที่นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม  

 มีดังต่อไปนี ้

๙.๑ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนไม่น้อยกว่า                     

๖๐ หนว่ยกิจกรรม และไม่น้อยกว่า ๑๘๐ หนว่ยชั่วโมง ดังนี้ 

   ๙.๑.๑ เข้าร่วมกิจกรรมกลางของมหาวิทยาลัย จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วย

กิจกรรม    และไม่น้อยกว่า ๗๒ หนว่ยชั่วโมง  

   ๙.๑.๒ เข้าร่วมกิจกรรมของคณะ   จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิจกรรม   และ

ไม่น้อยกว่า ๗๒ หนว่ยชั่วโมง   
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   ๙.๑.๓ เข้าร่วมกิจกรรมเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิจกรรม    และ

ไม่น้อยกว่า ๓๖ หนว่ยชั่วโมง 

  ๙.๒ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาค กศ.บป. จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๓๐หน่วย

กิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๙๐ หนว่ยชั่วโมง ดังนี้ 

   ๙.๒.๑ เข้าร่วมกิจกรรมกลางของมหาวิทยาลัย จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วย

กิจกรรม    และไม่น้อยกว่า ๓๖ หนว่ยชั่วโมง   

   ๙.๒.๒  เข้าร่วมกิจกรรมของคณะ   จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๒ หนว่ยกิจกรรม 

และไม่น้อยกว่า ๓๖ หนว่ยชั่วโมง   

   ๙.๒.๓ เข้าร่วมกิจกรรมเลือกเสรี     จ านวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิจกรรม   และ

ไม่น้อยกว่า ๑๘ หนว่ยชั่วโมง 

 ข้อ ๑๐  การเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมและการรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม 

  ๑๑.๑  กิจกรรมที่จัดโดยหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัย 

   ๑๐.๑.๑ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรม 

   ๑๐.๑.๒ ให้กองพัฒนานักศึกษา  คณะหรือองค์กรกิจกรรมที่จัดกิจกรรม

ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม 

   ๑๐.๑.๓ ให้ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  คณบดี หรือหัวหน้าองค์กร

กิจกรรมหรอืผูไ้ด้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว  เป็นผู้รับรองผลการเข้าร่วมกิจกรรม 

   ๑๐.๑.๔ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกองพัฒนานักศึกษา คณะ  บันทึกข้อมูล

การเข้าร่วมกิจกรรมเข้าในระบบทะเบียนกิจกรรม 

  ๑๐.๒  กิจกรรมที่จัดโดยองค์กรภายนอก 

   นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วต้องส่งแบบการขอเทียบหน่วยกิจกรรมตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด  พร้อมแนบหลักฐานที่มีตราประทับองค์กรภายนอกที่จัดกิจกรรม (ถ้ามี)  และให้

หัวหน้าหน่วยงานหรือเจ้าของโครงการลงนามเพื่อรับรองการเข้าร่วมโครงการนั้น  เพื่อประกอบการขอ

หน่วยกิจกรรมได้ที่กองพัฒนานักศึกษาหลังเข้าร่วมกิจกรรม ภายใน ๑๕ วันท าการ  หากพ้นก าหนดนี้แล้ว

ถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์ขอหน่วยกิจกรรม 

 ข้อ ๑๑ การเทียบโอนประสบการณ์กิจกรรมของนักศึกษาผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรกิจกรรม 

คณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรม นักศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรต ินักศึกษาย้ายมหาวิทยาลัย 
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 นักศึกษาย้ายคณะหรือสาขาวิชา หรือนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์             

และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนประสบการณก์ิจกรรมที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ข้อ ๑๒ การเทียบค่าหน่วยกิจกรรมของกิจกรรมเลือกเสรีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ  

ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ข้อ ๑๓ การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนกิจกรรม 

  ๑๓.๑ ให้กองพัฒนานักศึกษา และศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

จัดท าระบบฐานข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการเข้า

ร่วมกิจกรรมได้ 

  ๑๓.๒ กรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัยในข้อมูลทะเบียนกิจกรรมหรือประสงค์ขอตรวจสอบ 

หน่วยกิจกรรมให้ยื่นค าร้องที่คณะหรือกองพัฒนานักศึกษาภายหลังโครงการหรือกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว     

