
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เร่ือง   การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน

ว่าด้วย  การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2553 และ ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ว่าด้วย  การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2553

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เร่ือง

 1. กำหนดให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป

ต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจำนวนไม่น้อยกว่

า 13 กิจกรรม และมีจำนวนหน่วยในการเข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 50 หน่วย

 2. กำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 21 กิจกรรม

และมีจำนวนหน่วยในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 100 หน่วย

 3. กำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน 2-3 -3.5 ปี เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 13

กิจกรรม และมีจำนวนหน่วยในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 50 หน่วย

 เพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของนักศึกษามีแนวทางที่ชัดเจน มหาวิทยาลัย

จึงกำหนดแนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังน้ี

 1. ประเภทของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่นักศึกษาเข้าร่วมประกอบด้วย

  1.1 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาซึ่งกำหนดให้นักศึกษาต้องเข้าร่วม

เป็นกิจกรรมบังคับซึ่งกำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วม จำนวนไม่น้อยกว่า 6 กิจกรรม

และมีจำนวนหน่วยไม่น้อยกว่า 22 หน่วย

  1.2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาซึ่งบังคับให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วม

เป็นกิจกรรมซึ่งบังคับให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วม ดังต่อไปน้ี

   1.2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน 2-3-3.5 ปี

ต้องเลือกเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 8 หน่วย

   1.2.2 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี ต้องเลือกเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 5

กิจกรรมและมีจำนวนไม่น้อยกว่า 20 หน่วย

  1.3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาซึ่งกำหนดให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วมได้อย่างอิสระ

เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาสามารถเลือกเข้าร่วม 5 ด้าน ดังน้ี

   1.3.1 กิจกรรมด้านการสร้างเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ

   1.3.2 กิจกรรมด้านการสร้างเสริมและพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต

   1.3.3 กิจกรรมด้านการสร้างเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ

   1.3.4 กิจกรรมด้านการสร้างเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

   1.3.5 กิจกรรมด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ทั้งน้ีนักศึกษาต้องเลือกเข้าร่วมกิจกรรมครบทั้ง 5 ด้าน โดยนักศึกษา

   - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน 2-3-3.5 ปี

ต้องเลือกเข้าร่วม ด้านละไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม และจำนวนหน่วยร่วมของทุกด้านไม่น้อยกว่า 20 หน่วย

   - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี ต้องเลือกเข้าร่วม ด้านละไม่น้อยกว่า 2

กิจกรรมและมีจำนวนหน่วยรวมของทุกด้านไม่น้อยกว่า 58 หน่วย

 2. การกำหนดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามข้อ 1.1 และ 1.2

ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาเขตที่นักศึกษาสังกัดได้กำหนดไว้

 3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามข้อ 1.3 ให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ

ได้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งน้ีกิจกรรมดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยหรือวิทยาเขต

จึงจะถือได้ว่าเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 4. นักศึกษาที่จะได้รับใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 5.

ให้กองพัฒนานักศึกษาหรืองานพัฒนานักศึกษาหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่รับผิ

ดชอบ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำคู่มือกิจกรรมนักศึกษา ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม (Student Activity

Transcript) และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 6. ให้หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการ/กิจกรรม

เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการจัดทำเอกสารยืนยันการผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น บัตรผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม วุฒิบัตร

หรือเกียรติบัตรเป็นต้น

 7. ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย

คณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา

บุคลากรฝ่ายพัฒนานักศึกษา/กองพัฒนานักศึกษา

หรือบุคลากรหรือผู้นำนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้ครบคุมการเข้าร่วมกิจกรรม

เป็นผู้รับรองการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ การทำงานเป็นทีม การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ

และความเสียสละต่อส่วนร่วม ฯลฯ

 8.

