หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัฒนานักศึกษา
ของสานักงานวิทยาเขต หรือกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผู้อานวยการ กองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 038-358201-24 ต่อ 1300
ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 038-358201-24 ต่อ 1301 / 1395

สมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษา
(STUDENT ACTIVITY RECORD)

ฝ่ายกิจการนักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีการบิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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อัตลักษณ์
บัณฑิตนักปฏิบัติ
---------เอกลักษณ์
มหาวิทยาลัยนาความรู้สู่สังคม
---------1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ มทร.ตะวันออก
มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
มีทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
มีทักษะทางปัญญา คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน
เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ มีความอดทน อดกลั้น สู้งาน
มีบุคลิกภาพดี มีภาวะผู้นา มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม
มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และใฝ่เรียนใฝ่รู้
มีความสามารถในการแข่งขัน และความเป็นสากลทางวิชาการ
-----------

มาร์ชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
มิ่งพระภูวดลพระราชทานสมญานามให้
สีน้าเงินน้าทะเลเด่นกลางใจ
เกียรติคุณสมนามยิ่งใหญ่ ล้าเลอค่า
จะเทิดทูนบูชาไว้นิรันดร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกทุกคนหลอมใจเดียวกัน
สามัคคีร่วมใจร่วมสร้างสรรค์
เพื่อมหาพิชัยมงกุฏรักเทิดมั่น
เทิดแด่องค์ราชันดุจถวายชีวี
ดอกพยอมไม่รู้โรยรา
เหมือนปัญญาแจ่มจ้าธาตรี
จะจรรโลงยืนยงศักดิ์ศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
(ซ้า)
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ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ – สกุล...................................................................................
เลขที่บัตรประชาชน.....................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด............................................................................
สัญชาติ.......................................................................................
ศาสนา........................................................................................
กลุ่มเลือด....................................................................................
โรคประจาตัว..............................................................................
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก.................................................................
...................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ นักศึกษา........................................................

ติดรูปถ่าย
ขนาด 2 นิ้ว

....................................................
(....................................................)
ลงชื่อนักศึกษา

รหัสนักศึกษา.............................................
สาขาวิชา....................................................
คณะ/สถาบัน.............................................

ชื่อ-สกุล ผู้ปกครอง....................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ ผู้ปกครอง......................................................
....................................................
(......................................................)
อาจารย์ที่ปรึกษา
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สารบัญ

ประกาศ กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา
การจัดองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา
ข้อยกเว้นและการปรับลดการเข้าร่วมกิจกรรม
แนวปฏิบัติในการบันทึก สาหรับผู้ลงนามรับรอง
การปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้นานักศึกษา/ผู้แทนนักศึกษา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ข้อแนะนาในการใช้สมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษา
ข้อมูลส่วนตัว
มาร์ชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ข้อแนะนาในการใช้สมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษา
หน้า
1
3
4
5
6
7
9
10
11

1. สมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษาเป็นสมุดประจาตัวเพื่อใช้บันทึก การเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดระยะเวลาที่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ
2. ควรเก็บรักษาไว้มิให้สูญหาย หากสูญหายให้ยื่นคาร้องเพื่อขอสมุดบันทึก
กิจกรรมใหม่ ที่สานักงานฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะฯ
3. นักศึกษาควรอ่านหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการบันทึกกิจกรรมให้
เข้าใจ
4. หากต้องการใบรับรองประสบการณ์ หรือระเบียนกิจกรรม ให้นักศึกษายื่น
คาร้องขอ พร้อมแนบสมุดบันทึกกิจกรรมที่สานั กงานฝ่ายกิจการนักศึกษา
แต่ละคณะฯ ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา
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ลาดับ

รายการกิจกรรม

ผู้รับรองลงนาม

1

ว.ด.ป.

กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
ด้านที่ 1

กิจกรรมเสริมสร้างจิตสานึก*
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เรื่อง กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา
-----------