ไม่เกิน ๖๐ วัน หากพ้นก าหนดดังกล่าวถือวา่หนว่ยกิจกรรมของโครงการนัน้ๆ ถูกต้องแล้ว 

 ข้อ ๑๔  ให้คณะ เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาให้เป็นไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระดับปริญญาตรี 

 ข้อ ๑๕  การออกระเบียนกิจกรรม (Activities Transcript) 

 นักศึกษาที่ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าได้เข้าร่วมกิจกรรมและมีค่าหน่วยกิจกรรมการเรียนรู้         

แบบบูรณาการครบตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๐แล้ว ให้กองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ออกใบระเบียนกิจกรรม      

ให้แก่นักศกึษาภายใน ๓ วันท าการ นับจากวันที่ได้รับค าร้องโดยมีขั้นตอนและหลักฐานประกอบดังนี้ 

 ๑๕.๑ นักศึกษากรอกและยื่นแบบค ารอ้งที่กองพัฒนานักศึกษา 

 ๑๕.๒ นักศึกษาช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดที่กองพัฒนานักศึกษา 

 ๑๕.๓ กองพัฒนานักศึกษาจัดท าใบระเบียนกิจกรรมเพื่อเสนอนายทะเบียนหรือผู้ช่วยนายทะเบียน 

ที่ได้รับการแตง่ตั้งโดยอธิการบดีให้รับผิดชอบเรื่องกิจกรรมการเรียนรูแ้บบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏมหาสารคามเป็นผู้ลงนาม 

 ข้อ ๑๖ กรณีอื่นใดที่นอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี   

เป็นผู้วนิิจฉัยสั่งการ 
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ประกาศ   ณ   วันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์สมชาย  วงศเ์กษม) 

อธิการบดี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

เรื่อง  แนวปฏิบัติในการบันทกึข้อมูลและการเทยีบค่าประสบการณ์  

การเข้าร่วมกิจกรรมการเรยีนรู้แบบบูรณาการของนักศกึษา ระดับปรญิญาตรี 

--------------------------------- 

 

 เพื่ออนุวัตรให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระดับปริญญาตร ีที่ก าหนดให้จัดท า 

แนวปฏิบัติในการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมการเรยีนรู้แบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑)  แหง่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ประกอบกับมตคิณะกรรมการบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ในคราวประชุม  ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๘   

จงึได้ก าหนด    แนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูแ้บบบูรณาการ และการ

เทียบค่าประสบการณ ์การเข้าร่วมกิจกรรมการเรยีนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไว้

ดังตอ่ไปนี ้

 ข้อ ๑ ประกาศนี ้เรยีกว่า “แนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลและการเทียบค่าประสบการณ ์การเข้า

ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี” 

 ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ห้ใชก้ับนักศึกษาระดับปริญญาตรขีองมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่เข้า

ศกึษาตั้งแตป่ีการศกึษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ อ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบในการเทียบค่าประสบการณ์ 

  ๓.๑ คณะกรรมการบริหารจัดการกิจกรรมการเรยีนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีอ านาจหนา้ที่ในการพิจารณาเทียบค่าประสบการณ์การเข้าร่วม

กิจกรรมนักศึกษาที่จัดโดยมหาวิทยาลัย องค์การบริหารนักศึกษา หนว่ยงานภายนอกมหาวิทยาลัยหรอื

หนว่ยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัยที่ไม่ใชค่ณะ รวมทั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งตา่งๆ  ในองค์กรกิจกรรม

ของนักศึกษา  นักศกึษาย้ายมหาวิทยาลัย ย้ายคณะ ย้ายสาขาวิชา โดยให้ระบุประเภท  กลุ่มกิจกรรมตาม

ลักษณะกิจกรรม ค่าหนว่ยกิจกรรมและหนว่ยช่ัวโมง แล้วรายงานการเทียบโอน  ต่อรองอธิการบดีที่ได้รับ

มอบหมายใหดู้แลงานกิจการนักศึกษา   
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๓.๒ ให้คณะกรรมการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการคณะ มีอ านาจหน้าที่ในการ 

