
 

 

                                                        สารบัญ 

                                                                                                           หน�า 

ตราสญัลักษณ�มหาวิทยาลยั                                         ๑ 
ธงและสีประจํามหาวิทยาลัย                   ๑ 
คติธรรมประจํามหาวิทยาลัย                   ๑ 
ปรัชญาวิสัยทัศน�พันธกิจ  กองพัฒนานักศึกษา 
ฝ&ายงานกองพัฒนานักศึกษา 
ข�อบังคับ  ระเบียบ ประกาศ ที่สําคัญสําหรับนักศึกษา 
  - ข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ว.าด�วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  
  - ข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ว.าด�วยวินัยนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 
  - ข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางว.าด�วย ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ 
  - ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปางว.าด�วย การยกเว�นค.าบํารุงการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ 
  - ประกาศ เรื่อง การเข�าร.วมกิจกรรมสําหรบันักศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ.๒๕๕๗ 
  - เรื่อง การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ในมหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  - ประกาศ หลักเกณฑ�การลงโทษและตดัคะแนนความประพฤตินักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ 
  - ประกาศ เรื่อง กําหนดพฤติกรรมด�านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ 
  - ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการขับขี่รถจักรยานยนต�ในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ 
  - ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมรับน�องใหม.และประชุมเชียร� พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- ประกาศ ว�าด�วย การมอบเข็มบัณฑิต และเข็มเรียนดี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
  พ.ศ.๒๕๕๙ 

รายละเอียดการเข�าร.วมกิจกรรมนักศึกษา ปCการศึกษา ๒๕๕๙  
ขั้นตอนการขออนุญาตใช�สนามกีฬา 
ขั้นตอนการยืมคืนวัสดุ อุปกรณ� 
ขั้นตอนการยืมคืนวัสดุ อุปกรณ�กีฬา 
ขั้นตอนการขอใบรับรองกิจกรรม 
ขั้นตอนการยื่นเอกสารขอรับเงินสนิไหมทดแทนอุบัตเิหต ุ
ขั้นตอนการขอผ.อนผันการเกณฑ�ทหาร 
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มือกิจกรรมนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง   Lampang  Rajabhat University  

ตราสัญลักษณ�มหาวิทยาลัย 

                                

ธงและสีประจํามหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

สีแดงเลือดหมูและสีเขียว  หมายถึงความกล�าหาญที่จะใช�สติปZญญาและความงอกงาม             
                                แห.งสติปZญญา 

คติธรรมประจํามหาวิทยาลัย 
วิริเยน  ทุกฺขมจฺเจติ  หมายถึง ล.วงทุกข�ได�ด�วยความเพียร 

 

 



 

 

มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง   เป\นหน.วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ปZจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจัดการศึกษาระดับ 
          - ปริญญาตร ี
          - ปริญญาโทและระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาการศึกษา 
          - สาขาวิชาศิลปศาสตร� 
          - สาขาวิชาวิทยาศาสตร� 
          - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
          - สาขาวิชาการบัญชี 

โดยมี ๖ คณะได�แก. 

          - คณะครุศาสตร� - คณะวิทยาศาสตร� 
          - คณะมนุษย�ศาสตร�และสังคมศาสตร� - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
          - คณะวิทยาการจัดการ - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองพัฒนานักศึกษา 

ตราสัญลักษณ� 

 

 

 

 

 
                                       ลักษณะของรูปคนให�ความรู�สึกขยายตัว เติบโต 
                                       แสดงถึงการพัฒนานักศึกษาอย.างต.อเนื่อง 

 

                                      ลักษณะของมือที่รองรับและโอบล�อมแสดงถึง 
                                      การดูแลส.งเสริมและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

 

    ลักษณะของหนังสือแสดงถึงการพัฒนา 
                                               องค�ความรู�การศึกษา 

 

 

 



 

 

ปรัชญา 

            เสริมสร�างศักยภาพนักศึกษาสู.ความเป\นเลิศ 

วิสัยทัศน� 
 ภายในปC พ.ศ. ๒๕๖๐ กองพัฒนานักศึกษาจะเป\นหน.วยงานที่เป\นเลิศในด�านการ
ส.งเสริมและพัฒนานักศึกษาให�มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค� เพื่อเสริมสร�างศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยให�เป\นมหาวิทยาลัยชั้นนําของภาคเหนือ ที่ผลิตบัณฑิตและบริการวิชาการ เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรมของท�องถิ่น 

พันธกิจ 
 ๑. สนับสนุนส.งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ�วนและสอดคล�องกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค� 
 ๒. มีการจัดบริการแก.นักศึกษาและศิษย�เก.า ให�สอดคล�องกับความต�องการและเกิด
ประโยชน�สูงสุด เพื่อให�นักศึกษาได�พัฒนาร.างกาย อารมณ� สังคม สติปZญญา ตลอดจนคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค� 
 ๓. แสวงหาความจริง เพื่อสู.ความเป\นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปZญญาท�องถิ่น 
ภูมิปZญญาไทย และภูมิปZญญาสากล 
 ๔. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู� คู.คุณธรรม สํานึกในความเป\นไทยมีความรักผกูพัน
ต.อท�องถิ่นอีกทั้งส.งเสริมการเรียนรู� ตลอดจนชีวิตในชุมชน เพื่อช.วยให�คนในท�องถิ่นรู�เท.าทันการ
เปลี่ยนแปลง 
 

 

 

 

 

 

ฝ(ายงานกองพัฒนานักศึกษา 

๑.งานบริหารทั่วไป 
๒.งานกิจกรรมนักศึกษากีฬาและนันทนาการ 
๓.งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
๔.งานสวัสดิการ งานหอพักและทุนการศึกษา 
๕.งานกองทุนกู�ยืมเพื่อการศึกษา 
๖.งานนักศึกษาวิชาทหาร 
๗.งานพยาบาลและประกันอุบัติเหตุ 
๘.งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

หมายเลขโทรศัพท�กองพัฒนานักศึกษา 
 โทร ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙    โทรสาร ๐๕๔-๒๔๑๑๗๗ 
โทรศัพท�ภายใน 
 ผู�อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา  ๔๑๐๑ 
 งานบริหารทั่วไป    ๔๑๑๒,๔๑๑๓ 
 งานกิจกรรมนักศึกษากีฬาและนันทนาการ ๔๑๑๑ 
 งานแนะแนว และงานสวัสดิการฯ  ๔๑๐๙ 
 งานกองทุนกู�ยืมเพื่อการศึกษา   ๔๑๐๓ 
 งานพยาบาลฯ และนักศึกษาวิชาทหาร  ๔๑๐๔ 
 งานประกันคุณภาพการศึกษา   ๔๑๐๗ 
เว็บไซต�กองพัฒนานักศึกษา http://snk.lpru.ac.th 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
                                 ข*อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
                                         ว
าด*วย วินัยนักศึกษา 
                                              พ.ศ. ๒๕๕๓ 
                               .................................................... 

เพื่อให�นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เป\นนักศึกษาที่ดี มีความรับผิดชอบและ
เคารพในสิทธิหน�าที่ของตนเองและผู�อื่น มีความประพฤติดีปฏิบัติชอบ ธํารงไว�ซึ่งเกียรติและความ
มีระเบียบเรียบวินัย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห.งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. 
๒๕๔๗  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฏาคม 
๒๕๕๓ จึงออกข�อบังคับ ไว�ดังนี้ 

ข�อ ๑  ข�อบังคับนี้เรียกว.า “ข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางว.าด�วยวินัยนักศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๓” 

ข�อ ๒  ข�อบังคับนี้ให�ใช�บังคับตั้งแต.วันถัดจากวันประกาศเป\นต�นไป 
ข�อ ๓  ในข�อบังบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว.า มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
“ผู�บริหาร” หมายความว.า อธิการบดี รองอธิการบดี ผู�ช.วยอธิการบดี คณบดี 

ผู�อํานวยการ รองคณบดี   รองผู�อํานวยการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
“อธิการบดี” หมายความว.า   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
“คณบดี”     หมายความว.า   คณบดีในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
“ผู�อํานวยการ” หมายความว.า ผู�อํานวยการสํานัก/สถาบันในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง 
“อาจารย� หมายความว.า ข�าราการพลเรือนในสถาบันการอุดมศึกษาและพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษาที่  ทําหน�าที่สอนและวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
“เจ�าหน�าที่” หมายความว.า ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา      สายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
“นักศึกษา” หมายความว.า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ข�อ ๔ ให�อธิการบดีรักษาการตามข�อบังคับนี้ และมีอํานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติให�

เป\นไปตามข�อบังคับนี้ 

 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ข�อ ๕ นักศึกษาทุกคนต�องทําบัตรประจําตัวนักศึกษาตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนดรูปแบบ ลักษณะของบัตรประจําตัวนักศึกษา ให�เป\นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข�อ ๖ นักศึกษาต�องพกบัตรและแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาเมื่อมาติดต.อราชการกับ
หน.วยงานของมหาวิทยาลัย 

 
หมวด ๒ 

วินัยและการรักษาวินัย 
ข�อ ๗ นักศึกษาต�องรักษาวินัยตามหมวดนี้โดยเคร.งรัด ผู�ใดฝ&าฝmนหรือไม.ปฏิบัติตามต�อง

ได�รับโทษตามที่กําหนดไว�ในข�อบังคับนี้ 
ข�อ ๘ นักศึกษาต�องแต.งกายให�ถูกต�องตามข�อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข�อ ๙ นักศึกษาต�องเชื่อฟZงคําสั่งและปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําตักเตือนโดยชอบของ

ผู�บริหาร อาจารย�หรือเจ�าหน�าที่ ทั้งต�องไม.แสดงกิริยาอาการกระด�างกระเดื่อง ลบหลู. ดูหมิ่น หมิ่น
ประมาท กลั่นแกล�ง เหยียดหยามหรือกระทําการที่ไม.สมควรต.อผู�บริหาร อาจารย�หรือเจ�าหน�าที่ 

ข�อ ๑๐ นักศึกษาต�องปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข�อบังคับ ประกาศหรือคําสั่งของ
หน.วยงานของมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอย.างเคร.งครัด 

ข�อ ๑๑ นักศึกษาต�องไม.ทําให�เกิดความเสียหาย ทําลาย ทําให�เสื่อมค.าหรือทําให�ไร�
ประโยชน�ซึ่งทรัพย�สินของมหาวิทยาลัยหรือผู�อื่น 

ข�อ ๑๒ นักศึกษาต�องไม.กระทําการใด ๆ ที่ก.อให�เกิดความเดือดร�อนรําคาญ หรือเป\น
การรบกวนต.อการปฏิบัติหน�าที่ของผู�บริหาร อาจารย�หรือเจ�าหน�าที่ หรือการทํากิจกรรมของ
หน.วยงานของมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย 

ข�อ ๑๓ นักศึกษาต�องไม.กระทําหรือยอมให�ผู�อื่นกระทําการใด ๆ ซึ่งอาจทําให�เกิดความ
เสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

ข�อ ๑๔ นักศึกษากระทําการดังต.อไปนี้ ถือว.ากระทําผิดวินัยอย.างร�ายแรง 
(๑) ก.อเหตุทะเลาะวิวาท ทําร�ายร.างกายผู�อื่น หรือแสดงพฤติกรรมในลักษณะนักเลง

อันธพาล 
(๒)  ดื่มสุรา ของมึนเมาในบริเวณมหาวิทยาลัย 
(๓)  ประพฤติผิดศีลธรรมอันดี กระทําการลามกอนาจาร หรือกระทําความผิด

เกี่ยวกับเพศอันเป\นเหตุทําให�เกิดความเสื่อมเสียแก.ตนเองหรือผู�อื่นหรือมหาวิทยาลัยอย.างร�ายแรง 



 

 

 
 
(๔)  ประพฤติเสื่อมเสียในทางชู�สาว 
(๕)  ทุจริตในการสอบ 
(๖)  เล.นการพนันหรือสนับสนุนให�มีการพนันภายในมหาวิทยาลัย 
(๗)  ลักทรัพย� ยักยอกทรัพย� กรรโชกทรัพย� ฉ�อโกง ข.มขู. ขืนใจ หรือรีดไถทรัพย�

บุคคลอื่น 
(๘)  ให�ข�อมูลหรือข�อความเท็จ ปลอมแปลงเอกสารหรือลายมือชื่อผู�อื่น 
(๙)  พกพาอาวุธ หรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นเข�ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย 
(๑๐) กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท 
(๑๑) ก.อเหตุวุ.นวายหรือยุยงส.งเสริมให�เกิดความวุ.นวายอย.างร�ายแรงให�เกิดขึ้นใน

มหาวิทยาลัย 
(๑๒) กระทําความผิดอาญาโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให�จําคุก เว�นแต.เป\นโทษสําหรับ

ความผิดที่ได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ข�อ ๑๕ โทษทางวินัย มี ๕ สถาน คือ 
(๑) ทําทัณฑ�บน 
(๒) บําเพ็ญประโยชน�ต.อมหาวิทยาลัยหรือสังคมตามที่มหาวิทยาลัยและนักศึกษา

เห็นสมควร 
(๓) พักการศึกษา 
(๔)  ยับยั้งการอนุมัติการสําเร็จการศึกษา 
(๕)  ให�ออก 
 
การกําหนดระยะเวลาการลงโทษตาม (๒) (๓) และ (๔) ให�เป\นไปตามคําสั่งของ

มหาวิทยาลัย 
โทษทางวินัยตาม (๓) (๔) และ (๕) เป\นโทษทางวินัยอย.างร�ายแรง 
ข�อ ๑๖ การลงโทษนักศึกษาให�ทําเป\นคําสั่ง โดยในคําสั่งลงโทษให�ระบุว.านักศึกษาผู�ถูก

ลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดและตามข�อใด และแจ�งเป\นหนังสือให�นักศึกษาผู�นั้นทราบ 
 

 
 
 
 

 
หมวด ๓ 

การสอบสวน 
ข�อ ๑๗ เมื่อมีการกล.าวหาหรือกรณีเป\นที่สงสัยว.านักศึกษาผู�ใดกระทําผิดวินัยให�คณบดี

ของคณะที่นักศึกษาสังกัดดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต�นว.ากรณีมีมูลควรกล.าวหาว.า
นักศึกษาผู�นั้นกระทําความผิดวินัยหรือไม. ถ�าเห็นว.ากรณีไม.มีมูลให�ยุติธรรมเรื่อง แต.หากเห็นว.า   
มีมูลควรกล.าวหาว.ากระทําผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐาน ให�คณบดีแต.งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เพื่อดําเนินการทางวินัยกับนักศึกษาผู�นั้นต.อไป 

กรณีนักศึกษาต.างคณะกระทําผิดวินัยร.วมกัน ให�รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานกิจการ
นักศึกษาเป\นผู�มีอํานาจในการแต.งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

กรณีนักศึกษาผู�ถูกกล.าวหาให�การรับสารภาพต.อคณบดี หรือรองอธิการบดีที่รับผิดชอบ
งานกิจการนักศึกษาหรือ คณะกรรมการสืบสวนข�อเท็จจริง จะไม.ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได� 

ข�อ ๑๘ คณะกรรมการสอบสวน ประกอบด�วยประธานกรรมการและกรรมอย.างน�อยอีก
สองคน โดยแต.งตั้งจากผู�บริหาร อาจารย�หรือเจ�าหน�าที่ และให�กรรมการคนหนึ่งเป\นเลขานุการ 

ข�อ ๑๙ การดําเนินการสอบสวน ต�องมีกรรมการมาประชุมไม.น�อยกว.ากึ่งหนึ่งของ
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป\นองค�ประชุม การลงมติของคณะกรรมการสอบสวนให�ถือเสียงข�างมาก
กรรมการคนหนึ่งให�มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ�าคะแนนเสียงเท.ากัน ให�ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป\นเสียงชี้ขาด 

ข�อ ๒๐ ในการสอบสวนต�องเปqดโอกาสให�นักศึกษาผู�ถูกกล.าวหารับทราบข�อกล.าวหา    
มีโอกาสโต�แย�ง และแสดงพยานหลักฐานอย.างเต็มที่ 

ก.อนการดําเนินการสอบสวน นักศึกษาผู�ถูกกล.าวหาอาจคัดค�านกรรมการสอบสวน    
โดยทําเป\นหนังสือถึงผู�ออกคําสั่ง และให�ออกคําสั่งเป\นผู�วินิจฉัย การวินิจฉัยถือเป\นที่สุด 

ข�อ ๒๑ ในการสอบสวนปากคํานักศึกษาผู�ถูกกล.าวหาหรือพยาน ให�คณะกรรมการ
สอบสวนมีอํานาจดําเนินการสอบสวน และจัดให�มีการบันทึกปากคําของนักศึกษาผู�ถูกกล.าวหา
หรือพยาน และให�ผู�นั้นลงชื่อรับรองบันทึกปากคํา 

ข�อ ๒๒ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได�รวบรวมพยานหลักฐานต.าง ๆ เสร็จแล�ว          
ให�ประชุมพิจารณาลงมติว.านักศึกษาผู�ถูกกล.าวหากระทําผิดวินัยหรือไม. ถ�าเป\นความผิดวินัยให�
ระบุว.าเป\นความผิดวินัยกรณีใด สมควรได�รับโทษสถานใด ให�ทํารายงานการสอบสวนเสนอต.อ     
ผู�ออกคําสั่งแต.งตั้งคณะกรรมการ 

