สารบัญ
หนา
ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย
๑
ธงและสีประจํามหาวิทยาลัย
๑
คติธรรมประจํามหาวิทยาลัย
๑
ปรัชญาวิสัยทัศนพันธกิจ กองพัฒนานักศึกษา
ฝ&ายงานกองพัฒนานักศึกษา
ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่สําคัญสําหรับนักศึกษา
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว.าดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว.าดวยวินัยนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางว.าดวย ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางว.าดวย การยกเวนค.าบํารุงการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗
- ประกาศ เรื่อง การเขาร.วมกิจกรรมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๗
- เรื่อง การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๘
- ประกาศ หลักเกณฑการลงโทษและตัดคะแนนความประพฤตินกั ศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙
- ประกาศ เรื่อง กําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗
- ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการขับขี่รถจักรยานยนตในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗
- ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมรับนองใหม.และประชุมเชียร พ.ศ. ๒๕๕๙
- ประกาศ วาดวย การมอบเข็มบัณฑิต และเข็มเรียนดี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
พ.ศ.๒๕๕๙
รายละเอียดการเขาร.วมกิจกรรมนักศึกษา ปCการศึกษา ๒๕๕๙
ขั้นตอนการขออนุญาตใชสนามกีฬา
ขั้นตอนการยืมคืนวัสดุ อุปกรณ
ขั้นตอนการยืมคืนวัสดุ อุปกรณกีฬา
ขั้นตอนการขอใบรับรองกิจกรรม
ขั้นตอนการยื่นเอกสารขอรับเงินสินไหมทดแทนอุบัตเิ หตุ
ขั้นตอนการขอผ.อนผันการเกณฑทหาร

คูมือกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง Lampang Rajabhat University
ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย

ธงและสีประจํามหาวิทยาลัย

สีแดงเลือดหมูและสีเขียว หมายถึงความกลาหาญที่จะใชสติปญ
Z ญาและความงอกงาม
แห.งสติปZญญา
คติธรรมประจํามหาวิทยาลัย
วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ หมายถึง ล.วงทุกขไดดวยความเพียร

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เป\นหน.วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ปZจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจัดการศึกษาระดับ
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโทและระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาการศึกษา
- สาขาวิชาศิลปศาสตร
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการบัญชี

กองพัฒนานักศึกษา
ตราสัญลักษณ

โดยมี ๖ คณะไดแก.
- คณะครุศาสตร
- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- คณะวิทยาการจัดการ

- คณะวิทยาศาสตร
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลักษณะของรูปคนใหความรูสึกขยายตัว เติบโต
แสดงถึงการพัฒนานักศึกษาอย.างต.อเนื่อง

ลักษณะของมือที่รองรับและโอบลอมแสดงถึง
การดูแลส.งเสริมและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ลักษณะของหนังสือแสดงถึงการพัฒนา
องคความรูการศึกษา

ปรัชญา

ฝ(ายงานกองพัฒนานักศึกษา
เสริมสรางศักยภาพนักศึกษาสู.ความเป\นเลิศ

วิสัยทัศน
ภายในปC พ.ศ. ๒๕๖๐ กองพัฒ นานัก ศึ ก ษาจะเป\ น หน.ว ยงานที่ เ ป\น เลิ ศในดานการ
ส.งเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค เพื่อเสริมสรางศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยใหเป\นมหาวิทยาลัยชั้นนําของภาคเหนือ ที่ผลิตบัณฑิตและบริการวิชาการ เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น

พันธกิจ
๑. สนั บสนุ นส. ง เสริม กิ จกรรมนั กศึ กษาที่ค รบถวนและสอดคลองกับ คุณ ลั กษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค
๒. มี ก ารจัด บริก ารแก.นั กศึ ก ษาและศิษ ยเก. า ใหสอดคลองกั บความตองการและเกิ ด
ประโยชนสูงสุด เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาร.างกาย อารมณ สังคม สติปZญญา ตลอดจนคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค
๓. แสวงหาความจริง เพื่อสู.ความเป\นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปZญญาทองถิ่น
ภูมิปZญญาไทย และภูมิปZญญาสากล
๔. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู คู.คุณธรรม สํานึกในความเป\นไทยมีความรักผูกพัน
ต.อทองถิ่นอีกทั้งส.งเสริมการเรียนรู ตลอดจนชีวิตในชุมชน เพื่อช.วยใหคนในทองถิ่นรูเท.าทันการ
เปลี่ยนแปลง

๑.งานบริหารทั่วไป
๒.งานกิจกรรมนักศึกษากีฬาและนันทนาการ
๓.งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
๔.งานสวัสดิการ งานหอพักและทุนการศึกษา
๕.งานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
๖.งานนักศึกษาวิชาทหาร
๗.งานพยาบาลและประกันอุบตั ิเหตุ
๘.งานประกันคุณภาพการศึกษา
หมายเลขโทรศัพทกองพัฒนานักศึกษา
โทร ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ โทรสาร ๐๕๔-๒๔๑๑๗๗
โทรศัพทภายใน
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
งานบริหารทั่วไป
งานกิจกรรมนักศึกษากีฬาและนันทนาการ
งานแนะแนว และงานสวัสดิการฯ
งานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
งานพยาบาลฯ และนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันคุณภาพการศึกษา
เว็บไซตกองพัฒนานักศึกษา http://snk.lpru.ac.th

๔๑๐๑
๔๑๑๒,๔๑๑๓
๔๑๑๑
๔๑๐๙
๔๑๐๓
๔๑๐๔
๔๑๐๗

ข*อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
วาด*วย วินัยนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓
....................................................
เพื่อใหนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เป\นนักศึกษาที่ดี มีความรับผิดชอบและ
เคารพในสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น มีความประพฤติดีปฏิบัติชอบ ธํารงไวซึ่งเกียรติและความ
มีระเบียบเรียบวินัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห.งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ.
๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฏาคม
๒๕๕๓ จึงออกขอบังคับ ไวดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกว.า “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางว.าดวยวินัยนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแต.วันถัดจากวันประกาศเป\นตนไป
ขอ ๓ ในขอบังบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว.า มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
“ผู บริ ห าร” หมายความว. า อธิ ก ารบดี รองอธิ ก ารบดี ผู ช. ว ยอธิ ก ารบดี คณบดี
ผูอํานวยการ รองคณบดี รองผูอํานวยการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
“อธิการบดี” หมายความว.า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
“คณบดี” หมายความว.า คณบดีในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
“ผูอํานวยการ” หมายความว.า ผูอํานวยการสํานัก/สถาบันในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง
“อาจารย หมายความว.า ขาราการพลเรือนในสถาบันการอุดมศึกษาและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ ทําหนาที่สอนและวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
“เจาหนาที่” หมายความว.า ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
“นักศึกษา” หมายความว.า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ขอ ๔ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติให
เป\นไปตามขอบังคับนี้

หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๕ นักศึกษาทุกคนตองทําบัตรประจําตัวนักศึกษาตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนดรูปแบบ ลักษณะของบัตรประจําตัวนักศึกษา ใหเป\นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๖ นักศึกษาตองพกบัตรและแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาเมื่อมาติดต.อราชการกับ
หน.วยงานของมหาวิทยาลัย
หมวด ๒
วินัยและการรักษาวินัย
ขอ ๗ นักศึกษาตองรักษาวินัยตามหมวดนี้โดยเคร.งรัด ผูใดฝ&าฝmนหรือไม.ปฏิบัติตามตอง
ไดรับโทษตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
ขอ ๘ นักศึกษาตองแต.งกายใหถูกตองตามขอบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๙ นั กศึ กษาตองเชื่ อฟZง คําสั่ งและปฏิบัติ ตามคํา สั่งหรือ คําตั กเตื อนโดยชอบของ
ผูบริหาร อาจารยหรือเจาหนาที่ ทั้งตองไม.แสดงกิริยาอาการกระดางกระเดื่อง ลบหลู. ดูหมิ่น หมิ่น
ประมาท กลั่นแกลง เหยียดหยามหรือกระทําการที่ไม.สมควรต.อผูบริหาร อาจารยหรือเจาหนาที่
ขอ ๑๐ นั ก ศึ ก ษาตองปฏิ บั ติ ต ามกฏ ระเบี ย บ ขอบั ง คั บ ประกาศหรื อ คํ า สั่ ง ของ
หน.วยงานของมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอย.างเคร.งครัด
ขอ ๑๑ นักศึกษาตองไม.ทําใหเกิดความเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมค.าหรือทําใหไร
ประโยชนซึ่งทรัพยสินของมหาวิทยาลัยหรือผูอื่น
ขอ ๑๒ นักศึกษาตองไม.กระทําการใด ๆ ที่ก.อใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ หรือเป\น
การรบกวนต.อการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหาร อาจารยหรือเจาหนาที่ หรือการทํากิจกรรมของ
หน.วยงานของมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๓ นักศึกษาตองไม.กระทําหรือยอมใหผูอื่นกระทําการใด ๆ ซึ่งอาจทําใหเกิดความ
เสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๔ นักศึกษากระทําการดังต.อไปนี้ ถือว.ากระทําผิดวินัยอย.างรายแรง
(๑) ก.อเหตุทะเลาะวิวาท ทํารายร.างกายผูอื่น หรือแสดงพฤติกรรมในลักษณะนักเลง
อันธพาล
(๒) ดื่มสุรา ของมึนเมาในบริเวณมหาวิทยาลัย
(๓) ประพฤติ ผิ ด ศี ล ธรรมอั น ดี กระทํ า การลามกอนาจาร หรื อ กระทํ า ความผิ ด
เกี่ยวกับเพศอันเป\นเหตุทําใหเกิดความเสื่อมเสียแก.ตนเองหรือผูอื่นหรือมหาวิทยาลัยอย.างรายแรง

(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

ประพฤติเสื่อมเสียในทางชูสาว
ทุจริตในการสอบ
เล.นการพนันหรือสนับสนุนใหมีการพนันภายในมหาวิทยาลัย
ลักทรัพย ยักยอกทรัพย กรรโชกทรัพย ฉอโกง ข.มขู. ขืนใจ หรือรีดไถทรัพย

บุคคลอื่น
(๘) ใหขอมูลหรือขอความเท็จ ปลอมแปลงเอกสารหรือลายมือชื่อผูอื่น
(๙) พกพาอาวุธ หรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นเขามาในบริเวณมหาวิทยาลัย
(๑๐) กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท
(๑๑) ก.อเหตุวุ.นวายหรือยุยงส.งเสริมใหเกิดความวุ.นวายอย.างรายแรงใหเกิดขึ้นใน
มหาวิทยาลัย
(๑๒) กระทําความผิดอาญาโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต.เป\นโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ขอ ๑๕ โทษทางวินัย มี ๕ สถาน คือ
(๑) ทําทัณฑบน
(๒) บําเพ็ญประโยชนต.อมหาวิทยาลัยหรือสังคมตามที่มหาวิทยาลัยและนักศึกษา
เห็นสมควร
(๓) พักการศึกษา
(๔) ยับยั้งการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา
(๕) ใหออก
การกํ า หนดระยะเวลาการลงโทษตาม (๒) (๓) และ (๔) ใหเป\ น ไปตามคํ า สั่ ง ของ
มหาวิทยาลัย
โทษทางวินัยตาม (๓) (๔) และ (๕) เป\นโทษทางวินัยอย.างรายแรง
ขอ ๑๖ การลงโทษนักศึกษาใหทําเป\นคําสั่ง โดยในคําสั่งลงโทษใหระบุว.านักศึกษาผูถูก
ลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดและตามขอใด และแจงเป\นหนังสือใหนักศึกษาผูนั้นทราบ

หมวด ๓
การสอบสวน
ขอ ๑๗ เมื่อมีการกล.าวหาหรือกรณีเป\นที่สงสัยว.านักศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยใหคณบดี
ของคณะที่นักศึกษาสังกัดดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนว.ากรณีมีมูลควรกล.าวหาว.า
นักศึกษาผูนั้นกระทําความผิดวินัยหรือไม. ถาเห็นว.ากรณีไม.มีมูลใหยุติธรรมเรื่อง แต.หากเห็นว.า
มีมูลควรกล.าวหาว.ากระทําผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐาน ใหคณบดีแต.งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เพื่อดําเนินการทางวินัยกับนักศึกษาผูนั้นต.อไป
กรณีนักศึกษาต.างคณะกระทําผิดวินัยร.วมกัน ใหรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานกิจการ
นักศึกษาเป\นผูมีอํานาจในการแต.งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
กรณีนักศึกษาผูถูกกล.าวหาใหการรับสารภาพต.อคณบดี หรือรองอธิการบดีที่รับผิดชอบ
งานกิจการนักศึกษาหรือ คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง จะไม.ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได
ขอ ๑๘ คณะกรรมการสอบสวน ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมอย.างนอยอีก
สองคน โดยแต.งตั้งจากผูบริหาร อาจารยหรือเจาหนาที่ และใหกรรมการคนหนึ่งเป\นเลขานุการ
ขอ ๑๙ การดํา เนินการสอบสวน ตองมีก รรมการมาประชุมไม.นอยกว.า กึ่งหนึ่ งของ
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป\นองคประชุม การลงมติของคณะกรรมการสอบสวนใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเท.ากัน ใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป\นเสียงชี้ขาด
ขอ ๒๐ ในการสอบสวนตองเปqดโอกาสใหนักศึกษาผูถูกกล.าวหารับทราบขอกล.าวหา
มีโอกาสโตแยง และแสดงพยานหลักฐานอย.างเต็มที่
ก.อนการดําเนินการสอบสวน นักศึกษาผูถูกกล.าวหาอาจคัดคานกรรมการสอบสวน
โดยทําเป\นหนังสือถึงผูออกคําสั่ง และใหออกคําสั่งเป\นผูวินิจฉัย การวินิจฉัยถือเป\นที่สุด
ขอ ๒๑ ในการสอบสวนปากคํานักศึกษาผูถูกกล.าวหาหรือพยาน ใหคณะกรรมการ
สอบสวนมีอํานาจดําเนินการสอบสวน และจัดใหมีการบันทึกปากคําของนักศึกษาผูถูกกล.าวหา
หรือพยาน และใหผูนั้นลงชื่อรับรองบันทึกปากคํา
ขอ ๒๒ เมื่ อ คณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลั ก ฐานต. า ง ๆ เสร็ จ แลว
ใหประชุมพิจารณาลงมติว.านักศึกษาผูถูกกล.าวหากระทําผิดวินัยหรือไม. ถาเป\นความผิดวินัยให
ระบุว.าเป\นความผิดวินัยกรณีใด สมควรไดรับโทษสถานใด ใหทํารายงานการสอบสวนเสนอต.อ
ผูออกคําสั่งแต.งตั้งคณะกรรมการ
ขอ ๒๓ ในระหว.างการสอบสวน หากปรากฏว.านักศึกษาผูถูกกล.าวหาถึงแก.ความตาย
หรือลาออกจาก การเป\นนักศึกษาใหยุติเรื่อง

หมวด ๔
การสั่งลงโทษ
ขอ ๒๔ นักศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยไม.รายแรง ใหผูแต.งตั้งคณะกรรมการสอบสวนมี
อํานาจลงโทษโดยทําทัณฑบน หรือใหบําเพ็ญประโยชนต.อมหาวิทยาลัยหรือสังคมใหเหมาะสมกับ
กรณีความผิด
ขอ ๒๕ นักศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยอย.างรายแรง ใหผูแต.งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เสนอความเห็นต.ออธิการบดีเพื่ออกคําสั่งลงโทษ
ขอ ๒๖ เมื่อมีคําสั่งลงโทษนักศึกษาผูใดแลว ใหกองพัฒนานักศึกษาบันทึกกรณีความผิด
ฐานความผิดและระดับโทษที่ไ ดรับไวในทะเบี ยนประวัตินักศึก ษา และใหเก็บ เอกสารไวตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดวยงานสารบรรณ
ในกรณีที่คณะเป\นผูสั่งลงโทษ ใหคณะรวบรวมคําสั่งลงโทษส.งใหกองพัฒนานักศึกษา
เพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
หมวด ๔
การอุทธรณ
ขอ ๒๗ นักศึกษาผูใดถูกลงโทษวินัยไม.รายแรง มีสิทธิอุทธรณต.ออธิการบดีภายในสิบหา
วันนับตั้งแต.วันที่ไดรับคําสั่งลงโทษ โดยยื่นอุทธรณเป\นหนังสือต.อผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ใหอธิการบดีพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแต.วันไดรับอุทธรณ
ขอ ๒๘ นั กศึกษาผูใดถูกลงโทษวินัยอย.า งรายแรง มีสิทธิอุท ธรณต.อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณวินัยนักศึกษาภายในสิบหาวันนับแต.วันที่ไดรับคําสั่งลงโทษ โดยใหยื่นอุทธรณ
เป\นหนังสือต.อผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ขอ ๒๙ ใหมหาวิ ท ยาลั ย แต. ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา
ประกอบดวยอธิ ก ารบดี เป\ น ประธานและกรรมการอื่ น รวมจํ า นวนไม. เ กิ น เจ็ ด คน โดยให
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษาเป\นกรรมการและเลขานุการ

