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เกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
หลักสูตรปริญญาตรี 4-6ปี (18 กิจกรรม)
กิจกรรมที่กาหนดให้นักศึกษาเข้าร่วม
1.กิจกรรมบังคับ (4 กิจกรรม)
1.1 โครงการปฐมนิเทศ (สาหรับนักศึกษาปี 1)
1.2 โครงการร้ อ งเพลงมหาวิ ท ยาลั ย (ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
ปี 1 )
1.3 โครงการไหว้ครู (สาหรับนักศึกษาปี 1 และตัวแทน
นักศึกษา)
1.4 โครงการปัจฉิมนิเทศ (สาหรับนักศึกษา ปี 4)
2.กิจกรรมบังคับเลือก (4 กิจกรรม)
(งานพัฒนานักศึกษาจะกาหนดกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษา)

หลักสูตรปริญญาตรี 2 – 3 ปี (11 กิจกรรม)
กิจกรรมที่กาหนดให้นักศึกษาเข้าร่วม
1.กิจกรรมบังคับ (4 กิจกรรม)
1.1 โครงการปฐมนิเทศ (สาหรับนักศึกษาปี 1)
1.2 โครงการร้องเพลงมหาวิท ยาลั ย (ส าหรับนัก ศึ ก ษา
ปี 1)
1.3 โครงการไหว้ครู (สาหรับนักศึกษาปี 1 และตัวแทน
นักศึกษา)
1.4 โครงการปัจฉิมนิเทศ (สาหรับนักศึกษา ปี 4)
2.กิจกรรมบังคับเลือก (2 กิจกรรม)
(งานพัฒนานักศึกษาจะกาหนดกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษา)

กิจกรรมที่กาหนดให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วม
(10 กิจกรรม ด้านละ 2 กิจกรรม)
(งานพัฒนานักศึกษาจะกาหนดกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษา)
3.กิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (2 กิจกรรม)
4. กิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
(2 กิจกรรม)
5. กิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ (2 กิจกรรม)
6. กิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ (2 กิจกรรม)
7. กิจกรรมด้านทานุบารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม (2 กิจกรรม)

กิจกรรมที่กาหนดให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วม
(5 กิจกรรม ด้านละ 1 กิจกรรม)
(งานพัฒนานักศึกษาจะกาหนดกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษา)
3.กิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (1 กิจกรรม)
4. กิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
(1 กิจกรรม)
5. กิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ (1 กิจกรรม)
6. กิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ (1 กิจกรรม)
7. กิจกรรมด้านทานุบารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม (1 กิจกรรม)

หมายเหตุ
1. นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
1.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4-6 ปี) นักศึกษาต้องเข้าร่วมทั้งหมด 18 กิจกรรม
1.2 หลักสูตรปริญญาตรี (2-3 ปี) นักศึกษาต้องเข้าร่วมทั้งหมด 11 กิจกรรม
2. นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามแผนที่งานพัฒนานักศึกษาระบุเท่านั้น
3. นั กศึกษาต้อ งลงทะเบี ย นการเข้ าร่ว มกิจ กรรมเสริ มหลั กสู ตรดั ง กล่ าว ผ่ านระบบกิจกรรมเสริ ม
หลักสูตร ยกเว้น กิจกรรมบังคับไม่ต้องลงทะเบียนในระบบ
4. ให้นักศึกษาดาเนินการตรวจสอบ ติดตามผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกครั้งหลังจากเข้า
ร่วมกิจกรรม และตรวจสอบผลการเข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดเพื่อลดปัญหา
กิจกรรมตกค้างในชั้นปีสุดท้าย
5. เมื่อสาเร็จการศึกษา นักศึกษาจะได้รับใบแสดงผล หรือ ระเบียนกิจกรรมเสริมหลักสูตร
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การใช้ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร
สาหรับนักศึกษา
1 ลงทะเบียนเข้าร่ วมกิจกรรม สาหรับการลงทะเบียนกิจกรรมประเภทกิจกรรมบังคับเลื อก/เลื อกเข้ าร่ว ม
ส่วนกิจกรรมบังคับนักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนผ่านระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการลงทะเบียนจะเสร็จ
สมบูรณ์เมื่อนักศึกษาทาการยืนยันการลงทะเบียน
2 ผลการลงทะเบียน/เข้าร่วมกิจกรรม แสดงข้อมูลรหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม วันที่ลงทะเบียน ผลการยืนยัน
(จะได้ รั บ การยื น ยั น จากหน่ ว ยงานต้น สั ง กั ด หลั งจากนัก ศึ ก ษาลงทะเบี ยนผ่ า นระบบ) และผลการประเมิน
(จะได้รับการประเมินหลังจากเซ็นชื่อเข้าร่วมกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) ซึ่ง หลังจากลงทะเบียนแล้วนักศึกษา
จะต้องตรวจสอบผลการยืนยันการลงทะเบียน เพื่อยืนยันวาจะได้เขร่วมกิจกรรมนั้นๆหรือไม่ และเมื่อได้เขาร่วม
กิจกรรมนั้นๆแลว ให้ตรวจสอบผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
3 รายงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นรายงานที่มีรูปแบบเหมือนกับทรานสคริป กิจกรรม แต่ไม่สามารถนาไป
เป็นเอกสารอ้างอิงได้ ซึ่งรายงานจะแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งหมดของนักศึกษา เพื่อใช้ใน
การตรวจสอบกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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การใช้ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 1 การเข้าสู่ระบบ