ข�อ ๒๓ ในระหว.างการสอบสวน หากปรากฏว.านักศึกษาผู�ถูกกล.าวหาถึงแก.ความตาย
หรือลาออกจาก   การเป\นนักศึกษาให�ยุติเรื่อง 

 



 

 

 
หมวด ๔ 

การสั่งลงโทษ 
ข�อ ๒๔ นักศึกษาผู�ใดกระทําผิดวินัยไม.ร�ายแรง ให�ผู�แต.งตั้งคณะกรรมการสอบสวนมี

อํานาจลงโทษโดยทําทัณฑ�บน หรือให�บําเพ็ญประโยชน�ต.อมหาวิทยาลัยหรือสังคมให�เหมาะสมกับ
กรณีความผิด 

ข�อ ๒๕ นักศึกษาผู�ใดกระทําผิดวินัยอย.างร�ายแรง ให�ผู�แต.งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เสนอความเห็นต.ออธิการบดีเพื่ออกคําสั่งลงโทษ 

ข�อ ๒๖ เมื่อมีคําสั่งลงโทษนักศึกษาผู�ใดแล�ว ให�กองพัฒนานักศึกษาบันทึกกรณีความผิด
ฐานความผิดและระดับโทษที่ได�รับไว�ในทะเบียนประวัตินักศึกษา และให�เก็บเอกสารไว�ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว.าด�วยงานสารบรรณ 

ในกรณีที่คณะเป\นผู�สั่งลงโทษ ให�คณะรวบรวมคําสั่งลงโทษส.งให�กองพัฒนานักศึกษา
เพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 

 
หมวด ๔ 

การอุทธรณ� 
ข�อ ๒๗ นักศึกษาผู�ใดถูกลงโทษวินัยไม.ร�ายแรง มีสิทธิอุทธรณ�ต.ออธิการบดีภายในสิบห�า

วันนับตั้งแต.วันที่ได�รับคําสั่งลงโทษ โดยยื่นอุทธรณ�เป\นหนังสือต.อผู�อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ให�อธิการบดีพิจารณาอุทธรณ�ให�แล�วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต.วันได�รับอุทธรณ� 

ข�อ ๒๘ นักศึกษาผู�ใดถูกลงโทษวินัยอย.างร�ายแรง มีสิทธิอุทธรณ�ต.อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ�วินัยนักศึกษาภายในสิบห�าวันนับแต.วันที่ได�รับคําสั่งลงโทษ โดยให�ยื่นอุทธรณ�
เป\นหนังสือต.อผู�อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

ข�อ ๒๙ ให�มหาวิทยาลัยแต.งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ�วินัยนักศึกษา
ประกอบด�วยอธิการบดี  เป\นประธานและกรรมการอื่นรวมจํานวนไม.เกินเจ็ดคน โดยให�
ผู�อํานวยการกองพัฒนานักศึกษาเป\นกรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 

ข�อ ๓๐ ให�อธิการบดีหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ�วินัยนักศึกษา พิจารณา
อุทธรณ�จากคําสั่งลงโทษ คําร�องขออุทธรณ� และสํานวนการสอบสวน เพื่อประกอบการวินิจฉัย 
กรณีมีความจําเป\นเพื่อประโยชน�แก.การพิจารณา จะสอบสวนหาพยานหลักฐานเพิ่มเตมิ หรือมอบ
ให�คณะกรรมการสอบสวนชุดเดิมสอบสวนเพิ่มเติมแทนก็ได� 

ข�อ ๓๑ ให�อธิการบดีมีอํานาจสั่งลงโทษหรือดําเนินการแก�ไขคําสั่งลงโทษให�เป\นไปตาม
คําวินิจฉัยของอธิการบดีหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ�วินัยนักศึกษาคําสั่งลงโทษหรือแก�ไข
โทษของอธิการบดีให�ถือเป\นที่สุด 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

                                         
                                                   (นายสุชาติ      เมืองแก�ว) 
                                            นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                  ข*อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ว
าด*วย วินัยนักศึกษา (ฉบับที่๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
.................................................... 

 
โดยที่เป\นการสมควรแก�ไขเพิ่มเติมข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว.าด�วย วินัย

นักศึกษา เพื่อให�นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เป\นนักศึกษาที่ดี มีความรับผิดชอบและ
เคารพในสิทธิหน�าที่ของตนเองและผู�อื่น มีความประพฤติดีปฏิบัติชอบ ธํารงไว�ซึ่งเกียรติ และ
ความมีระเบียบเรียบวินัย 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห.งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗    มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปางในคราวประชุมครัง้ที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่๙ มกราคม 
๒๕๕๙ จึงออกข�อบังคับไว�ดังต.อไปนี้ 
 ข�อ ๑  ข�อบังคับนี้เรียกว.า “ข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว.าด�วย วินัยนักศึกษา 
(ฉบับที่๒)  พ.ศ.๒๕๕๙” 
 ข�อ ๒ ข�อบังคับนี้ให�ใช�บังคับตั้งแต.วันถัดจากวันประกาศเป\นต�นไป 
 ข�อ ๓ ให�ยกเลิกความในข�อ ๑๕ แห.งข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว.าด�วย วินัย
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และให�ใช�ความต.อไปนี้แทน 
 “ข�อ ๑๕ โทษทางวินัย มี ๕ สถาน คือ 

(๑) ว.ากล.าวตักเตือน 
(๒) ทําทัณฑ�บน 
(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ 
(๔)  ทํากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
(๕)  พักการเรียน 

 โทษทางวินัยตาม (๕) เป\นโทษทางวินัยอย.างร�ายแรง 
 หลักเกณฑ�การลงโทษทางวินัยตามวรรคหนึ่งให�เป\นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 ข�อ ๔ ให�ยกเลิกความในข�อ ๑๖ ของข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว.าด�วย วินัย
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และให�ใช�ความต.อไปนี้แทน 

 “ข�อ ๑๖ การลงโทษนักศึกษาให�ทําเป\นคําสั่ง โดยในคําสั่งลงโทษให�ระบุว.านักศึกษาผู�ถูก
ลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดและตามข�อใด และแจ�งเป\นหนังสือให�นักศึกษาและผู�ปกครองของ
นักศึกษาผู�นั้นทราบ” 
 ข�อ ๕ ให�ยกเลิกความในข�อ ๒๔ แห.งข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว.าด�วย 
วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และให�ใช�ความต.อไปนี้แทน 
 “ข�อ ๒๔ นักศึกษาผู�ใดกระทําผิดวินัยไม.ร�ายแรง ให�ผู�มีอํานาจตามข�อ ๒๗ สั่งลงโทษให�
เหมาะสมกับกรณีความผิด” 
 ข�อ ๖ ให�ยกเลิกความในข�อ ๒๕ ของข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว.าด�วย 
วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และให�ใช�ความต.อไปนี้แทน 
 “ข�อ ๒๕ นักศึกษาผู�ใดกระทําผิดวินัยอย.างร�ายแรง ให�ผู�มีอํานาจตามข�อ ๑๗ เสนอ
อธิการบดี   ออกคําสั่งลงโทษ 
 ข�อ ๖ ให�อธิการบดีเป\นผู�รักษาการให�เป\นไปตามข�อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปZญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติ   ให�อธิการบดีเป\นผู�วินิจฉัยชี้ขาด คําชี้ขาดของอธิการบดีถือเป\นที่สิ้นสุด 

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
 

                                                     
                 (นายสุชาติ      เมืองแก�ว) 

                                                   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ข*อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ว
าด*วย ธรรมนูญนักศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                                     ………………………………………. 
 เพื่อให�การดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางซึ่งเป\นกิจกรรม  
ที่เสริมสร�างประสบการณ�ทางวิชาการ  วิชาชีพ  ส.งเสริมพลานามัย  ปลูกฝZงคุณธรรมจริยธรรม
และพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาให�เป\นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ�ทั้งทางด�านสติปZญญา  ร.างกาย
และจิตใจ  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห.งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่         
๘ กันยายน ๒๕๕๕ จึงออกข�อบังคับไว�ดังต.อไปนี้   

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 ข�อ ๑ ข�อบังคับนี้เรียกว.า“ข�อบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปางว.าด�วยธรรมนูญนักศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๕” 
 ข�อ ๒ ข�อบังคับนี้มีผลบังคับใช�ตั้งแต.วันถัดจากวันประกาศใช�เป\นต�นไป 
 ข�อ ๓ ข�อบังคับนี้ให�ใช�บังคับกับนักศึกษาภาคปกต ิ
 ข�อ ๔  ในข�อบังคับนี้ 

 “ธรรมนูญ” หมายความว.า ข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัลาํปางว.าด�วยธรรมนูญ
นักศึกษา 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว.า มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
“อธิการบด”ี หมายความว.า อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

 “นักศึกษา” หมายความว.า นักศึกษาภาคปกติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 
 “องค�การนักศึกษา” หมายความว.า องค�การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ประกอบด�วย องค�การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ และชมรม 
 “องค�การบริหารนักศึกษา” หมายความว.า องค�การบริหารนักศึกษาภาคปกติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

“สภานักศึกษา” หมายความว.า สภานักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  

 “สโมสรนักศึกษาคณะ” หมายความว.า สโมสรนักศึกษาภาคปกติของคณะต.างๆ ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
 “ชมรม” หมายความว.า กลุ.มนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่มี
ความสนใจประกอบกิจกรรมร.วมกัน   
 “ชุมนุม” หมายความว.า กลุ.มนักศึกษาที่ก.อตั้งขึ้นเพื่อดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค�
ของชุมนุมในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

ข�อ ๕  ให�อธิการบดีรักษาการตามข�อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปZญหาในการปฏิบัติตาม
ข�อบังคับนี้ให�อธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด 

 
หมวด ๒ 

สิทธิและเสรีภาพของนักศึกษา 

 ข�อ ๖ นักศึกษาย.อมมีสิทธิเสรภีาพในการแสดงความคิดเห็น  การพูด  การเขียน  การ
พิมพ� และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น  เพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมต.างๆ  โดยไม.ขัดต.อ
กฎหมาย 

     การกําจัดสิทธิเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได�  เว�นแต.เพื่อคุ�มครองสิทธิ เสรีภาพ 
เกียรติยศ  ชื่อเสียงส.วนตัวของนักศึกษา  บุคคลอื่น หรือของมหาวิทยาลัย 

 ข�อ ๗ นักศึกษาย.อมมีสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ  ทั้งนี้โดย
ไม.ขัดต.อกฎหมาย กฎ  ระเบียบ ข�อบังคับหรือประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข�อ ๘ นักศึกษาย.อมมีสิทธิได�รับทราบข�อมูล หรือข.าวสารสาธารณะในครอบครองของ
องค�การนักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย  เว�นแต.การเปqดเผยข�อมูลนั้น จะกระทบต.อเกียรติยศ 
ชื่อเสียงหรือสิทธิเสรีภาพของมหาวิทยาลัยหรือนักศึกษา 

 ข�อ ๙  นักศึกษาย.อมมีสิทธิได�รับข�อมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากองค�การนักศึกษา หรือ
มหาวิทยาลัย ก.อนการอนุญาตหรือดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต.อคุณภาพ
ชีวิต  หรือส.วนได�เสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับนักศึกษาและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาใน
เรื่องดังกล.าว 

 ข�อ ๑๐ นักศึกษาย.อมมีสิทธิ เท.าเ ทียมกันโดยไม. ขัดต.อระเบียบและข�อบังคับ
มหาวิทยาลัย ในการเข�าร.วมกิจกรรมตามระเบียบ  ข�อบังคับ หรือข�อกําหนดแห.งกิจกรรมนั้น 

 ข�อ ๑๑ นักศึกษามีสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง  และออกเสียงในกิจกรรมต.างๆ ของ
นักศึกษาตามระเบียบข�อบังคับของกิจกรรมนั้น ๆ 



 

 

 ข�อ ๑๒  สิทธิและเสรีภาพที่ข�อบังคับนี้รับรองไว� ย.อมได�รับความคุ�มครองและผูกพันต.อ
มหาวิทยาลัย 
 ข�อ ๑๓ นักศึกษาซึ่งถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพที่ข�อบังคับนี้รับรองไว�สามารถยกบทบัญญัติ
ข�อบังคับนี้เพื่อใช�สิทธิหรือยกขึ้นเป\นข�อต.อสู�ได� 

หมวด ๓ 
หน*าที่ของนักศึกษา 

 ข�อ ๑๔  นักศึกษามีหน�าที่รักษาไว�ซึ่งชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย�  และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป\นประมุข 
 ข�อ ๑๕  นักศึกษามีหน�าที่ไปใช�สิทธิเลือกตั้งองค�การบริหารนักศึกษาและสโมสร
นักศึกษาคณะ 
 นักศึกษาซึ่งไม.ไปใช�สิทธิในการเลือกตั้งโดยไม.แจ�งเหตุอันสมควร  ภายใน ๑๕ วันก.อน
หน�าหรือหลังจากมีการเลือกตั้งถึงเหตุที่มิอาจใช�สิทธิเลือกตั้งได� จะไม.มีสิทธิ์ในการลงสมัครรับ
เลือกตั้งเป\นองค�การบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ สภานักศึกษา และลงชื่อร�องเรียนถอด
ถอนองค�การนักศึกษา ตามที่ข�อบังคับนี้กําหนด 
 ความในวรรคสอง มิให�นํามาใช�บังคับในกรณีที่นักศึกษาซึ่งได�ใช�สิทธิเลือกตั้งตามความ
ในวรรคหนึ่งในการเลือกตั้งในครั้งต.อไปแล�ว 
 ให�สภานักศึกษาเป\นผู�ดาํเนินการจัดการเลือกตั้งองค�การบรหิารนักศึกษา 
 ข�อ ๑๖ นักศึกษามีหน�าที่รักษาไว�ซึ่งความสามคัคี  ชื่อเสียง  เกียรตคิุณของนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 
 ข�อ ๑๗ นักศึกษามีหน�าที่ต�องปฏบิัติตามกฎ ระเบียบ ข�อบังคับ  หรอืประกาศของ
มหาวิทยาลยั 
 ข�อ ๑๘ นักศึกษามีหน�าที่ให�ความร.วมมือและช.วยเหลือในการดําเนินกิจกรรมที่
สอดคล�องกับนโยบาย  และวัตถุประสงค�ของกิจกรรมนักศึกษา  ตามกฎ ระเบียบ ข�อบังคับหรือ
ประกาศของมหาวิทยาลัย   
 ข�อ ๑๙ นักศึกษาจะต�องเป\นสมาชิกชมรม  อย.างน�อย ๑ ชมรม 
 
 
 
 
 
 

หมวด ๔ 
นโยบายและวัตถุประสงค�ของกิจกรรมนักศึกษา 

ส
วนที่ ๑ 
นโยบายของกิจกรรมนักศึกษา 

 ข�อ ๒๐ การดําเนินการจัดกิจกรรมขององค�การนักศึกษา  หรือการจัดกิจกรรมใดของ
นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ต�องไม.ขัดต.อกฎ ระเบียบ ข�อบังคับ นโยบาย  หรือ
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข�อ ๒๑ องค�การนักศึกษาหรือนักศึกษาต�องไม.ดําเนินกิจกรรมใดๆ  ซึ่งขัดกับรัฐธรรมนูญ
แห.งราชอาณาจักรไทย  
 ข�อ ๒๒ องค�การนักศึกษาหรือนักศึกษาต�องไม.ดําเนินกิจกรรมใดๆ  อันเป\นการขัดต.อ
กฎหมายหรือความสงบเรียบร�อยหรือศีลธรรมอันดีของนักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
 ข�อ ๒๓ องค�การนักศึกษาต�องร.วมมือกับมหาวิทยาลัยและนักศึกษาดําเนินกิจกรรมซึ่ง
เป\นประโยชน�แก.นักศึกษา หรือสังคมตามโอกาสอันสมควร 
 ข�อ ๒๔ องค�การนักศึกษาเป\นศูนย�กลางของนักศึกษา ในการติดต.อประสานงานกับ
มหาวิทยาลัย    การติดต.อประสานงานกับบุคคล  คณะบุคคล  หน.วยงานหรือสถาบันอื่นใดจาก
ภายนอก 
 

ส
วนที่ ๒ 
วัตถุประสงค�ของการดําเนินกจิกรรมนักศึกษา 

ข�อ ๒๕  การดําเนินกิจกรรมของนักศึกษา  มีวัตถุประสงค�ดังนี้ 
 (๑) เพื่อให�นักศึกษาได�เรียนรู�และฝsกฝนตนเองในการใช�สิทธิเสรีภาพ  และการปกครอง
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป\นประมุข 

(๒) เพื่อฝsกฝนให�นักศึกษาได�รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมให�สอดคล�องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
 (๓) เพื่อปลูกฝZงคุณธรรม จริยธรรมแก.นักศึกษาให�มีความรัก  ความสามัคคีในหมู.
นักศึกษา รู�จักเสียสละ 
อุทิศตนและบําเพ็ญประโยชน�เพื่อสังคมและประเทศชาติ 