พิจารณาเทียบค่าประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาที่จัดโดยคณะ  สาขาวิชา สโมสรนักศกึษา 

ชมรมกิจกรรมที่สังกัดคณะ และให้ระบุประเภทกิจกรรม  กลุ่มกิจกรรมตามลักษณะกิจกรรม ค่าหน่วย

กิจกรรมและหนว่ยช่ัวโมง แล้วรายงานการเทียบโอน  ต่อรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายใหดู้แลงาน

กิจการนักศกึษา   

๓.๓  การบันทึกผลการเทียบโอนค่าประสบการณ์  ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการ 

กองพัฒนานักศกึษา   

 ข้อ ๔ แนวปฏิบัติในการเทียบค่าประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของ

นักศกึษา 

   ในกรณีที่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งอยู่ในขอบข่ายตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  แตล่ะ

หนว่ยงานนั้นไมไ่ด้ก าหนดรหัสกิจกรรมและค่าประสบการณ์ของกิจกรรมนั้นไว้ จะต้องน ารายละเอียด

กิจกรรมนั้นมาเทียบค่าประสบการณก์่อน 

  ๔.๑ การเทียบค่าประสบการณ์จะต้องด าเนินการทั้งการเทียบเข้ากลุ่มกิจกรรมและการเทียบ        

ค่าหน่วยกิจกรรมและหน่วยช่ัวโมงกิจกรรม ดังนี้ 

   ๔.๑.๑ การเทียบประเภทค่าประสบการณเ์ข้ากลุ่มกิจกรรม ให้เทียบค่า

ประสบการณเ์ข้ากลุ่มกิจกรรมตามลักษณะกิจกรรม โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ๑ โครงการ อาจ

เทียบประสบการณไ์ด้เพียงด้านเดียวหรือหลายด้าน ขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรมโครงการนัน้ๆ  กลุ่ม

กิจกรรมดานต่าง ๆ มดีังตอ่ไปนี้   

๑.)  ด้านส่งเสริมวิชาการ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการให้ความรู ้ทักษะ เจตคต ิ 

ประสบการณท์ั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพและประสบการณ์วชิาชีพ 

   ๒.) ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง  หมายถึง  กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมพัฒนา

ความสามารถของนักศึกษา ด้านภาวะผู้น า บุคลิกภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาทักษะด้าน

ภาษาต่างประเทศ  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับสุขอนามัย กีฬา

และนันทนาการ   

   ๓.) ด้านการด ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมจิตส านึก

ความภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ  หมายถึง  กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมความภูมิใจในสถาบันชาติ  ศาสนา  

พระมหากษัตรยิ์  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  การเป็นพลเมืองดขีองประเทศ และประชาคมโลก   
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และรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  สร้างความรัก  ความสามัคคี ความผูกพันกับมหาวิทยาลัย

และคณะ 

   ๔.)  ด้านการส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ  หมายถึง  กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริม

ให้นักศึกษาเกิดจติส านึกในการช่วยเหลือผู้อื่น โอบอ้อมอารี  บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม  รับผิดชอบต่อ

สังคม และสาธารณะสมบัติ   

   ๕.)  ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม  หมายถึง  กิจกรรมที่มุ่ง

ส่งเสริมให้นักศกึษาเป็นคนดีมจีรรยาบรรณวิชาชีพสมารถอยู่รว่มในสังคมอย่างมีความสุข 

   ๖.)  ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น  หมายถึง  

กิจกรรมที่มั่งส่งเสริมสร้างจิตส านึกและตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ส่งเสริมแนวทางการด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