นักศึกษายื่นคำร้องขอรับใบรับมอบหมายจากคณบดีหรือผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาหรือหัวหน้าการพัฒนานักศึกษ

าหรือผู้ได้รับมอบหมายจากรองอธิการบดีที่รับผิดชอบเป็นผู้ลงนามรับรองในเอกสารยืนยันการผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม

 9. นักศึกษายื่นคำร้องขอรับใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม (Student Activity Transcript)

พร้อมหลักฐานยืนยันการผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม ต่อกองพัฒนานักศึกษา

ภายในเดือนกุมภาพันธ์โดยอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม

เพื่อนำไปประกอบในการยื่นใบคำร้องขอจบการศึกษา

 10. ให้ระบุสถานการณ์ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาลงในใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ของนักศึกษา

 11. กรณีอ่ืนใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในประกาศฉบับน้ี ตลอดจนการแก้ไขหรือปรับปรุงหรือยกเลิกประกาศฉบับน้ี

ให้เป็นอำนาจของอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย

 ประกาศฉบับน้ีมีผลบังคับใช้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรีที่ข้าศึกษา

ต้ังแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป กรณีนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2553

ให้สามารถขอรับคู่มือกิจกรรมนักศึกษาและใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมได้

โดยให้เป็นอำนาจของอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

   ประกาศ   ณ   วันที่.......... เดือน........... พ.ศ. 2553

     (รองศาสตราจารย์ ดร.วินิจ    โชติสว่าง)

      รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา : ความหมายท่ีต้องเข้าใจเบื้องต้น

ความหมายของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา หมายถึง กิจกรรมนอกชั้นเรียน ซึ่งมหาวิทยาลัย

ได้จักข้ึนเพื่อนสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

โดยไม่ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนตามหลักสูตรการศึกษา

มุ่งเน้นให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพ

วัฒนธรรมคุณภาพ ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษา

ประโยชน์ท่ีนักศึกษาจะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

1.

นักศึกษาสามารถปรับตัวและบริหารจัดการตนเองได้ในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงจากการเป็นนักเรียนสู่ความเป็น

นักศึกษามหาวิทยาลัย

 2.

นักศึกษามีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการใช้ชีวิตทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยและภายหลังจากการสำเร็จการศึกษาจากมห

าวิทยาลัย

 3. ศักยภาพในตนเองของนักศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองทั้งด้านทักษะความสามารถ บุคลิกภาพ สุขภาพ

คุณธรรมจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

 4. นักศึกษาเกิดความประทับใจ มีความภาคภูมิใจ

และม่ันใจในความเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 5. นักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีศักยภาพที่เปี่ยมคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต

โครงสร้างกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาต้องเข้าร่วมในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ต้ังแต่เร่ิมแรกจนสำเร็จการศึกษามีดังน้ี

1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

จำนวนไม่น้อยกว่า 13 กิจกรรม และมีจำนวนหน่วยในการเข้าร่วมไม่น้อยกว่า  50 หน่วย

2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวนไม่น้อยกว่า  21

กิจกรรมและมีจำนวนหน่วยในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 100 หน่วย

3. นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน 2-3-3.5 ปี เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 13 กิจกรรม

และมีจำนวนหน่วยในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 50 หน่วย

โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย กิจกรรมประเภทต่างๆ ดังน้ี

1. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีเป็นกิจกรรมบังคับ ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาต้องเข้าร่วม (Student Developing

Activities-Requirement) หมายถึง กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมจำนวนไม่น้อยกว่า 6

กิจกรรม มีจำนวนหน่วยที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 22 หน่วย

2. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีเป็นกิจกรรมบังคับเลือก (Student Developing Activities-Elective) หมายถึง

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่นักศึกษาต้องเข้าร่วม แต่นักศึกษาสามารถมีโอกาสเลือกกิจกรรมที่เข้าร่วมได้

กิจกรรมในส่วนน้ีมหาวิทยาลัยจะจัดให้แก่นักศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมดังต่อไปน้ี

 2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน 2-3-3.5 ปี

ต้องเลือกเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม และมีจำนวนหน่วยไม่น้อยกว่า 8 หน่วย

 2.2 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี ต้องเลือดเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 20

หน่วย

3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วมได้อย่างอิสระ (Student Developing

Activities-Free Elective) หมายถึง กิจกรรมซึ่งมหาวิทยาลัย

กำหนดให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ตามความชอบหรือควา

มสนใจของนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัย ได้กำหนดประเภทกิจกรรมไว้ 5 ด้าน คือ

3.1 กิจกรรมด้านการสร้างเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ ได้แก่

กิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนามนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมกล้าแสดงออก การจัดการด้านภาวะทางอารมณ์

