
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา (ทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา) 

ก ำหนดให้นักศึกษำระดับปริญญำตรีซึ่งเข้ำศึกษำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป ต้องผ่ำนกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนำนักศึกษำ ตลอดระยะเวลำที่ศึกษำในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จะต้องเข้ำ
ร่วมกิจกรรมมีจ ำนวนชั่วโมงรวมไม่น้อยกว่ำ 100 หน่วยชั่วโมง  ตำมแผนกำรพัฒนำนักศึกษำตลอดหลักสูตรแบบ
ขั้นบันได ดังนี้  
1. กิจกรรมมหาวิทยาลัย ก ำหนดให้นักศึกษำเลือกเข้ำร่วมตำมชั้นปี  โดยก ำหนดให้เข้ำร่วม ชั้นปีละ ไม่น้อยกว่ำ 
10 หน่วยชั่วโมง รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 40 หน่วยชั่วโมง  

นักศึกษำชั้นปีที่ 1 ขั้นเตรียมควำมพร้อม (Learner Awareness) โดยเลือกเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม 
ตำมท่ีวิทยำเขต และคณะ ก ำหนดจัดในหลักสูตร ดังนี้  

Y 101 หลักสูตร Freshmen Orientation  
Y 102 หลักสูตรกำรเตรียมควำมพร้อมกำรเรียนแบบวิถีอุดมศึกษำ 
Y 103 หลักสูตรกำรเตรียมควำมพร้อมอยู่ร่วมในโลกสังคมพหุวัฒนธรรม   

นักศึกษำชั้นปีที่ 2 ขั้นกำรเรียนรู้ชุมชน เรียนรู้สังคม (Community and Cultural Engagement)  โดย
เลือกเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมที่วิทยำเขต และคณะ ก ำหนดจัดในหลักสูตร ดังนี้  

Y201 หลักสูตรกำรเข้ำสู่ชุมชนและกำรเรียนรู้ชุมชน  
Y202 หลักสูตรพัฒนำภำวะผู้น ำ 
Y203 หลักสูตรทักษะกำรใช้ชีวิต    

นักศึกษำชั้นปีที่ 3 ขั้นกำรสัมผัสโลกกว้ำง (Global Discovery) โดยเลือกเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม 
ตำมท่ีวิทยำเขต และคณะ ก ำหนดจัดในหลักสูตร ดังนี้  

Y301 หลักสูตรกำรเป็นพลเมืองโลก (Civic Education)  
Y302 หลักสูตรส่งเสริมกำรเคลื่อนย้ำยนักศึกษำ (Student Mobility)    
Y303 หลักสูตรเสริมสร้ำงสมรรถนะสำกล    

นักศึกษำชั้นปีที่ 4 ขั้นควำมพร้อมสู่วัยท ำงำน (Job Orientation) โดยเลือกเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม 
ตำมท่ีวิทยำเขต และคณะ ก ำหนดจัดในหลักสูตร ดังนี้  

Y401 หลักสูตรทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร   
Y402 หลักสูตรเตรียมควำมพร้อมสู่โลกกำรท ำงำน  

2. กิจกรรมเลือกเข้าร่วม ก ำหนดให้นักศึกษำเลือกเข้ำร่วมกิจกรรมได้ตำมควำมสนใจ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 60 
หน่วยชั่วโมง โดยเลือกเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม จำก 7 ด้ำนกิจกรรม ดังนี้ 

1) กิจกรรมเสริมสร้ำงจิตส ำนึกสำธำรณะ และกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ 
2) กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
3) กิจกรรมเสริมสร้ำงสติปัญญำ ทักษะทำงสังคม ทักษะวิชำกำร และวิชำชีพ 
4) กิจกรรมเสริมสร้ำงและพัฒนำสุขภำพ และนันทนำกำร 
5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และศำสนำ 

 



6) กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมเป็นประชำธิปไตย และควำมควำมภูมิใจในสถำบัน                          
7) กิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นนำนำชำติ และเสริมสร้ำงสมรรถนะสำกล   

 



 
 

ประกำศมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
เรื่อง     ก ำหนดให้นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนำนักศึกษำ  
 

 
 ตำมระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นปริญญำตรี พ.ศ.2558  ข้อ 17.1.1 
ก ำหนดให้นักศึกษำที่จะได้รับกำรเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญำ จะต้องผ่ำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนำ
นักศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดด้วย นั้น เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบดังกล่ำว  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จึง
ก ำหนดให้นักศึกษำระดับปริญญำตรีซึ่งเข้ำศึกษำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป ต้องผ่ำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนำนักศึกษำ ตลอดระยะเวลำที่ศึกษำในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จะต้องเข้ำร่วม
กิจกรรมมีจ ำนวนชั่วโมงรวมไม่น้อยกว่ำ 100 หน่วยชั่วโมงตำมแผนกำรพัฒนำนักศึกษำตลอดหลักสูตรแบบ
ขั้นบันได ทั้งนี้  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษำจะต้องเข้ำร่วมให้เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยหรือวิทยำเขตที่
นักศึกษำสังกัดได้ก ำหนดไว้ เพ่ือให้กำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนำนักศึกษำ ของนักศึกษำมีแนวทำง
ที่ชัดเจน  ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 39 (1) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์                   
พ.ศ. 2559 ก ำหนดโครงสร้ำงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษำต้องเข้ำร่วมไว้ดังนี้ 

1.  ประเภทของกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนำนักศึกษำ ที่นักศึกษำต้องเข้ำร่วม ประกอบด้วย  
1.1 กิจกรรมมหำวิทยำลัย ก ำหนดให้นักศึกษำเลือกเข้ำร่วมตำมชั้นปี โดยก ำหนดให้เข้ำร่วมชั้นปีละ ไม่

น้อยกว่ำ 10 หน่วยชั่วโมง รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 40 หน่วยชั่วโมง ดังนี้ 
1.1.1 นักศึกษำชั้นปีที่ 1 ขั้นเตรียมควำมพร้อม (Learner Awareness)  
Y 101 หลักสูตร Freshmen Orientation ก ำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษำได้รู้จัก 

มหำวิทยำลัย เกิดควำมรักและภำคภูมิใจในสถำบันมำกขึ้น และเพ่ือให้นักศึกษำรู้จักสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ                
กำรปรับตัวให้สำมำรถใช้ชีวิตอยู่ในมหำวิทยำลัยอย่ำงมีควำมสุข  โครงกำร/กิจกรรม ที่ด ำเนินกำรจัดโดยส่วนกลำง 
กองกิจกำรนักศึกษำ วิทยำเขตหำดใหญ่ เช่น โครงกำรปฐมนิเทศและเตรียมควำมพร้อมทำงวิชำกำรส ำหรับ
นักศึกษำใหม่ จ ำนวน 6 หน่วยชั่วโมง โครงกำรไหว้ครูมหำวิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ จ ำนวน 3 หน่วยชั่วโมง 
โครงกำรร่วมร้องเพลงสถำบัน “PSU University Cheering” จ ำนวน 3 หน่วยชั่วโมง 
และโครงกำร/กิจกรรมตำมที่วิทยำเขต และคณะก ำหนดใน Y101 หลักสูตร Freshmen Orientation 