ขอ ๓๐ ใหอธิ การบดี ห รือ คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณวิ นั ย นั กศึ ก ษา พิ จ ารณา
อุทธรณจากคําสั่งลงโทษ คํารองขออุทธรณ และสํานวนการสอบสวน เพื่อประกอบการวินิจฉัย
กรณีมีความจําเป\นเพื่อประโยชนแก.การพิจารณา จะสอบสวนหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม หรือมอบ
ใหคณะกรรมการสอบสวนชุดเดิมสอบสวนเพิ่มเติมแทนก็ได
ขอ ๓๑ ใหอธิการบดีมีอํานาจสั่งลงโทษหรือดําเนินการแกไขคําสั่งลงโทษใหเป\นไปตาม
คําวินิจฉัยของอธิการบดีหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณวินัยนักศึกษาคําสั่งลงโทษหรือแกไข
โทษของอธิการบดีใหถือเป\นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(นายสุชาติ เมืองแกว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ข*อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
วาด*วย วินัยนักศึกษา (ฉบับที่๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙
....................................................
โดยที่เป\นการสมควรแกไขเพิ่มเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว.าดวย วินัย
นักศึกษา เพื่อใหนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เป\นนักศึกษาที่ดี มีความรับผิดชอบและ
เคารพในสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น มีความประพฤติดีปฏิบัติชอบ ธํารงไวซึ่งเกียรติ และ
ความมีระเบียบเรียบวินัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห.งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในคราวประชุมครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่๙ มกราคม
๒๕๕๙ จึงออกขอบังคับไวดังต.อไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกว.า “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว.าดวย วินัยนักศึกษา
(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๙”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแต.วันถัดจากวันประกาศเป\นตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๑๕ แห.งขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว.าดวย วินัย
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และใหใชความต.อไปนี้แทน
“ขอ ๑๕ โทษทางวินัย มี ๕ สถาน คือ
(๑) ว.ากล.าวตักเตือน
(๒) ทําทัณฑบน
(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ
(๔) ทํากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(๕) พักการเรียน
โทษทางวินัยตาม (๕) เป\นโทษทางวินัยอย.างรายแรง
หลักเกณฑการลงโทษทางวินัยตามวรรคหนึ่งใหเป\นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๑๖ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว.าดวย วินัย
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และใหใชความต.อไปนี้แทน

“ขอ ๑๖ การลงโทษนักศึกษาใหทําเป\นคําสั่ง โดยในคําสั่งลงโทษใหระบุว.านักศึกษาผูถูก
ลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดและตามขอใด และแจงเป\นหนังสือใหนักศึกษาและผูปกครองของ
นักศึกษาผูนั้นทราบ”
ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๒๔ แห.งขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว.าดวย
วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และใหใชความต.อไปนี้แทน
“ขอ ๒๔ นักศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยไม.รายแรง ใหผูมีอํานาจตามขอ ๒๗ สั่งลงโทษให
เหมาะสมกับกรณีความผิด”
ขอ ๖ ใหยกเลิกความในขอ ๒๕ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว.าดวย
วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และใหใชความต.อไปนี้แทน
“ขอ ๒๕ นักศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยอย.างรายแรง ใหผูมีอํานาจตามขอ ๑๗ เสนอ
อธิการบดี ออกคําสั่งลงโทษ
ขอ ๖ ใหอธิ ก ารบดี เ ป\ น ผู รั ก ษาการใหเป\ น ไปตามขอบั ง คั บ นี้ ในกรณี ที่ มี ปZ ญ หา
เกี่ยวกับการปฏิบัติ ใหอธิการบดีเป\นผูวินิจฉัยชี้ขาด คําชี้ขาดของอธิการบดีถือเป\นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายสุชาติ เมืองแกว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ข*อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
วาด*วย ธรรมนูญนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๕
……………………………………….
เพื่อใหการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางซึ่งเป\นกิจกรรม
ที่เสริมสรางประสบการณทางวิชาการ วิชาชีพ ส.งเสริมพลานามัย ปลูกฝZงคุณธรรมจริยธรรม
และพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาใหเป\นบัณฑิตที่มีความสมบูรณทั้งทางดานสติปZญญา ร.างกาย
และจิตใจ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห.งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ และมติสภามหาวิ ทยาลัยราชภัฏลํา ปางในคราวประชุม ครั้ งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวัน ที่
๘ กันยายน ๒๕๕๕ จึงออกขอบังคับไวดังต.อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกว.า“ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางว.าดวยธรรมนูญนักศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๕”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้มีผลบังคับใชตั้งแต.วันถัดจากวันประกาศใชเป\นตนไป
ขอ ๓ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาภาคปกติ
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“ธรรมนูญ” หมายความว.า ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางว.าดวยธรรมนูญ
นักศึกษา
“มหาวิทยาลัย” หมายความว.า มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
“อธิการบดี” หมายความว.า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
“นักศึกษา” หมายความว.า นักศึกษาภาคปกติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
“องคการนั กศึ กษา” หมายความว. า องคการนั กศึ ก ษามหาวิท ยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง
ประกอบดวย องคการบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ และชมรม
“องคการบริ ห ารนั ก ศึ ก ษา” หมายความว. า องคการบริ ห ารนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
“สภานักศึกษา” หมายความว.า สภานักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

“สโมสรนักศึกษาคณะ” หมายความว.า สโมสรนักศึกษาภาคปกติของคณะต.างๆ ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
“ชมรม” หมายความว.า กลุ.มนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่มี
ความสนใจประกอบกิจกรรมร.วมกัน
“ชุมนุม” หมายความว.า กลุ.มนักศึกษาที่ก.อตั้งขึ้นเพื่อดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค
ของชุมนุมในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ขอ ๕ ใหอธิ การบดี รัก ษาการตามขอบั ง คั บนี้ ในกรณี ที่ มี ปZญ หาในการปฏิบั ติ ต าม
ขอบังคับนี้ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๒
สิทธิและเสรีภาพของนักศึกษา
ขอ ๖ นักศึกษาย.อมมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การ
พิมพ และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น เพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมต.างๆ โดยไม.ขัดต.อ
กฎหมาย
การกําจัดสิทธิเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแต.เพื่อคุมครองสิทธิ เสรีภาพ
เกียรติยศ ชื่อเสียงส.วนตัวของนักศึกษา บุคคลอื่น หรือของมหาวิทยาลัย
ขอ ๗ นักศึกษาย.อมมีสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ทั้งนี้โดย
ไม.ขัดต.อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๘ นักศึกษาย.อมมีสิทธิไดรับทราบขอมูล หรือข.าวสารสาธารณะในครอบครองของ
องคการนั กศึ ก ษา หรื อมหาวิ ท ยาลัย เวนแต.ก ารเปq ด เผยขอมู ล นั้ น จะกระทบต.อ เกี ย รติ ย ศ
ชื่อเสียงหรือสิทธิเสรีภาพของมหาวิทยาลัยหรือนักศึกษา
ขอ ๙ นักศึกษาย.อมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากองคการนักศึกษา หรือ
มหาวิทยาลัย ก.อนการอนุญาตหรือดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต.อคุณภาพ
ชีวิต หรือส.วนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับนักศึกษาและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาใน
เรื่องดังกล.าว
ขอ ๑๐ นั ก ศึ ก ษาย. อ มมี สิ ท ธิ เ ท. า เที ย มกั น โดยไม. ขั ด ต. อ ระเบี ย บและขอบั ง คั บ
มหาวิทยาลัย ในการเขาร.วมกิจกรรมตามระเบียบ ขอบังคับ หรือขอกําหนดแห.งกิจกรรมนั้น
ขอ ๑๑ นักศึกษามีสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง และออกเสียงในกิจกรรมต.างๆ ของ
นักศึกษาตามระเบียบขอบังคับของกิจกรรมนั้น ๆ

ขอ ๑๒ สิทธิและเสรีภาพที่ขอบังคับนี้รับรองไว ย.อมไดรับความคุมครองและผูกพันต.อ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๑๓ นักศึกษาซึ่งถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพที่ขอบังคับนี้รับรองไวสามารถยกบทบัญญัติ
ขอบังคับนี้เพื่อใชสิทธิหรือยกขึ้นเป\นขอต.อสูได
หมวด ๓
หน*าที่ของนักศึกษา
ขอ ๑๔ นักศึกษามีหนาที่รักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป\นประมุข
ขอ ๑๕ นั ก ศึ ก ษามี ห นาที่ ไ ปใชสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง องคการบริ ห ารนั ก ศึ ก ษาและสโมสร
นักศึกษาคณะ
นักศึกษาซึ่งไม.ไปใชสิทธิในการเลือกตั้งโดยไม.แจงเหตุอันสมควร ภายใน ๑๕ วันก.อน
หนาหรือหลังจากมีการเลือกตั้งถึงเหตุที่มิอาจใชสิทธิเลือกตั้งได จะไม.มีสิทธิ์ในการลงสมัครรับ
เลือกตั้งเป\นองคการบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ สภานักศึกษา และลงชื่อรองเรียนถอด
ถอนองคการนักศึกษา ตามที่ขอบังคับนี้กําหนด
ความในวรรคสอง มิใหนํามาใชบังคับในกรณีที่นักศึกษาซึ่งไดใชสิทธิเลือกตั้งตามความ
ในวรรคหนึ่งในการเลือกตั้งในครั้งต.อไปแลว
ใหสภานักศึกษาเป\นผูดําเนินการจัดการเลือกตั้งองคการบริหารนักศึกษา
ขอ ๑๖ นักศึกษามีหนาทีร่ ักษาไวซึ่งความสามัคคี ชื่อเสียง เกียรติคุณของนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๗ นักศึกษามีหนาทีต่ องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๑๘ นั ก ศึ ก ษามี ห นาที่ ใ หความร. ว มมื อ และช. ว ยเหลื อ ในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมที่
สอดคลองกับนโยบาย และวัตถุประสงคของกิจกรรมนักศึกษา ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือ
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๙ นักศึกษาจะตองเป\นสมาชิกชมรม อย.างนอย ๑ ชมรม

หมวด ๔
นโยบายและวัตถุประสงคของกิจกรรมนักศึกษา
สวนที่ ๑
นโยบายของกิจกรรมนักศึกษา
ขอ ๒๐ การดําเนินการจัดกิจกรรมขององคการนักศึกษา หรือการจัดกิจกรรมใดของ
นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตองไม.ขัดต.อกฎ ระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย หรือ
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๑ องคการนักศึกษาหรือนักศึกษาตองไม.ดําเนินกิจกรรมใดๆ ซึ่งขัดกับรัฐธรรมนูญ
แห.งราชอาณาจักรไทย
ขอ ๒๒ องคการนักศึกษาหรือนักศึกษาตองไม.ดําเนินกิจกรรมใดๆ อันเป\นการขัดต.อ
กฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
ขอ ๒๓ องคการนักศึกษาตองร.วมมือกับมหาวิทยาลัยและนักศึกษาดําเนินกิจกรรมซึ่ง
เป\นประโยชนแก.นักศึกษา หรือสังคมตามโอกาสอันสมควร
ขอ ๒๔ องคการนักศึกษาเป\นศูนยกลางของนักศึกษา ในการติดต.อประสานงานกับ
มหาวิทยาลัย การติดต.อประสานงานกับบุคคล คณะบุคคล หน.วยงานหรือสถาบันอื่นใดจาก
ภายนอก
สวนที่ ๒
วัตถุประสงคของการดําเนินกิจกรรมนักศึกษา
ขอ ๒๕ การดําเนินกิจกรรมของนักศึกษา มีวัตถุประสงคดังนี้
(๑) เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและฝsกฝนตนเองในการใชสิทธิเสรีภาพ และการปกครอง
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป\นประมุข
(๒) เพื่อฝsกฝนใหนักศึกษาไดรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
(๓) เพื่ อ ปลู กฝZ ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมแก. นัก ศึ ก ษาใหมี ค วามรั ก ความสามั คคี ใ นหมู.
นักศึกษา รูจักเสียสละ
อุทิศตนและบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคมและประเทศชาติ
(๔) เพื่อส.งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งทางวิชาการ และประสบการณในวิชาชีพแก.
นักศึกษา
(๕) เพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
(๖) เพื่อส.งเสริมพลานามัยและห.างไกลจากอบายมุข

(๗) เพื่อปลูกฝZง ใหนักศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ไดใชเวลาว.างใหเกิ ด
ประโยชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง มีความรับผิดชอบต.อตนเองและสังคม
(๘) เพื่อเผยแพร.ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
หมวด ๕
องคการบริหารนักศึกษา
ขอ ๒๖ หากองคการบริหารนักศึกษา ไม.สามารถดําเนินการได ใหสภานักศึกษาเป\น
ผูดําเนินการแทนจนกว.าจะไดองคการบริหารนักศึกษาใหม.
องคการบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ใชอักษรย.อว.า “อนศ.มร.ลป.” ใช
ชื่อภาษาอังกฤษว.า Lampang Rajabhat University Student Organization และใชชื่อย.อเป\น
ภาษาอังกฤษว.า LPRUSO
ขอ ๒๗ คณะกรรมการองคการบริหารนักศึกษาประกอบดวย
(๑) นายกองคการบริหารนักศึกษา เป\นประธานกรรมการ
(๒) รองนายกองคการบริหารนักศึกษาไม.เกิน ๕ คน เป\นกรรมการโดยตําแหน.ง
(๓) นายกสโมสรคณะแต.ละคณะ เป\นกรรมการโดยตําแหน.ง
(๔) ตัวแทนนักศึกษาจํานวนไม.นอยกว.า ๑๕ คน เป\นกรรมการ
คณะกรรมการองคการบริหารนักศึกษาจะดํารงตําแหน.งสมาชิกสภานักศึกษาในคราว
เดียวกันมิได
ขอ ๒๘ นายกองคการบริหารนักศึกษามาจากการเลือกตั้งโดยตรงและลับ
กรณีมีผูสมัครเพียง ๑ คน ตองไดรับคะแนนเสียงไม.ต่ํากว.ารอยละ ๒๐ ของจํานวน
นักศึกษาที่มีสิทธิ เลือกตั้ง
ขอ ๒๙ รองนายกองคการบริหารนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษา มาจากการเสนอชื่อ
ของนายกองคการบริหารนักศึกษา
ขอ ๓๐ ผูมีสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารนักศึกษา
(๑) เป\นนักศึกษามหาวิทยาลัย
(๒) กําลังศึกษาอยู.ในมหาวิทยาลัย ณ วันที่มีการเลือกตั้ง
ขอ ๓๑ นักศึกษาผูมีลักษณะดังขอใดขอหนึ่ง ต.อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป\นบุคคลตองหาม
มิใหใชสิทธิเลือกตั้ง
(๑) ถูกสั่งพักการเรียน
(๒) สิ้นสภาพการเป\นนักศึกษามหาวิทยาลัย
ขอ ๓๒ นักศึกษาผูมีคุณสมบัติดังต.อไปนี้ เป\นผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป\นนายกองคการ
บริหารนักศึกษา

