
งานบริการต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับนักศึกษา 
การเก็บช่ัวโมงกิจกรรม (ทรานสคริปต์กิจกรรม) 

กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า 



ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า 

LINE ID : yutthapoom.s5335 
โทรศัพท์ : 081–904-6003 

บริการตา่งๆ อันเกีย่วข้องกบันกัศกึษา 

อาจารย์วัชรพงษ์  สูงปานเขา 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

LINE ID : gotz21 
โทรศัพท์ : 081-775-8564 



นางประดิษฐา  นาครักษา 
ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
โทรศัพท์ : 085-484-5933  

ดูแลนักศึกษาในเรื่องตา่งๆ  ต่อไปนี้ 
- จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา 
- ใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสร ชมรม หรือ 
  คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาอืน่ๆ 
- เพชรราชมงคลพระนคร 
- บริการให้ค าปรึกษาและการแนะแนว 
- ทุนการศึกษา 
- การขอผ่อนผนัเข้ารับราชการทหารและวิชาทหาร 
- กีฬาภายใน กีฬาภายนอก 
- กิจการพิเศษ 
- งานพระราชทานปรญิญาบัตร 
- ศิษย์เก่าสัมพันธ ์
- บริการวิชาการและอบรมนักศกึษาสู่วิชาชีพ 
- งานวินัยนักศึกษา 

บริการตา่งๆ อันเกีย่วข้องกบันกัศกึษา 



งานกองพัฒนานกัศกึษา ที่เกี่ยวข้องกบันกัศกึษา 

งานสวสัดกิารและการบรกิารนกัศกึษา 
- กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
- ทุนการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
- บริการนักศึกษาในด้านต่างๆ 
- ห้องพยาบาล / การรักษาพยาบาล 
- ร้านค้าสวัสดิการ 
- ผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร 
- นักศึกษาวิชาทหาร 
- ประกันสุขภาพนักศึกษา 

นางสาวสโรชา  หัตถกรรม 
หัวหน้างานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา 

สายด่วน 026653777 ต่อ 6961 

สอบถามข้อมูลเพิม่เติมโปรดติดต่อ กองพัฒนานกัศึกษา ส านักงานอธิการบดี ชั้น 2 



งานกองพัฒนานกัศกึษา ที่เกี่ยวข้องกบันกัศกึษา 

งานแนะแนวการศกึษาและอาชพี 
- จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 
- จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
- จัดกิจกรรมราชมงคลนัดพบสถานประกอบการ 
- จัดกิจกรรมตามที่ได้รบัมอบหมาย 
- งานแนะแนวการศึกษา 
- งานให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
- บริการสารสนเทศด้านการศกึษาและอาชีพ 
- ติดตามผูส้ าเรจ็การศึกษา 
- บริการวิชาการและอบรมพฒันานักศึกษา 

นางสาวมัลลิกา วีระสัย 
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
สายด่วน 026653777 ต่อ 6964 

สอบถามข้อมูลเพิม่เติมโปรดติดต่อ กองพัฒนานกัศึกษา ส านักงานอธิการบดี ชั้น 2 



งานกองพัฒนานกัศกึษา ที่เกี่ยวข้องกบันกัศกึษา 

งานกิจกรรมนกัศกึษา 
- จัดกิจกรรม และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ส าหรับนักศึกษา 
- สภานักศึกษา 
- องค์การนักศึกษา 
- สโมสรนักศึกษา 
- ชมรมในสังกัดองคก์ารนักศึกษา 
- งบประมาณในการท ากิจกรรมกับนักศึกษา 
- สวัสดิการให้กับนักศึกษา ในเรื่อง เจ็บป่วย งานศพ ฯลฯ 
- ประสานงานกับหน่วยงานอืน่ๆ ที่มีความประสงคใ์ห้ช่วยในเรื่องการจัดกิจกรรม 

นายธีรพล  ชมชื่น 
หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา 

สายด่วน 026653777 ต่อ 6508 

สอบถามข้อมูลเพิม่เติมโปรดติดต่อ กองพัฒนานกัศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 