Y 102 หลักสูตรกำรเตรียมควำมพร้อมกำรเรียนแบบวิถีอุดมศึกษำ ก ำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้นักศึกษำรู้จักตนเองและมีเป้ำหมำยชีวิต สำมำรถปรับตัวกับกำรเรียนในรูปแบบของมหำวิทยำลัย               
และกำรเรียนแบบ.Active.Learning.และเพ่ือให้นักศึกษำรู้จักกำรศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วยตัวเองนอกห้องเรียน เช่น  
โครงกำร/กิจกรรม ตำมที่วิทยำเขต และคณะก ำหนดใน  Y 102 หลักสูตรกำรเตรียมควำมพร้อมกำรเรียนแบบวิถีอุดมศึกษำ 



Y103  หลักสูตรกำรเตรียมควำมพร้อมอยู่ร่วมในโลกสังคมพหุวัฒนธรรม ก ำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้นักศึกษำได้เข้ำใจตัวตนของตัวเองท่ำมกลำงสังคมที่มีควำมแตกต่ำง เข้ำใจและเห็นควำมงดงำมของกำรอยู่ร่วมกับ
เพ่ือนต่ำงวัฒนธรรม และเพ่ือให้นักศึกษำเคำรพกติกำของสังคมมีควำมซื่อสัตย์และมีวินัย  โครงกำร/กิจกรรม ที่
ด ำเนินกำรจัดโดยส่วนกลำง กองกิจกำรนักศึกษำ วิทยำเขตหำดใหญ่ เช่น  โครงกำรร่วมแรง ร่วมใจ น้องใหม่ 
บ ำเพ็ญ จ ำนวน.3.หน่วยชั่วโมง  โครงกำรเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษำ จ ำนวน 3 หน่วยชั่วโมง พัฒนำคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมำภิบำล “บัณฑิตไทยไม่โกง” จ ำนวน..3 หน่วยชั่วโมง และโครงกำร/กิจกรรม ตำมที่วิทยำเขต และ
คณะก ำหนดใน  Y103 หลักสูตรกำรเตรียมควำมพร้อมอยู่ร่วมในโลกสังคมพหุวัฒนธรรม   

1.1.2 นักศึกษำชั้นปีที่ 2 ขั้นกำรเรียนรู้ชุมชน เรียนรู้สังคม (Community and Cultural 
Engagement) 

Y201 หลักสูตรกำรเข้ำสู่ชุมชนและกำรเรียนรู้ชุมชน ก ำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษำ
รู้จักกำรเตรียมตัวเองเข้ำสู่ชุมชน สังคม ให้นักศึกษำรู้จักกำรใช้เครื่องมือ และสำมำรถเขียนโครงกำรในกำรท ำงำน
ร่วมกับชุมชนได้  และเพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถลงพ้ืนที่เรียนรู้ ท ำงำนร่วมกับชุมชนได้ โครงกำร/กิจกรรม                          
ที่ด ำเนินกำรจัดโดยส่วนกลำง กองกิจกำรนักศึกษำ วิทยำเขตหำดใหญ่ เช่น โครงกำรค่ำยเรียนรู้ชุมชน เรียนรู้สังคม 
จ ำนวน 9 หน่วยชั่วโมง โครงกำรสำนสัมพันธ์วัฒนธรรมถิ่นใต้ จ ำนวน 3 หน่วยชั่วโมง โครงกำรศึกษำดูงำนพ้ืนที่
ต้นแบบ จ ำนวน 6 หน่วยชั่วโมง และโครงกำร/กิจกรรม ตำมที่วิทยำเขต และคณะก ำหนดใน  Y201 หลักสูตรกำรเข้ำสู่
ชุมชนและกำรเรียนรู้ชุมชน   

Y202 หลักสูตรพัฒนำภำวะผู้น ำ ก ำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษำได้ฝึกกระบวนกำร
ท ำงำนเป็นทีม พัฒนำบทบำทกำรเป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ดี พัฒนำทักษะกำรบริหำรจัดกำร และเพ่ือให้นักศึกษำได้
เรียนรู้กำรท ำงำนโดยใช้วงจรคุณภำพ (PDCA) ได้แก่ โครงกำร/กิจกรรม ตำมที่วิทยำเขต และคณะก ำหนดใน   Y202 หลักสูตร
พัฒนำภำวะผู้น ำ 

Y203 หลักสูตรทักษะกำรใช้ชีวิต.ก ำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถแก้ไขปัญหำ
เฉพำะหน้ำ มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์กำรสื่อสำรและกำรบริหำรเวลำ เกิดจิตสำธำรณะ ได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือบ่มเพำะพระรำชปณิธำนขอให้ถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
โครงกำร/กิจกรรม ที่ด ำเนินกำรจัดโดยส่วนกลำง กองกิจกำรนักศึกษำ วิทยำเขตหำดใหญ่ เช่น  โครงกำรวันถือ
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง จ ำนวน 3 หน่วยชั่วโมง โครงกำรจัดอบรมจริยธรรม คุณธรรม จิตอำสำ 
หรือปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง จ ำนวน 6 หน่วยชั่วโมง โครงกำรบ ำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกำสส ำคัญ 
กิจกรรมลูกพระบิดำจิตอำสำ จ ำนวน 3 หน่วยชั่วโมง และโครงกำร/กิจกรรม ตำมที่วิทยำเขต  และคณะก ำหนดใน  Y203 
หลักสูตรทักษะกำรใช้ชีวิต   

1.1.3 นักศึกษำชั้นปีที่ 3 ขั้นกำรสัมผัสโลกกว้ำง (Global Discovery) 
Y301 หลักสูตรกำรเป็นพลเมืองโลก (Civic Education) ก ำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรเรียนรู้

เป็นพลเมืองโลก และเพ่ือกำรเรียนรู้ควำมเท่ำทันกับโลกและกำรเปลี่ยนแปลง โครงกำร/กิจกรรม                ที่
ด ำเนินกำรจัดโดยส่วนกลำง กองกิจกำรนักศึกษำ วิทยำเขตหำดใหญ่ เช่น โครงกำร ASEAN.Week               
จ ำนวน 3 หน่วยชั่วโมง และโครงกำร/กิจกรรม ตำมที่วิทยำเขต และคณะก ำหนดใน Y301 หลักสูตรกำรเป็นพลเมือง
โลก (Civic Education)    