(๑) เป\นนักศึกษาซึ่งกําลังศึกษาอยู.ในมหาวิทยาลัย
(๒) ตองมีผลการเรียน เกรดเฉลี่ยสะสม ไม.นอยกว.า ๒.๓๐
(๓) เป\นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมาแลว ไม.นอยกว.า ๑ ปC
ขอ ๓๓ นักศึกษาผูมีคุณลักษณะดังต.อไปนี้ เป\นบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเป\นนายกองคการบริหารนักศึกษา
(๑) เป\นบุคคลผูมีความประพฤติไม.เหมาะสม
(๒) เป\นบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามขอ ๓๑
(๓) เคยถูกปลดออกหรือใหออกจากองคการบริหารนักศึกษาหรือสโมสรนักศึกษาคณะ
หรือหน.วยงานอื่นของมหาวิทยาลัย เพราะทุจริตต.อหนาที่ หรือกระทําการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ
(๔) เคยถูกสภานักศึกษาหรือนักศึกษาเขาชื่อถอดถอนจํานวนไม.นอยกว.า ๑ ใน ๕ ของ
นักศึกษาที่มีสิทธิเลือกตั้ง ยื่นถอดถอนออกจากตําแหน.ง
(๕) เป\นสมาชิกสภานักศึกษา
(๖) เป\นสมาชิกสโมสรนักศึกษาคณะ
(๗) เป\นผูไม.ไปใชสิทธิเลือกตั้งตามขอ ๑๕
ขอ ๓๔ วาระของนายกองคการบริหารนักศึกษามีกําหนดคราวละ ๑ ปCการศึกษา การ
เลือกตั้งนายกองคการบริหารนักศึกษาครั้งต.อไป ใหเลือกตั้งในภาคเรียนที่ ๒ ก.อนที่องคการ
บริหารนักศึกษาจะหมดวาระ
ขอ ๓๕ วาระของรองนายกองคการบริหาร คณะกรรมการองคการบริหารนักศึกษา
สิ้นสุดตามวาระของนายกองคการบริหารนักศึกษา
การสิ้นสุดของนายกองคการบริหารนักศึกษา
(๑) ออกตามวาระขององคการบริหารนักศึกษา
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๓๒
(๕) มีลักษณะตองหามตามขอ ๓๓
(๖) นักศึกษาที่มาใชสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม.นอยกว.า ๑ ใน ๕ ลงชื่อถอดถอน
(๗) ในกรณีที่ไม.แถลงนโยบายต.อสภานักศึกษาภายในกําหนด ตามขอ ๓๖(๑)
ขอ ๓๖ คณะกรรมการองคการบริหารนักศึกษามีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานขององคการนักศึกษา ใหสอดคลองกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยและรัฐบาล ทั้งนี้ใหองคการบริหารนักศึกษาแถลงนโยบายต.อสภา
นักศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ไดรับแต.งตั้ง

(๒) วางแผนและจัดทําโครงการกิจกรรมต.างๆ โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารย
ที่ปรึกษาและกองพัฒนานักศึกษาและสภานักศึกษา ทุกครั้ง
(๓) บริห ารงานและดําเนิ นงานกิ จกรรมขององคการบริห ารนักศึก ษา ที่ไ ดแถลงต. อ
สภานักศึกษา
(๔) บริหารงานและดําเนินงานกิจกรรมที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
(๕) ดูแลใหการสนับสนุนการดําเนินงานของชมรม หรือประสานงานกิจกรรมระหว.าง
สโมสรคณะ
(๖) แต.งตั้งนักศึกษาเป\นคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติงานต.างๆ ตามที่คณะกรรมการ
องคการบริหารนักศึกษามอบหมาย
(๗) ดําเนินการเบิกจ.ายเงินกิจกรรมนักศึกษาไปใชในกิจกรรมต.างๆ ที่ไดรับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัยทั้งนี้ จะตองปฏิบัติใหเป\นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๘) ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมต.อสภานักศึกษาและมหาวิทยาลัย
(๙) เสนอโครงการต.างๆ ที่อยู.นอกเหนือจากโครงการตลอดปCการศึกษาเป\นลายลักษณ
อักษรอย.างนอย ๑๕ วัน ก.อนดําเนินการ
(๑๐) เป\นศูนยกลางสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหว.างนักศึกษา อาจารย
และบุคลากรในมหาวิทยาลัย
(๑๑) ปฏิบัติหนาที่รักษาการต.อไปจนกว.าจะไดมอบหมายงานต.อคณะกรรมการองคการ
บริหารนักศึกษาชุดใหม.เป\นที่เรียบรอยแลว
หมวด ๖
สภานักศึกษา
ขอ ๓๗ ใหอธิการบดีแต.งตั้งสภานักศึกษาประกอบดวย
(๑) ประธานสภานักศึกษา
(๒) รองประธานสภานักศึกษา จํานวนไม.เกิน ๕ คน
(๓) สมาชิกสภานักศึกษา
สมาชิกสภานักศึกษามาจากการสรรหาของสโมสรนักศึกษาคณะแต.ละคณะจํานวน ๒
คน กรณีคณะใดมีจํานวนนักศึกษาเกินกว.า ๕๐๐ คน ใหเพิ่มสมาชิกสภานักศึกษาตามสัดส.วนของ
นักศึกษา ๕๐๐ คนต.อสมาชิกสภานักศึกษา ๑ คน
รองประธานสภานักศึกษา ไดมาจากการเสนอชื่อของประธานสภานักศึกษา
ประธานสภานักศึกษา ไดมาจากสมาชิกสภานักศึกษาเลือกกันเอง
ในกรณีที่ตําแหน.งสมาชิกสภานักศึกษาว.างลงไม.ว.าดวยเหตุใดๆ และยังมิไดมีการสรรหา
สมาชิกสภานักศึกษาขึ้นแทนตําแหน.งที่ว.าง ใหสมาชิกสภานักศึกษาที่มีอยู.ปฏิบัติหนาที่ต.อไป
จนกว.าจะครบวาระ ตามขอ ๓๙

ขอ ๓๘ ผูมีสิทธิไดรับการสรรหาเป\นสมาชิกสภานักศึกษาตองมีคณ
ุ สมบัตดิ ังต.อไปนี้
(๑) เป\นนักศึกษามหาวิทยาลัย
(๒) ตองมีผลการเรียนเฉลี่ยไม.ต่ํากว.า ๒.๐๐
(๓) ไม.เป\นบุคคลผูถูกเพิกถอนสิทธิตามขอ ๑๕
ขอ ๓๙ วาระของสมาชิกสภานักศึกษามีกําหนดคราวละ ๑ ปC นับแต.วันที่ไดรับการ
แต.งตั้ง
ขอ ๔๐ เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจกรรมต.างๆ ใหสมาชิกสภานักศึกษาที่ดํารง
ตําแหน.งอยู.ในวันที่วาระของสภานักศึกษาสิ้นสุดลง ทําหนาที่ต.อไปจนกว.าสมาชิกสภานักศึกษาที่
ไดรับการแต.งตั้งใหม.จะเขารับหนาที่
ขอ ๔๑ สมาชิกสภานักศึกษาสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ออกตามวาระของสภานักศึกษา
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๓๒
(๕) มีลักษณะตองหามตามขอ ๓๓
ขอ ๔๒ เมื่อตําแหน.งสมาชิกสภานักศึกษาว.างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออก
ตามวาระของสภานักศึกษา ใหมีการสรรหาสมาชิกสภานักศึกษาขึ้นแทนภายใน ๓๐ วันนับแต.
วันที่ตําแหน.งนั้นว.างลง เวนแต.วาระของสภานักศึกษาเหลือไม.ถึง ๖๐ วัน
สมาชิ ก สภานั ก ศึ ก ษาผู เขามาแทนนั้ น ใหอยู. ใ นตํ า แหน. งไดเพี ย งเท. า วาระของสภา
นักศึกษาที่เหลืออยู.
ขอ ๔๓ สภานักศึกษามีอํานาจหนาที่ดังต.อไปนี้
(๑) ติ ด ตามประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานกิ จ กรรมขององคการบริ ห ารนั ก ศึ ก ษา
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ และชมรม
(๒) ร.วมพิจารณาเห็นชอบงบประมาณ โครงการ กิจกรรมขององคการบริหารนักศึกษา
สโมสรนักศึกษาคณะ และชมรม
(๓) เสนอความคิดเห็นในการดําเนินกิจกรรมต.อองคการบริหารนักศึกษา คณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาคณะ และชมรม
(๔) เปqดอภิปรายเพื่อซักถามขอของใจเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะกรรมการของ
องคการบริหารนักศึกษา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ และคณะกรรมการชมรม การลงมติ
ตองมีคะแนนเสียงจากสมาชิกไม.นอยกว.า ๒ ใน ๓ ของที่ประชุม
(๕) เสนอแนะ ควบคุมดูแลความประพฤติ วินัยนักศึกษาและรับฟZงความคิดเห็นของ
นักศึกษา

(๖) เสนอรายชื่อคณะกรรมการสภานักศึกษา จากสมาชิกสภานักศึกษาเพื่อปฏิบัติหนาที่
ตามความจําเป\น อันจะเป\นประโยชนต.องานสภานักศึกษา
(๗) พิจ ารณาใหความเห็นชอบระเบียบขอบังคับ ขององคการบริหารนักศึกษา สภา
นักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ และชมรม ที่ไม.เกี่ยวของกับการเงิน โดยไม.ขัดต.อขอบังคับนี้ และ
ตองไดรับความเห็นชอบจากสภานักศึกษาไม.นอยกว.า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกทั้งหมด และนําเสนอ
ต.อมหาวิทยาลัยเพื่อประกาศใชต.อไป
(๘) ส.งเสริม สนับสนุน การบริหารงานของคณะกรรมการองคการบริหารนักศึกษาให
เป\นไปอย.างมีประสิทธิภาพ
(๙) รักษาความสามัคคีและส.งเสริมสัมพันธภาพระหว.าง นักศึกษา อาจารย บุคลากร
และเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย
(๑๐) รับเรื่องราวรองทุกขจากนักศึกษา เพื่อนําเสนอต.อมหาวิทยาลัย
หมวด ๗
การดําเนินงานและการประชุมขององคการนักศึกษา
ขอ ๔๔ คณะกรรมการองคการบริห ารนั กศึก ษาและสมาชิกสภานั กศึกษาย.อ มเป\ น
ตัวแทนของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย ทั้งตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตเพื่อประโยชน
ส.วนรวม
ขอ ๔๕ นายกองคการบริหารนักศึกษา หรือประธานสภานัก ศึกษา มีอํานาจหนาที่
ดําเนินกิจการขององคการบริหารนักศึกษา หรือของสภานักศึกษาใหเป\นไปตามขอบังคับ
รองนายกองคการบริหารนักศึกษา หรือรองประธานสภานักศึกษามีอํานาจหนาที่ตามที่
นายกองคการบริหารนักศึกษา หรือประธานสภานักศึกษามอบหมาย
กรณีที่นายกองคการบริหารนักศึกษา หรือประธานสภานักศึกษาไม.อยู.หรือไม.สามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดใหรองนายกองคการบริหารนักศึกษา หรือรองประธานสภานักศึกษาปฏิบัติหนาที่
แทน
ขอ ๔๖ เมื่อประธานสภานักศึกษาและรองประธานสภานักศึกษาไม.อยู.หรือไม.ปฏิบัติ
หนาที่ในที่ประชุม ใหสมาชิกสภานักศึกษาเลือกสมาชิกคนหนึ่งเป\นประธานในคราวประชุมนั้น
ขอ ๔๗ การประชุมองคการบริหารนักศึกษาหรือการประชุมสภานักศึกษาตองมีสมาชิก
เขาร. ว มประชุ มไม. น อยกว. า กึ่ งหนึ่ ง ของจํ า นวนสมาชิ กขององคการบริ ห ารนัก ศึ ก ษาหรื อ สภา
นักศึกษา จึงถือว.าครบองคประชุม
ขอ ๔๘ การลงมติใหถือเอาเสียงขางมากของจํานวนสมาชิกที่เขาร.วมประชุม
สมาชิกคนหนึ่งย.อมมีเสียงหนึ่งเสียงในการออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเท.ากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป\นเสียงชี้ขาด

ขอ ๔๙การประชุมของคณะกรรมการองคการบริหารนักศึกษามี ๒ ประเภท คือ การ
ประชุมสมัยสามัญและสมัยวิสามัญ การประชุมสมัยสามัญกําหนดใหมีการประชุมปCการศึกษาไม.
นอยกว.า ๒ ครั้ง
(๑) การประชุมเป\นการประชุมโดยเปqดเผย แต.การประชุมลับจะตองมีเสียงรับรอง
อย.างนอย ๒ ใน ๓ ขององคประชุม
(๒) การประชุมสมัยสามัญตองแจงใหสมาชิกองคการบริหารนักศึกษาทราบล.วงหนา
อย.างนอย๑๕ วัน การประชุมสมัยวิสามัญตองแจงใหทราบล.วงหนาอย.างนอย ๑ วัน
หมวด ๘
สโมสรนักศึกษาคณะ
ขอ ๕๐ สโมสรนักศึกษาคณะเป\นศูนยกลางการดําเนินกิจกรรมต.างๆ ของนักศึกษาคณะ
นั้นๆ ใหเป\นไปตามวัตถุประสงคที่สอดคลองกับวัตถุประสงคขององคการนักศึกษาและนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย
ขอ ๕๑ ใหคณบดีแต.งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ ประกอบดวย
(๑) นายกสโมสรนักศึกษาคณะ ซึ่งไดรับเลือกโดยตรงจากนักศึกษาของคณะนั้น ๆ
(๒) กรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ ไดจากการเสนอชื่อของนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
นั้น ๆ
ขอ ๕๒ อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ
(๑) จัดทําโครงการและงบประมาณเสนอต.อคณะ เพื่อพิจารณาจัดรวมเป\นแผนงาน
งาน โครงการของคณะ
(๒) ปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะและองคการบริหารนักศึกษามอบหมาย
(๓) รายงานผลการดําเนินงานตาม (๑) และ (๒) เสนอต.อคณะกรรมการบริหารคณะ
อย.างนอยปCละ๑ ครั้ง
ขอ ๕๓ การประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะใหนําความในขอ ๔๖ ถึงขอ ๔๙
มาใชโดยอนุโลม
ขอ ๕๔ ใหนําความขอ ๓๐ มาใชในการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะโดยอนุโลม
ขอ ๕๕ ใหนําความขอ ๓๒และขอ ๓๓ มาบังคับใชแก.ผูมีสิทธิรับเลือกตั้งเป\นนายก
สโมสรนักศึกษาคณะ โดยอนุโลม
ผูมีสิทธิรับเลือกตั้งเป\นนายกสโมสรนักศึกษาคณะตามวรรคแรก ตองไม.เป\นสมาชิกสภา
นักศึกษา

หมวด ๙
ชุมนุม
ขอ ๕๖ นักศึกษาซึ่งมีความสนใจในการทํากิจกรรมร.วมกัน อาจรวมกันจัดตั้งชุมนุมเพื่อ
ดําเนินงานจัดทํากิจกรรมตามวัตถุประสงคและมีสทิ ธิบริหารชุมนุมโดยอิสระ โดยไม.ขัดต.อระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
ขอ ๕๗ มหาวิทยาลัยเป\นผูอนุมัติการจัดตั้งชุมนุม โดยการเสนอขององคการบริหาร
นักศึกษาและกองพัฒนานักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต.อไปนี้
(๑) มีรายชื่อสมาชิกตั้งแต. ๒๐ คนขึ้นไปเขาชื่อกันขอจัดตั้ง
(๒) มีวัตถุประสงคของชุมนุม
(๓) มีอาจารยที่ปรึกษาอย.างนอย ๑ คน
ขอ ๕๘ ชุมนุมมีอํานาจและหนาทีด่ ังต.อไปนี้
(๑) ดําเนินกิจกรรมของชุมนุมใหเป\นไปดวยความเรียบรอย สอดคลองกับวัตถุประสงค
ของมหาวิทยาลัย
(๒) รายงานการปฏิบัติงานตามโครงการของชุมนุมต.อองคการบริหารนักศึกษา และ
มหาวิทยาลัย
(๓) เสนอระเบียบขอบังคับของชุมนุมโดยความเห็นชอบขององคการบริหารนักศึกษา
และกองพัฒนานักศึกษา
ขอ ๕๙ ชุ ม นุ ม ที่ ตั้ ง ขึ้ น ตองตอบสนองความสนใจของสมาชิ ก และส. ง เสริ ม ทางดาน
กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการส.งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษา
สิ่งแวดลอม กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมส.งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมส.งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม กิจกรรมส.งเสริมประชาธิปไตย
ขอ ๖๐ การดําเนินกิจกรรมของชุมนุมทุกครั้งตองไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย โดย
ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาชุมนุม
ขอ ๖๑ ชุมนุมสิ้นสภาพเมื่อ
(๑) จํานวนสมาชิกไม.เป\นไปตามขอ ๕๗(๑)
(๒) เมื่อชุมนุมไม.ทําหนาที่ตามขอ ๕๘
(๓) เมื่อสมาชิกชุมนุมเห็นสมควรใหสิ้นสภาพและ หรือมหาวิทยาลัยประกาศใหชุมนุม
สิ้นสภาพโดยการเสนอขององคการบริหารนักศึกษา

