สารบัญ
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยธงและสีประจ�ำมหาวิทยาลัย
ดอกไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัย
พระพุทธรูป  คติธรรมประจ�ำมหาวิทยาลัย และการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ตราสัญลักษณ์กองพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายงานกองพัฒนานักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์
ตราสัญลักษณ์ประจ�ำคณะ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่ส�ำคัญส�ำหรับนักศึกษา
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วยเครื่องหมาย เครื่องแต่งกายนักศึกษา ครุยวิทยฐานะ
และเข็มวิทยาฐานะ พ.ศ.๒๕๕๓
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วยวินัยนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางว่าด้วย ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางเรื่อง หลักเกณฑ์การลงโทษและตัดคะแนนความประพฤติ
นักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เรื่อง ก�ำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาฯ พ.ศ.๒๕๖๒
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตรการองค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐%
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางเรื่อง การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางเรื่องนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางด้านการป้องกันผู้ไม่สูบบุหรี่
และก�ำหนดจัด “เขตสูบบุหรี่”
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เรื่อง การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เรื่อง การตรวจหรือทดสอบ เพื่อคัดกรองหายาเสพติด
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๑
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เรื่อง แผนกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
- กิจกรรมส่วนกลาง
- กิจกรรมหลักนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เรื่อง การด�ำเนินการจัดท�ำ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายนักศึกษา
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เรื่อง วันกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และ แนวปฏิบัติการขอใช้สนามกีฬาและโรงยิมเนเซียม
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง   
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เรื่อง ข้อปฏิบัติการใช้สนามกีฬาฟุตบอล (หญ้าเทียม)
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาและยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕
- ขั้นตอนการขออนุญาตใช้สนามกีฬา
- ขั้นตอนการยืมคืนวัสดุ อุปกรณ์
- ขั้นตอนการยืมคืนวัสดุ อุปกรณ์กีฬา
- ขั้นตอนการขอใบรับรองกิจกรรม
- ขั้นตอนการยื่นเอกสารขอรับเงินสินไหมทดแทนอุบัติเหตุ
คู่มือกิจกรรมนักศึกษา 1
- ขั้นตอนการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง Lampang Rajabhat University
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

สัญลักษณ์เป็นรูปวงรี 2 วง ระหว่างวงรี ส่วนบนเขียนเป็นตัวอักษรภาษาไทยว่า
“มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง” ส่วนล่างเขียนเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า LAMPANG RAJABHAT
UNIVERSITY ภายในวงรีด้านใน มีตราเป็นรูปพระราชลัญจกรประจ�ำพระองค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ รอบวงจักรมีรัศมีมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรชั้น
ตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศแปลความหมายว่าทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน

สีสัญลักษณ์ตรามหาวิทยาลัย มีความหมายดังนี้

สีน�้ำเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก�ำเนิดและพระราชทานนาม
“มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
สีเขียว แทนค่า แหล่งทีต่ งั้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในแหล่งธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีส่ วยงาม
สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
สีส้ม แทนค่า ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ธงและสีประจ�ำมหาวิทยาลัย

สีแดงเลือดหมู และ สีเขียว หมายถึงความกล้าหาญที่จะใช้สติปัญญาและความงอกงาม
แห่งสติปัญญา
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คู่มือกิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

ดอกไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ดอกกาสะลอง

พระพุทธรูปประจ�ำมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
พระพุทธพิทยาจารย์
คติธรรมประจ�ำมหาวิทยาลัย
วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ หมายถึง ล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เป็นหน่วยงานในสังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง จัดการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท
และ ปริญญาเอก
- ระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรการจัดการบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลป
ศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- ระดับปริญญาโท ได้แก่ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรบัญชี
มหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
- ระดับปริญญาเอก ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และ
สาขาวิชาภาษาไทย
โดยมี ๗ คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการ
จั ด การ คณะวิ ท ยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม และ
คณะพยาบาลศาสตร์

คู่มือกิจกรรมนักศึกษา
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กองพัฒนานักศึกษา
ตราสัญลักษณ์

ลักษณะของรูปคน ให้ความรู้สึกขยายตัว เติบโต
แสดงถึงการพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ลักษณะของมือที่รองรับและโอบล้อม แสดงถึง
การดูแลส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ลักษณะของหนังสือ แสดงถึงการพัฒนา
องค์ความรู้การศึกษา

ปรัชญา
เน้นคุณธรรม น�าจิตอาสา พัฒนาบัณฑิตสู่สังคม

วิสัยทัศน์
พัฒนานักศึกษา ให้มีคุณธรรม ตรงกับความต้องการของสังคม

พันธกิจ
๑.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ครอบคลุมตามที่ เกณฑ์ประกันคุณภาพการ
ศึกษาก�าหนด ภายใต้การมีส่วนร่วมของนักศึกษา
๒.ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาให้มคี ณ
ุ ลักษณะตามอัตลักษณ์ และคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์
๓.จัดบริการที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและศิษย์เก่าให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ความคาดหวังของนักศึกษาและศิษย์เก่า
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ฝ่ายงานกองพัฒนานักศึกษา

๑. งานบริหารทั่วไป
๒. งานกิจกรรมและกีฬา
๓. งานแนะแนวและการให้ค�ำปรึกษา
๔. งานบริการและสวัสดิการ
๕. งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
๖. ศูนย์บริการและสนับสนุนนักศึกษาพิการ

หมายเลขโทรศัพท์มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
โทร ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙

โทรศัพท์ภายใน

ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
งานบริหารทั่วไป
งานกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา
งานแนะแนว และงานสวัสดิการฯ
งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
งานพยาบาลฯ และนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันคุณภาพการศึกษา
ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ

๔๑๐๑
๔๑๑๒,๔๑๑๓
๔๑๑๑
๔๑๐๙,๔๑๐๖
๔๑๐๓
๔๑๑๔
๔๑๐๗
๓๘๑๑

เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://snk.lpru.ac.th

คู่มือกิจกรรมนักศึกษา
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ตราสัญลักษณ์ประจ�ำคณะ
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(ส�ำเนา)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา การใช้ครุยวิทยฐานะ
และเข็มวิทยฐานะ
พ.ศ. ๒๕๕๓
....................................................
โดยทีเ่ ป็นการสมควรออกข้อบังคับเกีย่ วกับเครือ่ งแบบ เครือ่ งหมาย และเครือ่ งแต่งกายนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส�ำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจ�ำต�ำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) มาตรา ๖๐ วรรคสาม และมาตรา ๖๒ แห่งพระราช
บัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ในการประชุมครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ข้ อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว่ า “ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล� ำปาง ว่ า ด้ ว ย เครื่ อ งแบบ
เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา การใช้ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค�ำสั่ง ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
“หน่วยงาน” หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานทีม่ ฐี านะเทียบเท่าคณะทีม่ หี น้าทีจ่ ดั การ
ศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�ำปาง
“ภาคปกติ” หมายความว่า หลักสูตรทีส่ ภามหาวิทยาลัยก�ำหนดให้มกี ารเรียนการสอน
โดยศึกษาในระหว่างวันราชการ
“ภาคพิเศษ” หมายความว่า หลักสูตรทีส่ ภามหาวิทยาลัยก�ำหนดให้มกี ารเรียนการสอน
นอกเหนือจากภาคปกติตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
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“เครือ่ งหมายนักศึกษา” หมายความว่า เครือ่ งหมายทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนดให้นกั ศึกษา
หรือบัณฑิตใช้แต่งกายตามข้อบังคับนี้
“บัณฑิต” หมายความว่า ผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ตราสั ญ ลั ก ษณ์ และเครื่ อ งหมายของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ใ ช้ ต ราสั ญ ลั ก ษณ์ ที่ ไ ด้ รั บ
พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข้อ ๖ การจัดท�ำและจ�ำหน่ายตราสัญลักษณ์ และเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย เครื่องหมาย
นักศึกษา และเครือ่ งแต่งกายอันมีเครือ่ งหมายนักศึกษาเป็นรูปหรือสิง่ ประกอบตามข้อบังคับนี้ เป็นสิทธิแต่
เพียงผู้เดียวของมหาวิทยาลัย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
หมวด ๒
เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา
ข้อ ๗ เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปตาม
ข้อบังคับฉบับนี้ ให้ใช้แต่งได้เฉพาะผู้ที่มีฐานะเป็นนักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัย เครื่องแบบ
เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษาของมหาวิทยาลัยใช้       ในโอกาสตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ข้อ ๘ เครื่องหมายนักศึกษาให้มีขนาด และสัดส่วนเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
หน่วยงานอาจก�ำหนดให้มีเครื่องหมายแสดงวิชาชีพเป็นเครื่องแต่งกายของนักศึกษาตามความ
เหมาะสมของวิชาชีพที่นักศึกษานั้นศึกษาอยู่ โดยให้จัดท�ำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ เครื่องแบบ และเครื่องแต่งกายของนักศึกษา เพื่อใช้ในเวลาเรียนปกติ เวลาสอบ และ
ไปติดต่อกับหน่วยงานอื่น ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีดังนี้
(ก) นักศึกษาหญิง
(๑) เสือ้ สีขาวคอเชิต้ แขนสัน้ เหนือข้อศอก ไม่รดั รูป ไม่หลวมเกินไป ไม่มกี ระเป๋า
เสื้อ ไม่มีลวดลายและแนวสาบหลัง เนื้อผ้าหนาไม่บางเกินสมควร ติดกระดุมโลหะสีเงิน มีเครื่องหมาย
นักศึกษา เวลาสวมสอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เห็นสายเข็มขัด กลัดเข็มเครื่องหมายนักศึกษาที่อกด้าน
ซ้าย
(๒) กระโปรงทรงตรง ด้านหลังผ่าป้ายแบบสุภาพสีกรมท่า หรือสีดำ 
� เนือ้ ผ้าหนา
พอสมควรไม่มีลวดลาย ชายกระโปรงผ่าพับซ้อน ความยาวคลุมเข่า ไม่ใช้ผ้ายืดหรือผ้ายีน
(๓) เข็มขัดแบบสุภาพ หนังเรียบ สีด�ำ หัวเข็มขัดมีเครื่องหมายนักศึกษา
(๔) รองเท้าหุ้มส้น สีด�ำ หนังเรียบไม่มีลวดลายทรงสุภาพ
ส�ำหรับนักศึกษาหญิงชั้นปีที่ ๑ ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นทรงสุภาพสีขาว ถุงเท้าสีขาว
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(ข) นักศึกษาชาย
(๑) เสือ้ สีขาว แขนสัน้ เพียงศอก ปลายแขนปล่องตรง ไม่ผา่ ปลายแขน หรือแขน
ยาวถึงข้อมือไม่พับปลายแขน ขนาดเสื้อไม่รัดรูป ไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ผ่าอกโดยตลอด มีสาบเสื้อ
บริเวณที่เป็นรังดุมด้านหน้าตลอดแนว บริเวณด้านหลังมีสาบเสื้อแนวขวางและไม่มีจีบที่คอ มีกระเป๋าเย็บ
ติดอกด้านซ้ายขนาดพอเหมาะ ไม่มีฝาปิด และไม่ใช้แบบเจาะ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เห็น
สายเข็มขัด
(๒) กางเกงขายาวแบบสากล ทรงสุภาพ สีด�ำหรือสีกรมท่า ไม่รัดรูปไม่บางและ
ไม่ยาวเกินสมควร มีหสู ำ� หรับสอดสายเข็มขัดเย็บด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง เจาะกระเป๋าด้านข้างทัง้ สองด้าน
และด้านหลัง ไม่ใช่ผ้ายืดหรือผ้ายีน
(๓) เข็มขัดแบบสุภาพ หนังเรียบ สีด�ำ หัวเข็มขัดมีเครื่องหมายนักศึกษา
(๔) ถุงเท้าสีด�ำหรือสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย
(๕) รองเท้าหนังทรงสุภาพหุ้มส้นสีด�ำ ไม่มีลวดลาย
ส�ำหรับนักศึกษาชายชั้นปีที่ ๑ ให้ผูกเนคไทสีประจ�ำมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๐ เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนักศึกษา เพื่อใช้ในงานพิธีการ หรือที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนด มีดังนี้
(ก) นักศึกษาหญิงให้น�ำความในข้อ ๙ (ก)(๑) (๒) (๓) และ (๔) มาใช้บังคับใช้โดยอนุโลม
เว้นแต่เสือ้ ให้ตดิ กระดุมเครือ่ งหมายมหาวิทยาลัย จ�ำนวน ๕ เม็ด กระโปรงให้ใช้สกี รมท่าความยาวคลุมเข่า
ไม่เกิน ๓ นิ้ว และส้นรองเท้าให้สูงไม่เกิน ๓ นิ้ว
(ข) นักศึกษาชายให้น�ำความในข้อ ๙ (ข)(๑) (๒) (๓) และ (๔) มาใช้บังคับใช้โดยอนุโลม
เว้นแต่เสื้อให้ใช้เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทสีประจ�ำมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๑ เครื่องแต่งกายของนักศึกษาภาคพิเศษให้แต่งกายชุดสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น
ข้อ ๑๒ การแต่งกายของนักศึกษาขณะฝึกปฏิบตั ติ ามสาขาวิชาชีพของบางสาขาให้แต่ละหน่วย
งานก�ำหนดได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้จัดท�ำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๓ นักศึกษาอาจได้รบั การผ่อนผันไม่ตอ้ งแต่งกายตามข้อ ๑๐ ให้เป็นอ�ำนาจของอธิการบดี
โดยท�ำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๔ บทลงโทษส�ำหรับนักศึกษาทีแ่ ต่งกายผิดข้อบังคับนีใ้ ห้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา
หมวด ๓
การใช้ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ
ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัย มีสิทธิใช้ครุยวิทยฐานะ และประดับเข็มวิทยฐานะ
ข้อ ๑๖ ผู ้ มี สิ ท ธิ ใ ช้ ค รุ ย วิ ท ยฐานะให้ ใ ช้ ไ ด้ ใ นงานพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร งานพิ ธี ที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนด หรืองานพิธีอื่นใดที่ก�ำหนดให้สวมครุยวิทยฐานะ
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ข้อ ๑๗ การใช้ครุยวิทยฐานะส�ำหรับบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ให้สวมทับเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายตามข้อ ๑๘ เครื่องแบบข้าราชการ
ฝ่ายต่าง ๆ หรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐ ซึ่งทางราชการรับรองตามที่ตนมีสิทธิแต่ง ส�ำหรับการใช้ครุย
วิทยฐานะในโอกาสอื่น ๆ ให้สามารถสวมทับเครื่องแต่งกายที่สุภาพ เครื่องแบบของข้าราชการฝ่ายต่าง ๆ
หรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐซึ่งทางราชการรับรองตามที่ตนมีสิทธิแต่ง
ข้อ ๑๘ การใช้ครุยวิทยฐานะให้สวมทับเครื่องแบบและเครื่องแต่งกาย ดังนี้
(ก) บัณฑิตที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐที่มีสิทธิแต่งกายชุดเครื่องแบบ
ข้าราชการปกติขาว ติดแถบยศตามปกติ ข้าราชการทหาร ต�ำรวจ ตัง้ แต่ชนั้ ประทวนขึน้ ไป หากตามระเบียบ
ของราชการฝ่ายนั้น ๆ ต้องติดกระบี่และถุงมือขาว ให้เป็นไปตามระเบียบของราชการฝ่ายนั้น ๆ
(ข) บัณฑิตหญิงที่ไม่ได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ ให้ใช้ตามข้อ ๑๐(ก)
(ค) บัณฑิตหญิงมีครรภ์
(๑) ใส่ชุดคลุมท้อง ส่วนบนเสื้อสีขาวคอเชิ้ตแขนสั้น ไม่รัดรูป ไม่หลวมเกินไป
ไม่มีกระเป๋าเสื้อ เนื้อผ้าหนาไม่บางเกินสมควร ติดกระดุมโลหะสีเงินมีเครื่องหมายมหาวิทยาลัยคอเสื้อเม็ด
บนสุด ส่วนล่างสีกรมท่าทรงสุภาพ ความยาวคลุมเข่าไม่เกิน ๓ นิ้ว
(๒) รองเท้าหนังเรียบ ไม่มีลวดลายทรงสุภาพ หุ้มส้น สีด�ำ ส้นรองเท้าสูงไม่เกิน
๓ นิ้ว ไม่มีส่วนประกอบที่เป็นโลหะบนร้องเท้า
(๓) สวมถุงน่องสีเนื้อ ชนิดเต็มตัว ไม่มีลวดลาย
(ง) บัณฑิตชายทีไ่ ม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ ให้เป็นไปตามข้อ ๑๐(ข) และ
สวมสูทสีกรมท่า
ข้อ ๑๙ มหาวิทยาลัยอาจก�ำหนดให้มีเครื่องหมายเชิดชูเกียรติเพื่อใช้ประดับในโอกาสต่าง ๆ
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับและให้มีอ�ำนาจออกระเบียบหรือประกาศ
เพื่อปฏิบัติให้เป็นตามข้อบังคับ รวมทั้งวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการใช้ข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
(นายสุชาติ   เมืองแก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

