
โครงสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 
กิจกรรมทีน่ิสิตตองเขารวม ปการศึกษา 2551 (ตั้งแตป 1 – ปสุดทาย) 

 

1. กิจกรรมกําหนดใหเขารวม ไมนอยกวา 7 กิจกรรม ไมนอยกวา 52 หนวยช่ัวโมง ดังนี้ 
 

ลําดับที่ รหัสกิจกรรม กิจกรรม หนวย 
ชั่วโมง 

หลักฐานที่
นิสิต 

ตองเก็บไว 

หนวยงานที่ออกบัตรผาน 
การเขารวมกิจกรรมนิสิต 

หลักฐานที่หนวยงาน
ตอง 

ออกใหนิสิตและจัดเก็บ 
1. 351010010302 โครงการกาวแรกสูบัณฑิตยุคใหม 8 บัตรผานฯ ฝายกิจการนิสิต บัตรผานฯ/ใบเซ็นชื่อ 
2. รหัสของคณะ กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม 3 บัตรผานฯ คณะวิชา บัตรผานฯ/ใบเซ็นชื่อ 
3. 3510400010008 โครงการ Freahy Day & Night 10 บัตรผานฯ อบ.ก. บัตรผานฯ/ใบเซ็นชื่อ 
4. 3510400010007 โครงการวันไหวครู 3 บัตรผานฯ อบ.ก. บัตรผานฯ/ใบเซ็นชื่อ 
5. 3510400010004 โครงการสอนนองรองเพลง 8 บัตรผานฯ อบ.ก. บัตรผานฯ/ใบเซ็นชื่อ 
6. 3510400010012 โครงการกีฬานนทรี 10 บัตรผานฯ อบ.ก. บัตรผานฯ/ใบเซ็นชื่อ 
7. 3510400010014 โครงการกีฬาอุดมศึกษาภาคตะวันออก  

คร้ังที่ 11 
5 บัตรผานฯ อบ.ก. บัตรผานฯ/ใบเซ็นชื่อ 

8. 3510400010004 โครงการสอนนองรองเพลง 8 บัตรผานฯ อบ.ก. บัตรผานฯ/ใบเซ็นชื่อ 
9. 3510400010009 โครงการเปดโลกกิจกรรม 3 บัตรผานฯ อบ.ก. บัตรผานฯ/ใบเซ็นชื่อ 
10. รหัสกําหนดตาม

กิจกรรม 
โครงการอบรมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 3 บัตรผานฯ ฝายกิจการนิสิต บัตรผานฯ/ใบเซ็นชื่อ 

11. 351010010311 โครงการวางพวงมาลาวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3 บัตรผานฯ ฝายกิจการนิสิต บัตรผานฯ/ใบเซ็นชื่อ 

12. 351010010315 โครงการวันสงกรานต ประเพณีกองขาว 5 บัตรผานฯ ฝายกิจการนิสิต บัตรผานฯ/ใบเซ็นชื่อ 
13. 351010010317 โครงการแหเทียนพรรษา 3 บัตรผานฯ ฝายกิจการนิสิต บัตรผานฯ/ใบเซ็นชื่อ 
14. 351010010303 โครงการตั้งแถวรับเสด็จพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร 
3 บัตรผานฯ ฝายกิจการนิสิต บัตรผานฯ/ใบเซ็นชื่อ 

15. 351010010304 โครงการอบรมเรื่อง “การบริหารเวลา” 3 บัตรผานฯ ฝายกิจการนิสิต บัตรผานฯ/ใบเซ็นชื่อ 
16. 351010010305 โครงการอบรมเรื่อง “ความคดิสรางสรรค” 3 บัตรผานฯ ฝายกิจการนิสิต บัตรผานฯ/ใบเซ็นชื่อ 
17. 351010010306 โครงการอบรมเรื่อง “การสรางสมาธิเพื่อการ

