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ถ้อยแถลงของอธิการบดี
การวางระบบการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามและการออกใบระเบียนกิจกรรม (Activities Transcript) เมื่อนักศึกษาสาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร นับเป็นการพัฒนาและมีความก้าวหน้าในงานด้านการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลับราชภัฏ
มหาสารคาม เพื่อให้การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการมีทิศทาง
ชัดเจน มีแนวการปฏิบัติที่ชัดเจน ทั้งนักศึกษา ฝ่ายบริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ สามารถกาหนด
แผนการจัดกิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมและดาเนินการตามขั้นตอนการทางานเกี่ยวกับการออกใบระเบียน
กิจกรรมได้อย่างมีระเบียบแบบแผนอันเดียวกัน
การสามารถดาเนินการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ สามารถผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับ
คุณภาพมาตรฐานการอุดมศึกษาของชาติ เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถบูรณาการการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ตามหลักสูตรเข้ากับการเข้าร่วมกิจกรรมนอกชั้นเรียนได้อย่างมีระบบ มีทิศทางตามการพัฒนาความรู้
ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรมในแต่ละสาขาวิชาชีพของตน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการและการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาทุกคนตลอดหลักสูตร
จาเป็นต้องมีการเตรียมการ การวางแผน การวางจัดองค์ในแต่ละระดับเพื่อจัดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน มีการ
กากับติดตามและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องและที่สาคัญอย่างยิ่งคือการความแรงร่วมใจกัน ประสานการ
ทางานอย่างใกล้ชิด โดยมีเป้าหมายสาคัญคือนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนตามที่ได้
กาหนดไว้
ขอขอบคุณทุกส่วนทุกฝ่าย ทุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดวางระบบการเข้าร่วมกิจกรรมแบบบูรณา
การและการออกใบระเบียนกิจกรรม (activities Transcript)จนเป็นผลสาเร็จ และมหาวิทยาลัยจะให้การ
สนับสนุนและให้กาลังใจในการนาไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ที่วางไว้

(รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม)
อธิการบดี
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คำนำ
คู่มือการเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการและการออกใบระเบียนกิจกรรม (Activities
Transcript) เล่มนี้ จดั ทาขี้นเพื่อนาเสนอระบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ การริ หารจัดการทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัยและคณะ แนวปฏิบตั ิของแต่ภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ
ของนักศึกษา และการให้บริ การกับนักศึกษาและผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรหรื อกิจกรรม
การเรี ยนรู ้แบบบูรณาการมีทิศทาง มีระบบ มีแนวปฏิบตั ิที่ชดั เจน มหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชาสามารถวาง
แผนการจัดกิจกรรมได้ตลอดหลักสู ตร นักศึกษาสามารถวางแผนการเข้าร่ วมกิจกรรมของตนเองได้ตลอดเวลาที่
ศึกษาในมหาวิทยาลัย
สาระสาคัญในคู่มือประกอบด้วยอัตลักษณ์นกั ศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มาตรฐานคุณวุฒิ
ของการอุดมศึกษาไทย เพื่อจะได้ใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมประเภทและลักษณะกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้แบบบูรณาการ ซึ่ งจะใช้เป็ นกรอบในการกาหนดกิจกรรมตลอดหลักสู ตร การกาหนดรหัสกิจกรรม การ
กาหนดค่าประสบการณ์ของแต่ละกิจกรรม การเข้าร่ วมกิจกรรมและการเทียบโอนค่าประสบการณ์ แนวปฏิบตั ิ
ในการออกใบระเบียนกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ (Activities Transcript) รวมทั้งได้รวบรวมประกาศ
หรื อคาสั่งที่เกี่ยวข้องใว้ในภาคผนวก หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อผูบ้ ริ หาร อาจารย์
ที่ปรึ กษา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและโดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่อนักศึกษาซึ่ งเป็ นผูจ้ ะต้องเข้าร่ วมกิจกรรมและพัฒนา
ตนเองตลอดหลักสู ตรให้เป็ นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามที่มุ่งหวัง
ขอขอบพระคุณฝ่ ายบริ หาร คณะกรรมการชุ ดต่าง ๆ คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่ให้การสนับสนุน
และร่ วมมือกันวางระบบการเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ การออกระเบียนกิจกรรมและจัดทาคู่มือ
เพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องได้นาไปใช้ในส่ วนที่เกี่ยวข้องจนเป็ นผลสาเร็ จ และคงจะได้ร่วมมือกันในการปรับปรุ ง
พัฒนาในโอกาสต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เอกทัศน์
รองอธิ การบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
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บทที่ ๑ : บทนา
การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
๑. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่กาหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เสริสร้างพลังปัญญา
ของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน
วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดแลพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตและ
ส่งเสริมวิทยฐานะครู
การบริหารจัดการได้ใช้ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นเครื่องมือมาอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยกาหนดในพันธกิจที่ว่า "ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย
มีความรักความผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการ
เปลี่ ยนแปลง การผลิ ตบั ณ ฑิ ตดังกล่ าวจะต้องให้ มีจานวนและคุณ ภาพสอดคล้ องกับแผนการผลิ ตบัณ ฑิตของ
ประเทศไทย ตอบสนองความต้องการขององค์กรภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสนองความต้องการของสังคมและ
ประเทศชาติ ซึ่งจะต้องได้คุณภาพมาตรฐานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการ
อุดมศึก ษา ซึ่งก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงศึก ษาธิการเกี่ย วกั บ มาตรฐานการอุด มศึก ษา เกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กอปรกับมหาวิทยาลัย
ได้กาหนดอัตลักษณ์นักศึกษา ไว้ว่า "พร้อมทางาน มีจิตบริการ สมานสามัคคีและมีความรับผิดชอบ" หรือ RMU
model =Ready to work with Mind of service, Unity and Responsibility เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว นอกจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้วจาเป็นต้องให้นักศึกษามีโอกาส
เรี ย นรู้ ป ระสบการณ์ น อกเหนื อ จากที่ เรี ย นในชั้ น เรี ย น มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ได้ ก าหนดนโยบายให้ นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยทุกคนได้มีประสบการณ์นอกชั้นเรียน เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่มีความรู้คู่
คุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในการที่จะดาเนินชีวิตอย่างมั่นคงก้าวหน้าในอนาคต ดังนั้นในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
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มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงได้กาหนดนโยบายให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคนได้มีประสบการณ์การ
เรีย นรู้ น อกชั้ น เรี ย น เพื่ อเสริม สร้างคุณ ภาพบัณ ฑิ ต ของมหาวิทยาลั ย ด้ว ยกิจกรรมการเรียนรู้แ บบบู รณาการ
นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจ กรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามที่มหาวิทยาลั ยกาหนดขึ้น และเมื่อได้เข้าร่ว ม
กิจกรรมครบตามกาหนดแล้ว มหาวิทยาลัยจะออกใบระเบียนกิจกรรม(Activities Transcript) ให้กับนักศึกษา
เพื่อไปใช้ประโยชน์ต่อไป
๒. อัตลักษณ์นักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อัตลักษณ์นักศึกษา
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีอัตลักษณ์ดังนี้
ภาษาไทย : พร้อมทางาน มีจิตบริการ สมานสามัคคีและมีความรับผิดชอบ
ภาษาอังกฤษ : Ready to work with Mind of service, Unity and responsibility
ความหมาย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ทักษะปฏิบัติ และ
ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพ มีความพร้อมที่จะทางานตามสาขาวิชาชีพของตนได้อย่างมีคุณภาพ สามารถทางาน
เป็นทีมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข เป็นผู้มีความรักสามัคคี มีน้าใจในการให้บริการ รวมทั้งเป็นผู้มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม
๓. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้กาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ดังนี้
๑. มีความรู้และทักษะในวิชาชีพที่ศึกษา
๒. มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบและซื่อสัตย์ในวิชาชีพ
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.มีจิตสานึกดี เป็นประชาธิปไตย เสียสละ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ เห็นประโยชน์ส่วนรวม
เป็นสาคัญ
๙. เป็นพลเมืองดี มีความตระหนักต่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ และเป็นผู้นาในการพัฒนา
ท้องถิ่น
๔. กรอบคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (RMU’ s Graduate Qualifications Framework)
กรอบคุณลักษณะของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมาสารคาม ประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ ดังนี้
๑. คุณลักษณะเด่น หมายถึง คุณลักษณะที่โดดเด่นเป็น อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม ที่ต้องการสร้างสรรค์และสื่อสารต่อสังคมและผู้ใช้บัณฑิต
๒. คุ ณ ลั ก ษณะทั่ ว ไป หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ในแต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษา ที่ เป็ น
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องดาเนินการพัฒนาอย่างทั่วถึงในทุกหลักสูตรด้วยกระบวนการเรียนการสอนและ
กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย
๓. คุณลักษณะเฉพาะ หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตที่เป็นจุดเน้นของสาขาวิชาหรือสาขา
วิชาชีพนั้น ๆ ซึ่งต้องดาเนินการให้เกิดการพัฒนาในแต่ละหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรนั้น
๔.๑ คุณลักษณะเด่น
คุณลักษณะเด่นหรืออัตลักษณ์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คือ
“พร้อมทางาน มีจิตบริการ สมานสามัคคีและมีความรับผิดชอบ”
๔.๒ คุณลักษณะทั่วไป
คุณลักษณะทั่วไปของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กาหนดตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (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
นาไปใช้ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งการศึกษาเรียนรู้และการใช้ความรู้และประสบการณ์เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ในสาขาของตนได้

การออกใบระเบียนกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

7

๔.๒.๒ ด้านการปฏิบัติงาน (Performance) บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต้องมี
ทักษะและประสบการณ์ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานในสภาวะแวดล้อมการทางานสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา
๔.๒.๓ ด้านการปฏิบัติตน (Conduct) บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต้องมีจิตสานึก
ที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว วิชาชีพ และสังคม มีจิตบริการ มีความสานึกรักษ์ท้องถิ่นของตน มี
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการดารงตนในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
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คุณลักษณะทั่วไปจาแนกตามระดับการศึกษา
คุณลักษณะทั่วไป บัณฑิตระดับปริญญาตรี
๑. ด้านความรู้และ ๑.๑ มีความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ ประสบการณ์การเรียนรู้
ความรู้
ในสาขาวิชาที่ศึกษา
 ทักษะเชาวน์ สามารถปฏิบัติงานใน
ปัญญา
สาขาวิชาชีพใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้

บัณฑิตระดับปริญญาโท
๑.๑ มีความรู้ลึกในวิชาการที่
ศึกษาและสามารถประยุกต์ใน
การประกอบวิชาชีพชั้นสูงหรือ
การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้าง
องค์ความรู้ใหม่

บัณฑิตระดับปริญญาเอก
๑.๑ มีความรู้ลึกในวิชาการที่
ศึกษาและศาสตร์ในสาขาที่มี
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
สามารถทาการวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนหรือสร้าง
องค์ความรู้ใหม่และทาการ
ถ่ายทอดเพื่อให้เกิดการพัฒนา
ในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
นั้นๆได้

๑.๒ มีความสามารถใน
การคิด วิเคราะห์ และ
ริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้
ความรู้และประสบการณ์
ของตนในการแก้ไขปัญหา
การทางานได้

๑.๒ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ และริเริ่มสร้างสรรค์
โดยใช้ความรู้และประสบการณ์
ของตนในการแก้ไขข้อโต้แย้ง
หรือปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน
ในทางวิชาการหรือวิชาชีพได้

๑.๒ มีความสามารถคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเป็น
ผู้นาในการริเริ่มสร้างสรรค์
โดยใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ของตนในการ
แก้ไขข้อโต้แย้งหรือปัญหาที่
ยุ่งยากซับซ้อนในทางวิชาการ
หรือวิชาชีพได้
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คุณลักษณะทั่วไป
๒.ด้านการปฏิบัติงาน
 ทักษะการวิเคราะห์
และสื่อสาร
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บัณฑิตระดับปริญญาตรี
๒.๑ มีความสามารถใน
การใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารในชีวิตประจาวัน
 ทักษะเชาวน์ปัญญา การศึกษาเรียนรู้ใน
สาขาวิชาการที่ตนศึกษา
และการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพได้

บัณฑิตระดับปริญญาโท
๒.๑ มีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษในการศึกษา
เรียนรู้ และการสื่อสารถ่ายทอด
ความรู้ในทางวิชาการได้

บัณฑิตระดับปริญญาเอก
๒.๑ มีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษในการผลิต
ผลงานทางวิชาการและ
เผยแพร่หรือถ่ายทอดความรู้
ทางวิชาการในระดับ
นานาชาติได้

๒.๒ มีความสามารถใน
การใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หรือ
คณิตศาสตร์หรือ
กระบวนการวิจัยในการ
คิด วิเคราะห์หรือ
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจาวันและในการ
ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ
ได้

๒.๒ มีความสามารถในการใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
หรือคณิตศาสตร์และสถิติ หรือ
กระบวนการวิจัยในการคิด
วิเคราะห์หรือแก้ปัญหาการ
ปฏิบัติงานหรือปัญหาทาง
วิชาการที่สลับซับซ้อนได้

๒.๒ มีความสามารถในการใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
หรือคณิตศาสตร์และสถิติหรือ
กระบวนการวิจัยในการคิด
วิเคราะห์หรือแก้ปัญหาการ
ปฏิบัติงานหรือแก้ปัญหาทาง
วิชาการที่สลับซับซ้อนและ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได้

๒.๓ มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ ในการสื่อสาร
และการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์
ในการศึกษาในสาขา
วิชาชีพได้

๒.๓ มีความสามารถใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองและ
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของ
ผู้อื่นได้

๒.๓ มีความสามารถใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ ในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองและ
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
เพื่อประโยชน์ในการเรียนของ
ผู้อื่นได้
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คุณลักษณะทั่วไป
๓. ด้านการปฏิบัติตน
 ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
 คุณธรรมและ
จริยธรรม
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บัณฑิตระดับปริญญาตรี
บัณฑิตระดับปริญญาโท
บัณฑิตระดับปริญญาเอก
มีคุณลักษณะด้านการ
มีคุณลักษณะด้านการปฏิบัติตน มีคุณลักษณะด้านการปฏิบัติ
ปฏิบัติตนในระดับ เข้าใจ ในระดับเข้าใจ ซาบซึ้ง ปฏิบัติ ตนในระดับ เข้าใจ ซาบซึ้ง
ซาบซึ้ง และปฏิบัติได้
ได้ และถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้
ปฏิบัติได้ ถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้
และเป็นแบบอย่างที่ดีได้
๓.๑ มีวินัย ซื่อสัตย์และ ๓.๑ มีวินัย ซื่อสัตย์และ
รับผิดชอบต่อตนเอง
รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว
ครอบครัว วิชาชีพ สังคม วิชาชีพ สังคม และประเทศชาติ
และประเทศชาติ

๓.๑ มีวินัย ซื่อสัตย์ และ
รับผิดชอบต่อตนเอง
ครอบครัว วิชาชีพ สังคม และ
ประเทศชาติ

๓.๒ มีภาวะผู้นา เข้าใจในความ
แตกต่างหลากหลายทางสังคม
และวัฒนธรรม สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้

๓.๒ มีภาวะผู้นา เข้าใจใน
ความแตกต่างหลากหลายทาง
สังคมและวัฒนธรรมสามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้

๓.๒ มีภาวะผู้นา เข้าใจใน
ความแตกต่างหลากหลาย
ทางสังคมและวัฒนธรรม
สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้

๓.๓ เป็นผู้มีความเสียสละ ๓.๓ เป็นผู้มีความเสียสละและ
และมีจิตบริการ
มีจิตบริการ

๓.๓ เป็นผู้มีความเสียสละ
และมีจิตบริการ

๓.๔ มีความรักและภาคภูมิใจ
๓.๔ มีความรักและ
ในท้องถิ่น สถาบัน และ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น
สถาบัน และประเทศชาติ ประเทศชาติ

๓.๔ มีความรักและภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่น สถาบัน และ
ประเทศชาติ

๔.๓ คุณลักษณะเฉพาะ
แต่ละหลักสูตรสาชาวิชา สามารถกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตในสาขาวิชาเฉพาะได้โดยเพิ่มเติม
เข้าไปในด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการปฏิบัติตน ตามลักษณะความ
ต้องการบัณฑิตในสาขาวิชานั้น

การออกใบระเบียนกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
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๕. การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโดยคณะ
กรรมการบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียูนแบบบูรณาการหรือคณะกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการระดับคณะ จะต้องได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา และสอดคล้องกับการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เกิดอัตลักษณ์นักศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และคุณลักษณะบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณลักษณะบัณฑิตที่สกอ.กาหนด ซึ่งสามารถสังเคราะห์ออกเป็นกลุ่มกิจกรรมด้านต่าง ๆ ได้ ๖
ด้านดังต่อไปนี้
๕.๑ ด้านส่งเสริมวิชาการ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ ทักษะ เจตคติ ประสบการณ์ทั้งใน
ด้านวิชาการ วิชาชีพและประสบการณ์วิชาชีพ
๕.๒ ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาความสามารถของ
นักศึกษา ด้านภาวะผู้นา บุคลิกภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒ นาทักษะด้านภาษาต่า งประเทศ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับสุขอนามัย กีฬาและนันทนาการ
๕.๓ ด้านการดารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมจิตสานึกความภูมิใจใน
มหาวิทยาลัยและคณะ หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมความภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย การเป็นพลเมืองดีของประเทศ และประชาคมโลก และรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย สร้างความรัก ความสามัคคี ความผูกพันกับมหาวิทยาลัยและคณะ
๕.๔ ด้านการส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมที่มั่งส่งเสริมให้นักศึกษาเกิด
จิตสานึกในการช่วยเหลือผู้อื่น โอบอ้อมอารี บาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม รับผิดชอบต่อสังคม และสาธารณะ
สมบัติ
๕.๕ ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษา
เป็นคนดีมีจรรยาบรรณวิชาชีพสมารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข
๕.๖ ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริม
สร้างจิตสานึกและตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมแนวทางการดารงชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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บทที่ ๒
ประเภทและลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
มหาวิทยาลั ย กาหนดให้ นั กศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบู รณาการตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยเริ่มจากนักศึกษาที่เข้าศึกษาชั้นปีที่
๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป เว้นแต่คณะครุศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
๒.๑ ประเภทกิจกรรม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มกิจกรรม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ กิจกรรมกลางของมหาวิทยาลัย เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการและรับผิดชอบโดยกอง
พั ฒ นานั ก ศึก ษาโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริห ารจัด การกิ จกรรมการเรียนรู้แบบบู รณาการของ
มหาวิทยาลัย กาหนดให้นักศึกษาเข้าร่วม จานวน ๗ โครงการ ดังนี้
๑) โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
๒) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
๓) โครงการอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและวันราชภัฏ
๔) โครงการเปิดโลกกิจกรรม
๕) โครงการกีฬาระหว่างคณะ
๖) โครงการเลือกตั้งองค์การบริหารนักศึกษา
๗) โครงการพัฒนาจิตอาสา
การกาหนดรายการกิจกรรม สัดส่วนจานวนหน่วยชั่วโมงและการเข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามที่
กาหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย
กลุ่มที่ ๒ กิจกรรมของคณะ เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการและรับผิดชอบโดยคณะที่นักศึกษาสังกัด
ลักษณะกิจกรรมจะส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่เป็นจุดเน้นของสาขาวิชาหรือวิชาชีพนั้น ๆ การกาหนด
รายการกิจกรรม สัดส่วนจานวนหน่วยชั่วโมงและการเข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในประกาศของแต่
ละคณะ
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กลุ่มที่ ๓ กิจกรรมเลือกเสรี เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารนักศึกษา หรือหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดี
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านกิจการนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามที่กาหนด ให้สามารถเทียบโอนประสบการณ์
จากกิจกรรมอื่นทดแทนได้ โดยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
บันทึกข้อมูลและการเทียบโอนค่าประสบการณ์ การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
๒.๒ จานวนหน่วยกิจกรรมและสัดส่วนจานวนหน่วยชั่วโมง
จานวนหน่วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการที่นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม
มีดังต่อไปนี้
๒.๒.๑ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมจานวนไม่น้อยกว่า
๖๐ หน่วยกิจกรรม และไม่น้อยกว่า ๑๘๐ หน่วยชั่วโมง ดังนี้
(๑) เข้าร่วมกิจกรรมกลางของมหาวิทยาลั ย จานวนไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิจกรรม
และไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยชั่วโมง
(๒) เข้าร่วมกิจกรรมของคณะ จานวนไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิจกรรม และไม่น้อย
กว่า ๗๒ หน่วยชั่วโมง
(๓) เข้าร่วมกิจกรรมเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิจกรรม และไม่น้อยกว่า
๓๖ หน่วยชั่วโมง
๒.๒.๒ นั กศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี ภาค กศ.บป. จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๓๐หน่วย
กิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยชั่วโมง ดังนี้
(๑) เข้าร่วมกิจกรรมกลางของมหาวิทยาลั ย จานวนไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิจกรรม
และไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยชั่วโมง
(๒) เข้าร่วมกิจกรรมของคณะ จานวนไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิจกรรม
และไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยชั่วโมง
(๓) เข้าร่วมกิจกรรมเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิจกรรม และไม่
น้อยกว่า ๑๘ หน่วยชั่วโมง
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ป.ตรีภาคปกติ

๑.กิจกรรมกลางของมหาวิทยาลัย

๒.กิจกรรมของคณะ
๓.กิจกรรมเลือกเสรี
รวม
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ป.ตรีภาค กศ.บป.

จานวนหน่วยชัว่ โมง(ช.ม.)

จานวนกิจกรรม(กิจกรรม)

≥ ๗๒
≥ ๗๒
≥๑๒
≥ ๑๘๐

≥๒๔
≥ ๒๔
≥๓๖
≥ ๖๐

จานวนหน่วยชัว่ โมง(ช.ม.)

≥๓๖
≥ ๓๖
≥๖
≥ ๖๐

จานวนกิจกรรม(กิจกรรม)

≥ ๑๒
≥ ๑๒
≥ ๑๘
≥ ๑๒

๒.๓ ลักษณะกิจกรรมที่สามารถนามาเทียบค่าประสบการณ์
๑) ด้านส่งเสริมวิชาการ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ ทักษะ เจตคติ ประสบการณ์ทั้งใน
ด้านวิชาการ วิชาชีพและประสบการณ์วิชาชีพ
๒) ด้านการพัฒ นาศักยภาพตนเอง หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมพัฒ นาความสามารถของ
นักศึกษา ด้านภาวะผู้นา บุคลิกภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒ นาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับสุขอนามัย กีฬาและนันทนาการ
๓) ด้านการดารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมจิตสานึกความภูมิใจใน
มหาวิทยาลัยและคณะ หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมความภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย การเป็นพลเมืองดีของประเทศ และประชาคมโลก และรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย สร้างความรัก ความสามัคคี ความผูกพันกับมหาวิทยาลัยและคณะ
๔) ด้านการส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมที่มั่งส่งเสริมให้นักศึกษาเกิด
จิตสานึกในการช่วยเหลือผู้อื่น โอบอ้อมอารี บาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม รับผิดชอบต่อสังคม และสาธารณะ
สมบัติ
๕) ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษา
เป็นคนดีมีจรรยาบรรณวิชาชีพสมารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข
๖) ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริม
สร้างจิตสานึกและตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมแนวทางการดารงชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๔ การเทียบโอนประสบการณ์กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกกิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จะมีรหัส
กิจกรรมกาหนดไว้ และจะระบุหน่วยกิจกรรมและจานวนหน่วยชั่วโมงที่นักศึกษาจะได้รับการยกเว้น กิจกรรมที่จัด
โดยหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยที่อาจไม่มีค่าหน่วยกิจกรรมและจานวนหน่วยชั่วโมงระบุไว้ มหาวิทยาลัยจึงได้
กาหนดค่าหน่วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ไว้ดังต่อไปนี้
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๑.) นักศึกษาที่ดารงตาแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา/ประธานสภานักศึกษา/นายกสโมสร
คณะซึ่งมีระยะเวลาปฏิบัติงาน ๑ ปี สามารถเทียบค่าประสบการณ์ได้ทุกด้านรวมทั้งสิ้น ๒๐ หน่วยกิจกรรม หรือ
๖๐ หน่วยชัว่ โมง
๒.) นักศึกษาที่ดารงตาแหน่งประธานชมรมส่วนกลาง ประธานชมรมสังกัดคณะ ประธาน
คณะกรรมการเลือกตั้ง ประธานคณะกรรมการดูแลการรับน้องและประชุมเชียร์ ให้เทียบค่าประสบการณ์ด้าน
เสริมสร้างทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพและเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง คิดเป็น ๘ หน่วยกิจกรรม หรือ ๒๔
หน่วยชั่วโมง
๓.) นักศึกษาที่ดารงตาแหน่งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสร
นักศึกษาชมรมกิจกรรมส่วนกลาง ชมรมกิจกรรมสังกัดคณะ นักศึกษาที่เป็นคณะทางานหรือนักศึกษาที่ได้รับความ
เห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้นาองค์กรกิจกรรมและอาจารย์ที่ปรึกษาว่าดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและทุ่มเท มี
ระยะเวลาปฏิบัติงาน ๑ ปี ให้เทียบโอนค่าประสบการณ์ ด้านเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพและด้านที่เกี่ยวข้องคิดเป็น ๔ หน่วยกิจกรรม หรือ ๑๒ หน่วยชัว่ โมง
๔.) นักศึกษาที่เป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ๑ ครั้ง สามารถเทียบค่า
ประสบการณ์ด้านส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา ๒ หน่วยกิจกรรม หรือ ๖ หน่วยชั่วโมง
๕.) นักศึกษาที่ดาเนินกิจกรรมในฐานะนักแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมของชมรมทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และได้เข้าร่วมการแสดงต่าง ๆ ๑ ครั้ง สามารถเทียบค่าประสบการณ์ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ ๒ หน่วยกิจกรรม หรือ จานวน ๖ หน่วยชั่วโมง ยกเว้นการจ้างการแสดงไม่สามารถนับ
จานวนหน่วยชั่วโมงได้
๖.) นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาดีเด่นหรือได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สามารถเทียบ
โอนค่าประสบการณ์ได้ดังนี้
๖.๑) นักศึกษาทีไ่ ด้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาดีเด่นด้านความประพฤติ 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 หรือนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้ดาเนินกิจกรรมในฐานะผู้แทนของมหาวิทยาลัย สามารถ
เทียบค่าประสบการณ์ได้ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ของมหาวิทยาลัย
สรุปการเทียบโอนประสบการณ์ของนักศึกษา
ประสบการณ์กิจกรรม
๑. นายกองค์การนักศึกษา/ประธานสภานักศึกษา/นายกสโมสรคณะ
๒. ประธานชมรม/ประธานกิจกรรมต่าง ๆ
๓. คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา/สภานักศึกษา/ชมรม/
โครงการ
๔. นักกีฬามหาวิทยาลัย/นักแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม
๕. นักศึกษาดีเด่นของมหาวิทยาลัย
๖. นักศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย

จานวนหน่วย
กิจกรรม
๒๐
๘
๔

จานวนหน่วย
ชั่วโมง
๖๐
๒๔
๑๒

๔
๑๒
๔
๑๒
อยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย

๒.๕ หลักเกณฑ์การเทียบค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นจานวนหน่วยชั่วโมง
การเทียบค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นจานวนหน่วยชั่วโมงใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๒.๕.๑ การเทียบจานวนหน่วยชั่วโมง ให้เทียบตามเวลาที่นักศึกษาได้เข้าร่วมจริง โดยพิจารณาจาก
"กาหนดการ" ของกิจกรรมนั้น ๆ เป็นหลัก
-จัดกิจกรรมครึ่งวันเทียบได้ไม่เกิน ๓ หน่วยชั่วโมง
-จัดกิจกรรมเต็มวัน เทียบได้ไม่เกินวันละ ๖ หน่วยชั่วโมง
-การจัดกิจกรรมในรูปแบบของค่ายหรือสัมมนาที่มีกิจกรรมช่วงกลางคืน สามารถเทียบได้ไม่เกินวันละ ๙
หน่วยชั่วโมง
ทั้งนี้เวลาที่ใช้ในการเดินทางการลงทะเบียน หรือการอื่นใดที่ไม่เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้น ๆ
จะไม่นามานับเป็นหน่วยชั่วโมงด้วย ยกเว้นกรณีที่นักศึกษาเป็นผู้ดาเนินการจัดหรือเป็นคณะทางานของกิจกรรม
สามารถนามาเทียบจานวนหน่วยชั่วโมงได้ตามความเหมาะสม
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๒.๕.๒ การเทียบจานวนหน่วยชั่วโมงของกิจกรรมบางโครงการอาจไม่เป็นไปตามจานวนชั่วโมงที่จัด
กิจกรรมจริง ขึ้นกับลักษณะของกิจกรรมที่ดาเนินการ ซึ่งหน่วยจัดกิจกรรมจะต้องจัดส่งรายละเอียดโครงการและ
ผลการเข้าร่วมกิจกรรมให้กองพัฒนานักศึกษา พิจารณาเทียบจานวนหน่วยชั่วโมง ลักษณะกิจกรรม/โครงการ
ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น
- โครงการฝึกซ้อมกีฬา/การแสดงศิลปวัฒนธรรม หรือกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน
- โครงการเข้าร่วมการประกวด/เข้าร่วมการแข่งขัน หรือกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน
- โครงการอื่น ๆ ที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการดาเนินงานที่แน่นอนได้
๒.๕.๓ การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาสามารถนามาเทียบจานวนหน่วยชั่วโมงได้ ๒ ลักษณะ คือ
๑.) เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๒.) เป็นผู้ดาเนินกิจกรรม ซึ่งหน่วยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ควรระบุจานวนหน่วยชั่วโมงของ
คณะทางานอย่างชัดเจน
๒.๕.๔ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาเข้าร่วมตามขอบข่ายของมหาวิทยาลัย แต่ละหน่วยงานหรือ
หน่วยจัดกิจกรรมนั้นยังไม่ได้กาหนดรหัสกิจกรรมและค่าประสบการณ์ของกิจกรรม ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
นารายละเอียดของกิจกรรมนั้นมาเทียบค่าประสบการณ์ก่อน โดยนักศึกษาสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มการ
เทียบค่าประสบการณ์ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา
๒.๕.๕ โครงการหนึ่งโครงการ อาจเทียบประสบการณ์ได้หลายด้าน ขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรมและ
หน่วยจัดกิจกรรมกาหนด ตัวอย่างเช่น
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะ จานวน ๓ หน่วยชั่วโมง
กิจกรรมที่ได้รับได้แก่ ด้านเสริมสร้างทักษะทางวิชาการ จานวน ๒ หน่วยชั่วโมงและ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๑ หน่วยชั่วโมง

การออกใบระเบียนกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

18

บทที่ ๓
ขั้นตอนการดาเนินการการออกใบระเบียนกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
๓.๑ การดาเนินการในระดับมหาวิทยาลัย
๑. กาหนดนโยบายการส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมกาเรียนรู้แบบบูรณาการ
๒. วางระบบการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
๓. วางระบบการออกใบระเบียนกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรราการ (Activities Transcript)
๔. ออกใบระเบียนกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเมื่อสาเร็จการศึกษา
๓.๒ การดาเนินการในระดับหน่วยงานหรือหน่วยจัดกิจกรรม
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการมีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
๑. จัดทาแผนโครงการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตลอดปีการศึกษา
๒. กาหนดประเภทและลักษณะกิจกรรม
๓. กาหนดรหัสกิจกรรม
๔. กาหนดค่าประสบการณ์โดยระบุหน่วยกิจกรรมและจานวนหน่วยชั่วโมง
๕. เสนอขอความเห็นชอบต่อกรรมการประจาหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
แล้วนาเสนอกองพัฒนานักศึกษาเพื่อนาเข้าระบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการต่อไป
๖.จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแผนที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
๗. ออกหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการให้กับนักศึกษา
๘. เทียบโอนประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ(ถ้ามี)
๙. เทียบค่ากิจกรรมเป็นหน่วยกิจกรรมและหน่วยชั่วโมง(ถ้ามี)
๓.๓ การดาเนินการของกองพัฒนานักศึกษา
๑. เป็นหน่วยงานให้บริการการออกใบระเบียนกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ(Activities Transcript)
๒. ประสานงานและอานวยความสะดวกในการดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ
๓. แจ้งรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
๔. เสนอมหาวิทยาลัยในการออกใบระเบียนกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ(Activities Transcript)
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๓.๔ การดาเนินการของนักศึกษา
๑. วางแผนการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของตน
๒. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแผน
๓. รวบรวมหลักฐานการรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม
๔. แจ้งผลการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประมวลผลในการออกใบระเบียนกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์หรือต่อกองพัฒนานักศึกษาแล้วแต่กรณี
๕. เสนอขอเทียบโอนประสบการณ์(ถ้ามี)
๖. ยื่นคาร้องขอใบระเบียนกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Activities Transcript)เมื่อสาเร็จ
การศึกษา
๓.๕ หลักฐานแสดงการผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
นักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบูรณาการจะต้องจัดเก็บเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอใบระเบียนกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ(Activities
Transcript) ซึ่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการอาจออกมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
๑. บัตรผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่ออกโดยกองพัฒนานักศึกษา/ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาของแต่ละคณะ
๒. ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ใช้ในกรณีที่หน่วยงานไม่ได้จัดทาหลักฐานการ
ผ่านการเข้าร่วมโครงการ(ติดต่อขอรับได้ที่กองพัฒนานักศึกษา)
๓. ใบประกาศนียบัตรซึ่งหน่วยจัดกิจกรรมออกให้
๔. ประกาศ/คาสั่งแต่งตั้ง/บันทึกข้อความ/หนังสือรับรองจากคณะ
๕. หลักฐานอื่น ๆ ของหน่วยงานที่แสดงว่านักศึกษาผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
๓.๖ การขอใบระเบียนกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Activities Transcript)
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรราการครบตามที่กาหนดและมีความประสงค์จะขอใบ
ระเบียนกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Activities Transcript) ให้ยื่นคาร้องพร้อมหลักฐานการผ่านการเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ และติดต่อขอรับได้ที่กองพัฒนานักศึกษา
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๓.๗ การบันทึกข้อมูลนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผ่านระบบการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยได้จัดทาบัตรกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการให้แก่
นักศึกษาแต่ละท่านในระบบอิเลคทรอนิกส์ โดยใช้การบันทึกบาร์โค้ดเข้าฐานข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
แบบบูรณาการของนักศึกษา ผู้ที่บันทึกข้อมูลได้แก่ หน่วยจัดกิจกรรมที่ดูแลและรับผิดชอบโครงการนั้น ๆ โดย
บันทึกผ่านเครื่องสแกนบาร์โค้ด นักศึกษาจะต้องนาบัตรประจาตัวการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการไป
ด้วยทุกครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระดับปริญญาตรี
...................................
เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพของนั ก ศึ ก ษามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม ให้ เกิ ด อั ต ลัก ษณ์
นักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยและเพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
แบบบูรณาการของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักสูตรการจั ด
การศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑(๑)แห่งพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิท ยาลัยจึงได้กาหนดแนวทางในการเข้าร่ว มกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระดับปริญญาตรี ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า "ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรูแ้ บบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระดับปริญญาตรี"
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่เข้า
ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป เว้นแต่คณะครุศาสตร์ให้ใช้ตงั้ แต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
ข้อ ๓ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณา
การตามแนวทางที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
"มหาวิทยาลัย" หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
"คณะ" หมายความว่า
คณะหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะและ
ให้หมายความถึงหน่วยงานเจ้าของโครงการด้วย
"คณบดี" หมายความว่า
คณบดี หรื อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะ
เทียบเท่าคณะและให้หมายความถึงหน่วยงานเจ้าของ
โครงการด้วย
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-๒"คณะกรรมการ" หมายความว่า