หมวด ๑๐
ชมรม
ขอ ๖๒ นักศึกษาซึ่งมีความสนใจในการทํากิจกรรมร.วมกัน อาจรวมกันจัดตั้งชมรมเพื่อ
ดําเนินงานจัดทํากิจกรรมตามวัตถุประสงคและมีสิทธิบริหารชมรมโดยอิสระ โดยไม.ขัดต.อระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
ขอ ๖๓ มหาวิทยาลัยเป\นผูอนุมัติการจัดตั้งชมรม โดยการเสนอขององคการบริหาร
นักศึกษาและกองพัฒนานักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต.อไปนี้
(๑) มีรายชื่อสมาชิกตั้งแต. ๕๐ คนขึ้นไปเขาชื่อกันและประกอบดวยนักศึกษาคณะต.าง
ๆ ของมหาวิทยาลัยจํานวนไม.นอยกว.า ๓ คณะขอจัดตั้ง และชมรมจะตองมีสมาชิกไม.นอยกว.า
๒๐๐ คน
(๒) มีวัตถุประสงคของชมรม
(๓) มีการนําเสนอแผนงาน งาน โครงการ ต.อองคการบริหารนักศึกษาทุกปCการศึกษา
(๔) มีอาจารยที่ปรึกษาอย.างนอย ๑ คน
ขอ ๖๔ ชมรมมีอํานาจและหนาทีด่ ังต.อไปนี้
(๑) ดําเนินกิจกรรมของชมรมใหเป\นไปดวยความเรียบรอย สอดคลองกับวัตถุประสงค
ของมหาวิทยาลัย
(๒) รายงานการปฏิบัติงานตามโครงการของชมรมต.อองคการบริหารนักศึกษา และ
มหาวิทยาลัย
(๓) เสนอระเบียบขอบังคับของชมรมโดยความเห็นชอบขององคการบริหารนักศึกษา
และกองพัฒนานักศึกษา
ขอ ๖๕ ชมรมที่ ตั้ ง ขึ้ น ตองตอบสนองความสนใจของสมาชิ ก และส. ง เสริ ม ทางดาน
กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการส.งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษา
สิ่งแวดลอม กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมส.งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมส.งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม กิจกรรมส.งเสริมประชาธิปไตย
ขอ ๖๖ การดําเนินกิจกรรมของชมรมทุกครั้งตองไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย โดย
ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาชมรม
ขอ ๖๗ ชมรมสิ้นสภาพเมื่อ
(๑) จํานวนสมาชิกไม.เป\นไปตามขอ ๖๓(๑)
(๒) เมื่อชมรมไม.ทําหนาที่ตามขอ ๖๔
(๓) เมื่อสมาชิกชมรมเห็นสมควรใหสิ้นสภาพและ หรือมหาวิทยาลัยประกาศใหชมรม
สิ้นสภาพโดยการเสนอขององคการบริหารนักศึกษา

หมวด ๑๑
งบประมาณ
ขอ ๖๘ งบประมาณในการดําเนินงานขององคการนักศึกษาตามขอบังคับนี้ ไดมาจาก
(๑) งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
(๒) เงินอุดหนุนพิเศษจากมหาวิทยาลัย
(๓) เงินรายไดอื่นๆ
ขอ ๖๙ การนําเสนอแผนงาน งาน โครงการ งบประมาณเป\นบทบาทหนาที่ขององคการ
บริหารนักศึกษา โดยความเห็นชอบของกองพัฒนานักศึกษาเสนอต.อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

หมวด ๑๓
การแก*ไขเพิ่มเติมธรรมนูญนักศึกษา
ขอ ๗๖ การเสนอขอแกไขเพิ่มเติมขอบังคับนักศึกษานี้ กระทําไดโดย
(๑) สมาชิกองคการบริหารนักศึกษาจํานวนไม.นอยกว.า ๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิก
องคการบริหารนักศึกษาเขาชื่อเสนอญัตติ หรือ
(๒) สมาชิกสภานักศึกษาจํานวนไม.นอยกว.า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกเขาชื่อเสนอญัตติ หรือ
(๓) นักศึกษาจํานวนไม.นอยกว.า ๕๐๐ คน เขาชื่อเสนอญัตติ
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวด ๑๒
อาจารยที่ปรึกษา
ขอ ๗๐ อาจารยที่ปรึกษาองคการบริหารนักศึกษา ไดแก.
(๑) อาจารยที่ปรึกษาโดยตําแหน.งคือคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
(๒) อาจารยที่ ปรึก ษาที่องคการบริห ารนักศึ กษาเสนอชื่อ จํานวนไม.เ กิน กว.า จํา นวน
อาจารยที่ปรึกษาโดยตําแหน.ง
ใหรองอธิการบดีฝ&ายกิจการศึกษาเป\นประธานคณะอาจารยที่ปรึกษา
ขอ ๗๑ อาจารยที่ปรึกษาตามขอ ๗๐(๒) พนจากตําแหน.งตามวาระของคณะกรรมการ
องคการบริหารนักศึกษา
ขอ ๗๒ การแต.งตั้งอาจารยที่ปรึกษาสภานักศึกษา ใหนําความขอ ๗๐ และขอ ๗๑ มา
ใชโดยอนุโลม
ขอ ๗๓ อาจารยที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะ ไดแก.
(๑) อาจารยที่ปรึกษาโดยตําแหน.ง คือ คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ
(๒) อาจารยที่ปรึกษาซึ่งสโมสรนักศึกษาคณะเสนอชื่อจํานวนไม.เกินกว.าจํานวนที่ปรึกษา
โดยตําแหน.ง
ขอ ๗๔ อาจารยที่ปรึกษาตามขอ ๗๓(๒) พนจากตําแหน.งตามวาระของคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาคณะ
ขอ ๗๕ ใหองคการนักศึกษาเขาขอคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาอย.างนอยภาคเรียน
ละ ๒ ครั้ง

(นายสุชาติ เมืองแกว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

“ระดับภาค” หมายความว.า ภาคของประเทศไทยที่กําหนดตามคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติ หรือกลุ.มจังหวัดที่ไดดําเนินการจัดการแข.งขันขึ้นมา
“นานาชาติ” หมายความว.า ประเทศอย.างนอย ๕ ประเทศรวมทั้งประเทศไทย
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
วาด*วย การยกเว*นคาบํารุงการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๗
-----------------------------เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ระเบีย บมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ ลํ าปาง ว. าดวย การยกเวนค. า บํา รุ ง
การศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๒) แห.งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่
๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗จึงออกระเบียบไวดังต.อไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ยบนี้ เรียกว.า “ระเบียบมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ ลําปาง ว. าดวยการ
ยกเวนค.าบํารุงการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗”
ขอ ๒

ระเบียบนี้ใหใชบังคับถัดจากวันประกาศเป\นตนไป

ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางว.าดวยการยกเวนค.าบํารุง
การศึกษาพ.ศ.๒๕๕๖ และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว.า มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
“อธิการบดี” หมายความว.า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
“นั ก ศึ ก ษา” หมายความว. า ผู ที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาในภาคปกติ ห รื อ ภาคพิ เ ศษของ
มหาวิทยาลัย
“นักกีฬา” หมายความว.า นักศึกษาที่เป\นนักกีฬาที่เขาร.วมการแข.งขันกีฬา
“ค.าบํารุงการศึกษา” หมายความว.า เงินที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษา
เหมาจ.ายเป\นรายภาคการศึกษาเพื่อเป\นค.าบํารุงมหาวิทยาลัย ค.าลงทะเบียนรายวิชา ค.าบํารุง
หอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ค.าบํารุงกีฬา ค.ากิจกรรมนักศึกษา ค.าธรรมเนียมทั่วไป หรือ
ค.าธรรมเนียมพิเศษฝsกทักษะประสบการณวิชาชีพและอื่นๆ และใหหมายรวมถึงค.าบํารุงการศึกษา
ภาคพิเศษ

ขอ ๕ นั ก ศึ ก ษาที่ มี สิ ท ธิ ไ ดรั บ การพิ จ ารณายกเวนค. า บํ า รุ ง การศึ ก ษาตาม
ระเบียบนี้ไดแก.
(๑) เป\นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีเด.น หรือ
(๒) เป\นนักศึกษาที่มีผลงานดีเด.น หรือ
(๓) นักศึกษาที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามโครงการนักกีฬาดีเด.น หรือ
(๔) นักศึกษาที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบใหไดรับการยกเวนค.า
บํารุงการศึกษา
ขอ ๖ หลักเกณฑการพิจารณาการยกเวนค.าบํารุงการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีภาคปกติที่มีผลการเรียนดีเด.น
(๑) มีความประพฤติดีและปฏิบัติตามกฎระเบียบมหาวิทยาลัย
(๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม.ต่ํากว.า ๓.๖๐
(๓) ใหไดรับการยกเวนค.าบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาถัดไป
ขอ ๗ หลักเกณฑการพิจารณายกเวนค.าบํารุงการศึกษาของนักศึกษามีผลงาน
ดีเด.น
(ก) ดานกีฬา ตองเป\นนักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม.
ต่ํากว.า ๒.๒๕ และมีผลงานชนะการแข.งขัน ดังนี้
(๑) ไดรับเหรียญทองจากการแข.งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ใหไดรับการยกเวนค.าบํารุงการศึกษา ๑ ภาคการศึกษาถัดไป
(๒) ไดรับเหรียญทองในการแข.งขันกีฬาระดับเขต ใหไดรับการยกเวนค.าบํารุง
การศึกษา ๑ ภาคการศึกษาถัดไป
(๓) ไดรับเหรียญทองแดงในการแข.งขันกีฬาระดับชาติ ใหไดรับการยกเวนค.าบํารุง
การศึกษา ๑ ภาคการศึกษาถัดไป
(๔) ไดรับเหรียญเงินในการแข.งขันกีฬาระดับชาติ ใหไดรับการยกเวนค.าบํารุง
การศึกษา ๒ ภาคการศึกษาถัดไป
(๕) ไดรับเหรียญทองในการแข.งขันกีฬาระดับชาติ ใหไดรับการยกเวนค.าบํารุง
การศึกษา๔ ภาคการศึกษาถัดไป

(๖) ไดรับเหรียญทองแดงในการแข.งขันกีฬาระดับนานาชาติ ใหไดรับการยกเวน
ค.าบํารุงการศึกษา ๒ ภาคการศึกษาถัดไป
(๗) ไดรับเหรียญเงินในการแข.งขันกีฬาระดับนานาชาติ ใหไดรับการยกเวนค.า
บํารุงการศึกษา ๔ ภาคการศึกษาถัดไป
(๘) ไดรับเหรียญทองในการแข.งขันกีฬาระดับนานาชาติ ใหไดรับการยกเวนค.า
บํารุงการศึกษาทุกภาคการศึกษาถัดไป
กรณีไดรางวัลมากกว.าหนึ่งรางวัลในคราวเดียวกันใหพิจารณาใหไดรับการยกเวน
รางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
(ข) ดานวิชาการหรือวิชาชีพ ดานศิลปกรรม ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานบําเพ็ญ
ประโยชนหรื อ อาสาพั ฒ นาดานส. ง เสริ ม ประชาธิ ป ไตย ตองเป\ น นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ที่ มี ค วาม
ประพฤติดีและมีผลงานดีเด.น
(๑) ไดรั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ การแข. ง ขั น ระดั บ ภาคใหไดรั บ การยกเวนค. า บํ า รุ ง
การศึกษา ๑ ภาคการศึกษาถัดไป
(๒) ไดรับรางวัลรองชนะเลิศการแข.งขันระดับชาติอันดับ ๑ ใหไดรับการยกเวนค.า
บํารุงการศึกษา ๒ ภาคการศึกษาถัดไป
(๓) ไดรั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ การแข. ง ขั น ระดั บ ชาติ ใ หไดรั บ การยกเวนค. า บํ า รุ ง
การศึกษา ๓ ภาคการศึกษาถัดไป
(๔) ไดรับรางวัลรองชนะเลิศการแข.งขันระดับนานาชาติอันดับ ๑ ใหไดรับการ
ยกเวนค.าบํารุงการศึกษา ๔ ภาคการศึกษาถัดไป
(๕) ไดรับรางวัลชนะเลิศการแข.งขันระดับนานาชาติ ใหไดรับการยกเวนค.าบํารุง
การศึกษาทุกภาคการศึกษาถัดไป
ขอ ๘ หลักเกณฑการพิจารณายกเวนค.าบํารุงการศึกษาของผูสมัครเขาศึกษา
ต.อในมหาวิทยาลัยตามโครงการนักกีฬาดีเด.นใหเป\นไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด มีดังนี้
(๑) การแข.งขันกีฬาระดับเขตการศึกษา
(๒) การแข.งขันกีฬาระดับเขตหรือภาค
(๓) การแข.งขันกีฬาเยาวชนหรือกีฬานักเรียนนักศึกษาแห.งประเทศไทย
(๔) การแข.งขันนักเรียนอาเซียนหรือกีฬาเยาวชนเอเชีย
(๕) การแข.งขันกีฬาแห.งชาติ
(๖) เป\นนักกีฬาทีมชาติไทย
(๗) การแข.งขันกีฬายูธโอลิมปqกเกมส
(๘) การแข.งขันกีฬาซีเกมส
(๙) การแข.งขันกีฬาเอเซียนเกมส

(๑๐) การแข.งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก
(๑๑) การแข.งขันกีฬาพาราลิมปqกเกมส
(๑๒) การแข.งขันกีฬาโอลิมปqกเกมส
ใหคณะกรรมการที่ดูแลงานกิจการนักศึกษาเป\นผูพิจารณาดําเนินการใหเป\นไป
ตามหลักเกณฑการพิจารณายกเวนค.าบํารุงการศึกษาตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๙ นักศึกษาที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามโครงการนักกีฬาดีเด.น จะตอง
ทําสัญญาเพื่อขอรับการยกเวนค.าบํารุงการศึกษาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๐ มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกการยกเวนค.าบํารุงการศึกษาของนักศึกษาที่เขา
ศึกษาใน มหาวิทยาลัยตามโครงการนักกีฬาดีเด.น ในกรณีนักศึกษากระทําความผิดและก.อใหเกิด
ความเสื่อมเสียแก.ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยซึ่งหมายรวมถึงการไม.เขาร.วมการฝsกซอม ไม.เก็บตัว
นักกีฬาและไม.เดินทางเขาร.วมการแข.งขันตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดหรือเขาร.วมการแข.งขันโดย
ไม.เต็มความสามารถหรือเดินทางกลับโดยไม.ไดรับอนุญาตโดยไม.มีเหตุผลอันสมควร หรือในกรณีที่
ในปCการศึกษานั้นนักศึกษาไม.มีผลงานดานกีฬา โดยไม.ไดรับรางวัลในการแข.งขันกีฬา ดังต.อไปนี้
(๑) การแข.งขันกีฬาระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
(๒) การแข.งขันกีฬาระดับมหาวิทยาลัยแห.งประเทศไทย
(๓) การแข.งขันกีฬาเยาวชนหรือกีฬานักเรียนนักศึกษาแห.งประเทศไทย
(๔) การแข.งขันกีฬาแห.งชาติ
(๕) การแข.งขันกีฬานักเรียนอาเซียนหรือกีฬาเยาวชนเอเชีย
(๖) การแข.งขันกีฬายูธโอลิมปqกเกมส
(๗) การแข.งขันกีฬาซีเกมส
(๘) การแข.งขันกีฬาเอเซียนเกมส
(๙) การแข.งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก
(๑๐) การแข.งขันกีฬาพาราลิมปqกเกมส
(๑๑) การแข.งขันกีฬาโอลิมปqกเกมส
ขอ ๑๑ การยกเวนค. า บํ า รุ ง การศึ ก ษาตามขอ ๕(๔) ใหเป\ น ไปตามมติ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๒ กรณีนักศึกษาไดรับสิทธิการยกเวนเงินค.าบํารุงการศึกษาแลวต.อมามี
ความประพฤติไม.เหมาะสมขัดต.อกฎระเบียบมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่ระงับสิทธิการ
ยกเวนค.าบํารุงการศึกษาตั้งแต.ปCการศึกษาถัดไป โดยใหกองพัฒนานักศึกษาเป\นผูตรวจสอบ

