
             
 
 
 
 
 
                                 
                              ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

                                เรื่องการเข�าร�วมกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
                                                      พ.ศ. ๒๕๕๗ 

........................................ 
 

เพ่ือให
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได
มีโอกาสเรียนรู
ประสบการณ(นอกเหนือจาก     
การเรียน    ในชั้นเรียน  นําไปสู+คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค(ของมหาวิทยาลัยและการเข
าร+วมกิจกรรม
นักศึกษาเป2นกระบวนการสําคัญในการเสริมสร
างมวลประสบการณ( องค(ความรู
 ส+งเสริมให
นักศึกษาตระหนัก
ถึงบทบาทหน
าท่ีของตน รู
จักการเสียสละเพ่ือประโยชน(สุขของผู
อ่ืนและส+วนรวม  อีกท้ังให
สอดคล
องกับ
ข
อบังคับมหาวิทยาลัย     ราชภัฏลําปาง ว+าด
วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวด ๗  ข
อ  ๒๘ 
กล+าวคือ ผู
ท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ต
องผ+านกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห+งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
และ ข
อ ๕ ของข
อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว+าด
วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕  
ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี  ๒๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗    จึงออกประกาศการเข
าร+วมกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 

 

       ข
อ ๑      ประกาศนี้เรียกว+า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องการเข
าร+วมกิจกรรม
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗” 
 

       ข
อ ๒      ประกาศนี้ให
ใช
บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเข
ารับการศึกษาต้ังแต+ปE
การศึกษา ๒๕๕๗ เป2นต
นไป 
 

                ข
อ ๓      ในประกาศนี้  
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

      “อธิการบดี” หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
      “คณบดี”   หมายถึง   คณบดีในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

       “องค(กรภายใน” หมายถึง ส+วนราชการหรือหน+วยงานท่ีอยู+ภายใต
การกํากับของมหาวิทยาลัย 
หรือ กลุ+มกิจกรรมนักศึกษา ประเภทต+างๆ ท่ีอยู+ในบังคับของมหาวิทยาลัย เช+น องค(การบริหารนักศึกษา สภา
นักศึกษา กลุ+มนักศึกษา สโมสรนักศึกษา  ชมรมหรือชุมนุม เป2นต
น 
        

 
 
 



 
 

 
                                                             ๒ 

 
 “องค(กรภายนอก” หมายถึง หน+วยงานภาครัฐหรือเอกชนท่ีไม+อยู+ภายใต
การกํากับของ
มหาวิทยาลัยและมิใช+องค(กรภายใน 

      “นักศึกษา”  หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติของมหาวิทยาลัย แต+ไม+
หมายความรวมถึงนักศึกษาโครงการการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ และ นักศึกษาต+างชาติตาม
โครงการความร+วมมือระหว+างมหาวิทยาลัย     

      “กิจกรรม”  หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมท่ีไม+เป2นส+วนหนึ่งของการเรียนการสอน ซ่ึงองค(กร
ภายในหรือองค(กรภายนอกจัดข้ึน 
                “ชัว่โมงกิจกรรม”  หมายถึง จํานวนหน+วยนับโดยเทียบจากระยะเวลาการจัดกิจกรรมท่ี
นักศึกษาเข
าร+วมโครงการหรือกิจกรรมตามท่ีคณะกรรมการการเข
าร+วมกิจกรรมนักศึกษากําหนด 

 

     ข
อ ๔      ให
อธิการบดีแต+งต้ังคณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่งเรียกว+า “คณะกรรมการการเข
าร+วม
กิจกรรมนักศึกษา” ประกอบด
วย 
       (๑) รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย            เป2นประธาน 

              (๒) ผู
อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม   เป2นกรรมการ 

              (๓) รองคณบดีฝLายกิจการนักศึกษาทุกคณะ         เป2นกรรมการ 

 (๔) ประธานสภานักศึกษา      เป2นกรรมการ 

              (๕) นายกองค(การบริหารนักศึกษา     เป2นกรรมการ  

 (๖) ผู
อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา               เป2นกรรมการและเลขานุการ 