   ๔.๑.๒ การเทียบค่าประสบการณ์ ใหเ้ป็นจ านวนหน่วยกิจกรรมและหน่วยช่ัวโมง 

โดยใช้หลักเกณฑ์ดังตอ่ไปนี้ 

   ๑) การเทียบจ านวนหน่วยกิจกรรมและหน่วยช่ัวโมง  ใหเ้ทียบตามเวลาที่นักศกึษาได้

เข้าร่วมกิจกรรมจริง  โดยพิจารณาจาก “ก าหนดการ” ของกิจกรรมนั้นๆ เป็นหลัก   

   - การจัดกิจกรรม ครึ่งวัน เทียบได้ไม่เกิน ๑หนว่ยกิจกรรม หรอื ๓ หนว่ยช่ัวโมง   

   - การจัดกิจกรรมเต็มวัน เทียบได้ไม่เกินวันละ ๒ หนว่ยกิจกรรม หรือ ๖ หนว่ย

ช่ัวโมง   

   - การจัดกิจกรรมในรูปแบบของค่าย หรอืการสัมมนาที่มกีิจกรรมช่วงกลางคืน     

หรอืกิจกรรมที่มีลักษณะคล้ายกันนี ้สามารถเทียบได้ไมเ่กินวันละ ๓ หนว่ยกิจกรรม หรอื ๙ หนว่ยช่ัวโมง  

 ทั้งนีเ้วลาที่ใชใ้นการเดินทาง  การลงทะเบียน  หรอืการอื่นใดที่ไม่เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ของ

กิจกรรมนั้นๆ จะไม่น ามานับหนว่ยชั่วโมงดว้ย ยกเว้นกรณีที่นักศึกษาเป็นผู้ด าเนินการจัดหรือเป็น

คณะท างาน ของกิจกรรมให้ใชแ้นวทางตามข้อ ๕(๓) 

   ๒) การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาสามารถน ามาเทียบจ านวนหน่วยชั่วโมงได้      

๒ ลักษณะ คอื  

   - เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

   - เป็นผู้ด าเนินกิจกรรม 
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 ข้อ ๕ หลักเกณฑ์การเทียบโอนค่าประสบการณ์ของนักศกึษา  

  (๑) นักศึกษาที่ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ประธานสภานักศกึษา หรอื

นายกสโมสรคณะซึ่งมีระยะเวลาปฏิบัติงาน ๑ ปี สามารถเทียบค่าประสบการณไ์ด้ทุกด้านรวมทั้งสิ้น ๒๐ 

หนว่ยกิจกรรม หรอื ๖๐ หน่วยชั่วโมง 

  (๒) นักศึกษาที่ด ารงต าแหน่งประธานชมรมส่วนกลาง ประธานชมรมสังกัดคณะ ประธาน

คณะกรรมการเลือกตั้ง หรือประธานคณะกรรมการดูแลการรับน้องและประชุมเชียร์ ให้เทียบค่า

ประสบการณด์้านการพัฒนาศักยภาพของตนด้านที่เกี่ยวข้อง คิดเป็น ๘ หนว่ยกิจกรรม หรอื ๒๔ หน่วย

ช่ัวโมง 

(๓) นักศึกษาที่ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา สภานักศกึษา  

สโมสรนักศึกษาชมรมกิจกรรมส่วนกลาง ชมรมกิจกรรมสังกัดคณะ หรอืนักศึกษาที่เป็นผู้ด าเนินการหรอื

คณะท างานหรอืนักศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้น าองค์กรกิจกรรมและอาจารย์ที่ปรึกษา

ว่าด าเนนิกิจกรรมอย่างตอ่เนื่องและทุ่มเท มรีะยะเวลาปฏิบัติงาน ๑ ปี  ให้เทียบโอนค่าประสบการณ์   

ด้านการพัฒนาศักยภาพของตนหรือด้านที่เกี่ยวข้องคดิเป็น ๔ หน่วยกิจกรรม หรอื ๑๒ หนว่ยช่ัวโมง 

  (๔) นักศึกษาที่เป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ๑ ครั้ง สามารถ

เทียบค่าประสบการณด์้านส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา ๒ หนว่ยกิจกรรม หรือ ๖ หนว่ยชั่วโมง 

  (๕) นักศึกษาที่ด าเนินกิจกรรมในฐานะนักแสดงด้านศลิปวัฒนธรรมของชมรมทางด้าน

ศลิปวัฒนธรรม และได้เข้าร่วมการแสดงตา่ง ๆ ๑ ครั้ง  สามารถเทียบค่าประสบการณ์ดา้นอนุรักษ์    

ศลิปวัฒนธรรมไทยส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ ๒ หนว่ยกิจกรรม หรอื จ านวน ๖ 

หนว่ยชั่วโมง ยกเว้นการจ้างการแสดงไม่สามารถนับจ านวนหนว่ยชั่วโมงได้ 

  (๖) นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกใหเ้ป็นนักศึกษาดีเด่นหรอืได้รับรางวัลเชดิชูเกียรต ิสามารถ