10

คู่มือกิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

(ส�ำเนา)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
ว่าด้วย วินัยนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓
....................................................
เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เป็นนักศึกษาที่ดี มีความรับผิดชอบและเคารพ
ในสิทธิหน้าทีข่ องตนเองและผูอ้ นื่ มีความประพฤติดปี ฏิบตั ชิ อบ ธ�ำรงไว้ซงึ่ เกียรติและความมีระเบียบเรียบ
วินัย
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จึงออกข้อ
บังคับ ไว้ดังนี้
ข้ อ ๑ ข้ อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว่ า “ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล� ำ ปางว่ า ด้ ว ยวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
“ผู้บริหาร” หมายความว่า อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ�ำนวยการ
รองคณบดี รองผู้อ�ำนวยการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
“ผู้อ�ำนวยการ” หมายความว่า ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก/สถาบันในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
“อาจารย์ หมายความว่า ข้าราการพลเรือนในสถาบันการอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบัน
อุดมศึกษาที่ ท�ำหน้าที่สอนและวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบัน
อุดมศึกษา สายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ�ำนาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติให้เป็นไป
ตามข้อบังคับนี้
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หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ นักศึกษาทุกคนต้องท�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
รูปแบบ ลักษณะของบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๖ นักศึกษาต้องพกบัตรและแสดงบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาเมือ่ มาติดต่อราชการกับหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัย
หมวด ๒
วินัยและการรักษาวินัย
ข้อ ๗ นักศึกษาต้องรักษาวินยั ตามหมวดนีโ้ ดยเคร่งรัด ผูใ้ ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามต้องได้รบั โทษ
ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ข้อ ๘ นักศึกษาต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ นักศึกษาต้องเชื่อฟังค�ำสั่งและปฏิบัติตามค�ำสั่งหรือค�ำตักเตือนโดยชอบของผู้บริหาร
อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ ทั้งต้องไม่แสดงกิริยาอาการกระด้างกระเดื่อง ลบหลู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาท
กลั่นแกล้ง เหยียดหยามหรือกระท�ำการที่ไม่สมควรต่อผู้บริหาร อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่
ข้อ ๑๐ นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือค�ำสั่งของหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๑๑ นักศึกษาต้องไม่ท�ำให้เกิดความเสียหาย ท�ำลาย ท�ำให้เสื่อมค่าหรือท�ำให้ไร้ประโยชน์
ซึ่งทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือผู้อื่น
ข้อ ๑๒ นักศึกษาต้องไม่กระท�ำการใด ๆ ทีก่ อ่ ให้เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญ หรือเป็นการรบกวน
ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูบ้ ริหาร อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ หรือการท�ำกิจกรรมของหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
หรือมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๓ นักศึกษาต้องไม่กระท�ำหรือยอมให้ผอู้ นื่ กระท�ำการใด ๆ ซึง่ อาจท�ำให้เกิดความเสือ่ มเสีย
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๔ นักศึกษากระท�ำการดังต่อไปนี้ ถือว่ากระท�ำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(๑) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ท�ำร้ายร่างกายผู้อื่น หรือแสดงพฤติกรรมในลักษณะนักเลงอันธพาล
(๒) ดื่มสุรา ของมึนเมาในบริเวณมหาวิทยาลัย
(๓) ประพฤติผิดศีลธรรมอันดี กระท�ำการลามกอนาจาร หรือกระท�ำความผิดเกี่ยวกับเพศ
อันเป็นเหตุท�ำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ตนเองหรือผู้อื่นหรือมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
(๔) ประพฤติเสื่อมเสียในทางชู้สาว
(๕) ทุจริตในการสอบ
(๖) เล่นการพนันหรือสนับสนุนให้มีการพนันภายในมหาวิทยาลัย
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(๗) ลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ฉ้อโกง ข่มขู่ ขืนใจ หรือรีดไถทรัพย์บุคคลอื่น
(๘) ให้ข้อมูลหรือข้อความเท็จ ปลอมแปลงเอกสารหรือลายมือชื่อผู้อื่น
(๙) พกพาอาวุธ หรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย
(๑๐) กระท�ำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท
(๑๑) ก่อเหตุวุ่นวายหรือยุยงส่งเสริมให้เกิดความวุ่นวายอย่างร้ายแรงให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย
(๑๒) กระท�ำความผิดอาญาโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิด
ที่ได้กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ข้อ ๑๕ โทษทางวินัย มี ๕ สถาน คือ
(๑) ท�ำทัณฑ์บน
(๒) บ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยหรือสังคมตามที่มหาวิทยาลัยและนักศึกษาเห็นสมควร
(๓) พักการศึกษา
(๔) ยับยั้งการอนุมัติการส�ำเร็จการศึกษา
(๕) ให้ออก
การก�ำหนดระยะเวลาการลงโทษตาม(๒) (๓) และ(๔) ให้เป็นไปตามค�ำสั่งของมหาวิทยาลัย
โทษทางวินัยตาม (๓) (๔) และ (๕) เป็นโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๖ การลงโทษนักศึกษาให้ท�ำเป็นค�ำสั่ง โดยในค�ำสั่งลงโทษให้ระบุว่านักศึกษาผู้ถูกลงโทษ
กระท�ำผิดวินัยในกรณีใดและตามข้อใด และแจ้งเป็นหนังสือให้นักศึกษาผู้นั้นทราบ
หมวด ๓
การสอบสวน
ข้อ ๑๗ เมื่อมีการกล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยว่านักศึกษาผู้ใดกระท�ำผิดวินัยให้คณบดี
ของคณะทีน่ กั ศึกษาสังกัดด�ำเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบือ้ งต้นว่ากรณีมมี ลู ควรกล่าวหาว่านักศึกษาผูน้ นั้
กระท�ำความผิดวินยั หรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มมี ลู ให้ยตุ ธิ รรมเรือ่ ง แต่หากเห็นว่า มีมลู ควรกล่าวหาว่ากระท�ำผิด
วินัยโดยมีพยานหลักฐาน ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อด�ำเนินการทางวินัยกับนักศึกษา
ผู้นั้นต่อไป
กรณีนกั ศึกษาต่างคณะกระท�ำผิดวินยั ร่วมกัน ให้รองอธิการบดีทรี่ บั ผิดชอบงานกิจการนักศึกษา
เป็นผู้มีอ�ำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
กรณีนักศึกษาผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพต่อคณบดี หรือรองอธิการบดีที่รับผิดชอบ
งานกิจการนักศึกษาหรือ คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง จะไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการสอบสวน ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมอย่างน้อยอีกสองคน
โดยแต่งตั้งจากผู้บริหาร อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ และให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
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ข้อ ๑๙ การด�ำเนินการสอบสวน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม การลงมติของคณะกรรมการสอบสวนให้ถือเสียงข้างมากกรรมการคนหนึ่ง
ให้มหี นึง่ เสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึง่ เสียง
เป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๒๐ ในการสอบสวนต้องเปิดโอกาสให้นักศึกษาผู้ถูกกล่าวหารับทราบข้อกล่าวหา มีโอกาส
โต้แย้ง และแสดงพยานหลักฐานอย่างเต็มที่
ก่อนการด�ำเนินการสอบสวน นักศึกษาผู้ถูกกล่าวหาอาจคัดค้านกรรมการสอบสวน โดยท�ำ
เป็นหนังสือถึงผู้ออกค�ำสั่ง และให้ออกค�ำสั่งเป็นผู้วินิจฉัย การวินิจฉัยถือเป็นที่สุด
ข้อ ๒๑ ในการสอบสวนปากค�ำนักศึกษาผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน ให้คณะกรรมการสอบสวนมี
อ�ำนาจด�ำเนินการสอบสวน และจัดให้มีการบันทึกปากค�ำของนักศึกษาผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน และให้ผู้
นั้นลงชื่อรับรองบันทึกปากค�ำ
ข้อ ๒๒ เมือ่ คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เสร็จแล้ว ให้ประชุมพิจารณา
ลงมติวา่ นักศึกษาผูถ้ กู กล่าวหากระท�ำผิดวินยั หรือไม่ ถ้าเป็นความผิดวินยั ให้ระบุวา่ เป็นความผิดวินยั กรณีใด
สมควรได้รับโทษสถานใด ให้ท�ำรายงานการสอบสวนเสนอต่อ ผู้ออกค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ข้ อ ๒๓ ในระหว่ า งการสอบสวน หากปรากฏว่ า นั ก ศึ ก ษาผู ้ ถู ก กล่ า วหาถึ ง แก่ ค วามตาย
หรือลาออกจาก การเป็นนักศึกษาให้ยุติเรื่อง
หมวด ๔
การสั่งลงโทษ
ข้อ ๒๔ นักศึกษาผู้ใดกระท�ำผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนมีอ�ำนาจ
ลงโทษโดยท�ำทัณฑ์บน หรือให้บ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยหรือสังคมให้เหมาะสมกับกรณีความผิด
ข้อ ๒๕ นักศึกษาผูใ้ ดกระท�ำผิดวินยั อย่างร้ายแรง ให้ผแู้ ต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนเสนอความ
เห็นต่ออธิการบดีเพื่ออกค�ำสั่งลงโทษ
ข้อ ๒๖ เมื่อมีค�ำสั่งลงโทษนักศึกษาผู้ใดแล้ว ให้กองพัฒนานักศึกษาบันทึกกรณีความผิดฐาน
ความผิดและระดับโทษทีไ่ ด้รบั ไว้ในทะเบียนประวัตนิ กั ศึกษา และให้เก็บเอกสารไว้ตามระเบียบส�ำนักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
ในกรณีทคี่ ณะเป็นผูส้ งั่ ลงโทษ ให้คณะรวบรวมค�ำสัง่ ลงโทษส่งให้กองพัฒนานักศึกษาเพือ่ ด�ำเนิน
การตามวรรคหนึ่ง
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หมวด ๕
การอุทธรณ์
ข้อ ๒๗ นักศึกษาผู้ใดถูกลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง มีสิทธิอุทธรณ์ต่ออธิการบดีภายในสิบห้าวัน
นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั ค�ำสัง่ ลงโทษ โดยยืน่ อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อผูอ้ ำ� นวยการกองพัฒนานักศึกษาให้อธิการบดี
พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับอุทธรณ์
ข้อ ๒๘ นักศึกษาผู้ใดถูกลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์วินัยนักศึกษาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค�ำสั่งลงโทษ โดยให้ยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือ
ต่อผู้อ�ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
ข้อ ๒๙ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินัยนักศึกษาประกอบด้วย
อธิการบดี เป็นประธานและกรรมการอืน่ รวมจ�ำนวนไม่เกินเจ็ดคน โดยให้ผอู้ ำ� นวยการกองพัฒนานักศึกษา
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๓๐ ให้อธิการบดีหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินัยนักศึกษา พิจารณาอุทธรณ์
จากค�ำสั่งลงโทษ ค�ำร้องขออุทธรณ์ และส�ำนวนการสอบสวน เพื่อประกอบการวินิจฉัย กรณีมีความจ�ำเป็น
เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณา จะสอบสวนหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม หรือมอบให้คณะกรรมการสอบสวน
ชุดเดิมสอบสวนเพิ่มเติมแทนก็ได้
ข้อ ๓๑ ให้อธิการบดีมอี ำ� นาจสัง่ ลงโทษหรือด�ำเนินการแก้ไขค�ำสัง่ ลงโทษให้เป็นไปตามค�ำวินจิ ฉัย
ของอธิการบดีหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินัยนักศึกษาค�ำสั่งลงโทษหรือแก้ไขโทษของอธิการบดี
ให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
(นายสุชาติ เมืองแก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
ว่าด้วย วินัยนักศึกษา (ฉบับที่๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙
....................................................
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วย วินัยนักศึกษา
เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เป็นนักศึกษาที่ดี มีความรับผิดชอบและเคารพในสิทธิหน้าที่
ของตนเองและผู้อื่น มีความประพฤติดีปฏิบัติชอบ ธ�ำรงไว้ซึ่งเกียรติ และความมีระเบียบเรียบวินัย
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗    
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่๙ มกราคม ๒๕๕๙ จึงออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วย วินัยนักศึกษา
(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วย วินัยนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๕ โทษทางวินัย มี ๕ สถาน คือ
(๑) ว่ากล่าวตักเตือน
(๒) ท�ำทัณฑ์บน
(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ
(๔) ท�ำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(๕) พักการเรียน
โทษทางวินัยตาม (๕) เป็นโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง
หลักเกณฑ์การลงโทษทางวินัยตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วย วินัยนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๖ การลงโทษนักศึกษาให้ทำ� เป็นค�ำสัง่ โดยในค�ำสัง่ ลงโทษให้ระบุวา่ นักศึกษาผูถ้ กู ลงโทษ
กระท�ำผิดวินัยในกรณีใดและตามข้อใด และแจ้งเป็นหนังสือให้นักศึกษาและผู้ปกครองของนักศึกษา
ผู้นั้นทราบ”
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ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วย วินัยนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๔ นักศึกษาผูใ้ ดกระท�ำผิดวินยั ไม่รา้ ยแรง ให้ผมู้ อี ำ� นาจตามข้อ ๒๗ สัง่ ลงโทษให้เหมาะสม
กับกรณีความผิด”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วย วินัยนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๕ นักศึกษาผู้ใดกระท�ำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้มีอ�ำนาจตามข้อ ๑๗ เสนออธิการบดี   
ออกค�ำสั่งลงโทษ
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผูร้ กั ษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ในกรณีทมี่ ปี ญ
ั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั    ิ
ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ค�ำชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙
(นายสุชาติ เมืองแก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
ว่าด้วย ธรรมนูญนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๕
……………………………………….
เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น งานกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล� ำ ปางซึ่ ง เป็ น กิ จ กรรม
ทีเ่ สริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการ วิชาชีพ ส่งเสริมพลานามัย ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพ
ของนักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกายและจิตใจ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕
จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใช้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาภาคปกติ
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“ธรรมนูญ” หมายความว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาภาคปกติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
“องค์การนักศึกษา” หมายความว่า องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ประกอบด้วย
องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ และชมรม
“องค์การบริหารนักศึกษา” หมายความว่า องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�ำปาง
“สภานักศึกษา” หมายความว่า สภานักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
“สโมสรนักศึกษาคณะ” หมายความว่า สโมสรนักศึกษาภาคปกติของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�ำปาง
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“ชมรม” หมายความว่า กลุ่มนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางที่มีความสนใจ
ประกอบกิจกรรมร่วมกัน
“ชุมนุม” หมายความว่า กลุม่ นักศึกษาทีก่ อ่ ตัง้ ขึน้ เพือ่ ด�ำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของชุมนุม
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ให้อธิการบดี มีอ�ำนาจวินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๒
สิทธิและเสรีภาพของนักศึกษา
ข้อ ๖ นักศึกษาย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์
และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น เพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
การก�ำจัดสิทธิเสรีภาพตามวรรคหนึง่ จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่เพือ่ คุม้ ครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ
ชื่อเสียงส่วนตัวของนักศึกษา บุคคลอื่น หรือของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๗ นักศึกษาย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ทั้งนี้ โดยไม่ขัดต่อ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๘ นักศึกษาย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองขององค์การ
นักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนัน้ จะกระทบต่อเกียรติยศ ชือ่ เสียงหรือสิทธิเสรีภาพ
ของมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษา
ข้อ ๙ นักศึกษาย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค�ำชี้แจง และเหตุผลจากองค์การนักศึกษา หรือ
มหาวิทยาลัย ก่อนการอนุญาตหรือด�ำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต หรือ
ส่วนได้เสียส�ำคัญอื่นใด ที่เกี่ยวกับนักศึกษาและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาในเรื่องดังกล่าว
ข้อ ๑๐ นักศึกษาย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันโดยไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ในการเข้าร่วมกิจกรรมตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อก�ำหนดแห่งกิจกรรมนั้น
ข้อ ๑๑ นักศึกษามีสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง และออกเสียงในกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา
ตามระเบียบข้อบังคับของกิจกรรมนั้น ๆ
ข้อ ๑๒ สิทธิและเสรีภาพที่ข้อบังคับนี้รับรองไว้ ย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันต่อ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๓ นักศึกษาซึง่ ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพทีข่ อ้ บังคับนีร้ บั รองไว้สามารถยกบทบัญญัตขิ อ้ บังคับ
นี้เพื่อใช้สิทธิหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ได้
หมวด ๓
หน้าที่ของนักศึกษา
ข้ อ ๑๔ นั ก ศึ ก ษามี ห น้ า ที่ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย ์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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ข้อ ๑๕ นักศึกษามีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งองค์การบริหารนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ
นักศึกษาซึ่งไม่ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควร ภายใน ๑๕ วันก่อนหน้า หรือ
หลังจาก มีการเลือกตั้งถึงเหตุที่มิอาจใช้สิทธิเลือกตั้งได้ จะไม่มีสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นองค์การ
บริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ สภานักศึกษา และลงชือ่ ร้องเรียนถอดถอนองค์การนักศึกษา ตามที่
ข้อบังคับนี้ก�ำหนด
ความในวรรคสอง มิ ใ ห้ น� ำ มาใช้ บั ง คั บ ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาซึ่ ง ได้ ใ ช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ตามความ
ในวรรคหนึ่ง ในการเลือกตั้งในครั้งต่อไปแล้ว
ให้สภานักศึกษาเป็นผู้ด�ำเนินการจัดการเลือกตั้งองค์การบริหารนักศึกษา
ข้ อ ๑๖ นั ก ศึ ก ษามี ห น้ า ที่ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง ความสามั ค คี ชื่ อ เสี ย ง เกี ย รติ คุ ณ ของนั ก ศึ ก ษา
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๗ นักศึกษามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๘ นักศึกษามีหน้าที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการด�ำเนินกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับนโยบาย และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนักศึกษา ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๙ นักศึกษาจะต้องเป็นสมาชิกชมรม อย่างน้อย ๑ ชมรม
หมวด ๔
นโยบายและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนักศึกษา
ส่วนที่ ๑
นโยบายของกิจกรรมนักศึกษา
ข้อ ๒๐ การด�ำเนินการจัดกิจกรรมขององค์การนักศึกษา หรือการจัดกิจกรรมใดของนักศึกษา
ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย หรือประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๑ องค์การนักศึกษาหรือนักศึกษาต้องไม่ด�ำเนินกิจกรรมใดๆ ซึ่งขัดกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
ข้อ ๒๒ องค์การนักศึกษาหรือนักศึกษาต้องไม่ด�ำเนินกิจกรรมใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย
หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
ข้ อ ๒๓ องค์ ก ารนั ก ศึ ก ษาต้ อ งร่ ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย และนั ก ศึ ก ษาด� ำ เนิ น กิ จ กรรม
ซึ่งเป็นประโยชน์ แก่นักศึกษา หรือสังคมตามโอกาสอันสมควร
ข้อ ๒๔ องค์การนักศึกษาเป็นศูนย์กลางของนักศึกษา ในการติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย
การติดต่อประสานงานกับบุคคล คณะบุคคล หน่วยงานหรือสถาบันอื่นใดจากภายนอก
ส่วนที่ ๒
วัตถุประสงค์ของการด�ำเนินกิจกรรมนักศึกษา
ข้อ ๒๕ การด�ำเนินกิจกรรมของนักศึกษา มีวัตถุประสงค์ดังนี้
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(๑) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองในการใช้สิทธิเสรีภาพ และการปกครองตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) เพื่ อ ฝึ ก ฝนให้ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด กิ จ กรรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย
ของมหาวิทยาลัย
(๓) เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษาให้มีความรัก ความสามัคคีในหมู่นักศึกษา
รู้จักเสียสละอุทิศตนและบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ
(๔) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งทางวิชาการ และประสบการณ์ในวิชาชีพแก่นักศึกษา
(๕) เพื่อท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
(๖) เพื่อส่งเสริมพลานามัยและห่างไกลจากอบายมุข
(๗) เพื่อปลูกฝัง ให้นักศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(๘) เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
หมวด ๕
องค์การบริหารนักศึกษา
ข้อ ๒๖ หากองค์การบริหารนักศึกษา ไม่สามารถด�ำเนินการได้ ให้สภานักศึกษาเป็นผูด้ ำ� เนินการแทน
จนกว่าจะได้องค์การบริหารนักศึกษาใหม่
องค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ใช้อกั ษรย่อว่า “อนศ.มร.ลป.” ใช้ชอื่ ภาษา
อังกฤษว่า LampangRajabhat University Student Organization และใช้ชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า
LPRUSO
ข้อ ๒๗ คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาประกอบด้วย
(๑) นายกองค์การบริหารนักศึกษา เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองนายกองค์การบริหารนักศึกษาไม่เกิน ๕ คน เป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง
(๓) นายกสโมสรคณะแต่ละคณะ เป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง
(๔) ตัวแทนนักศึกษาจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ คน เป็นกรรมการ
คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาจะด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกสภานักศึกษาในคราวเดียวกัน
มิได้
ข้อ ๒๘ นายกองค์การบริหารนักศึกษามาจากการเลือกตั้งโดยตรงและลับ
กรณีมีผู้สมัครเพียง ๑ คน ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต�่ำกว่าร้อยละ ๒๐ ของจ�ำนวนนักศึกษา
ที่มีสิทธิ เลือกตั้ง
ข้อ ๒๙ รองนายกองค์การบริหารนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษา มาจากการเสนอชื่อของนายก
องค์การบริหารนักศึกษา