ภาพที่ 1 แสดงหน้าเว็ปไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
(http://trang.rmutsv.ac.th/trang/th)
หมายเลข 1 เลือกนักศึกษาเพื่อเข้าสู่ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ภาพที่ 2 แสดงหน้าเว็ปไซต์เข้าสู่ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร
หมายเลข 1 เลือกระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร
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ภาพที่ 3 แสดงหน้าระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร (http://act.rmutsv.ac.th/index.php)
หมายเลข 1 สาหรับใส่ชื่อเข้าสู่ระบบ (s ตามด้วยรหัสนักศึกษา)
หมายเลข 2 ระบุรหัสผ่านผู้ใช้งาน
หมายเลข 3 เลือกประเภทผู้ใช้งาน (นักศึกษา)
กดปุม่ ลงชื่อเข้าใช้งานที่หมายเลข 4
ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียนกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ภาพที่ 3 แสดงหน้าลงทะเบียนระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร
หมายเลข 1 สาหรับเลือกลงทะเบียนกิจกรรมเสริมหลักสูตร
หมายเลข 2 สาหรับเลือกปีการศึกษาที่เปิดกิจกรรม
หมายเลข 3 สาหรับเลือกวิทยาเขต
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ภาพที่ 4 แสดงหน้าลงทะเบียนระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร
หมายเลข 1 สาหรับเลือกลงทะเบียนกิจกรรมที่มีความประสงค์เข้าร่วม เลือก check box ตามหมายเลข 1
(โดยตรวจสอบข้อมูลก่อนลงทะเบียนประกอบด้วย รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ประเภทกิจกรรม หน่วยงานที่จัด
วันที่เปิดรับ วันที่ดาเนินกิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม เวลาที่ดาเนินกิจกรรม และจานวนที่เปิดรับลงทะเบียน)
หมายเลข 2 การสมัครเขาร่วมกิจกรรมจะเสร็จสมบูรณเมื่อมีการยืนยันการลงทะเบียน โดยคลิกที่ หมายเลข 2
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ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบผลการลงทะเบียน

ฃฃฃ

ภาพที่ 5 แสดงหน้าผลการลงทะเบียน/เข้าร่วมกิจกรรม
หมายเลข 1 ส าหรั บ ตรวจสอบผลการลงทะเบี ยน (โดยตรวจสอบข้ อ มู ล ผลการลงทะเบี ยนประกอบด้ว ย
รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม วันที่ลงทะเบียน ลาดับที่ลงทะเบียน ผลการยืนยัน และผลการประเมิน)
หมายเลข 2 ผลการยืนยัน ทางหน่วยงานต้นสังกัดจะยืนยันให้นักศึกษาก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ตามหมายเลข 2
หมายเลข 3 ผลการประเมิน ทางหน่วยงานต้นสังกัดจะประเมินผลหลังจากนักศึกษาเซ็นชื่อร่วมกิจกรรมนั้นๆ
แล้วตามหมายเลข 3 ซึ่งจะได้รับการบันทึกลงระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร และหากนักศึกษาไม่ผ่านกิจกรรม
จะไม่ได้รับการประเมินผลกิจกรรมจากต้นสังกัด
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ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบผลการเข้าร่วมกิจกรรม

ภาพที่ 6 แสดงหน้ารายงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร
หมายเลข 1 เป็นรายงานที่มีรูปแบบเหมือนกับทรานสคริปกิจกรรม แต่ไม่สามารถนาไปเป็นเอกสารอ้างอิงได้
ซึ่งรายงานจะแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลั กสูตรทั้งหมดของนักศึกษา เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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ขั้นตอนที่ 5 แจ้งปัญหาการใช้ระบบ

ภาพที่ 7 แสดงหน้าแจ้งปัญหาการเข้าร่วมกิจกรรม
** หมายเหตุ การแจ้ งปั ญหาที่เกิดจากระบบนั้นจะเป็นปั ญหาที่เ กิดในกรณีที่ร ะบบท างานผิ ด พลาด หรือ
แสดงผลการทางานไม่ถูกต้อง แต่หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร กรุณาติดต่องานพัฒนานักศึกษา
ในสังกัด (เพื่อความรวดเร็วในการตอบคาถาม)

ขั้นตอนที่ 6 โหลดคู่มือการใช้งาน

ภาพที่ 8 แสดงหน้าโหลดคู่มือการใช้งาน
** หมายเหตุ การใช้งานระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผู้ใช้งานควรศึกษาระเบียบกิจกรรมเสริมหลักสูตร และ
ศึกษาโครงการข้อมูลกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เข้าใจอย่างละเอียด
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ขั้นตอนที่ 7 ตรวจกิจกรรมทั้งหมด

ภาพที่ 9 แสดงหน้ากิจกรรมทั้งหมด
สาหรับแสดงกิจกรรมทั้งหมด ซึ่งสามารถเลือกดูกิจกรรมแต่ละปีการศึกษาได้
ขั้นตอนที่ 8 ข่าวประกาศ

ภาพที่ 10 แสดงหน้าข่าวประกาศ
สาหรับดูข่าวประกาศต่างๆ ซึ่งสามารถเลือกดูได้แต่ละวิทยาเขต