(๔) เพื่อส.งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งทางวิชาการ และประสบการณ�ในวิชาชีพแก.
นักศึกษา 

(๕) เพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
(๖) เพื่อส.งเสริมพลานามัยและห.างไกลจากอบายมุข 



 

 

 (๗) เพื่อปลูกฝZง ให�นักศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ได�ใช�เวลาว.างให�เกิด
ประโยชน� เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง  มีความรับผิดชอบต.อตนเองและสังคม 
 (๘) เพื่อเผยแพร.ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด  ๕ 
องค�การบริหารนักศึกษา 

 ข�อ ๒๖ หากองค�การบริหารนักศึกษา  ไม.สามารถดําเนินการได�  ให�สภานักศึกษาเป\น
ผู�ดําเนินการแทนจนกว.าจะได�องค�การบริหารนักศึกษาใหม.  
 องค�การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ใช�อักษรย.อว.า “อนศ.มร.ลป.” ใช�
ชื่อภาษาอังกฤษว.า Lampang Rajabhat University Student Organization และใช�ชื่อย.อเป\น
ภาษาอังกฤษว.า LPRUSO 
 ข�อ ๒๗ คณะกรรมการองค�การบรหิารนักศึกษาประกอบด�วย 

(๑) นายกองค�การบริหารนักศึกษา เป\นประธานกรรมการ  
(๒) รองนายกองค�การบริหารนักศึกษาไม.เกิน ๕ คน เป\นกรรมการโดยตําแหน.ง  
(๓) นายกสโมสรคณะแต.ละคณะ เป\นกรรมการโดยตาํแหน.ง  
(๔) ตัวแทนนักศึกษาจํานวนไม.น�อยกว.า ๑๕ คน เป\นกรรมการ   

 คณะกรรมการองค�การบริหารนักศึกษาจะดํารงตําแหน.งสมาชิกสภานักศึกษาในคราว
เดียวกันมไิด� 
 ข�อ ๒๘ นายกองค�การบริหารนักศึกษามาจากการเลือกตั้งโดยตรงและลับ 
 กรณีมีผู�สมัครเพียง ๑ คน ต�องได�รับคะแนนเสียงไม.ต่ํากว.าร�อยละ ๒๐ ของจํานวน
นักศึกษาที่มีสิทธิ เลือกตั้ง 
 ข�อ ๒๙ รองนายกองค�การบริหารนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษา มาจากการเสนอชื่อ
ของนายกองค�การบริหารนักศึกษา 

ข�อ ๓๐ ผู�มสีิทธิเลือกตั้งนายกองค�การบริหารนักศึกษา  
(๑) เป\นนักศึกษามหาวิทยาลัย 
(๒) กําลังศึกษาอยู.ในมหาวิทยาลัย  ณ  วันที่มีการเลือกตั้ง 
ข�อ ๓๑ นักศึกษาผู�มีลักษณะดังข�อใดข�อหนึ่ง  ต.อไปนี้ในวันเลือกตั้ง  เป\นบุคคลต�องห�าม

มิให�ใช�สิทธิเลือกตั้ง 
(๑) ถูกสั่งพักการเรยีน 
(๒) สิ้นสภาพการเป\นนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ข�อ ๓๒ นักศึกษาผู�มีคุณสมบัติดังต.อไปนี้  เป\นผู�มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป\นนายกองค�การ

บริหารนักศึกษา 

(๑) เป\นนักศึกษาซึ่งกําลังศึกษาอยู.ในมหาวิทยาลยั 
(๒) ต�องมีผลการเรียน  เกรดเฉลี่ยสะสม  ไม.น�อยกว.า ๒.๓๐  
(๓) เป\นนักศึกษาของมหาวิทยาลยัมาแล�ว ไม.น�อยกว.า ๑ ปC 
ข�อ ๓๓ นักศึกษาผู�มีคุณลักษณะดังต.อไปนี้  เป\นบุคคลต�องห�ามมิให�ใช�สิทธิสมัครรับ

เลือกตั้งเป\นนายกองค�การบริหารนักศึกษา 
(๑) เป\นบุคคลผู�มีความประพฤติไม.เหมาะสม 

 (๒) เป\นบุคคลผู�มลีักษณะต�องห�ามมิให�ใช�สิทธิเลือกตั้งตามข�อ ๓๑ 
 (๓) เคยถูกปลดออกหรือให�ออกจากองค�การบริหารนักศึกษาหรือสโมสรนักศึกษาคณะ
หรือหน.วยงานอื่นของมหาวิทยาลัย เพราะทุจริตต.อหน�าที่ หรือกระทําการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
 (๔) เคยถูกสภานักศึกษาหรือนักศึกษาเข�าชื่อถอดถอนจํานวนไม.น�อยกว.า ๑ ใน ๕ ของ
นักศึกษาที่มีสิทธิเลือกตั้ง ยื่นถอดถอนออกจากตําแหน.ง 

(๕) เป\นสมาชิกสภานักศึกษา 
 (๖) เป\นสมาชิกสโมสรนักศึกษาคณะ 

(๗) เป\นผู�ไม.ไปใช�สิทธิเลือกตั้งตามข�อ ๑๕ 
ข�อ ๓๔ วาระของนายกองค�การบริหารนักศึกษามีกําหนดคราวละ ๑ ปCการศึกษา การ

เลือกตั้งนายกองค�การบริหารนักศึกษาครั้งต.อไป  ให�เลือกตั้งในภาคเรียนที่ ๒ ก.อนที่องค�การ
บริหารนักศึกษาจะหมดวาระ 

ข�อ ๓๕ วาระของรองนายกองค�การบริหาร  คณะกรรมการองค�การบริหารนักศึกษา 
สิ้นสุดตามวาระของนายกองค�การบริหารนักศึกษา 

การสิ้นสุดของนายกองค�การบรหิารนักศึกษา 
 (๑) ออกตามวาระขององค�การบรหิารนักศึกษา 
 (๒) ตาย 
 (๓) ลาออก 
 (๔) ขาดคุณสมบัติตามข�อ ๓๒ 
 (๕) มีลักษณะต�องห�ามตามข�อ ๓๓ 
 (๖) นักศึกษาที่มาใช�สิทธิเลือกตั้งจํานวนไม.น�อยกว.า ๑ ใน ๕  ลงชื่อถอดถอน 
 (๗) ในกรณีที่ไม.แถลงนโยบายต.อสภานักศึกษาภายในกําหนด  ตามข�อ ๓๖(๑) 

ข�อ ๓๖ คณะกรรมการองค�การบริหารนักศึกษามีอํานาจหน�าที่ดังนี้ 
 (๑) กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานขององค�การนักศึกษา ให�สอดคล�องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยและรัฐบาล ทั้งนี้ให�องค�การบริหารนักศึกษาแถลงนโยบายต.อสภา
นักศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได�รับแต.งตั้ง 



 

 

 (๒) วางแผนและจัดทําโครงการกิจกรรมต.างๆ  โดยได�รับความเห็นชอบจากอาจารย�    
ที่ปรึกษาและกองพัฒนานักศึกษาและสภานักศึกษา ทุกครั้ง 

(๓) บริหารงานและดําเนินงานกิจกรรมขององค�การบริหารนักศึกษา ที่ได�แถลงต.อ    
สภานักศึกษา 

(๔) บริหารงานและดําเนินงานกิจกรรมที่ได�รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
(๕) ดูแลให�การสนับสนุนการดําเนินงานของชมรม หรือประสานงานกิจกรรมระหว.าง

สโมสรคณะ 
 (๖) แต.งตั้งนักศึกษาเป\นคณะอนุกรรมการ  เพื่อปฏิบัติงานต.างๆ ตามที่คณะกรรมการ
องค�การบริหารนักศึกษามอบหมาย 
 (๗) ดําเนินการเบิกจ.ายเงินกิจกรรมนักศึกษาไปใช�ในกิจกรรมต.างๆ ที่ได�รับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัยทั้งนี้ จะต�องปฏิบัติให�เป\นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

(๘) ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมต.อสภานักศึกษาและมหาวิทยาลัย 
 (๙) เสนอโครงการต.างๆ  ที่อยู.นอกเหนือจากโครงการตลอดปCการศึกษาเป\นลายลักษณ�
อักษรอย.างน�อย ๑๕ วัน ก.อนดําเนินการ 
 (๑๐) เป\นศูนย�กลางสร�างความสัมพันธ�และความเข�าใจอันดีระหว.างนักศึกษา อาจารย� 
และบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

(๑๑) ปฏิบัติหน�าที่รักษาการต.อไปจนกว.าจะได�มอบหมายงานต.อคณะกรรมการองค�การ
บริหารนักศึกษาชุดใหม.เป\นที่เรียบร�อยแล�ว 

หมวด ๖ 
สภานกัศึกษา 

 ข�อ ๓๗ ให�อธิการบดีแต.งตั้งสภานักศึกษาประกอบด�วย 
(๑) ประธานสภานักศึกษา 
(๒) รองประธานสภานักศึกษา จํานวนไม.เกิน ๕ คน 
(๓) สมาชิกสภานักศึกษา  
สมาชิกสภานักศึกษามาจากการสรรหาของสโมสรนักศึกษาคณะแต.ละคณะจํานวน ๒ 

คน กรณีคณะใดมีจํานวนนักศึกษาเกินกว.า ๕๐๐ คน ให�เพิ่มสมาชิกสภานักศึกษาตามสัดส.วนของ
นักศึกษา ๕๐๐ คนต.อสมาชิกสภานักศึกษา ๑ คน  

รองประธานสภานักศึกษา ได�มาจากการเสนอชื่อของประธานสภานักศึกษา 
ประธานสภานักศึกษา ได�มาจากสมาชิกสภานักศึกษาเลือกกันเอง 

 ในกรณีที่ตําแหน.งสมาชิกสภานักศึกษาว.างลงไม.ว.าด�วยเหตุใดๆ และยังมิได�มีการสรรหา
สมาชิกสภานักศึกษาขึ้นแทนตําแหน.งที่ว.าง ให�สมาชิกสภานักศึกษาที่มีอยู.ปฏิบัติหน�าที่ต.อไป
จนกว.าจะครบวาระ ตามข�อ ๓๙ 

 ข�อ ๓๘ ผู�มสีิทธิได�รับการสรรหาเป\นสมาชิกสภานักศึกษาต�องมีคุณสมบัตดิังต.อไปนี้ 
 (๑) เป\นนักศึกษามหาวิทยาลัย  

(๒) ต�องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม.ต่ํากว.า ๒.๐๐ 
 (๓) ไม.เป\นบุคคลผู�ถูกเพิกถอนสิทธิตามข�อ ๑๕ 

ข�อ ๓๙ วาระของสมาชิกสภานักศึกษามีกําหนดคราวละ ๑ ปC  นับแต.วันที่ได�รบัการ
แต.งตั้ง 

ข�อ ๔๐ เพื่อประโยชน�ในการดําเนินกิจกรรมต.างๆ  ให�สมาชิกสภานักศึกษาที่ดํารง
ตําแหน.งอยู.ในวันที่วาระของสภานักศึกษาสิ้นสุดลง ทําหน�าที่ต.อไปจนกว.าสมาชิกสภานักศึกษาที่
ได�รับการแต.งตั้งใหม.จะเข�ารับหน�าที่ 

ข�อ ๔๑ สมาชิกสภานักศึกษาสิ้นสดุลงเมื่อ 
 (๑) ออกตามวาระของสภานักศึกษา 
 (๒) ตาย 

(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามข�อ ๓๒ 

 (๕) มีลักษณะต�องห�ามตามข�อ ๓๓ 
ข�อ ๔๒ เมื่อตําแหน.งสมาชิกสภานักศึกษาว.างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออก

ตามวาระของสภานักศึกษา ให�มีการสรรหาสมาชิกสภานักศึกษาขึ้นแทนภายใน ๓๐ วันนับแต.
วันที่ตําแหน.งนั้นว.างลง  เว�นแต.วาระของสภานักศึกษาเหลือไม.ถึง ๖๐ วัน 

สมาชิกสภานักศึกษาผู�เข�ามาแทนนั้นให�อยู.ในตําแหน.งได�เพียงเท.าวาระของสภา
นักศึกษาที่เหลืออยู. 

ข�อ ๔๓ สภานักศึกษามีอํานาจหน�าที่ดังต.อไปนี้ 
 (๑) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรมขององค�การบริหารนักศึกษา 
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ และชมรม  
 (๒) ร.วมพิจารณาเห็นชอบงบประมาณ โครงการ กิจกรรมขององค�การบริหารนักศึกษา 
สโมสรนักศึกษาคณะ และชมรม  
 (๓) เสนอความคิดเห็นในการดําเนินกิจกรรมต.อองค�การบรหิารนักศึกษา คณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาคณะ และชมรม 
 (๔) เปqดอภิปรายเพื่อซักถามข�อข�องใจเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะกรรมการของ
องค�การบริหารนักศึกษา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ และคณะกรรมการชมรม การลงมติ
ต�องมีคะแนนเสียงจากสมาชิกไม.น�อยกว.า ๒ ใน ๓ ของที่ประชุม 
 (๕) เสนอแนะ ควบคุมดูแลความประพฤติ วินัยนักศึกษาและรับฟZงความคิดเห็นของ
นักศึกษา 



 

 

 (๖) เสนอรายชื่อคณะกรรมการสภานักศึกษา จากสมาชิกสภานักศึกษาเพื่อปฏิบัติหน�าที่
ตามความจําเป\น อันจะเป\นประโยชน�ต.องานสภานักศึกษา 
 (๗) พิจารณาให�ความเห็นชอบระเบียบข�อบังคับขององค�การบริหารนักศึกษา สภา
นักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ และชมรม ที่ไม.เกี่ยวข�องกับการเงิน โดยไม.ขัดต.อข�อบังคับนี้ และ
ต�องได�รับความเห็นชอบจากสภานักศึกษาไม.น�อยกว.า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกทั้งหมด และนําเสนอ
ต.อมหาวิทยาลัยเพื่อประกาศใช�ต.อไป 
 (๘) ส.งเสริม สนับสนุน การบริหารงานของคณะกรรมการองค�การบริหารนักศึกษาให�
เป\นไปอย.างมีประสิทธิภาพ 
 (๙) รักษาความสามัคคีและส.งเสริมสัมพันธภาพระหว.าง นักศึกษา อาจารย� บุคลากร 
และเจ�าหน�าที่ของมหาวิทยาลัย 

(๑๐) รับเรื่องราวร�องทุกข�จากนักศึกษา เพื่อนําเสนอต.อมหาวิทยาลยั 
 

หมวด ๗ 
การดําเนินงานและการประชมุขององค�การนักศึกษา 

 ข�อ ๔๔ คณะกรรมการองค�การบริหารนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษาย.อมเป\น
ตัวแทนของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย ทั้งต�องปฏิบัติหน�าที่ด�วยความซื่อสัตย�สุจริตเพื่อประโยชน�
ส.วนรวม 
 ข�อ ๔๕ นายกองค�การบริหารนักศึกษา หรือประธานสภานักศึกษา มีอํานาจหน�าที่
ดําเนินกิจการขององค�การบริหารนักศึกษา หรือของสภานักศึกษาให�เป\นไปตามข�อบังคับ  
 รองนายกองค�การบริหารนักศึกษา หรือรองประธานสภานักศึกษามีอํานาจหน�าที่ตามที่
นายกองค�การบริหารนักศึกษา หรือประธานสภานักศึกษามอบหมาย 

กรณีที่นายกองค�การบริหารนักศึกษา หรือประธานสภานักศึกษาไม.อยู.หรือไม.สามารถ
ปฏิบัติหน�าที่ได�ให�รองนายกองค�การบริหารนักศึกษา หรือรองประธานสภานักศึกษาปฏิบัติหน�าที่
แทน 
 ข�อ ๔๖ เมื่อประธานสภานักศึกษาและรองประธานสภานักศึกษาไม.อยู.หรือไม.ปฏิบัติ
หน�าที่ในที่ประชุม ให�สมาชิกสภานักศึกษาเลือกสมาชิกคนหนึ่งเป\นประธานในคราวประชุมนั้น 
 ข�อ ๔๗ การประชุมองค�การบริหารนักศึกษาหรือการประชุมสภานักศึกษาต�องมีสมาชิก
เข�าร.วมประชุมไม.น�อยกว.ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกขององค�การบริหารนักศึกษาหรือสภา
นักศึกษา จึงถือว.าครบองค�ประชุม 
 ข�อ ๔๘ การลงมติให�ถือเอาเสียงข�างมากของจํานวนสมาชิกที่เข�าร.วมประชุม 
 สมาชิกคนหนึ่งย.อมมีเสียงหนึ่งเสียงในการออกเสียงลงคะแนน ถ�ามีคะแนนเสียงเท.ากัน
ให�ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป\นเสียงชี้ขาด 