งานกองพัฒนานกัศกึษา ที่เกี่ยวข้องกบันกัศกึษา 

งานสง่เสรมิศกัยภาพและวนิยันกัศกึษา 
- ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ เกี่ยวกับวินัยนักศึกษา 
- รับเรื่องร้องเรยีน ร้องทุกข์ ของนักศึกษา 
- สืบสวน สอบสวน ให้ความยุติธรรมแก่นักศึกษา 
- พัฒนาวินัยและคุณลักษณะพึงประสงค ์
- เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต 
- เปิดโลกทัศน์พัฒนาประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 
- โครงการเพชรราชมงคลพระนคร 
- กิจกรรมอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นางสาวมงคลรัตน์ ก้อนเครือ 
หัวหน้างานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา 

สายด่วน 026653777 ต่อ 6507 

สอบถามข้อมูลเพิม่เติมโปรดติดต่อ กองพัฒนานกัศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 



งานกองพัฒนานกัศกึษา ที่เกี่ยวข้องกบันกัศกึษา 

งานกีฬา 
- โควตานักกีฬา (ทุกประเภท) 
- กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
- กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย 
- กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (9 คณะ) 
- การแข่งขันกีฬาอื่นๆ ทั้งภายใน และภายนอก 
- งานเฉพาะกิจ เช่น พิธีพระราชทานปริญญาบตัร 

นายนเรศ ภูคะฮาต 
หัวหน้างานกีฬา 
สายด่วน 026653777 ต่อ 6963 

สอบถามข้อมูลเพิม่เติมโปรดติดต่อ กองพัฒนานกัศึกษา ส านักงานอธิการบดี ชั้น 2 



งานกองพัฒนานกัศกึษา ที่เกี่ยวข้องกบันกัศกึษา 

งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนกัศึกษา 
- บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศกึษาจนจบการศึกษา 
- ใช้ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม (Activity Transcript) เป็นระบบหลัก 
   ตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรม และดูทรานสคริปตก์ิจกรรมจ าลองได้ท่ี 
   http://activity.rmutp.ac.th 
- ระบบ Activity Code (AT Code) ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมดว้ยตนเอง 
   ผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต ที่ http://at.rmutp.ac.th 
- ระบบ Activity Register System (ARS) นับเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม  
- ออกใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- ก าหนดเกณฑ์และพิจารณาชั่วโมงในการท ากิจกรรมตา่งๆ 
- ดูแลงานกิจการพิเศษต่างๆ เช่น งานนโยบายรัฐบาล งานระดับประเทศ 
   ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และงานท่ีผู้บริหารมอบหมาย เป็นต้น 

ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ 
หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา 

สายด่วน 0957419288 หรือ 026653777 ต่อ 6323 
สอบถามข้อมูลเพิม่เติมโปรดติดต่อ กองพัฒนานกัศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 



กิจกรรมเสริมหลักสูตร คืออะไร? 

• กิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
• หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายนอก เป็น

ผู้ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ 
• เพื่อเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมให้

นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้เป็นคนเก่งและ    
คนดี ผ่านการท ากิจกรรมต่างๆ ที่ครอบคลุมการพัฒนาด้านวิชาการและ
วิชาชีพ ด้านกีฬาและนันทนาการ ด้านการบ าเพ็ญประโยชน์ หรือ      
รักษาสิ่งแวดล้อม ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และด้านอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 



ลิงค์  https://goo.gl/mvBXoN    และ    http://std.offpre.rmutp.ac.th/ 
เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา >>> ดาวน์โหลดเอกสาร 

ประกาศมหาวิทยาลัย 
เรื่อง ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 



คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ท าไมต้องท ากิจกรรมในมหาวิทยาลยั? 

1. มีวินัย ซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว วิชาชีพ สังคม และประเทศชาติ 
2. มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถปฏิบัติงานใน 
    สาขาวิชาชีพในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
3. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และริเริ่มสร้างสรรค์โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ 
    ของตนในการแก้ไขปัญหาการท างานได้ 
4. มีความสามารถในการปรับตัว การท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น า มีการวางแผนการเรียนรู้ 
    ด้วยตนเอง 
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาและทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ตลอดจนสามารถ 
    ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน 



วิชาการและวิชาชีพ 
(Academic and Vocational Activities) 

กีฬาและนันทนาการ 
(Sport and Recreation Activities) 

บ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
(Social or Environment Activities) 

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
(Morality Activities) 

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
(Art and Cultural Activities) 

กิจกรรมมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมพัฒนา 
นักศึกษาสู่การเป็น 
บัณฑิตพึงประสงค ์



วิชาการและวิชาชีพ 
(Academic and Vocational Activities) 

กีฬาและนันทนาการ 
(Sport and Recreation Activities) 

บ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
(Social or Environment Activities) 

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
(Morality Activities) 

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
(Art and Cultural Activities) 

กิจกรรม 5 ด้าน เป็นอย่างไร? 

ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความเชี่ยวชาญในทักษะด้านต่างๆ ท้ังเชิงความคิด
สร้างสรรค์ และการปฏิบัติด้านอาชีพ เช่น การฝึกอบรม/ปฏิบัติการ สัมมนาเชิง
วิชาการ แข่งขันทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นต้น 

ส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง สร้างความสามัคคีระหว่างกัน เช่น 
กีฬาราชมงคล กีฬามหาวิทยาลัย กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ ฝึกอบรมเกี่ยวกับสุขภาพ 
อบรมกิจกรรมทางนันทนาการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ เป็นต้น 

ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการบ าเพ็ญประโยชน์ และรักษาส่ิงแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย สร้างสรรค์สังคม สร้างเสริมจิตอาสา จิตสาธารณะ เช่น     
ค่ายอาสาพัฒนาชนบท บริจาคโลหิต อนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นต้น 

ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม มีความซื่อสัตย์    
ความกตัญญูกตเวที ฯลฯ เช่น วันพ่อ วันแม่ พิธีไหว้ครู อบรมธรรมะ เป็นต้น 

ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม รู้จักศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีส าคัญต่างๆ ของไทย ตลอดจนการแลกเปลี่ยน
ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามไปยังบุคคลอื่นๆนอกสถาบัน เช่น สงกรานต์ 
ถวายเทียนพรรษา กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม/ศาสนา  แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
เป็นต้น 



กิจกรรมมหาวิทยาลัย 

 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
 บายศรีสู่ขวัญมหาวิทยาลัย 
 รับน้องอย่างสร้างสรรค์ 
 พิธีไหว้ครู 
 ปัจฉิมนิเทศ 
 นัดพบสถานประกอบการ 
 เลือกตั้ง สภา/องค์การ/สโมสร 
 วันสถาปนามหาวิทยาลัยหรือคณะ 
 กิจกรรมอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัย หรือ หน่วยงานจัดขึ้น ฯลฯ 

ตัวอย่างกิจกรรม ป.ตรี 4-5 ปี 
ไม่น้อยกวา่ 10 กิจกรรม 
ไม่น้อยกวา่ 40 ชม.  

ป.ตรี เทียบโอน 2-3 ป ี
ไม่น้อยกวา่ 5 กิจกรรม 
ไม่น้อยกวา่ 15 ชม.  

ป.ตรี ภาคสมทบ หรือศนูยน์อกที่ตัง้ 
3 กิจกรรม  



กิจกรรมมหาวทิยาลัย (บังคับแกน)  
กิจกรรมละ 3 ชั่วโมง 

1. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย 
2. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะ 
3. รับน้อง – บายศรีสู่ขวัญของมหาวิทยาลัย 
4. รับน้อง – บายศรีสู่ขวัญของคณะ 
5. ไหว้ครูของมหาวิทยาลัย 
6. ไหว้ครูของคณะที่สังกัด 
7. ปัจฉิมนิเทศของมหาวิทยาลัย 
8. ปัจฉิมนิเทศของคณะที่สังกัด 
9. ราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ 
10. วันสถาปนามหาวิทยาลัย 

น.ศ. หลักสูตร 4-5 ปีทุกคน 
ต้องเข้ารว่มทุกกิจกรรม 

น.ศ. หลักสูตร 2-3 ปีทุกคน 
เลือกเขา้ 5 กิจกรรม 15 ชั่วโมงฯ 

น.ศ. หลักสตูร สมทบ นอกศูนยท์ี่ตัง้ 
เลือกเขา้ 3 กิจกรรม ไม่นับชัว่โมงฯ 

1. ปฐมนเิทศ มหาวิทยาลยั/คณะ 
2. รับนอ้ง – บายศรฯี มหาวิทยาลยั/คณะ 
3. ปัจฉมินิเทศ มหาวทิยาลยั/คณะ 