คณะกรรมการบริห ารการจัด กิ จกรรมการเรีย นรู้แบบ
บูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
" นักศึกษา" หมายความว่า
นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มหาสารคาม
"กิจกรรม" หมายความว่า
กิจกรรมหรือโครงการเสริมหลัก สูตรที่ไม่เป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรี ย นการสอนที่ ม หาวิ ท ยาลั ย คณะ องค์ ก ร
กิจกรรมหรือองค์กรภายนอกจัดขึ้น
"หน่วยกิจกรรม" หมายความว่า
จานวนหน่วยนับโดยเทียบจากระยะเวลาการจัดกิจกรรม
ที่ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มโครงการหรื อ กิ จ กรรม ทั้ ง นี้ ก าร
ก าหนดหน่ ว ยกิ จ กรรมให้ เป็ น ไปตามที่ ค ณะกรรมการ
กาหนด
"องค์กรภายนอก" หมายความว่า
หน่ ว ยงานภาครั ฐ หรือ เอกชนที่ ไม่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ
ของมหาวิทยาลัย
"องค์กรกิจกรรม" หมายความว่า
กลุ่ ม กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาประเภทต่ า ง ๆ ประกอบด้ ว ย
องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา
แต่ละคณะ หอพักนักศึกษา และชมรมกิจกรรมนักศึกษา
ข้อ ๕ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้
๕.๑ องค์ประกอบของคณะกรรมการ
(๑) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย
เป็นประธานคณะกรรมการ
(๒) คณบดี รองคณบดีหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจากทุกคณะ
เป็นกรรมการ
(๓) ผูท้ รงคุณวุฒิที่มปี ระสบการณ์ด้านการพัฒนานักศึกษาไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ
(๔) ผูอ้ านวยการกองพัฒนานักศึกษา
เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๕) หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(๖) หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวสนเทศและบริการอาชีพ เป็นกรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
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-๓๕.๒ หน้าที่ของคณะกรรมการ
(๑) ก าหนดหลั ก เกณฑ์ และแนวปฎิบัติเพื่ อให้ก ารเข้าร่วมกิจกรรมแบบบู รณาการของ
นักศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้จัดทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
(๒) กาหนดและอนุมัติหน่วยกิจกรรมของแต่ละโครงการ พิ จารณาเทียบค่าประสบการณ์
ผูน้ าองค์กรกิจกรรมและเทียบโอนหน่วยกิจกรรม
(๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการในขอบเขตหน้าที่ของ
คณะกรรมการได้
(๔) กากับติดตามและประเมินผลการร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
(๕) สรุปประเมินผลการดาเนินงานและให้ข้อมูล เสนอแนะและรายงานผลเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย
(๖) หน้าที่อ่นื ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ข้อ ๖ ให้คณะที่มนี ักศึกษาสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการคณะ...
โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
๖.๑ รวบรวมข้อมูลแผนการจัดกิจกรรมของคณะ องค์กรกิจกรรมภายใต้กากับของคณะ
เพื่อจัดหมวดหมู่กิจกรรมให้เป็นไปตามข้อ ๗
๖.๒ พิจารณากาหนดหน่วยกิจกรรมของแต่ละโครงการและพิจารณาเทียบค่าและเทียบ
โอนประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในสังกัด ตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฎิบัติที่มหาวิทยาลัย
กาหนด แล้วนาเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๖.๓ ประชาสัมพันธ์ กากับติดตามและประเมินผลการร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในคณะ
๖.๔ หน้าที่อ่นื ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย
ข้อ ๗ นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการให้ครอบคลุมทั้ง ๖ ด้านดังต่อไปนี้
๗ .๑ ด้ า นส่ ง เสริ ม วิ ช าการ เป็ น กิ จ กรรมที่ มุ่ ง เน้ น การให้ ค วามรู้ ทั ก ษะ เจตคติ
ประสบการณ์ทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพและประสบการณ์ชีวติ
๗ .๒ ด้ า นการพั ฒ นาศั ก ยภาพตนเอง หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ มุ่ ง ส่ ง เสริ ม พั ฒ นา
ความสามารถของนักศึกษา ด้านภาวะผู้นา บุคลิกภาพ ส่ งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับสุขอนามัย กีฬา
และนันทนาการ
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-๔๗.๓ ด้านการดารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมจิตสานึกความ
ภู มิ ใจในมหาวิท ยาลั ย และคณะ หมายถึ ง กิ จกรรมที่ มุ่ งส่ งเสริม ความภู มิ ใจในสถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การเป็นพลเมืองดีของประเทศ และประชาคมโลก
และรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สร้างความรัก ความสามั คคี ความผูกพันกับมหาวิทยาลัย
และคณะ
๗.๔ ด้านการส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมที่มั่งส่งเสริมให้
นักศึกษาเกิดจิตสานึกในการช่วยเหลือผู้อื่น โอบอ้อมอารี บาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม รับผิดชอบต่อ
สังคม และสาธารณะสมบัติ
๗.๕ ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้
นักศึกษาเป็นคนดีมจี รรยาบรรณวิชาชีพสมารถอยู่รว่ มในสังคมอย่างมีความสุข
๗.๖ ด้านการอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง กิจกรรมที่มั่ง
ส่งเสริมสร้างจิตสานึกและตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมแนวทาง
การดารงชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๘ ประเภทของกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังต่อไปนี้
๘.๑ กิจกรรมกลางของมหาวิทยาลัย เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการและรับผิดชอบโดยกอง
พัฒนานักศึกษาและองค์การบริหารนักศึกษา ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
๘.๒ กิจกรรมของคณะ เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการและรับผิดชอบโดยคณะที่นักศึกษาสังกัด
และให้จัดทาเป็นประกาศของคณะ
๘.๓ กิจกรรมเลือกเสรี เป็นกิจกรรมที่จัดขึน้ โดยองค์กรกิจกรรมและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง
จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอก
ข้อ ๙ จานวนหน่วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการที่นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม
มีดังต่อไปนี้
๙.๑ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมจานวนไม่น้อยกว่า
๖๐ หน่วยกิจกรรม และไม่น้อยกว่า ๑๘๐ หน่วยชั่วโมง ดังนี้
๙.๑.๑ เข้าร่วมกิจกรรมกลางของมหาวิท ยาลัย จานวนไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วย
กิจกรรม และไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยชั่วโมง
๙.๑.๒ เข้าร่วมกิจกรรมของคณะ จานวนไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิจกรรม และ
ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยชั่วโมง
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-๕๙.๑.๓ เข้าร่วมกิจกรรมเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิจกรรม และ
ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยชั่วโมง
๙.๒ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมจานวน ๓๐หน่วย
กิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยชั่วโมง ดังนี้
๙.๒.๑ เข้าร่วมกิจกรรมกลางของมหาวิท ยาลัย จานวนไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วย
กิจกรรม และไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยชั่วโมง
๙.๒.๒ เข้าร่วมกิจกรรมของคณะ จานวนไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิจกรรม
และไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยชั่วโมง
๙.๒.๓ เข้าร่วมกิจกรรมเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิจกรรม และ
ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยชั่วโมง
ข้อ ๑๐ การเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมและการรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม
๑๑.๑ กิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
๑๐.๑.๑ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรม
๑๐.๑.๒ ให้ ก องพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา คณะหรื อ องค์ ก รกิ จ กรรมที่ จั ด กิ จ กรรม
ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม
๑๐.๑.๓ ให้ ผู้ อ านวยการกองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา คณบดี หรื อ หั ว หน้ า องค์ ก ร
กิจกรรมหรือผูไ้ ด้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้รับรองผลการเข้าร่วมกิจกรรม
๑๐.๑.๔ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับ ผิดชอบของกองพัฒนานักศึกษา คณะ บันทึก ข้อมูล
การเข้าร่วมกิจกรรมเข้าในระบบทะเบียนกิจกรรม
๑๐.๒ กิจกรรมที่จัดโดยองค์กรภายนอก
นัก ศึก ษาที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วต้องส่งแบบการขอเที ย บหน่วยกิจกรรมตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด พร้อมแนบหลักฐานที่มีตราประทับองค์กรภายนอกที่จัดกิจกรรม (ถ้ามี) และให้
หัวหน้าหน่วยงานหรือเจ้าของโครงการลงนามเพื่อรับรองการเข้าร่วมโครงการนั้น เพื่อประกอบการขอ
หน่วยกิจกรรมได้ที่กองพัฒนานักศึกษาหลังเข้าร่วมกิจกรรม ภายใน ๑๕ วันทาการ หากพ้นกาหนดนี้แล้ว
ถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์ขอหน่วยกิจกรรม
ข้อ ๑๑ การเที ย บโอนประสบการณ์ กิจกรรมของนั ก ศึ ก ษาผู้ดารงต าแหน่งในองค์ ก รกิ จกรรม
คณะกรรมการดาเนินการจัดกิจกรรม นักศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ นักศึกษาย้ายมหาวิทยาลัย