 ข�อ ๔๙การประชุมของคณะกรรมการองค�การบริหารนักศึกษามี ๒ ประเภท คือ การ
ประชุมสมัยสามัญและสมัยวิสามัญ การประชุมสมัยสามัญกําหนดให�มีการประชุมปCการศึกษาไม.
น�อยกว.า ๒ ครั้ง 
 (๑) การประชุมเป\นการประชุมโดยเปqดเผย แต.การประชุมลับจะต�องมีเสียงรับรอง
อย.างน�อย ๒ ใน ๓ ขององค�ประชุม 
 (๒) การประชุมสมัยสามัญต�องแจ�งให�สมาชิกองค�การบริหารนักศึกษาทราบล.วงหน�า
อย.างน�อย๑๕ วัน  การประชุมสมัยวิสามัญต�องแจ�งให�ทราบล.วงหน�าอย.างน�อย ๑ วัน 
 

หมวด ๘ 
สโมสรนักศึกษาคณะ 

 ข�อ ๕๐ สโมสรนักศึกษาคณะเป\นศูนย�กลางการดําเนินกิจกรรมต.างๆ ของนักศึกษาคณะ
นั้นๆ  ให�เป\นไปตามวัตถุประสงค�ที่สอดคล�องกับวัตถุประสงค�ขององค�การนักศึกษาและนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 
 ข�อ ๕๑ ให�คณบดีแต.งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ  ประกอบด�วย 
 (๑) นายกสโมสรนักศึกษาคณะ  ซึ่งได�รับเลือกโดยตรงจากนักศึกษาของคณะนั้น ๆ 
 (๒) กรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ  ได�จากการเสนอชื่อของนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
นั้น ๆ  

ข�อ ๕๒ อํานาจและหน�าที่ของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ 
 (๑) จัดทําโครงการและงบประมาณเสนอต.อคณะ เพื่อพิจารณาจัดรวมเป\นแผนงาน 
งาน โครงการของคณะ 
 (๒) ปฏิบัติหน�าที่ตามที่คณะและองค�การบริหารนักศึกษามอบหมาย 
 (๓) รายงานผลการดําเนินงานตาม (๑) และ (๒) เสนอต.อคณะกรรมการบริหารคณะ
อย.างน�อยปCละ๑ ครั้ง 

ข�อ ๕๓ การประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะให�นําความในข�อ ๔๖ ถึงข�อ ๔๙ 
มาใช�โดยอนุโลม 

ข�อ ๕๔ ให�นําความข�อ ๓๐ มาใช�ในการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะโดยอนุโลม 
ข�อ ๕๕ ให�นําความข�อ ๓๒และข�อ ๓๓ มาบังคับใช�แก.ผู�มีสิทธิรับเลือกตั้งเป\นนายก

สโมสรนักศึกษาคณะ  โดยอนุโลม 
ผู�มีสิทธิรับเลือกตั้งเป\นนายกสโมสรนักศึกษาคณะตามวรรคแรก ต�องไม.เป\นสมาชิกสภา

นักศึกษา 
 
 



 

 

หมวด ๙ 
ชุมนมุ 

 ข�อ ๕๖ นักศึกษาซึ่งมีความสนใจในการทํากิจกรรมร.วมกัน  อาจรวมกันจัดตั้งชุมนุมเพื่อ
ดําเนินงานจัดทํากิจกรรมตามวัตถุประสงค�และมีสทิธิบริหารชุมนุมโดยอิสระ โดยไม.ขัดต.อระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 
 ข�อ ๕๗ มหาวิทยาลัยเป\นผู�อนุมัติการจัดตั้งชุมนุม โดยการเสนอขององค�การบริหาร
นักศึกษาและกองพัฒนานักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต.อไปนี้ 
 (๑) มีรายชื่อสมาชิกตั้งแต. ๒๐ คนขึ้นไปเข�าชื่อกันขอจัดตั้ง  
 (๒) มีวัตถุประสงค�ของชุมนุม 
 (๓) มีอาจารย�ที่ปรึกษาอย.างน�อย ๑ คน 

ข�อ ๕๘ ชุมนุมมีอํานาจและหน�าที่ดังต.อไปนี้ 
 (๑) ดําเนินกิจกรรมของชุมนุมให�เป\นไปด�วยความเรียบร�อย สอดคล�องกับวัตถุประสงค�
ของมหาวิทยาลัย 
 (๒) รายงานการปฏิบัติงานตามโครงการของชุมนุมต.อองค�การบริหารนักศึกษา และ
มหาวิทยาลัย 
 (๓) เสนอระเบียบข�อบังคับของชุมนุมโดยความเห็นชอบขององค�การบริหารนักศึกษา
และกองพัฒนานักศึกษา 

ข�อ ๕๙ ชุมนุมที่ตั้งขึ้นต�องตอบสนองความสนใจของสมาชิกและส.งเสริมทางด�าน
กิจกรรมวิชาการ  กิจกรรมกีฬาและการส.งเสริมสุขภาพ  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน�และรักษา
สิ่งแวดล�อม กิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมส.งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมส.งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม กิจกรรมส.งเสริมประชาธิปไตย 

ข�อ ๖๐ การดําเนินกิจกรรมของชุมนุมทุกครั้งต�องได�รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย  โดย
ความเห็นชอบจากอาจารย�ที่ปรึกษาชุมนุม 

ข�อ ๖๑ ชุมนุมสิ้นสภาพเมื่อ 
 (๑)  จํานวนสมาชิกไม.เป\นไปตามข�อ ๕๗(๑) 
 (๒)  เมื่อชุมนุมไม.ทําหน�าที่ตามข�อ ๕๘  
 (๓)  เมื่อสมาชิกชุมนุมเห็นสมควรให�สิ้นสภาพและ หรือมหาวิทยาลัยประกาศให�ชุมนุม
สิ้นสภาพโดยการเสนอขององค�การบริหารนักศึกษา 
 
 
 
 

หมวด ๑๐ 
ชมรม 

 ข�อ ๖๒ นักศึกษาซึ่งมีความสนใจในการทํากิจกรรมร.วมกัน  อาจรวมกันจัดตั้งชมรมเพื่อ
ดําเนินงานจัดทํากิจกรรมตามวัตถุประสงค�และมีสิทธิบริหารชมรมโดยอิสระ โดยไม.ขัดต.อระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 
 ข�อ ๖๓ มหาวิทยาลัยเป\นผู�อนุมัติการจัดตั้งชมรม โดยการเสนอขององค�การบริหาร
นักศึกษาและกองพัฒนานักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต.อไปนี้ 
 (๑) มีรายชื่อสมาชิกตั้งแต. ๕๐ คนขึ้นไปเข�าชื่อกันและประกอบด�วยนักศึกษาคณะต.าง 
ๆ ของมหาวิทยาลัยจํานวนไม.น�อยกว.า ๓ คณะขอจัดตั้ง และชมรมจะต�องมีสมาชิกไม.น�อยกว.า 
๒๐๐ คน  
 (๒) มีวัตถุประสงค�ของชมรม 
 (๓) มีการนําเสนอแผนงาน งาน โครงการ ต.อองค�การบริหารนักศึกษาทุกปCการศึกษา 
 (๔) มีอาจารย�ที่ปรึกษาอย.างน�อย ๑ คน 

ข�อ ๖๔ ชมรมมีอํานาจและหน�าที่ดังต.อไปนี้ 
 (๑) ดําเนินกิจกรรมของชมรมให�เป\นไปด�วยความเรียบร�อย สอดคล�องกับวัตถุประสงค�
ของมหาวิทยาลัย 
 (๒) รายงานการปฏิบัติงานตามโครงการของชมรมต.อองค�การบริหารนักศึกษา และ
มหาวิทยาลัย 
 (๓) เสนอระเบียบข�อบังคับของชมรมโดยความเห็นชอบขององค�การบริหารนักศึกษา
และกองพัฒนานักศึกษา 

ข�อ ๖๕ ชมรมที่ตั้งขึ้นต�องตอบสนองความสนใจของสมาชิกและส.งเสริมทางด�าน
กิจกรรมวิชาการ  กิจกรรมกีฬาและการส.งเสริมสุขภาพ  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน�และรักษา
สิ่งแวดล�อม  กิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมส.งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมส.งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม กิจกรรมส.งเสริมประชาธิปไตย 

ข�อ ๖๖ การดําเนินกิจกรรมของชมรมทุกครั้งต�องได�รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย  โดย
ความเห็นชอบจากอาจารย�ที่ปรึกษาชมรม 

ข�อ ๖๗ ชมรมสิ้นสภาพเมื่อ 
 (๑)  จํานวนสมาชิกไม.เป\นไปตามข�อ ๖๓(๑) 
 (๒)  เมื่อชมรมไม.ทําหน�าที่ตามข�อ ๖๔  
 (๓)  เมื่อสมาชิกชมรมเห็นสมควรให�สิ้นสภาพและ หรือมหาวิทยาลัยประกาศให�ชมรม
สิ้นสภาพโดยการเสนอขององค�การบริหารนักศึกษา 
 



 

 

หมวด ๑๑ 
งบประมาณ 

ข�อ ๖๘ งบประมาณในการดําเนินงานขององค�การนักศึกษาตามข�อบังคับนี้  ได�มาจาก 
 (๑)  งบประมาณที่ได�รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 
 (๒)  เงินอุดหนุนพิเศษจากมหาวิทยาลัย 
 (๓)  เงินรายได�อื่นๆ 

ข�อ ๖๙ การนําเสนอแผนงาน งาน โครงการ งบประมาณเป\นบทบาทหน�าที่ขององค�การ
บริหารนักศึกษา โดยความเห็นชอบของกองพัฒนานักศึกษาเสนอต.อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 
หมวด ๑๒ 

อาจารย�ที่ปรึกษา 
ข�อ ๗๐ อาจารย�ที่ปรึกษาองค�การบริหารนักศึกษา  ได�แก. 

 (๑) อาจารย�ที่ปรึกษาโดยตําแหน.งคือคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 (๒) อาจารย�ที่ปรึกษาที่องค�การบริหารนักศึกษาเสนอชื่อจํานวนไม.เกินกว.าจํานวน
อาจารย�ที่ปรึกษาโดยตําแหน.ง 

ให�รองอธิการบดีฝ&ายกิจการศึกษาเป\นประธานคณะอาจารย�ที่ปรึกษา 
ข�อ ๗๑ อาจารย�ที่ปรึกษาตามข�อ ๗๐(๒) พ�นจากตําแหน.งตามวาระของคณะกรรมการ

องค�การบริหารนักศึกษา 
ข�อ ๗๒ การแต.งตั้งอาจารย�ที่ปรึกษาสภานักศึกษา ให�นําความข�อ ๗๐  และข�อ ๗๑ มา

ใช�โดยอนุโลม 
ข�อ ๗๓ อาจารย�ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะ ได�แก. 

 (๑) อาจารย�ที่ปรึกษาโดยตําแหน.ง คือ คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ  
 (๒) อาจารย�ที่ปรึกษาซึ่งสโมสรนักศึกษาคณะเสนอชื่อจํานวนไม.เกินกว.าจํานวนที่ปรึกษา
โดยตําแหน.ง 

ข�อ ๗๔ อาจารย�ที่ปรึกษาตามข�อ ๗๓(๒) พ�นจากตําแหน.งตามวาระของคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาคณะ 

ข�อ ๗๕ ให�องค�การนักศึกษาเข�าขอคําปรึกษาจากอาจารย�ที่ปรึกษาอย.างน�อยภาคเรียน
ละ ๒ ครั้ง 

 
 

หมวด ๑๓ 
การแก*ไขเพิ่มเติมธรรมนูญนักศึกษา 

 ข�อ ๗๖ การเสนอขอแก�ไขเพิ่มเติมข�อบังคับนักศึกษานี้  กระทําได�โดย 
 (๑)  สมาชิกองค�การบริหารนักศึกษาจํานวนไม.น�อยกว.า ๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิก
องค�การบริหารนักศึกษาเข�าชื่อเสนอญัตติ หรือ 
 (๒)  สมาชิกสภานักศึกษาจํานวนไม.น�อยกว.า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกเข�าชื่อเสนอญัตติ หรือ 
 (๓)  นักศึกษาจํานวนไม.น�อยกว.า ๕๐๐ คน เข�าชื่อเสนอญัตต ิ

 
ประกาศ    ณ วันที่ ๘  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

                      
                                                                    (นายสุชาติ   เมืองแก�ว) 
                                                          นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ว
าด*วย การยกเว*นค
าบํารุงการศึกษา   

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
------------------------------ 

 เพื่อปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว.าด�วย การยกเว�นค.าบํารุง
การศึกษาให�มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น   

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๒)  แห.งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 
๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗จึงออกระเบียบไว�ดังต.อไปนี้ 

 ข�อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว.า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว.าด�วยการ
ยกเว�นค.าบํารุงการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗” 

 ข�อ ๒  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับถัดจากวันประกาศเป\นต�นไป 

 ข�อ ๓   ให�ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางว.าด�วยการยกเว�นค.าบํารุง
การศึกษาพ.ศ.๒๕๕๖ และให�ใช�ระเบียบนี้แทน 

 ข�อ ๔ ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว.า มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 “อธิการบดี” หมายความว.า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 “นักศึกษา” หมายความว.า ผู� ที่ กําลังศึกษาในภาคปกติหรือภาคพิเศษของ
มหาวิทยาลัย 
 “นักกีฬา” หมายความว.า นักศึกษาที่เป\นนักกีฬาที่เข�าร.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.าธรรมเนียมพิเศษฝsกทักษะประสบการณ�วิชาชีพและอื่นๆ และให�หมายรวมถึงค.าบํารุงการศึกษา
ภาคพิเศษ  

 “ระดับภาค” หมายความว.า ภาคของประเทศไทยที่กําหนดตามคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติ หรือกลุ.มจังหวัดที่ได�ดําเนินการจัดการแข.งขันขึ้นมา 
 “นานาชาติ”  หมายความว.า ประเทศอย.างน�อย ๕ ประเทศรวมทั้งประเทศไทย 

 ข�อ ๕  นักศึกษาที่มีสิทธิได�รับการพิจารณายกเว�นค.าบํารุงการศึกษาตาม
ระเบียบนี้ได�แก. 
  (๑) เป\นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีเด.น หรือ 
  (๒) เป\นนักศึกษาที่มีผลงานดีเด.น หรือ 
  (๓) นักศึกษาที่เข�าศึกษาในมหาวิทยาลัยตามโครงการนักกีฬาดีเด.น หรือ 
  (๔) นักศึกษาที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบให�ได�รับการยกเว�นค.า
บํารุงการศึกษา 

  ข�อ ๖   หลักเกณฑ�การพิจารณาการยกเว�นค.าบํารุงการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีภาคปกติที่มีผลการเรียนดีเด.น 
  (๑)  มีความประพฤติดีและปฏิบัติตามกฎระเบียบมหาวิทยาลัย 
  (๒)  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม.ต่ํากว.า ๓.๖๐ 
  (๓) ให�ได�รับการยกเว�นค.าบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาถัดไป  

 ข�อ ๗ หลักเกณฑ�การพิจารณายกเว�นค.าบํารุงการศึกษาของนักศึกษามีผลงาน
ดีเด.น 
 (ก) ด�านกีฬา ต�องเป\นนักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม.
ต่ํากว.า ๒.๒๕ และมีผลงานชนะการแข.งขัน ดังนี้ 
 (๑) ได�รับเหรียญทองจากการแข.งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
ให�ได�รับการยกเว�นค.าบํารุงการศึกษา ๑ ภาคการศึกษาถัดไป 
 (๒)  ได�รับเหรียญทองในการแข.งขันกีฬาระดับเขต ให�ได�รับการยกเว�นค.าบํารุง
การศึกษา ๑ ภาคการศึกษาถัดไป 
 (๓)  ได�รับเหรียญทองแดงในการแข.งขันกีฬาระดบัชาติ ให�ได�รับการยกเว�นค.าบํารุง
การศึกษา ๑ ภาคการศึกษาถัดไป 
 (๔)  ได�รับเหรียญเงินในการแข.งขันกีฬาระดับชาติ ให�ได�รับการยกเว�นค.าบํารุง
การศึกษา ๒ ภาคการศึกษาถัดไป 
 (๕)  ได�รับเหรียญทองในการแข.งขันกีฬาระดับชาติ ให�ได�รับการยกเว�นค.าบํารุง
การศึกษา๔ ภาคการศึกษาถัดไป  
  



 

 