Y302 หลักสูตรส่งเสริมกำรเคลื่อนย้ำยนักศึกษำ (Student.Mobility) ก ำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
กำรเรียนรู้กำรเข้ำร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทั้งในและต่ำงประเทศ  และเพ่ือกำรเรียนรู้กำรเข้ำร่วมกิจกรรมกับ
นักศึกษำต่ำงชำติ โครงกำร/กิจกรรม ที่ด ำเนินกำรจัดโดยส่วนกลำง กองกิจกำรนักศึกษำ วิทยำเขตหำดใหญ่ เช่น  
โครงกำร Backpacking Trip ต่ำงประเทศ จ ำนวน 9 หน่วยชั่วโมง และโครงกำร/กิจกรรม ตำมที่วิทยำเขต และคณะก ำหนด
ใน  Y 302 หลักสูตรส่งเสริมกำรเคลื่อนย้ำยนักศึกษำ (Student Mobility)    

Y303 หลักสูตรเสริมสร้ำงสมรรถนะสำกล  ก ำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำให้นักศึกษำ                    
มีคุณลักษณะควำมเป็นสำกล เช่น มีทักษะทำงภำษำต่ำงประเทศ มีควำมเข้ำใจในสังคมและวัฒนธรรมต่ำงประเทศ 
ได้แก่ โครงกำร/กิจกรรม ตำมที่วิทยำเขต และคณะก ำหนดใน Y303 หลักสูตรเสริมสร้ำงสมรรถนะสำกล  

1.1.4 นักศึกษำชั้นปีที่ 4 ขั้นควำมพร้อมสู่วัยท ำงำน (Job Orientation) ซึ่งสำมำรถปรับขยำยเป็นชั้น
ปีที่ 4-6 หลักสูตรปริญญำตรีตำมที่คณะก ำหนด               

Y401 หลักสูตรทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร ก ำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมควำมพร้อม
นักศึกษำให้เรียนรู้ช่องทำงกำรประกอบอำชีพ และเพ่ือกำรเรียนรู้กำรสร้ำงและเป็นผู้ประกอบกำรได้ โครงกำร/
กิจกรรม ที่ด ำเนินกำรจัดโดยส่วนกลำง กองกิจกำรนักศึกษำ วิทยำเขตหำดใหญ่ เช่น  โครงกำรทักษะกำรเป็น
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร .โ ค ร ง ก ำ ร .“นั ก ธุ ร กิ จ น้ อ ง ใ ห ม่ ”จ ำ น ว น  3  ห น่ ว ย ชั่ ว โ ม ง .และโครงกำร/กิ จกรรม               
ตำมที่วิทยำเขต และคณะก ำหนดใน Y401 หลักสูตรทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร 

Y402 หลักสูตรเตรียมควำมพร้อมสู่โลกกำรท ำงำน ก ำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมควำม
พร้อมนักศึกษำสู่โลกแห่งกำรท ำงำน เปิดมุมมองของนักศึกษำสู่โลกแห่งอำชีพ และเพ่ือพัฒนำบุคลิกภำพและ
คุณธรรมจริยธรรมก่อนเข้ำสู่กำรท ำงำน โครงกำร/กิจกรรม ที่ด ำเนินกำรจัดโดยส่วนกลำง กองกิจกำรนักศึกษำ 
วิทยำเขตหำดใหญ่ เช่น โครงกำรนัดพบแรงงำน  จ ำนวน 3 หน่วยชั่วโมง และโครงกำร/กิจกรรม ตำมที่วิทยำเขต และ
คณะก ำหนดใน Y402 หลักสูตรเตรียมควำมพร้อมสู่โลกกำรท ำงำน  

กรณีนักศึกษำไม่ได้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมที่หลักสูตรก ำหนดในประเภทกิจกรรมมหำวิทยำลัย                  
ซึ่งก ำหนดให้นักศึกษำเลือกเข้ำร่วมตำมชั้นปี นักศึกษำจะต้องติดต่อกองกิจกำรนักศึกษำแต่ละวิทยำเขต เพ่ือขอรับสิทธิ์ให้
นักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ให้ครบตำมที่โครงสร้ำงกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ ก ำหนดให้นักศึกษำเลือกเข้ำร่วมตำม
ชั้นปี โดยก ำหนดให้เข้ำร่วมชั้นปีละ ไม่น้อยกว่ำ 10 หน่วยชั่วโมง รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 40  หน่วยชั่วโมง 

1.2 กิจกรรมเลือกเข้ำร่วม ก ำหนดให้นักศึกษำเลือกเข้ำร่วมกิจกรรมได้ตำมควำมสนใจ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 
60 หน่วยชั่วโมง ซึ่งมีจ ำนวน 7 ด้ำน ดังนี้ 

1.2.1  กิจกรรมเสริมสร้ำงจิตส ำนึกสำธำรณะและกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ ได้แก่ กิจกรรมที่ส่งเสริมกำร
มีจิตส ำนึกเพ่ือสังคมส่วนรวม กิจกรรมจิตอำสำ กิจกรรมเพ่ือคนด้อยโอกำส กิจกรรมด้ำนอำสำสมัคร  กิจกรรม
บ ำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมค่ำยอำสำ กิจกรรมกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

1.2.2  กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ กิจกรรมในลักษณะส่งเสริม
ค่ำนิยมที่ดีมีควำมซื่อสัตย์ มีวินัย ทั้งต่อตนเอง สังคม และประเทศชำติ กิจกรรมเสริมสร้ำงจรรยำบรรณวิชำชีพ 
กำรพ่ึงพำตนเองตำมแนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

1.2.3  กิจกรรมเสริมสร้ำงสติปัญญำ ทักษะทำงสังคม ทักษะวิชำกำรและวิชำชีพ ได้แก่ กิจกรรม
ส่งเสริมทักษะกำรคิดและกำรเรียนรู้ที่ดี ทักษะภำษำต่ำงประเทศ ทักษะคอมพิวเตอร์ ทักษะด้ำนสำรสนเทศ สื่อ 



และเทคโนโลยี ทักษะกำรใช้ชีวิตกำรอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน กำรอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ทักษะควำมเป็น
ผู้ประกอบกำร กำรพัฒนำทักษะทำงอำชีพ และกิจกรรมส่งเสริมประสบกำรณ์ทำงวิชำชีพ   

1.2.4  กิจกรรมเสริมสร้ำงและพัฒนำสุขภำพ และนันทนำกำร ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมกำรพัฒนำสุขภำพ กำย 
และใจ กิจกรรมกำรออกก ำลังกำย กิจกรรมกีฬำ กำรพัฒนำสมำธิ กำรพัฒนำจิตใจ และกิจกรรมนันทนำกำร 