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-๖นั ก ศึ ก ษาย้ า ยคณะหรื อ สาขาวิ ช า หรื อ นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามสามารถพิ เศษให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนประสบการณ์กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๒ การเทียบค่าหน่วยกิจกรรมของกิจกรรมเลือกเสรีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๓ การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนกิจกรรม
๑๓.๑ ให้กองพั ฒนานักศึกษา และศูนย์คอมพิ วเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จัดทาระบบฐานข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการเข้า
ร่วมกิจกรรมได้
๑๓.๒ กรณี ที่นักศึก ษามีข้อสงสัยในข้อมูลทะเบีย นกิจกรรมหรือประสงค์ขอตรวจสอบ
หน่วยกิจกรรมให้ยื่นคาร้องที่คณะหรือกองพัฒนานัก ศึกษาภายหลังโครงการหรือกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว
ไม่เกิน ๖๐ วัน หากพ้นกาหนดดังกล่าวถือว่าหน่วยกิจกรรมของโครงการนัน้ ๆ ถูกต้องแล้ว
ข้อ ๑๔ ให้คณะ เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม เรื่อง การเข้ าร่วมกิจกรรมการเรีย นรู้แบบบูรณาการของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระดับปริญญาตรี
ข้อ ๑๕ การออกระเบียนกิจกรรม (Activities Transcript)
นั ก ศึ ก ษาที่ ผ่ า นการตรวจสอบแล้ ว ว่ า ได้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมและมี ค่ า หน่ ว ยกิ จ กรรมการเรี ย นรู้
แบบบูรณาการครบตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๐แล้ว ให้กองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ออกใบระเบียนกิจกรรม
ให้แก่นักศึกษาภายใน ๓ วันทาการ นับจากวันที่ได้รับคาร้องโดยมีขั้นตอนและหลักฐานประกอบดังนี้
๑๕.๑ นักศึกษากรอกและยื่นแบบคาร้องที่กองพัฒนานักศึกษา
๑๕.๒ นักศึกษาชาระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดที่กองพัฒนานักศึกษา
๑๕.๓ กองพัฒนานักศึกษาจัดทาใบระเบียนกิจกรรมเพื่อเสนอนายทะเบียนหรือผู้ช่วยนายทะเบียน
ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดีให้รับผิดชอบเรื่องกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคามเป็นผู้ลงนาม
ข้อ ๑๖ กรณีอื่นใดที่นอกเหนือไปจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี
เป็นผู้วนิ ิจฉัยสั่งการ
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(รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม)
อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลและการเทียบค่าประสบการณ์
การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
--------------------------------เพื่ออนุวัตรให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระดับปริญญาตรี ที่กาหนดให้จัดทา
แนวปฏิบัติในการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘
จึงได้กาหนด แนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ และการ
เทียบค่าประสบการณ์ การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “แนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลและการเทียบค่าประสบการณ์ การเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี”
ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ ห้ใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่เข้า
ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการเทียบค่าประสบการณ์
๓.๑ คณะกรรมการบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาเทียบค่าประสบการณ์การเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษาที่จัดโดยมหาวิทยาลัย องค์การบริหารนักศึกษา หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่คณะ รวมทั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งต่างๆ ในองค์กรกิจกรรม
ของนักศึกษา นักศึกษาย้ายมหาวิทยาลัย ย้ายคณะ ย้ายสาขาวิชา โดยให้ระบุประเภท กลุ่มกิจกรรมตาม
ลักษณะกิจกรรม ค่าหน่วยกิจกรรมและหน่วยชั่วโมง แล้วรายงานการเทียบโอน ต่อรองอธิการบดีที่ได้รับ
มอบหมายให้ดูแลงานกิจการนักศึกษา
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-๒๓.๒ ให้คณะกรรมการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการคณะ มีอานาจหน้าที่ในการ
พิจารณาเทียบค่าประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาที่จัดโดยคณะ สาขาวิชา สโมสรนักศึกษา
ชมรมกิจกรรมที่สังกัดคณะ และให้ระบุประเภทกิจกรรม กลุ่มกิจกรรมตามลักษณะกิจกรรม ค่าหน่วย
กิจกรรมและหน่วยชั่วโมง แล้วรายงานการเทียบโอน ต่อรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงาน
กิจการนักศึกษา
๓.๓ การบันทึกผลการเทียบโอนค่าประสบการณ์ ให้เป็นอานาจหน้าที่ของผู้อานวยการ
กองพัฒนานักศึกษา
ข้อ ๔ แนวปฏิบัติในการเทียบค่าประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของ
นักศึกษา
ในกรณีที่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งอยู่ในขอบข่ายตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด แต่ละ
หน่วยงานนั้นไม่ได้กาหนดรหัสกิจกรรมและค่าประสบการณ์ของกิจกรรมนั้นไว้ จะต้องนารายละเอียด
กิจกรรมนั้นมาเทียบค่าประสบการณ์ก่อน
๔.๑ การเทียบค่าประสบการณ์จะต้องดาเนินการทั้งการเทียบเข้ากลุ่มกิจกรรมและการเทียบ
ค่าหน่วยกิจกรรมและหน่วยชั่วโมงกิจกรรม ดังนี้
๔.๑.๑ การเทียบประเภทค่าประสบการณ์เข้ากลุ่มกิจกรรม ให้เทียบค่า
ประสบการณ์เข้ากลุ่มกิจกรรมตามลักษณะกิจกรรม โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ๑ โครงการ อาจ
เทียบประสบการณ์ได้เพียงด้านเดียวหรือหลายด้าน ขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรมโครงการนัน้ ๆ กลุ่ม
กิจกรรมดานต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้
๑.) ด้านส่งเสริมวิชาการ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ ทักษะ เจตคติ
ประสบการณ์ทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพและประสบการณ์วชิ าชีพ
๒.) ด้ านการพั ฒ นาศั ก ยภาพตนเอง หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ มุ่ งส่ ง เสริม พั ฒ นา
ความสามารถของนักศึกษา ด้านภาวะผู้ นา บุคลิกภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับสุขอนามัย กีฬา
และนันทนาการ
๓.) ด้านการดารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมจิตสานึก
ความภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมความภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การเป็นพลเมืองดีของประเทศ และประชาคมโลก
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-๓และรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สร้างความรัก ความสามัคคี ความผูกพันกับมหาวิทยาลัย
และคณะ
๔.) ด้านการส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริม
ให้นักศึกษาเกิดจิตสานึกในการช่วยเหลือผู้อื่น โอบอ้อมอารี บาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม รั บผิดชอบต่อ
สังคม และสาธารณะสมบัติ
๕.) ด้านเสริมสร้างคุณ ธรรมจริยธรรมและศีลธรรม หมายถึง กิจกรรมที่มุ่ง
ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนดีมจี รรยาบรรณวิชาชีพสมารถอยู่รว่ มในสังคมอย่างมีความสุข
๖.) ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น หมายถึ ง
กิจกรรมที่มั่งส่งเสริมสร้างจิตส านึกและตระหนักในคุณ ค่าของศิลปวัฒ นธรรม และภูมิปัญ ญาท้องถิ่น
ส่งเสริมแนวทางการดารงชีวิตตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งการอนุรักษ์ท รัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๔.๑.๒ การเทียบค่าประสบการณ์ ให้เป็นจานวนหน่วยกิจกรรมและหน่วยชั่วโมง
โดยใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๑) การเทียบจานวนหน่วยกิจกรรมและหน่วยชั่วโมง ให้เทียบตามเวลาที่นักศึกษาได้
เข้าร่วมกิจกรรมจริง โดยพิจารณาจาก “กาหนดการ” ของกิจกรรมนั้นๆ เป็นหลัก
- การจัดกิจกรรม ครึ่งวัน เทียบได้ไม่เกิน ๑หน่วยกิจกรรม หรือ ๓ หน่วยชั่วโมง
- การจัดกิจกรรมเต็มวัน เทียบได้ไม่เกินวันละ ๒ หน่วยกิจกรรม หรือ ๖ หน่วย
ชั่วโมง
- การจัดกิจกรรมในรูปแบบของค่าย หรือการสัมมนาที่มกี ิจกรรมช่วงกลางคืน
หรือกิจกรรมที่มีลักษณะคล้ายกันนี้ สามารถเทียบได้ไม่เกินวันละ ๓ หน่วยกิจกรรม หรือ ๙ หน่วยชั่วโมง
ทั้งนีเ้ วลาที่ใช้ในการเดินทาง การลงทะเบียน หรือการอื่นใดที่ไม่เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมนั้นๆ จะไม่นามานับหน่วยชั่วโมงด้วย ยกเว้นกรณีที่นักศึกษาเป็นผู้ดาเนินการจัดหรือเป็น
คณะทางาน ของกิจกรรมให้ใช้แนวทางตามข้อ ๕(๓)
๒) การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาสามารถนามาเทียบจานวนหน่วยชั่วโมงได้
๒ ลักษณะ คือ
- เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- เป็นผู้ดาเนินกิจกรรม
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-๔ข้อ ๕ หลักเกณฑ์การเทียบโอนค่าประสบการณ์ของนักศึกษา
(๑) นักศึกษาที่ดารงตาแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา หรือ
นายกสโมสรคณะซึ่งมีระยะเวลาปฏิบัติงาน ๑ ปี สามารถเทียบค่าประสบการณ์ได้ทุกด้านรวมทั้งสิ้น ๒๐
หน่วยกิจกรรม หรือ ๖๐ หน่วยชั่วโมง
(๒) นักศึกษาที่ดารงตาแหน่งประธานชมรมส่วนกลาง ประธานชมรมสังกัดคณะ ประธาน
คณะกรรมการเลือกตั้ง หรือประธานคณะกรรมการดูแลการรับน้องและประชุมเชียร์ ให้เทียบค่า
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาศักยภาพของตนด้านที่เกี่ยวข้อง คิดเป็น ๘ หน่วยกิจกรรม หรือ ๒๔ หน่วย
ชั่วโมง
(๓) นักศึกษาที่ดารงตาแหน่งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา
สโมสรนักศึกษาชมรมกิจกรรมส่วนกลาง ชมรมกิจกรรมสังกัดคณะ หรือนักศึกษาที่เป็นผู้ดาเนินการหรือ
คณะทางานหรือนักศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้นาองค์กรกิจกรรมและอาจารย์ที่ปรึกษา
ว่าดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและทุ่มเท มีระยะเวลาปฏิบัติงาน ๑ ปี ให้เทียบโอนค่าประสบการณ์