 (๖) ได�รับเหรียญทองแดงในการแข.งขันกีฬาระดับนานาชาติ ให�ได�รับการยกเว�น
ค.าบํารุงการศึกษา ๒ ภาคการศึกษาถัดไป 
 (๗)  ได�รับเหรียญเงินในการแข.งขันกีฬาระดับนานาชาติ ให�ได�รับการยกเว�นค.า
บํารุงการศึกษา ๔ ภาคการศึกษาถัดไป  
 (๘) ได�รับเหรยีญทองในการแข.งขันกีฬาระดับนานาชาติ ให�ได�รับการยกเว�นค.า
บํารุงการศึกษาทุกภาคการศึกษาถัดไป  
 กรณีได�รางวัลมากกว.าหนึ่งรางวัลในคราวเดียวกันให�พิจารณาให�ได�รับการยกเว�น
รางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว  
 (ข) ด�านวิชาการหรือวิชาชีพ  ด�านศิลปกรรม ด�านคุณธรรมจริยธรรม ด�านบําเพ็ญ
ประโยชน�หรืออาสาพัฒนาด�านส.งเสริมประชาธิปไตย ต�องเป\นนักศึกษาภาคปกติที่มีความ
ประพฤติดีและมีผลงานดีเด.น 
 (๑) ได�รับรางวัลชนะเลิศการแข.งขันระดับภาคให�ได�รับการยกเว�นค.าบํารุง
การศึกษา ๑ ภาคการศึกษาถัดไป 
 (๒) ได�รับรางวัลรองชนะเลิศการแข.งขันระดับชาติอันดับ ๑ ให�ได�รับการยกเว�นค.า
บํารุงการศึกษา  ๒ ภาคการศึกษาถัดไป  
 (๓) ได�รับรางวัลชนะเลิศการแข.งขันระดับชาติให�ได�รับการยกเว�นค.าบํารุง
การศึกษา ๓ ภาคการศึกษาถัดไป  
 (๔)  ได�รับรางวัลรองชนะเลิศการแข.งขันระดับนานาชาติอันดับ ๑ ให�ได�รับการ
ยกเว�นค.าบํารุงการศึกษา ๔ ภาคการศึกษาถัดไป  
 (๕) ได�รับรางวัลชนะเลิศการแข.งขันระดับนานาชาติ ให�ได�รับการยกเว�นค.าบํารุง
การศึกษาทุกภาคการศึกษาถัดไป 

 ข�อ ๘  หลักเกณฑ�การพิจารณายกเว�นค.าบํารุงการศึกษาของผู�สมัครเข�าศึกษา
ต.อในมหาวิทยาลยัตามโครงการนักกีฬาดีเด.นให�เป\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� 

 ให�คณะกรรมการที่ดูแลงานกิจการนักศึกษาเป\นผู�พิจารณาดําเนินการให�เป\นไป
ตามหลักเกณฑ�การพิจารณายกเว�นค.าบํารุงการศึกษาตามวรรคหนึ่ง 

 ข�อ ๙  นักศึกษาที่เข�าศึกษาในมหาวิทยาลัยตามโครงการนักกีฬาดีเด.น จะต�อง
ทําสัญญาเพื่อขอรับการยกเว�นค.าบํารุงการศึกษาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 ข�อ ๑๐  มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกการยกเว�นค.าบํารุงการศึกษาของนักศึกษาที่เข�า
ศึกษาใน มหาวิทยาลัยตามโครงการนักกีฬาดีเด.น ในกรณีนักศึกษากระทําความผิดและก.อให�เกิด
ความเสื่อมเสียแก.ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยซึ่งหมายรวมถึงการไม.เข�าร.วมการฝsกซ�อม ไม.เก็บตัว
นักกีฬาและไม.เดินทางเข�าร.วมการแข.งขันตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดหรือเข�าร.วมการแข.งขันโดย
ไม.เต็มความสามารถหรือเดินทางกลับโดยไม.ได�รับอนุญาตโดยไม.มีเหตุผลอันสมควร หรือในกรณีที่
ในปCการศึกษานั้นนักศึกษาไม.มีผลงานด�านกีฬา โดยไม.ได�รับรางวัลในการแข.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� 
 ข�อ ๑๑ การยกเว�นค. า บํารุ งการ ศึกษาตามข�อ ๕(๔)  ให� เป\นไปตามมติ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 ข�อ ๑๒ กรณีนักศึกษาได�รับสิทธิการยกเว�นเงินค.าบํารุงการศึกษาแล�วต.อมามี
ความประพฤติไม.เหมาะสมขัดต.อกฎระเบียบมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่ระงับสิทธิการ
ยกเว�นค.าบํารุงการศึกษาตั้งแต.ปCการศึกษาถัดไป โดยให�กองพัฒนานักศึกษาเป\นผู�ตรวจสอบ 

  



 

 

 ข�อ ๑๓ การขอรับการยกเว�นค.าบํารุงการศึกษาให�กองพัฒนานักศึกษาจัดทํา
ขั้นตอน และวิธีการเสนออธิการบดีให�ความเห็นชอบโดยจัดทําเป\นประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข�อ ๑๔  ให�อธิการบดีเป\นผู�รักษาการให�เป\นไปตามระเบียบนี้ และเป\นผู�วินิจฉัยชี้
ขาดในกรณีที่เกิดปZญหาจากการใช�ระเบียบนี้ การวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป\นที่สุด 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

                                      

                                                (นายสุชาติ   เมืองแก�ว) 
                                      นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
                     เรื่องการเข*าร
วมกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
                                             พ.ศ. ๒๕๕๗ 

........................................ 
เพื่อให�นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได�มีโอกาสเรียนรู�ประสบการณ�

นอกเหนือจากการเรียน    ในชั้นเรียน  นําไปสู.คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค�ของมหาวิทยาลัย
และการเข�าร.วมกิจกรรมนักศึกษาเป\นกระบวนการสําคัญในการเสริมสร�างมวลประสบการณ� องค�
ความรู� ส.งเสริมให�นักศึกษาตระหนักถึงบทบาทหน�าที่ของตน รู�จักการเสียสละเพื่อประโยชน�สุข
ของผู� อื่นและส.วนรวม  อีกทั้งให�สอดคล�องกับข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว.าด�วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวด ๗  ข�อ ๒๘กล.าวคือ ผู�ที่สําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรต�องผ.านกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห.งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  และ ข�อ ๕ ของข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว.าด�วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕  ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม   
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗    จึงออกประกาศการเข�าร.วมกิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 
 ข�อ ๑    ประกาศนี้เรียกว.า“ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องการเข�าร.วม
กิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๕๗” 
 ข�อ ๒    ประกาศนี้ให�ใช�บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข�ารับการศึกษา
ตั้งแต.ปCการศึกษา๒๕๕๗ เป\นต�นไป 
                ข�อ ๓ในประกาศนี้  

“มหาวิทยาลัย” หมายถึง   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
      “อธิการบดี” หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 
      “คณบดี”   หมายถึง   คณบดีในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 



 

 

 “องค�กรภายใน” หมายถึง ส.วนราชการหรือหน.วยงานที่อยู.ภายใต�การกํากับของ
มหาวิทยาลัย หรือ กลุ.มกิจกรรมนักศึกษา ประเภทต.างๆ ที่อยู.ในบังคับของมหาวิทยาลัย เช.น 
องค�การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา กลุ.มนักศึกษา สโมสรนักศึกษาชมรมหรือชุมนุมเป\นต�น 
 “องค�กรภายนอก” หมายถึง หน.วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ไม.อยู.ภายใต�การกํากับ
ของมหาวิทยาลัยและมิใช.องค�กรภายใน 

      “นักศึกษา”  หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติของ
มหาวิทยาลัย แต.ไม.หมายความรวมถึงนักศึกษาโครงการการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ 
และ นักศึกษาต.างชาติตามโครงการความร.วมมือระหว.างมหาวิทยาลัย     

      “กิจกรรม”  หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่ไม.เป\นส.วนหนึ่งของการเรียนการ
สอนซึ่งองค�กรภายในหรือองค�กรภายนอกจัดขึ้น 
                  “ชั่วโมงกิจกรรม”  หมายถึง จํานวนหน.วยนับโดยเทียบจากระยะเวลาการจัด
กิจกรรมที่นักศึกษาเข�าร.วมโครงการหรือกิจกรรมตามที่คณะกรรมการการเข�าร.วมกิจกรรม
นักศึกษากําหนด 
 ข�อ ๔    ให�อธิการบดีแต.งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเรียกว.า “คณะกรรมการ
การเข�าร.วมกิจกรรมนักศึกษา” ประกอบด�วย 

 (๑)รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย             เป\นประธาน 
 (๒) ผู�อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เป\นกรรมการ 
 (๓) รองคณบดฝี&ายกิจการนักศึกษาทุกคณะ          เป\นกรรมการ 
 (๔) ประธานสภานักศึกษา เป\นกรรมการ 
 (๕) นายกองค�การบริหารนักศึกษา เป\นกรรมการ  
 (๖) ผู�อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา เป\นกรรมการและเลขานุการ 

   ประธานกรรมการอาจเสนอให�แต.งตั้งผู�ช.วยเลขานุการก็ได�  ทั้งนี้ไม.เกิน ๒ คน  
  
 ข�อ ๕      ให�คณะกรรมการการเข�าร.วมกิจกรรมนักศึกษา มีอํานาจและหน�าที่ดังนี้                                                                                    
 (๑) กําหนดแนวปฏิบัติเพื่อให�การเข�าร.วมกิจกรรมของนักศึกษาเป\นไปด�วยความ
เรียบร�อย โดยจัดทําเป\นประกาศของคณะกรรมการการเข�าร.วมกิจกรรมนักศึกษา 
 (๒) พิจารณากําหนดแผนกิจกรรม จากการเข�าร.วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยองค�กร
ภายใน หรือองค�กรภายนอก 
 

 (๓) พิจารณาจัดหมวดหมู.กิจกรรมและอนุมัติชั่วโมงกิจกรรม 
 (๔) แต.งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติหน�าที่ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย 
 (๕) กํากับติดตามผลการเข�าร.วมกิจกรรมของนักศึกษา 
 (๖) หน�าที่อื่นๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
 ข�อ ๖    ให�คณบดีเสนอชื่อคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาประจําคณะต.อ
อธิการบดี เพื่อพิจารณาแต.งตั้ง  โดยมีองค�ประกอบ  ดังนี้ 
 (๑) รองคณบดีฝ&ายกิจการนักศึกษา         เป\นประธาน  
 (๒) อาจารย�ผู�ดูแลกิจกรรมนักศึกษาของสาขา เป\นกรรมการ 
 (๓) อาจารย�หรือเจ�าหน�าที่ ที่ได�รับมอบหมาย    เป\นกรรมการและเลขานุการ 

              ข�อ ๗     ให�คณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาประจําคณะมีอํานาจและหน�าที่ ดังนี้ 
               (๑) รวบรวมแผนการจัดกิจกรรมของคณะ เพื่อจัดหมวดหมู.กิจกรรมให�เป\นไปตามข�อ 
๘และเสนอให�คณะกรรมการการเข�าร.วมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
 (๒) พิจารณากําหนดชั่วโมงกิจกรรมในและเสนอคณะกรรมการการเข�าร.วมกิจกรรม
นักศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 (๓) กํากับติดตามผลการเข�าร.วมกิจกรรมของนักศึกษาในคณะ 
 (๔)หน�าที่อื่นๆตามที่คณบดีหรือคณะกรรมการการเข�าร.วมกิจกรรมนักศึกษา
มอบหมาย 
 ข�อ ๘    นักศึกษาต�องเข�าร.วมกิจกรรมนักศึกษาทั้ง ๕ ด�าน ดังนี้ 
               (๑)  ด�านส.งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  ได�แก.  กิจกรรมที่เสริมสร�างความเข�าใจใน
ความแตกต.างทางวัฒนธรรม  เชื้อชาติ  ภาษา  กิจกรรมที่เผยแพร. สืบสานศิลปวัฒนธรรม  ภูมิ
ปZญญาท�องถิ่น การสร�างค.านิยมที่ถูกต�องบนวิถีความเป\นไทย หรือนําศาสตร�ความรู�เฉพาะที่
เกี่ยวข�องกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปZญญาท�องถิ่นมาใช�โดยการทํานุบํารุง  อนุรักษ�  ส.งเสริม  
เผยแพร.  สืบสาน  สร�างสรรค� 
 (๒)  ด�านวิชาการ  ได�แก.  กิจกรรมที่มุ.งเน�นการสร�างกระบวนการเรียนรู�เชิงวิชาการ  
ด�านต.าง ๆ เช.น การปฐมนิเทศ อบรมให�ความรู� สัมมนา ทั้งด�านวิชาการและวิชาชีพ  



 

 

 (๓)  ด�านกีฬาหรือการส.งเสริมสขุภาพ ได�แก. กิจกรรมที่มุ.งเน�นการส.งเสริมสุขภาพกาย
จิตใจให�สามารถดํารงชีวิตได�อย.างมีความสุข  เช.น การแข.งขันกีฬา  กิจกรรมด�านนันทนาการ การ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา เป\นต�น 
 (๔)  ด�านบําเพ็ญประโยชน�หรือรักษาสิ่งแวดล�อม  ได�แก.  กิจกรรมที่สร�างให�เกิดการ
เรียนรู�สร�างจิตสํานึกในการเป\นจิตสาธารณะ เพื่อส.วนรวม  กิจกรรมที่สร�างให�เกิดกระบวนการ
การเรียนรู�ด�านสิ่งแวดล�อม การใช�สิ่งแวดล�อมอย.างชาญฉลาดให�เกิดประโยชน�สูงสุด เช.น กิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน� การพัฒนาชนบท การอนุรักษ�ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเป\นต�น 
               (๕)  ด�านเสริมสร�างคุณธรรมและจริยธรรมได�แก. กิจกรรมที่มุ.งเน�นการเสริมสร�าง
จิตสํานึกด�านคุณธรรม 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\นต�น 
 ข�อ ๙  นักศึกษาแต.ละชั้นปCต�องเข�าร.วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและของคณะ      
ไม.น�อยกว.าปCการศึกษาละ ๕๐ ชั่วโมง การเข�าร.วมกิจกรรมให�เป\นไปตามตารางแนบท�ายประกาศ 
หรือตามที่คณะกรรมการการเข�าร.วมกิจกรรมนักศึกษากําหนดโดยมีจํานวนหน.วยชั่วโมงกิจกรรม
ดังนี้ 
 (๑) นักศึกษาชั้นปCที่ ๑ เข�าร.วมกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย ไม.น�อยกว.า ๓๕ 
ชั่วโมงและกิจกรรมของคณะที่นักศึกษาสังกัดไม.น�อยกว.า ๑๕ ชั่วโมง 
 (๒) นักศึกษาชั้นปCที่ ๒ เข�าร.วมกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย ไม.น�อยกว.า ๒๕ 
ชั่วโมง และกิจกรรมของคณะที่นักศึกษาสังกัดไม.น�อยกว.า ๒๕  ชั่วโมง 
 (๓) นักศึกษาชั้นปCที่ ๓ และ ๔ เข�าร.วมกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัยไม.น�อยกว.า 
๑๕ ชั่วโมง และกิจกรรมของคณะที่นักศึกษาสังกัดไม.น�อยกว.า ๓๕ ชั่วโมง 
             (๔) นักศึกษาหลักสูตร ๕ ปC  ในชั้นปCที่ ๕ เข�าร.วมกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัยไม.
น�อยกว.า ๗ ชั่วโมงและกิจกรรมของคณะที่นักศึกษาสังกัดหรือกิจกรรมขององค�กรภายนอกที่
นักศึกษาปฏิบัติการสอน ไม.น�อยกว.า ๔๓ ชั่วโมง 
 การเข�าร.วมกิจกรรมของนักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปCที่ ๕ให�
นักศึกษาเป\นผู�รายงานผลการเข�าร.วมกิจกรรมกับสถานศึกษา  พร�อมหลักฐานที่เชื่อถือได�มายัง
คณะเพื่อเสนอต.อคณะกรรมการการเข�าร.วมกิจกรรมนักศึกษาพิจารณาอนุมัติชั่วโมงกิจกรรม 

 ข�อ ๑๐    นักศึกษาที่ไม.ได�เข�าร.วมกิจกรรมตามประกาศนี้ ให�ทํากิจกรรมซ.อมเสริม 
โดยให�ชี้แจงเหตุผลและความจําเป\นต.อคณะกรรมการ ดังนี้ 
 (๑) กิจกรรมของมหาวิทยาลัยให�เสนอต.อคณะกรรมการการเข�าร.วมกิจกรรม
นักศึกษา 
 (๒) กิจกรรมของคณะ ให�เสนอต.อคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาประจําคณะ 
 ให�คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเป\นผู�พิจารณาอนุมัติกิจกรรมซ.อมเสริมและแจ�งให�
นักศึกษาทราบ 
 นักศึกษาที่ไม.ได�เข�าร.วมกิจกรรมตามประกาศนี้ ให�ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ภายใน
สามสิบวัน ก.อนเปqดภาคเรียนถัดไป หรือภายในสามสิบวัน หลังจากสิ้นสุดกิจกรรมนั้น แล�วแต.
กรณี หากล.วงเลยระยะเวลาดังกล.าวให�เข�าร.วมกิจกรรมในครั้งถัดไป       
 ข�อ ๑๑    ให�องค�กรภายในจัดทําแผนกิจกรรมประจําปCให�เป\นไปตามข�อ ๘ และส.ง
แผนกิจกรรมให�คณะกรรมการการเข�าร.วมกิจกรรมนักศึกษาอนุมัติแผนกิจกรรม ไม.น�อยกว.าสามสิบ
วันก.อนเปqดภาคเรียนในปCการศึกษาถัดไป 
 ในกรณีเป\นโครงการ กิจกรรมเฉพาะกิจ เร.งด.วน หรือได�จัดกิจกรรมไปแล�ว และ
คณะกรรมการการเข�าร.วมกิจกรรมนักศึกษายังมิได�อนุมัติแผนกิจกรรมให�ส.งรายละเอียดการ
จัดกิจกรรมดังกล.าวให�คณะกรรมการการเข�าร.วมกิจกรรมนักศึกษาพิจารณาอนุมัติชั่วโมง
กิจกรรม 
 ข�อ ๑๒   กิจกรรมที่จัดโดยองค�กรภายนอกมหาวิทยาลัยต�องเป\นกิจกรรมที่องค�กร
ภายนอกขอความอนุเคราะห�ให�มหาวิทยาลัยส.งนักศึกษาเข�าร.วม หรือมหาวิทยาลัยเป\นผู�ส.งเข�า
ร.วมกิจกรรม 
 ให�ผู� ที่ได�รับมอบหมายให�ดูแลการเข�าร.วมกิจกรรมนั้น รายงานผลการเข�าร.วม
กิจกรรมพร�อมหลักฐานที่เชื่อถือได�ต.อคณะกรรมการการเข�าร.วมกิจกรรมนักศึกษา เพื่อพิจารณา
อนุมัติชั่วโมงกิจกรรม 