เทียบโอนค่าประสบการณไ์ด้ดังนี้ 

   (๖.๑) นักศึกษาที่ดรีับคัดเลือกใหเ้ป็นนักศึกษาดีเด่นดา้นความประพฤติ สามารถ

เทียบค่าประสบการณไ์ด้ ๔ หนว่ยกิจกรรมหรอื ๑๒ หน่วยชั่วโมง 

   (๖.๒) นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกใหเ้ป็นนักศึกษาดีเด่นด้านกีฬาสามารถเทียบค่า

ประสบการณด์้านส่งเสริมสุขภาพและการกีฬาได้ ๔ หน่วยกิจกรรม หรอื ๑๒ หน่วยชั่วโมง 

   (๖.๓) นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาดีเด่นด้านกิจกรรมนอกหลักสูตร 

สามารถเทียบค่าประสบการณ์ได้ ๔ หนว่ยกิจกรรม หรือ ๑๒ หนว่ยชั่วโมง 

 



การออกใบระเบียนกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 

33 

 

-๕- 

 

   (๖.๔) นักศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรตหิรอืประกาศเกียรติคุณจาก

หนว่ยงานภายนอกมหาวิทยาลัย หรอืนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกใหด้ าเนนิกิจกรรมในฐานะผูแ้ทนของ

มหาวิทยาลัย สามารถเทียบค่าประสบการณไ์ด้ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินจิของคณะกรรมบริหารการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 ค่าหนว่ยกิจกรรมที่ได้รับการเทียบโอนค่าประสบการณ์ ของนักศึกษาตาม (๑) (๒) และ (๓)  

ให้นับเป็นค่ากิจกรรมประเภทกิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย  (๔) (๕) และ (๖) ให้นับเป็นค่ากิจกรรมประเภท

กิจกรรมเลือกเสรี     

 ข้อ ๗  กรณีที่นักศกึษาไปเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยและจะขอเทียบค่า

ประสบการณเ์ป็นกิจกรรมเลือกเสรี ให้น าเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรดังกล่าวมาแสดง

ต่อกองพัฒนานักศกึษาเพื่อด าเนินการเทียบค่าประสบการณ์กิจกรรม 

 ข้อ  ๘  ใหก้องพัฒนานักศกึษา  หรือคณะแล้วแต่กรณี  แต่งจั้งบุคคลท าหน้าที่บันทึกผลการเข้าร่วม

กิจกรรม  ไม่น้อยกว่า  ๓ คน ใหบ้ันทึกผลการเข้าร่วมกิจกรรมภายใน ๗ วัน หลังจากจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว  

และออกหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ในระบบสารสนเทศ      

ข้อ ๙  ให้กองพัฒนานักศึกษาหรอืคณะ แล้วแตก่รณี   เก็บหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมของ

นักศึกษาเพื่อการตรวจสอบไว้อย่างนอ้ย ๓๖๕  วันนับจากวันที่บันทึกผลการข้าร่วมกิจกรรมแลว้    

 ข้อ ๑๐ นักศกึษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถตรวจสอบผลการเข้าร่วมกิจกรรมผา่นระบบ

สารสนเทศกิจกรรมการเรยีนรูแ้บบบูรณาการของมหาวิทยาลัย และยืนยันผลการเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ตนเอง  หากพบว่ายังไม่มกีารบันทึกผลการเข้าร่วมกิจกรรม ให้คณะหรอืกองพัฒนานักศึกษา  แล้วแต่

กรณี  ภายใน ๓๐ วัน   

นับจากวันที่บันทึกผลการเข้าร่วมกิจกรรมในระบบสารสนเทศกิจกรรมการเรียนรูแ้บบบูรณาการ หากไม่

ด าเนนิการใดๆ ให้ถอืว่าได้ยืนยันผลการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

แล้ว   
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 ข้อ ๑๑ การใดที่ไม่เป็นไปตามประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินจิของอธิการบดี และให้ถือดุลยพินจินัน้

เป็นที่สุด 

 

 

ประกาศ ณ  วันที่   ๒๗   มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 
(รองศาสตราจารย์สมชาย   วงศ์เกษม) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

เรื่อง  การก าหนดรหัสกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศกึษา ระดับปรญิญาตรี 

............................... 