          ประธานกรรมการอาจเสนอให
แต+งต้ังผู
ช+วยเลขานุการก็ได
  ท้ังนี้ไม+เกิน ๒ คน  
                     

     ข
อ ๕      ให
คณะกรรมการการเข
าร+วมกิจกรรมนักศึกษา มีอํานาจและหน
าท่ีดังนี้                                                                                   

  (๑) กําหนดแนวปฏิบัติเพ่ือให
การเข
าร+วมกิจกรรมของนักศึกษาเป2นไปด
วยความเรียบร
อย โดย
จัดทําเป2นประกาศของคณะกรรมการการเข
าร+วมกิจกรรมนักศึกษา 
 (๒) พิจารณากําหนดแผนกิจกรรม จากการเข
าร+วมกิจกรรมท่ีจัดข้ึนโดยองค(กรภายใน หรือองค(กร
ภายนอก 
      (๓) พิจารณาจัดหมวดหมู+กิจกรรมและอนุมัติชั่วโมงกิจกรรม 
      (๔) แต+งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติหน
าท่ีตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
      (๕) กํากับติดตามผลการเข
าร+วมกิจกรรมของนักศึกษา 
              (๖) หน
าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

 

      ข
อ ๖    ให
คณบดีเสนอชื่อคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาประจําคณะต+ออธิการบดี เพ่ือ
พิจารณาแต+งต้ัง  โดยมีองค(ประกอบ  ดังนี้ 
      (๑) รองคณบดีฝLายกิจการนักศึกษา          เป2นประธาน    
               (๒) อาจารย(ผู
ดูแลกิจกรรมนักศึกษาของสาขา เป2นกรรมการ 
              (๓) อาจารย(หรือเจ
าหน
าท่ี ท่ีได
รับมอบหมาย     เป2นกรรมการและเลขานุการ 



 
 

 
                                                            ๓ 
 

 

              ข
อ ๗     ให
คณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาประจําคณะมีอํานาจและหน
าท่ี ดังนี้ 
               (๑) รวบรวมแผนการจัดกิจกรรมของคณะ เพ่ือจัดหมวดหมู+กิจกรรมให
เป2นไปตามข
อ ๘ และ
เสนอให
คณะกรรมการการเข
าร+วมกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
     (๒) พิจารณากําหนดชั่วโมงกิจกรรมในและเสนอคณะกรรมการการเข
าร+วมกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
      (๓) กํากับติดตามผลการเข
าร+วมกิจกรรมของนักศึกษาในคณะ 
      (๔) หน
าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณบดีหรือคณะกรรมการการเข
าร+วมกิจกรรมนักศึกษามอบหมาย 
 

      ข
อ ๘    นักศึกษาต
องเข
าร+วมกิจกรรมนักศึกษาท้ัง ๕ ด
าน ดังนี้ 
               (๑)  ด
านส+งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  ได
แก+  กิจกรรมท่ีเสริมสร
างความเข
าใจในความแตกต+าง
ทางวัฒนธรรม  เชื้อชาติ  ภาษา  กิจกรรมท่ีเผยแพร+ สืบสานศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปNญญาท
องถ่ิน การสร
าง
ค+านิยมท่ีถูกต
องบนวิถีความเป2นไทย หรือนําศาสตร(ความรู
เฉพาะท่ีเก่ียวข
องกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปNญญา
ท
องถ่ินมาใช
โดยการทํานุบํารุง  อนุรักษ(  ส+งเสริม  เผยแพร+  สืบสาน  สร
างสรรค(     
 (๒)  ด
านวิชาการ  ได
แก+  กิจกรรมท่ีมุ+งเน
นการสร
างกระบวนการเรียนรู
เชิงวิชาการ  ด
านต+าง ๆ 
เช+น การปฐมนิเทศ อบรมให
ความรู
 สัมมนา ท้ังด
านวิชาการและวิชาชีพ  
 (๓)  ด
านกีฬาหรือการส+งเสริมสุขภาพ ได
แก+ กิจกรรมท่ีมุ+งเน
นการส+งเสริมสุขภาพกายจิตใจให