 ข�อ ๑๓   การเข�าร.วมกิจกรรมของนักศึกษาทุกครั้งให�นักศึกษานําบัตรประจําตัว
นักศึกษามาบันทึกข�อมูลการเข�าร.วมกิจกรรม หรือลงลายมือชื่อไว�เป\นหลักฐานหรือด�วยวิธีการ
อื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ข�อ ๑๔  ให�กองพัฒนานักศึกษา จัดทําระบบฐานข�อมูลการเข�าร.วมกิจกรรมของ
นักศึกษา 



 

 

 ข�อ ๑๕  การเทียบค.าชั่วโมงเข�าร.วมกิจกรรมของนักศึกษา  เพื่อพิจารณาว.ากิจกรรม
ที่จัดขึ้นนั้นมีค.าหน.วยชั่วโมงเท.าใด  โดยใช�เกณฑ�ดังต.อไปนี้ 
 (๑) เทียบจํานวนหน.วยชั่วโมงตามเวลาที่นักศึกษาผ.านการเข�าร.วมกิจกรรมจริง  
โดยพิจารณาจากกําหนดการ ของกิจกรรมนั้นๆ เป\นหลัก 
               (ก)  การจัดกิจกรรมครึ่งวัน เทียบได�ไม.เกิน ๓ หน.วยชั่วโมง 
 (ข)  การจัดกิจกรรมเต็มวัน เทียบได�ไม.เกิน ๗  หน.วยชั่วโมง 
 (ค)  การจัดกิจกรรมในรูปแบบของค.าย หรือการสัมมนาที่มีกิจกรรมช.วงกลางคืน
หรือกิจกรรมที่ลักษณะคล�ายกัน สามารถเทียบได�ไม.เกินวันละ  ๑๐ หน.วยชั่วโมง  
  (๒) กิจกรรมที่นักศึกษาเข�าร.วม จะต�องเป\นกิจกรรมที่นักศึกษาได�ร.วมคิดร.วม
ดําเนินการเข�าร.วมฟZงบรรยาย เข�าร.วมฝsกการอบรม หรือ เข�าร.วมเป\นคณะทํางานนั้น 
 (๓) เวลาที่ใช�ในการเดินทางการลงทะเบียน พักผ.อน รับประทานอาหาร 
หรือการอื่นใดที่ไม.เป\นไปเพื่อวัตถุประสงค�ของกิจกรรมนั้นๆ จะไม.นํามานับหน.วยชั่วโมงด�วย ยกเว�น
กรณี มีคําสั่ง  ให�เดินทางไปเข�าร.วมหรือปฏิบัติหน�าที่หรือดําเนินกิจกรรมต.างจังหวัด  และหรือ
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ หรือหน.วยงานที่รับผิดชอบกําหนด 
 ข�อ ๑๖    การเทียบค.าชั่วโมงกิจกรรมสําหรับนักศึกษาที่มีผลงานดีเด.น  เสียสละ  
นักศึกษาสามารถนําผลงานดังกล.าวมาเทียบค.าชั่วโมงกิจกรรม  เป\นกรณีพิเศษ  ได�แก.นักศึกษา  
ที่มีผลงานดังต.อไปนี้  
 (๑) นักศึกษาที่มีผลงานการเป\นนักศึกษาดีเด.นของมหาวิทยาลัย 
 (๒) นักศึกษาที่ได�รับการยกย.องประกาศเกียรติคุณจากองค�กรภายนอกมหาวิทยาลยั
หรือนานาชาติ 
 (๓) นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยแต.งตั้งให�ดํารงตําแหน.งประธานสภานักศึกษา นายก
องค�การนักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา กรรมการสภานักศึกษา กรรมการองค�การนักศึกษา 
กรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานหอพักมหาวิทยาลัย ประธานชมรม ประธานชุมนุม หรือ
ตําแหน.งอื่นใด ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ๑ ปCขึ้นไป 
                ทั้งนี้นักศึกษาต�องมีหลักฐาน เช.น  คําสั่งเกียรติบัตร หรือหนังสือรับรอง เป\นต�น 
เสนอต.อคณะกรรมการการเข�าร.วมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อนําไปใช�ในการพิจารณาเทียบค.า
ชั่วโมงกิจกรรม ทั้งนี้ไม.สามารถนําผลงานก.อนมีสถานะเป\นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อ
เทียบค.าชั่วโมงกิจกรรมได�  

 ข�อ ๑๗  การเทียบค.าชั่วโมงกิจกรรม  ตามข�อ  ๑๖  ให�เป\นดังนี้ 
 (๑) นักศึกษาที่ดํารงตําแหน.ง  ประธานสภานักศึกษา  นายกองค�การนักศึกษา 
นายกสโมสรนักศึกษาและมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตั้งแต. ๑ ปCขึ้นไป จะได�เทียบค.าชั่วโมง
กิจกรรม ๑๐ หน.วยชั่วโมง 
 (๒) นักศึกษาที่ดํารงตําแหน.ง กรรมการสภานักศึกษา กรรมการองค�การนักศึกษา 
กรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานหอพักมหาวิทยาลัย ประธานชมรม ประธานชุมนุม และหรือ ที่
มหาวิทยาลัยแต.งตั้งให�เป\นคณะทํางานหรือ ร.วมดําเนินโครงการ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ตั้งแต. ๑ ปC ขึ้นไปจะได�เทียบค.าชั่วโมงกิจกรรม ๕ หน.วยชั่วโมง 
 (๓) นักศึกษาที่ดําเนินกิจกรรมในฐานะผู�แทนมหาวิทยาลัย จะได�รับเทียบค.าชั่วโมง
กิจกรรมด�านใดด�านหนึ่งตามข�อ ๘ ได� ๑ กิจกรรมจํานวนไม.เกิน ๕ หน.วยชั่วโมง โดยพิจารณาจาก
กิจกรรมที่เข�าร.วม 
 (๔) นักศึกษาที่มีผลงานดีเด.นอื่น ๆ และสร�างชื่อเสียงให�มหาวิทยาลัย จะได�รับเทียบ
ค.าชั่วโมงกิจกรรม  ด�านใดด�านหนึ่งตามข�อ ๘ ได� ๑ กิจกรรมจํานวนไม.เกิน ๕ หน.วยชั่วโมง โดย
พิจารณาจากผลงาน 
 ข�อ ๑๘   การเทียบโอนค.าชั่วโมงกิจกรรม สําหรับนักศึกษาที่พ�นสภาพการเป\น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอื่น แล�วสอบหรือได�รับการคัดเลือกให�เข�าเรียนใหม.ใน
ชั้นปCที่ ๑  ไม.สามารถเทียบโอนจํานวนกิจกรรมหรือหน.วยชั่วโมงกิจกรรมได� 
 ข�อ ๑๙   หน.วยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมตามประกาศนี้ ได�แก. 
 (๑) กิจกรรมส.วนกลางมหาวิทยาลัยฯ ผู�รับผิดชอบในการประเมินผลการเข�าร.วม
กิจกรรมแต.ละครั้ง รวมทั้งการซ.อมเสริมกิจกรรมนั้น ให�กองพัฒนานักศึกษาหรือฝ&ายที่กองพัฒนา
นักศึกษามอบหมายเป\นผู�รวบรวมชื่อไว�เป\นหลักฐานในการออกใบรับรองการเข�าร.วมกิจกรรมแก.
นักศึกษาเพื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษาต.อไป 
                (๒) กิจกรรมส.วนของคณะ ผู�รับผิดชอบในการประเมินการเข�าร.วมกิจกรรมแต.ละ
ครั้ง รวมทั้งซ.อมเสริมกิจกรรมนั้น ให�คณบดีหรือผู�ที่ได�รับมอบหมายเป\นผู�รวบรวมชื่อไว�เป\น
หลักฐานส.งให�กองพัฒนานักศึกษาเพื่อดําเนินการต.อตาม  ๑๙ (๑) ต.อไป 
 
 
 



 

 

 ข�อ ๒๐   การออกใบรับรองการเข�าร.วมกิจกรรมให�ปฏิบัติ  ดังนี้ 
 (๑) นักศึกษาที่จะขอใบรับรองกิจกรรมนักศึกษาจะต�องเข�าร.วมกิจกรรมครบตาม
ประกาศนี้โดยกองพัฒนานักศึกษาเป\นหน.วยงานธุรการในการออกใบรับรองกิจกรรม  
 (๒)  หลักเกณฑ� วิธีการออกใบรับรองการเข�าร.วมกิจกรรมให�เป\นไปตามที่กอง
พัฒนานักศึกษากําหนด 
 (๓) นักศึกษาสามารถขอใบรับรองการเข�าร.วมกิจกรรม และขอรับวุฒิบัตรกิจกรรม  
ดีเยี่ยมเมื่อมีหน.วยชั่วโมงกิจกรรม ๓๐๐ ชั่วโมงขึ้นไป 
 (๔)  ให�อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได�รับมอบหมายลงนามในใบรับรองหรือ
วุฒิบัตร     
 (๕)  ค.าธรรมเนียมในการขอใบรับรองเข�าร.วมกิจกรรม ฉบับละ ๓๐ บาท  
 ข�อ ๒๑   ให�อธิการบดีเป\นผู�รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีมีปZญหาเกี่ยวกับการ
ตีความหรือปZญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ให�อธิการบดีเป\นผู�วินิจฉัยชี้ขาดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเข�าร.วมกิจกรรมนักศึกษา  
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐ เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

               
                                        (ผู�ช.วยศาสตราจารย�เล็ก  แสงมีอานุภาพ) 
                                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 
เรื่อง การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
------------------------------------------- 

 
 โดยที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล�ได�ก.อให�เกิดปZญหาด�านสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุ และ 
อาชญากรรม  ส.งผลกระทบทั้งต.อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รัฐบาลจึงได�ออก
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล� พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งมีมาตรการต.างๆ ในการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล� ลดปZญหาและผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม  เสริมสร�างสุขภาพของ
ประชาชน สร�างความตระหนักถึงพิษภัย และปzองกันเด็กและเยาวชนมิให�เข�าถึงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�โดยง.าย  กอปรกับปZจจุบันได�มีการออกกฎหมายและ   อนุบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุม
การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล�หลายฉบับเพื่อปzองกันมิให�เยาวชน โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา มิ
ให�เข�าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล�โดยง.าย รวมถึงลดปZญหาผลกระทบต.างๆ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑(๒)  แห.งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗ ประกอบ ข�อ ๙ ของคําสั่งคณะรักษาความสงบแห.งชาติที่ ๒๒/
๒๕๕๘ เรื่องมาตรการปzองกันและแก�ไขปZญหาการแข.งรถยนต�และจักรยานยนต�ในทางและการ
ควบคุมสถานประกอบการที่เปqดให�บริการในลักษณะที่คล�ายกับสถานบริการ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจึงกําหนดแนวทางและมาตรการ การควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล�ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ดังนี้ 
 ๑. ห�ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ในมหาวิทยาลัย 
 ๒.  ห�ามมิให�มีการโฆษณาหรือการสื่อสารการตลาดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ใน
มหาวิทยาลัย 
 ๓. ห�ามมิให�มีสัญลักษณ�หรือแสดงชื่อหรือแสดงเครื่องหมายของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�ในปzายประชาสัมพันธ� ปzายประกาศในงานหรือกิจกรรมต.างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
 ๔. ห�ามมิให�ผู�ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ในมหาวิทยาลัย ยกเว�นบริเวณที่จัดไว�
เป\นที่พักส.วนบุคคลหรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี หรือสาขาวิชาที่สอนการผสม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล�และได�รับอนุญาตตามกฎหมายว.าด�วยการศึกษาแห.งชาติ 



 

 

 ๕. การจัดงานเลี้ยงตามข�อ ๔ ภายในมหาวิทยาลัย ต�องได�รับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัยก.อน จัดงาน และให�ผู�รับผิดชอบดูแลเอาใจใส.ระมัดระวังมิให�มีการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล�ในลักษณะที่ไม.สมควรและไม.เหมาะสม 

 ๖. ห�ามนักศึกษาดื่มหรือมีเครื่องดืม่แอลกอฮอล� 
 
                     ประกาศ   ณ วันที่  ๑๔ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

                                                            
                                                (รองศาสตราจารย� ดร.สมเกียรตสิายธนู) 

                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
        เรื่อง  หลักเกณฑ�การลงโทษและตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา 
                                           พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                                      ------------------------ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๑  แห.งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. 
๒๕๔๗ประกอบกับความในข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว.าด�วย วินัยนักศึกษาพ.ศ.๒๕๕๓และ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)และ ข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางว.าด�วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.๒๕๕๕ ข�อ ๒๘ อธิการบดีจึงกําหนดหลักเกณฑ�การลงโทษและตัดคะแนนความประพฤติ
นักศึกษาที่กระทําผิดวินัยนักศึกษา  ดังนี้ 

 ข�อ ๑   ให�นักศึกษาแต.ละคนมีคะแนนความประพฤติ ๑๐๐ คะแนนตลอดระยะเวลาที่มี
สภาพเป\นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 ข�อ ๒  ให�คณาจารย�หรือบุคลากรที่พบเห็นนักศึกษากระทําผิด รายงานเป\นหนังสือเสนอ
ต.อคณะที่นักศึกษาสังกัด หรือกองพัฒนานักศึกษาเพื่อดําเนินการ 
 ข�อ ๓   ให�คณะกรรมการสอบสวนคณะ หรือคณะกรรมการสอบสวนซึ่งรองอธิการบดีที่
รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษาแต.งตั้งเป\นผู�สอบสวนเสนอรองอธิการบดีหรือคณบดีสั่งลงโทษหรือตัด
คะแนนความประพฤติให�เหมาะสมกับกรณีความผิด โดยแจ�งให�นักศึกษาและผู�ปกครองของ
นักศึกษาผู�นั้นด�วย 
 ข�อ ๔   เมื่อมีการตัดคะแนนความประพฤติ  ให�คณะรวบรวมการตัดคะแนนความ
ประพฤติแจ�งกองพัฒนานักศึกษาทราบเพื่อเป\นข�อมูลความประพฤติของนักศึกษาที่จะระบุใน
ใบรับรองความประพฤติต.อไป 
 ข�อ ๕ นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกว.าหนึ่งครั้งแต.รวมแล�วไม.เกิน 
๔๐ คะแนนให�คณะที่นักศึกษาสังกัดลงโทษทัณฑ�บน ถ�าเกิน  ๔๐  คะแนน  ให�มอบหมายนักศึกษาทํา
กิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 



 

 

 ข�อ ๖ นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันแล�วเกินกว.า
๕๐ คะแนน แต.ไม.เกิน ๖๐ คะแนน  ให�ลงโทษพักการศึกษามีกําหนด ๑  ภาคการศึกษาและให�
มอบหมายนักศึกษาทํากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 ข�อ ๗ นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินกว.า ๖๐ 
คะแนน  แต.ไม.เกิน ๘๐ คะแนน  ให�ลงโทษพักการศึกษามีกําหนด ๒ ภาคการศึกษา 
 ข�อ ๘ นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินกว.า ๘๐ 
คะแนน  แต.ไม.เกิน ๙๙ คะแนน  ให�ลงโทษพักการศึกษามีกําหนด ๓ ภาคการศึกษา 
 ข�อ ๙ นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันครบ ๑๐๐ 
คะแนนให�ให�ลงโทษพักการศึกษามีกําหนด ๔ ภาคการศึกษา 
 ข�อ ๑๐ กรณีคณะกรรมการสอบสวนของมหาวิทยาลัยพิจารณาลงโทษพักการเรียนให�
เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
 ข�อ ๑๑ กรณีนักศึกษากระทําความผิดวินัยนักศึกษาก.อนวันใช�ประกาศฉบับนี้ และการ
ดําเนินการทางวินัยนักศึกษายังไม.เสร็จสิ้น  ให�พิจารณาดําเนินการเฉพาะส.วนที่เป\นคุณแก.
นักศึกษา 
 ข�อ ๑๒ นักศึกษาที่ถูกลงโทษตามประกาศนี้  ให�นักศึกษาผู�นั้นมีสิทธิอุทธรณ�ได�ตาม
หลักเกณฑ�และวิธีการที่บัญญัติไว�ในข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว.าด�วยวินัยนักศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะความผิดเกณฑ�การตัดคะแนนความประพฤติ 
ความผิดประเภทไม
ร*ายแรง 

 
 

 

 