คู่มือกิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

21

ข้อ ๓๐ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
(๑) เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
(๒) ก�ำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ณ วันที่มีการเลือกตั้ง
ข้อ ๓๑ นักศึกษาผู้มีลักษณะดังข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้าม
มิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
(๑) ถูกสั่งพักการเรียน
(๒) สิ้นสภาพการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๒ นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การ
บริหารนักศึกษา
(๑) เป็นนักศึกษาซึ่งก�ำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
(๒) ต้องมีผลการเรียน เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า ๒.๓๐
(๓) เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ข้อ ๓๓ นักศึกษาผู้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นนายก องค์การบริหารนักศึกษา
(๑) เป็นบุคคลผู้มีความประพฤติไม่เหมาะสม
(๒) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามข้อ ๓๑
(๓) เคยถู ก ปลดออกหรื อ ให้ อ อกจากองค์ ก ารบริ ห ารนั ก ศึ ก ษาหรื อ สโมสรนั ก ศึ ก ษาคณะ
หรือหน่วยงานอื่น ของมหาวิทยาลัย เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท�ำการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๔) เคยถูกสภานักศึกษาหรือนักศึกษาเข้าชื่อถอดถอนจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของนักศึกษา
ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ยื่นถอดถอนออกจากต�ำแหน่ง
(๕) เป็นสมาชิกสภานักศึกษา
(๖) เป็นสมาชิกสโมสรนักศึกษาคณะ
(๗) เป็นผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามข้อ ๑๕
ข้อ ๓๔ วาระของนายกองค์การบริหารนักศึกษามีก�ำหนดคราวละ ๑ ปีการศึกษา การเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารนักศึกษาครั้งต่อไป ให้เลือกตั้งในภาคเรียนที่ ๒ ก่อนที่องค์การบริหารนักศึกษา
จะหมดวาระ
ข้อ ๓๕ วาระของรองนายก และ คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา สิ้นสุดตามวาระ
ของนายกองค์การบริหารนักศึกษา
การสิ้นสุดของนายกองค์การบริหารนักศึกษา
(๑) ออกตามวาระขององค์การบริหารนักศึกษา
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
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(๔) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓๒
(๕) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓๓
(๖) นักศึกษาที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ลงชื่อถอดถอน
(๗) ในกรณีที่ไม่แถลงนโยบายต่อสภานักศึกษาภายในก�ำหนด ตามข้อ ๓๖(๑)
ข้อ ๓๖ คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษามีอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ก�ำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานขององค์การบริหารนักศึกษา ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย ของมหาวิทยาลัยและรัฐบาล ทัง้ นีใ้ ห้องค์การบริหารนักศึกษาแถลงนโยบายต่อสภานักศึกษาภายใน
๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง
(๒) วางแผนและจัดท�ำโครงการกิจกรรมต่างๆ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และกองพัฒนานักศึกษาและสภานักศึกษา ทุกครั้ง
(๓) บริหารงานและด�ำเนินงานกิจกรรมขององค์การบริหารนักศึกษา ทีไ่ ด้แถลงต่อสภานักศึกษา
(๔) บริหารงานและด�ำเนินงานกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
(๕) ดูแลให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานของชมรม หรือประสานงานกิจกรรมระหว่างสโมสรคณะ
(๖) แต่งตั้งนักศึกษาเป็นคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่คณะกรรมการองค์การ
บริหารนักศึกษามอบหมาย
(๗) ด� ำ เนิ น การเบิ ก จ่ า ยเงิ น กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาไปใช้ ใ นกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ
จากมหาวิทยาลัยทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
(๘) ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมต่อสภานักศึกษาและมหาวิทยาลัย
(๙) เสนอโครงการต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือจากโครงการตลอดปีการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างน้อย ๑๕ วัน ก่อนด�ำเนินการ
(๑๐) เป็นศูนย์กลางสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษา อาจารย์
และบุคลากร ในมหาวิทยาลัย
(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่รักษาการต่อไปจนกว่าจะได้มอบหมายงานต่อคณะกรรมการองค์การ
บริหารนักศึกษา ชุดใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หมวด ๖
สภานักศึกษา
ข้อ ๓๗ ให้อธิการบดีแต่งตั้งสภานักศึกษาประกอบด้วย
(๑) ประธานสภานักศึกษา
(๒) รองประธานสภานักศึกษา จ�ำนวนไม่เกิน ๕ คน
(๓) สมาชิกสภานักศึกษา
สมาชิกสภานักศึกษามาจากการสรรหาของสโมสรนักศึกษาคณะแต่ละคณะจ�ำนวน ๒ คน
กรณีคณะใด มีจำ� นวนนักศึกษาเกินกว่า ๕๐๐ คน ให้เพิม่ สมาชิกสภานักศึกษาตามสัดส่วนของนักศึกษา ๕๐๐ คน
ต่อสมาชิกสภานักศึกษา ๑ คน
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รองประธานสภานักศึกษา ได้มาจากการเสนอชื่อของประธานสภานักศึกษา
ประธานสภานักศึกษา ได้มาจากสมาชิกสภานักศึกษาเลือกกันเอง
ในกรณีที่ต�ำแหน่งสมาชิกสภานักศึกษาว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ และยังมิได้มีการสรรหาสมาชิก
สภานักศึกษาขึ้นแทนต�ำแหน่งที่ว่าง ให้สมาชิกสภานักศึกษาที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
ตามข้อ ๓๙
ข้อ ๓๘ ผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกสภานักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
(๒) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต�่ำกว่า ๒.๐๐
(๓) ไม่เป็นบุคคลผู้ถูกเพิกถอนสิทธิตามข้อ ๑๕
ข้อ ๓๙ วาระของสมาชิกสภานักศึกษามีก�ำหนดคราวละ ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ข้อ ๔๐ เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้สมาชิกสภานักศึกษาที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
อยูใ่ นวันที่ วาระของสภานักศึกษาสิน้ สุดลง ท�ำหน้าทีต่ อ่ ไปจนกว่าสมาชิกสภานักศึกษาทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่
จะเข้ารับหน้าที่
ข้อ ๔๑ สมาชิกสภานักศึกษาสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ออกตามวาระของสภานักศึกษา
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓๒
(๕) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓๓
ข้อ ๔๒ เมือ่ ต�ำแหน่งสมาชิกสภานักศึกษาว่างลงเพราะเหตุอนื่ ใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ของสภานักศึกษา ให้มีการสรรหาสมาชิกสภานักศึกษาขึ้นแทนภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ต�ำแหน่งนั้น
ว่างลง เว้นแต่ วาระของสภานักศึกษาเหลือไม่ถึง ๖๐ วัน
สมาชิกสภานักศึกษาผู้เข้ามาแทนนั้นให้อยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระของสภานักศึกษาที่เหลืออยู่
ข้อ ๔๓ สภานักศึกษามีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานกิจกรรมขององค์การบริหารนักศึกษา คณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาคณะ และชมรม
(๒) ร่วมพิจารณาเห็นชอบงบประมาณ โครงการ กิจกรรมขององค์การบริหารนักศึกษา สโมสร
นักศึกษาคณะ และชมรม
(๓) เสนอความคิดเห็นในการด�ำเนินกิจกรรมต่อองค์การบริหารนักศึกษา คณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาคณะ และชมรม
(๔) เปิดอภิปรายเพื่อซักถามข้อข้องใจเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะกรรมการขององค์การ
บริหารนักศึกษา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ และคณะกรรมการชมรม การลงมติต้องมีคะแนน
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เสียงจากสมาชิกไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของที่ประชุม
(๕) เสนอแนะ ควบคุมดูแลความประพฤติ วินัยนักศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา
(๖) เสนอรายชื่ อ คณะกรรมการสภานั ก ศึ ก ษา จากสมาชิ ก สภานั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ปฏิ บั ติ
หน้าที่ตามความจ�ำเป็น อันจะเป็นประโยชน์ต่องานสภานักศึกษา
(๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบข้อบังคับขององค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา
สโมสรนักศึกษาคณะ และชมรม ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับนี้ และต้องได้รับความเห็น
ชอบจากสภานักศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกทั้งหมด และน�ำเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อประกาศ
ใช้ต่อไป
(๘) ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารงานของคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
(๙) รั ก ษาความสามั ค คี แ ละส่ ง เสริ ม สั ม พั น ธภาพระหว่ า ง นั ก ศึ ก ษา อาจารย์ บุ ค ลากร
และเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัย
(๑๐) รับเรื่องราวร้องทุกข์จากนักศึกษา เพื่อน�ำเสนอต่อมหาวิทยาลัย
หมวด ๗
การด�ำเนินงานและการประชุมขององค์การนักศึกษา
ข้อ ๔๔ คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษาย่อมเป็นตัวแทน
ของนักศึกษา และมหาวิทยาลัย ทั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ข้อ ๔๕ นายกองค์การบริหารนักศึกษา หรือประธานสภานักศึกษา มีอำ� นาจหน้าทีด่ ำ� เนินกิจการ
ขององค์การบริหารนักศึกษา หรือของสภานักศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับ
รองนายกองค์การบริหารนักศึกษา หรือรองประธานสภานักศึกษามีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่
นายกองค์การบริหารนักศึกษา หรือประธานสภานักศึกษามอบหมาย
กรณี ที่ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารนั ก ศึ ก ษา หรื อ ประธานสภานั ก ศึ ก ษาไม่ อ ยู ่ ห รื อ ไม่ ส ามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหารนักศึกษา หรือรองประธานสภานักศึกษาปฏิบัติหน้าที่แทน
ข้อ ๔๖ เมื่อประธานสภานักศึกษาและรองประธานสภานักศึกษาไม่อยู่หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่
ในที่ประชุม ให้สมาชิกสภานักศึกษาเลือกสมาชิกคนหนึ่งเป็นประธานในคราวประชุมนั้น
ข้อ ๔๗ การประชุมองค์การบริหารนักศึกษาหรือการประชุมสภานักศึกษาต้องมีสมาชิก
เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกขององค์การบริหารนักศึกษาหรือสภานักศึกษา
จึงถือว่าครบองค์ประชุม
ข้อ ๔๘ การลงมติให้ถือเอาเสียงข้างมากของจ�ำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม
สมาชิกคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งเสียงในการออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
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ข้อ ๔๙ การประชุมของคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษามี ๒ ประเภท คือ การประชุม
สมัยสามัญ และสมัยวิสามัญ การประชุมสมัยสามัญก�ำหนดให้มีการประชุมปีการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง
(๑) การประชุมเป็นการประชุมโดยเปิดเผย แต่การประชุมลับจะต้องมีเสียงรับรองอย่างน้อย
๒ ใน ๓ ขององค์ประชุม
(๒) การประชุมสมัยสามัญต้องแจ้งให้สมาชิกองค์การบริหารนักศึกษาทราบล่วงหน้าอย่างน้อย๑๕
วัน การประชุมสมัยวิสามัญต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน
หมวด ๘
สโมสรนักศึกษาคณะ
ข้อ ๕๐ สโมสรนักศึกษาคณะเป็นศูนย์กลางการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาคณะนั้นๆ
ให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ทสี่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การนักศึกษาและนโยบายของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕๑ ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ ประกอบด้วย
(๑) นายกสโมสรนักศึกษาคณะ ซึ่งได้รับเลือกโดยตรงจากนักศึกษาของคณะนั้น ๆ
(๒) กรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ ได้จากการเสนอชื่อของนายกสโมสรนักศึกษาคณะนั้น ๆ
ข้อ ๕๒ อ�ำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ
(๑) จัดท�ำโครงการและงบประมาณเสนอต่อคณะ เพือ่ พิจารณาจัดรวมเป็นแผนงาน งาน โครงการ
ของคณะ
(๒) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะและองค์การบริหารนักศึกษามอบหมาย
(๓) รายงานผลการด�ำเนินงานตาม (๑) และ (๒) เสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ อย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง
ข้อ ๕๓ การประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะให้น�ำความในข้อ ๔๖ ถึงข้อ ๔๙ มาใช้
โดยอนุโลม
ข้อ ๕๔ ให้น�ำความข้อ ๓๐ มาใช้ในการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะโดยอนุโลม
ข้อ ๕๕ ให้นำ� ความข้อ ๓๒และข้อ ๓๓ มาบังคับใช้แก่ผมู้ สี ทิ ธิรบั เลือกตัง้ เป็นนายกสโมสรนักศึกษา
คณะ โดยอนุโลม
ผูม้ สี ทิ ธิรบั เลือกตัง้ เป็นนายกสโมสรนักศึกษาคณะตามวรรคแรก ต้องไม่เป็นสมาชิกสภานักศึกษา
หมวด ๙
ชุมนุม
ข้อ ๕๖ นักศึกษาซึง่ มีความสนใจในการท�ำกิจกรรมร่วมกัน อาจรวมกันจัดตัง้ ชุมนุมเพือ่ ด�ำเนินงาน
จัดท�ำกิจกรรมตามวัตถุประสงค์และมีสิทธิบริหารชุมนุมโดยอิสระ โดยไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕๗ มหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติการจัดตั้งชุมนุม โดยการเสนอขององค์การบริหารนักศึกษา
และกองพัฒนานักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(๑) มีรายชื่อสมาชิกตั้งแต่ ๒๐ คนขึ้นไปเข้าชื่อกันขอจัดตั้ง
(๒) มีวัตถุประสงค์ของชุมนุม