1.2.5  กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและศำสนำ ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริม ท ำนุบ ำรุง อนุรักษ์ 
เผยแพร่  สืบสำน  สร้ำงสรรค์  และปลูกฝังค่ำนิยม ที่ดีด้ำนศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญำไทย และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น  กิจกรรมส่งเสริมควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย กิจกรรมทำงศำสนำ  

1.2.6  กิ จกรรม เสริมสร้ ำ งควำม เป็ นประ ชำธิป ไตย  และควำมควำมภูมิ ใ จ ในสถำบัน                         
ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นประชำธิปไตย และกำรเป็นพลเมืองดี กิจกรรมส่งเสริมควำมภำคภูมิใจในสถำบัน 
กำรแต่งกำยถูกระเบียบ กิจกรรมแสดงออกถึงควำมสำมัคคี กลมเกลียวภำยในคณะ ระหว่ำงคณะ และวิทยำเขต 
กิจกรรมวันส ำคัญของมหำวิทยำลัย 

1.2.7  กิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นนำนำชำติและเสริมสร้ำงสมรรถนะสำกล  เช่น กิจกรรมส่งเสริม
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในควำมเป็นนำนำชำติ ด้ำนสังคม ภำษำ และวัฒนธรรม กิจกรรมเปิดโลกทัศน์สู่สำกลเรียนรู้
วัฒนธรรมต่ำงชำติ กิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นประชำคมอำเซี ยน กิจกรรมเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรมและควำม
หลำกหลำยในมิติต่ำงๆ กิจกรรมประชุมวิชำกำรนำนำชำติของเครือข่ำยมหำวิทยำลัยอำเซียน กิจกรรม                
IMT-GT Varsity Carnival  

2. กำรก ำหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือกำรพัฒนำนักศึกษำตำมข้อ 1.1 ให้เป็นไปตำมมหำวิทยำลัยหรือ
วิทยำเขตท่ีนักศึกษำสังกัดได้ก ำหนดไว้ 

3. กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือกำรพัฒนำนักศึกษำตำมข้อ 1.2 ให้นักศึกษำเลือกเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ได้ทั้ง
ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่ำวจะต้องได้รับกำรอนุมัติ/เห็นชอบจำกหน่วยงำนกิจกำร 
นักศึกษำที่สังกัด จึงจะถือได้ว่ำเป็นกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนำนักศึกษำ ตำมที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด 

4. กำรด ำเนินงำนและหลักเกณฑ์กำรเทียบค่ำประสบกำรณ์จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมโครงสร้ำงกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อพัฒนำนักศึกษำ ให้เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
 

  ประกำศ   ณ   วันที่  6 มิถุนำยน พ.ศ.2560 
 
    (ลงนำม)           ชูศักดิ์   ลิ่มสกุล  

 (รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล)  

           อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
 



      
 

ประกำศมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
เรื่อง  แนวปฏิบัติในกำรด ำเนินงำน และหลักเกณฑ์กำรเทียบค่ำประสบกำรณ์                   
       จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมโครงสร้ำงกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนำนักศึกษำ 

 
 

  ตำมที่มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ได้ออกประกำศ เรื่องก ำหนดให้นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรม             
เสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนำนักศึกษำ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนโครงสร้ำงกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนำนักศึกษำ   
เป็นไปตำมแนวทำงกำรพัฒนำนักศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนำ
นักศึกษำ มีแนวทำงที่ชัดเจน และสำมำรถเทียบค่ำประสบกำรณ์จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เพ่ือพัฒนำ
นักศึกษำ ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 39 (1) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ พ.ศ. 2559 
ก ำหนดแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินงำน และหลักเกณฑ์กำรเทียบค่ำประสบกำรณ์จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมโครงสร้ำง
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนำนักศึกษำ ไว้ดังนี้ 

1. โครงกำร/กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนำนักศึกษำ ที่จัดโดยหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย จะต้อง
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1.1 โครงกำร/กิจกรรม จะต้องสอดคล้องกับโครงสร้ำงกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนำนักศึกษำ 
ตำมแผนกำรพัฒนำนักศึกษำตลอดหลักสูตรแบบขั้นบันได ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ทั้งประเภทกิจกรรม
มหำวิทยำลัย และประเภทกิจกรรมเลือกเข้ำร่วม 

1.2 องค์ประกอบของโครงกำรที่นักศึกษำเข้ำร่วม ต้องมีองค์ประกอบไม่น้อยกว่ำ 11 ข้อ
ดังต่อไปนี้ 

1.2.1 ชื่อโครงกำร ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
1.2.2 ชื่อหน่วยงำนรับผิดชอบ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
1.2.3 ประเภทกิจกรรม/โครงกำร หลักสูตร กิจกรรมมหำวิทยำลัย กิจกรรมเลือกเข้ำร่วม จ ำนวน

หน่วยชั่วโมง ที่นักศึกษำได้รับ 
1.2.4 หลักกำรและเหตุผล 
1.2.5 วัตถุประสงค์โครงกำร 
1.2.6 ระยะเวลำและสถำนที่ที่ปฏิบัติงำน ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
1.2.7 รูปแบบหรือลักษณะกำรด ำเนินกำร 
1.2.8 ตัวชี้วัด หรือผลที่คำดว่ำได้รับ 
 



1.2.9 งบประมำณค่ำใช้จ่ำย แหล่งงบประมำณ 
1.2.10 กำรประเมินผล / รำยชื่อผู้เข้ำร่วม ผู้จัด  
1.2.11 ก ำหนดกำร 

2...โครงกำร/กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนำนักศึกษำที่จัดโดยหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
จะต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

2.1.โครงกำร/กิจกรรม จะต้องสอดคล้องกับโครงสร้ำงกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนำนักศึกษำ 
ตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด ในประเภทกิจกรรมเลือกเข้ำร่วม 7 ด้ำน.ดังนี้ 1).กิจกรรมเสริมสร้ำงจิตส ำนึกสำธำรณะ
และกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ 2).กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม 3) กิจกรรมเสริมสร้ำง
สติปัญญำ ทักษะทำงสังคมทักษะวิชำกำรและวิชำชีพ 4) กิจกรรมเสริมสร้ำงและพัฒนำสุขภำพ นันทนำกำร และ
พัฒนำบุคลิกภำพ 5).กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและศำสนำ 6).กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมเป็นประชำธิปไตย 
และควำมภูมิใจในสถำบัน 7).กิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นนำนำชำติและเสริมสร้ำงสมรรถนะสำกล 