 

 เพื่ออนุวัตรให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระดับปริญญาตร ีที่ก าหนด

มหาวิทยาลัยก าหนดรหัสกิจกรรมการเรยีนรูแ้บบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑)  แหง่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ประกอบกับมตคิณะกรรมการบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ในคราวประชุม  ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘ เมื่อวันที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๘  

จงึได้ก าหนดรหัสกิจกรรมการเรยีนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ประกาศนี ้เรยีกว่า “การก าหนดรหัสกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี” 

 ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ห้ใชก้ับนักศึกษาระดับปริญญาตรขีองมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ที่เข้าศกึษาตั้งแตป่ีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ใหค้ณะที่รับผดิชอบจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการก าหนดรหัสกิจกรรม และกลุ่ม

กิจกรรมของคณะ  และกองพัฒนานักศึกษาก าหนดรหัสกิจกรรม  ในกลุ่มกิจกรรมกลางของมหาวิทยาลัย 

น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศกึษามหาวิทยาลัยราช

ภัฏมหาสารคามพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ แล้วจัดท าบัญชรีายชื่อกิจกรรมและรหัสกิจกรรม   โดยจัดท า

เป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๔  ให้ก าหนดรหัสกิจกรรมโดยใช้ตัวเลขแทนดังนี้ 

   ๔.๑   ตัวเลขล าดับที่ ๑และ ๒ ใช้แทนกลุ่มกิจกรรมดังนี้   

   เลข ๑๐ ใช้แทน กิจกรรมกลางของมหาวิทยาลัย 

   เลข ๐๑ ใช้แทน กิจกรรมคณะครุศาสตร์ 

   เลข ๐๒ ใช้แทนกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   เลข ๐๓ ใช้แทน กิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

   เลข ๐๔ ใช้แทน กิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ 
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-๒- 

 

   เลข ๐๕ ใช้แทน กิจกรรมคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

   เลข ๐๖ ใช้แทน กิจกรรมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   เลข ๐๗ ใช้แทน กิจกรรมคณะนิตศิาสตร์ 

   เลข ๐๘  ใช้แทน กิจกรรมคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  

   เลข ๐๙  ใช้แทน กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

   เลข ๓๐ ใช้แทน กิจกรรมเลือกเสรี 

  ๔.๒  ตัวเลขล าดับที่ ๓ ใช้แทนประเภทกิจกรรมตามลักษณะกิจกรรมแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้ 

   เลข ๑ ใช้แทน กิจกรรมด้านส่งเสริมวิชาการ 

   เลข ๒ ใช้แทน กิจกรรมด้านด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง   

   เลข ๓ ใช้แทน กิจกรรมด้านด้านการด ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนา  

พระมหากษัตรยิ์  ส่งเสริมจิตส านึกความภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ  

   เลข ๔ ใช้แทน กิจกรรมด้านด้านการส่งเสริมจติอาสาและจิตสาธารณะ   

   เลข ๕ ใช้แทน กิจกรรมด้านเสริมสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมและศลีธรรม 

     เลข ๖ ใช้แทน กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

  

  ๔.๓  ตัวเลขล าดับที่ ๔ ใช้แทนกิจกรรมที่จัดส าหรับนักศกึษาช้ันปีนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น ๑ 

เป็นกิจกรรมที่จัดส าหรับนักศกึษาช้ันปีที่ ๑ กรณีที่เป็นกิจกรรมไม่ระบุช้ันปีที่นักศกึษาเข้าร่วม ให้ใช้

หมายเลข ๖  แทน  

 

  ๔.๔  ตัวเลขล าดับที่ ๕ และ ๖ ใช้แทนล าดับที่กิจกรรม ตัวอย่างเช่น ๐๑ เป็นกิจกรรม 

ล าดับที่ ๑   

 

ประกาศ ณ  วันที่   ๒๗   มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
(รองศาสตราจารย์สมชาย   วงศ์เกษม) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ที่ ๐๗๓๓/ ๒๕๕๘ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

......................... 

