ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลและการเทียบค่าประสบการณ์
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
.........................................................
เพือ่ ให้การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ทมี่ งุ่ ผลิตบัณฑิตให้มลี กั ษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของมหาวิทยาลัย ประกอบ
กับมีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมกับปริญญาที่ได้รับ และเพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษาเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ออกประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลและการเทียบค่าประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไว้ดังต่อไปนี้
1. ประกาศนี้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป
2. กิจกรรมกำ�หนดให้เข้าร่วม คือ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่กำ�หนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วม
3. กิจกรรมเลือกเข้าร่วม คือ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่กำ�หนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วม แต่สามารถเลือกเข้าร่วมได้ตาม
ความชอบและความถนัดของตนเอง
4. นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนจะต้องมีคะแนนการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยชั่วโมง จึงจะสามารถขึ้นทะเบียน
บัณฑิตได้ โดยนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ให้ครบทั้ง 2 ประเภท คือ
4.1 กิจกรรมส่วนของภาคคณะ ศูนย์สำ�นักเป็นผู้รับผิดชอบดำ�เนินการจัดโครงการ มีจำ�นวน 70 หน่วยชั่วโมง มีดังต่อไปนี้
4.1.1 กิจกรรมกำ�หนดให้เข้าร่วมจำ�นวน 30 หน่วยชั่วโมง ประกอบด้วยกิจกรรมต่อไปนี้
ลำ�ดับที่
1
2

กิจกรรม/โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
การแข่งกันกีฬา Freshy HU Cheer

จำ�นวนหน่วย
ชั่วโมง
2
2

องค์กรผู้รับผิดชอบ
บันทึกข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะที่นักศึกษาสังกัด
รู้คิด รู้ธรรม รู้สำ�เร็จ
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ลำ�ดับที่

กิจกรรม/โครงการ

จำ�นวนหน่วย
ชั่วโมง
3
2
2
2
2
5
2
2
6

องค์กรผู้รับผิดชอบ
บันทึกข้อมูล
คณะที่นักศึกษาสังกัด
คณะที่นักศึกษาสังกัด
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะที่นักศึกษาสังกัด
คณะที่นักศึกษาสังกัด
คณะที่นักศึกษาสังกัด
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

จำ�นวนหน่วย
ชั่วโมง

องค์กรผู้รับผิดชอบ
บันทึกข้อมูล
คณะที่นักศึกษาสังกัด
หรือศูนย์สำ�นักที่รับผิดชอบโครงการ

3
สายใยสายสัมพันธ์
4
ที่เกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
5
ไหว้ครู
6
เฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์พ่อแห่งแผ่นดิน
7
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
8
มหกรรมกีฬามะหาดเกมส์
9
มัชฌิมนิเทศ
10 ปัจฉิมนิเทศ
11 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
		
4.1.2 กิจกรรมเลือกเข้าร่วม จำ�นวน 40 หน่วยชั่วโมง ประกอบด้วยกิจกรรมต่อไปนี้
ลำ�ดับที่

กิจกรรม/โครงการ

1

กิจกรรมอื่นๆ ที่ทางคณะ ศูนย์ สำ�นักกำ�หนดให้นักศึกษา
ประจำ�คณะเข้าร่วม

40

4.2 กิจกรรมของส่วนภาคชมรมที่นักศึกษาสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบดำ�เนินการจัดโครงการ จำ�นวน 30 หน่วยชั่วโมง มีดังต่อไปนี้
4.2.1 กิจกรรมกำ�หนดให้เข้าร่วม จำ�นวน 4 หน่วยชั่วโมง ประกอบไปด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้
ลำ�ดับที่
1
2
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กิจกรรม
เปิดโลกกิจกรรม
ประชุมสามัญประจำ�ปีกับทางชมรมที่นักศึกษาสังกัด
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จำ�นวนหน่วย
ชั่วโมง
2
2

องค์กรผู้รับผิดชอบ
บันทึกข้อมูล
ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา

4.2.2  กิจกรรมเลือกเข้าร่วม จำ�นวน 26 หน่วยชั่วโมง ประกอบไปด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้
ลำ�ดับที่
1

กิจกรรม
กิจกรรมอื่นๆ ที่ทางชมรมแต่ละชมรมจัดขึ้น

จำ�นวนหน่วย
ชั่วโมง
26

องค์กรผู้รับผิดชอบ
บันทึกข้อมูล
ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา

5. แนวทางในการเทียบค่าประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา
การเทียบค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เป็นจำ�นวนหน่วยชั่วโมง โดยการใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
5.1 การเทียบจำ�นวนหน่วยชัว่ โมง ให้เทียบอัตราเวลาทีน่ กั ศึกษาเข้าร่วมจริงในสัดส่วน 3 ชัว่ โมง : 1 หน่วยชัว่ โมง โดยพิจารณา
จากกำ�หนดการเป็นหลัก 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  การเทียบจำ�นวนหน่วยชัว่ โมงในการจัดกิจกรรมลักษณะของค่ายทีม่ จี �ำ นวนวันจัดเกิน 7 วันขึน้ ไป ให้อยูก่ บั ดุลยพินจิ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา แต่ไม่เกินจำ�นวน 19 หน่วยชั่วโมง
5.2 การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาสามารถนำ�มาเทียบหน่วยชั่วโมงได้ 3 ลักษณะ คือ
5.2.1  เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ จะได้รับหน่วยชั่วโมงเพิ่มเป็น 2 เท่าของหน่วยชั่วโมงนั้น
5.2.2  เป็นผู้สนับสนุนโครงการ จะได้รับหน่วยชั่วโมงเพิ่มเป็น 1.5 เท่าของหน่วยชั่วโมงนั้น
5.2.3 เป็นผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับหน่วยชั่วโมงตามอัตราส่วนปกติ
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6. อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
6.1 ให้คณบดี ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์ สำ�นัก อาจารย์ทป่ี รึกษาโครงการ หรือเจ้าหน้าทีผ่ ไู้ ด้รบั มอบหมายจากคณบดี ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์
สำ�นัก แล้วแต่กรณี มีอ�ำ นาจในการพิจารณาเทียบค่าประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยภาคคณะ
ศูนย์ สำ�นัก และดำ�เนินการบันทึกข้อมูลนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมของภาคคณะ ศูนย์สำ�นัก ลงในระบบ e service
6.2 ให้ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษามีอำ�นาจในการพิจารณาเทียบค่าประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดขึ้น
โดยส่วนกลาง กลุ่มชมรม และดำ�เนินการบันทึกข้อมูลนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมของส่วนกลาง และกลุ่มชมรมนักศึกษา
ลงในระบบ e service
6.3 กรณีที่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย และจะขอเทียบค่าประสบการณ์เป็นกิจกรรมเลือก
เข้าร่วม ให้น�ำ เอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรดังกล่าวมาแสดงต่อคณะ หรืออาจารย์ผปู้ ระสานงานให้นกั ศึกษา
เข้าร่วมเป็นผู้เทียบค่าชั่วโมงให้ และให้ทางคณะหรืออาจารย์ผู้ประสานงานให้นักศึกษาเข้าร่วมดำ�เนินการบันทึกข้อมูล
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมลงในระบบ e service
6.4 ให้หน่วยงานทีบ่ นั ทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา เก็บหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาเพือ่ การตรวจสอบ
ไว้อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
7. การแก้คะแนนกิจกรรมของนักศึกษากรณีนักศึกษา มีจำ�นวนหน่วยชั่วโมงไม่ครบ 100 หน่วยชั่วโมง
7.1 กรณีจำ�นวนหน่วยชั่วโมงในส่วนของภาคคณะ ศูนย์ สำ�นัก ไม่ครบตามกำ�หนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีแต่ละคณะ
ในการพิจารณากิจกรรมให้นกั ศึกษาแก้คะแนน โดยกิจกรรมดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ นักศึกษา ชุมชน และสังคม
7.2 กรณีจำ�นวนหน่วยชั่วโมงในส่วนของภาคชมรมไม่ครบตามกำ�หนด ให้อยู่ในดุลยพินิจผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนานักศึกษา
ในการพิจารณากิจกรรมให้นกั ศึกษาแก้คะแนน โดยกิจกรรมดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ นักศึกษา ชุมชน และสังคม
8. การขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา) นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมครบตามที่
กำ�หนดสามารถขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้ที่ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา สำ�นักพัฒนานักศึกษา
ประกาศ ณ วันที่  8  มิถุนายน พ.ศ.2555
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(ดร.วิทวัส  ดิษยะศริน สัตยารักษ์)
           อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รู้คิด รู้ธรรม รู้สำ�เร็จ