ขอ ๑๓ การขอรับการยกเวนค. าบํารุ งการศึกษาใหกองพัฒ นานัก ศึกษาจัดทํ า
ขั้นตอน และวิธีการเสนออธิการบดีใหความเห็นชอบโดยจัดทําเป\นประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๔ ใหอธิการบดีเป\นผูรักษาการใหเป\นไปตามระเบียบนี้ และเป\นผูวินิจฉัยชี้
ขาดในกรณีที่เกิดปZญหาจากการใชระเบียบนี้ การวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป\นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสุชาติ เมืองแกว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
เรื่องการเข*ารวมกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๗
........................................
เพื่ อ ใหนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปางไดมี โ อกาสเรี ย นรู ประสบการณ
นอกเหนือจากการเรียน ในชั้นเรียน นําไปสู.คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย
และการเขาร.วมกิจกรรมนักศึกษาเป\นกระบวนการสําคัญในการเสริมสรางมวลประสบการณ องค
ความรู ส.งเสริมใหนักศึกษาตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตน รูจักการเสียสละเพื่อประโยชนสุข
ของผู อื่ น และส. ว นรวม อี ก ทั้ งใหสอดคลองกั บ ขอบั ง คั บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ว. า ดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวด ๗ ขอ ๒๘กล.าวคือ ผูที่สําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรตองผ.านกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห.งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ขอ ๕ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว.าดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงออกประกาศการเขาร.วมกิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกว.า“ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องการเขาร.วม
กิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๕๗”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขารับการศึกษา
ตั้งแต.ปCการศึกษา๒๕๕๗ เป\นตนไป
ขอ ๓ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
“คณบดี” หมายถึง คณบดีในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

“องคกรภายใน” หมายถึง ส.วนราชการหรือหน.วยงานที่อยู.ภายใตการกํากับของ
มหาวิทยาลัย หรือ กลุ.มกิจกรรมนักศึกษา ประเภทต.างๆ ที่อยู.ในบังคับของมหาวิทยาลัย เช.น
องคการบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา กลุ.มนักศึกษา สโมสรนักศึกษาชมรมหรือชุมนุมเป\นตน
“องคกรภายนอก” หมายถึง หน.วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ไม.อยู.ภายใตการกํากับ
ของมหาวิทยาลัยและมิใช.องคกรภายใน
“นั ก ศึ ก ษา” หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ภ าคการศึ ก ษาปกติ ข อง
มหาวิทยาลัย แต.ไม.หมายความรวมถึงนักศึกษาโครงการการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ
และ นักศึกษาต.างชาติตามโครงการความร.วมมือระหว.างมหาวิทยาลัย
“กิจกรรม” หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่ไม.เป\นส.วนหนึ่งของการเรียนการ
สอนซึ่งองคกรภายในหรือองคกรภายนอกจัดขึ้น
“ชั่วโมงกิจกรรม” หมายถึง จํานวนหน.วยนับโดยเทียบจากระยะเวลาการจั ด
กิจ กรรมที่นั กศึ กษาเขาร.ว มโครงการหรือ กิจ กรรมตามที่ คณะกรรมการการเขาร. วมกิจ กรรม
นักศึกษากําหนด
ขอ ๔ ใหอธิการบดีแต.งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเรียกว.า “คณะกรรมการ
การเขาร.วมกิจกรรมนักศึกษา” ประกอบดวย
(๑)รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
เป\นประธาน
(๒) ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
เป\นกรรมการ
(๓) รองคณบดีฝ&ายกิจการนักศึกษาทุกคณะ
เป\นกรรมการ
(๔) ประธานสภานักศึกษา
เป\นกรรมการ
(๕) นายกองคการบริหารนักศึกษา
เป\นกรรมการ
(๖) ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
เป\นกรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการอาจเสนอใหแต.งตั้งผูช.วยเลขานุการก็ได ทั้งนี้ไม.เกิน ๒ คน
ขอ ๕ ใหคณะกรรมการการเขาร.วมกิจกรรมนักศึกษา มีอํานาจและหนาที่ดังนี้
(๑) กําหนดแนวปฏิบัติเพื่อใหการเขาร.วมกิจกรรมของนักศึกษาเป\นไปดวยความ
เรียบรอย โดยจัดทําเป\นประกาศของคณะกรรมการการเขาร.วมกิจกรรมนักศึกษา
(๒) พิจารณากําหนดแผนกิจกรรม จากการเขาร.วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยองคกร
ภายใน หรือองคกรภายนอก

(๓) พิจารณาจัดหมวดหมู.กิจกรรมและอนุมัติชั่วโมงกิจกรรม
(๔) แต.งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย
(๕) กํากับติดตามผลการเขาร.วมกิจกรรมของนักศึกษา
(๖) หนาที่อื่นๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ขอ ๖ ใหคณบดี เ สนอชื่ อ คณะกรรมการกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาประจํ า คณะต. อ
อธิการบดี เพื่อพิจารณาแต.งตั้ง โดยมีองคประกอบ ดังนี้
(๑) รองคณบดีฝ&ายกิจการนักศึกษา
เป\นประธาน
(๒) อาจารยผูดูแลกิจกรรมนักศึกษาของสาขา เป\นกรรมการ
(๓) อาจารยหรือเจาหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย เป\นกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๗ ใหคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาประจําคณะมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) รวบรวมแผนการจัดกิจกรรมของคณะ เพื่อจัดหมวดหมู.กิจกรรมใหเป\นไปตามขอ
๘และเสนอใหคณะกรรมการการเขาร.วมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๒) พิจารณากําหนดชั่วโมงกิจกรรมในและเสนอคณะกรรมการการเขาร.วมกิจกรรม
นักศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๓) กํากับติดตามผลการเขาร.วมกิจกรรมของนักศึกษาในคณะ
(๔)หนาที่ อื่ น ๆตามที่ ค ณบดี ห รื อ คณะกรรมการการเขาร. ว มกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา
มอบหมาย
ขอ ๘ นักศึกษาตองเขาร.วมกิจกรรมนักศึกษาทั้ง ๕ ดาน ดังนี้
(๑) ดานส.งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก. กิจกรรมที่เสริมสรางความเขาใจใน
ความแตกต.างทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ภาษา กิจกรรมที่เผยแพร. สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปZญญาทองถิ่น การสรางค.านิยมที่ถูกตองบนวิถีความเป\นไทย หรือนําศาสตรความรูเฉพาะที่
เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปZญญาทองถิ่นมาใชโดยการทํานุบํารุง อนุรักษ ส.งเสริม
เผยแพร. สืบสาน สรางสรรค
(๒) ดานวิชาการ ไดแก. กิจกรรมที่มุ.งเนนการสรางกระบวนการเรียนรูเชิงวิชาการ
ดานต.าง ๆ เช.น การปฐมนิเทศ อบรมใหความรู สัมมนา ทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ

(๓) ดานกีฬาหรือการส.งเสริมสุขภาพ ไดแก. กิจกรรมที่มุ.งเนนการส.งเสริมสุขภาพกาย
จิตใจใหสามารถดํารงชีวิตไดอย.างมีความสุข เช.น การแข.งขันกีฬา กิจกรรมดานนันทนาการ การ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา เป\นตน
(๔) ดานบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม ไดแก. กิจกรรมที่สรางใหเกิดการ
เรียนรูสรางจิตสํานึกในการเป\นจิตสาธารณะ เพื่อส.วนรวม กิจกรรมที่สรางใหเกิดกระบวนการ
การเรียนรูดานสิ่งแวดลอม การใชสิ่งแวดลอมอย.างชาญฉลาดใหเกิดประโยชนสูงสุด เช.น กิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน การพัฒนาชนบท การอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเป\นตน
(๕) ดานเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมไดแก. กิจกรรมที่มุ.งเนนการเสริมสราง
จิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร ความอดทน ความซื่อสัตย มีความเอื้ออาทร
เสียสละ สํานึกสาธารณะ มีสมาธิ มีระเบียบวินัย มีค.านิยมที่ดี มีความรับผิดชอบต.อสังคม การ
เป\นพลเมืองที่ดี เช.น การแต.งกายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติตามกฎหมายและวินัย
จราจร หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด อบายมุขทั้งปวง กิจกรรมทางศาสนา ฯลฯ เป\นตน
ขอ ๙ นั ก ศึ ก ษาแต. ล ะชั้ น ปCต องเขาร. ว มกิ จ กรรมของมหาวิ ท ยาลั ย และของคณะ
ไม.นอยกว.าปCการศึกษาละ ๕๐ ชั่วโมง การเขาร.วมกิจกรรมใหเป\นไปตามตารางแนบทายประกาศ
หรือตามที่คณะกรรมการการเขาร.วมกิจกรรมนักศึกษากําหนดโดยมีจํานวนหน.วยชั่วโมงกิจกรรม
ดังนี้
(๑) นั กศึ กษาชั้น ปCที่ ๑ เขาร. วมกิ จกรรมบัง คับ ของมหาวิ ทยาลัย ไม.น อยกว.า ๓๕
ชั่วโมงและกิจกรรมของคณะที่นักศึกษาสังกัดไม.นอยกว.า ๑๕ ชั่วโมง
(๒) นั กศึ กษาชั้น ปCที่ ๒ เขาร. วมกิ จกรรมบัง คับ ของมหาวิ ทยาลัย ไม.น อยกว.า ๒๕
ชั่วโมง และกิจกรรมของคณะที่นักศึกษาสังกัดไม.นอยกว.า ๒๕ ชั่วโมง
(๓) นักศึกษาชั้นปCที่ ๓ และ ๔ เขาร.วมกิจกรรมบัง คับ ของมหาวิท ยาลัย ไม.น อยกว.า
๑๕ ชั่วโมง และกิจกรรมของคณะที่นักศึกษาสังกัดไม.นอยกว.า ๓๕ ชั่วโมง
(๔) นักศึกษาหลักสูตร ๕ ปC ในชั้นปCที่ ๕ เขาร.วมกิจกรรมบัง คับ ของมหาวิท ยาลัย ไม.
นอยกว.า ๗ ชั่วโมงและกิจกรรมของคณะที่นักศึกษาสังกัดหรือกิจกรรมขององคกรภายนอกที่
นักศึกษาปฏิบัติการสอน ไม.นอยกว.า ๔๓ ชั่วโมง
การเขาร. ว มกิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษาที่ ป ฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษา ชั้ น ปC ที่ ๕ให
นักศึกษาเป\นผูรายงานผลการเขาร.วมกิจกรรมกับสถานศึกษา พรอมหลักฐานที่เชื่อถือไดมายัง
คณะเพื่อเสนอต.อคณะกรรมการการเขาร.วมกิจกรรมนักศึกษาพิจารณาอนุมัติชั่วโมงกิจกรรม

ขอ ๑๐ นักศึกษาที่ไม.ไดเขาร.วมกิจกรรมตามประกาศนี้ ใหทํากิจกรรมซ.อมเสริม
โดยใหชี้แจงเหตุผลและความจําเป\นต.อคณะกรรมการ ดังนี้
(๑) กิ จ กรรมของมหาวิ ท ยาลั ย ใหเสนอต. อ คณะกรรมการการเขาร. ว มกิ จ กรรม
นักศึกษา
(๒) กิจกรรมของคณะ ใหเสนอต.อคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาประจําคณะ
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเป\นผูพิจารณาอนุมัติกิจกรรมซ.อมเสริมและแจงให
นักศึกษาทราบ
นักศึกษาที่ไม.ไดเขาร.วมกิจกรรมตามประกาศนี้ ใหดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ภายใน
สามสิบวัน ก.อนเปqดภาคเรียนถัดไป หรือภายในสามสิบวัน หลังจากสิ้นสุดกิจกรรมนั้น แลวแต.
กรณี หากล.วงเลยระยะเวลาดังกล.าวใหเขาร.วมกิจกรรมในครั้งถัดไป
ขอ ๑๑ ใหองคกรภายในจัดทําแผนกิจกรรมประจําปCใหเป\นไปตามขอ ๘ และส.ง
แผนกิจกรรมใหคณะกรรมการการเขาร.วมกิจกรรมนักศึกษาอนุมัติแผนกิจกรรม ไม.นอยกว.าสามสิบ
วันก.อนเปqดภาคเรียนในปCการศึกษาถัดไป
ในกรณีเป\นโครงการ กิจกรรมเฉพาะกิจ เร.ง ด.ว น หรือ ไดจัดกิจกรรมไปแลว และ
คณะกรรมการการเขาร.วมกิจกรรมนักศึกษายังมิไ ดอนุมัติแผนกิจกรรมใหส.งรายละเอียดการ
จัด กิจ กรรมดัง กล.า วใหคณะกรรมการการเขาร.ว มกิจ กรรมนัก ศึก ษาพิจ ารณาอนุมัติชั่วโมง
กิจกรรม
ขอ ๑๒ กิจกรรมที่จัดโดยองคกรภายนอกมหาวิทยาลัยตองเป\นกิจกรรมที่องคกร
ภายนอกขอความอนุเคราะหใหมหาวิทยาลัยส.งนักศึกษาเขาร.วม หรือมหาวิทยาลัยเป\นผูส.งเขา
ร.วมกิจกรรม
ใหผู ที่ ไ ดรั บ มอบหมายใหดู แ ลการเขาร. ว มกิ จ กรรมนั้ น รายงานผลการเขาร. ว ม
กิจกรรมพรอมหลักฐานที่เชื่อถือไดต.อคณะกรรมการการเขาร.วมกิจกรรมนักศึกษา เพื่อพิจารณา
อนุมัติชั่วโมงกิจกรรม
ขอ ๑๓ การเขาร.วมกิจกรรมของนักศึกษาทุกครั้งใหนักศึกษานําบัตรประจําตัว
นักศึกษามาบันทึกขอมูลการเขาร.วมกิจกรรม หรือลงลายมือชื่อไวเป\นหลักฐานหรือดวยวิธีการ
อื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๔ ใหกองพัฒนานักศึกษา จัดทําระบบฐานขอมูลการเขาร.วมกิจกรรมของ
นักศึกษา

ขอ ๑๕ การเทียบค.าชั่วโมงเขาร.วมกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อพิจารณาว.ากิจกรรม
ที่จัดขึ้นนั้นมีค.าหน.วยชั่วโมงเท.าใด โดยใชเกณฑดังต.อไปนี้
(๑) เทียบจํานวนหน.วยชั่วโมงตามเวลาที่นักศึกษาผ.านการเขาร.วมกิจกรรมจริง
โดยพิจารณาจากกําหนดการ ของกิจกรรมนั้นๆ เป\นหลัก
(ก) การจัดกิจกรรมครึ่งวัน เทียบไดไม.เกิน ๓ หน.วยชั่วโมง
(ข) การจัดกิจกรรมเต็มวัน เทียบไดไม.เกิน ๗ หน.วยชั่วโมง
(ค) การจัดกิจกรรมในรูปแบบของค.าย หรือการสัมมนาที่มีกิจกรรมช.วงกลางคืน
หรือกิจกรรมที่ลักษณะคลายกัน สามารถเทียบไดไม.เกินวันละ ๑๐ หน.วยชั่วโมง
(๒) กิ จ กรรมที่ นั ก ศึ ก ษาเขาร. ว ม จะตองเป\ น กิ จ กรรมที่ นั ก ศึ ก ษาไดร. ว มคิ ด ร. ว ม
ดําเนินการเขาร.วมฟZงบรรยาย เขาร.วมฝsกการอบรม หรือ เขาร.วมเป\นคณะทํางานนั้น
(๓) เวลาที่ ใ ชในการเดิ น ทางการลงทะเบี ย น พั ก ผ. อ น รั บ ประทานอาหาร
หรื อ การอื่ น ใดที่ไม.เป\นไปเพื่อวัตถุประสงคของกิจกรรมนั้นๆ จะไม.นํามานับหน.วยชั่วโมงดวย ยกเวน
กรณี มีคําสั่ง ใหเดินทางไปเขาร.วมหรือปฏิบัติหนาที่หรือดําเนินกิจกรรมต.างจังหวัด และหรือ
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ หรือหน.วยงานที่รับผิดชอบกําหนด
ขอ ๑๖ การเทียบค.าชั่วโมงกิจกรรมสําหรับนักศึกษาที่มีผลงานดีเด.น เสียสละ
นักศึกษาสามารถนําผลงานดังกล.าวมาเทียบค.าชั่วโมงกิจกรรม เป\นกรณีพิเศษ ไดแก.นักศึกษา
ที่มีผลงานดังต.อไปนี้
(๑) นักศึกษาที่มีผลงานการเป\นนักศึกษาดีเด.นของมหาวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาที่ไดรับการยกย.องประกาศเกียรติคณ
ุ จากองคกรภายนอกมหาวิทยาลัย
หรือนานาชาติ
(๓) นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยแต.งตั้งใหดํารงตําแหน.งประธานสภานักศึกษา นายก
องคการนักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา กรรมการสภานักศึกษา กรรมการองคการนักศึกษา
กรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานหอพัก มหาวิทยาลัย ประธานชมรม ประธานชุม นุม หรื อ
ตําแหน.งอื่นใด ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ๑ ปCขึ้นไป
ทั้งนี้นักศึกษาตองมีหลักฐาน เช.น คําสั่งเกียรติบัตร หรือหนังสือรับรอง เป\นตน
เสนอต.อ คณะกรรมการการเขาร.ว มกิจ กรรมนัก ศึก ษาเพื่อ นํา ไปใชในการพิจ ารณาเทีย บค.า
ชั่ว โมงกิจ กรรม ทั้ง นี้ไ ม.ส ามารถนํา ผลงานก.อ นมีส ถานะเป\น นัก ศึก ษาของมหาวิท ยาลัย เพื่อ
เทียบค.าชั่วโมงกิจกรรมได