สามารถดํารงชีวิตได
อย+างมีความสุข  เช+น การแข+งขันกีฬา  กิจกรรมด
านนันทนาการ การออกกําลังกายเพ่ือ
สุขภาพ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา เป2นต
น 
 (๔) ด
านบําเพ็ญประโยชน(หรือรักษาสิ่งแวดล
อม  ได
แก+  กิจกรรมท่ีสร
างให
เกิดการเรียนรู
สร
าง
จิตสํานึกในการเป2นจิตสาธารณะ เพ่ือส+วนรวม  กิจกรรมท่ีสร
างให
เกิดกระบวนการการเรียนรู
ด
านสิ่งแวดล
อม 
การใช
สิ่งแวดล
อมอย+างชาญฉลาดให
เกิดประโยชน(สูงสุด เช+น กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน( การพัฒนาชนบท 
การอนุรักษ(ธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม  เป2นต
น 
               (๕)  ด
านเสริมสร
างคุณธรรมและจริยธรรมได
แก+ กิจกรรมท่ีมุ+งเน
นการเสริมสร
างจิตสํานึกด
าน
คุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร  ความอดทน ความซ่ือสัตย( มีความเอ้ืออาทร เสียสละ สํานึกสาธารณะ มี
สมาธิ มีระเบียบวินัย  มีค+านิยมท่ีดี มีความรับผิดชอบต+อสังคม การเป2นพลเมืองท่ีดี เช+น การแต+งกายถูก
ระเบียบของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติตามกฎหมายและวินัยจราจร หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด อบายมุขท้ังปวง 
กิจกรรมทางศาสนา ฯลฯ เป2นต
น 
 

     ข
อ ๙       นักศึกษาแต+ละชั้นปEต
องเข
าร+วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและของคณะ ไม+น
อยกว+า         
ปEการศึกษาละ ๕๐ ชั่วโมง การเข
าร+วมกิจกรรมให
เป2นไปตามตารางแนบท
ายประกาศ หรือตามท่ี
คณะกรรมการการเข
าร+วมกิจกรรมนักศึกษากําหนด โดยมีจํานวนหน+วยชั่วโมงกิจกรรมดังนี้ 
 (๑) นักศึกษาชั้นปEท่ี ๑ เข
าร+วมกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย  ไม+น
อยกว+า ๓๕ ชั่วโมง และ
กิจกรรมของคณะท่ีนักศึกษาสังกัดไม+น
อยกว+า ๑๕ ชั่วโมง 
 (๒) นักศึกษาชั้นปEท่ี ๒ เข
าร+วมกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย ไม+น
อยกว+า ๒๕ ชั่วโมง และ
กิจกรรมของคณะท่ีนักศึกษาสังกัดไม+น
อยกว+า ๒๕  ชั่วโมง 



 
 

                                             ๔ 
 
 (๓) นักศึกษาชั้นปEท่ี ๓ และ ๔ เข
าร+วมกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย ไม+น
อยกว+า ๑๕ ชั่วโมง 
และกิจกรรมของคณะท่ีนักศึกษาสังกัด ไม+น
อยกว+า ๓๕ ชั่วโมง 
               (๔) นักศึกษาหลักสูตร ๕ ปE  ในชั้นปEท่ี ๕ เข
าร+วมกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย  ไม+น
อยกว+า 
๗ ชั่วโมงและกิจกรรมของคณะที่นักศึกษาสังกัดหรือกิจกรรมขององค(กรภายนอกที่นักศึกษาปฏิบัติ    
การสอน ไม+น
อยกว+า ๔๓ ชั่วโมง 
        การเข
าร+วมกิจกรรมของนักศึกษาท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปEท่ี ๕  ให
นักศึกษาเป2น
ผู
รายงานผลการเข
าร+วมกิจกรรมกับสถานศึกษา  พร
อมหลักฐานท่ีเชื่อถือได
มายังคณะเพ่ือเสนอต+อ
คณะกรรมการการเข
าร+วมกิจกรรมนักศึกษาพิจารณาอนุมัติชั่วโมงกิจกรรม 
 