ด้านการพัฒนาศักยภาพของตนหรือด้านที่เกี่ยวข้องคิดเป็น ๔ หน่วยกิจกรรม หรือ ๑๒ หน่วยชั่วโมง
(๔) นักศึกษาที่เป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ๑ ครั้ง สามารถ
เทียบค่าประสบการณ์ด้านส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา ๒ หน่วยกิจกรรม หรือ ๖ หน่วยชั่วโมง
(๕) นักศึกษาที่ดาเนินกิจกรรมในฐานะนักแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมของชมรมทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และได้เข้าร่วมการแสดงต่าง ๆ ๑ ครั้ง สามารถเทียบค่าประสบการณ์ดา้ นอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ ๒ หน่วยกิจกรรม หรือ จานวน ๖
หน่วยชั่วโมง ยกเว้นการจ้างการแสดงไม่สามารถนับจานวนหน่วยชั่วโมงได้
(๖) นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาดีเด่นหรือได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สามารถ
เทียบโอนค่าประสบการณ์ได้ดังนี้
(๖.๑) นักศึกษาที่ดรี ับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาดีเด่นด้านความประพฤติ สามารถ
เทียบค่าประสบการณ์ได้ ๔ หน่วยกิจกรรมหรือ ๑๒ หน่วยชั่วโมง
(๖.๒) นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาดีเด่นด้านกีฬาสามารถเทียบค่า
ประสบการณ์ด้านส่งเสริมสุขภาพและการกีฬาได้ ๔ หน่วยกิจกรรม หรือ ๑๒ หน่วยชั่วโมง
(๖.๓) นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาดีเด่นด้านกิจกรรมนอกหลักสูตร
สามารถเทียบค่าประสบการณ์ได้ ๔ หน่วยกิจกรรม หรือ ๑๒ หน่วยชั่วโมง
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-๕(๖.๔) นักศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติหรือประกาศเกียรติคุณจาก
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้ดาเนินกิจกรรมในฐานะผูแ้ ทนของ
มหาวิทยาลัย สามารถเทียบค่าประสบการณ์ได้ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินจิ ของคณะกรรมบริหารการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ค่าหน่วยกิจกรรมที่ได้รับการเทียบโอนค่าประสบการณ์ ของนักศึกษาตาม (๑) (๒) และ (๓)
ให้นับเป็นค่ากิจกรรมประเภทกิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย (๔) (๕) และ (๖) ให้นับเป็นค่ากิจกรรมประเภท
กิจกรรมเลือกเสรี
ข้อ ๗ กรณีที่นักศึกษาไปเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยและจะขอเทียบค่า
ประสบการณ์เป็นกิจกรรมเลือกเสรี ให้นาเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรดังกล่าวมาแสดง
ต่อกองพัฒนานักศึกษาเพื่อดาเนินการเทียบค่าประสบการณ์กิจกรรม
ข้อ ๘ ให้กองพัฒนานักศึกษา หรือคณะแล้วแต่กรณี แต่งจั้งบุคคลทาหน้าที่บันทึกผลการเข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๓ คน ให้บันทึกผลการเข้าร่วมกิจกรรมภายใน ๗ วัน หลังจากจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว
และออกหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กาหนดไว้ในระบบสารสนเทศ
ข้อ ๙ ให้กองพัฒนานักศึกษาหรือคณะ แล้วแต่กรณี เก็บหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาเพื่อการตรวจสอบไว้อย่างน้อย ๓๖๕ วันนับจากวันที่บันทึกผลการข้าร่วมกิจกรรมแล้ว
ข้อ ๑๐ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถตรวจสอบผลการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ
สารสนเทศกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบบูรณาการของมหาวิทยาลัย และยืนยันผลการเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
ตนเอง หากพบว่ายังไม่มกี ารบันทึกผลการเข้าร่วมกิจกรรม ให้คณะหรือกองพัฒนานักศึกษา แล้วแต่
กรณี ภายใน ๓๐ วัน
นับจากวันที่บันทึกผลการเข้าร่วมกิจกรรมในระบบสารสนเทศกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ หากไม่
ดาเนินการใดๆ ให้ถือว่าได้ยืนยันผลการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
แล้ว
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-๖ข้อ ๑๑ การใดที่ไม่เป็นไปตามประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินจิ ของอธิการบดี และให้ถือดุลยพินจิ นัน้
เป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง การกาหนดรหัสกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
...............................
เพื่ออนุวัตรให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระดับปริญญาตรี ที่กาหนด
มหาวิทยาลัยกาหนดรหัสกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘
จึงได้กาหนดรหัสกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “การกาหนดรหัสกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี”
ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ ห้ใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้คณะที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการกาหนดรหัสกิจกรรม และกลุ่ม
กิจกรรมของคณะ และกองพัฒนานักศึกษากาหนดรหัสกิจกรรม ในกลุ่มกิจกรรมกลางของมหาวิทยาลัย
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคามพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วจัดทาบัญชีรายชื่อกิจกรรมและรหัสกิจกรรม โดยจัดทา
เป็นประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔ ให้กาหนดรหัสกิจกรรมโดยใช้ตัวเลขแทนดังนี้
๔.๑ ตัวเลขลาดับที่ 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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-๒เลข ๐๕ ใช้แทน กิจกรรมคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เลข ๐๖ ใช้แทน กิจกรรมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลข ๐๗ ใช้แทน กิจกรรมคณะนิตศิ าสตร์
เลข ๐๘ ใช้แทน กิจกรรมคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
เลข ๐๙ ใช้แทน กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์
เลข ๓๐ ใช้แทน กิจกรรมเลือกเสรี
๔.๒ ตัวเลขลาดับที่ ๓ ใช้แทนประเภทกิจกรรมตามลักษณะกิจกรรมแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้
เลข ๑ ใช้แทน กิจกรรมด้านส่งเสริมวิชาการ
เลข ๒ ใช้แทน กิจกรรมด้านด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
เลข ๓ ใช้แทน กิจกรรมด้านด้านการดารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมจิตสานึกความภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
เลข ๔ ใช้แทน กิจกรรมด้านด้านการส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
เลข ๕ ใช้แทน กิจกรรมด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
เลข ๖ ใช้แทน กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.๓ ตัวเลขลาดับที่ ๔ ใช้แทนกิจกรรมที่จัดสาหรับนักศึกษาชั้นปีนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น ๑
เป็นกิจกรรมที่จัดสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ กรณีที่เป็นกิจกรรมไม่ระบุชั้นปีที่นักศึกษาเข้าร่วม ให้ใช้
หมายเลข ๖ แทน
๔.๔ ตัวเลขลาดับที่ ๕ และ ๖ ใช้แทนลาดับที่กิจกรรม ตัวอย่างเช่น ๐๑ เป็นกิจกรรม
ลาดับที่ ๑
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ที่ ๐๗๓๓/ ๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
.........................
เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบบูรณาการตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบบูรณาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระดับปริญญาตรี ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตัง้ บุคคลต่อไปนีเ้ ป็นคณะกรรมการบริหารการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
๑. รศ.ดร.ประดิษฐ์ เอกทัศน์
๒. ผศ.กนกวรรณ ศรีวาปี
๓. อาจารย์ ดร.พิทยวัฒน์ พันธะศรี
๔. ผศ.สมสวย ราจวน
๕. ผศ.ดร.ชูทวีป ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
๖. ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
๗. อาจารย์สุจติ รา ผาระนัด
๘. อาจารย์นราธิป ทองปาน
๙. อาจารย์กริช สินธุศิริ
๑๐. นางสาวทรรศตวรรณ เดชมาลา
๑๑. ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์
๑๒. อาจารย์ ดร.ชัชวาลย์ รัตนพร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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-๒๑๓. ผูอ้ านวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
๑๔. ว่าที่รอ้ ยตรีอนิรุทธ์ แดงหยง
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
๑๕. นางสาวสุรัชดา เอกรุณ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
หน้าที่ ๑. กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฎิบัติเพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรมแบบบูรณาการ
ของนักศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้จัดทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
๒. ก าหนดและอนุ มั ติ ห น่ วยกิ จ กรรมของแต่ ล ะโครงการ พิ จ ารณาเที ย บค่ า
ประสบการณ์ผนู้ าองค์กรกิจกรรมและเทียบโอนหน่วยกิจกรรม
๓. แต่งตั้งคณะอนุก รรมการเพื่ อปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการในขอบเขต
หน้าที่ของคณะกรรมการได้
๔. กากับติดตามและประเมินผลการร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
๕. สรุปประเมินผลการดาเนินงานและให้ข้อมูล เสนอแนะและรายงานผลเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย
๖. หน้าที่อ่นื ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
สั่ง ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ขั้นตอนการดาเนินการของกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของกองพัฒนานักศึกษา
วิเคราะห์ คุณลักษณะบัณฑิต อัตลักษณ์ นักศึกษา.TQF: HED
กาหนดกิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
-

