
กิจกรรมให้ความรู้สูช่ั่วโมงกจิกรรม

2. เรื่องท่ีควรรู ้กับการเขา้รว่มกจิกรรมท่ีถกูต้อง ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจ าปีการศกึษา 2563



ปัญหา และอุปสรรคในการเขา้รว่มกจิกรรม
นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตลอดระยะเวลาที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปี

ที่ 1 – 4  เนื่องจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จะต้องท าเรื่องขอจบการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีที่จะจบ
การศึกษา  และจะมีหนังสือจากส านักงานส่งเสริมงานทะเบียน (สวท.) ให้ทางคณะด าเนินการตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (ชั่วโมงกิจกรรมของนักศึกษา) ว่าเพราะสามารถเหตุใด และฝ่ายกิจการ
นักศึกษา โดยผู้รับผิดชอบทรานสคริปต์กิจกรรม จะด าเนินการติดต่อประสานกับนักศึกษา เพ่ือท าการ
สอบถามการร่วมกิจกรรม ถ้านักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมจริง ให้น าหลักฐานการเข้าร่วมมาแสดง หรือ
ด าเนินการซ่อมแซมกิจกรรมที่นักศึกษาไม่ได้เข้าร่วม และเม่ือนักศึกษาด าเนินการแล้วเสร็จ ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา (ทรานสคริปต์กิจกรรม) จะได้น าส่งข้อมูลให้กับกองพัฒนานักศึกษาด าเนินการปรับปรุงระบบ ให้
ครบถามที่มหาวิทยาลัยทันก าหนดการข้ึนทะเบียนบัณฑิต และส่งข้อมูลที่อัฟเดตให้กับงานทะเบียนของ
คณะ เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



1. หน้าที่และความรับผิดชอบในการเข้าร่วมกิจกรรม
1. ใช้เวลาว่างจากการศึกษาด้านวิชาการอย่างมีคุณภาพ โดยเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ตามความสนใจและความถนัด เช่น กิจกรรมด้านกีฬา บ าเพ็ญประโยชน์หรือศิลปวัฒนธรรม 
ฯลฯ เพ่ือฝึกฝนทักษะทางสังคม และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการท างาน
2. เข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวม ทั้งของมหาวิทยาลัยและของคณะที่นักศึกษาสังกัด
3. ให้ความสนใจ ใฝ่รู้ หาแนวทางเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการร่วมกับคณาจารย์อยู่เสมอ
4. ประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย มี
คุณธรรม จริยธรรม



ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
เรื่อง ก าหนดใหน้กัศกึษาเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร พ.ศ.2562

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
Rajamangala Univesity of Technology Phra Nakhon

กิจกรรมบัณฑิตพ่ึงประสงค์
นักศึกษาระดบัปรญิญาตร ีหลักสตูร 4-5 ปี

ด้านบ าเพ็ญประโยชน์
หรือรกัษาสิง่แวดลอ้ม

อย่างน้อย

2
กิจกรรม

6
ชั่วโมง

อย่างนอ้ย

2
กิจกรรม

6
ชั่วโมง

ด้านวชิาการ
และวิชาชพี อย่างนอ้ย

2
กิจกรรม

6
ชั่วโมง

ด้านอนุรกัษ์
ศิลปวฒันธรรม

อย่างนอ้ย

2
กิจกรรม

6
ชั่วโมง

ด้านกฬีา
และนันทนาการ

อย่างนอ้ย

2
กิจกรรม

6
ชั่วโมง

ด้านเสรมิสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม

10
กิจกรรม

30
ชั่วโมง

กิจกรรมบณัฑิตพ่ึงประสงค์
(5 ด้าน/ของคณะ)

2. เรื่องท่ีควรรู ้กับการเขา้รว่มกจิกรรมท่ีถกูตอ้ง ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด



อย่างน้อย 
2

กิจกรรม
6

ช่ัวโมง

ด้านวิชาการและวิชาชพี
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่(ส าหรบันักศึกษาชัน้ปีท่ี 1)
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (ส าหรบันักศึกษาชัน้ปีท่ี 4)
- โครงการ/กิจรรมของคณะ และสาขาวชิา
- ฯลฯ

10
กิจกรรม

30
ชั่วโมง

กิจกรรมบณัฑิตพ่ึงประสงค์

(5 ด้าน/ของคณะ)



อย่างน้อย 
2

กิจกรรม
6

ช่ัวโมง

ด้านกฬีาและนันทนาการ

- กิจกรรมสานสัมพันธน้์องพ่ี (รับน้อง) คณะ

- กิจกรรมซ้อมเชยีร ์(คณะ)

- โครงการ/กจิรรมของคณะ และสาขาวชิา
- ฯลฯ



ด้านบ าเพ็ญประโยชน์
หรือรกัษาส่ิงแวดลอ้ม

อย่างน้อย 
2

กิจกรรม
6

ช่ัวโมง

- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยขน์ เน่ืองในวนัแมแ่หง่ชาติ
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เน่ืองวนัพ่อแหง่ชาติ 
- โครงการศิลปวฒันธรรม 
- โครงการ/กิจรรมของคณะจดั
- ฯลฯ