     ข
อ ๑๐    นักศึกษาท่ีไม+ได
เข
าร+วมกิจกรรมตามประกาศนี้ ให
ทํากิจกรรมซ+อมเสริม โดยให
ชี้แจง
เหตุผลและความจําเป2นต+อคณะกรรมการ ดังนี้ 
              (๑) กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ให
เสนอต+อคณะกรรมการการเข
าร+วมกิจกรรมนักศึกษา 
     (๒) กิจกรรมของคณะ ให
เสนอต+อคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาประจําคณะ 
     ให
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเป2นผู
พิจารณาอนุมัติกิจกรรมซ+อมเสริมและแจ
งให
นักศึกษาทราบ 
     นักศึกษาท่ีไม+ได
เข
าร+วมกิจกรรมตามประกาศนี้ ให
ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ภายในสามสิบวัน 
ก+อนเปTดภาคเรียนถัดไป หรือภายในสามสิบวัน หลังจากสิ้นสุดกิจกรรมนั้น แล
วแต+กรณี หากล+วงเลย
ระยะเวลาดังกล+าวให
เข
าร+วมกิจกรรมในครั้งถัดไป       

     ข
อ ๑๑     ให
องค(กรภายในจัดทําแผนกิจกรรมประจําปEให
เป2นไปตามข
อ ๘ และส+งแผนกิจกรรมให

คณะกรรมการการเข
าร+วมกิจกรรมนักศึกษาอนุมัติแผนกิจกรรม ไม+น
อยกว+าสามสิบวันก+อนเปTดภาคเรียนใน         
ปEการศึกษาถัดไป  
    ในกรณีเป2นโครงการ กิจกรรมเฉพาะกิจ เร+งด+วน หรือได
จัดกิจกรรมไปแล
ว และคณะกรรมการ
การเข
าร+วมกิจกรรมนักศึกษายังมิได
อนุมัติแผนกิจกรรม ให
ส+งรายละเอียดการจัดกิจกรรมดังกล+าว        
ให
คณะกรรมการการเข
าร+วมกิจกรรมนักศึกษาพิจารณาอนุมัติชั่วโมงกิจกรรม 

 

       ข
อ ๑๒     กิจกรรมท่ีจัดโดยองค(กรภายนอกมหาวิทยาลัยต
องเป2นกิจกรรมท่ีองค(กรภายนอกขอ
ความอนุเคราะห(ให
มหาวิทยาลัยส+งนักศึกษาเข
าร+วม หรือมหาวิทยาลัยเป2นผู
ส+งเข
าร+วมกิจกรรม   
     ให
ผู
ท่ีได
รับมอบหมายให
ดูแลการเข
าร+วมกิจกรรมนั้น รายงานผลการเข
าร+วมกิจกรรมพร
อม
หลักฐานท่ีเชื่อถือได
ต+อคณะกรรมการการเข
าร+วมกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือพิจารณาอนุมัติชั่วโมงกิจกรรม 
 

     ข
อ ๑๓    การเข
าร+วมกิจกรรมของนักศึกษาทุกครั้งให
นักศึกษานําบัตรประจําตัวนักศึกษา   
มาบันทึกข
อมูลการเข
าร+วมกิจกรรม หรือลงลายมือชื่อไว
 เป2นหลักฐานหรือด
วยวิธีการอ่ืนใดตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

     ข
อ ๑๔     ให
กองพัฒนานักศึกษา จัดทําระบบฐานข
อมูลการเข
าร+วมกิจกรรมของนักศึกษา  
 
 
 