ขอ ๑๗ การเทียบค.าชั่วโมงกิจกรรม ตามขอ ๑๖ ใหเป\นดังนี้
(๑) นักศึ กษาที่ดํา รงตํ าแหน.ง ประธานสภานัก ศึกษา นายกองคการนัก ศึกษา
นายกสโมสรนักศึกษาและมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตั้งแต. ๑ ปCขึ้นไป จะไดเทียบค.าชั่วโมง
กิจกรรม ๑๐ หน.วยชั่วโมง
(๒) นักศึกษาที่ดํารงตําแหน.ง กรรมการสภานักศึกษา กรรมการองคการนักศึกษา
กรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานหอพักมหาวิทยาลัย ประธานชมรม ประธานชุมนุม และหรือ ที่
มหาวิทยาลัยแต.งตั้งใหเป\นคณะทํางานหรือ ร.วมดําเนินโครงการ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ตั้งแต. ๑ ปC ขึ้นไปจะไดเทียบค.าชั่วโมงกิจกรรม ๕ หน.วยชั่วโมง
(๓) นักศึกษาที่ดําเนินกิจกรรมในฐานะผูแทนมหาวิทยาลัย จะไดรับเทียบค.าชั่วโมง
กิจกรรมดานใดดานหนึ่งตามขอ ๘ ได ๑ กิจกรรมจํานวนไม.เกิน ๕ หน.วยชั่วโมง โดยพิจารณาจาก
กิจกรรมที่เขาร.วม
(๔) นักศึกษาที่มีผลงานดีเด.นอื่น ๆ และสรางชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัย จะไดรับเทียบ
ค.าชั่วโมงกิจกรรม ดานใดดานหนึ่งตามขอ ๘ ได ๑ กิจกรรมจํานวนไม.เกิน ๕ หน.วยชั่วโมง โดย
พิจารณาจากผลงาน
ขอ ๑๘ การเทียบโอนค.าชั่วโมงกิจกรรม สําหรับนักศึกษาที่พนสภาพการเป\น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอื่น แลวสอบหรือไดรับการคัดเลือกใหเขาเรียนใหม.ใน
ชั้นปCที่ ๑ ไม.สามารถเทียบโอนจํานวนกิจกรรมหรือหน.วยชั่วโมงกิจกรรมได
ขอ ๑๙ หน.วยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมตามประกาศนี้ ไดแก.
(๑) กิ จกรรมส. วนกลางมหาวิ ทยาลั ยฯ ผู รั บผิ ดชอบในการประเมิ นผลการเขาร. วม
กิจกรรมแต.ละครั้ง รวมทั้งการซ.อมเสริมกิจกรรมนั้น ใหกองพัฒนานักศึกษาหรือฝ&ายที่กองพัฒนา
นักศึกษามอบหมายเป\นผูรวบรวมชื่อไวเป\นหลักฐานในการออกใบรับรองการเขาร.วมกิจกรรมแก.
นักศึกษาเพื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษาต.อไป
(๒) กิจกรรมส.วนของคณะ ผูรับผิดชอบในการประเมินการเขาร.วมกิจกรรมแต.ละ
ครั้ง รวมทั้งซ.อ มเสริม กิจกรรมนั้น ใหคณบดีห รือผูที่ไ ดรับมอบหมายเป\นผูรวบรวมชื่อไวเป\น
หลักฐานส.งใหกองพัฒนานักศึกษาเพื่อดําเนินการต.อตาม ๑๙ (๑) ต.อไป

ขอ ๒๐ การออกใบรับรองการเขาร.วมกิจกรรมใหปฏิบัติ ดังนี้
(๑) นักศึกษาที่จะขอใบรับรองกิจกรรมนักศึกษาจะตองเขาร.วมกิจกรรมครบตาม
ประกาศนี้โดยกองพัฒนานักศึกษาเป\นหน.วยงานธุรการในการออกใบรับรองกิจกรรม
(๒) หลั กเกณฑ วิ ธีการออกใบรั บรองการเขาร. วมกิ จกรรมใหเป\ นไปตามที่ กอง
พัฒนานักศึกษากําหนด
(๓) นักศึกษาสามารถขอใบรับรองการเขาร.วมกิจกรรม และขอรับวุฒิบัตรกิจกรรม
ดีเยี่ยมเมื่อมีหน.วยชั่วโมงกิจกรรม ๓๐๐ ชั่วโมงขึ้นไป
(๔) ใหอธิก ารบดีหรื อรองอธิ การบดีที่ ไ ดรั บมอบหมายลงนามในใบรั บรองหรื อ
วุฒิบัตร
(๕) ค.าธรรมเนียมในการขอใบรับรองเขาร.วมกิจกรรม ฉบับละ ๓๐ บาท
ขอ ๒๑ ใหอธิการบดีเป\นผูรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีมีปZญหาเกี่ยวกับการ
ตีความหรือปZญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ใหอธิการบดีเป\นผูวินิจฉัยชี้ขาดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเขาร.วมกิจกรรมนักศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(ผูช.วยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
เรื่อง การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
พ.ศ. ๒๕๕๘
------------------------------------------โดยที่เครื่องดื่มแอลกอฮอลไดก.อใหเกิดปZญหาดานสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุ และ
อาชญากรรม ส.งผลกระทบทั้งต.อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รัฐบาลจึงไดออก
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งมีมาตรการต.างๆ ในการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ลดปZญหาและผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เสริมสรางสุขภาพของ
ประชาชน สรางความตระหนั ก ถึ ง พิ ษ ภั ย และปz อ งกั น เด็ ก และเยาวชนมิ ใ หเขาถึ ง เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอลโดยง.าย กอปรกับปZจจุบันไดมีการออกกฎหมายและ อนุบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุม
การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลหลายฉบับเพื่อปzองกันมิใหเยาวชน โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา มิ
ใหเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยง.าย รวมถึงลดปZญหาผลกระทบต.างๆ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑(๒) แห.งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗ ประกอบ ขอ ๙ ของคําสั่งคณะรักษาความสงบแห.งชาติที่ ๒๒/
๒๕๕๘ เรื่องมาตรการปzองกันและแกไขปZญหาการแข.งรถยนตและจักรยานยนตในทางและการ
ควบคุมสถานประกอบการที่เปqดใหบริการในลักษณะที่คลายกับสถานบริการ สั่ง ณ วันที่ ๒๒
กรกฎาคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจึงกําหนดแนวทางและมาตรการ การควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ดังนี้
๑. หามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในมหาวิทยาลัย
๒. หามมิใหมีการโฆษณาหรือการสื่อสารการตลาดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน
มหาวิทยาลัย
๓. หามมิ ใ หมี สั ญ ลั ก ษณหรื อ แสดงชื่ อ หรื อ แสดงเครื่ อ งหมายของเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอลในปzายประชาสัมพันธ ปzายประกาศในงานหรือกิจกรรมต.างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
๔. หามมิใหผูใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในมหาวิทยาลัย ยกเวนบริเวณที่จัดไว
เป\นที่พักส.วนบุคคลหรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี หรือสาขาวิชาที่สอนการผสม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลและไดรับอนุญาตตามกฎหมายว.าดวยการศึกษาแห.งชาติ

๕. การจั ด งานเลี้ ย งตามขอ ๔ ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ตองไดรั บ อนุ ญ าตจาก
มหาวิทยาลัยก.อน จัดงาน และใหผูรับผิดชอบดูแลเอาใจใส.ระมัดระวังมิใหมีการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในลักษณะที่ไม.สมควรและไม.เหมาะสม
๖. หามนักศึกษาดื่มหรือมีเครื่องดืม่ แอลกอฮอล
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(รองศาสตราจารย ดร.สมเกียรติสายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
เรื่อง หลักเกณฑการลงโทษและตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๙
-----------------------อาศั ยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห.งพระราชบั ญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ.
๒๕๔๗ประกอบกับความในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว.าดวย วินัยนักศึกษาพ.ศ.๒๕๕๓และ
พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)และ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางว.าดวยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.๒๕๕๕ ขอ ๒๘ อธิการบดีจึงกําหนดหลักเกณฑการลงโทษและตัดคะแนนความประพฤติ
นักศึกษาที่กระทําผิดวินัยนักศึกษา ดังนี้
ขอ ๑ ใหนักศึกษาแต.ละคนมีคะแนนความประพฤติ ๑๐๐ คะแนนตลอดระยะเวลาที่มี
สภาพเป\นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ขอ ๒ ใหคณาจารยหรือบุคลากรที่พบเห็นนักศึกษากระทําผิด รายงานเป\นหนังสือเสนอ
ต.อคณะที่นักศึกษาสังกัด หรือกองพัฒนานักศึกษาเพื่อดําเนินการ
ขอ ๓ ใหคณะกรรมการสอบสวนคณะ หรือคณะกรรมการสอบสวนซึ่งรองอธิการบดีที่
รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษาแต.งตั้งเป\นผูสอบสวนเสนอรองอธิการบดีหรือคณบดีสั่งลงโทษหรือตัด
คะแนนความประพฤติใหเหมาะสมกับกรณีความผิด โดยแจงใหนักศึกษาและผูปกครองของ
นักศึกษาผูนั้นดวย
ขอ ๔ เมื่อมีการตัดคะแนนความประพฤติ ใหคณะรวบรวมการตัดคะแนนความ
ประพฤติแจงกองพัฒนานักศึกษาทราบเพื่อเป\นขอมูลความประพฤติของนักศึกษาที่จะระบุใน
ใบรับรองความประพฤติต.อไป
ขอ ๕ นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกว.าหนึ่งครั้งแต.รวมแลวไม.เกิน
๔๐ คะแนนใหคณะที่นักศึกษาสังกัดลงโทษทัณฑบน ถาเกิน ๔๐ คะแนน ใหมอบหมายนักศึกษาทํา
กิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ขอ ๖ นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันแลวเกินกว.า
๕๐ คะแนน แต.ไม.เกิน ๖๐ คะแนน ใหลงโทษพักการศึกษามีกําหนด ๑ ภาคการศึกษาและให
มอบหมายนักศึกษาทํากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ขอ ๗ นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินกว.า ๖๐
คะแนน แต.ไม.เกิน ๘๐ คะแนน ใหลงโทษพักการศึกษามีกําหนด ๒ ภาคการศึกษา
ขอ ๘ นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินกว.า ๘๐
คะแนน แต.ไม.เกิน ๙๙ คะแนน ใหลงโทษพักการศึกษามีกําหนด ๓ ภาคการศึกษา
ขอ ๙ นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันครบ ๑๐๐
คะแนนใหใหลงโทษพักการศึกษามีกําหนด ๔ ภาคการศึกษา
ขอ ๑๐ กรณีคณะกรรมการสอบสวนของมหาวิทยาลัยพิจารณาลงโทษพักการเรียนให
เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ขอ ๑๑ กรณีนักศึกษากระทําความผิดวินัยนักศึกษาก.อนวันใชประกาศฉบับนี้ และการ
ดํา เนิน การทางวิ นั ยนั ก ศึก ษายั งไม.เ สร็จ สิ้ น ใหพิ จ ารณาดํ า เนิน การเฉพาะส.ว นที่เ ป\ นคุ ณ แก.
นักศึกษา
ขอ ๑๒ นักศึกษาที่ถูกลงโทษตามประกาศนี้ ใหนัก ศึกษาผูนั้นมีสิท ธิอุทธรณไดตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่บัญญัติไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว.าดวยวินัยนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕

ลักษณะความผิดเกณฑการตัดคะแนนความประพฤติ
ความผิดประเภทไมร*ายแรง
ลักษณะความผิด

เกณฑการตัดคะแนนความประพฤติ

๑. ไม.พกบัตรประจําตัวนักศึกษาเมื่ออาจารยหรือเจาหนาที่ของ
มหาวิทยาลัยตรวจสอบ
๒. ไม.สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขีห่ รือโดยสาร
รถจักรยานยนตภายในมหาวิทยาลัย
๓. แต.งกายผิดระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย เมื่อเขาชั้น
เรียนหองสอบ หรือติดต.อหน.วยงานราชการต.างๆ
๔. มีภาพ สิ่งพิมพ ภาพวาด ภาพเขียน หรือสื่อสิ่งพิมพอื่นๆที่
ลามกอนาจารไวในครอบครอง
๕. สูบบุหรี่ หรือกระทําผิดระเบียบการใชอาคารสถานที่หรือ
กระทําการใดๆที่ทําใหอาคารสถานที่สกปรก
๖. นักศึกษาไม.เชื่อฟZงคําสั่ง คําตักเตือนโดยชอบของผูบริหาร
อาจารยหรือเจาหนาที่ หรือแสดงกริยา อาการที่ไม.สมควรต.อ
ผูบริหาร อาจารยหรือเจาหนาที่
๗. ประพฤติตนไม.เป\นสุภาพชน เช.น พูดคําหยาบ คําส.อเสียด
ด.าทอ เป\นตน
๘. ประพฤติผิดศีลธรรม จริยธรรม หรือวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย
๙. ใชยานพาหนะในมหาวิทยาลัย ในลักษณะที่ก.อใหเกิด
อันตรายต.อชีวิต ร.างกาย ทรัพยสิน
๑๐.กระทําหรือยอมใหผูอื่นกระทําการใดๆ ซึ่งอาจทําใหเกิด
ความเสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
๑๑. กระทําการใดๆ ที่กอ. ใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ
รบกวนต.อการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหาร อาจารยหรือ
เจาหนาที่ หรือการทํากิจกรรมของมหาวิทยาลัย
๑๒. กล.าวคําเท็จ หรือแสดงขอความหลักฐานอันเป\นเท็จหรือ
ปกปqดขอความอันควรแจงต.อ อาจารย หรือเจาหนาที่
มหาวิทยาลัย

๕ คะแนน/ครั้ง
๑๐ คะแนน/ครั้ง
๑๐ คะแนน/ครั้ง
๑๐ คะแนน/ครั้ง
๑๐ คะแนน/ครั้ง
๑๐ คะแนน/ครั้ง
๑๐ คะแนน/ครั้ง
๒๐ คะแนน/ครั้ง
๒๐ คะแนน/ครั้ง
๒๐ คะแนน/ครั้ง
๒๐ คะแนน/ครั้ง
๒๐ คะแนน/ครั้ง

ลักษณะความผิด
๑๓. มีเครื่องดื่มแอลกอฮอลไวในครอบครอง
๑๔. กระทําการใดๆ โดยจงใจหรือฝ&าฝmนเป\นเหตุใหทรัพยสินผลประโยชนและปกติ
สุขส.วนรวมของมหาวิทยาลัยถูกทําลายหรือเสียหาย
๑๕. จัดทําหรือมีไวในครอบครอง หรือเผยแพร.ซึ่งสิ่งพิมพภาพวาด สิ่งเขียน หรือ
กล.าวถอยคํา หรือกระทําการใดๆ อันอาจก.อใหเกิดความเสียหายต.อชื่อเสียงของ
ผูอื่น หรือมหาวิทยาลัย