อย่างน้อย 
2

กิจกรรม
6

ช่ัวโมง

ด้านเสรมิสรา้งคุณธรรม 
จรยิธรรม

- กิจกรรมเลอืกต้ังนายกสโมสรนักศึกษา (คณะ)
- กิจกรรมวนัฉัตรมงคล (คณะ)
- กิจกรรมวนัพืชมงคล (คณะ)
- โครงการ/กจิรรมของคณะ
- ฯลฯ



- กิจกรรไหวค้ร ู(คณะ)
- กิจกรรมวนัวสิาขบชูา (คณะ)
- กิจกรรมท าบญุท่ีคณะจดั
- โครงการ/กจิรรมของคณะ
- ฯลฯ

อย่างน้อย 
2

กิจกรรม
6

ช่ัวโมง

ด้านอนุรกัษ์
ศิลปวัฒนธรรม



มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
Rajamangala Univesity of Technology Phra Nakhon

กิจกรรมมหาวิทยาลยั บังคับ
ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
เรื่อง ก าหนดใหน้กัศกึษาเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร พ.ศ.2562

ปฐมนิเทศ
มหาลัย
คณะฯ 2ครั้ง

ปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาชัน้ปีสดุท้าย

+ JOB FAIR
ราชมงคลพระนครนดัพบสถานประกอบการ

ต้องเขา้รว่มทุกคน

มหาลัย
คณะฯ

3ครั้ง
รับน้อง

2ครั้ง
มหาลัย
คณะฯ

พิธีไหว้ครู

2ครั้ง
มหาลัย
คณะฯ

วันสถาปนาฯ
มหาวทิยาลยั

1ครัง้

มหาลัย
คณะฯ

นักศึกษาระดบัปรญิญาตร ีหลักสตูร 4-5 ปี

10
กิจกรรม

30
ชั่วโมง



มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
Rajamangala Univesity of Technology Phra Nakhon

กิจกรรมมหาวิทยาลยั  บังคับเลือก
ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
เรื่อง ก าหนดใหน้กัศกึษาเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร พ.ศ.2562

นักศึกษาระดบัปรญิญาตร ีหลักสตูร 4-5 ปี

1. วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิด ีศรีสินทรมหาวชริาลงกรณ์มหิสรภูมิพลราชวรางกรู กิติสริสิมบูรณ
อดุลยเดช สยามมินทราธเิบศรร์าชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวิชรเกล้าเจา้อยูหั่ว วันท่ี 28 กรกฏาคม ของทุกปี

2. วันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเดจ็พระนางเจา้สทิุดา  พัชรสธุาพิมลลักษณ พระบรมราชนีิ  วันท่ี 3 มิถุนายน ของทุกปี

3. วันคล้ายวนัพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
(วันพ่อแห่งชาติและวนัชาติ)  วันท่ี 5 ธันวาคม ของทุกปี

4. วันคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันท่ี 13 ตุลาคม ของทุกปี

5. วันเฉลิมพระขนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) 
วันท่ี 12 สิงหาคม ของทุกปี



6. วันคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาจฬุาลงกรณ พระจุลจอมเกล้าเจา้อยูหั่ว (วันปิยมหาราช) วันท่ี 23 ตุลาคมของทุกปี

7. วันคล้ายวนัประสติู พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจา้อาภากรเกยีรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขคอดมศักดิ ์(วันอาภากรร าลึก) 
วันท่ี 19 ธันวาคม ของทุกปี

8. วันคล้ายวนัสิน้พระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจา้อาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ ์(วันอาภากร) 
วันท่ี 19 พฤษภาคม ของทุกปี

10. วันคล้ายวนัสิน้พระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรดีเิรกฤทธิ ์(วันรพีร าลึก)  วันท่ี 7 สิงหาคม ของทุกปี

9. วันคล้ายวนัประสติู  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมหลวงราชบุรดีเิรกฤทธิ ์(วันรพี)  วันท่ี 21 ตุลาคม ของทุกปี

11. การเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา (อย่างน้อย 4 ปี เลือก 1 ครั้ง)

12. การเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาและสภานักศึกษา (อย่างน้อย 4 ปี เลือก 1 ครั้ง)

13. การรณรงค์ป้องกันโรคเอดสใ์นสถานศึกษา (รับเอดสโ์ลก) วันท่ี 1 ธันวาคม ของทุกปี

14. การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (วันต่อต้านยาเสพติดโลก) วันท่ี 26 มิถุนายน ของทุกปี

15. กิจกรรมพิเศษต่างๆ ท่ีมหาวทิยาลัยก าหนดให้จดัขึน้



นักศึกษาคนใดท่ีอยากจะตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรม
นักศึกษาสามารถสแกน QR Code 



ขอบคุณคะ

จบการน าเสนอ


