
คู่มอืนักศึกษา

กิจกรรมเสริมหลักสูตร             
เพื�อพัฒนานักศึกษา 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์

งานกิจกรรมนักศึกษา  กองกิจการนักศึกษา
https://activity.psu.ac.th



โครงสรา้งกิจกรรมเสรมิ
หลักสตูรเพื�อพฒันานกัศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภายใต้แนวคิดตามแผนการพฒันา
นกัศึกษาตลอดหลักสตูรแบบขั�นบนัได
เพื�อให้เกิดการเรยีนรูต้ามชว่งเวลาที�
เหมาะสม นกัศึกษามคีวามสขุในการใช้
ชวีติในมหาวทิยาลัย พฒันาให้นกัศึกษา
เป�นผูที้�มคีณุสมบติัตามอัตตลักษณ์
นกัศึกษามหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์
ที�วา่ “ซื�อสตัย ์มวีนิยั ใฝ�ป�ญญา                  
จติสาธารณะ”สาํเรจ็เป�นบณัฑิตที�ได้รบั
การยอมรบัเป�นที�ต้องการของสงัคม
และตอบสนองความต้องการของตลาด
แรงงาน

Activity  Transcript PSU



INTEGRITY
WISDOM
SOCIAL ENGAGEMENT

อัตลั กษณ์ นัก ศึกษา  ม .อ .

 I–WiSE
 

ซื�อสัตย์มีวินัย ใฝ�ป�ญญา จิตสาธารณะ



การพฒันานักศึกษา                

ตลอดหลักสตูรแบบขั�นบนัได
กิจกรรมเสรมิหลักสตูรเพื�อพฒันานกัศึกษา

เสริมสร้างประสบการณ์   พัฒนาทักษะชีวิต    

สู่บัณฑิตที�พึงประสงค์



การเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพื� อ
พัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยกําหนดให้นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ซึ�งเข้าศึกษา
ตั�งแต่ป�การศึกษา 2560 เป�นต้น
ไป ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพื� อพัฒนา
นักศึกษา ตลอดระยะเวลาที�ศึกษา
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมมีจาํนวน
ชั�วโมงรวมไม่น้อยกว่า 100 หน่วย
ชั�วโมง ตามแผนการพัฒนา
นักศึกษาตลอดหลักสูตรแบบ  
 ขั�นบันไดโดยมีระดับขั�นการ
พัฒนา ตามประเภทกิจกรรมที�
นักศึกษาจ้องเข้าร่วม ดังนี�

1)กิจกรรมมหาวิทยาลัย กําหนดให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วม
ตามชั�นป� โดยกําหนดให้ เข้าร่วมชั�นป�ละไม่น้อยกว่า10
หน่วยชั�วโมง รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า40 หน่วย
ชั�วโมง ดังนี�



กิจกรรมมหาวทิยาลัย
นักศึกษาชั�นป�ที� 1 ขั�นเตรยีมความ
พรอ้ม(Learner Awareness)

นักศึกษาชั�นป�ที�2 ขั�นการเรยีนรูชุ้มชน เรยีนรู ้
สังคม (Community and Cultural

Engagement)

นักศึกษาชั�นป�ที� 3 ขั�นการสัมผัสโลกกว้าง
(Global Discovery)

นักศึกษาชั�นป�ที�4 ขั�นความพรอ้มสู่วัยทํางาน 

 (Job Orientation)

ซึ�งสามารถปรบัขยายเป�นชั�นป�ที� 4-6 หลักสูตร
ปรญิญาตรตีามที�คณะกําหนด



2) กิจกรรมเลือกเขา้รว่ม กําหนดใหน้กัศึกษาเลือกเขา้
รว่มกิจกรรมได ้ตามความสนใจ จาํนวนไมน้่อยกวา่ 60
หนว่ยชั�วโมง ซึ�งมจีาํนวน 7 ดา้น

1)กิจกรรมเสรมิสรา้งจิตสาํนึกสาธารณะและ
การบาํเพ็ญประโยชน์
2)กิจกรรมเสรมิสรา้งความซื�อสัตย์มีวินัย
คุณธรรมจรยิธรรม
3)กิจกรรมเสรมิสรา้งสติป�ญญา ทักษะทาง
สังคม ทักษะวิชาการและวิชาชีพ
 



4)กิจกรรมเสรมิสรา้งและพัฒนาสุขภาพ และนันทนาการ
5)กิจกรรมส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมและศาสนา
6)กิจกรรมเสรมิสรา้งความเป�นประชาธิปไตยและความ
ความภูมิใจในสถาบัน
7)กิจกรรมส่งเสรมิความเป�นนานาชาติและเสรมิสรา้ง
สมรรถนะสากล

Elective  Activities
 



และโครงการ/กิจกรรม อื�นๆ สาํหรับ
นักศึกษาชั�นป�ที�1 ของส่วนคณะ

ตัวอย่าง
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
จัดโดย กองกิจการนักศึกษา

นักศึกษาชั�นป�ที� 1  (Y1)
เชน่โครงการ

ปฐมนิเทศและเตรยีมความพรอ้ม
ทางวชิาการสาํหรบันกัศึกษาใหม่
ไหวค้รูมหาวทิยาลัย
รว่มรอ้งเพลงสถาบนั “PSU
University Cheering”
ม.อ. วชิาการ
รว่มแรง รว่มใจ น้องใหม ่บาํเพญ็
เป�ดโลกกิจกรรมนกัศึกษา
พฒันาคณุธรรม จรยิธรรม และ
ธรรมาภิบาล “บณัฑิตไทยไมโ่กง”

 
 

UNIVERSITY ACTIVITIES



และโครงการ/กิจกรรม อื�นๆ สาํหรับ
นักศึกษาชั�นป�ที�2 ของส่วนคณะ

ตัวอย่าง
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
จัดโดยกองกิจการนักศึกษา

นักศึกษาชั�นป�ที� 2  (Y2)
เชน่โครงการ  

ค่ายเรยีนรูชุ้มชน เรยีนรูส้งัคม
สานสมัพนัธทั์กษิณถิ�นใต้
ศึกษาดงูานพื�นที�ต้นแบบ
เรื�องเล่าจากชุมชน @ …..
นิทรรศการประโยชน์ของเพื�อน
มนุษยเ์ป�นกิจที�หนึ�ง

 
 
 
 



และโครงการ/กิจกรรม อื�นๆ สาํหรับ
นักศึกษาชั�นป�ที�3 ของส่วนคณะ

ตัวอย่าง
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
จัดโดยกองกิจการนักศึกษา

นักศึกษาชั�นป�ที� 3  (Y3)
เชน่โครงการ

ASEAN Week
Backpacking Trip         
 ต่างประเทศ /One Day Trip
เรยีนรูโ้ลกใหม ่เป�ดใจสูโ่ลก
กวา้ง
Backpacking Clip
My Journey ประสบการณดี์ดี
ที�ต่างแดน

 
 
 
 
 



และโครงการ/กิจกรรม อื�นๆ สาํหรับ
นักศึกษาชั�นป�ที�4 ของส่วนคณะ

ตัวอย่าง
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
จัดโดยกองกิจการนักศึกษา

นักศึกษาชั�นป�ที� 4  (Y4)
เชน่โครงการ

ทักษะการเป�นผูป้ระกอบ
การ.“นกัธุรกิจน้องใหม”่
เตรยีมความพรอ้มสูว่ยัทํางาน
พฒันาบุคลิกภาพอยา่งไร   
 เพื�อก้าวสู ่โลกวยัทํางาน

 
 
 
 
 
 



กิจกรรมเลือกเข้าร่วม

ELECTIVE  ACTIVITIES

จดัโดย กองกิจการนกัศึกษา องค์การบรหิาร
องค์การนกัศึกษา สภานกัศึกษา ชมรมในสงักัด
องค์การบรหิาร สโมสรนกัศึกษาคณะ และชุมนมุ

เชน่  โครงการ/กิจกรรม
การแข่งขันโต้วาทีน้องใหม่ ,ค่ายสาน
ฝ�นป�นรัก ,PSU MUSIC AWARDS
ภาษาอังกฤษเพื�อน้อง,อบรมดนตรี
ไทย,ค่ายอาสาพัฒนา,อบรมการถ่าย
ภาพ ฯลฯ