26

คู่มือกิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

(๓) มีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย ๑ คน
ข้อ ๕๘ ชุมนุมมีอ�ำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ด�ำเนินกิจกรรมของชุมนุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย
(๒) รายงานการปฏิบตั งิ านตามโครงการของชุมนุมต่อองค์การบริหารนักศึกษา และมหาวิทยาลัย
(๓) เสนอระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ของชุ ม นุ ม โดยความเห็ น ชอบขององค์ ก ารบริ ห ารนั ก ศึ ก ษา
และกองพัฒนานักศึกษา
ข้อ ๕๙ ชุมนุมทีต่ งั้ ขึน้ ต้องตอบสนองความสนใจของสมาชิกและส่งเสริมทางด้านกิจกรรมวิชาการ
กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิง่ แวดล้อม กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
ข้อ ๖๐ การด�ำเนินกิจกรรมของชุมนุมทุกครั้งต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย โดยความเห็น
ชอบ จากอาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
ข้อ ๖๑ ชุมนุมสิ้นสภาพเมื่อ
(๑) จ�ำนวนสมาชิกไม่เป็นไปตามข้อ ๕๗(๑)
(๒) เมื่อชุมนุมไม่ท�ำหน้าที่ตามข้อ ๕๘
(๓) เมื่อสมาชิกชุมนุมเห็นสมควรให้สิ้นสภาพและ หรือมหาวิทยาลัยประกาศให้ชุมนุมสิ้นสภาพ
โดยการเสนอขององค์การบริหารนักศึกษา
หมวด ๑๐
ชมรม
ข้อ ๖๒ นักศึกษาซึง่ มีความสนใจในการท�ำกิจกรรมร่วมกัน อาจรวมกันจัดตัง้ ชมรมเพือ่ ด�ำเนินงาน
จัดท�ำกิจกรรมตามวัตถุประสงค์และมีสิทธิบริหารชมรมโดยอิสระ โดยไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๖๓ มหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติการจัดตั้งชมรม โดยการเสนอขององค์การบริหารนักศึกษา
และกองพัฒนานักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(๑) มีรายชื่อสมาชิกตั้งแต่ ๕๐ คนขึ้นไปเข้าชื่อกันและประกอบด้วยนักศึกษาคณะต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัยจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คณะขอจัดตั้ง และชมรมจะต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน
(๒) มีวัตถุประสงค์ของชมรม
(๓) มีการน�ำเสนอแผนงาน งาน โครงการ ต่อองค์การบริหารนักศึกษาทุกปีการศึกษา
(๔) มีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย ๑ คน
ข้อ ๖๔ ชมรมมีอ�ำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ด�ำเนินกิจกรรมของชมรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย
(๒) รายงานการปฏิบตั งิ านตามโครงการของชมรมต่อองค์การบริหารนักศึกษา และมหาวิทยาลัย
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(๓) เสนอระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ของชมรมโดยความเห็ น ชอบขององค์ ก ารบริ ห ารนั ก ศึ ก ษา
และกองพัฒนานักศึกษา
ข้อ ๖๕ ชมรมทีต่ งั้ ขึน้ ต้องตอบสนองความสนใจของสมาชิกและส่งเสริมทางด้านกิจกรรมวิชาการ
กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิง่ แวดล้อม กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
ข้อ ๖๖ การด�ำเนินกิจกรรมของชมรมทุกครัง้ ต้องได้รบั อนุญาตจากมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
ข้อ ๖๗ ชมรมสิ้นสภาพเมื่อ
(๑) จ�ำนวนสมาชิกไม่เป็นไปตามข้อ ๖๓(๑)
(๒) เมื่อชมรมไม่ท�ำหน้าที่ตามข้อ ๖๔
(๓) เมื่อสมาชิกชมรมเห็นสมควรให้สิ้นสภาพและ หรือมหาวิทยาลัยประกาศให้ชมรมสิ้นสภาพ
โดยการเสนอขององค์การบริหารนักศึกษา
หมวด ๑๑
งบประมาณ
ข้อ ๖๘ งบประมาณในการด�ำเนินงานขององค์การบริหารนักศึกษาตามข้อบังคับนี้ ได้มาจาก
(๑) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
(๒) เงินอุดหนุนพิเศษจากมหาวิทยาลัย
(๓) เงินรายได้อื่นๆ
ข้อ ๖๙ การน�ำเสนอแผนงาน งาน โครงการ งบประมาณเป็นบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหาร
นักศึกษา โดยความเห็นชอบของกองพัฒนานักศึกษาเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
หมวด ๑๒
อาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อ ๗๐ อาจารย์ที่ปรึกษาองค์การบริหารนักศึกษา ได้แก่
(๑) อาจารย์ที่ปรึกษาโดยต�ำแหน่งคือคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและท�ำนุบ�ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาที่องค์การบริหารนักศึกษาเสนอชื่อจ�ำนวนไม่เกินกว่าจ�ำนวนอาจารย์
ที่ปรึกษาโดยต�ำแหน่งให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศึกษาเป็นประธานคณะอาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อ ๗๑ อาจารย์ที่ปรึกษาตามข้อ ๗๐(๒) พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระของคณะกรรมการ
องค์การบริหารนักศึกษา
ข้อ ๗๒ การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสภานักศึกษา ให้น�ำความข้อ ๗๐ และข้อ ๗๑ มาใช้
โดยอนุโลม
ข้อ ๗๓ อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะ ได้แก่
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(๑) อาจารย์ที่ปรึกษาโดยต�ำแหน่ง คือ คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและท�ำนุบ�ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะ
(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งสโมสรนักศึกษาคณะเสนอชื่อจ�ำนวนไม่เกินกว่าจ�ำนวนที่ปรึกษา
โดยต�ำแหน่ง
ข้อ ๗๔ อาจารย์ที่ปรึกษาตามข้อ ๗๓(๒) พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระของคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาคณะ
ข้อ ๗๕ ให้องค์การนักศึกษาเข้าขอค�ำปรึกษาจากอาจารย์ทปี่ รึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครัง้
หมวด ๑๓
การแก้ไขเพิ่มเติมธรรมนูญนักศึกษา
ข้อ ๗๖ การเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนักศึกษานี้ กระท�ำได้โดย
(๑) สมาชิกองค์การบริหารนักศึกษาจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจ�ำนวนสมาชิกองค์การ
บริหารนักศึกษาเข้าชื่อเสนอญัตติ หรือ
(๒) สมาชิกสภานักศึกษาจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกเข้าชื่อเสนอญัตติ หรือ
(๓) นักศึกษาจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน เข้าชื่อเสนอญัตติ
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
￼
(นายสุชาติ เมืองแก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
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(ส�ำเนา)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
เรื่อง หลักเกณฑ์การลงโทษและตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๙
-----------------------อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบกับความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วย วินยั นักศึกษาพ.ศ.๒๕๕๓และ พ.ศ. ๒๕๕๙
(ฉบับที่ ๒)และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๒๘
อธิการบดีจงึ ก�ำหนดหลักเกณฑ์การลงโทษและตัดคะแนนความประพฤตินกั ศึกษาทีก่ ระท�ำผิดวินยั นักศึกษา
ดังนี้
ข้อ ๑ ให้นักศึกษาแต่ละคนมีคะแนนความประพฤติ ๑๐๐ คะแนนตลอดระยะเวลาที่มีสภาพ
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
ข้อ ๒ ให้คณาจารย์หรือบุคลากรทีพ่ บเห็นนักศึกษากระท�ำผิด รายงานเป็นหนังสือเสนอต่อคณะ
ที่นักศึกษาสังกัด หรือกองพัฒนานักศึกษาเพื่อด�ำเนินการ
ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการสอบสวนคณะ หรือคณะกรรมการสอบสวนซึง่ รองอธิการบดีทรี่ บั ผิดชอบ
งานกิจการนักศึกษาแต่งตั้งเป็นผู้สอบสวนเสนอรองอธิการบดีหรือคณบดีสั่งลงโทษหรือตัดคะแนนความ
ประพฤติให้เหมาะสมกับกรณีความผิด โดยแจ้งให้นักศึกษาและผู้ปกครองของนักศึกษาผู้นั้นด้วย
ข้อ ๔ เมื่อมีการตัดคะแนนความประพฤติ ให้คณะรวบรวมการตัดคะแนนความประพฤติแจ้ง
กองพัฒนานักศึกษาทราบเพื่อเป็นข้อมูลความประพฤติของนักศึกษาที่จะระบุในใบรับรองความประพฤติ
ต่อไป
ข้อ ๕ นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่าหนึ่งครั้งแต่รวมแล้วไม่เกิน ๔๐ คะแนน
ให้คณะที่นักศึกษาสังกัดลงโทษทัณฑ์บน ถ้าเกิน ๔๐ คะแนน ให้มอบหมายนักศึกษาท�ำกิจกรรมเพื่อปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม
ข้อ ๖ นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันแล้วเกินกว่า๕๐
คะแนน แต่ไม่เกิน ๖๐ คะแนน ให้ลงโทษพักการศึกษามีกำ� หนด ๑ ภาคการศึกษาและให้มอบหมายนักศึกษา
ท�ำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข้อ ๗ นักศึกษาทีถ่ กู ตัดคะแนนความประพฤติครัง้ เดียวหรือหลายครัง้ รวมกันเกินกว่า ๖๐ คะแนน
แต่ไม่เกิน ๘๐ คะแนน ให้ลงโทษพักการศึกษามีก�ำหนด ๒ ภาคการศึกษา
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ข้อ ๘ นักศึกษาทีถ่ กู ตัดคะแนนความประพฤติครัง้ เดียวหรือหลายครัง้ รวมกันเกินกว่า ๘๐ คะแนน
แต่ไม่เกิน ๙๙ คะแนน ให้ลงโทษพักการศึกษามีก�ำหนด ๓ ภาคการศึกษา
ข้อ ๙ นักศึกษาทีถ่ กู ตัดคะแนนความประพฤติครัง้ เดียวหรือหลายครัง้ รวมกันครบ ๑๐๐ คะแนน
ให้ให้ลงโทษพักการศึกษามีก�ำหนด ๔ ภาคการศึกษา
ข้อ ๑๐ กรณีคณะกรรมการสอบสวนของมหาวิทยาลัยพิจารณาลงโทษพักการเรียนให้เสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ข้อ ๑๑ กรณีนักศึกษากระท�ำความผิดวินัยนักศึกษาก่อนวันใช้ประกาศฉบับนี้ และการด�ำเนิน
การทางวินัยนักศึกษายังไม่เสร็จสิ้น ให้พิจารณาด�ำเนินการเฉพาะส่วนที่เป็นคุณแก่นักศึกษา
ข้อ ๑๒ นักศึกษาที่ถูกลงโทษตามประกาศนี้ ให้นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙
ลักษณะความผิดเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติความผิดประเภทไม่ร้ายแรง
ลักษณะความผิด
เกณฑ์การตัดคะแนน
ความประพฤติ
๑. ไม่พกบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาเมื่ออาจารย์หรือเจ้าหน้าที่
๕ คะแนน/ครั้ง
ของมหาวิทยาลัยตรวจสอบ
๒. ไม่สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่หรือโดยสารรถ
๑๐ คะแนน/ครั้ง
จักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย
๓. แต่งกายผิดระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เมื่อเข้า
๑๐ คะแนน/ครั้ง
ชั้นเรียนห้องสอบ หรือติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ
๔. มีภาพ สิ่งพิมพ์ ภาพวาด ภาพเขียน หรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ
๑๐ คะแนน/ครั้ง
ที่ลามกอนาจารไว้ในครอบครอง
๕. สูบบุหรี่ หรือกระท�ำผิดระเบียบการใช้อาคารสถานที่
๑๐ คะแนน/ครั้ง
หรือกระท�ำการใดๆที่ท�ำให้อาคารสถานที่สกปรก
๖. นักศึกษาไม่เชื่อฟังค�ำสั่ง ค�ำตักเตือนโดยชอบของผู้
๑๐ คะแนน/ครั้ง
บริหาร อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ หรือแสดงกริยา อาการที่ไม่
สมควรต่อผู้บริหาร อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่
๗. ประพฤติตนไม่เป็นสุภาพชน เช่น พูดค�ำหยาบ ค�ำส่อ
๑๐ คะแนน/ครั้ง
เสียด ด่าทอ เป็นต้น
๘. ประพฤติผิดศีลธรรม จริยธรรม หรือวัฒนธรรมอันดีงาม
๒๐ คะแนน/ครั้ง
ของไทย
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ลักษณะความผิด
๙. ใช้ยานพาหนะในมหาวิทยาลัย ในลักษณะที่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน
๑๐.กระท�ำหรือยอมให้ผู้อื่นกระท�ำการใดๆ ซึ่งอาจท�ำให้
เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
๑๑. กระท�ำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญ
รบกวนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร อาจารย์หรือเจ้า
หน้าที่ หรือการท�ำกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
๑๒. กล่าวค�ำเท็จ หรือแสดงข้อความหลักฐานอันเป็นเท็จ
หรือปกปิดข้อความอันควรแจ้งต่อ อาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัย
๑๓. มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้ในครอบครอง
๑๔. กระท�ำการใดๆ โดยจงใจหรือฝ่าฝืนเป็นเหตุ
ให้ทรัพย์สินผลประโยชน์และปกติสุขส่วนรวมของ
มหาวิทยาลัยถูกท�ำลายหรือเสียหาย
๑๕. จัดท�ำหรือมีไว้ในครอบครอง หรือเผยแพร่ซึ่งสิ่งพิมพ์
ภาพวาด สิ่งเขียน หรือกล่าวถ้อยค�ำ หรือกระท�ำการใดๆ
อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้อื่น หรือ
มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การตัดคะแนน
ความประพฤติ
๒๐ คะแนน/ครั้ง
๒๐ คะแนน/ครั้ง
๒๐ คะแนน/ครั้ง

๒๐ คะแนน/ครั้ง

๒๐ คะแนน/ครั้ง
๓๐ คะแนน/ครั้ง

๓๐ คะแนน/ครั้ง

กระท�ำการใด ๆ นอกเหนือจากประกาศนี้ ให้คณะกรรมการสอบสวนคณะ หรือคณะกรรมการ
สอบสวนซึ่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นผู้สอบสวนพิจารณาตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษาตามข้อ ๓
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
เรื่อง ก�ำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง พ.ศ. ๒๕๖๒
........................................
เพื่อให้การด�ำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางจึงได้ก�ำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา เพื่อ
ให้หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา การจัดกิจกรรมเรียนรู้ให้นักศึกษา
ดังนี้
๑) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
๒) มีจิตอาสา
๓) มีวินัย เคารพกฎหมาย
๔) ซื่อสัตย์ สุจริต
๕) ละเว้นสารเสพติด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
￼
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตรการองค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐%
........................................
ตามทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ได้กำ� หนดให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นพืน้ ทีใ่ นการด�ำเนินการควบคุม
วินยั จราจรในเรือ่ งการสวมหมวกนิรภัยทุกครัง้ ทีใ่ ช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัย และการรณรงค์สง่ เสริมการ
สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% เพือ่ ให้การด�ำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพเกิด
ผลเป็นรูปธรรมและมีความยัง่ ยืน ส่งเสริมด้านวินยั จราจรของผูข้ บั ขีแ่ ละผูโ้ ดยสารซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
ให้สวมหมวกนิรภัยที่ใช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้ง
ยังเป็นการส่งเสริมในเรือ่ งของการรักษาวินยั นักศึกษา และวินยั ของบุคลากรให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๖๒
โดยอาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
จึงขอประกาศแนวปฏิบตั ติ ามมาตรการองค์การต้นแบบสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% เพือ่ ให้นกั ศึกษา อาจารย์
บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑) นักศึกษาและบุคลากรต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์หรือโดยสาร
ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์  และไม่ขับขี่ย้อนศร  เมื่อใช้เส้นทางทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
๒) บุคลากรภายนอกผู้มาติดต่อราชการภายในมหาวิทยาลัยฯ ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง
ขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์  และไม่ขับขี่ย้อนศร  เมื่อใช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัยฯ
๓) ไม่อนุญาตให้มีการขับขี่และโดยสารซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ เกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนด
ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยเด็ดขาด
๔) ให้คณะท�ำงานด้านการรักษาความปลอดภัยและวินยั จราจร ตามทีม่ หาวิทยาลัยได้คำ� สัง่ แต่งตัง้
มีอ�ำนาจหน้าที่ในการส�ำรวจกวดขันและตรวจตราการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษา บุคลากร หรือบุคคล
ภายนอก ทีข่ บั ขีห่ รือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์รวมถึงการขับขีย่ อ้ นศร เมือ่ ใช้เส้นทางในพืน้ ทีม่ หาวิทยาลัยฯ
อนึง่ หากผูใ้ ดฝ่าฝืนแนวปฏิบตั ติ ามมาตรการองค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% นี้ ให้คณะ
ท�ำงานด้านการรักษาความปลอดภัยและวินัยจราจร ดังกล่าวสามารถด�ำเนินการได้ทันที ดังนี้
ส�ำหรับนักศึกษา  ตรวจสอบ พร้อมทั้งบันทึกประวัติและจัดส่งให้งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา เพื่อด�ำเนินการด้านวินัยนักศึกษา และหรือตัดคะแนนความประพฤติ ดังนี้
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- กรณีไม่สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัยฯ
ให้ลงโทษตัดคะแนนกิจกรรม ครั้งละ ๑๐  คะแนน/ครั้ง
- กรณีขับขี่ย้อนศร ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ให้ลงโทษตัดคะแนนกิจกรรม
๑๐  คะแนน/ครั้ง
ส�ำหรับบุคลากร ให้ตรวจสอบ บันทึกประวัต  ิ พร้อมทัง้ รายงานให้มหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงาน
ต้นสังกัดทราบและพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
ส� ำ หรั บ บุ ค คลภายนอก ให้ แ จ้ ง มาตรการการสวมหมวกนิ ร ภั ย ขณะขั บ ขี่ ห รื อ โดยสารรถ
จักรยานยนต์ และห้ามให้เข้าใช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัยฯ
ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด หากผู้ไม่ปฏิบัติตามจะไม่อนุญาตให้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยเด็ดขาด เพื่อสร้างความเป็นระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย
กฎจราจร เพิ่มความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ น�ำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๔
(รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
เรื่อง การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
------------------------------------------ตามทีไ่ ด้มกี ารตราพระราชบัญญัตคิ วบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่ มีมาตรการต่างๆ
ในการควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ลดปัญหาและผลกระทบทัง้ ทางเศรษฐกิจและสังคม เสริมสร้างสุขภาพ
ของประชาชน สร้างความตระหนักถึงพิษภัย และป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โดยง่าย กอปรกับปัจจุบันได้มีการออกกฎหมายและอนุบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมการขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์หลายฉบับ เพื่อป้องกันมิให้เยาวชน โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โดยง่าย รวมถึงลดปัญหาผลกระทบต่างๆ อีกทั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางยังเป็นสถานศึกษาและสถาน
ที่ราชการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) และ(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พุทธศักราช ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางจึงออกประกาศ ดังนี้
๑. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เรื่อง การควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง”
๒. ให้ ย กเลิ ก ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล� ำ ปาง เรื่ อ ง ควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
๓. ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมหาวิทยาลัย
๔. ห้ามมิให้มีการโฆษณา การสื่อสารการตลาด แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ บนป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายประกาศ ในงานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
๕. ห้ามมิให้ผใู้ ดบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในมหาวิทยาลัย ยกเว้นบริเวณทีจ่ ดั ไว้เป็นทีพ่ กั ส่วน
บุคคลหรือสโมสร หรือการจัดเลีย้ งตามประเพณี หรือสาขาวิชาทีส่ อนการผสมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์และได้
รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
๖. การจัดงานเลี้ยงตามข้อ ๕ ภายในมหาวิทยาลัย ต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยก่อนจัด
งาน และให้ผู้รับผิดชอบดูแลเอาใจใส่ระมัดระวังมิให้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะที่ไม่สมควร
และไม่เหมาะสม
๗. ห้ามนักศึกษาดื่มหรือมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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๘. ให้หวั หน้าส่วนราชการควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆ ของบุคลากรและนักศึกษา ทีอ่ ยูภ่ าย
ใต้การก�ากับดูแล ให้ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้โดยเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืน หัวหน้าหน่วยงาน จะต้องมี
ส่วนในการรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ร่วมกับผู้รับผิดชอบกิจกรรม
หากบุคคลใดกระท�าความผิดตามประกาศนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปางจะด�าเนินการตามข้อ
บังคับ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป รวมทัง้ ถือว่าเป็นการกระท�าผิดพระราชบัญญัตคิ วบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีบทก�าหนดโทษตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง
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เรื่อง นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางด้านการป้องกันผู้ไม่สูบบุหรี่ และก�ำหนดจัด “เขตสูบบุหรี่”
------------------------------------------ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ.๒๕๕๓ เรื่องก�ำหนดชื่อหรือประเภทของ
สถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ก�ำหนด
ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานทีใ่ ห้มกี ารคุม้ ครองสุขภาพผูไ้ ม่สบู บุหรี่ และตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๕ การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่
เพื่อให้การด�ำเนินงานที่จะท�ำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงก�ำหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ด้านการป้องกันผู้ไม่สูบบุหรี่ และก�ำหนดจัด
“เขตสูบบุหรี่” เพื่อให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. ประกาศนีเ้ รียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เรือ่ ง  นโยบายมหาวิทยาลัย  ราชภัฏ
ล�ำปาง ด้านการป้องกันผู้ไม่สูบบุหรี่ และก�ำหนดจัดเขตบุหรี่”
๒. ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เรือ่ ง นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางด้าน
การป้องกันผูไ้ ม่สบู บุหรี่ และก�ำหนดจัดเขตสูบบุหรี่ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ประกาศ
ฉบับนี้แทน
๓. สถานที่ส่วนที่เป็น “อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เป็นสถานที่
สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยก�ำหนดเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด
๔. สถานที่นอกเหนือจากพื้นที่ส่วนที่เป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ตามข้อ ๓. สามารถจัด
“เขตสูบบุหรี่” เป็นการเฉพาะได้โดยต้องจัดให้ถูกต้อง และครอบคลุมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
๕. สภาพและลักษณะเขตปลอดบุหรี่ต้องเป็นดังนี้
๕.๑ มีเครื่องหมาย “เขตปลอดบุหรี่” รูปแบบตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กฎหมาย
ก�ำหนด ติดแสดงในต�ำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน และครอบคลุมทั่วบริเวณว่าเป็นเขตปลอดบุหรี่
๕.๒ ปราศจากอุปกรณ์ หรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับการสูบบุหรี่
๕.๓ ไม่มีการสูบบุหรี่
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๖. การจัดให้มี “เขตสูบบุหรี่” เป็นดังนี้
๖.๑ มีเครือ่ งหมาย “เขตสูบบุหรี”่ รูปแบบตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานทีก่ ฎหมายก�ำหนด
ติดแสดงในต�ำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนบริเวณพื้นที่ ที่จัดให้เป็น “เขตสูบบุหรี่”
๖.๒ ไม่อยู่บริเวณทางเข้า - ออก ของสถานที่ หรือบริเวณอื่นใดอันเปิดเผยเห็นได้ชัด
๖.๓ มีพื้นที่เป็นสัดส่วนชัดเจน โดยค�ำนึงถึงการระบายอากาศที่เหมาะสม และไม่มีลักษณะ
ที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญแก่ผู้อื่น
๗. ให้ทุกหน่วยงานก�ำหนดประกาศห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่ที่รับผิดชอบของหน่วย
งานไม่รับเงินสนับสนุนทุกรูปแบบ ไม่จัดกิจกรรมให้ความร่วมมือ และไม่รับของรางวัลต่างๆ หรือส่งเสริม
สนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ และห้ามมีสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบเผยแพร่ในพื้นที่ของหน่วยงาน
๘. ให้ทุกหน่วยงานควบคุมดูแลนักศึกษา และบุคลากรในสังกัดไม่ให้มีการสูบบุหรี่ ในเขตปลอด
บุหรี่ของพื้นที่รับผิดชอบ หากมีการฝ่าฝืนให้แจ้งมหาวิทยาลัยโดยทันที
๙. ให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้เกิดแรงจูงใจการลด ละ เลิก สูบบุหรี่ และ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๐. ผู้เข้ามาภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ต้องระวางโทษปรับตามอัตราที่กฎหมายก�ำหนด
จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ  ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓
(รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
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เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
........................................
ด้วยกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ เป็นประเพณีทส่ี บื ทอดมายาวนานในมหาวิทยาลัย  
มีปณิธานเพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์ของนักศึกษารุ่นพี่สู่รุ่นน้อง  ยังผลให้เกิดความสามัคคี มีระเบียบวินัย  
ความภาคภูมใิ จในสถาบัน และมีการช่วยเหลือกันฉันท์พนี่ อ้ ง  ดังนัน้ เพือ่ ให้ประเพณีรบั น้องใหม่และประชุม
เชียร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ธ�ำรงไว้ซึ่งปณิธานที่ดีงาม  อีกทั้งมีลักษณะ
ในการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ อบอุ่น ประทับใจและเสริมสร้างการพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางจึงยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เรือ่ ง  การจัดกิจกรรม
ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง พ.ศ.๒๕๖๒ และออกประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�ำปาง เรือ่ ง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางไว้ดงั ต่อ
ไปนี้
๑. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ตอ้ งมุง่ เสริมสร้างกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และ
ก่อให้เกิดภาพลักษณ์เชิงบวกแก่สาธารณชน
๒. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ต้องเคารพ  สิทธิ  เสรีภาพ และหลักความ
เสมอภาค  ไม่มีความรุนแรงและห้ามล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งร่างกายหรือจิตใจไม่ดื่มสุราและเสพสิ่ง
มึนเมาทุกชนิด
๓.  การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ต้องไม่กระทบต่อการเรียนการสอน และต้อง
ส่งแบบฟอร์มขออนุญาตจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ที่ฝ่ายกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา
และต้องได้รับอนุญาตทุกครั้ง ก่อนจัดกิจกรรมดังกล่าว ไม่น้อยกว่า ๑ วัน
๔.  ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกคณะ/สาขาวิชา และนักศึกษารุ่นพี่ ต้องรับผิดชอบก�ำกับ
ดูแล การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ รวมถึงต้องให้ค�ำปรึกษาในการจัดกิจกรรมให้มี
ลักษณะสร้างสรรค์ ไม่ขัดต่อระเบียบมหาวิทยาลัย กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณีและมารยาททางสังคมที่
ดีงาม โดยมีอาจารย์ทปี่ รึกษาทีล่ งนามรับรองการขออนุญาตจัดกิจกรรมเป็นผูร้ บั ผิดชอบควบคุมดูแลความ
เรียบร้อยตลอดการจัดกิจกรรม
๕. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ต้องจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล�ำปางเท่านั้น ห้ามจัดกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางโดยเด็ดขาด และต้องได้รับอนุญาตให้
จัดกิจกรรมก่อนทุกครั้ง
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๖. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ให้จัดกิจกรรมไม่เกินเวลา ๑๘.๐๐ น.  
ของแต่ละวัน ห้ามจัดกิจกรรม ในวันศุกร์ วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  ระยะเวลาการจัดกิจกรรม
ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
๗. ให้ทุกคณะ/สาขาวิชา รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เปิดเผยรูปแบบกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจ
กับนักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ให้เข้าใจวัตถุประสงค์ นโยบายและแนวปฏิบัติ
รวมทัง้ มีทศั นคติทดี่ ตี อ่ กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ตลอดจนร่วมตรวจสอบการจัดกิจกรรมได้
๘. นักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ตอ้ งเป็นไปด้วยความสมัครใจ
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามาสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมได้
๙. นักศึกษารุ่นพี่ที่จัดกิจกรรมต้องได้รับการคัดเลือกจากคณะ หรือสาขาวิชา และมีการเตรียม
ความพร้อมพัฒนาทักษะก่อนการจัดกิจกรรม
๑๐. ให้ทกุ คณะ/สาขาวิชา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และกองพัฒนานักศึกษาเฝ้าระวัง
ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ไขปัญหา และประสานงานกับผู้ปกครอง
๑๑. ให้ทุกคณะ/สาขาวิชา มีการประเมินผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมต้อนรับ
น้องใหม่และประชุมเชียร์ โดยมีการยกย่องชมเชยนักศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ให้เป็นที่
ประจักษ์ต่อสาธารณชนในโอกาสอันควร
๑๒. หากนักศึกษามีการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ที่ขัดต่อหลักสิทธิ
มนุษยชนขั้นพื้นฐาน หลักความเสมอภาค และไม่เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยจะถือว่าเป็นการกระท�ำผิดวินัยนักศึกษา และด�ำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
วินัยนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ต่อไป
มหาวิทยาลัยอาจออกประกาศ ระเบียบ อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุม
เชียร์ ที่เหมาะสม เป็นไปตามสถานการณ์
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ  วันที่ ๑๐  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
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(ส�ำเนา)