ลักษณะความผดิ เกณฑ�การตัดคะแนนความประพฤติ 
๑.  ไม.พกบัตรประจาํตัวนักศึกษาเมื่ออาจารย�หรือเจ�าหน�าที่ของ
มหาวิทยาลัยตรวจสอบ 

๕  คะแนน/ครั้ง 

๒.  ไม.สวมหมวกนิรภยัในขณะขับขีห่รือโดยสาร
รถจักรยานยนต�ภายในมหาวิทยาลัย 

๑๐  คะแนน/ครั้ง 

๓.  แต.งกายผิดระเบียบข�อบังคับของมหาวิทยาลัย เมื่อเข�าชั้น
เรียนห�องสอบ หรือติดต.อหน.วยงานราชการต.างๆ 

๑๐  คะแนน/ครั้ง 

๔.  มีภาพ สิ่งพิมพ� ภาพวาด ภาพเขยีน หรือสื่อสิ่งพิมพ�อื่นๆที่
ลามกอนาจารไว�ในครอบครอง 

๑๐  คะแนน/ครั้ง 

๕.  สูบบุหรี่  หรือกระทําผิดระเบียบการใช�อาคารสถานที่หรือ
กระทําการใดๆที่ทําให�อาคารสถานที่สกปรก 

๑๐  คะแนน/ครั้ง 

๖.  นักศึกษาไม.เชื่อฟZงคําสั่ง คําตักเตือนโดยชอบของผู�บริหาร 
อาจารย�หรือเจ�าหน�าที่  หรือแสดงกริยา อาการที่ไม.สมควรต.อ
ผู�บริหาร อาจารย�หรือเจ�าหน�าที่ 

๑๐  คะแนน/ครั้ง 

๗.  ประพฤติตนไม.เป\นสุภาพชน เช.น พดูคําหยาบ คําส.อเสียด  
ด.าทอ  เป\นต�น 

๑๐  คะแนน/ครั้ง 

๘.  ประพฤติผิดศีลธรรม  จริยธรรม  หรือวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย 

๒๐  คะแนน/ครั้ง 

๙.  ใช�ยานพาหนะในมหาวิทยาลัย  ในลักษณะที่ก.อให�เกิด
อันตรายต.อชีวิต ร.างกาย ทรัพย�สิน  

๒๐  คะแนน/ครั้ง 

๑๐.กระทําหรือยอมให�ผู�อื่นกระทําการใดๆ ซึ่งอาจทําให�เกิด
ความเสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

๒๐ คะแนน/ครั้ง 
 

๑๑. กระทําการใดๆ ที่ก.อให�เกิดความเดือดร�อนรําคาญ 
รบกวนต.อการปฏบิัติหน�าที่ของผู�บริหาร อาจารย�หรือ
เจ�าหน�าที่ หรือการทํากจิกรรมของมหาวิทยาลัย 

๒๐  คะแนน/ครั้ง 

๑๒. กล.าวคําเท็จ หรือแสดงข�อความหลักฐานอันเป\นเท็จหรือ
ปกปqดข�อความอันควรแจ�งต.อ อาจารย� หรือเจ�าหน�าที่
มหาวิทยาลัย 

๒๐  คะแนน/ครั้ง 



 

 

 

      กระทําการใด ๆ นอกเหนือจากประกาศนี้  ให�คณะกรรมการสอบสวนคณะ หรือคณะกรรมการ      
  สอบสวนซึ่งมหาวิทยาลัยแต.งตั้งเป\นผู�สอบสวนพิจารณาตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษาตามข�อ ๓ 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

 (รองศาสตราจารย� ดร.สมเกียรติ  สายธนู) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                             ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
               เรื่อง  กําหนดพฤติกรรมด*านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา  
                          มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
                             ............................................... 
 เพื่อให�การดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เป\นไปอย.างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจึงได�กําหนดพฤติกรรมด�านคุณธรรม 
จริยธรรมนักศึกษา เพื่อให�หน.วยงานต.างๆ ใช�เป\นแนวทางในการส.งเสริม สนับสนุนและพัฒนา 
การจัดกิจกรรมเรียนรู�ให�นักศึกษาดังนี้ 
 
                                   “มุ
งทําความดี  มีจิตสาธารณะ” 
 
 ทั้งนี้ตั้งแต.ปCการศึกษา ๒๕๕๗ เป\นต�นไป จึงประกาศมาให�ทราบ โดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

                                     
                         (ผู�ช.วยศาสตราจารย�เล็ก  แสงมีอานุภาพ) 
                                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
 
 

 

 

ลักษณะความผิด 
เกณฑ�การตัด
คะแนนความ

ประพฤติ 
๑๓. มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ไว�ในครอบครอง ๒๐  คะแนน/ครั้ง 
๑๔. กระทําการใดๆ โดยจงใจหรือฝ&าฝmนเป\นเหตุให�ทรัพย�สินผลประโยชน�และปกติ
สุขส.วนรวมของมหาวิทยาลัยถูกทําลายหรือเสียหาย 

๓๐  คะแนน/ครั้ง 

๑๕. จัดทําหรือมีไว�ในครอบครอง  หรือเผยแพร.ซึ่งสิ่งพิมพ�ภาพวาด สิ่งเขียน หรือ
กล.าวถ�อยคํา หรือกระทําการใดๆ อันอาจก.อให�เกิดความเสียหายต.อชื่อเสียงของ
ผู�อื่น หรือมหาวิทยาลัย 

๓๐  คะแนน/ครั้ง 



 

 

 
 
 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
เรื่อง  แนวปฏิบัติการขับขี่รถจักรยานยนต�ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
      

เพื่อให�การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต� ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และ
เพื่อเป\นการลดความสูญเสียในกลุ.มที่มีความเสี่ยงสูงต.อการบาดเจ็บ เสียชีวิต จากอุบัติเหตุที่เกิด
จากการขับขี่รถจักรยานยนต� รวมไปถึงการเสริมสร�างความตระหนักให�นักศึกษา คณาจารย� 
บุคลากรและประชาชนทั่วไป ได�ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบายความปลอดภัย 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง ได�ลงนามบันทึกข�อตกลงในการเข�าร.วมโครงการ
หน.วยงานต�นแบบสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % ร.วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริม
สุขภาพ (สสส.)คณะทํางานสนับสนุนการปzองกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) และภาคี
เครือข.ายด�านความปลอดภัยทางถนนเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมารวย     
การ�เด�นจังหวัดกรุงเทพฯ  เพื่อร.วมสร�างองค�กรต�นแบบส.งเสริมการสวมหมวกนิรภัย สร�างความ
ปลอดภัยให�กับบุคลากรในองค�กร และสร�างความปลอดภัยทางถนนของประเทศ ลดความสูญเสีย
ทั้งชีวิตและทรัพย�สินโดยเป\นองค�กรต�นแบบ ด�วยภารกิจคือ กําหนดให�สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่
ขับขี่รถจักรยานยนต�ทั้งในและนอกองค�กร เป\นนโยบายขององค�กร เพื่อสร�างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย�สินให�แก.บุคลากรอันเป\นทรัพยากรที่มีคุณค.ายิ่ง 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง จึงขอประกาศแนวปฏิบัติการขับขี่รถจักรยานยนต� 
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เพื่อให�นักศึกษา อาจารย� บุคลากร และประชาชนทั่วไปได�รับ
ทราบและถือปฏิบัติดังนี้ 

๑. ผู�ขับขี่ และผู�โดยสารต�องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เมื่อขับขี่รถจักรยานยนต� ภายใน
มหาวิทยาลัยฯ 

๒. ผู�ไม.สวมหมวกนิรภัย จะไม.อนุญาตให�นํารถจักรยานยนต�เข�ามาในมหาวิทยาลัย 
โดยเด็ดขาด 

๓. ไม.อนุญาตให�มีการขับขี่และโดยสาร เกินกว.าที่กฎหมายกําหนด ภายในมหาวิทยาลัย
โดยเด็ดขาด 

 
 
 
 
ทั้งนี้ ขอให�ทุกคนปฏิบัติตามประกาศอย.างเคร.งครัด หากผู�ไม.ปฏิบัติตามจะไม.อนุญาต

ให�ขับขี่รถจักรยานยนต�ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยเด็ดขาด เพื่อสร�างความเป\นระเบียบ 
วินัย เคารพกฎหมาย กฎจราจร เพิ่มความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ นํามาซึ่งความสูญเสียต.อชีวิต
และทรัพย�สิน  

ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๘ เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

                                               

                                   (ผู�ช.วยศาสตราจารย�เล็ก  แสงมีอานุภาพ) 
                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

                        ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
        เรื่อง  การจัดกิจกรรมต�อนรับน�องใหม.และประชุมเชียร�ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
                                                   พ.ศ. ๒๕๕๙ 

........................................ 
  ด�วยกิจกรรมต�อนรับน�องใหม.และประชุมเชียร� เป\นประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  มีปณิธานเพื่อถ.ายทอดความสัมพันธ�ของนักศึกษารุ.นพี่สู.รุ.นน�อง  
ยังผลให�เกิดความสามัคคี  มีระเบียบวินัย  ความภาคภูมิใจในสถาบัน และมีการช.วยเหลือกันฉันท�
พี่น�อง  ดังนั้น เพื่อให�ประเพณีรับน�องใหม.และประชุมเชียร�ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเป\นไป
ด�วยความเรียบร�อย ธํารงไว�ซึ่งปณิธานที่ดีงาม  อีกทั้งมีลักษณะในการจัดกิจกรรมที่สร�างสรรค�  
อบอุ.น ประทับใจและเสริมสร�างการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจึงได�กําหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมต�อนรับน�องใหม.และประชุมเชียร� ดังนี้  
 ๑. การจัดกิจกรรมต�อนรับน�องใหม.และประชุมเชียร�ต�องมุ.งเสริมสร�างกิจกรรมเชิง
สร�างสรรค�และก.อให�เกิดภาพลักษณ�เชิงบวกแก.สาธารณชน 
 ๒. การจัดกิจกรรมต�อนรับน�องใหม.และประชุมเชียร� ต�องเคารพ  สิทธิ  เสรีภาพ และ
หลักความเสมอภาค  ไม.มีความรุนแรงและห�ามล.วงละเมิดสิทธิส.วนบุคคลทั้งร.างกายหรือจิตใจไม.
ดื่มสุราและเสพสิ่งมึนเมาทุกชนิด 
 ๓. การจัดกิจกรรมต�อนรับน�องใหม.และประชุมเชียร� ต�องไม.กระทบต.อการเรียนการ
สอน 
 ๔. การจัดกิจกรรมต�อนรับน�องใหม.และประชุมเชียร�ต�องอยู.ในความรับผิดชอบ  กํากับ
ดูแลของผู�บริหาร คณาจารย� บุคลากรทุกคณะ/สาขาวิชา  และนักศึกษารุ.นพี่ รวมถึงต�องให�
คําปรึกษา ในการจัดกิจกรรมให�มีลักษณะสร�างสรรค�  ไม.ขัดต.อระเบียบมหาวิทยาลัย  กฎหมาย 
วัฒนธรรม ประเพณีและมารยาททางสังคมที่ดีงาม 
 ๕. การจัดกิจกรรมต�อนรับน�องใหม.และประชุมเชียร� ต�องจัดกิจกรรมภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเท.านั้น ห�ามจัดกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางโดย
เด็ดขาด และต�องได�รับอนุญาตให�จัดกิจกรรมก.อนทุกครั้ง 

 ๖.การจัดกิจกรรมต�อนรับน�องใหม.และประชุมเชียร�ให�จัดกิจกรรมไม.เกินเวลา ๑๘.๐๐ 
น. ของแต.ละวัน  ระหว.างเปqดภาคเรียนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และห�ามจัดกิจกรรม 
ในวันศุกร� วันเสาร�และวันอาทิตย� 
 ๗.ให�ทุกคณะ/สาขาวิชารณรงค�   ประชาสัมพันธ� เปqดเผยรูปแบบกิจกรรมเพื่อสร�าง
ความเข�าใจกับนักศึกษา บุคลากร ผู�ปกครอง และประชาชนทั่วไป ให�เข�าใจวัตถุประสงค� นโยบาย
และแนวปฏิบัติ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต.อกิจกรรมต�อนรับน�องใหม.และประชุมเชียร� ตลอดจนร.วม
ตรวจสอบการจัดกิจกรรมได� 
 ๘. ให�นักศึกษาใหม.เข�าร.วมกิจกรรมต�อนรับน�องใหม.และประชุมเชียร�ด�วยความสมัคร
ใจ รวมทั้งเปqดโอกาสให�ผู�ปกครองเข�ามาสังเกตการณ�จัดกิจกรรมได� 
 ๙. นักศึกษารุ.นพี่ที่จัดกิจกรรมต�องได�รับการคัดเลือกจากคณะ หรือสาขาวิชา และมี
การเตรียมความพร�อมพัฒนาทักษะก.อนการจัดกิจกรรม 
 ๑๐. ให�ทุกคณะ/สาขาวิชามีบทลงโทษทางวินัยอย.างเข�มงวดกับนักศึกษา รวมถึง
รับผิดชอบ   และผู�เกี่ยวข�องในการจัดกิจกรรมต�อนรับน�องใหม.และประชุมเชียร�ของนักศึกษาที่ขัด
ต.อหลักสิทธิมนุษยชน   ขั้นพื้นฐาน  หลักความเสมอภาค และกฎ ระเบียบ ข�อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
 ๑๑. ให�ทุกคณะ/สาขาวิชา องค�การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และกองพัฒนา
นักศึกษาเฝzาระวังผ.านสื่อต.างๆ เพื่อติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู� แก�ไขปZญหา และประสานงานกับ
ผู�ปกครอง 
 ๑๒. ให�ทุกคณะ/สาขาวิชา มีการประเมินผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู�การจัดกิจกรรม
ต�อนรับน�องใหม.และประชุมเชียร� มีการยกย.องชมเชยนักศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมอย.างสร�างสรรค�
ให�เป\นที่ประจักษ�ต.อสาธารณชนในโอกาสอันควร 
 ๑๓. ให�ผู�บริหารทุกระดับ  ถือเป\นหน�าที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมต�อนรับน�องใหม.และประชุมเชียร�ข�างต�นอย.างเคร.งครัด 

 
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร.งครัด 
     
ประกาศ ณ  วันที่  ๒๐  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

                                     
                                              (รองศาสตราจารย� ดร.สมเกียรติ   สายธนู) 
                                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 



 

 

 

 

     ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 ว�าด�วย การมอบเข็มบัณฑิต และเข็มเรียนดี ของมหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
.......................................................... 

          ด�วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ได�เห็นความสําคัญของบัณฑิตผู�ที่มีความเพียร ความ

มานะ อุตสาหะ  สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย จึงได�ออกข�อบังคับว�าด�วยเข็มบัณฑิต และเข็ม

เรียนดีขึ้นเพื่อเป5นขวัญกําลังใจให�แก�บัณฑิต  ในโอกาสที่สําเร็จการศึกษา  

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑)  แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.๒๕๔๗   ข�อ ๑๙ ของข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว�าด�วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย 
และเครื่องแต�งกาย นักศึกษา การใช�ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ พ.ศ.๒๕๕๓ มติ
คณะกรรมการบริหารหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน 
๒๕๕๙  จึงออกประกาศไว�ดังนี้      
 ข�อ ๑  ข�อบังคับนี้เรียกว�า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว�าด�วย การมอบเข็ม
บัณฑิต และเข็มเรียนดี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางพ.ศ. ๒๕๕๙””.”ข�อ ๒ ให�ยกเลิกประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การมอบเข็มบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ 
และให�ใช�ประกาศนี้แทน 

 ข�อ ๓ ให�ใช�ข�อบังคับนี้นับตั้งแต�วันประกาศเป5นต�นไป   
  ข�อ ๔ ในประกาศนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภฏัลาํปาง 
 “บัณฑิต” หมายถึง  ผู�ที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยั 

  ข�อ ๕ การมอบเข็มบัณฑิต มีวัตถุประสงคDเพื่อมอบให�กับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยในแต�ละปEการศึกษา 
 การมอบเข็มเรียนดี  มีวัตถุประสงคDเพื่อมอบให�กับบัณฑิตเกียตินิยมที่สําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยในแต�ละปEการศึกษา 

 ข�อ ๖ เข็มบัณฑิต มีลักษณะเป5นรูปตราสัญลักษณDมหาวิทยาลัย ทําด�วยโลหะลงยา เป5น
รูปวงรี  ขนาดกว�าง  ๒ เซนติเมตร สูง ๒.๕ เซนติเมตร  หนา ๑.๒ มิลลิเมตร ใช�ประดับ
เครื่องแบบหรือเครื่องแต�งกายตามแบบตัวอย�างแนบท�ายข�อบังคับนี้ 

 ข�อ ๗ เข็มเรียนดี มีลักษณะเป5นรูปตราสัญลักษณDมหาวิทยาลัย ทําด�วยโลหะลงยา เป5น
รูปวงรี  ขนาดกว�าง  ๕.๒ เซนติเมตร สูง ๖.๕ เซนติเมตร  หนา ๒.๕ มิลลิเมตร โลหะสีทองมอบ
ให�บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ ๑ โลหะสีเงินมอบให�บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ ๒ ตามแบบตัวอย�าง
แนบท�ายประกาศนี้ 
  ข�อ ๘ ให�อธิการบดีรักษาการให�เป5นไปตามข�อบังคับนี้ และให�มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด
ปKญหาอันเกิดจากการใช�ข�อบังคับนี้ 