 
 



 
 

                                                             ๕ 
 
     ข
อ ๑๕    การเทียบค+าชั่วโมงเข
าร+วมกิจกรรมของนักศึกษา  เพ่ือพิจารณาว+ากิจกรรมท่ีจัดข้ึนนั้น
มีค+าหน+วยชั่วโมงเท+าใด  โดยใช
เกณฑ(ดังต+อไปนี้ 
             (๑ )  เท ียบจํานวนหน +วยชั ่ว โ มงตามเวลา ที ่น ักศ ึกษาผ +านการ เข 
า ร +วมก ิจกรรมจร ิง              
โดยพิจารณาจากกําหนดการ ของกิจกรรมนั้นๆ เป2นหลัก 
                  (ก)  การจัดกิจกรรมครึ่งวัน เทียบได
ไม+เกิน ๓ หน+วยชั่วโมง 
                       (ข)  การจัดกิจกรรมเต็มวัน เทียบได
ไม+เกิน ๗  หน+วยชั่วโมง 
                        (ค)  การจัดกิจกรรมในรูปแบบของค+าย หรือการสัมมนาท่ีมีกิจกรรมช+วงกลางคืนหรือ
กิจกรรมท่ีลักษณะคล
ายกัน สามารถเทียบได
ไม+เกินวันละ  ๑๐ หน+วยชั่วโมง  
               (๒) กิจกรรมท่ีนักศึกษาเข
าร+วม จะต
องเป2นกิจกรรมท่ีนักศึกษาได
ร+วมคิดร+วมดําเนินการเข
าร+วม
ฟNงบรรยาย เข
าร+วมฝVกการอบรม หรือ เข
าร+วมเป2นคณะทํางานนั้น 
             (๓) เวลาที่ใช
ในการเดินทางการลงทะเบียน พักผ+อน รับประทานอาหาร หรือการอื่นใด
ท่ีไม+เป2นไปเพ่ือวัตถุประสงค(ของกิจกรรมนั้นๆ จะไม+นํามานับหน+วยชั่วโมงด
วย ยกเว
นกรณี มีคําสั่ง  ให
เดินทางไป
เข
าร+วมหรือปฏิบัติหน
าท่ีหรือดําเนินกิจกรรมต+างจังหวัด  และหรือตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ หรือหน+วยงานท่ี
รับผิดชอบกําหนด 
 

               ข
อ ๑๖    การเทียบค+าชั่วโมงกิจกรรม สําหรับนักศึกษาท่ีมีผลงานดีเด+น  เสียสละ  นักศึกษา
สามารถนําผลงานดังกล+าวมาเทียบค+าชั่วโมงกิจกรรม  เป2นกรณีพิเศษ  ได
แก+นักศึกษาท่ีมีผลงาน  ดังต+อไปนี้  
  (๑) นักศึกษาท่ีมีผลงานการเป2นนักศึกษาดีเด+นของมหาวิทยาลัย 
               (๒) นักศึกษาท่ีได
รับการยกย+องประกาศเกียรติคุณจากองค(กรภายนอกมหาวิทยาลัยหรือ
นานาชาติ 
               (๓) นักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยแต+งต้ังให
ดํารงตําแหน+งประธานสภานักศึกษา นายกองค(การ
นักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา กรรมการสภานักศึกษา กรรมการองค(การนักศึกษา กรรมการสโมสร
นักศึกษา ประธานหอพักมหาวิทยาลัย ประธานชมรม ประธานชุมนุม หรือตําแหน+งอ่ืนใด ท่ีมีระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน ๑ ปEข้ึนไป 
                ทั้งนี้นักศึกษาต
องมีหลักฐาน เช+น  คําสั่ง เกียรติบัตร หรือหนังสือรับรอง เป2นต
น เสนอต+อ
คณะกรรมการการเข
าร+วมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อนําไปใช
ในการพิจารณาเทียบค+าชั่วโมงกิจกรรม ทั้งนี้    
ไม+สามารถนําผลงานก+อนมีสถานะเป2นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพ่ือเทียบค+าชั่วโมงกิจกรรมได
  