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
เรื่อง การตรวจหรือทดสอบ เพื่อคัดกรองหายาเสพติด
..........................................................
“ยาเสพติด” ถือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมและเป็นปัญหาส�ำคัญของประเทศ ที่ต้องได้รับการ
แก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้ทวีความ
รุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวม
ทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลจึงได้ประกาศนโยบายในการยกระดับการแก้ปัญหา
ยาเสพติดให้เป็น “วาระแห่งชาติ” และเร่งรัดด�ำเนินงานเพื่อลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด จนไม่ส่ง
ผลกระทบต่อสังคมและประชาชน อีกทัง้ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะกลไกอ�ำนวยการ
ขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดท�ำแผนงานและโครงการสร้าง
ภูมคิ มุ้ กันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา โดยมุง่ เน้นการจัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด รวมทั้ง ส�ำรวจ คัดกรอง และดูแลช่วยเหลือ กลุ่ม
เสี่ยง เพื่อให้รู้จักป้องกันตนเอง สามารถน�ำตนเอง ให้ผ่านพ้นจากปัญหายาเสพติด
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ได้ตระหนักถึงปัญหา และผลกระทบของปัญหายาเสพติด และเพื่อ
ให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามกรอบแผนงานการด�ำเนินงาน และโครงการสร้างภูมคิ มุ้ กันและป้องกันยาเสพ
ติดในสถาบันอุดมศึกษา ของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารป้องกัน
ปราบปราม และบ�ำบัดรักษายาเสพติด ปี ๒๕๖๒ ของส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด (ป.ป.ส.) อีกทั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ได้ด�ำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) และตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เรื่อง ก�ำหนดพฤติกรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และกิจกรรมนักศึกษา ดังนี้
(๑) มีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
(๒) มีจิตอาสา
(๓) มีวินัย เคารพกฎหมาย
(๔) ซื่อสัตย์ สุจริต
(๕) ละเว้นสารเสพติด
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มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง จึงได้ก�ำหนดให้มีการตรวจหรือทดสอบ เพื่อคัดกรองหายาเสพติด
ในร่างกายของนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง และดูแลช่วยเหลือกลุม่ เสีย่ งตลอดระยะ
เวลาที่ศึกษา และปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖๒จึงออกประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เรื่อง การตรวจหรือทดสอบ เพื่อคัดกรองหายาเสพติด
ดังนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“การตรวจหรือทดสอบ เพื่อคัดกรองหายาเสพติด” หมายความว่า การตรวจหรือทดสอบหา
ชนิดหรือปริมาณยาเสพติดให้โทษในร่างกายของผู้รับการตรวจหรือทดสอบ อันเกิดจากการเสพยาเสพติด
ให้โทษ
“ยาเสพติด” หมายความว่า ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์
ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุทอี่ อกฤทธิต์ อ่ จิตและประสาท และสารระเหยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการ
ใช้สารระเหย
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
“บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ�ำ ลูกจ้างชัว่ คราว ลูกจ้างรายวัน บุคคลหรือคณะบุคคลทีป่ ฏิบตั ิ
หน้าที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
ข้อ ๒ หลักเกณฑ์การตรวจหรือทดสอบยาเสพติด
(๑) นักศึกษาที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
(๒) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจ�ำ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างรายวัน บุคคลหรือคณะบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย
(๓) กรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อว่านักศึกษาหรือบุคลากร มหาวิทยาลัย มีส่วนเกี่ยวข้องกับยา
เสพติด
ข้อ ๓ ให้ผรู้ บั การตรวจหรือทดสอบกรอกข้อมูลในแบบบันทึกการยินยอมการตรวจปัสสาวะ เพือ่
คัดกรอง หายาเสพติดของมหาวิทยาลัย พร้อมลงลายมือชื่อ ลายมือชื่อพยานและลายมือชื่อของผู้ตรวจ
ข้อ ๔ วิธกี าร และเงื่อนไขในการตรวจหรือทดสอบว่าผูร้ บั การตรวจหรือทดสอบ มียาเสพติด อยู่
ในร่างกายหรือไม่ ให้เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ตรวจ หรือทดสอบว่าผู้รับการตรวจหรือทดสอบมียาเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
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ข้อ ๕ เมือ่ ตรวจหรือทดสอบ แล้วพบว่า ผูร้ บั การตรวจหรือทดสอบมียาเสพติดอยูใ่ นร่างกายและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ด�ำเนินการตามประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการตรวจหรือทดสอบว่าผูร้ บั การตรวจหรือทดสอบมียาเสพติดอยูใ่ นร่างกายหรือไม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ผรู้ บั
การตรวจหรือทดสอบ ทีต่ รวจพบว่ามียาเสพติดอยูใ่ นร่างกายเข้าร่วมโครงการ “การบ�ำบัดรักษา และฟืน้ ฟู
จิตใจเยาวชนสมาชิกใครติดยายกมือขึ้นตามแนวทางพระราชด�ำริโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูล
กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี” (โครงการใครติดยายกมือขึ้น) โดยมหาวิทยาลัย
จะด�ำเนินงานให้เป็นไป ตามขั้นตอน และหลักการด�ำเนินงานของโครงการ ฯ ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายและให้ค�ำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ ของผู้รับการตรวจหรือทดสอบ
จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
￼
(รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๖๑
........................................
เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกเหนือจาก การ
เรียนในชัน้ เรียน น�ำไปสูค่ ณ
ุ ลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ของมหาวิทยาลัยและการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
เป็นกระบวนการส�ำคัญในการเสริมสร้างมวลประสบการณ์ องค์ความรู้ ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ของตน รู้จักการเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นและส่วนรวม อีกทั้งให้สอดคล้องกับข้อ
บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๓๐ กล่าว
คือ ผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องผ่านกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และ ข้อ ๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกอบกับมติคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและทนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม ในคราวประชุม ครั้งที่
๓ /๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนีเ้ รียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เรือ่ งการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศที่ขัดแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
“คณบดี” หมายถึง คณบดีในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
“องค์กรภายใน” หมายถึง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก�ำกับของมหาวิทยาลัย
หรือ กลุ่มกิจกรรมนักศึกษา ประเภทต่างๆ ที่อยู่ในบังคับของมหาวิทยาลัย เช่น องค์การบริหารนักศึกษา
สภานักศึกษา กลุ่มนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรมหรือชุมนุม เป็นต้น
“องค์กรภายนอก” หมายถึง หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ไม่อยู่ภายใต้การก�ำกับของ
มหาวิทยาลัยและมิใช่องค์กรภายใน
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“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติของมหาวิทยาลัย แต่ไม่
หมายความรวมถึงนักศึกษาโครงการการศึกษาส�ำหรับบุคลากรประจ�ำการ และ นักศึกษาต่างชาติตาม
โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
“กิจกรรม” หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ซึ่งองค์กร
ภายในหรือองค์กรภายนอกจัดขึ้น
“ชัว่ โมงกิจกรรม” หมายถึง จ�ำนวนหน่วยนับโดยเทียบจากระยะเวลาการจัดกิจกรรมทีน่ กั ศึกษา
เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมตามที่คณะกรรมการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาก�ำหนด
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษา” ประกอบด้วย
(๑) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
เป็นประธาน
(๒) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
เป็นรองประธาน
(๓) รองคณบดีที่ก�ำกับดูแลงานกิจการนักศึกษาทุกคณะหือผู้แทน
เป็นกรรมการ
(๔) ประธานสภานักศึกษา
เป็นกรรมการ
(๕) นายกองค์การบริหารนักศึกษา
เป็นกรรมการ
(๖) ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
เป็นกรรมการและ
เลขานุการ
ประธานกรรมการอาจเสนอให้แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ ทั้งนี้ไม่เกิน ๒ คน
ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา มีอ�ำนาจและหน้าที่ดังนี้
(๑) ก�ำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย
จัดท�ำเป็นประกาศของคณะกรรมการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
(๒) พิจารณาก�ำหนดแผนกิจกรรม จากกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยองค์กรภายใน หรือองค์กรภายนอก
(๓) พิจารณาจัดหมวดหมู่กิจกรรมและอนุมัติชั่วโมงกิจกรรม
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท�ำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๕) ก�ำกับติดตามผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
(๖) หน้าที่อื่นๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ข้อ ๗ ให้คณบดีเสนอชือ่ คณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาประจ�ำคณะต่ออธิการบดี เพือ่ พิจารณา
แต่งตั้ง โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
(๑) รองคณบดีที่ก�ำกับดูแลงานกิจการนักศึกษา
เป็นประธาน
(๒) อาจารย์ผู้ดูแลกิจกรรมนักศึกษาของสาขา
เป็นกรรมการ
(๓) อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นกรรมการและ
เลขานุการ
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ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาประจ�ำคณะมีอ�ำนาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) รวบรวมแผนการจัดกิจกรรมของคณะ เพื่อจัดหมวดหมู่กิจกรรมให้เป็นไปตามข้อ ๙ และ
เสนอให้คณะกรรมการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๒) พิจารณาก�ำหนดชั่วโมงกิจกรรมในและเสนอคณะกรรมการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๓) ก�ำกับติดตามผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในคณะ
(๔) หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณบดีหรือคณะกรรมการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามอบหมาย
ข้อ ๙ นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาทั้ง ๕ ด้าน ดังนี้
(๑) ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ กิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้าใจในความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ภาษา กิจกรรมที่เผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างค่า
นิยมทีถ่ กู ต้องบนวิถคี วามเป็นไทย หรือน�ำศาสตร์ความรูเ้ ฉพาะทีเ่ กีย่ วข้องกับศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่นมาใช้โดยการท�ำนุบ�ำรุง อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ สืบสาน สร้างสรรค์
(๒) ด้านวิชาการ ได้แก่ กิจกรรมทีม่ งุ่ เน้นการสร้างกระบวนการเรียนรูเ้ ชิงวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น
การปฐมนิเทศ อบรมให้ความรู้ สัมมนา ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
(๓) ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ กิจกรรมที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพกายจิตใจให้
สามารถด�ำรงชีวติ ได้อย่างมีความสุข เช่น การแข่งขันกีฬา กิจกรรมด้านนันทนาการ การออกก�ำลังกายเพือ่
สุขภาพ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา เป็นต้น
(๔) ด้านบ�ำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กิจกรรมที่สร้างให้เกิดการเรียนรู้สร้าง
จิตส�ำนึกในการเป็นจิตสาธารณะเพือ่ ส่วนรวม กิจกรรมทีส่ ร้างให้เกิดกระบวนการการเรียนรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อม
การใช้สิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ การพัฒนาชนบท
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
(๕) ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมได้แก่ กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างจิตส�ำนึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร ความอดทนความซื่อสัตย์ มีความเอื้ออาทร เสียสละ ส�ำนึกสาธารณะ มี
สมาธิ มีระเบียบวินัย มีค่านิยมที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม การเป็นพลเมืองที่ดี เช่น การแต่งกายถูก
ระเบียบของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติตามกฎหมายและวินัยจราจร หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด อบายมุขทั้งปวง
กิจกรรม ทางศาสนา ฯลฯ เป็นต้น
ข้อ ๑๐ นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและของคณะ ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ชั่วโมง
การเข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามตารางแนบท้ายประกาศ หรือตามที่คณะกรรมการการเข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษาก�ำหนด โดยมีจ�ำนวนหน่วยชั่วโมงกิจกรรมดังนี้
(๑) นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๓๕ ชั่วโมง และ
กิจกรรมของคณะที่นักศึกษาสังกัดไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง
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(๒) นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ เข้าร่วมกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๒๕ ชั่วโมง และ
กิจกรรมของคณะที่นักศึกษาสังกัดไม่น้อยกว่า ๒๕ ชั่วโมง
(๓) นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ เข้าร่วมกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง และ
กิจกรรมของคณะที่นักศึกษาสังกัด ไม่น้อยกว่า ๓๕ ชั่วโมง
(๔) นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ เข้าร่วมกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง และ
กิจกรรมของคณะที่นักศึกษาสังกัด ไม่น้อยกว่า ๒๗ ชั่วโมง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ เข้าร่วมกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย ในปีทฝี่ กึ ประสบการณ์
วิชาชีพไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมงและกิจกรรมของคณะ/สาขาวิชา ที่นักศึกษาสังกัดหรือกิจกรรมขององค์กร
ภายนอกที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า ๒๗ ชั่วโมง
(๕) นักศึกษาหลักสูตร ๕ ปี ในชั้นปีที่ ๕ เข้าร่วมกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓
ชัว่ โมงและกิจกรรมของคณะ/สาขาวิชา ทีน่ กั ศึกษาสังกัดหรือกิจกรรมขององค์กรภายนอกทีน่ กั ศึกษาปฏิบตั ิ
การสอน ไม่น้อยกว่า ๒๗ ชั่วโมง
การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ ๕ ให้นักศึกษาเป็น
ผู้รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมกับสถานศึกษา พร้อมหลักฐานที่เชื่อถือได้มายังคณะเพื่อเสนอต่อคณะ
กรรมการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาพิจารณาอนุมัติชั่วโมงกิจกรรม
(๖) นักศึกษาหลักสูตรเฉพาะได้รับการยกเว้นไม่ต้องผ่านกิจกรรมบังคับ แต่ยังคงต้องมีชั่วโมง
กิจกรรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ชั่วโมง โดยให้เป็นไปตามประกาศหลักสูตรเฉพาะของคณะ
กรรมการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
ข้อ ๑๑ นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามประกาศนี้ ให้ท�ำกิจกรรมซ่อมเสริม โดยให้ชี้แจง
เหตุผลและความจ�ำเป็นต่อคณะกรรมการ ดังนี้
(๑) กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ให้เสนอต่อคณะกรรมการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
(๒) กิจกรรมของคณะ ให้เสนอต่อคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาประจ�ำคณะ
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเป็นผู้พิจารณาอนุมัติกิจกรรมซ่อมเสริมและแจ้งให้นักศึกษา
ทราบ นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามประกาศนี้ ให้ด�ำเนินการตามวรรคหนึ่ง ภายในสามสิบวัน ก่อน
เปิดภาคเรียนถัดไป หรือภายในสามสิบวัน หลังจากสิ้นสุดกิจกรรมนั้น แล้วแต่กรณี หากล่วงเลยระยะเวลา
ดังกล่าวให้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งถัดไป
ข้อ ๑๒ ให้องค์กรภายในจัดท�ำแผนกิจกรรมประจ�ำปีให้เป็นไปตามข้อ ๙ และส่งแผนกิจกรรมให้
คณะกรรมการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาอนุมตั แิ ผนกิจกรรม ไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวันก่อนเปิดภาคเรียนใน
ปีการศึกษาถัดไป
ในกรณีเป็นโครงการ กิจกรรมเฉพาะกิจ เร่งด่วน หรือได้จัดกิจกรรมไปแล้ว และคณะกรรมการ
การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษายังมิได้อนุมตั แิ ผนกิจกรรม ให้สง่ รายละเอียดการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้คณะ
กรรมการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาพิจารณาอนุมัติชั่วโมงกิจกรรม
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ข้อ ๑๓ กิจกรรมที่จัดโดยองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยต้องเป็นกิจกรรมที่องค์กรภายนอกขอ
ความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาเข้าร่วม หรือมหาวิทยาลัยเป็นผู้ส่งเข้าร่วมกิจกรรม
ให้ผทู้ ไี่ ด้รบั มอบหมายให้ดแู ลการเข้าร่วมกิจกรรมนัน้ รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมหลัก
ฐานที่เชื่อถือได้ต่อคณะกรรมการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติชั่วโมงกิจกรรม
ข้อ ๑๔ การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาทุกครั้งให้นักศึกษาน�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา มา
บันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม หรือลงลายมือชือ่ ไว้เป็นหลักฐานหรือด้วยวิธกี ารอืน่ ใดตามทีม่ หาวิทยาลัย
ก�ำหนด
ข้อ ๑๕ ให้กองพัฒนานักศึกษา จัดท�ำระบบฐานข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
ข้อ ๑๖ การเทียบค่าชั่วโมงเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อพิจารณาว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นนั้น
มีค่าหน่วยชั่วโมงเท่าใด โดยใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) เทียบจ�ำนวนหน่วยชัว่ โมงตามเวลาทีน่ กั ศึกษาผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมจริงโดยพิจารณาจาก
ก�ำหนดการ ของกิจกรรมนั้นๆ เป็นหลัก
(ก) การจัดกิจกรรมครึ่งวัน เทียบได้ไม่เกิน ๓ หน่วยชั่วโมง
(ข) การจัดกิจกรรมเต็มวัน เทียบได้ไม่เกิน ๗ หน่วยชั่วโมง
(ค) การจัดกิจกรรมในรูปแบบของค่าย หรือการสัมมนาที่มีกิจกรรมช่วงกลางคืนหรือกิจกรรมที่
ลักษณะคล้ายกัน สามารถเทียบได้ไม่เกินวันละ ๑๐ หน่วยชั่วโมง
(๒) กิจกรรมทีน่ กั ศึกษาเข้าร่วม จะต้องเป็นกิจกรรมทีน่ กั ศึกษาได้รว่ มคิดร่วมด�ำเนินการเข้าร่วม
ฟังบรรยาย เข้าร่วมฝึกการอบรม หรือ เข้าร่วมเป็นคณะท�ำงานนั้น
(๓) เวลาทีใ่ ช้ในการเดินทางการลงทะเบียน พักผ่อน รับประทานอาหาร หรือการอืน่ ใด ทีไ่ ม่เป็น
ไปเพื่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้นๆ จะไม่น�ำมานับหน่วยชั่วโมงด้วย ยกเว้นกรณี มีค�ำสั่ง ให้เดินทาง
ไปเข้าร่วมหรือปฏิบัติหน้าที่หรือด�ำเนินกิจกรรมต่างจังหวัด และหรือตามที่มหาวิทยาลัยฯ หรือหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบก�ำหนด
ข้อ ๑๗ การเทียบค่าชัว่ โมงกิจกรรม ส�ำหรับนักศึกษาทีม่ ผี ลงานดีเด่น เสียสละ นักศึกษาสามารถ
น�ำผลงานดังกล่าวมาเทียบค่าชั่วโมงกิจกรรม เป็นกรณีพิเศษ ได้แก่นักศึกษาที่มีผลงาน ดังต่อไปนี้
(๑) นักศึกษาที่มีผลงานการเป็นนักศึกษาดีเด่นของมหาวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาที่ได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณจากองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย หรือ
นานาชาติ
(๓) นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานสภานักศึกษา นายกองค์การ
นักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา กรรมการสภานักศึกษา กรรมการองค์การนักศึกษา กรรมการสโมสร
นักศึกษา ประธานหอพักมหาวิทยาลัย ประธานชมรม ประธานชุมนุม หรือต�ำแหน่งอื่นใด ที่มีระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน ๑ ปีขึ้นไป
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ทั้งนี้นักศึกษาต้องมีหลักฐาน เช่น ค�ำสั่ง เกียรติบัตร หรือหนังสือรับรอง เป็นต้น เสนอต่อคณะ
กรรมการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาเพือ่ น�ำไปใช้ในการพิจารณาเทียบค่าชัว่ โมงกิจกรรม ทัง้ นีไ้ ม่สามารถ
น�ำผลงานก่อนมีสถานะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อเทียบค่าชั่วโมงกิจกรรมได้
ข้อ ๑๘ การเทียบค่าชั่วโมงกิจกรรม ตามข้อ ๑๗ ให้เป็นดังนี้
(๑) นักศึกษาที่ด�ำรงต�ำแหน่ง ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา นายกสโมสร
นักศึกษาคณะ และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป จะได้เทียบค่าชั่วโมงกิจกรรม ๑๐ หน่วย
ชั่วโมง
(๒) นักศึกษาที่ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการสภานักศึกษา กรรมการองค์การนักศึกษา กรรมการ
สโมสรนักศึกษา ประธานหอพักมหาวิทยาลัย ประธานชมรม ประธานชุมนุม และหรือ ที่มหาวิทยาลัยแต่ง
ตั้ง ให้เป็นคณะท�ำงานหรือ ร่วมด�ำเนินโครงการ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตั้งแต่ ๑ ปี ขึ้นไปจะได้เทียบ
ค่าชั่วโมงกิจกรรม ๕ หน่วยชั่วโมง
(๓) นักศึกษาทีด่ ำ� เนินกิจกรรมในฐานะผูแ้ ทนมหาวิทยาลัย จะได้รบั เทียบค่าชัว่ โมงกิจกรรมด้าน
ใดด้านหนึ่งตามข้อ ๘ ได้ ๑ กิจกรรมจ�ำนวนไม่เกิน ๕ หน่วยชั่วโมง โดยพิจารณาจากกิจกรรมที่เข้าร่วม
(๔) นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นอื่น ๆ และสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย จะได้รับเทียบค่าชั่วโมง
กิจกรรม ด้านใดด้านหนึ่งตามข้อ ๘ ได้ ๑ กิจกรรมจ�ำนวนไม่เกิน ๕ หน่วยชั่วโมง โดยพิจารณาจากผลงาน
ข้อ ๑๙ การเทียบโอนค่าชั่วโมงกิจกรรม ส�ำหรับนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอืน่ แล้วสอบหรือได้รบั การคัดเลือกให้เข้าศึกษาใหม่ในชัน้ ปีที่ ๑ ไม่สามารถ
เทียบโอนจ�ำนวนกิจกรรมหรือหน่วยชั่วโมงกิจกรรมได้
ข้อ ๒๐ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการด�ำเนินกิจกรรมตามประกาศนี้ ได้แก่
(๑) กิจกรรมส่วนกลางมหาวิทยาลัยฯ ผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละ
ครัง้ รวมทัง้ การซ่อมเสริมกิจกรรมนัน้ ให้กองพัฒนานักศึกษาหรือฝ่ายทีก่ องพัฒนานักศึกษามอบหมาย เป็น
ผู้รวบรวมชื่อไว้เป็นหลักฐานในการออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมแก่นักศึกษาเพื่อขออนุมัติส�ำเร็จการ
ศึกษาต่อไป
(๒) กิจกรรมส่วนของคณะ ผู้รับผิดชอบในการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้ง รวมทั้ง
ซ่อมเสริมกิจกรรมนั้น ให้คณบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รวบรวมชื่อไว้เป็นหลักฐานส่งให้กองพัฒนา
นักศึกษาเพื่อด�ำเนินการต่อตาม ๒๐ (๑) ต่อไป
ข้อ ๒๑ การออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมให้ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) นักศึกษาทีจ่ ะขอใบรับรองกิจกรรมนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมครบตามประกาศนี้ โดย
กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานธุรการในการออกใบรับรองกิจกรรม
(๒) หลักเกณฑ์ วิธีการออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามที่กองพัฒนานักศึกษา
ก�ำหนด