 

  เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบบูรณาการตามประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  เรื่อง  การเข้าร่วมกิจกรรมการเรยีนรูแ้บบบูรณาการของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ระดับปริญญาตร ี ลงวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๘   เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

พ.ศ. ๒๕๔๗  จงึแต่งตัง้บุคคลต่อไปนีเ้ป็นคณะกรรมการบริหารการจัดการเรยีนรู้แบบบูรณาการนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

๑. รศ.ดร.ประดิษฐ์  เอกทัศน์    ประธานกรรมการ 

๒. ผศ.กนกวรรณ  ศรีวาปี    กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร.พิทยวัฒน์  พันธะศรี   กรรมการ 

๔. ผศ.สมสวย  ร าจวน     กรรมการ 

๕. ผศ.ดร.ชูทวีป   ปาลกะวงศ ์ ณ อยุธยา  กรรมการ 

๖. ผศ.ดร.ภักดี  โพธิ์สิงห์    กรรมการ 

๗. อาจารย์สุจติรา   ผาระนัด    กรรมการ 

๘. อาจารย์นราธิป  ทองปาน    กรรมการ 

๙. อาจารย์กริช  สินธุศิริ    กรรมการ 

๑๐. นางสาวทรรศตวรรณ    เดชมาลา   กรรมการ 

๑๑. ผศ.ดร.สุรทิน   นาราภิรมย์    กรรมการ 

๑๒. อาจารย์ ดร.ชัชวาลย์  รัตนพร   กรรมการ 
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๑๓. ผูอ้ านวยการกองพัฒนานักศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 

๑๔. ว่าที่รอ้ยตรีอนิรุทธ์  แดงหยง   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

๑๕. นางสาวสุรัชดา  เอกรุณ    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

หน้าที่   ๑.  ก าหนดหลักเกณฑแ์ละแนวปฎิบัติเพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรมแบบบูรณาการ 

ของนักศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยใหจ้ัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

    ๒.  ก าหนดและอนุมัติหน่วยกิจกรรมของแต่ละโครงการ พิจารณาเทียบค่า

ประสบการณผ์ูน้ าองค์กรกิจกรรมและเทียบโอนหน่วยกิจกรรม 

    ๓.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการในขอบเขต

หนา้ที่ของคณะกรรมการได้ 

   ๔.  ก ากับติดตามและประเมินผลการรว่มกิจกรรมของนักศึกษา 

   ๕. สรุปประเมินผลการด าเนินงานและให้ข้อมูล เสนอแนะและรายงานผลเสนอตอ่ 

มหาวิทยาลัย   

   ๖. หนา้ที่อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 

สั่ง  ณ  วันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์สมชาย   วงศ์เกษม) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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ขั้นตอนการด าเนินการของกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของกองพัฒนานักศึกษา 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะห์ คณุลกัษณะบณัฑิต อตัลกัษณ์ นกัศกึษา.TQF: HED 

ก าหนดกิจกรรมกลางมหาวิทยาลยั 

-  ประเภทกิจกรรมตามลกัษณะ 6 ตนั 

- คา่หนว่ยกิจกรรม / หนว่ยชัว่โมง 

- ก าหนดรหสักิจกรรม 

( ตามประกาศมหาวิทยาลยั ) 

จดัท าแผนการเข้าร่วมกิจกรรม 

ของนกัศกึษาแตล่ะปีการศกึษา 
เสนอคณะกรรมการ 
บริหารจดัการ กรบ. 

จดัท าประกาศบตัรช่ือกิจกรรมแผนการเข้าร่วมกิจกรรม 

(ตามประกาศมหาวิทยาลยั ) 

(24หนว่ยกิจกรรม /  
72หนว่ยชัว่โมง) 

จดักิจกรรมตามแผน 

แตง่ตัง่คณะกรรมการบนัทกึผลการเข้าร่วมกิจกรรมและบนัทกึผลภายใน 15 วนั 

หลงัจดักิจกรรมในระบบสารสนเทศ 
 

แจ้งนกัศกึษาตรวจสอบผลและยนืยนัผล 

การเข้าร่วมกิจกรรม 

ตรวจสอบผลการเข้าร่วมกิจกรรมในระบบสารสนเทศ 

จดัท าใบระเบียบกิจกรรมเสนอทางทะเบียน 
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ขั้นตอนการด าเนินการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะห์ คณุลกัษณะบณัฑิต/อตัลกัษณ์ นศ.TQF :  HED 