กิจกรรมมหาวทิยาลัย (บังคับเลอืก)  
กิจกรรมละ 3 ชั่วโมง 
1. วันอาภากร 19 ธ.ค. (บริหารธุรกิจ) 
2. วันรพีร าลึก 7 ส.ค. (กองศิลปวัฒนธรรม) 
3. วันปิยมหาราช 23 ต.ค. (กองพัฒนานักศึกษา) 
4. วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. (กองศิลปวัฒนธรรม/คณะ) 
5. วันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธ.ค. (กองศิลปวัฒนธรรม/คณะ) 
6. กิจกรรมพิเศษที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
7. การเลือกตั้ง องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา  
    (อย่างน้อย 4 ปี เลือก 1 ครั้ง) / (กองพัฒนานักศึกษา) 
8. การเลือกตั้ง สโมสรนักศึกษา 
    (อย่างน้อย 4 ปี เลือก 1 ครั้ง) / (คณะท่ีสังกัด) 
9. วันเอดส์โลก 1 ธ.ค. (กองพัฒนานักศึกษา) 
10.วันเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 19 พ.ค. 
     (คณะศิลปศาสตร์) 
11.วันประสูติกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ 21 ต.ค. (กองศิลปวัฒนธรรม) 
 

น.ศ. หลักสตูร 4-5 ปี 
เลือกเขา้ 4 กิจกรรม 
หรือมากกว่านัน้ 

น.ศ. หลักสตูร 2-3 ปีทุกคน 
เลือกเขา้ตามความสมคัรใจ 
หรือตามที่คณะจดัสรร 

น.ศ. หลักสตูร สมทบ นอกศูนยท์ี่ตัง้ 
เลือกเขา้ ตามความสมคัรใจ 
หรือตามทีค่ณะจดัสรร 



กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค ์

          กิจกรรมที่มุ่ งส่ ง เสริมให้นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มี
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ บั ณ ฑิ ต พึ ง ป ร ะ ส ง ค์  (Idea 
Graduates)อันได้แก่ มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ 
มี ทั กษะ ในกา รป ระกอบอาชี พ  รู้ จั ก ใ ช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีทักษะในการสื่อสาร 
มี วุฒิ ภ าวะทางสั ง คม  และมี ทั กษะด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนักศึกษา
จ าเป็นต้องเข้าร่วมให้ครบตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด แต่ทั้ งนี้ นั กศึ กษาสามารถ เลื อก
กิจกรรมที่ เข้าร่วมได้  โดยมหาวิทยาลัยได้
ก าหนดกิจกรรมไว้ 5 ด้าน  

วิชาการและวิชาชีพ 

กีฬาและนันทนาการ 

บ าเพ็ญประโยชน์ 
หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

จริยธรรม คุณธรรม 

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

1 
2 
3 
4 
5 



ป.ตรี 4–5 ปี 
ครบ 5 ด้าน 

ไม่น้อยกวา่ 20 กิจกรรม 
ไม่น้อยกวา่ 80 ชม.  

ป.ตรีเทยีบโอน 2-3 ปี 
ครบ 3 ด้าน 

ไม่น้อยกวา่ 7 กิจกรรม 
ไม่น้อยกวา่ 25 ชม.  

ป.ตรี ภาคสมทบ 
หรือศนูยน์อกทีต่ั้ง  

ไม่บงัคบั 
แต่ควรท ากจิกรรม 

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค ์

ตัวอย่างกิจกรรม 
 กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในสังกัด เช่น 

 สภา / ส านัก / สถาบัน / กอง / ศูนย์ / คณะ / สาขา / แขนงวิชา / ฯลฯ 
 สภานักศึกษา / องค์การนักศึกษา / สโมสรนักศึกษา / ชมรมนักศึกษา 

 กิจกรรมที่จัดขึ้นจากหน่วยงานอื่นผ่านมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในสังกัด เช่น 
 หน่วยงานราชการ กระทรวง กรม ส านัก มูลนิธิ ชมรม สถาบัน ฯลฯ 
 หน่วยงานเอกชนต่างๆ ฯลฯ 



การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

หลักสูตร 4 – 5 ปี ภาคปกต ิ
 
 
 