 

    ข
อ ๑๗     การเทียบค+าชั่วโมงกิจกรรม  ตามข
อ  ๑๖  ให
เป2นดังนี้ 
               (๑) นักศึกษาท่ีดํารงตําแหน+ง  ประธานสภานักศึกษา  นายกองค(การนักศึกษา นายกสโมสร
นักศึกษาและมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต้ังแต+ ๑ ปEข้ึนไป จะได
เทียบค+าชั่วโมงกิจกรรม ๑๐ หน+วยชั่วโมง 
            (๒) นักศึกษาท่ีดํารงตําแหน+ง กรรมการสภานักศึกษา กรรมการองค(การนักศึกษา กรรมการ
สโมสรนักศึกษา ประธานหอพักมหาวิทยาลัย ประธานชมรม ประธานชุมนุม และหรือ ท่ีมหาวิทยาลัยแต+งต้ัง
ให
เป2นคณะทํางานหรือ ร+วมดําเนินโครงการ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต้ังแต+ ๑ ปE ข้ึนไปจะได
เทียบค+า
ชั่วโมงกิจกรรม ๕ หน+วยชั่วโมง 
 



 
 

                                                             ๖ 
 
               (๓) นักศึกษาท่ีดําเนินกิจกรรมในฐานะผู
แทนมหาวิทยาลัย จะได
รับเทียบค+าชั่วโมงกิจกรรม        
ด
านใดด
านหนึ่งตามข
อ ๘ ได
 ๑ กิจกรรมจํานวนไม+เกิน ๕ หน+วยชั่วโมง โดยพิจารณาจากกิจกรรมท่ีเข
าร+วม 
                (๔) นักศึกษาท่ีมีผลงานดีเด+นอ่ืน ๆ และสร
างชื่อเสียงให
มหาวิทยาลัย จะได
รับเทียบค+าชั่วโมง
กิจกรรม  ด
านใดด
านหนึ่งตามข
อ ๘ ได
 ๑ กิจกรรมจํานวนไม+เกิน ๕ หน+วยชั่วโมง โดยพิจารณาจากผลงาน 
 

               ข
อ ๑๘    การเทียบโอนค+าชั่วโมงกิจกรรม สําหรับนักศึกษาท่ีพ
นสภาพการเป2นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอ่ืน แล
วสอบหรือได
รับการคัดเลือกให
เข
าเรียใหม+ในชั้นปEท่ี ๑  ไม+สามารถ
เทียบโอนจํานวนกิจกรรมหรือหน+วยชั่วโมงกิจกรรมได
 
 

  ข
อ ๑๙     หน+วยงานท่ีรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมตามประกาศนี้ ได
แก+ 
               (๑) กิจกรรมส+วนกลางมหาวิทยาลัยฯ ผู
รับผิดชอบในการประเมินผลการเข
าร+วมกิจกรรมแต+ละครั้ง 
รวมท้ังการซ+อมเสริมกิจกรรมนั้น ให
กองพัฒนานักศึกษาหรือฝLายท่ีกองพัฒนานักศึกษามอบหมายเป2นผู

รวบรวมชื่อไว
เป2นหลักฐานในการออกใบรับรองการเข
าร+วมกิจกรรมแก+นักศึกษาเพ่ือขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ต+อไป 
               (๒) กิจกรรมส+วนของคณะ ผู
รับผิดชอบในการประเมินการเข
าร+วมกิจกรรมแต+ละครั้ง รวมทั้ง
ซ+อมเสริมกิจกรรมนั้น ให
คณบดีหรือผู
ที่ได
รับมอบหมายเป2นผู
รวบรวมชื่อไว
เป2นหลักฐานส+งให
กองพัฒนา
นักศึกษาเพ่ือดําเนินการต+อตาม  ๑๙ (๑) ต+อไป 
 