ด้านที่ 2

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะ*

ด้านที่ 3

กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจ*

ด้านที่ 4

กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจ*

ด้านที่ 5

กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ*

* ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา ข้อที่ 1.3

เพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๔ และข้อ ๒๓ (๓) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ.
๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ประกอบกับความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาจะต้องเข้าร่วม ระหว่างที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ - ปีสุดท้าย) มีจานวนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๑๒ กิจกรรม ดังต่อไปนี้
๑.๑ กิจกรรมบังคับ หมายถึง กิจกรรมที่นักศึกษาต้องผ่าน คือ ปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศ
๑.๒ กิจกรรมประเภทบังคับเลือก หมายถึง กิจกรรมนักศึกษาที่ต้องเข้าร่วม แต่นักศึกษาสามารถเลือกกิจกรรมที่
จะเข้าร่วมได้ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม
กิจกรรมในส่วนนี้ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาเขตหรือคณะที่นักศึกษาสังกัดกาหนดไว้ในแต่ละปี
การศึกษา ได้แก่ กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมด้านพัฒนาจริยธรรม กิจกรรมด้านสร้างจิตสานึกรักสถาบัน ชาติ ศาสนา เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ กิจกรรมด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย กิจกรรมตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพงานกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมอื่นๆ ตามที่วิทยาเขตหรือคณะประกาศกาหนด
๑.๓ กิจกรรมเสริมหลักสูตรประเภทนักศึกษาเลือกเข้าร่วม หมายถึง กิจกร รมที่นักศึกษาเลือกเข้าร่วมได้ตาม
ความถนัด ความสนใจ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จานวนไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความ
เห็นชอบจากหน่วยงานกิจการนักศึกษาที่สังกัด ได้แก่
๑.๓.๑ กิจกรรมเสริมสร้างจิตสานึกสาธารณะ ความมีวินัย และความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
๑.๓.๒ กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางสังคม วิชาการ วิชาชีพ และเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นสากล ได้แก่
กิจกรรมในลักษณะส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ ความเป็นผู้นา การเปิดโลกทัศน์สู่สากล ประชาคมนานาชาติ การกล้าแสดงออก
ทักษะทางภาษา การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ และ ส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพ
๑.๓.๓ กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบันเป็นหนึ่งเดียว มีความเป็นเอกภาพบนความแตกต่างทาง
เอกลักษณ์ของแต่ละวิทยาเขต ได้แก่ ความภาคภูมิใจในสถาบัน การปฏิบัติตามระเบียบ วินัย กฎเกณฑ์ รวมทั้งกิจกรรมที่แสดง
ถึงความกลมเกลียวภายในคณะ และวิทยาเขต
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๑.๓.๔ กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจในพหุวัฒนธรรมและความเป็นประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ได้แก่ กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจในการแตกต่างทางศาสนา เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ภาษาและวัฒนธรรม กิจกรรม
อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามในสังคม และกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑.๓.๕ กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ ได้แก่ กิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมท
าง
สุนทรียภาพ นันทนาการ และการพัฒนาจิตใจ
ข้อ ๒ การปรับลดและการยกเว้นการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
๒.๑ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนหรือหลักสูตรปริญญาตรีพิเศษอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อพัฒนานักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษา จานวนไม่น้อยกว่า ๖ กิจกรรม คือ ต้องผ่านการอบรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ
๒ กิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม และกิจกรรมเลือกเข้าร่วม ไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม
๒.๒ นักศึกษาภาคสมทบที่เป็นข้าราชการ ทหาร ตารวจและผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่นเข้ามาศึกษา
ได้รับการยกเว้นการเข้าร่วมกิจกรรมบังคับเลือกและกิจกรรมเลือกเข้าร่วมแต่ต้องผ่านการอบรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ
ข้อ ๓ การเทียบค่าประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
๓.๑ นายกองค์การนักศึกษา นายกสโมสรวิทยาเขต/คณะ
ได้รับการเทียบค่าประสบการณ์กิจกรรมประเภทเลือกเข้าร่วม เทียบโอนได้ ๕ กิจกรรม
๓.๒ ประธานชมรมในสั งกัดองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาวิทยาเขต /คณะ ประธานคณะกรรมการ
ดาเนินงานกิจกรรมระหว่างสถาบัน (มีระยะปฏิบัติงาน ๓ ปี) ประธานสาขาวิชา
ได้รับการเทียบค่าประสบการณ์กิจกรรมประเภทเลือกเข้าร่วม เทียบโอนได้ ๔ กิจกรรม
๓.๓ คณะกรรมการองค์การนักศึกษา คณะกรรมการสโมส รนักศึกษาวิทยาเขต /คณะ คณะกรรมการชมรมใน
สังกัดองค์การ/สโมสรนักศึกษา คณะกรรมการดาเนินงานกิจกรรมระหว่างสถาบัน
ได้รับการเทียบค่าประสบการณ์กิจกรรมประเภทเลือกเข้าร่วม เทียบโอนได้ ๓ กิจกรรม
๓.๔ นักศึกษาดีเด่นด้านต่างๆ นักศึกษาดาเนินกิจกรรมในฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัย วิทยาเขต หรือคณะ
เทียบโอนได้ ๒ กิจกรรม โดยได้รับการพิจารณารับรองจากหน่วยงานกิจการนักศึกษาที่สังกัด
ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา
๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(ศาสตราจารย์ ดร.สิน พันธุ์พินิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ลาดับ