เรียนรู” 
3 บัตรผานฯ ฝายกิจการนิสิต บัตรผานฯ/ใบเซ็นชื่อ 

18. 351010010307 โครงการอบรมเรื่อง “เทคนคิ Mind map” 3 บัตรผานฯ ฝายกิจการนิสิต บัตรผานฯ/ใบเซ็นชื่อ 
19. 351010010308 โครงการอบรมเรื่อง “การคิดวิจารณญาณ” 3 บัตรผานฯ ฝายกิจการนิสิต บัตรผานฯ/ใบเซ็นชื่อ 
20. 351010010309 โครงการอบรมเรื่อง “ทักษะการจับประเด็น

และการเขียนรายงาน” 
3 บัตรผานฯ ฝายกิจการนิสิต บัตรผานฯ/ใบเซ็นชื่อ 

21. 351010010310 โครงการอบรมการใชงานระบบ Transcript 
กิจกรรม 

3 บัตรผานฯ ฝายกิจการนิสิต บัตรผานฯ/ใบเซ็นชื่อ 

22. รหัสของคณะ โครงการปจฉิมนิเทศ 3 บัตรผานฯ คณะวิชา บัตรผานฯ/ใบเซ็นชื่อ 

 
 
 

http://www.nisit.kasetsart.org/Webform_Project.aspx?proj_code=350050010007
http://www.nisit.kasetsart.org/Webform_Project.aspx?proj_code=350050010007
http://www.nisit.kasetsart.org/Webform_Project.aspx?proj_code=350010010327
http://www.nisit.kasetsart.org/Webform_Project.aspx?proj_code=350010010327


 
2. กิจกรรมเลือกเขารวม   ไมนอยกวา 8 กิจกรรม จํานวน 48 หนวยช่ัวโมง ดังนี ้
 
ลําดับที่ รหัสกิจกรรม กิจกรรม หนวย 

ชั่วโมง 
หลักฐานที่นิสิต 
ตองเก็บไว 

หนวยงานที่ออกบัตรผาน 
การเขารวมกิจกรรมนิสิต 

หลักฐานที่หนวยงานตอง 
ออกใหนิสิตและจัดเก็บ 

1 กําหนดโดย
หนวยงานผูจัด 

กิจกรรมดานการพัฒนาบุคลิกภาพ 
ไมนอยกวา 2 กิจกรรม 

12 บัตรผานฯ ฝายกิจการนิสิต บัตรผานฯ/ใบเซ็นชื่อ 

2 กําหนดโดย
หนวยงานผูจัด 

กิจกรรมดานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ไมนอยกวา 2 กิจกรรม 

12 บัตรผานฯ ฝายกิจการนิสิต บัตรผานฯ/ใบเซ็นชื่อ 

3 กําหนดโดย
หนวยงานผูจัด 

กิจกรรมดานการพัฒนาทักษะและ 
ความสามารถไมนอยกวา 2 กิจกรรม 

12 บัตรผานฯ ฝายกิจการนิสิต บัตรผานฯ/ใบเซ็นชื่อ 

4 กําหนดโดย
หนวยงานผูจัด 

กิจกรรมดานการพัฒนาสุขภาพ 
ไมนอยกวา 2 กิจกรรม 

12 บัตรผานฯ ฝายกิจการนิสิต บัตรผานฯ/ใบเซ็นชื่อ 

 

หมายเหตุ  :    (รวมทั้งสิ้น 100 หนวยช่ัวโมง) การเทียบคาประสบการณการเขารวมกิจกรรมนิสิต สําหรับโครงการที่จัดโดยองคกรนิสิต การเทียบคาหนวย
ชั่วโมงกิจกรรมสามารถเทียบคาไดมากกวา 1 ดาน (มี 4 ดาน คือดานพัฒนาบุคลิกภาพ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานทักษะและความสามารถ และดานสุขภาพ) โดยดูจากกําหนดการ
ของโครงการนั้น  ๆ ดังนั้นโครงการที่องคกรนิสิตดําเนินการ จะตองแนบกําหนดการมาพรอมกับโครงการดวยทุกคร้ัง การคิดหนวยชั่วโมงใหคิดตามความเปนจริง ยกเวนชวงที่
ไมไดทํากิจกรรม 

  
 
 