ประเภทกิจกรรมตามลักษณะ 6 ตัน

-

ค่าหน่วยกิจกรรม / หน่วยชัว่ โมง

-

กาหนดรหัสกิจกรรม
( ตามประกาศมหาวิทยาลัย )

จัดทาแผนการเข้ าร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษาแต่ละปี การศึกษา
จัดทาประกาศบัตรชื่อกิจกรรมแผนการเข้ าร่วมกิจกรรม
(ตามประกาศมหาวิทยาลัย )
จัดกิจกรรมตามแผน
แต่งตัง่ คณะกรรมการบันทึกผลการเข้ าร่วมกิจกรรมและบันทึกผลภายใน 15 วัน
หลังจัดกิจกรรมในระบบสารสนเทศ
แจ้ งนักศึกษาตรวจสอบผลและยืนยันผล
การเข้ าร่วมกิจกรรม

ตรวจสอบผลการเข้ าร่วมกิจกรรมในระบบสารสนเทศ

จัดทาใบระเบียบกิจกรรมเสนอทางทะเบียน

(24หน่วยกิจกรรม /
72หน่วยชัว่ โมง)

เสนอคณะกรรมการ
บริ หารจัดการ กรบ.
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ขั้นตอนการดาเนินการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของคณะ
วิเคราะห์ คุณลักษณะบัณฑิต/อัตลักษณ์ นศ.TQF : HED

-

กาหนดกิจกรรมคณะ
กาหนดกิจกรรมตามลักษณะ 6 ด้ าน
กาหนดหน่วยกิจกรรม/หน่วยชัว่ โมง
กาหนดรหัสกิจกรรม
( ตามประกาศมหาวิทยลัย )

จัดทาแผนการเข้ าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษาตลอดหลักสูตร

เสนอ กรบ.ให้ความเห็นชอบ

จัดทาประกาศรายชื่อกิจกรรม/ แผนการเข้ าร่วมกิจกรรม

จัดกิจกรรมตามแผน

(ดาเนินการภายใน 30 วัน
หลังจัดกิจกรรมแล้ว 15 วัน)
(ทุกภาคการศึกษา)

เสนอขอในระเบียนกิจกรรม

(ภาคเรียนที่สาเร็จ
การศึกษา)
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ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา

ตรวจสอบแผนการเข้ าร่วมกิจษา
กรรมของคณะ

เข้ าร่วมกิจกรรมตามแผน

(ภายใน 30 วันหลังจาก

จัดกิจกรรมแล้ ว 15 วัน
ตรวจสอบผลการเข้ าร่วมกิจกรรมในระบบสารสนเทศ
แจ้ งผลแก้ ไขผลการเข้ า
ร่วมกิจกรรม

ยืนยันผลการเข้ าร่วมกิจกรรมในแบบสารสนเทศ

(ทุกภาคการศึกษา)

ยื่นคาร้ องขอใบระเบียนกิจกรรมและชาระค่าธรรมเนียมตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย

รับในระเบียบกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ

(ดาเนินการในภาคเรี ยน
ที่สาเร็จการศึกษา)
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ขั้นตอนการเทียบโอนค่าประสบการณ์กิจกรรม
ยื่นคาร้ องพร้ อมเอกสารการเข้ าร่วมกิจกรรมที่
กองพัฒนานักศึกษา

คณะกรรมการประชุมพิจารณาเทียบโอนค่าประสบการณ์

แจ้ งผลการเทียบค่าต่อรองอธิการบดีหรื อคณบดีแล้ วแต่กรณี

กองพัฒนานักศึกษา/บันทึกผลในระบบสารสนเทศ

นักศึกษาตรวจสอบและยืนยันผลภายใน 30 วันหลังยืนยันคาร้ อง
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บทบาทหน้าที่การเทียบโอนค่าประสบการณ์
1) คณะกรรมการบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ พิจารณาเทียบค่าปรสบการณ์
๑.๑ คณะกรรมการบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาเทียบค่าประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาที่จัด
โดยมหาวิทยาลัย องค์การบริหารนักศึกษา หรือหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่คณะ รวมทั้งที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในตาแหน่งต่างๆ ในองค์กรกิจกรรมของนักศึกษา นักศึกษาย้ายมหาวิทยาลัย ย้ายคณะ ย้ายสาขาวิชา
โดยให้ระบุประเภท กลุ่มกิจกรรมตามลักษณะกิจกรรม ค่าหน่วยกิจกรรมและหน่วยชั่วโมง แล้วรายงานการ
เทียบโอน ต่อรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานกิจการนักศึกษา
๑.๒ ให้คณะกรรมการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการคณะ มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณา
เทียบค่าประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาที่จัดโดยคณะ สาขาวิชา สโมสรนักศึกษา ชมรมกิจกรรม
ที่สังกัดคณะ และให้ระบุประเภทกิจกรรม กลุ่มกิจกรรมตามลักษณะกิจกรรม ค่าหน่วยกิจกรรมและหน่วย
ชั่วโมง แล้วรายงานการเทียบโอน ต่อรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานกิจการนักศึกษา

