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ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

เรื่องแนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลและการเทียบค่าประสบการณ์

การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

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

 เพือ่ใหก้ารพฒันาศกัยภาพของนกัศกึษามหาวทิยาลยัหาดใหญท่ีมุ่ง่ผลติบณัฑติใหม้ลีกัษณะทีพ่งึประสงคข์องมหาวทิยาลยั ประกอบ

กับมีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมกับปริญญาที่ได้รับและเพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษาเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอำานาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ออกประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูล และการเทียบค่าประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตรของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ไว้ดังต่อไปนี้

 1. ประกาศนีม้ีผลบังคับใช้กับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรขีองมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่เข้าศกึษาตัง้แต่ปกีารศึกษา 2555 เปน็ต้นไป

 2.  กิจกรรมกำาหนดให้เข้าร่วม คือ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่กำาหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วม

 3.  กจิกรรมเลอืกเขา้รว่ม คอื กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรทีก่ำาหนดใหน้กัศกึษาทกุคนตอ้งเขา้รว่มแตส่ามารถเลอืกเขา้รว่มไดต้ามความ

ชอบ และความถนัดของตนเอง

 4. นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนจะต้องมีคะแนนการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยชั่วโมง จึงจะสามารถขึ้นทะเบียน

บัณฑิตได้ โดยนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ให้ครบ ทั้ง 2 ประเภท คือ 

  4.1 กิจกรรมส่วนของภาคคณะ ศูนย์สำานัก เป็นผู้รับผิดชอบดำาเนินการจัดโครงการ มีจำานวน 70 หน่วยชั่วโมง มีดังต่อไปนี้

   4.1.1 กิจกรรมกำาหนดให้เข้าร่วม จำานวน 30 หน่วยชั่วโมง ประกอบด้วยกิจกรรมต่อไปนี้ 
 

ลำาดับที่ กิจกรรม/โครงการ
จำานวนหน่วย

ชั่วโมง
องค์กรผู้รับผิดชอบ

บันทึกข้อมูล

1 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

2 การแข่งกันกีฬา Freshy HU Cheer 2 คณะที่นักศึกษาสังกัด
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ลำาดับที่ กิจกรรม/โครงการ
จำานวนหน่วย

ชั่วโมง
องค์กรผู้รับผิดชอบ

บันทึกข้อมูล

3 สายใยสายสัมพันธ์ 3 คณะที่นักศึกษาสังกัด

4 ที่เกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  2 คณะที่นักศึกษาสังกัด

5 ไหว้ครู 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

6 เฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์พ่อแห่งแผ่นดิน 2 คณะที่นักศึกษาสังกัด

7 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 2 คณะที่นักศึกษาสังกัด

8 มหกรรมกีฬามะหาดเกมส์ 5 คณะที่นักศึกษาสังกัด

9 มัชฌิมนิเทศ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

10 ปัจฉิมนิเทศ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

11 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 6 หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

  

   4.1.2 กิจกรรมเลือกเข้าร่วม จำานวน 40 หน่วยชั่วโมง ประกอบด้วยกิจกรรมต่อไปนี้

ลำาดับที่ กิจกรรม/โครงการ
จำานวนหน่วย

ชั่วโมง
องค์กรผู้รับผิดชอบ

บันทึกข้อมูล

1
กิจกรรมอื่นๆ ที่ทางคณะ ศูนย์ สำานักกำาหนดให้นักศึกษา
ประจำาคณะเข้าร่วม

40
คณะที่นักศึกษาสังกัด

หรือศูนย์สำานักที่รับผิดชอบโครงการ

  4.2 กิจกรรมของส่วนภาคชมรมท่ีนักศึกษาสังกัด เป็นผู้รับผิดชอบดำาเนินการจัดโครงการ จำานวน 30 หน่วยช่ัวโมง มีดังต่อไปน้ี

   4.2.1 กิจกรรมกำาหนดให้เข้าร่วม จำานวน 4 หน่วยชั่วโมง ประกอบไปด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

ลำาดับที่ กิจกรรม
จำานวนหน่วย

ชั่วโมง
องค์กรผู้รับผิดชอบ

บันทึกข้อมูล

1 เปิดโลกกิจกรรม 2 ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา

2 ประชุมสามัญประจำาปีกับทางชมรมที่นักศึกษาสังกัด 2 ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา
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   4.2.2  กิจกรรมเลือกเข้าร่วม จำานวน 26 หน่วยชั่วโมง ประกอบไปด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

ลำาดับที่ กิจกรรม จำานวนหน่วย
ชั่วโมง

องค์กรผู้รับผิดชอบ
บันทึกข้อมูล

1 กิจกรรมอื่นๆ ที่ทางชมรมแต่ละชมรมจัดขึ้น 26 ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา

 5. แนวทางในการเทียบค่าประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา

  การเทียบค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เป็นจำานวนหน่วยชั่วโมง โดยการใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

  5.1 การเทยีบจำานวนหนว่ยชัว่โมง ใหเ้ทยีบอตัราเวลาทีน่กัศกึษาเขา้รว่มจรงิในสดัสว่น 3 ชัว่โมง : 1 หนว่ยชัว่โมง โดยพจิารณา 

   จากกำาหนดการเป็นหลัก ดังนี้

   5.1.1 การจัดกิจกรรม ครึ่งวัน เทียบได้ไม่เกิน 1 หน่วยชั่วโมง

   5.1.2  การจัดกิจกรรม 1 วัน เทียบได้ไม่เกิน 2 หน่วยชั่วโมง

   5.1.3  การจัดกิจกรรม 2 วัน เทียบได้ไม่เกิน 4 หน่วยชั่วโมง

   5.1.4  การจัดกิจกรรม 3 วัน เทียบได้ไม่เกิน 6 หน่วยชั่วโมง

   5.1.5  การจัดกิจกรรม 4 วัน เทียบได้ไม่เกิน 8 หน่วยชั่วโมง

   5.1.6  การจัดกิจกรรม 5 วัน เทียบได้ไม่เกิน 10 หน่วยชั่วโมง

   5.1.7  การจัดกิจกรรม 6 วัน เทียบได้ไม่เกิน 12 หน่วยชั่วโมง

   5.1.8  การเทยีบจำานวนหนว่ยชัว่โมงในการจดักจิกรรมลกัษณะของคา่ยทีม่จีำานวนวนัจดั เกนิ 7 วนัขึน้ไปใหอ้ยูก่บัดลุยพนิจิ 

    ของอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ไม่เกินจำานวน 19 หน่วยชั่วโมง

  5.2 การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาสามารถนำามาเทียบหน่วยชั่วโมงได้ 3 ลักษณะ คือ

   5.2.1  เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ จะได้รับหน่วยชั่วโมงเพิ่มเป็น 2 เท่าของหน่วยชั่วโมงนั้น

   5.2.2  เป็นผู้สนับสนุนโครงการ จะได้รับหน่วยชั่วโมงเพิ่มเป็น 1.5 เท่าของหน่วยชั่วโมงนั้น

   5.2.3  เป็นผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการหน่วยชั่วโมงตามอัตราส่วนปกติ
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 6. อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

  6.1 ให้คณบดี ผู้อำานวยการศูนย์ สำานัก อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ หรือ เจ้าหน้าท่ีผู้ได้รับมอบหมายจากคณบดี ผู้อำานวยการศูนย์ 

    สำานกั แลว้แตก่รณมีอีำานาจในการพจิารณาเทยีบคา่ประสบการณจ์ากการเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรทีจ่ดัโดยภาคคณะ  

   ศูนย์ สำานัก และดำาเนินการบันทึกข้อมูลนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมของภาคคณะ ศูนย์สำานัก ลงในระบบ e service 

  6.2 ให้ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา มีอำานาจในการพิจารณาเทียบค่าประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดขึ้น 

   โดยส่วนกลาง กลุ่มชมรม และดำาเนินการบันทึกข้อมูลนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมของส่วนกลาง และกลุ่มชมรมนักศึกษา 

   ลงในระบบ e service 

  6.3 กรณีที่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย และจะขอเทียบค่าประสบการณ์เป็นกิจกรรมเลือกเข้า 

   ร่วมให้นำาเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรดังกล่าวมาแสดงต่อคณะ หรือ อาจารย์ผู้ประสานงานให้นักศึกษา 

   เข้าร่วมเป็นผู้เทียบค่าชั่วโมงให้ และให้ทางคณะหรืออาจารย์ผู้ประสานงานให้นักศึกษาเข้าร่วมดำาเนินการบันทึกข้อมูล 

   นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมลงในระบบ e service 

  6.4 ใหห้นว่ยงานทีบ่นัทกึขอ้มลูการเขา้รว่มกจิกรรมนกัศกึษา เกบ็หลกัฐานการเขา้รว่มกจิกรรมของนกัศกึษาเพือ่การตรวจสอบ 

   ไว้อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา 

 7. การแก้คะแนนกิจกรรมของนักศึกษากรณีนักศึกษามีจำานวนหน่วยชั่วโมงไม่ครบ 100 หน่วยชั่วโมง

  7.1 กรณีจำานวนหน่วยชั่วโมงในส่วนของภาคคณะ ศูนย์ สำานัก ไม่ครบตามกำาหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีแต่ละคณะ 

   ในการพิจารณากิจกรรมให้นักศึกษาแก้คะแนนโดยกิจกรรมดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา ชุมชน และสังคม

  7.2 กรณจีำานวนหนว่ยชัว่โมงในสว่นของภาคชมรม ไมค่รบตามกำาหนด ใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิ ผูอ้ำานวยการสำานกัพฒันานกัศกึษา 

   ในการพิจารณากิจกรรมให้นักศึกษาแก้คะแนนโดยกิจกรรมดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา ชุมชน และสังคม

 8. การขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา) นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมครบตามที่

กำาหนดสามารถขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้ที่ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา สำานักพัฒนานักศึกษา 

   ประกาศ ณ วันที่  8  มิถุนายน พ.ศ. 2555

               (ดร.วิทวัส  ดิษยะศริน สัตยารักษ์)

                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
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