เกณฑการตัด
คะแนนความ
ประพฤติ
๒๐ คะแนน/ครั้ง
๓๐ คะแนน/ครั้ง
๓๐ คะแนน/ครั้ง

กระทําการใด ๆ นอกเหนือจากประกาศนี้ ใหคณะกรรมการสอบสวนคณะ หรือคณะกรรมการ
สอบสวนซึ่งมหาวิทยาลัยแต.งตั้งเป\นผูสอบสวนพิจารณาตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษาตามขอ ๓
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถนุ ายน พ.ศ.๒๕๕๙

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
เรื่อง กําหนดพฤติกรรมด*านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๗
...............................................
เพื่ อ ใหการดํ า เนิ น งานตามพั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง เป\ น ไปอย. า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจึงไดกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมนักศึกษา เพื่อใหหน.วยงานต.างๆ ใชเป\นแนวทางในการส.งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
การจัดกิจกรรมเรียนรูใหนักศึกษาดังนี้
“มุงทําความดี มีจิตสาธารณะ”

(รองศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ สายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ทั้งนี้ตั้งแต.ปCการศึกษา ๒๕๕๗ เป\นตนไป จึงประกาศมาใหทราบ โดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ผูช.วยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
เรื่อง แนวปฏิบัติการขับขี่รถจักรยานยนตในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
พ.ศ. ๒๕๕๗
เพื่อใหการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และ
เพื่อเป\นการลดความสูญเสียในกลุ.มที่มีความเสี่ยงสูงต.อการบาดเจ็บ เสียชีวิต จากอุบัติเหตุที่เกิด
จากการขับขี่รถจักรยานยนต รวมไปถึงการเสริมสรางความตระหนักใหนักศึกษา คณาจารย
บุคลากรและประชาชนทั่วไป ไดปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบายความปลอดภัย
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง ไดลงนามบันทึกขอตกลงในการเขาร.วมโครงการ
หน.วยงานตนแบบสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % ร.วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.)คณะทํางานสนับสนุนการปzองกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) และภาคี
เครื อ ข.า ยดานความปลอดภั ย ทางถนนเมื่ อวั น ที่ ๒๑ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมารวย
การเดนจังหวัดกรุงเทพฯ เพื่อร.วมสรางองคกรตนแบบส.งเสริมการสวมหมวกนิรภัย สรางความ
ปลอดภัยใหกับบุคลากรในองคกร และสรางความปลอดภัยทางถนนของประเทศ ลดความสูญเสีย
ทั้งชีวิตและทรัพยสินโดยเป\นองคกรตนแบบ ดวยภารกิจคือ กําหนดใหสวมหมวกนิรภัยทุก ครั้ง ที่
ขับขี่รถจักรยานยนตทั้งในและนอกองคกร เป\นนโยบายขององคกร เพื่อสรางความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินใหแก.บุคลากรอันเป\นทรัพยากรที่มีคุณค.ายิ่ง
ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง จึงขอประกาศแนวปฏิบัติการขับขี่รถจักรยานยนต
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เพื่อใหนักศึกษา อาจารย บุคลากร และประชาชนทั่วไปไดรับ
ทราบและถือปฏิบัติดังนี้
๑. ผูขับขี่ และผูโดยสารตองสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เมื่อขับขี่รถจักรยานยนต ภายใน
มหาวิทยาลัยฯ
๒. ผูไม.สวมหมวกนิรภัย จะไม.อนุญาตใหนํารถจักรยานยนตเขามาในมหาวิทยาลัย
โดยเด็ดขาด
๓. ไม.อนุญาตใหมีการขับขี่และโดยสาร เกินกว.าที่กฎหมายกําหนด ภายในมหาวิทยาลัย
โดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ ขอใหทุกคนปฏิบัติตามประกาศอย.างเคร.งครัด หากผูไม.ปฏิบัติตามจะไม.อนุญาต
ใหขับขี่ร ถจัก รยานยนตภายในมหาวิท ยาลัย ฯ โดยเด็ด ขาด เพื่อ สรางความเป\น ระเบีย บ
วินัย เคารพกฎหมาย กฎจราจร เพิ่มความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ นํามาซึ่งความสูญเสียต.อชีวิต
และทรัพยสิน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ผูช.วยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
เรื่อง การจัดกิจกรรมตอนรับนองใหม.และประชุมเชียรในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
พ.ศ. ๒๕๕๙
........................................
ดวยกิจกรรมตอนรับนองใหม.และประชุมเชียร เป\นประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีปณิธานเพื่อถ.ายทอดความสัมพันธของนักศึกษารุ.นพี่สู.รุ.นนอง
ยังผลใหเกิดความสามัคคี มีระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในสถาบัน และมีการช.วยเหลือกันฉันท
พี่นอง ดังนั้น เพื่อใหประเพณีรับนองใหม.และประชุมเชียรในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเป\นไป
ดวยความเรียบรอย ธํารงไวซึ่งปณิธานที่ดีงาม อีกทั้งมีลักษณะในการจัดกิจกรรมที่สรางสรรค
อบอุ.น ประทับใจและเสริมสรางการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจึงไดกําหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหม.และประชุมเชียร ดังนี้
๑. การจัดกิจกรรมตอนรับนองใหม.และประชุมเชียรตองมุ.งเสริมสรางกิจกรรมเชิง
สรางสรรคและก.อใหเกิดภาพลักษณเชิงบวกแก.สาธารณชน
๒. การจัดกิจกรรมตอนรับนองใหม.และประชุมเชียร ตองเคารพ สิทธิ เสรีภาพ และ
หลักความเสมอภาค ไม.มีความรุนแรงและหามล.วงละเมิดสิทธิส.วนบุคคลทั้งร.างกายหรือจิตใจไม.
ดื่มสุราและเสพสิ่งมึนเมาทุกชนิด
๓. การจัดกิจกรรมตอนรับนองใหม.และประชุมเชียร ตองไม.กระทบต.อการเรียนการ
สอน
๔. การจัดกิจกรรมตอนรับนองใหม.และประชุมเชียรตองอยู.ในความรับผิดชอบ กํากับ
ดูแลของผูบริหาร คณาจารย บุคลากรทุกคณะ/สาขาวิชา และนักศึกษารุ.นพี่ รวมถึงตองให
คําปรึกษา ในการจัดกิจกรรมใหมีลักษณะสรางสรรค ไม.ขัดต.อระเบียบมหาวิทยาลัย กฎหมาย
วัฒนธรรม ประเพณีและมารยาททางสังคมที่ดีงาม
๕. การจั ด กิ จ กรรมตอนรั บ นองใหม. แ ละประชุ ม เชี ย ร ตองจั ด กิ จ กรรมภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเท.านั้น หามจัดกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางโดย
เด็ดขาด และตองไดรับอนุญาตใหจัดกิจกรรมก.อนทุกครั้ง

๖.การจัดกิจกรรมตอนรับนองใหม.และประชุมเชียรใหจัดกิจกรรมไม.เกินเวลา ๑๘.๐๐
น. ของแต.ละวัน ระหว.างเปqดภาคเรียนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และหามจัดกิจกรรม
ในวันศุกร วันเสารและวันอาทิตย
๗.ใหทุกคณะ/สาขาวิชารณรงค ประชาสัมพันธ เปqดเผยรูปแบบกิจกรรมเพื่อสราง
ความเขาใจกับนักศึกษา บุคลากร ผูปกครอง และประชาชนทั่วไป ใหเขาใจวัตถุประสงค นโยบาย
และแนวปฏิบัติ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต.อกิจกรรมตอนรับนองใหม.และประชุมเชียร ตลอดจนร.วม
ตรวจสอบการจัดกิจกรรมได
๘. ใหนักศึกษาใหม.เขาร.วมกิจกรรมตอนรับนองใหม.และประชุมเชียรดวยความสมัคร
ใจ รวมทั้งเปqดโอกาสใหผูปกครองเขามาสังเกตการณจัดกิจกรรมได
๙. นักศึกษารุ.นพี่ที่จัดกิจกรรมตองไดรับการคัดเลือกจากคณะ หรือสาขาวิชา และมี
การเตรียมความพรอมพัฒนาทักษะก.อนการจัดกิจกรรม
๑๐. ใหทุกคณะ/สาขาวิชามี บทลงโทษทางวินัยอย.างเขมงวดกับนักศึกษา รวมถึ ง
รับผิดชอบ และผูเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหม.และประชุมเชียรของนักศึกษาที่ขัด
ต. อ หลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ขั้ น พื้ น ฐาน หลั ก ความเสมอภาค และกฎ ระเบี ย บ ขอบั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัย
๑๑. ใหทุ ก คณะ/สาขาวิ ช า องคการนั ก ศึ ก ษา สโมสรนั ก ศึ ก ษา และกองพั ฒ นา
นักศึกษาเฝzาระวังผ.านสื่อต.างๆ เพื่อติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู แกไขปZญหา และประสานงานกับ
ผูปกครอง
๑๒. ใหทุกคณะ/สาขาวิชา มีการประเมินผล และแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดกิจกรรม
ตอนรับนองใหม.และประชุมเชียร มีการยกย.องชมเชยนักศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมอย.างสรางสรรค
ใหเป\นที่ประจักษต.อสาธารณชนในโอกาสอันควร
๑๓. ใหผูบริหารทุกระดับ ถือเป\นหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหม.และประชุมเชียรขางตนอย.างเคร.งครัด
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร.งครัด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(รองศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ สายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
วาดวย การมอบเข็มบัณฑิต และเข็มเรียนดี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
พ.ศ. ๒๕๕๙
..........................................................
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดเห็นความสําคัญของบัณฑิตผูที่มีความเพียร ความ
มานะ อุตสาหะ สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย จึงไดออกขอบังคับวาดวยเข็มบัณฑิต และเข็ม
เรียนดีขึ้นเพื่อเป5นขวัญกําลังใจใหแกบัณฑิต ในโอกาสที่สําเร็จการศึกษา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๑๙ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย เครื่องแบบ เครื่องหมาย
และเครื่ อ งแตงกาย นั ก ศึ ก ษา การใชครุ ย วิ ท ยฐานะ และเข็ ม วิ ท ยฐานะ พ.ศ.๒๕๕๓ มติ
คณะกรรมการบริ ห ารหาวิท ยาลัย ในการประชุม ครั้ง ที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อ วั นที่ ๒๒ มิถุ นายน
๒๕๕๙ จึงออกประกาศไวดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การมอบเข็ม
บัณฑิต และเข็มเรียนดี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางพ.ศ. ๒๕๕๙””.”ขอ ๒ ใหยกเลิกประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การมอบเข็มบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙
และใหใชประกาศนี้แทน
ขอ ๓ ใหใชขอบังคับนี้นับตั้งแตวันประกาศเป5นตนไป
ขอ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
“บัณฑิต”หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ขอ ๕ การมอบเข็มบัณฑิต มีวัตถุประสงคDเพื่อมอบใหกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยในแตละปEการศึกษา
การมอบเข็มเรียนดี มีวัตถุประสงคDเพื่อมอบใหกับบัณฑิตเกียตินิยมที่สําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยในแตละปEการศึกษา

ขอ ๖ เข็มบัณฑิต มีลักษณะเป5นรูปตราสัญลักษณDมหาวิทยาลัย ทําดวยโลหะลงยา เป5น
รู ป วงรี ขนาดกวาง ๒ เซนติ เ มตร สู ง ๒.๕ เซนติ เ มตร หนา ๑.๒ มิ ล ลิ เ มตร ใชประดั บ
เครื่องแบบหรือเครื่องแตงกายตามแบบตัวอยางแนบทายขอบังคับนี้
ขอ ๗ เข็มเรียนดี มีลักษณะเป5นรูปตราสัญลักษณDมหาวิทยาลัย ทําดวยโลหะลงยา เป5น
รูปวงรี ขนาดกวาง ๕.๒ เซนติเมตร สูง ๖.๕ เซนติเมตร หนา ๒.๕ มิลลิเมตร โลหะสีทองมอบ
ใหบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ ๑ โลหะสีเงินมอบใหบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ ๒ ตามแบบตัวอยาง
แนบทายประกาศนี้
ขอ ๘ ใหอธิการบดีรักษาการใหเป5นไปตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด
ปKญหาอันเกิดจากการใชขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(รองศาสตราจารยDสมเกียรติ สายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

รายละเอียดการเขาร.วมกิจกรรมนักศึกษา ปCการศึกษา ๒๕๕๙
นักศึกษาทุกคนตองผ.านกิจกรรมดังต.อไปนี้
ที่

กิจกรรม

ชั่วโมง
กิจกรรม

กิจกรรมหลักคณะวิทยาการจัดการ ประจําปCการศึกษา ๒๕๕๙
นักศึกษาตองผ.านกิจกรรมดังต.อไปนี้
ชั้นปC

๑

๒

๓

๔

๕

๑

พิธีไหวครู

๓

๓

ที่

๒

ปฐมนิเทศ

๖

๖

๓

วันราชภัฏ ๑๔ กุมภาพันธ

๓

๔

ปZจฉิมนิเทศ

๗

๑
๒
๓

๕

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

๓

๖

การแข.งขันกีฬา

๓

๓

๓

๗

กิจกรรมชมรม

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๑๐

๑๐

๘

๓

๓

๙

๘

จิตอาสาและบําเพ็ญประโยชน
เตรียมความพรอมนักศึกษาใหม.สู.รั้ว
๙
มหาวิทยาลัย
๑๐ ราชภัฏสรางวินยั ใส.ใจวินัยจราจร
รณรงคปzองกันยาเสพติดและโรคติดต.อทาง
๑๑
เพศสัมพันธ
๑๒ เลือกตั้งผูนํานักนักศึกษา

๓
๗
๓

๓

๓

๗*

๓

๔
๕
๖
๗

๓

โครงการปฐมนิเทศ บายศรีสู.ขวัญนองใหม.
โครงการไหวครู
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
แก.นักศึกษาและศิษยเก.า
โครงการ MANAGEMENT FAIR
โครงการถ.ายทอดภูมิปZญญาดานศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณีความเชื่อ และอาชีพพื้นบานทองถิ่น
โครงการปZจฉิมนิเทศและสืบชะตา
โครงการรณรงคและประกวด
การแต.งกายถูกระเบียบ
โครงการการประกวดแข.งขันโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาใหเป\นบัณฑิตที่พึงประสงค
โครงการกีฬานองใหม.เชื่อมความสามัคคี

ชั่วโมง
กิจกรรม
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MGTS….LPRU

๓

๑

๑

๑

๑

๑๓ งานข.วงวัฒนธรรม

๓

๓

๓

๓

๑๔ กิจกรรมดานส.งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
อื่นๆ ตามประกาศหรือคําสั่งของ
๑๔
มหาวิทยาลัย
รวม

๓

๓

๓

๓

/

/

/

/

กิจกรรมหลัก

๑๐
๑๑

๑

๑๒

๓๕ ๒๕ ๑๖ ๑๗

๗

*ทั้งนี้ นักศึกษาหลักสูตร ๕ ปC ไม.ตองเขาร.วมกิจกรรมปZจฉิมนิเทศ ในชั้นปCที่ ๔ ใหเขาร.วม
ในชั้นปCที่ ๕

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ..วจ...สุขภาพดีชวี ีมีสุข
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา
อื่นๆที่ตามประกาศหรือคําสั่งของคณะ/สาขาวิชา
รวม

กิจกรรมหลักคณะวิทยาศาสตร ประจําปCการศึกษา ๒๕๕๙
นักศึกษาตองผ.านกิจกรรมดังต.อไปนี้
ที่

กิจกรรม

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ปฐมนิเทศ
พิธีไหวครู คณะวิทยาศาสตร
งานวิทยาศาสตรนิทัศนราชภัฏลําปาง
กีฬาคณะ
งานยี่เป\ง
ค.ายคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักศึกษาปC ๑
อาชีพเสริมเพิ่มทักษะ เตรียมความพรอมเขาสู.
ตลาดแรงงาน
รดน้ําดําหัว ปC‰ใหม.เมือง
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
อื่นๆที่ตามประกาศหรือคําสั่งของ คณะ/
สาขาวิชา
รวม

๘
๙
๑๐

ชั่วโมง
กิจกรรม
๗
๓
๑๔
๑๐
๗
๗
๗
๓
๑

กิจกรรมหลักคณะครุศาสตร ประจําปCการศึกษา ๒๕๕๙
นักศึกษาตองผ.านกิจกรรมดังต.อไปนี้
๑
๗
๓
๑๔
๑๐
๗
๗

ชั้นปC
๒ ๓ ๔ ๕
๓
๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๗ ๗ ๗
๗* ๗**
๓
๑
/