 ต้องเข้าร่วมกิจกรรม จ านวนไม่น้อยกว่า 30 กิจกรรม 
 ต้องมีจ านวนชั่วโมงกิจกรรมรวม ไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง ตลอด

หลักสูตรการศึกษา 
 กิจกรรมมหาวิทยาลัยต้องเข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม 

ชั่วโมงไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง 
 บังคับแกน 10 กิจกรรม ได้รับ 30 ชั่วโมงกิจกรรม 
 บังคับเลือก ได้รับ 10 ชั่วโมงกิจกรรม 

 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ต้องเข้าร่วม 
ครบทั้ง 5 ด้าน ไม่น้อยกว่า 20 กิจกรรม ชั่วโมงกิจกรรมไม่น้อย
กว่า 80 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตรการศึกษา 



นักศึกษาระดับปริญญาตร ี
หลักสูตรเทียบโอน 2- 3 ปี ภาคปกติ 

 
 

 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนไม่น้อยกว่า 12 กิจกรรม 
 ต้องมีจ านวนชั่วโมงกิจกรรมรวม ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง 
 กิจกรรมมหาวิทยาลัยต้องเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม 

ชั่วโมงไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง 
 บังคับแกนเลือกเข้า 5 กิจกรรม ได้รับ 15 ชั่วโมงกิจกรรม 
 บังคับเลือก ตามความสมัครใจ 

 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ต้อง
เข้าร่วม อย่างน้อย 3 ด้าน ไม่น้อยกว่า 7 กิจกรรม ชั่วโมง
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 25 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตรการศึกษา 

การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 



นักศึกษาระดับปริญญาตร ี
ภาคสมทบ หรือนอกศูนย์ที่ตั้ง 

 
 

 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
จ านวน 3 กิจกรรม ตลอดหลักสูตรการศึกษา โดย
เลือกจากกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
 ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัย หรือ คณะที่สังกัด 
 ไหว้ครูมหาวิทยาลัย หรือ คณะที่สังกัด 
 ปัจฉิมนิเทศมหาวิทยาลัย หรือ คณะที่สังกัด 

การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 



สรุปโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 กิจกรรม 
เสริมหลักสูตร 

หลักสูตร 4 – 5 ปี 
ภาคปกติ 

หลักสูตรเทียบโอน 2 – 3 ปี 
ภาคปกติ  

หลักสูตรภาคสมทบ 
หรือศูนย์นอกที่ตั้ง 

เข้าร่วมกิจกรรม
ตลอดหลักสูตร 

จ านวน 
กิจกรรม 

จ านวน 
ชั่วโมงกิจกรรม 

จ านวน 
กิจกรรม 

จ านวน 
ชั่วโมงกิจกรรม 

จ านวน 
กิจกรรม 

จ านวน 
ชั่วโมง

กิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า 
30 กิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า 
120 ชั่วโมง 

ไม่น้อยกว่า 
12 กิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า 
40 ชั่วโมง 

3 กิจกรรม - 

1. กิจกรรม
มหาวิทยาลัย 

ไม่น้อยกว่า 
10 กิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า 
40 ชั่วโมง 

ไม่น้อยกว่า 
5 กิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า 
15 ชั่วโมง 

ต้องเข้าร่วม 
3 กิจกรรม 

- 
(บังคับแกน/เลือก) (บังคับแกน) 

2. กิจกรรมพัฒนา 
นักศึกษาสูก่ารเป็น 
บัณฑิตพึงประสงค์ 

ครบ 5 ด้าน 
และไม่น้อยกว่า 

20 กิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า 
80 ชั่วโมง 

อย่างน้อย 3 
ด้าน และไม่
น้อยกว่า 7 
กิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า 
25 ชั่วโมง 

- - 



Notebook 

PC 

TAB 
M 

ช่องทางการเข้าใช้บริการระบบทรานสคริปต์กิจกรรม 



activity.rmutp.ac.th 

กรอกรหัส 

เข้าระบบ 

อ.ท่ีปรึกษา ตรวจสอบช่ัวโมงกิจกรรมของนักศึกษา 

advisor 
advisor2016@rmutp 



เลือกคณะและสาขา 



ผ่าน/ไม่ผ่าน 
(ดูตามเกณฑ์) 

ตัวอย่าง! หลักสูตร 4-5 ปี (120 ชม. 30 กิจกรรม) 
นักศึกษาจะต้องท าให้ครบภายในปี 3 เนื่องจากปี 4 จะต้องฝึกงานสหกิจ 

และซ่อมเสริมกิจกรรมให้ครบ นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เขียน 
ใบค าร้องขอทรานสคริปต์กิจกรรมในช่วงเดือน เมษายน 

ปี 3  รหัส 57    120 ชม. 30 กิจกรรม 
ปี 2  รหัส 58    80 ชม.   20 กิจกรรม 
ปี 1  รหัส 59    40 ชม.   10 กิจกรรม 



ช่องทางลงทะเบียนรับชั่วโมงกิจกรรมส าหรบั
นักศึกษา 

1. ระบบ Student Activity 
Information System 
(ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม) 
- เป็นระบบหลักที่ช่วยบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาตลอดระยะเวลาที่เข้าศึกษาในหลักสูตร จนส าเร็จ
การศึกษา 
- นักศึกษาสามารถตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรมด้วยตนเองได้ใน
หน้าล็อคอินของนักศึกษา พร้อมจ าลองใบแสดงผลการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรพร้อมรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ทั้งยังสามารถจองการเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
- อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรมของ
นักศึกษาในหน้าสรุปรายงาน และสามารถดูข้อมูลการเข้าร่วม
ของนักศึกษารายบุคคลได้ พร้อมพิมพ์ใบรายชื่อและบาร์โค้ด
ส าหรับเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
- ด าเนินการลงข้อมูลโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะและบุคลากร
ของงานระบบสารสนเทศเพ่ือกิจการนักศึกษา กพศ. 



activity.rmutp.ac.th 

การเข้าใช้บริการของนักศึกษา 

กรอกรหัส 

เข้าระบบ 



นักศึกษาสามารถเข้าตรวจสอบ 
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของตนเอง 

และเมื่อคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
สามารถยื่นค าร้องขอรับใบรับรองผล 
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ภายในเดือน “เมษายน” ในปีนั้นๆ 

ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษาที่ตนเองสังกัด 

ขั้นตอนการขอ 

1.ตรวจสอบว่าผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมฯ 
2.เขียนค าร้องแนบรูปถ่ายชุดครุย 1 นิ้ว 2 ใบ 
3.ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะลงนามรับรอง 
4.ช าระเงินฉบับละ 50 บาท ที่งานการเงินคณะ 
5.รอรับเอกสารที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ 



จ าลองใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 



ระบบ AT CODE : http://at.rmutp.ac.th 

เป็นระบบลงทะเบียนรับชั่วโมงกิจกรรมด้วยตนเองแบบออนไลน์
ผ่านอินเตอร์เน็ต ด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ 

ระบบอินเตอร์เน็ตได้ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ฯลฯ 



รหัสกิจกรรม รหัส AT CODE 

เลขก ากบัโคด้ วันหมดอายุ 



ระบบ Activity Register System (ARS) 

เป็นระบบบันทึกชั่วโมงกิจกรรมของนักศึกษาผ่านโปรแกรมระบบฯ เพื่อใช้ค านวณหาชั่วโมงกิจกรรมรวม 
ใช้ในกิจกรรมที่มีการลงทะเบียนเข้า และ ออก ตามเวลาจริง 



เว็บไซตท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบันกัศกึษา 

1.เว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://rmutp.ac.th 
2.เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://std.offpre.rmutp.ac.th 
3.ระบบบันทึกชั่วโมงกิจกรรม (ทรานสคริปต์กิจกรรม) 
   http://activity.rmutp.ac.th 
4.ระบบบันทึกชั่วโมงกิจกรรม At Code http://at.rmutp.ac.th 
5.แฟนเพจ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า 
https://www.facebook.com/student.affairs.rmutp/ 
6.แฟนเพจ งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา 
https://www.facebook.com/saisrmutp 
 

http://rmutp.ac.th/
http://std.offpre.rmutp.ac.th/
http://activity.rmutp.ac.th/
http://at.rmutp.ac.th/
https://www.facebook.com/student.affairs.rmutp/
https://www.facebook.com/student.affairs.rmutp/
https://www.facebook.com/saisrmutp
https://www.facebook.com/saisrmutp


เว็บไซตท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบันกัศกึษา 