             ข
อ ๒๐     การออกใบรับรองการเข
าร+วมกิจกรรมให
ปฏิบัติ  ดังนี้ 
               (๑) นักศึกษาท่ีจะขอใบรับรองกิจกรรมนักศึกษาจะต
องเข
าร+วมกิจกรรมครบตามประกาศนี้     
โดยกองพัฒนานักศึกษาเป2นหน+วยงานธุรการในการออกใบรับรองกิจกรรม  
                       (๒)  หลักเกณฑ( วิธีการออกใบรับรองการเข
าร+วมกิจกรรมให
เป2นไปตามท่ีกองพัฒนานักศึกษา
กําหนด 
           (๓) นักศึกษาสามารถขอใบรับรองการเข
าร+วมกิจกรรม และขอรับวุฒิบัตรกิจกรรมดีเยี่ยมเม่ือมี
หน+วยชั่วโมงกิจกรรม ๓๐๐ ชั่วโมงข้ึนไป  
          (๔)  ให
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีได
รับมอบหมายลงนามในใบรับรองหรือวุฒิบัตร 
    (๕)  ค+าธรรมเนียมในการขอใบรับรองเข
าร+วมกิจกรรม ฉบับละ ๓๐ บาท  
 ข
อ ๒๑     ให
อธิการบดีเป2นผู
รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีมีปNญหาเก่ียวกับการตีความหรือ
ปNญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ให
อธิการบดีเป2นผู
วินิจฉัยชี้ขาดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ
เข
าร+วมกิจกรรมนักศึกษา   

  
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๐ เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

      
                                                              

(ผู
ช+วยศาสตราจารย(เล็ก  แสงมีอานุภาพ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
 
 



 
 

 

      รายละเอียดการเข�าร�วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรนักศึกษา 
กิจกรรมบังคับมหาวิทยาลัย นักศึกษาทุกคนต
องผ+านกิจกรรมดังต+อไปน้ี 

ท่ี กิจกรรม 
ช่ัวโมง

กิจกรรม 
ช้ันปE 

รหัสกิจกรรม 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ พิธีไหว
คร ู ๓ √          U--1101 

๒ ปฐมนิเทศ  ๗ √         U--1201   

๓ วันราชภัฏ ๑๔ กุมภาพันธ( ๓ √ √ √      U--1202 

๔ ปNจฉิมนิเทศ  ๗    √ √ *  U--1203   

๕ อบรมอาชีพเสรมิทักษะ ๓  √ √ √  U--1204 

๖ แข+งขันกีฬา  ๓ √ √  √  U--1301 

๗ เปTดโลกกิจกรรม ๓ √ √ √     U--1302 

๘ จิตอาสาและบําเพ็ญประโยชน(  ๓  √  √  √    U--1401 

๙ ประกวดวงดนตร ี ๓ √ √    U--1402 

๑๐ เตรียมความพร
อมนักศึกษาใหม+สู+รั้วมหาวิทยาลัย ๑๐ √          U--1501 

๑๑ ราชภัฏสร
างวินัย ใส+ใจวินัยจราจร  ๓  √        U--1502 

๑๒ รณรงค(ปaองกันยาเสพตดิและโรคตดิต+อทางเพศสัมพันธ( ๓ √ √    U--1503 

๑๓ เยาวชนต
นแบบ เก+งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ๒  √  √   U--1504 

๑๔ อ่ืนๆ ตามประกาศหรือคําสั่งของมหาวิทยาลัย        

 รวม  ๓๕ ๒๖  ๑๕  ๑๕   ๗   
 
*ท้ังนี้ นักศึกษาหลักสูตร ๕ ปE ไม+ต
องเข
าร+วมกิจกรรมปNจฉิมนิเทศ ในชั้นปEท่ี ๔ ให
เข
าร+วมในชั้นปEท่ี  ๕ 
 