2.2.กิจกรรมที่นักศึกษำเข้ำร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก จะต้องมี ใบประกำศนีบัตรหรือ             
เกียรติบัตร หรือหนังสือรับรองในกำรเข้ำร่วมตำมแบบฟอร์มที่มหำวิทยำลัยก ำหนด พร้อมเอกสำรโครงกำร 
ก ำหนดกำร แนบ จึงจะสำมำรถน ำมำเทียบค่ำประสบกำรณ์จ ำนวนหน่วยชั่วโมงได้ 

3. หลักเกณฑ์กำรเทียบค่ำประสบกำรณ์และเทียบค่ำจ ำนวนหน่วยชั่วโมง  
  3.1 กำรเทียบค่ำประสบกำรณ์ 

3.1.1   กำรเทียบค่ำประสบกำรณ์   เป็นกำรบอกว่ำโครงกำรกิจกรรมเสริมหลักสูตรนั้นๆ เป็นกิจกรรมใน
หลักสูตรที่มหำวิทยำลัยก ำหนด หรือกิจกรรมด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือหลำยด้ำนรวมกัน 

3.1.2 โครงกำรกิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 โครงกำร อำจจะประกอบด้วย กิจกรรม 1 กิจกรรม 
หรือมำกกว่ำ 1 กิจกรรมก็ได้  

3.1.3 กำรเทียบค่ำประสบกำรณ์  จะพิจำรณำเป็นโครงกำรหรือ รำยกิจกรรม ขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของโครงกำรนั้นๆ  

3.1.4 ประเภทกิจกรรมมหำวิทยำลัย โดย 1 กิจกรรม/โครงกำร สำมำรถน ำมำบันทึกได้มำกกว่ำ 
1 หลักสูตร โดยเนื้อหำรำยละเอียดโครงกำรจะต้องสอดคล้องกับโครงสร้ำงกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนำ
นักศึกษำ ตำมแผนกำรพัฒนำนักศึกษำตลอดหลักสูตรแบบขั้นบันได ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด และมีจ ำนวน
หน่วยชั่วโมงเข้ำร่วมมำกพอสมควร เช่น Y 202 (5 หน่วยชม.) และ Y301 (5 หน่วยชม.) ซึ่งนักศึกษำชั้นปีที่  2-3 
และ.3-4.สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรม/โครงกำร ร่วมกันได้ ในประเภทหลักสูตรกิจกรรมมหำวิทยำลัย. 

3.1.5 ประเภทกิจกรรมเลือกเข้ำร่วม 7 ด้ำน โดย 1 กิจกรรม/โครงกำร สำมำรถน ำมำบันทึกได้
มำกกว่ำ 1 ด้ำน โดยเนื้อหำ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงกำร จะต้องมีควำมสอดคล้องตำมด้ำนนั้นๆ                  
ในกิจกรรมเลือกเข้ำร่วม 

3.1.6 กำรเข้ำร่วมกิจกรรม/โครงกำร นักศึกษำ ตำมชั้นปีที่ก ำหนดตำมโครงสร้ำงหลักสูตรฯ                   
ให้บันทึกประเภทกิจกรรมมหำวิทยำลัย  หำกนักศึกษำในชั้ นปี อ่ืน เข้ ำร่ วมกิจกรรมมหำวิทยำลัย                                                      
ด้วยนั้น ให้ได้รับกำรบันทึกในประเภทกิจกรรมเลือกเข้ำร่วม ตำมด้ำนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม                         
/ โครงกำร  7  ด้ ำน  ดั งนี้  1 )  กิ จกรรม เสริ มสร้ ำ งจิ ตส ำนึ กสำธำรณะและกำรบ ำ เ พ็ ญประโยชน์                                                                         



2) กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม 3) กิจกรรมเสริมสร้ำงสติปัญญำ ทักษะทำงสังคมทักษะ
วิชำกำร และวิชำชีพ 4)กิจกรรมเสริมสร้ำงและพัฒนำสุขภำพ นันทนำกำร และพัฒนำบุคลิกภำพ 5) กิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและศำสนำ 6) กิ จกรรมเสริมสร้ ำงควำมเป็นประชำธิปไตย และควำมภูมิ ใจในสถำบัน                                                
7) กิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นนำนำชำติและเสริมสร้ำงสมรรถนะสำกล กรณีตัวอย่ำง นักศึกษำเข้ำร่วม Y201.หลักสูตร
ก ำ ร เ ข้ ำ สู่ ชุ ม ช น แ ล ะ ก ำ ร เ รี ย น รู้ ชุ ม ช น ( โ ค ร ง ก ำ ร ค่ ำ ย เ รี ย น รู้ ชุ ม ช น .จ ำ น ว น .9.ห น่ ว ย ช ม . )  
นักศึกษำชั้นปีที่ 2 ได้รับกำรบันทึก (ประเภทกิจกรรมมหำวิทยำลัย จ ำนวน 9 หน่วยชม.) นักศึกษำชั้นปีอ่ืนๆ 
(ประเภทกิจกรรมเลือกเข้ำร่วม) ด้ำนกิจกรรมเสริมสร้ ำงจิตส ำนึกสำธำรณะ และกำรบ ำเพ็ญประโยชน์                      
9 หน่วยชม.  

3.1.7.กำรเทียบค่ำประสบกำรณ์กำรเข้ำร่วมกิจกรรมนักศึกษำกรณีพิเศษ ได้แก่ นักศึกษำ             
ที่มีผลงำนดังต่อไปนี้  ต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรกลุ่มกิจกรรมนักศึกษำ.เช่น นำยกองค์กำรบริหำร ประธำนสภำ
นักศึกษำ นำยกสโมสรคณะ ประธำนชมรมในสังกัดองค์กำรบริหำร .ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนหอพัก
นักศึกษำ.คณะกรรมกำรองค์กรกิจกรรมนักศึกษำ .มีระยะเวลำปฏิบัติงำน.1.ปี โดยนักศึกษำจะได้รับกำรรับรอง
ประสบกำรณ์กำรเข้ำร่วมกิจกรรม กำรด ำรงต ำแหน่ง โดยกำรบันทึกสถำนะกำรด ำรงต ำแหน่ ง ในเอกสำร               
ใบประมวลผลกิจกรรมนักศึกษำ (Activity Transcript)  
  3.2 กำรเทียบค่ำจ ำนวนหน่วยชั่วโมง 

3.2.1   กำรเทียบค่ำจ ำนวนหน่วยชั่วโมง เป็นกำรพิจำรณำว่ำ กิจกรรมเสริมหลักสูตรนั้นๆ 
นักศึกษำจะได้รับหน่วยชั่วโมงเท่ำใด  

3.2.2 กำรเทียบจ ำนวนหน่วยชั่วโมงและสถำนะ เป็นกำรพิจำรณำว่ำ กิจกรรมเสริมหลักสูตรนั้นๆ 
นักศึกษำจะได้รับกำรเทียบจ ำนวนหน่วยชั่วโมงและกำรบันทึกสถำนะ โดยแบ่งเป็น 2 สถำนะ ดังนี้ 