50

คู่มือกิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

(๓) นักศึกษาสามารถขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม และขอรับวุฒิบัตรกิจกรรมดีเยี่ยมเมื่อมี
หน่วยชั่วโมงกิจกรรม ๓๐๐ ชั่วโมงขึ้นไป
(๔) ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายลงนามในใบรับรองหรือวุฒิบัตร
(๕) ค่าธรรมเนียมในการขอใบรับรองเข้าร่วมกิจกรรม ฉบับละ ๓๐ บาท
ข้อ ๒๒ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความหรือ
ปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๓ ผูท้ เี่ ข้าศึกษาก่อนประกาศนีป้ ระกาศใช้ ให้นำ 
� ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เรือ่ ง
การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เรือ่ ง การ
เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วแต่กรณี มาบังคับใช้จนกว่าผู้นั้นจะส�ำเร็จการ
ศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วแต่กรณี
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
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(ส�ำเนา)

ประกาศคณะกรรมการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
เรื่อง แผนกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.๒๕๖๕
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๖๑  ให้คณะกรรมการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาพิจารณาก�ำหนดแผนกิจกรรมส�ำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญตรี โดยจัดท�ำเป็นประกาศของคณะการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ประกอบกับ มติคณะ
กรรมการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน เมษายน
พ.ศ.๒๕๖๕
อาศัยอ�ำนาจตามค�ำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ ๗๒๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
การเข้าร่วมกิจกรรม และ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ และ ข้อ ๖ จึงออกประกาศคณะกรรมการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
เรื่อง แผนกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้
รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง (กิจกรรมส่วนกลาง)
ชั้นปี
ที่
กิจกรรม
๑
๒
๓
๔
๑ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
๓
๒ การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย
๑๔
*
*
*
๓ พิธีไหว้ครู
๓
*
*
*
๔ พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร
๓
๓
*
*
๕ วันราชภัฏ ๑๔ กุมภาพันธ์
*
*
*
*
๖ วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ๙ มิถุนายน
*
*
*
*
๗ การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ “กาสะลองเกมส์”
๓
๓
*
*
๘ เปิดโลกกิจกรรม
๑
*
*
*
๙ จิตอาสาและบ�ำเพ็ญประโยชน์ (ไม่น้อยกว่า)
๑๐ ๑๐ ๑๐
๓
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ที่
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

กิจกรรม
เลือกตั้งผู้น�ำนักศึกษา
กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมตามประกาศคณะ (ไม่น้อยกว่า)
อื่นๆ ตามประกาศหรือค�ำสั่งของมหาวิทยาลัย
รวม

ชั้นปี
๑
*
๘
๕
/
๕๐

๒
*
๘
๓๖
/
๕๐

๓
*
๘
๓๒
/
๕๐

๑

กิจกรรมหลักนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้
ชั้นปี
กิจกรรมตามกรอบที่คุรุสภาก�ำหนด
๑
๒
๓
เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ (ก้าวเข้าสู่วิชาชีพครู) ๑๔
-

๒

อบรมหลักสูตรผู้ก�ำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น

ที่

๓

-

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพทักษะวิชาชีพครู
“เสริมศักยภาพทักษะชีวิต” ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ส�ำหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต
๔ อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ก่อนฝึกประสบการณ์วิชีพครู
รวม
๑๔
หมายเหตุ :
๑.  * กิจกรรมที่นักศึกษาชั้นปีอื่นสามารถเข้าร่วมได้
๒.  – กิจกรรมที่นักศึกษาชั้นปีอื่นไม่สามารถเข้าร่วมได้
๓.  / กิจกรรมตามประกาศหรือค�ำสั่งของมหาวิทยาลัย

๔
*
*
๒๗
/
๓๐

๔

๒๔
-

๖

-

-

-

๑๒

๒๔

๖

๑๒

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๕
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์  สายสี)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ประธานคณะกรรมการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
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ความหมายของรหัสกิจกรรมใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม

ประเภทของกิจกรรม
U หมายถึง
M หมายถึง
H หมายถึง
E หมายถึง
I หมายถึง
A หมายถึง
S หมายถึง

กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
กิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ
กิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กิจกรรมคณะครุศาสตร์
กิจกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กิจกรรมคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