ก าหนดกิจกรรมคณะ 

- ก าหนดกิจกรรมตามลกัษณะ  6  ด้าน 

- ก าหนดหนว่ยกิจกรรม/หนว่ยชัว่โมง 
- ก าหนดรหสักิจกรรม 

                  ( ตามประกาศมหาวทิยลยั ) 
 

จดัท าแผนการเข้าร่วม 

กิจกรรมของนกัศกึษาตลอดหลกัสตูร 

จดัท าประกาศรายช่ือกิจกรรม/ แผนการเข้าร่วมกิจกรรม 

จดักิจกรรมตามแผน 

เสนอขอในระเบยีนกิจกรรม (ภาคเรียนที่ส าเร็จ

การศึกษา) 

(ด าเนินการภายใน 30 วัน 

หลังจัดกิจกรรมแล้ว 15 วัน) 

(ทุกภาคการศึกษา) 

เสนอ กรบ.ให้ความเห็นชอบ 
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ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา 

 

ษา  ตรวจสอบแผนการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ 

เข้าร่วมกิจกรรมตามแผน 

ตรวจสอบผลการเข้าร่วมกิจกรรมในระบบสารสนเทศ 

แจ้งผลแก้ไขผลการเข้า

ร่วมกิจกรรม 

(ภายใน 30 วนัหลงัจาก

จดักิจกรรมแล้ว 15 วนั 

ยืนยนัผลการเข้าร่วมกิจกรรมในแบบสารสนเทศ 

ย่ืนค าร้องขอใบระเบียนกิจกรรมและช าระคา่ธรรมเนียมตาม

ประกาศมหาวิทยาลยั 

รับในระเบียบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบรูณาการ 
(ด าเนินการในภาคเรียน

ท่ีส าเร็จการศกึษา) 

(ทกุภาคการศกึษา) 
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ขั้นตอนการเทียบโอนค่าประสบการณ์กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ย่ืนค าร้องพร้อมเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรมท่ี 

กองพฒันานกัศกึษา 

คณะกรรมการประชมุพิจารณาเทียบโอนคา่ประสบการณ์ 

แจ้งผลการเทียบคา่ตอ่รองอธิการบดีหรือคณบดีแล้วแตก่รณี 

กองพฒันานกัศกึษา/บนัทกึผลในระบบสารสนเทศ 

นกัศกึษาตรวจสอบและยืนยนัผลภายใน 30 วนัหลงัยืนยนัค าร้อง 



การออกใบระเบียนกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
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บทบาทหน้าที่การเทียบโอนค่าประสบการณ์ 

1)  คณะกรรมการบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ  พิจารณาเทียบค่าปรสบการณ์ 

๑.๑  คณะกรรมการบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏมหาสารคาม มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาเทียบค่าประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาที่จัด

โดยมหาวิทยาลัย องค์การบริหารนักศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืนภายในมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่คณะ รวมทั้งท่ีปฏิบัติ

หน้าที่ในต าแหน่งต่างๆ  ในองค์กรกิจกรรมของนักศึกษา  นักศึกษาย้ายมหาวิทยาลัย ย้ายคณะ ย้ายสาขาวิชา 

โดยให้ระบุประเภท  กลุ่มกิจกรรมตามลักษณะกิจกรรม ค่าหน่วยกิจกรรมและหน่วยช่ัวโมง แล้วรายงานการ

เทียบโอน  ต่อรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานกิจการนักศึกษา   

    ๑.๒  ให้คณะกรรมการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการคณะ มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณา

เทียบค่าประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาที่จัดโดยคณะ  สาขาวิชา สโมสรนักศึกษา ชมรมกิจกรรม

ที่สังกัดคณะ และให้ระบุประเภทกิจกรรม  กลุ่มกิจกรรมตามลักษณะกิจกรรม ค่าหน่วยกิจกรรมและหน่วย

ชั่วโมง แล้วรายงานการเทียบโอน  ต่อรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานกิจการนักศึกษา      