ที่
๑

ชั้นปC

ชั่วโมง
กิจกรรม

๑

๒

๓

๔

๕

๑๘

๑๘

-

-

-

-

๗

๗

๗

๗

๗

-

๒

เตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปCที่ ๑ (กาว
เขาสู.วิชาชีพครู)
หนองหัวหงอกบันเทิง

๓

ไหวครูคณะครุศาสตร

๓

๓

๓

๓

๓

-

๔

กีฬาสีคณะครุศาสตร

๗

๗

๗

๗

๗

-

อบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น
อบรมเตรียมความพรอมนักศึกษา ก.อน
ฝsกสอน (๕ วัน)
อบรมลูกเสือ

๑๔

-

-

-

๑๔

-

๓๐

-

-

-

๓๐

-

๒๗

-

-

๒๗

-

-

๓

๓

๓

๓

๓

-

๗

-

๗

-

-

-

๗

-

-

๗

-

-

๑๔

-

-

-

-

๑๔

๗

-

-

-

-

๗

๓
๑
/

๓
๑
/

๓
๑
/

-

๕

๕๒

๓๘ ๓๕ ๔๒

๗

๗

๖

๘
หมายเหตุ 1. * สําหรับนักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
** สําหรับนักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต
2. นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร เคมี ชีววิทยา ฟqสิกส และวิทยาศาสตร
ทัว่ ไป ตองเขาร.วมกิจกรรมกับทางคณะครุศาสตร ตามที่คุรุสภากําหนด

กิจกรรมหลัก

๑๒

กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันพ.อ
อบรมเชิงปฏิบัติการ บุคลิกภาพสําหรับ
วิชาชีพครู
อบรมเศรษฐกิจพอเพียง
อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมสูก. าร
ปะกอบวิชาชีพครู
ปZจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร

๑๓

อบรมทักษะชีวิตนักศึกษา

๑๔

๑๔

-

-

-

-

๑๔

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
อื่นๆที่ตามประกาศหรือคําสั่งของ คณะ/
สาขาวิชา

๑

๑

๑

๑

๑

-

/

/

/

/

/

๕๓

๒๘

๕๕

๖๕

๒๑

๙
๑๐
๑๑

๑๕

กิจกรรมหลักคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปCการศึกษา ๒๕๕๙
นักศึกษาตองผ.านกิจกรรมดังต.อไปนี้
ที่
๑
๒

กิจกรรม/โครงการ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
การแข.งขันกีฬา “ลีลาวดี
เกมส”
๓ กิจกรรมไหวครู
๔* การอบรมคอมพิวเตอรฯ
(กิจกรรมส.งเสริมใหเขาร.วม)
๕* การอบรมภาษาอังกฤษ
(กิจกรรมส.งเสริมใหเขาร.วม)
๖ โครงการสานศิลปŠถิ่นมนุษย
๗* โครงการปZจฉิมนิเทศและพบ
ผูประกอบการ
๘ อื่นๆที่ตามประกาศหรือคําสั่ง
ของ คณะ/สาขาวิชา
รวม

ชั่วโมง
กิจกรรม

กิจกรรมหลักคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปCการศึกษา ๒๕๕๙
นักศึกษาตองผ.านกิจกรรมดังต.อไปนี้

ชั้นปC

๓
๗

๑
๓
๗

๒
๗

๓
-

๔
-

๕*
-

๓
๗

๓
-

๓
-

-

๗

๗

-

-

-

๗
๗

-

๗
-

๒

๘

ที่

กิจกรรมหลัก

ชั่วโมง
กิจกรรม

ชั้นปC

๑

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา

๑

๑
๑

-

๒

ปลูกขาวอินทรีย

๓

๗

๗

๗

๗

๓

๓

-

-

๓

-

๗

-

๔

๗

๗

๗

๗

๗

๗
-

๗

๗

๕

อบรมอาชีพระยะสั้น
กีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
รับขวัญนองใหม.

๗

๗

-

-

-

๓

๓

๓

๓

๓

๒๘

๑๔

๓๖

๗

๗

๗

๗

๗

๗

๑๕ ๒๕ ๓๕

๓๕

๔๓

๘

๗

๗

๗

๗

๗

๗

๗

๗

๗

๗

๗

๓

๓

๓

๓

๗

๗

๗

๗

๗

/
๕๖

/
๔๙

/
๕๒

/
๔๙

* การเขาร.วมกิจกรรมที่ ๔,๕ และ๗ ของนักศึกษาหลักสูตรเรียน ๕ ปC สามารถเขาร.วมกิจกรรม
เมื่อเรียนชั้นปCที่ ๔ หรือ ๕ อย.างใดอย.างหนึ่ง

๖

๑๐

ไหวครูและบายศรีสู.ขวัญ
การสืบสานประเพณีทําขวัญขาวและ
ขวัญควายใน ทองถิ่นจังหวัดลําปาง
ค.ายอาสาพัฒนาร.วมอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอม
แลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดกิจกรรมที่
สอดคลองกับการประกันคุณภาพ
สืบสานและอนุรักษประเพณีทองถิ่น

๑๑

สานฝZนก.อนวันลา

๑๒

อื่นๆ ตามประกาศหรือคําสั่งของคณะ
รวม

๙

๒
๑

๓
๑

๔
๑

ความหมายของรหัสกิจกรรมใบรายงานผลการเข*ารวมกิจกรรม

กิจกรรมหลัก คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ปCการศึกษา ๒๕๕๙
นักศึกษาตองผ.านกิจกรรมดังต.อไปนี้
ที่

กิจกรรมหลัก

๑

โครงการไหวครูคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
โครงการบายศรีสู.ขวัญ
โครงการกีฬาสีคณะ
โครงการครอบครูช.าง
โครงการทําบุญคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
โครงการจิตอาสา
โครงการกิจกรรม 5 ส.
โครงการเฉลิมพระเกียรติวันพ.อ
กิจกรรมเตรียมความพรอมสู.
ตลาดแรงงาน
โครงการปZจฉิมนิเทศ
เตรียมความพรอมงานประกันฯ
โครงการวันเทคโนโลยีไทย
โครงการระดับสาขา (๑๐ สาขา)
อื่นๆ ตามประกาศหรือคําสั่งของคณะ
รวม

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

๑
๓

๒
๓

ชั้นปC
๓
๓

๓
๓
๓
๓

๓
๓
๓
๓

๓
๓
๓

๓
๓

-

๓
-

๗
๓
๓
-

๗
๓
๓
๗

๗
๓

-

-

๗
๗
๓
/
๔๕

๗
๑๔
๓
/
๕๖

๓
๒๑

๔
๓

๕
-

๗
๗
๑๔
๓
/
๕๐

๗
/
๗

ประเภทของกิจกรรม
U หมายถึง กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
M หมายถึง กิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ
H หมายถึง กิจกรรมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
E หมายถึง กิจกรรมคณะครุศาสตร
I หมายถึง กิจกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
A หมายถึง กิจกรรมคณะเทคโนโลยีการเกษตร
S หมายถึง กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร
ชนิดของกิจกรรมหลักหรือกิจกรรมรอง
๑ หมายถึง กิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัย
๒ หมายถึง กิจกรรมรองของมหาวิทยาลัย
๓ หมายถึง กิจกรรมหลักของคณะ
๔ หมายถึง กิจกรรมรองของคณะ
ด*านของกิจกรรม
๑. ดานส.งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
๒. ดานวิชาการ
๓. ดานกีฬาหรือการส.งเสริมสุขภาพ
๔. ดานบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
๕. ดานเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม

ขั้นตอนการขอใช*สนามกีฬาและโรงยิมเนเซี่ยม
๑. คณะ สํานัก สถาบัน หน.วยงาน อาจารย และเจาหนาที่ ที่มีความประสงคจะขอ
ใชสนามกีฬาหรือ โรงยิมเนเซี่ยม ใหติดต.องานกีฬากองพัฒนานักศึกษา เพื่อตรวจสอบวันเวลาการ
ใชงาน และรับแบบฟอรมการขอใชบริการสนามกี ฬาและโรงยิ มเนเซี่ยม เพื่อเสนอเรื่ องผ.า น
ผูบังคับบัญชา และนําเรื่องส.งที่กองพัฒนานักศึกษาเพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาอนุมัติ
๒. นักศึกษา สภานักศึกษา องคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา หรือ ชมรมนักศึกษา
ที่มีความประสงคขอใชสนามกีฬาและโรงยิมเนเซี่ยม ใหติดต.องานกีฬากองพัฒนานักศึกษา เพื่อ
ตรวจสอบวันเวลาการใชงาน และรับแบบฟอรมการขอใชบริการสนามกีฬาและโรงยิมเนเซี่ยม
เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูควบคุมกิจกรรม หรือโครงการ เป\นผูดําเนินการในการขอ
อนุญาตตามขอ ๑
๓. การยื่นเรื่อง ใหยื่นล.วงหนาไม.นอยกว.า ๑๐ วันทําการ ก.อนกําหนดเริ่มใชงาน
และเมื่อไดรับอนุญาตใหใชงาน กองพัฒนานักศึกษาจะแจงผูขออนุญาต เพื่อประสานรายละเอียด
การเขาใชงานต.อไป
ขั้นตอนการขั้นตอน การยืม – คืน วัสดุอุปกรณทั่วไป
๑. ผูที่มีความประสงคใชบริการยืมอุปกรณ ติดต.อประสานเจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไปเพื่อตรวจสอบจํานวนอุปกรณ และรับแบบฟอรมยืมวัสดุอุปกรณ
๒. นําแบบฟอรมส.งที่งานบริหารงานทั่วไปกองพัฒนานักศึกษาเพื่อเสนอผูบริหาร
พิจารณาอนุมัติโดยใหยื่นล.วงหนาไม.นอยกว.า ๕ วันทําการก.อนกําหนดเริ่มใชงานพรอมแนบบัตร
นักศึกษา บัตรประจําตัวบุคลากร หรือบัตรประจําตัวประชาชน
๓. สามารถยืมวัสดุ อุปกรณไดไม.เกินครั้งละ ๑ สัปดาห
๔. กรณีวัสดุหรืออุปกรณที่ยืมสูญหายหรือชํารุดใชงานตามปกติไม.ได ผูยืมจะตองหา
วัสดุหรืออุปกรณชนิดเดียวกันมาทดแทนหรือชําระเงินตามราคาวัสดุอุปกรณนั้น

ขั้นตอนการขั้นตอน การยืม – คืน วัสดุอุปกรณกีฬา
๑. ผูที่มีความประสงคใชบริการยืมอุปกรณกีฬา ติดต.อประสานเจาหนาที่กีฬาเพื่อ
ตรวจสอบจํานวนอุปกรณกีฬา และรับแบบฟอรมยืมวัสดุอุปกรณกีฬา
๒. นําแบบฟอรมส.งที่งานกีฬากองพัฒนานักศึกษาเพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาอนุมัติ
โดยใหยื่นล.วงหนาไม.นอยกว.า ๕ วันทําการก.อนกําหนดเริ่มใชงานพรอมแนบบัตรนักศึกษา บัตร
ประจําตัวบุคลากร หรือบัตรประจําตัวประชาชน
๓. สามารถยืมวัสดุ อุปกรณกีฬาไดไม.เกินครั้งละ ๑ สัปดาห
๔. กรณี วัส ดุ หรื อ อุ ปกรณกี ฬ าที่ ยื ม สูญ หายหรือ ชํ า รุด ใชงานตามปกติ ไ ม. ไ ด ผู ยื ม
จะตองหาวัสดุหรืออุปกรณกีฬาชนิดเดียวกันมาทดแทนหรือชําระเงินตามราคาวัสดุอุปกรณกีฬา
ขั้นตอนการขอใบรับรองการเข*ารวมกิจกรรม
๑. นักศึกษาที่จะขอใบรับรองการเขาร.วมกิจกรรม จะตองเขาร.วมกิจกรรมครบตาม
ประกาศการเขาร.วมกิจกรรมนักศึกษา โดยสามารถตรวจสอบกิจกรรมของตนเองไดที่
http://www.snk.lpru.ac.th/activity/
๒. นักศึกษายื่นคํารอง พรอมภาพถ.ายชุดนักศึกษา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ ใบ ที่งาน
บริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา และชําระค.าธรรมเนียม ๓๐ บาท
๓. นักศึกษาสามารถรับใบรับรองกิจกรรมนักศึกษา ไดภายใน ๕ วันทําการ

ขั้นตอนการขอรับบริการด*านประกันอุบัติเหตุ
กรณีเกิดอุบัติเหตุเขารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือคลีนิกใหแนบเอกสารดังนี้
๑. ขอรับแบบฟอรมเรียกรองค.าทดแทนอุบัติเหตุนักศึกษาที่งานพยาบาล กองพัฒนา
นักศึกษา
๒. กรอกแบบฟอรมเรียกรองค.าทดแทนอุบัติเหตุนักศึกษาใหครบถวน แนบเอกสาร
ใบเสร็จ และใบรับรองแพทยฉบับจริง
๓. รวบรวมเอกสารพรอมแบบฟอรมที่กรอกขอมูลเรียบรอยแลวส.งใหกับเจาหนาที่
๔. รอรับการติดต.อกับเจาหนาที่
๕. กรณี ม ารั บ ค. า สิ น ไหม ใหนํ า สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว นั ก ศึ ก ษา หรื อ สํ า เนาบั ต ร
ประจําตัวประชาชนมาแสดงทุกครั้ง
กรณีเสียชีวิตใหแนบเอกสาร ดังนี้
๑. ประวัติการรักษา (OPD)
๒. ใบชันสูตรพลิกศพ
๓. บันทึกประจําวันเจาหนาทีต่ ํารวจ
๔. บันทึกประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานที่ประทับคําว.าตายของ
ผูเสียชีวิต
๕. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานผูรับผลประโยชน
๖. สําเนาใบมรณะบัตร และหนังสือรับรองการเสียชีวิต

การขอผอนผันการเกณฑทหาร
ขั้นตอนการยื่นเอกสารขอรับการผ.อนผันการเขารับราชการทหารใหแนบเอกสารดังนี้
๑. ขอรับแบบฟอรมคํารองขอผ.อนผันการเขารับราชการทหารที่กองพัฒนานักศึกษา
๒. กรอกแบบฟอรมคํารองใหครบถวน
๓. แนบเอกสาร สําเนา สด.๙ สําเนา สด.๓๕ สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน อย.างละ ๒ ชุด พรอมรับรองสําเนาเอกสารทุกฉบับ
๔. ลงชื่อในแฟzมลงทะเบียนขอผ.อนผันการเขารับราชการทหาร
๕. เมื่อถึงกําหนดวันรายงานตัว ใหนักศึกษานําเอกสารตัวจริงในขอ ๒ ยื่นแสดงตัวใน
วันเวลา สถานที่ตามหมายเลขนั้น
๖. การยื่นเอกสารขอผ.อนผันการเขารับราชการทหาร ใหยื่นครั้งเดียวจนจบการศึกษา
ไม.ตองมายื่นเอกสารซ้ําทุกปC

(...หลังปกใน ใสเพลงมารชครับ)
มารDชมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
เดนสีธงอราม เขียวแดงเลือดหมูงามเป5นสงา
ประกาศ ชัดซึ่งศักดานานมา สถานศึกษาเลอคา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง มีหนทางใหเลือกหลากหลาย
สุดแตความพอใจ สุดแตใครเลือกเดิน
ศักดิ์ศรีพระราชลัญจกร ที่เตือนใหเราสังวร เมื่อยามที่ตองเผชิญ
กับขวากหนามลําพัง เป5นพลังใหเรากาวเดิน
เพื่อผดุงชาติเจริญ ดวยวิชาการ ทั้งปวง
วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ ถาหากมีความเพียร ทุกขDนั้นลุลวง
พุทธพจนDสอนใจ มั่นอยูในทรวง จึงมิหวงทุกขDใด ไหนจะมา
ขุมวิชา ณ เขลางคDที่รมรื่น เหมือนแดนทิพยD ชีพชื่นเพราะความเมตตา
ความรมเย็นเหมือนบานที่เราจากมา
ฝากความหวังไวทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ขอ กราบพระบาทไท พระผูทรงเป5น แสงสวาง
*ขา วรพุทธเจา เหลาขาบาท มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ขอตั้งปณิธานใจจะรักษาชาติ ศาสนD ไผท เทิดพระภูวไนย ยิ่งชีวัน
(ซ้ํา *)