ชนิดของกิจกรรมหลักหรือกิจกรรมรอง
๑ หมายถึง กิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัย
๒ หมายถึง กิจกรรมรองของมหาวิทยาลัย
๓ หมายถึง กิจกรรมหลักของคณะ
๔ หมายถึง กิจกรรมรองของคณะ
ด้านของกิจกรรม
๑. ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
๒. ด้านวิชาการ
๓. ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  
๔. ด้านบ�ำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  
๕. ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
เรื่อง การด�ำเนินการจัดท�ำเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายนักศึกษา
........................................
ตามข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่อง
แต่งกายนักศึกษา การใช้ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ พ.ศ.๒๕๕๓    การจัดท�ำและจ�ำหน่ายตรา
สัญลักษณ์ และเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย เครื่องหมายนักศึกษา และเครื่องแต่งกายอันมีเครื่องหมาย
นักศึกษาเป็นรูปหรือสิ่งประกอบตามข้อบังคับนี้ เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของมหาวิทยาลัย เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากมหาวิทยาลัย   ปัจจุบันการจัดท�ำและการจ�ำหน่ายดังกล่าว ด�ำเนินการโดยหน่วยงานจัดการ
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
ดังนัน้ เครือ่ งแบบ เครือ่ งหมาย และเครือ่ งแต่งกาย รวมถึงชุดกิจกรรมนักศึกษาทีด่ ำ� เนินการนอก
เหนือจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง จึงไม่ได้มสี ว่ นเกีย่ วข้องในการด�ำเนินการแต่อย่างใด ผูใ้ ดหรือหน่วย
งานใดที่จะจัดท�ำ  หรือจ�ำหน่าย ต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย และจัดท�ำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�ำปาง ตามข้อ ๘ ของข้อบังคับฯ เท่านั้น
ประกาศ  ณ  วันที่ ๘ เดือน มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๓
(รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
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(ส�ำเนา)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
เรื่อง วันกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
........................................
เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางมีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
คณะ สาขาวิชา ชมรมชุมนุม ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน เรียนรู้ประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียน ใน
ห้องเรียน ได้รบั องค์ความรูใ้ หม่ ตระหนักถึงบทบาทหน้าทีข่ องตนเอง น�ำเอาความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการ เข้าร่วม
กิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ และสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๓๐ (จ) กล่าวคือ ผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร
ต้องผ่านกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
และ ข้อ ๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วย เครือ่ งแบบ เครือ่ งหมาย และเครือ่ งแต่งกายนักศึกษา การ
ใช้ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ พ.ศ.๒๕๕๓ ประกอบกับมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวัน ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ จึงออกประกาศ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เรื่อง “วันกิจกรรม
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้ประกอบการจัดตารางเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ก�ำหนดให้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไปเป็น “วันกิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี” และห้ามจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงเวลาดังกล่าว ยกเว้นได้รับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๔ ให้นักศึกษาใส่ชุดกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด หรือยกเว้นการแต่งกาย
ตามความเหมาะสมในกิจกรรมนั้นๆ ที่มหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชาเห็นชอบ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอใช้สนามกีฬาและโรงยิมเนเซียม
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง พ.ศ. ๒๕๕๘
........................................
เพื่อเป็นการควบคุมดูแลในการใช้บริการสนามกีฬาหรือโรงยิมเนเซียมของมหาวิทยาลัให้เป็น
ไปด้วยความเรียบร้อยมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางจึงเห็นสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ในการ
ใช้สนามกีฬาและโรงยิมเนเซียม ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เรื่องหลักเกณฑ์และ แนวปฏิบัติ
การขอใช้สนามกีฬาและโรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๒. ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ การขอ
ใช้สนามกีฬาและโรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๔ ผู้มีสิทธิขอใช้สนามกีฬา และโรงยิมเนเซียม
(๑) คณะ ส�ำนัก สถาบัน หน่วยงาน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
(๒) นักศึกษา สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
(๓) ส่วนราชการอื่นๆ และบุคคลภายนอก
ข้อ ๕ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางใช้เพื่อการดังต่อไปนี้
(๑) ใช้เพื่อการฝึกซ้อมของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
(๒) ใช้ส�ำหรับแข่งขันกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
(๓) ใช้เพือ่ การแข่งขันกีฬาของส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกเมือ่ ได้รบั อนุญาตจากมหาวิทยาลัย
(๔) ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่มหาวิทยาลัยอนุญาตเป็นครั้งคราว
ข้อ ๖ แนวปฏิบัติการขอใช้สนามกีฬาและโรงยิมเนเซียม
(๑) ให้ผู้มีสิทธิขอใช้สนามกีฬาตามข้อ ๔ (๑) รับแบบฟอร์มค�ำขอที่กองพัฒนานักศึกษาเสนอ
เรื่องผ่านผู้บังคับบัญชาและน�ำเรื่องส่งที่กองพัฒนานักศึกษาเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
(๒) ให้ผู้มีสิทธิขอใช้สนามกีฬาตามข้อ ๔ (๒) รับแบบฟอร์มค�ำขอที่กองพัฒนานักศึกษา เสนอ
เรื่องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ คณะ และน�ำเรื่องส่งที่กองพัฒนานักศึกษาเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา
อนุมัติ
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(๓) ให้ผู้มีสิทธิขอใช้สนามกีฬาตาม ข้อ ๔ (๓) ให้ยื่นหนังสือขออนุญาตต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล�ำปาง โดยระบุ สถานที่ วัตถุประสงค์ รายละเอียดและวันเวลาที่จะขอใช้ รวมถึงวันเตรียมงาน โดยยื่น
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน ก่อนการเริ่มใช้ เมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้สนามกีฬาหรือโรงยิมเนเซียมแล้ว ผู้ได้
รับอนุญาตต้องมาท�ำสัญญาและช�ำระเงินกับมหาวิทยาลัยภายใน ๓ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากพ้น
ก�ำหนดถือว่าสละสิทธิ์การใช้สนามกีฬาหรือโรงยิมเนเซียม
ข้อ ๗ ส�ำหรับบุคคลภายนอกขอใช้สนามกีฬาหรือโรงยิมเนเซียมเฉพาะกรณีตาม ข้อ ๔ (๓) จะ
ต้องจ่ายค่าบ�ำรุง ค่าประกันความเสียหาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แก่มหาวิทยาลัย ตามอัตราที่ก�ำหนดไว้แนบ
ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๘ การใช้บริการนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการผูไ้ ด้รบั อนุญาตต้องช�ำระค่าตอบแทน
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตามอัตราที่ก�ำหนดไว้แนบท้ายประกาศนี้
สนามกีฬาหรือโรงยิมเนเซียม แม้จะเป็นการใช้เพียงบางส่วนก็ให้เสียค่าบริการเต็มจ�ำนวนเสมือน
ดังว่าเป็นการใช้สนามกีฬาหรือโรงยิมเนเซียม ทั้งหมด
ข้อ ๙ ในกรณีทสี่ ว่ นราชการเป็นผูข้ ออนุญาตใช้สนามกีฬาหรือโรงยิมเนเซียมไม่ตอ้ งวางค่าประกัน
ความเสียหาย
ข้อ ๑๐ ในการใช้สนามกีฬาของมหาวิทยาลัยทุกสนาม ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามประกาศนี้อย่าง
เคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือมีเหตุหรือมีเหตุให้เชือ่ ได้วา่ การใช้จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย หรือ
แก่สนามกีฬาหรือโรงยิมเนเซียมนัน้ เกินกว่าจะคาดหมายได้ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้ระงับการใช้สนาม
กีฬาหรือโรงยิมเนเซียมนัน้ ชัว่ คราวหรือบอกเลิกสัญญาได้ โดยผูไ้ ด้รบั อนุญาตต้องหยุดกิจกรรมทีด่ ำ� เนินอยู่
ทันทีและจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆมิได้
ข้อ ๑๑ ผู้ใช้สนามกีฬาหรือโรงยิมเนเซียมจะต้องแต่งกายชุดออกก�ำลังกายหรือชุดเล่นกีฬา ให้
เรียบร้อย เหมาะสมในการออกก�ำลังกายหรือเล่นกีฬาประเภทนั้น ๆ
ข้อ ๑๒ ผู้ใช้สนามกีฬาห้ามสวมร้องเท้าพื้นแข็งเข้าในบริเวณลู่วิ่งยางสังเคราะห์ของสนามกีฬา
ข้อ ๑๓ ผู้ใช้สนามกีฬาหรือโรงยิมเนเซียมห้ามลากถูเคลื่อนย้ายสิ่งของบนพื้นสนามกีฬา และ
ห้ามน�ำน�้ำหรือสิ่งของที่เปียกวางบนพื้นโรงยิมเนเซียม
ข้อ ๑๔ ผูใ้ ช้สนามกีฬาหรือโรงยิมเนเซียมห้ามดัดแปลง แก้ไขอุปกรณ์ในสนามกีฬาทุกชนิด และ
ห้ามขนย้ายอุปกรณ์ทอี่ ยูใ่ นสนามกีฬาหรือโรงยิมเนเซียมออกนอกบริเวณสนามกีฬา ก่อนได้รบั อนุญาตจาก
กองพัฒนานักศึกษา
ข้อ ๑๕ ผู้ใช้สนามกีฬาหรือโรงยิมเนเซียมห้ามสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ หรือของมึนเมาทุกชนิด
ข้อ ๑๖ ผู้ใช้สนามกีฬาหรือโรงยิมเนเซียมต้องช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สินอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ
และต้องช่วยดูแลรักษาความสะอาดสนามกีฬาหรือโรงยิมเนเซียมให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยตลอดระยะ
เวลา การใช้บริการ
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ข้อ ๑๗ ห้ามน�ำสิ่งของหรือวัสดุต่าง ๆ เข้ามาวางบริเวณสนามกีฬาในช่วงที่มีการแข่งขันกีฬา
โดยให้วางวัสดุต่าง ๆ ห่างจากสนามกีฬาไม่น้อยกว่า ๓ เมตร
ข้อ ๑๘ อุปกรณ์กีฬาที่น�ำมาใช้ในการจัดการแข่งขันหรือจัดกิจกรรม ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ท�ำให้
เกิดความเสียหายต่อสนามกีฬาหรือโรงยิมเนเซียม
ข้อ ๑๙ ผูใ้ ช้สนามกีฬาหรือโรงยิมเนเซียมทีท่ ำ� ให้ทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยช�ำรุดเสียหาย
จะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ ๒๐ การช�ำระเงินตามข้อ ๗ และ ๘ ให้ช�ำระที่งานคลัง ส�ำนักงานอธิการบดี ในวันและเวลา
ท�ำงานปกติ หลังจากที่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยแล้ว
ข้อ ๒๑ เงินที่เรียกเก็บได้ ให้น�ำไปใช้เพื่อการจัดเตรียมสนามกีฬา ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
การปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา และการอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ข้อ ๒๒ กรณีมีการเก็บเงินค่าตอบแทนการเข้าชมหรือร่วมกิจกรรมไม่ว่าวิธีใด ผู้ขออนุญาตจะ
ต้องเสียค่าบ�ำรุงให้แก่มหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ ๑๐ ของเงินค่าตอบแทนที่ได้รับก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ
ข้อ ๒๓ ในระหว่างการจัดการแข่งขัน หากจะใช้เครื่องขยายเสียงหรืออุปกรณ์อื่นที่จะก่อให้เกิด
เสียงดัง หรืออาจมีผลต่อความเสียหายแก่สนามกีฬา ต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยก่อนทุกครั้ง
ข้อ ๒๔ เมือ่ การจัดกิจกรรมสิน้ สุดลง ผูไ้ ด้รบั อนุญาตต้องท�ำการรือ้ ถอน จัดเก็บวัสดุอปุ กรณ์และ
ป้ายโฆษณาต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ ชั่วโมง นับตั้งแต่สิ้นสุดก�ำหนดวันใช้บริการ
หากผูไ้ ด้รบั อนุญาตไม่ปฏิบตั ติ ามวรรคหนึง่ ให้เรียบร้อย ทางมหาวิทยาลัยจะด�ำเนินการเองโดยผู้
ได้รบั อนุญาตออกค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด ซึง่ มหาวิทยาลัยจะหักเงินค่าใช้จา่ ยจากหลักประกันความเสียหายทีว่ าง
ไว้ ถ้าไม่เพียงพออาจเรียกร้องเอาจากผูไ้ ด้รบั อนุญาตอีกได้ กรณี ผูไ้ ด้รบั อนุญาตเป็นผูม้ สี ทิ ธิขอใช้สนามกีฬา
ตาม ข้อ ๔ (๑) และ ข้อ ๔ (๒ ) และไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งให้เรียบร้อย ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ ใน
การพิจารณาอนุมัติในการใช้งานครั้งต่อไป
ข้อ ๒๕ การใช้สนามกีฬาหรือโรงยิมเนเซียมที่มิได้ก�ำหนดไว้ในประกาศนี้ มหาวิทยาลัย จะ
พิจารณาค่าบริการการใช้สนามกีฬาหรือโรงยิมเนเซียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งหลักประกันความเสีย
หายในแต่ละกรณีเป็นการเฉพาะราย
ข้อ ๒๖ กรณีมีเหตุวิสัยหรือเหตุอื่นใดท�ำให้มหาวิทยาลัยไม่อาจให้ผู้ขอใช้สนามกีฬาหรือ โรง
ยิมเนเซียมใช้บริการตามก�ำหนดเวลาได้หรือมีความจ�ำเป็นต้องใช้สนามกีฬาหรือโรงยิมเนเซียมเพือ่ ประโยชน์
ของทางมหาวิทยาลัยในวันและเวลาเดียวกัน มหาวิทยาลัยมีสทิ ธิจะเลือ่ นก�ำหนดเวลาการอนุญาตให้ใช้สนาม
กีฬาหรือโรงยิมเนเซียมออกไป โดยจะก�ำหนดเวลาการอนุญาตให้ใช้ใหม่ตามทีต่ กลงกัน หรือจะยกเลิกการ
ขออนุญาตใช้สนามกีฬาหรือโรงยิมเนเซียมทัง้ หมดหรือบางส่วนก็ได้และผูข้ อใช้สนามหรือโรงยิมเนเซียมจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้
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ข้อ ๒๗ ให้อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอ�านาจสั่งการและรักษาการ
ให้เป็นไปตามประกาศนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปัญหาจากการใช้ประกาศนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง
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อัตราค่าใช้จ่ายในการใช้สนามกีฬาหรือโรงยิมเนเซียม
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางเรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอใช้สนามกีฬา
และโรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. สนามกีฬากลาง
ชั่วโมงละ ๑,๐๐๐ บาท
ไฟฟ้าแสงสว่างในสนามแข่งขัน
ชั่วโมงละ ๒,๐๐๐ บาท
ค่าเครื่องเสียง
วันละ ๓,๐๐๐ บาท
ค่าประกันความเสียหาย
วันละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ค่าแรงตีเส้นสนามฟุตบอล (ไม่รวมอุปกรณ์) ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท
๒. สนามกีฬาฟุตบอล ๒
วันละ ๒,๐๐๐ บาท
ไฟฟ้าแสงสว่างในสนามแข่งขัน
หน่วยละ ๑๐ บาท
ค่าประกันความเสียหาย
วันละ ๒,๐๐๐ บาท
ค่าแรงตีเส้นสนามฟุตบอล (ไม่รวมอุปกรณ์) ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท
๓. สนามกีฬาเปตอง
ชั่วโมงละ ๑๐๐ บาท
ไฟฟ้าแสงสว่างในสนามแข่งขัน
ชั่วโมงละ ๑๐๐ บาท
ค่าประกันความเสียหาย
วันละ ๑,๐๐๐ บาท
๔. โรงยิมเนเซียม
ชั่วโมงละ ๑,๐๐๐ บาท
ไฟฟ้าแสงสว่างในสนามแข่งขัน
หน่วยละ ๑๐ บาท
ค่าเครื่องเสียง
วันละ ๓,๐๐๐ บาท
ค่าประกันความเสียหาย
วันละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๕. กรณีน�ำเครื่องเสียงมาติดตั้งเอง ช�ำระค่าไฟ ชั่วโมงละ ๒๐๐ บาท
๖. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
๖.๑ นอกเวลาท�ำการ
ชั่วโมงละ ๕๐ บาท/คน/วัน
๖.๒ วันหยุดราชการ ไม่เกิน ๘ ชั่วโมง คนละ ๓๐๐ บาท/วัน หากเกิน ๘ ชั่วโมง คิดเพิ่ม
ชั่วโมงละ ๕๐ บาท/คน/วัน
๖.๓ การค�ำนวณจ�ำนวนชั่วโมง เศษของชั่วโมงตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงขึ้นไปคิดเป็น ๑ ชั่วโมง
๖.๔ จ�ำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและกิจกรรม
๖.๕ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประกอบด้วย
(๑) ผู้ควบคุมงาน
(๒) เจ้าหน้าที่ดูแลสนามหรือโรงยิมเนเซียม
(๓) เจ้าหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้า
(๔) เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครื่องเสียง
(๕) เจ้าหน้าที่ท�ำความสะอาด
๗. ผู้มีสิทธิขอใช้สนามกีฬาตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางเรื่อง หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติการขอใช้สนามกีฬาและโรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๔ (๑)และข้อ
๔ (๒) ต้องเป็นผู้ด�ำเนินการเรื่องค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามประกาศนี้
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เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอใช้สนามกีฬาและโรงยิมเนเซียม
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๓
........................................
เพื่อเป็นการควบคุมดูแลในการใช้สนามกีฬาของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เหมาะสมตามประเภทการใช้งาน มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง จึงแก้ไขเพิม่ เติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล�ำปาง เรือ่ ง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั กิ ารขอใช้สนามกีฬาและโรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช
๒๕๔๗ จึงออกประกาศ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอใช้สนามกีฬาและโรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�ำปาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอใช้สนามกีฬาและ
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ประกาศอื่นใดที่ขัดแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ สนามกีฬา คือ สนามกีฬาประเภทต่างๆ หรือลานกีฬาที่มีวัตถุประสงค์ในการ
เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย ยกเว้นโรงยิมเนเซียม และสนามกีฬากลาง หรือสนามกีฬาที่มีประกาศการใช้
งานโดยเฉพาะ
ข้อ ๔ สนามกีฬา ให้บริการเฉพาะ นักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เท่านัน้
ส่วนราชการอื่น หรือบุคลคลภายนอก จะต้องขออนุญาตใช้ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เรื่อง
การใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางส�ำหรับการจัดหารายได้ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติการขอใช้สนามกีฬาและโรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อ ๕ การขออนุญาตใช้ โรงยิมเนเซียม และสนามกีฬากลาง หรือสนามกีฬาที่มีประกาศการใช้
งานโดยเฉพาะ จะต้องปฏิบตั ติ ามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เรือ่ ง การใช้สถานทีข่ องมหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�ำปางส�ำหรับการจัดหารายได้ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอใช้สนามกีฬา
และโรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง พ.ศ.๒๕๕๘ หรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๖ สนามกีฬา ให้บริการ ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือ ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. – ๑๙.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลจะเป็นผู้พิจารณาการ เปิด - ปิด
ไฟฟ้าแสงสว่างตามความเหมาะสม ยกเว้นกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากมหาวิทยาลัย
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ข้อ ๗ ผู้ใช้งานสนามกีฬาต้องปฏิบัติตามประกาศ หรือระเบียบการใช้สนามกีฬาแต่ละประเภท
โดยเคร่งครัด
ข้อ ๘ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์การเปิด-ปิด ใช้งานสนามกีฬาในงานหรือกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจเป็นไปตามประกาศอืน่ เช่น ประกาศจังหวัด หรือประกาศ
ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๙  ในการใช้สนามกีฬา ผูใ้ ช้จะต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบนีอ้ ย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือ มีเหตุ
ให้เชือ่ ได้วา่ การใช้จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยหรือแก่สนามกีฬานัน้ เกินกว่าจะคาดหมายได้
ผู้ดูแลสนาม อาจพิจารณาให้ระงับการใช้ โดยผู้ใช้ต้องหยุดกิจกรรมที่ด�ำเนินอยู่ทันที
ข้อ ๑๐ ให้รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอ�ำนาจสั่งการและรักษาการให้เป็นไปตาม
ประกาศนี้ และให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปัญหาจากการใช้ประกาศนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
เรื่อง ข้อปฏิบัติการใช้สนามกีฬาฟุตบอล (หญ้าเทียม)
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง พ.ศ.๒๕๖๔
........................................
เพื่อเป็นการควบคุมดูแลในการใช้บริการสนามกีฬาฟุตบอล (หญ้าเทียม) ของมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง จึงเห็นสมควรก�ำหนดระเบียบในการใช้สนาม
กีฬาฟุตบอล (หญ้าเทียม) ดังนี้
ข้อ ๑ ก�ำหนดเวลาเปิด-ปิดสนามกีฬาฟุตบอล  (หญ้าเทียม) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น.
โดยให้หยุดท�ำการตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางและตามความจ�ำเป็น การขอใช้สนาม
นอกเหนือระยะเวลาตามประกาศนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของอธิการบดีหรือ   รองอธิการบดีที่ได้รับมอบ
หมาย
ข้อ ๒ การใช้สนามกีฬาฟุตบอล (หญ้าเทียม)
ห้ามมิให้ผขู้ อใช้บริการจัดการแสดง ติดตัง้ ป้ายสัญลักษณ์ทเี่ ป็นสิง่ เสพติดขัดต่อศีลธรรมอันดีตอ่
สังคม และห้ามน�ำวัตถุสงิ่ ของหรือวัตถุอนื่ ใดอันอาจท�ำให้พนื้ หญ้าเทียมเกิดการช�ำรุดเสียหาย หรือ   ทิง้ เศษ
วัสดุทก่ี อ่ ให้เกิดอันตราย และให้ทำ� การจัดเก็บบริเวณภายในสนามและพืน้ ทีโ่ ดยรอบเมือ่ เสร็จกิจกรรมทันที
ข้อ ๓ ผู้ขอใช้สนามกีฬาฟุตบอล (หญ้าเทียม) มีข้อปฏิบัติและความรับผิดชอบ ดังนี้               
๑) แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับการเล่นกีฬาและออกก�ำลังกาย ไม่อนุญาตให้
สวมรองเท้าที่มีปุ่มโละหรือรองเท้าส้นสูง
๒) ดูแลความสะอาดให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยตลอดระยะเวลาใช้บริการและหลังใช้
บริการ
๓) ห้ามพกพาหรือน�ำอาวุธและสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาในสนาม
๔) ห้ามเล่นการพนันหรือกระท�ำการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย
๕) ห้ามน�ำสุรา ยาเสพติดและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดเข้ามาภายในสนาม
ตลอดทั้งห้ามสูบบุหรี่ ห้ามดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
๖) หากเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทระหว่างการใช้สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกใช้สนามทันที และมิอาจเรียกร้องค่าใช้บริการคืนได้
๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางขอสงวนสิทธิ์ ในความรับผิดชอบต่อทรัพย์สิน สุขภาพ
อนามัย หรือการบาดเจ็บของผู้ใช้บริการสนาม
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๘) หากผู้ขอใช้มีความจ�ำเป็นต้องใช้เครื่องเสียงหรืออุปกรณ์อื่นที่อาจจะก่อให้เกิดเสียงดังหรือ
อาจมีผลเสียหายต่อสนามหญ้าเทียม ต้องได้รับอนุญาตจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางหรือผู้ที่
ได้รับมอบอ�ำนาจก่อนทุกครั้ง
ในการใช้สนามกีฬาฟุตบอล (หญ้าเทียม) ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้อย่างเคร่งครัด หาก
ฝ่าฝืนหรือมีเหตุให้เชือ่ ได้วา่ จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยหรือแก่สนามกีฬานัน้ เกินกว่าจะคาด
หมายได้ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้ระงับการใช้ โดยผู้ใช้จะต้องหยุดกิจกรรมที่ด�ำเนินอยู่ทันที
ข้อ ๔ บรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสนามกีฬาฟุตบอล (หญ้าเทียม) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล�ำปาง ซึ่งเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของสนาม ผู้ขอใช้ต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามส่วนแห่งความเสียหาย อันเป็นผลมาจากการใช้ทรัพย์สินนั้น
ข้อ ๕ ให้อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอ�ำนาจสั่งการให้เป็นไปตาม
ประกาศฉบับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปัญหาจากการใช้ประกาศนี้    
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน  
ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๕  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
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วัน
จันทร์
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อัตราค่าใช้จ่ายในการใช้สนามกีฬาฟุตบอล (หญ้าเทียม)
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
เวลาให้บริการ
ค่าธรรมเนียม
หมายเหตุ
๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. นักศึกษาและบุคลากร พิจารณาอนุญาตให้ใช้
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เฉพาะกรณีที่ยื่นค�ำขอ
ล�ำปางงดเว้นค่า
ใช้เท่านั้น
ธรรมเนียม
๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ชั่วโมงละ ๘๐๐ บาท นักศึกษาและบุคลากร
๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. ชั่วโมงละ ๑,๐๐๐ บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล�ำปาง ลด ๕๐%

พุธ

๐๙.๐๐-๒๑.๐๐ น.

นักศึกษาและบุคลากร พิจารณาอนุญาตให้ใช้
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เฉพาะกรณีที่ยื่นค�ำขอ
ใช้เท่านั้น
ล�ำปาง งดเว้นค่า
ธรรมเนียม

อังคาร
พฤหัสบดี
ศุกร์

๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น.

ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท นักศึกษาและบุคลากร
ชั่วโมงละ ๘๐๐ บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล�ำปาง ลด ๕๐%
ชั่วโมงละ ๑,๐๐๐ บาท

วันหยุดราชการ

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐-๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น.
๑๒.๐๐-๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น.