รายการกิจกรรม
กิจกรรมบังคับ

1
2

ปฐมนิเทศ
ปัจฉิมนิเทศ
กิจกรรมบังคับเลือก

3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ไหว้ครู
วันเจ้าฟ้าจักรพงษภูวนารถ
กิจกรรมทางศาสนา
วันแม่แห่งชาติ
กีฬา มทร.ตะวันออก พะยอมเกมส์
กีฬาภายในวิทยาเขต
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา
กีฬาระหว่างสถาบัน / องค์กรอื่นๆ
ประเพณีลอยกระทง
งานราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรม
วันพ่อแห่งชาติ
เกษตรแฟร์
วันสถาปนา มหาวิทยาลัยฯ
สัปดาห์วิชาการ
กีฬามหาวิทยาลัยราชมงคลเกมส์
วันสถาปนา วข.อุเทนถวาย (วันบลูเดย์)
ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์วันดอกไม้บาน
วันสงกรานต์
กิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์

ผู้รับรองลงนาม

ว.ด.ป
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การปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้นานักศึกษา / ผู้แทนนักศึกษา *
ว/ด/ป

ตาแหน่ง/องค์กร

ผู้รับรองลงนาม
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เอกสารแนบประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา.ศ.พ2555
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีความมุ่งมั่นพัฒนานักศึกษา ให้มีคุณภาพตามคุณลักษณะ บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน ได้รับพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา คุณธรรม จริยธร รม และความเป็นผู้นา ให้เป็นบัณฑิตโดยสมบูรณ์ ตามปณิธาน และ
ตระหนักดีว่าการศึกษาวิชาการเพียงประการเดียว ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ได้ จึงส่งเสริม
และสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาไปสู่เป้าหมาย โดยกาหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

การจัดองค์กรบริหารกิจกรรมนักศึกษา
1. องค์การนักศึกษา เป็นศูนย์กลางการบริหารงานกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีสโมสรนักศึกษาของทุก
วิทยาเขตเป็นสมาชิก
2. สโมสรนักศึกษาวิทยาเขต เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมนักศึกษาของแต่ละวิทยาเขตในสังกัด โดยมี สโม
สร
นักศึกษาคณะฯ ในแต่ละวิทยาเขตเป็นสมาชิก
3. สโมสรนักศึกษาคณะฯ เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของคณะฯ และดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ ของนักศึกษาแต่
ละคณะ
4. ชมรม เป็นการจัดกิจกรรมของกลุ่มนักศึกษา ในแต่ละคณะและวิทยาเขต โดยเปิดรับสมาชิก และขอจัดตั้งชมรมกับ
สโมสรนักศึกษาคณะและวิทยาเขตที่สังกัด
การจัดและกาหนดประเภทกิจกรรม
1. กิจกรรมบังคับ มี 2 กิจกรรม เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาทุกคน ทุกหลักสูตร ต้องผ่านการอบรม ได้แก่
- กิจกรรมปฐมนิเทศ
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
2. กิจกรรมบังคับเลือก คือ กิจกรรมที่นักศึกษาต้องเข้าร่วม แต่นักศึกษาสามารถเลือกกิจกรรมที่จะเข้าร่วมได้ ตามที่
มหาวิทยาลัย/วิทยาเขตหรือคณะที่นักศึกษาสังกัด ประกาศกาหนด ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม ได้แก่
- กิจกรรมไหว้ครู / สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาสถาบัน
- กิจกรรมตามเกณฑ์การประกันคุณภาพมาตรฐานงานกิจกรรมนักศึกษา
- กิจกรรมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม
- กิจกรรมสร้างจิตสานึกรักสถาบัน ชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์
- กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด
- กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย
- กิจกรรมเพื่อสุขภาพ พลานามัย
- กิจกรรมอื่นๆ ตามที่วิทยาเขต / คณะ ประกาศกาหนด

* ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา ข้อที่ 3.1, 3.2, 3.3
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3. กิจกรรมเลือกเข้าร่วม คือ กิจกรรมที่นักศึกษาสามารถ เลือกเข้าร่วมได้ตามความสนใจ ความถนัด ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย จานวนไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกิจการนักศึกษาที่
สังกัด ได้แก่
3.1 กิจกรรมเสริมสร้างจิตสานึก สาธารณะ ความมีวินัย ความมีจรรยาบรรณ
3.2 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางสังคม ทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาการ และเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นสากล
ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้นา การพัฒนาบุคลิกภาพ การเปิดโลกทัศน์สู่ประชาคมนานาชาติ ทักษะทางการสื่อสาร ภาษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะมนุษยสัมพันธ์
3.3 กิจกรรมสร้างเสริมความรัก ความสามัคคี ความภาคภูมิใจในสถาบัน
3.4 กิจกรรมสร้างเสริม ความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม ความเป็นประชาธิปไตย การอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้
ความหลากหลายและความแตกต่างทางเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา วัฒนธ รรม การอนุรักษ์มรดกทางศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และประเพณีที่ดีงาม
3.5 กิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งกิจกรรมสร้างเสริสุนทรียภาพ การดนตรี
และนันทนาการ
หมายเหตุ ทุกกิจกรรมต้องมีระยะเวลาดาเนินการไม่ต่ากว่า 3 ชั่วโมง จึงจะนับเป็น 1 กิจกรรม

ข้อยกเว้นและการปรับลดการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นกรณีพิเศษ
1. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอน หรือปริญญาตรีพิเศษอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลา
ที่ศึกษา จานวนไม่น้อยกว่า 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมบังคับ 2 กิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก 2 กิจกรรม และกิจกรรมเลือกเข้า
ร่วมไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม
2. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคสมทบ ที่เป็นข้าราชการ ตารวจ ทหาร นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีสาขาอื่นเข้ามาศึกษาต่อ และนักศึกษาพิการ ทุพพลภาพ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมบังคับ แต่ได้รับยกเว้นการเข้าร่วมกิจกรรม
บังคับเลือกและกิจกรรมเลือกเข้าร่วมตามเกณฑ์ โดยมีสิทธิ์เข้าร่วมทุกกิจกรรมที่ต้องการ เพื่อขอใบรับรองประสบการณ์
3. นักศึกษาที่มีตาแหน่งและสถานภาพในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ได้รับการปรับลดและสิทธิยกเว้นการเข้าร่วม
กิจกรรม ดังต่อไปนี้
3.1 นายกองค์การนักศึกษา / นายกสโมสรนักศึ กษา ได้รับการยกเว้นเข้าร่วมกิจกรรม ประเภทกิจกรรมเลือกเข้า
ร่วม 5 กิจกรรม
3.2 ประธานชมรมในสังกัดองค์การ / สโมสรนักศึกษา ประธานคณะกรรมการดาเนินงานกิจกรรมระหว่าง
สถาบันที่มีระยะการปฏิบัติงาน 1 ปี ได้รับการยกเว้นเข้าร่วมกิจกรรมประเภทกิจกรรมเลือกเข้าร่วม 4 กิจกรรม
3.3 คณะกรรมการองค์การนักศึกษา / คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา / คณะกรรมการชมรมในสังกัดองค์การและ
สโมสรนักศึกษา / คณะกรรมการดาเนินงานกิจกรรมระหว่างสถาบันที่มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ปี ได้รับการยกเว้นเข้าร่วม
กิจกรรมประเภทกิจกรรมเลือกเข้าร่วม 3 กิจกรรม
3.4 นักศึกษาที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย / วิทยาเขต / คณะ และ นักศึกษาดีเด่นด้านต่างๆ ที่ได้รับการรับรอง
จากหน่วยงานกิจการนักศึกษาที่สังกัด ได้รับการยกเว้นเข้าร่วมกิจกรรมประเภทกิจกรรมเลือก 2 กิจกรรม
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แนวปฏิบัติในการบันทึก สาหรับผู้ลงนามรับรอง
1. กรรมการบริหารองค์การ / สโมสรนักศึกษา หรือชมรม ให้อาจารย์
ที่ปรึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองในสมุดบันทึกกิจกรรม
2. กรรมการนักศึกษาระดับสาขาวิชา ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ตรวจ
สอบหลักฐานและลงนามรับรองในสมุดบันทึกกิจกรรม
3. ตัวแทนของคณะฯ ในการทากิจกรรมภายนอก ให้รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองในสมุดบันทึกกิจกรรม
4. นักศึกษาทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
หรือ หน่วยงานต่างๆ ให้นาหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมไปให้ อาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการ / กิจกรรม หรือเจ้าหน้าที่บุคลากรในฝ่ายรับผิดชอบ
กิจกรรมนั้นๆ เป็นผู้ตรวจสอบหลักฐานการเข้าร่ว มกิจกรรม และลงนาม
รับรองในสมุดบันทึกกิจกรรม
5. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการลงนามรับรอง การเข้าร่วมกิจกรรม
ให้ รองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือหัวหน้าหน่วยงานกิจกรรมที่
นักศึกษาสังกัด เป็นผู้พิจารณาตัดสิน