3.2.2.1 สถำนะผู้เข้ำร่วม.ให้เทียบจ ำนวนหน่วยชั่วโมงตำมโครงสร้ำงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด หรือเทียบตำมเวลำที่นักศึกษำได้เข้ำร่วมจริง โดยพิจำรณำจำก ก ำหนดกำร ของกิจกรรมนั้นๆ 
เป็นหลัก ให้นับขั้นต่ ำ 1 หน่วยชั่วโมง ปฏิบัติงำนเต็มวันนับไม่เกิน 9 หน่วยชั่วโมง / วัน  

3.2.2.2.สถำนะผู้จัด คือ เป็นผู้จัดด ำเนินโครงกำร ซึ่งนักศึกษำที่เป็นคณะท ำงำนจะได้รับจ ำนวน
หน่วยชั่วโมงเท่ำกับผู้เข้ำร่วมกิจกรรมในโครงกำรนั้นๆ 

3.2.3 กำรเทียบจ ำนวนหน่วยชั่วโมง 
3.2.3.1กิจกรรมมหำวิทยำลัย ให้เทียบจ ำนวนหน่วยชั่วโมงตำมโครงสร้ำงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่

มหำวิทยำลัยก ำหนด  
3.2.3.2 กิจกรรมเลือกเข้ำร่วม ให้เทียบตำมเวลำที่นักศึกษำได้เข้ำร่วมจริง โดยพิจำรณำจำก 

“รูปแบบกำรจัด” หรือ “ก ำหนดกำร” ของกิจกรรมนั้นๆ เป็นหลัก 
3.2.4 กำรเทียบจ ำนวนหน่วยชั่วโมง ให้นับขั้นต่ ำ 1 หน่วยชั่วโมง ปฏิบัติงำนเต็มวัน                  

นับไม่เกิน 9 หน่วยชั่วโมง / วัน  
3.2.5 ชั่วโมงกำรเดินทำง  กำรพักผ่อน  กำรรับประทำนอำหำรในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมจะไม่น ำมำ

นับหน่วยชั่วโมง 



3.3 กำรโอนย้ำยจ ำนวนหน่วยชั่วโมงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนำนักศึกษำ                   
ในกรณีนักศึกษำมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์.ภำยใน.5.วิทยำเขต.ย้ำยคณะย้ำยวิทยำเขต ลำออกสอบเข้ำใหม่ สำมำรถ
เทียบโอนจ ำนวนหน่วยชั่วโมงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้ โดยนักศึกษำสำมำรถยืนค ำร้องกำรโอนย้ำยได้
ที่กองกิจกำรนักศึกษำทุกวิทยำเขต  
 4.  กำรบันทึกและกำรจัดเก็บข้อมูลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนำนักศึกษำ 

4.1 กำรบันทึกข้อมูลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนำนักศึกษำสู่ระบบสำรสนเทศท
รำนสคริปกิจกรรมนักศึกษำ 

4 .1 .1. โครงกำร/กิจกรรมนักศึกษำที่ จัด โดยคณะ ภำควิชำ ชุมนุม สโมสรนักศึกษำ                    
คณะเป็นผู้บันทึกข้อมูลกิจกรรมนักศึกษำ 

4.1.2 โครงกำร/กิจกรรมนักศึกษำที่จัดโดยส่วนกลำง ชมรม องค์กรกิจกรรมนักศึกษำ                
ในสั งกัดองค์กำรบริหำร องค์กำรนักศึกษำ หน่วยงำน อ่ืนๆ ทั้ งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลั ย                            
งำนกิจกรรมนักศึกษำ กองกิจกำรนักศึกษำ เป็นผู้บันทึก 

4.1.3 กำรบันทึกข้อมูลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนำนักศึกษำ เข้ำสู่ระบบ
สำรสนเทศ ทรำนสคริปกิจกรรมนักศึกษำ ให้หน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบโครงกำร น ำส่งข้อมูลกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ให้กับหน่วยงำนที่รับผิดชอบบันทึกข้อมูลเข้ำสู่ระบบสำรสนเทศ ทรำนสคริปกิจกรรมนักศึกษำ ให้ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จภำยใน 30 วัน นับจำกวันเสร็จสิ้นโครงกำร 

4.1.4 กำรทักท้วง ตรวจสอบ กำรบันทึกข้อมูลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกรณีข้อมูลไม่ปรำกฏในระบบ
สำรสนเทศทรำนสคริปกิจกรรมหลังจำกนักศึกษำกำรเข้ำร่วม ข้อมูลมีควำมผิดพลำด ให้นักศึกษำด ำเนินกำร
ตรวจสอบกับหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรบันทึก เพ่ือด ำเนินกำรแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ภำยใน 6 เดือน นับจำกวัน
เสร็จสิ้นโครงกำร  

4.2 กำรจัดเก็บข้อมูลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนำนักศึกษำ 
4.2.1 หน่วยงำนที่เป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลด้วย

ควำมถูกต้อง ครบถ้วน 
4.2.2 ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลด้วยเครื่องสแกนบำร์โค้ชข้อมูลจำกบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ หรือ

แบบฟอร์มบันทึกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมนักศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยหรือคณะก ำหนด โดยมีเนื้อหำประกอบด้วย  
4.2.2.1 ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 
4.2.2.2 หน่วยงำนองค์กรรับผิดชอบจัด 
4.2.2.3 วัน เวลำ และสถำนที่ด ำเนินงำน 
4.2.2.4 กำรเทียบค่ำประสบกำรณ์และเทียบค่ำจ ำนวนหน่วยชั่วโมง กำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
4.2.2.5 สถำนะนักศึกษำ ผู้จัด หรือ ผู้เข้ำร่วม กิจกรรม/โครงกำร 
4.2.2.6 ชื่อ – สกุล รหัสนักศึกษำ คณะ ลำยมือชื่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรม   

5..หน่วยงำนจัดและสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนักศึกษำ  
5.1 กองกิจกำรนักศึกษำ ทุกวิทยำเขต หน่วยกิจกำรนักศึกษำ ภำควิชำต่ำงๆ ในคณะจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตรเพ่ือพัฒนำนักศึกษำ โดยจัดท ำเป็นแผนพัฒนำแบบขั้นบันได   ซึ่งมีช่วงชั้นกำรพัฒนำนักศึกษำในชั้นปีที่ 1
ขั้นกำรเตรียมควำมพร้อม (Learner Awareness) ชั้นปีที่ 2 ขั้นกำรเรียนรู้ชุมชน เรียนรู้สังคม (Community and 