ทาํกิจกรรมแล้วได้อะไร?
ความรู้ ประสบการณ์

ก่อให้เกิดประสบการณ์นอกห้องเรียน 
เป�นการเป�ดโอกาสในการทําในสิ� งที�
ตนเองถนัด ทําในสิ� งชอบ และทาํให้
รู้จักตนเองมากขึ�น
ได้ดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ใน
การทํางาน และสร้างสรรค์ผลงาน
ได้เรียนรู้วิธีการ และกระบวนการ
ทํางานร่วมกับผู้อื�น
เพิ�มศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที�พึงประสงค์ ด้านความรู้
วิชาการ+วิชาชีพ+วิชาชีวิต(ทักษะชีวิต)   
ได้ทําประโยชน์เพื�อสังคม เพื�อผู้อื�น 
 เพิ�มคุณค่าให้กับตัวเอง

    เป�นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตทั�งใน      
    ระหว่างเรียน และในอนาคต

เสรมิสรา้งประสบการณ์                   
 พัฒนาทกัษะชีวติ สู่บณัฑติที�พึงประสงค์



คําแนะนํานักศึกษา

เรื�องกาํหนดให้นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรฯ
เรื�องแนวปฏิบัติในการ
ดาํเนินงานและหลัก
เกณฑ์การเทียบค่า
ประสบการณ์การเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมหลัก
สูตรฯ
เรื�องแนวปฏิบัติในการ
ดาํเนินงาน และหลัก
เกณฑ์การเทียบค่าฯ
นักศึกษาปริญญาตรี
(หลักสูตรนานาชาติ)

ประกาศ มหาวิทยาลัยฯ                     
ที� เ กี�ยวข้องกับกิจกรรม
เสริมหลักสูตรฯ

วา่ด้วยเรื�องทรานสครปิกิจกรรม 

สมคัรเข้ารว่มกจิกรรม
https://activity.psu.ac.th

ตรวจสอบสถานะ
การเข้ารว่มกจิกรรม

https://transcript.psu.ac.th

อ่านรายละเอียดเพิ�มได้ที�
https://activity.psu.ac.th 

ให้คาํปรึกษาการเข้าร่วม
กิจกรรม
ทักท้วง ตรวจสอบการ
บันทึกข้อมูลการเข้าร่วม
กิจกรรม
ป�ญหารหัสนักศึกษา    
 ไม่ตรงกับสถานะชั�นป�
(เชน่ เทียบโอนหน่วยกิจ   
ผู้ร่วมเรียน)
นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่ตรงสถานะ
ชั�นป�(ปลดล็อด)
และอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง

ง านกิ จกรรมฯ          
ยิ นดี ใ ห้ บริ ก า ร



วา่ดว้ยเรื�องทรานสครปิกิจกรรม
นกัศึกษารบัแบบฟรอมคํารอ้ง
ดาํเนนิการตามขั�นตอนที�กําหนด
ไดที้�งานกิจกรรมนกัศึกษา กองกิจการนกัศึกษา

การเทียบจาํนวนหน่วยชั�วโมง
และการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษา
การขอรับใบประมวลผล
กิจกรรมนักศึกษา 
การขอเทียบค่าประสบการณ์
จาํนวนหน่วยชั�วโมงจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วย 

การขอเพิ�มหน่วยชั�วโมงจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมกรณีเข้า
ร่วมกิจกรรมแต่ไม่ปรากฏ
รายชื�อในระบบฯ
การแจ้งขอทํากิจกรรมเพิ�ม
เติมกรณีนักศึกษาชั�นป�
สุดท้าย ที�คาดว่าจะสาํเร็จการ
ศึกษาขาดชั�วโมงกิจกรรม
ตามที�มหาวิทยาลัยกําหนด
การโอนย้ายชั�วโมงกิจกรรมฯ
สาํหรับนักศึกษา ม.อ. 5
วิทยาเขต

      งานภายนอก

กองกิจการนักศึกษา ม.อ.
ชั�น 2 สํานักงานอธิการบดี

074-282208
หรือDownloadไดท่ี 
https://activity.psu.ac.th

ผู้ เร �ยบเร �ยง
สุภาภรณ์  เพ็งทอง 



   ร่วมสร้างสรรค์ในสิ� งดี     
เ พื� อพัฒนานักศึกษา          

สงขลานครินทร์
 

งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
 