การสื่อสารข้อความ การรู้จักกาลเทศะ ทักษะสังคม มารยาทสังคม การพัฒนาภาวะผู้นำ เป็นต้น

3.2 กิจกรรมด้านการเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต ได้แก่ 

กิจกรรมการออกกำลังกาย กิจกรรมลีลาศ กิจกรรมแอโรบิค โยคะ การพัฒนาสมาธิ การพัฒนาจิตใจ เป็นต้น

3.3 กิจกรรมด้านการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีพ ได้แก่ 

กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาชีพ กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ อาชีพ เป็นต้น

3.4 กิจกรรมด้านการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมคุณภาพ

ได้แก่ การมีวินัยในตนเอง จรรยาบรรณวิชาชีพ จิตสำนึกเพื่อส่วนรวม จิตอาสา จิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม

ค่านิยมไทย จิตสำนึกด้านคุณภาพ เป็นต้น

3.5 กิจกรรมด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวด ได้แก่

กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย กิจกรรมด้านศาสนา กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป็นต้น

 ทั้งน้ีนักศึกษาต้องเลือกเข้าร่วมกิจกรรมครบทั้ง 5 ด้าน โดยนักศึกษา

 - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน 2-3-3.5 ปี ต้องเลือกเข้าร่วม

ด้านละไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม และมีจำนวนหน่วยรวมของทุกด้านไม่น้อยกว่า 20 หน่วย

 - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี ต้องเลือกเข้าร่วม ด้านละไม่น้อยกว่า 2

กิจกรรมและมีจำนวนหน่วยรวมของทุกด้านไม่น้อยกว่า 58 หน่วย

แหล่งกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

นักศึกษาสามารถหากิจกรรมพัฒนานักศึกษาได้จากแหล่งดังต่อไปน้ี

1. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา

ซึ่งโดยทั่วไปมักจะเป็นกิจกรรมในรูปของการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านต่างๆ ทั้งด้านคุณธรรม

ทักษะและความสามารถ บุคลิกภาพ สุขภาพ การประกันคุณภาพ ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

 นักศึกษาสามารถติดตามข้อมูลในส่วนน้ีได้จากกองพัฒนานักศึกษา

 2. กิจกรรมด้านพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ท่ีจัดโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะ เช่น กิจกรรมบรรยายพิเศษ

กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ เป็นต้น นักศึกษาสามารถ

 ติดตามข้อมูลได้จากส่ือประชาสัมพันธ์ (เว็บไซต์ ป้ายประกาศ ประกาศเสียงตามสาย แผ่นผับ ใบปลิว)

ของหน่วยงานน้ันๆ

 4. กิจกรรมขององค์กรกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ทั้งที่เป็นกิจกรรมของสภานักศึกษา องค์การบริหารองค์การนักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา

ชมรมกิจกรรมด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม บำเพ็ญประโยชน์ กีฬาและนักศึกษาสัมพันธ์

และชุมนุมกิจกรรมนักศึกษาในคณะ

 นักศึกษาสามารถติดตามข้อมูลได้จากส่ือประชาสัมพันธ์ ((เว็บไซต์ ป้ายประกาศ ประกาศเสียงตามสาย แผ่นผับ

ใบปลิว) ขององค์กรนักศึกษาดังกล่าว ข้างต้น หรือทีก่องพัฒนานักศึกษาและฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะ

 5. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ

รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าร่วมได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ร่วมเป็นพิธีกร ร่วมประกวดแข่งขัน

ร่วมการฟังบรรยายพิเศษ ร่วมการสัมมนา ร่วมฝึกงาน เป็นต้น

 นักศึกษาสามารถติดตามข้อมูลได้จากหน่วยงานน้ันๆ หรือจากกองพัฒนานักศึกษา

 6. กิจกรรมในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีนักศึกษาสามารถใช้เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้ เช่น การช่วยงานวิจัยของอาจารย์

การช่วยเหลือในงานต่าง ๆ ของคณะหรือมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย

โดยมีเอกสารรับรองจากอาจารย์หรือหน่วยงานน้ัน ๆ

หมายเหตุ : กิจกรรมท่ีนักศึกษาต้องการเทียบโอนหน่วยต้องผ่านการพิจารณาจากกองพัฒนานักศึกษา