๑,๕๐๐ บาท
นักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
๒,๐๐๐ บาท
ล�ำปาง ลด ๕๐%
ชั่วโมงละ ๘๐๐ บาท
ชั่วโมงละ ๑,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
ชั่วโมงละ ๘๐๐ บาท
ชั่วโมงละ ๑,๐๐๐ บาท
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(ส�ำเนา)

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
ว่าด้วย การให้ทุนการศึกษาและการยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๕
........................................
เพื่อให้การให้ทุนการศึกษาและการยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษา มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๒)  แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗     
และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางในการประชุม ครัง้ ที๕่ /๒๕๖๕ เมือ่ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕  
จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑  ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วยการให้ทนุ การศึกษา และ
ยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕”
ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางว่าด้วยการยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๗ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางว่าด้วยการยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษา(ฉบับที๒่ )พ.ศ.๒๕๕๘
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางว่าด้วยการยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษา (ฉบับที่ ๓)   พ.ศ.๒๕๖๐ และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางว่าด้วยการยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษา (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ.๒๕๖๒  
บรรดาระเบียบ ประกาศ ค�ำสัง่ หรือมติอนื่ ใดในส่วนทีก่ ำ� หนดไว้แล้วในระเบียบนีห้ รือซึง่ ขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ก�ำลังศึกษาในภาคปกติหรือภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย
“นักกีฬา” หมายความว่า นักศึกษาที่เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
“ทุนการศึกษา” หมายความว่า เงินทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณจากค่า
บ�ำรุงการศึกษา
“ค่าบ�ำรุงการศึกษา” หมายความว่า เงินทีม่ หาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาเหมาจ่ายเป็น
รายภาคการศึกษาเพื่อเป็นค่าบ�ำรุงมหาวิทยาลัย ค่าลงทะเบียนรายวิชา ค่าบ�ำรุงหอสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ค่าบ�ำรุงกีฬา ค่ากิจกรรมนักศึกษา ค่าธรรมเนียมทั่วไป หรือค่าธรรมเนียมพิเศษฝึกทักษะ
ประสบการณ์วิชาชีพและอื่นๆ           
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“ระดับภาค” หมายความว่า ภาคของประเทศไทยที่ก�ำหนดตามคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือกลุ่มจังหวัดที่ได้ด�ำเนินการจัดการแข่งขันขึ้นมา
“นานาชาติ”  หมายความว่าประเทศอย่างน้อย ๕ ประเทศรวมทั้งประเทศไทย
ข้อ ๕ ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณจากค่าบ�ำรุงการศึกษาเพือ่ เป็นทุนการศึกษาตามความ
เหมาะสมและเพียงพอในแผนงบประมาณปฏิบัติราชการประจ�ำปี
ข้อ ๖  นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาให้ทุนการศึกษาตามระเบียบนี้ ได้แก่
(๑) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีเด่น หรือ
(๒) เป็นนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
   
ข้อ ๗ นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษาตามระเบียบนี้ ได้แก่
(๑) นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยตามโครงการนักกีฬาดีเด่น หรือ
(๒) นักศึกษาที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ได้รับการยกเว้นค่าบ�ำรุงการ
ศึกษา
ข้อ ๘   หลักเกณฑ์การพิจารณาการยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาค
ปกติที่มีผลการเรียนดีเด่น ดังนี้
(๑) มีความประพฤติดีและปฏิบัติตามกฎระเบียบมหาวิทยาลัย
(๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต�่ำกว่า ๓.๘๐
ข้อ ๙   หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนการศึกษาของนักศึกษามีผลงานดีเด่น ดังนี้
(ก) ด้านกีฬา ต้องเป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติดี และมีผลงานชนะการแข่งขัน ดังนี้
(๑)ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
(๒) ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาระดับเขต
(๓) ได้รับเหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
(๔) ได้รับเหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
(๕) ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
(๖) ได้รับเหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
(๗) ได้รับเหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
(๘)ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
กรณีได้รางวัลมากกว่าหนึง่ รางวัลในคราวเดียวกันให้พจิ ารณาให้ได้รบั ทุนการศึกษารางวัลสูงสุด
เพียงรางวัลเดียว
(ข) ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  ด้านศิลปกรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านบ�ำเพ็ญประโยชน์
อาสาพัฒนา ด้านส่งเสริมประชาธิปไตย ต้องเป็นนักศึกษาภาคปกติที่มีความประพฤติดีและมีผลงานดีเด่น  
ดังนี้
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(๑) ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับภาค
(๒) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันระดับชาติ
(๓) ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับชาติ
(๔) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  การแข่งขันระดับนานาชาติ
(๕) ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับนานาชาติ
ทั้งนี้ผลงานตามวรรคแรก ต้องไม่ใช่ผลงานที่เกิดจากการขอส�ำเร็จการศึกษา
กรณีได้รางวัลมากกว่าหนึ่งรางวัลในคราวเดียวกันให้พิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาสูงสุดเพียง
รางวัลเดียว
ข้อ ๑๐ จ�ำนวนเงินทุนการศึกษาตามข้อ ๘ และ ข้อ ๙ ให้จัดท�ำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ข้อ ๑๑ หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณายกเว้ น ค่ า บ� ำ รุ ง การศึ ก ษาของผู ้ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ใน
มหาวิทยาลัยตามโครงการนักกีฬาดีเด่นให้เป็นไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด โดยมีผลงานด้าน
กีฬา ดังนี้
(๑) การแข่งขันกีฬาระดับเขตการศึกษา
(๒) การแข่งขันกีฬาระดับเขตหรือภาค
(๓) การแข่งขันกีฬาเยาวชนหรือกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย
(๔) การแข่งขันนักเรียนอาเซียนหรือกีฬาเยาวชนเอเชีย
(๕) การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
(๖)เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย
(๗) การแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์
(๘) การแข่งขันกีฬาซีเกมส์
(๙) การแข่งขันกีฬาเอเซียนเกมส์
(๑๐) การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก
(๑๑) การแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์
(๑๒) การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์
ให้คณะกรรมการที่ดูแลงานกิจการนักศึกษาเป็นผู้พิจารณาด�ำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
การพิจารณายกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษาตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๑๒ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยตามโครงการนักกีฬาดีเด่น จะต้องท�ำสัญญาเพื่อ
ขอรับการยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษาตามแบบที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ ๑๓ มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกการยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษาของนักศึกษาที่เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยตามโครงการนักกีฬาดีเด่นในกรณีนักศึกษากระท�ำความผิดและก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยซึ่งหมายรวมถึงการไม่เข้าร่วมการฝึกซ้อม ไม่เก็บตัวนักกีฬาและไม่เดินทางเข้าร่วม
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การแข่งขันตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดหรือเข้าร่วมการแข่งขันโดยไม่เต็มความสามารถหรือเดินทางกลับ
โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือไม่มีผลงานด้านกีฬาอันเป็นที่ประจักษ์
ข้อ ๑๔ การยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษาตามข้อ ๗(๒) ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๕ กรณีนกั ศึกษาได้รบั สิทธิรบั ทุนการศึกษาหรือการยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษาแล้วแต่กรณี
แล้วต่อมามีความประพฤติไม่เหมาะสมขัดต่อกฎระเบียบมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิทรี่ ะงับสิทธิ
การรับทุนการศึกษาหรือยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษาแล้วแต่กรณีตั้งแต่ปีการศึกษาถัดไป โดยให้กองพัฒนา
นักศึกษาเป็นผู้ตรวจสอบเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย
กรณีนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาหรือยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษามีสิทธิเบิกสวัสดิการการ
ศึกษาบุตรของหน่วยงาน  ให้นักศึกษาเลือกใช้สิทธิตามสิทธิที่มีอยู่หรือให้เลือกใช้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง
ข้อ ๑๖ การขอรับทุนการศึกษาหรือการยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษาตามระเบียบนี้ ให้กองพัฒนา
นักศึกษาจัดท�ำขัน้ ตอนและวิธกี าร เสนออธิการบดีให้ความเห็นชอบโดยจัดท�ำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
ปีการศึกษาละครั้ง
ข้อ ๑๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่
เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้ การวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สุด
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕
(นายสุชาติ   เมืองแก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
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ขั้นตอนการขอใช้สนามกีฬาและโรงยิมเนเซียม
ผู้ที่มีความประสงค์จะขอใช้สนามกีฬาหรือ โรงยิมเนเซียม ให้ติดต่องานสิทธิประโยชน์
ขั้นตอนการขั้นตอน การยืม – คืน วัสดุอุปกรณ์ทั่วไป
๑. ผู้ที่มีความประสงค์ใช้บริการยืมอุปกรณ์ ติดต่อประสานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเพื่อตรวจ
สอบจ�ำนวนอุปกรณ์ และรับแบบฟอร์มยืมวัสดุอุปกรณ์
๒. น�ำแบบฟอร์มส่งทีง่ านบริหารงานทัว่ ไปกองพัฒนานักศึกษาเพือ่ เสนอผูบ้ ริหารพิจารณาอนุมตั ิ
โดยให้ยื่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วันท�ำการก่อนก�ำหนดเริ่มใช้งานพร้อมแนบบัตรนักศึกษา บัตรประจ�ำตัว
บุคลากร หรือบัตรประจ�ำตัวประชาชน
๓. สามารถยืมวัสดุ อุปกรณ์ได้ไม่เกินครั้งละ ๑ สัปดาห์
๔. กรณีวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ยืมสูญหายหรือช�ำรุดใช้งานตามปกติไม่ได้ ผู้ยืมจะต้องหาวัสดุหรือ
อุปกรณ์ชนิดเดียวกันมาทดแทนหรือช�ำระเงินตามราคาวัสดุอุปกรณ์นั้น
ขั้นตอนการขั้นตอน การยืม – คืน วัสดุอุปกรณ์กีฬา
๑. ผู้ที่มีความประสงค์ใช้บริการยืมอุปกรณ์กีฬา ติดต่อประสานเจ้าหน้าที่กีฬาเพื่อตรวจสอบ
จ�ำนวนอุปกรณ์กีฬา และรับแบบฟอร์มยืมวัสดุอุปกรณ์กีฬา
๒. น�ำแบบฟอร์มส่งที่งานกีฬากองพัฒนานักศึกษาเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติโดยให้ย่ืน
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วันท�ำการก่อนก�ำหนดเริ่มใช้งานพร้อมแนบบัตรนักศึกษา บัตรประจ�ำตัวบุคลากร
หรือบัตรประจ�ำตัวประชาชน
๓. สามารถยืมวัสดุ อุปกรณ์กีฬาได้ไม่เกินครั้งละ ๑ สัปดาห์
๔. กรณีวัสดุหรืออุปกรณ์กีฬาที่ยืมสูญหายหรือช�ำรุดใช้งานตามปกติไม่ได้ ผู้ยืมจะต้องหาวัสดุ
หรืออุปกรณ์กีฬาชนิดเดียวกันมาทดแทนหรือช�ำระเงินตามราคาวัสดุอุปกรณ์กีฬา
ขั้นตอนการขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม
๑. นักศึกษาทีจ่ ะขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมครบตามประกาศการ
เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา โดยสามารถตรวจสอบกิจกรรมของตนเองได้ที่ http://www.snk.lpru.ac.th/
activity/
๒. นักศึกษายื่นค�ำร้อง พร้อมภาพถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด ๑ นิ้ว จ�ำนวน ๒ ใบ ที่งานบริหาร
ทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา และช�ำระค่าธรรมเนียม ๓๐ บาท
๓. นักศึกษาสามารถรับใบรับรองกิจกรรมนักศึกษา ได้ภายใน ๕ วันท�ำการ
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ขั้นตอนการขอรับบริการด้านประกันอุบัติเหตุ
กรณีเกิดอุบัติเหตุเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือคลีนิคให้แนบเอกสารดังนี้
๑. ขอรับแบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทนอุบัติเหตุนักศึกษาที่งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา
๒. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทนอุบตั เิ หตุนกั ศึกษาให้ครบถ้วน แนบเอกสารใบเสร็จ และ
ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง
๓. รวบรวมเอกสารพร้อมแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วส่งให้กับเจ้าหน้าที่
๔. รอรับการติดต่อกับเจ้าหน้าที่
๕. กรณีมารับค่าสินไหม ให้นำ� ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา หรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
มาแสดงทุกครั้ง
กรณีเสียชีวิตให้แนบเอกสาร ดังนี้
๑. ประวัติการรักษา (OPD)
๒. ใบชันสูตรพลิกศพ
๓. บันทึกประจ�ำวันเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
๔. บันทึกประจ�ำตัวประชาชน และส�ำเนาทะเบียนบ้านที่ประทับค�ำว่าตายของผู้เสียชีวิต
๕. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน และส�ำเนาทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์
๖. ส�ำเนาใบมรณะบัตร และหนังสือรับรองการเสียชีวิต
ขั้นตอนการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
ขั้นตอนการยื่นเอกสารขอรับการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แนบเอกสารดังนี้
๑. ขอรับแบบฟอร์มค�ำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารที่กองพัฒนานักศึกษา
๒. กรอกแบบฟอร์มค�ำร้องให้ครบถ้วน
๓. แนบเอกสาร ส�ำเนา สด.๙ ส�ำเนา สด.๓๕ ส�ำเนาทะเบียนบ้าน ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
อย่างละ ๒ ชุด พร้อมรับรองส�ำเนาเอกสารทุกฉบับ
๔. ลงชื่อในแฟ้มลงทะเบียนขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
๕. เมื่อถึงก�ำหนดวันรายงานตัว ให้นักศึกษาน�ำเอกสารตัวจริงในข้อ ๒ ยื่นแสดงตัวในวันเวลา
สถานที่ตามหมายเลขนั้น
๖. การยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ให้ยื่นครั้งเดียวจนจบการศึกษา ไม่ต้อง
มายื่นเอกสารซ�้ำทุกปี
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(ส�ำเนา)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
ว่าด้วย จ�ำนวนเงินทุนการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา และการยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
........................................
เพือ่ ให้การให้ทนุ การศึกษามีความเหมาะสมยิง่ ขึน้ และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล�ำปาง ว่าด้วยการให้ทนุ การศึกษาและการยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ อาศัยอ�ำนาจตามความใน
มาตรา ๓๑ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และข้อ ๑๐ ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาและการยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕
ประกอบกับมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เมือ่ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เรื่อง การให้ทุนการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยลัยราชภัฏ
ล�ำปาง ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาและการยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ นักศึกษาที่มีรสิทธิได้รับทุนการศึกษาตามประกาศนี้ได้แก่
(๑) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ทีผลการเรียนดีเด่น หรือ
(๒) เป็นนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
ข้อ ๒ การพิจารณาการให้ทนุ การศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติทมี่ ผี ลการเรียน
ดีเด่น ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) มีผลการเรียนสะสม ไม่ต�่ำกว่า ๓.๘๐
(๒) มีความประพฤติดีและปฏิบัติตามกฎระเบียบมหาวิทยาลัย
(๓) ให้ได้รับทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท
ข้อ ๓ การพิจารณาให้ทุนการศึกษาของนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
(ก) ด้านกีฬา ต้องเป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติดีและปฏิบัติตามกฎระเบียบมหาวิทยาลัย มี
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๒.๐๐ และมีผลงานชนะการแข่งขัน ดังนี้
(๑) ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  ให้ทุนการ
ศึกษา ๓,๐๐๐ บาท
(๒) ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาระดับเขต ให้ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท
(๓) ได้รับเหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ให้ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท
(๔) ได้รับเหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ให้ทุนการศึกษา ๖,๐๐๐ บาท
(๕) ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ให้ทุนการศึกษา ๙,๐๐๐ บาท
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(๖) ได้รับเหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ให้ทุนการศึกษา ๙,๐๐๐ บาท
(๗) ได้รับเหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ให้ทุนการศึกษา ๑๒,๐๐๐ บาท
(๘) ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ให้ทุนการศึกษา ๑๕,๐๐๐ บาท
กรณีได้รับรางวัลมากกว่าหนึ่งรางวัลในคราวเดียวกันให้พิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษารางวัล
สูงสุดเพียงรางวัลเดียว
(ข) ด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพ ด้านศิลปกรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านบ�ำเพ็ญประโยชน์
อาสาพัฒนา ด้านส่งเสริมประชาธิปไตย ต้องเป็นนักศึกษาภาคปกติที่มีความประพฤติดีและมีผลงานดีเด่น
และผลงานนั้นไม่ใช่ผลงานที่เกิดจากการขอส�ำเร็จการศึกษา
(๑) ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับภาค ให้ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท
(๒) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันระดับชาติ ให้ทุนการศึกษา ๖,๐๐๐ บาท
(๓) ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับชาติ ให้ทุนการศึกษา ๙,๐๐๐ บาท
(๔) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันระดับนานาชาติ ให้ทุนการศึกษา ๑๒,๐๐๐ บาท
(๕) ) ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับนานาชาติ ให้ทุนการศึกษา ๑๕,๐๐๐ บาท
กรณีได้รับรางวัลมากกว่าหนึ่งรางวัลในคราวเดียวกันให้พิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษารางวัล
สูงสุดเพียงรางวัลเดียว
ข้อ ๔ กรณีนักศึกษาได้รับสิทธิรับทุนการศึกษาแล้วต่อมามีความประพฤติไม่เหมาะสมขัดต่อ
ระเบียบมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิท์ จี่ ะระงับทุนการศึกษาในปีถดั ไป โดยให้กองพัฒนานักศึกษา
เป็นผู้ตรวจสอบและเสนอต่อมหาวิทยาลัย
กรณีนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา มีสิทธิเบิกสวัสดีการการศึกษาบุตรของหน่วยงานให้
นักศึกษาเลือกใช้สิทธิตามสิทธิที่มีอยู่หรือเลือกใช้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง
ข้อ ๕ การขอรับทุนการศึกษาตามประกาศนี้ ให้กองพัฒนานักศึกษาจัดท�ำขั้นตอน และวิธีการ
เสนออธิกาบดีเห็นชอบ โดยจัดท�ำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย ปีการศึกษาละครั้ง
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในการณีที่
เกิดปัญหาจากการใช้ประกาศนี้ การวินิจฉัยของอธิการบดี ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕
(รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
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เด่นสีธงอร่าม เขียวแดงเลือดหมูงามเปนสง่า
ประกาศชัดซึ่งศักดานานมา สถานศึกษาเลอค่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง มีหนทางให้เลือกหลากหลาย
สุดแต่ความพอใจ สุดแต่ใครเลือกเดิน
ศักดิ์ศรี พระราชลัญจกร ที่เตือนให้เราสังวร เมื่อยามที่ต้องเผชิญ
กับขวากหนามล�าพัง เปนพลังให้เราก้าวเดิน
เพื่อผดุงชาติเจริญ ด้วยวิชาการทั้งปวง
วิริเยน ทุกฺข มจฺเจติ ถ้าหากมีความเพียร ทุกข์นั้นลุล่วง
พุทธพจน์สอนใจมั่นอยู่ในทรวง จึงมิห่วงทุกข์ใดไหนจะมา
ขุมวิชา ณ เขลางค์ที่ร่มรื่น เหมือนแดนทิพย์ ชีพชื่นเพราะความเมตตา
ความร่มเย็นเหมือนบ้านที่เราจากมา
ฝากความหวังไว้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง
ขอกราบพระบาทไท้ พระผู้เปนแสงสว่าง
(ซ�้า) ข้าวรพุทธเจ้า เหล่าข้าบาท มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง
ขอตั้งปณิธานใจ จะรักษาชาติ ศาสน์ ไผท เทิดพระภูวไนย ยิ่งชีวัน
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