Cultural Engagement) ชั้นปีที่ 3 ขั้นกำรสัมผัสโลกกว้ำง (Global Discovery) ชั้นปีที่ 4 ขั้นกำรพร้อมสู่วัยท ำงำน 
(Job Orientation) และด ำเนินกำรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับอัตตลักษณ์นักศึกษำมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
ที่ว่ำ “ซื่อสัตย์มีวินัย ใฝ่ปัญญำ จิตสำธำรณะ”  

5.2 หน่วยงำนต่ำงๆ ในมหำวิทยำลัย เช่น ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ส ำนักหอสมุด ศูนย์ส่งเสริมกำรเรียนรู้ ศูนย์อำเซียนศึกษำศูนย์กีฬำและสุขภำพ ศูนย์อำสำสมัคร เป็นต้น ร่วมจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

5.3 องค์กำรบริหำร สภำนักศึกษำ  สโมสรคณะ กรรมกำรหอพัก ชมรมในสังกัดองค์กำรบริหำร 
ชมรมหรือชุมนุมในสังกัดสโมสรคณะ เป็นต้น ร่วมจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

5.4 หน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย ทั้งหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน จัดกิจกรรม               
ซึ่ ง นั ก ศึ กษ ำส ำ ม ำ ร ถ เ ข้ ำ ร่ ว ม ไ ด้ ใ น หล ำ กห ล ำ ย รู ป แ บบ  เช่ น ร่ วมประกวด แข่ งขั น ร่ วมสั มมนำ  
รับฟังบรรยำยพิเศษ  เป็นต้น 

6. กำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนำนักศึกษำของนักศึกษำหลักสูตรปริญญำตรีต่อเนื่องหรือ
หลักสูตรปริญญำตรีพิเศษอ่ืนๆ 

6.1 นักศึกษำหลักสูตรนิติศำสตร์ภำคบัณฑิตหรือหลักสูตรปริญญำตรีพิเศษอ่ืนๆ ซึ่ งเป็นกำรรับ
สมัครบุคคลที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีเข้ำมำศึกษำ ให้ยกเว้น ไม่ต้องผ่ำนกิจกรรมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพ่ือพัฒนำนักศึกษำตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด  

6.2.นักศึกษำหลักสูตรปริญญำตรีต่อเนื่องภำคปกติ รวมถึงภำคเสำร์.–.อำทิตย์ เข้ำร่วมกิจกรรม/
โครงกำร ต้องผ่ำนกิจกรรมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนำนักศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด จ ำนวน 30 
หน่วยชั่วโมง โดยให้เป็นไปตำมท่ีคณะที่นักศึกษำสังกัดก ำหนด  

6.3.นักศึกษำปริญญำตรี (หลักสูตรนำนำชำติ) ซึ่งจะต้องเดินทำงไปเรียนยังต่ำงประเทศ                
เป็นระยะเวลำ 2 ปี หรือ 1 ปี ต้องผ่ำนกิจกรรมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนำนักศึกษำ                                   ให้
เป็นไปตำมท่ีมหำวิทยำลัย หรือวิทยำเขตที่นักศึกษำสังกัดก ำหนด 

6.4.นักศึกษำปริญญำตรี หลักสูตร 5-6 ปี ต้องผ่ำนกิจกรรมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนำ
นักศึกษำตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด ใช้เกณฑ์โครงสร้ำงกิจกรรมเพ่ือพัฒนำนักศึกษำ เช่นเดียวกับหลักสูตรปริญญำ
ตรี 4 ป ี

7. กำรตรวจสอบรำยชื่อและกำรขอใบรับรองในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
7.1 นักศึกษำสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อได้ด้วยตนเองได้ที่ ระบบสำรสนเทศทรำนสคริปกิจกรรม

นักศึกษำ หรือหำกต้องกำรรำยละเอียดเพ่ิมเติม สำมำรถติดต่อได้ที่กองกิจกำรนักศึกษำ ทุกวิทยำเขต หรือหน่วย
กิจกำรนักศึกษำแต่ละคณะที่นักศึกษำสังกัด  

7.2 กำรขอใบรับรองประสบกำรณ์กำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เมื่อนักศึกษำมีควำมประสงค์จะขอใบประมวลผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรม สำมำรถติดต่อขอรับได้ที่

กองกิจกำรนักศึกษำ ทุกวิทยำเขต โดยช ำระค่ำธรรมเนียมตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด  
 

   ประกำศ   ณ   วันที่  6  มิถุนำยน  พ.ศ. 2560 
 

     (ลงนำม)           ชูศักดิ์   ลิ่มสกุล 
   (รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล)  

             อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
 



การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ก ำหนดให้นักศึกษำระดับปริญญำตรีซึ่งเข้ำศึกษำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป ต้องผ่ำนกำรเข้ำร่วม

กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนำนักศึกษำ ตลอดระยะเวลำที่ศึกษำในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จะต้องเข้ำ
ร่วมกิจกรรมมีจ ำนวนชั่วโมงรวมไม่น้อยกว่ำ 100 หน่วยชั่วโมง ตำมแผนกำรพัฒนำนักศึกษำตลอดหลักสูตรแบบ
ขั้นบันได ตัวอย่ำงกิจกรรมมหำวิทยำลัย เช่น 
1.กิจกรรมมหาวิทยาลัย นักศึกษำเลือกเข้ำร่วมตำมชั้นปี  
ชั้นปีละไม่น้อยกว่ำ 10 หน่วยชั่วโมง รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 40 หน่วยชั่วโมง 
โดยเลือกเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมที่วิทยำเขต และคณะ ก ำหนดจัดในหลักสูตรตำมชั้นปี 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ขั้นเตรียมความพร้อม (Learner Awareness) 

หลักสูตร โครงการ/กิจกรรม หน่วยชั่วโมง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

Y101 - โครงกำรปฐมนิเทศและเตรียมควำมพร้อม  
ทำงวิชำกำรส ำหรับนักศึกษำใหม่ 

6 
 

กองกิจกำรนักศึกษำ 
 

- โครงกำรไหว้ครูมหำวิทยำลัย 3 กองกิจกำรนักศึกษำ 

- โครงกำรร่วมร้องเพลงสถำบัน “PSU 
University Cheering” 

3 
 

กองกิจกำรนักศึกษำ 
 

- โครงกำร/กิจกรรมอ่ืนๆ ของส่วนคณะ ตำมท่ีคณะก ำหนด คณะผู้จัดโครงกำร 
Y102 - โครงกำร ม.อ. วิชำกำร 6 กองกิจกำรนักศึกษำ 

- โครงกำร/กิจกรรมอ่ืนๆ ของส่วนคณะ ตำมท่ีคณะก ำหนด คณะที่จัดโครงกำร 

Y103 - โครงกำรร่วมแรง ร่วมใจ น้องใหม่ บ ำเพ็ญ  3 กองกิจกำรนักศึกษำ 
- โครงกำรเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษำ  3 กองกิจกำรนักศึกษำ 

- โครงกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม  
และธรรมำภิบำล “บัณฑิตไทยไม่โกง”  

3 
 

กองกิจกำรนักศึกษำ 

- โครงกำร/กิจกรรมอ่ืนๆ ของส่วนคณะ ตำมท่ีคณะก ำหนด คณะผู้จัดโครงกำร 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 ขั้นการเรียนรู้ชุมชน เรียนรู้สังคม (Community and Cultural Engagement) 
หลักสูตร โครงการ/กิจกรรม หน่วยชั่วโมง หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
Y201 - โครงกำรค่ำยเรียนรู้ชุมชน เรียนรู้สังคม   9 กองกิจกำรนักศึกษำ 

- โครงกำรสำนสัมพันธ์วัฒนธรรมถิ่นใต้  3 กองกิจกำรนักศึกษำ 

- โครงกำรศึกษำดูงำนพื้นที่ต้นแบบ  6 กองกิจกำรนักศึกษำ 
- โครงกำร/กิจกรรมอ่ืนๆ ของส่วนคณะ ตำมท่ีคณะก ำหนด คณะผู้จัดโครงกำร 

Y202 - โครงกำร/กิจกรรมอ่ืนๆ ของส่วนคณะ ตำมท่ีคณะก ำหนด คณะผู้จัดโครงกำร 
 

 



หลักสูตร โครงการ/กิจกรรม หน่วยชั่วโมง หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

Y203 - โครงกำรวันถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็น
กิจที่หนึ่ง  

3 
 

กองกิจกำรนักศึกษำ 

- โครงกำรจัดอบรมจริยธรรม คุณธรรม จิตอำสำ 
หรือปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

6 
 

กองกิจกำรนักศึกษำ 

- โครงกำรบ ำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกำส
ส ำคัญ กิจกรรมลูกพระบิดำจิตอำสำ  

3 
 

กองกิจกำรนักศึกษำ 

- โครงกำร/กิจกรรมอ่ืนๆ ของส่วนคณะ ตำมท่ีคณะ
ก ำหนด 

คณะผู้จัดโครงกำร 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 ขั้นการสัมผัสโลกกว้าง (Global Discovery) 

หลักสูตร โครงการ/กิจกรรม หน่วยชั่วโมง หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
Y301 - โครงกำร ASEAN Week  3 กองกิจกำรนักศึกษำ 

- โครงกำร/กิจกรรมอ่ืนๆ ของส่วนคณะ  ตำมท่ีคณะ
ก ำหนด 

คณะผู้จัดโครงกำร 

Y302 - โครงกำร Backpacking Trip ต่ำงประเทศ 9 กองกิจกำรนักศึกษำ 

- โครงกำร/กิจกรรมอ่ืนๆ ของส่วนคณะ ตำมท่ีคณะ
ก ำหนด 

คณะผู้จัดโครงกำร 

Y303 - โครงกำร/กิจกรรมอ่ืนๆ ของส่วนคณะ ตำมท่ีคณะ
ก ำหนด 

คณะผู้จัดโครงกำร 

นักศึกษำชั้นปีที่ 4 ขั้นควำมพร้อมสู่วัยท ำงำน (Job Orientation) 

หลักสูตร โครงการ/กิจกรรม หน่วยชั่วโมง หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
Y401 - โครงกำรทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร.“นักธุรกิจ

น้องใหม”่ 
3 
 

กองกิจกำรนักศึกษำ 

- โครงกำร/กิจกรรมอ่ืนๆ ของส่วนคณะ  ตำมท่ีคณะ
ก ำหนด 

คณะผู้จัดโครงกำร 

Y402 - โครงกำรนัดพบแรงงำน  3 กองกิจกำรนักศึกษำ 

- โครงกำร/กิจกรรมอ่ืนๆ ของส่วนคณะ  ตำมท่ีคณะ
ก ำหนด 

คณะผู้จัดโครงกำร 

 

 

 

 

 



 

2.กิจกรรมเลือกเข้าร่วม 
นักศึกษำสำมำรถเลือกเข้ำร่วมกิจกรรมได้ตำมควำมสนใจ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 60 หน่วยชั่วโมง 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 

1 กิจกรรมเสริมสร้ำงจิตส ำนึกสำธำรณะ และกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ 
2 กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

3 กิจกรรมเสริมสร้ำงสติปัญญำ ทักษะทำงสังคม ทักษะวิชำกำร และวิชำชีพ 
4 กิจกรรมเสริมสร้ำงและพัฒนำสุขภำพ และนันทนำกำร 

5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และศำสนำ 

6 กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมเป็นประชำธิปไตย และควำมควำมภูมิใจในสถำบัน                          
7 กิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นนำนำชำติ และเสริมสร้ำงสมรรถนะสำกล   

 

ค าแนะน านักศึกษา 

กำรทักท้วง ตรวจสอบ กำรบันทึกข้อมูลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกรณีข้อมูลไม่ปรำกฏในระบบสำรสนเทศท
รำนสคริปกิจกรรมหลังจำกนักศึกษำกำรเข้ำร่วม ข้อมูลมีควำมผิดพลำด ให้นักศึกษำด ำเนินกำรตรวจสอบกับ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรบันทึก เพ่ือด ำเนินกำรแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ภำยใน 6 เดือน นับจำกวันเสร็จสิ้น
โครงกำร นักศึกษำสำมำรถตรวจสอบกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของตนเองได้ที่  ระบสำรสนเทศทรำนสคริปกิจกรรม
นักศึกษำ  https://transcript.psu.ac.th/  

นักศึกษำสำมำรถดำวน์โหลด และอ่ำนรำยละเอียด คู่มือปฏิบัติงำนกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนำ
นักศึกษำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ และรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรกิจกรรมนักศึกษำ แผนกำรจัดกิจกรรม
มหำวิทยำลัย ของกองกิจกำรนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 และสมัครร่วมกิจกรรมออนไลน์ได้ที่  
https://activity.psu.ac.th   

กรณีต้องกำรขอรับกำรให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือ
พัฒนำนักศึกษำ โปรดติดต่องำนกิจกรรมนักศึกษำ กองกิจกำรนักศึกษำ หรือ หน่วยกิจกำรนักศึกษำแต่ละคณะ             
ที่นักศึกษำสังกัด  

งำนกิจกรรมนักศึกษำ กองกิจกำรนักศึกษำ ชั้น 2 ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  
วิทยำเขตหำดใหญ ่ โทรศัพท์ 074-282208 โทรสำร 074-282206 
 

 

สุภำภรณ์  เพ็งทอง 
ผู้เรียบเรียง 

 
 

https://transcript.psu.ac.th/