 

   ประกาศ ณ วันที่  ๒๒  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

                                                      

              (รองศาสตราจารยDสมเกียรติ  สายธนู) 

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

          



 

 

 
รายละเอียดการเข�าร.วมกิจกรรมนักศึกษา ปCการศึกษา ๒๕๕๙                            
นักศึกษาทุกคนต�องผ.านกิจกรรมดงัต.อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ทั้งนี้ นักศึกษาหลักสูตร ๕ ปC ไม.ต�องเข�าร.วมกิจกรรมปZจฉิมนิเทศ ในชั้นปCที่ ๔ ให�เข�าร.วม           
ในชั้นปCที่ ๕ 

 

 
กิจกรรมหลักคณะวิทยาการจัดการ ประจําปCการศึกษา ๒๕๕๙    
นักศึกษาต�องผ.านกิจกรรมดังต.อไปนี้ 

 

 

ที่ กิจกรรม 
ชั่วโมง

กิจกรรม 

ชั้นปC 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ พิธีไหว�ครู ๓ ๓ 
 

      

๒ ปฐมนิเทศ  ๖ ๖ 
 

      

๓ วันราชภฏั ๑๔ กุมภาพันธ� ๓  ๓ 
   

๔ ปZจฉิมนิเทศ ๗    ๗ ๗ * 

๕ พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ๓   ๓ ๓ ๓  

๖ การแข.งขันกีฬา ๓ ๓ ๓ 
   

๗ กิจกรรมชมรม ๓ ๓ ๓ ๓   

๘ จิตอาสาและบําเพ็ญประโยชน� ๓ ๓ ๓ ๓ ๓  

๙ 
เตรียมความพร�อมนักศึกษาใหม.สู.รั้ว
มหาวิทยาลัย 

๑๐ ๑๐     

๑๐ ราชภัฏสร�างวินัย ใส.ใจวินัยจราจร ๓ ๓     

๑๑ 
รณรงค�ปzองกันยาเสพติดและโรคติดต.อทาง
เพศสัมพันธ� 

๓  ๓    

๑๒ เลือกตั้งผู�นํานักนักศึกษา ๑ ๑ ๑ ๑ ๑  

๑๓ งานข.วงวัฒนธรรม     ๓ ๓ ๓ ๓   

๑๔ กิจกรรมด�านส.งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม     ๓  ๓ ๓ ๓  

๑๔ 
อื่นๆ ตามประกาศหรือคําสั่งของ
มหาวิทยาลัย 

 / / / /  

รวม  ๓๕ ๒๕  ๑๖  ๑๗   ๗ 

ที่ กิจกรรมหลัก 
ชั่วโมง

กิจกรรม 

ชั้นปC 

๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ โครงการปฐมนิเทศ บายศรีสู.ขวัญน�องใหม. ๗ ๗ - - - 
๒ โครงการไหว�ครู ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 
๓ โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

แก.นักศึกษาและศิษย�เก.า 
๗ ๗ ๗ ๗ ๗ 

๔ โครงการ MANAGEMENT FAIR ๗ ๗ ๗ ๗ ๗ 
๕ โครงการถ.ายทอดภูมิปZญญาด�านศิลปะวฒันธรรม 

ประเพณีความเชื่อ และอาชีพพื้นบ�านท�องถิ่น 
๗ ๗ ๗ ๗ ๗ 

๖ โครงการปZจฉิมนิเทศและสืบชะตา ๗ - - - ๗ 
๗ โครงการรณรงค�และประกวด 

การแต.งกายถูกระเบยีบ 
๗ ๗ ๗ ๗ ๗ 

๘ โครงการการประกวดแข.งขันโครงการพฒันาศักยภาพ
นักศึกษาให�เป\นบัณฑิตที่พึงประสงค� 

๗ - ๗ ๗ ๗ 

๙ โครงการกีฬาน�องใหม.เชื่อมความสามัคคี  
MGTS….LPRU 

๗ ๗ ๗ ๗ - 

๑๐ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ..วจ...สุขภาพดีชีวีมีสุข ๓ - ๓ ๓ - 
๑๑ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา 
๗ ๗ - - - 

๑๒ อื่นๆที่ตามประกาศหรือคําสั่งของคณะ/สาขาวิชา - ๓ ๙ ๕ ๑๑ 
 รวม ๖๙ ๕๕ ๕๗ ๕๓ ๕๖ 



 

 

กิจกรรมหลักคณะวิทยาศาสตร� ประจําปCการศึกษา ๒๕๕๙                                      
นักศึกษาต�องผ.านกิจกรรมดังต.อไปนี้ 

 

หมายเหต ุ1.  * สําหรับนักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตร�บัณฑิต 
                 ** สําหรับนักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตร�บัณฑิต 
             2. นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร�บัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร� เคมี ชีววิทยา ฟqสิกส� และวิทยาศาสตร�    
                ทั่วไป ต�องเข�าร.วมกิจกรรมกับทางคณะครุศาสตร� ตามที่คุรุสภากาํหนด 

 

 

 
 
 

 

 

   กิจกรรมหลักคณะครุศาสตร� ประจําปCการศึกษา ๒๕๕๙   
   นักศึกษาต�องผ.านกิจกรรมดังต.อไปนี้ 

 

 

ที่ กิจกรรม 
ชั่วโมง

กิจกรรม 
ชั้นปC 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑ ปฐมนิเทศ ๗ ๗ - - - - 
๒ พิธีไหว�ครู คณะวิทยาศาสตร� ๓ ๓ ๓   - 
๓ งานวิทยาศาสตร�นิทัศน�ราชภฏัลําปาง ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ - 
๔ กีฬาคณะ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ - 
๕ งานยี่เป\ง ๗ ๗ ๗ ๗ ๗ - 
๖ ค.ายคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักศึกษาปC ๑ ๗ ๗ - - - - 
๗ อาชีพเสริมเพิ่มทักษะ เตรียมความพร�อมเข�าสู.

ตลาดแรงงาน 
๗    ๗* ๗** 

๘ รดน้ําดําหัว ปC�ใหม.เมือง ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ - 
๙ เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ - 

 ๑๐ อื่นๆที่ตามประกาศหรือคําสั่งของ คณะ/
สาขาวิชา 

 / / / / - 

รวม  ๕๒ ๓๘ ๓๕ ๔๒ ๗ 

ที่ กิจกรรมหลัก 
ชั่วโมง

กิจกรรม 

ชั้นปC 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ เตรียมความพร�อมนักศึกษาชั้นปCที่ ๑ (ก�าว
เข�าสู.วิชาชีพครู)  

๑๘ ๑๘ - - - - 

๒ หนองหัวหงอกบันเทิง ๗ ๗ ๗ ๗ ๗ - 

๓ ไหว�ครูคณะครุศาสตร� ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ - 

๔ กีฬาสีคณะครุศาสตร� ๗ ๗ ๗ ๗ ๗ - 

๕ อบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น ๑๔ - - - ๑๔ - 

๖ อบรมเตรียมความพร�อมนักศึกษา ก.อน
ฝsกสอน   (๕ วัน) 

๓๐ - - - ๓๐ - 

๗ อบรมลูกเสือ ๒๗ - - ๒๗ - - 

๘ กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันพ.อ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ - 

๙ อบรมเชิงปฏิบัติการ บุคลิกภาพสําหรับ
วิชาชีพครู 

๗ - ๗ - - - 

๑๐ อบรมเศรษฐกิจพอเพียง ๗ - - ๗ -  - 

๑๑ อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร�อมสู.การ
ปะกอบวิชาชีพครู 

๑๔ - - - - ๑๔ 

๑๒ ปZจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร� ๗ - - - - ๗ 

๑๓ อบรมทักษะชีวิตนักศึกษา ๑๔ ๑๔ - - - - 

๑๔ เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ - 

๑๕ 
 อื่นๆที่ตามประกาศหรือคําสั่งของ คณะ/
สาขาวิชา 

 / / / / / 

 ๕๓ ๒๘ ๕๕ ๖๕ ๒๑ 



 

 

    กิจกรรมหลักคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ประจําปCการศึกษา ๒๕๕๙                                                          
    นักศึกษาต�องผ.านกิจกรรมดังต.อไปนี้ 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ชั่วโมง

กิจกรรม 

ชั้นปC 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕* 

๑ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ๓ ๓ - - - - 
๒ การแข.งขันกีฬา “ลีลาวดี

เกมส�” 
๗ ๗ ๗ - - - 

๓ กิจกรรมไหว�ครู ๓ ๓ ๓ - - - 
๔* การอบรมคอมพวิเตอร�ฯ 

(กิจกรรมส.งเสริมให�เข�าร.วม) 
๗ - - - ๗ - 

๕* การอบรมภาษาอังกฤษ 
(กิจกรรมส.งเสริมให�เข�าร.วม) 

๗ - - - ๗ - 

๖ โครงการสานศิลป�ถิ่นมนุษย� ๗ - ๗ ๗ - - 
๗* โครงการปZจฉิมนิเทศและพบ

ผู�ประกอบการ 
๗ - - - ๗ ๗ 

๘ อื่นๆที่ตามประกาศหรือคําสั่ง
ของ คณะ/สาขาวิชา 

 ๒ ๘ ๒๘ ๑๔ ๓๖ 

รวม  ๑๕ ๒๕ ๓๕ ๓๕ ๔๓ 
 
* การเข�าร.วมกิจกรรมที่ ๔,๕ และ๗ ของนักศึกษาหลักสตูรเรียน ๕ ปC สามารถเข�าร.วมกิจกรรม
เมื่อเรียนชั้นปCที่ ๔ หรือ ๕ อย.างใดอย.างหนึ่ง 
 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมหลักคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปCการศึกษา ๒๕๕๙                                              
นักศึกษาต�องผ.านกิจกรรมดังต.อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ที่ กิจกรรมหลัก 
ชั่วโมง

กิจกรรม 
ชั้นปC 

๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

๒ ปลูกข�าวอินทรีย� ๓ ๗ ๗ ๗ ๗ 

๓ อบรมอาชีพระยะสั้น ๓ - - ๓ - 

๔ 
กีฬาเชื่อมสัมพันธ�ไมตรีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๗ ๗ ๗ ๗ ๗ 

๕ รับขวัญน�องใหม. ๗ ๗ - - - 

๖ ไหว�ครูและบายศรีสู.ขวัญ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 

๗ 
การสืบสานประเพณีทําขวัญข�าวและ
ขวัญควายใน ท�องถิ่นจังหวัดลําปาง 

๗ ๗ ๗ ๗ ๗ 

๘ 
ค.ายอาสาพัฒนาร.วมอนุรักษ�พลังงาน

และสิ่งแวดล�อม 
๗ ๗ ๗ ๗ ๗ 

๙ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู�การจัดกิจกรรมที่
สอดคล�องกับการประกันคุณภาพ 

๗ ๗ ๗ ๗ ๗ 

๑๐ สืบสานและอนุรักษ�ประเพณีท�องถิ่น ๗ ๓ ๓ ๓ ๓ 

๑๑ สานฝZนก.อนวันลา ๗ ๗ ๗ ๗ ๗ 

๑๒ อื่นๆ ตามประกาศหรือคําสั่งของคณะ  / / / / 

รวม ๕๖ ๔๙ ๕๒ ๔๙ 



 

 

   กิจกรรมหลัก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ปCการศึกษา ๒๕๕๙                                        
  นักศึกษาต�องผ.านกิจกรรมดังต.อไปนี้ 

ที่ กิจกรรมหลัก ชั้นปC 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ โครงการไหว�ครูคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  

๓ ๓ ๓ ๓ - 

๒ โครงการบายศรีสู.ขวัญ ๓ ๓ - - - 
๓ โครงการกีฬาสีคณะ ๓ ๓ ๓ - - 
๔ โครงการครอบครูช.าง ๓ ๓ ๓ ๓ - 
๕ โครงการทําบุญคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
๓ ๓ ๓ ๓ - 

๖ โครงการจิตอาสา - ๗ ๗ ๗ - 
๗ โครงการกิจกรรม 5 ส. - ๓ ๓ ๓ - 
๙ โครงการเฉลิมพระเกียรติวันพ.อ ๓ ๓ ๓  - 

๑๐ กิจกรรมเตรียมความพร�อมสู.
ตลาดแรงงาน 

- - ๗ ๗ - 

๑๑ โครงการปZจฉิมนิเทศ - - - ๗ ๗ 
๑๒ เตรียมความพร�อมงานประกันฯ  ๗ ๗  - 
๑๓ โครงการวันเทคโนโลยีไทย  ๗ ๑๔ ๑๔ - 
๑๔ โครงการระดับสาขา (๑๐ สาขา) ๓ ๓ ๓ ๓ - 
๑๕ อื่นๆ ตามประกาศหรือคําสั่งของคณะ - / / / / 
 รวม ๒๑ ๔๕ ๕๖ ๕๐ ๗ 

 

 

 

 

 

 

 

ความหมายของรหัสกิจกรรมใบรายงานผลการเข*าร
วมกิจกรรม 

 
             ประเภทของกิจกรรม 

U หมายถึง กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
M หมายถึง กิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ 
H หมายถึง กิจกรรมคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
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. ด�านส.งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
๒. ด�านวิชาการ 
๓. ด�านกีฬาหรือการส.งเสริมสุขภาพ   
๔. ด�านบําเพ็ญประโยชน�หรือรักษาสิ่งแวดล�อม   
๕. ด�านเสรมิสร�างคุณธรรมและจรยิธรรม   

 



 

 

ขั้นตอนการขอใช*สนามกีฬาและโรงยิมเนเซี่ยม 
 ๑. คณะ สํานัก สถาบัน หน.วยงาน อาจารย� และเจ�าหน�าที่ ที่มีความประสงค�จะขอ
ใช�สนามกีฬาหรือ โรงยิมเนเซี่ยม ให�ติดต.องานกีฬากองพัฒนานักศึกษา เพื่อตรวจสอบวันเวลาการ
ใช�งาน และรับแบบฟอร�มการขอใช�บริการสนามกีฬาและโรงยิมเนเซี่ยม เพื่อเสนอเรื่องผ.าน
ผู�บังคับบัญชา และนําเรื่องส.งที่กองพัฒนานักศึกษาเพื่อเสนอผู�บริหารพิจารณาอนุมัติ 
 ๒. นักศึกษา สภานักศึกษา องค�การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา หรือ ชมรมนักศึกษา 
ที่มีความประสงค�ขอใช�สนามกีฬาและโรงยิมเนเซี่ยม ให�ติดต.องานกีฬากองพัฒนานักศึกษา เพื่อ
ตรวจสอบวันเวลาการใช�งาน และรับแบบฟอร�มการขอใช�บริการสนามกีฬาและโรงยิมเนเซี่ยม 
เพื่อให�อาจารย�ที่ปรึกษา อาจารย�ผู�ควบคุมกิจกรรม หรือโครงการ เป\นผู�ดําเนินการในการขอ
อนุญาตตามข�อ ๑ 
 ๓. การยื่นเรื่อง ให�ยื่นล.วงหน�าไม.น�อยกว.า ๑๐ วันทําการ ก.อนกําหนดเริ่มใช�งาน 
และเมื่อได�รับอนุญาตให�ใช�งาน  กองพัฒนานักศึกษาจะแจ�งผู�ขออนุญาต เพื่อประสานรายละเอียด
การเข�าใช�งานต.อไป 
 
ขั้นตอนการขั้นตอน การยืม – คืน วัสดุอุปกรณ�ทั่วไป 
 ๑. ผู�ที่มีความประสงค�ใช�บริการยืมอุปกรณ�  ติดต.อประสานเจ�าหน�าที่บริหารงาน
ทั่วไปเพื่อตรวจสอบจํานวนอุปกรณ�  และรับแบบฟอร�มยืมวัสดุอุปกรณ� 
 ๒. นําแบบฟอร�มส.งที่งานบริหารงานทั่วไปกองพัฒนานักศึกษาเพื่อเสนอผู�บริหาร
พิจารณาอนุมัติโดยให�ยื่นล.วงหน�าไม.น�อยกว.า ๕ วันทําการก.อนกําหนดเริ่มใช�งานพร�อมแนบบัตร
นักศึกษา บัตรประจําตัวบุคลากร หรือบัตรประจําตัวประชาชน 
 ๓. สามารถยืมวัสดุ อุปกรณ�ได�ไม.เกินครั้งละ ๑ สัปดาห�  
 ๔. กรณีวัสดุหรืออุปกรณ�ที่ยืมสูญหายหรือชํารุดใช�งานตามปกติไม.ได� ผู�ยืมจะต�องหา
วัสดุหรืออุปกรณ�ชนิดเดียวกันมาทดแทนหรือชําระเงินตามราคาวัสดุอุปกรณ�นั้น 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการขั้นตอน การยืม – คืน วัสดุอุปกรณ�กีฬา 
 ๑. ผู�ที่มีความประสงค�ใช�บริการยืมอุปกรณ�กีฬา  ติดต.อประสานเจ�าหน�าที่กีฬาเพื่อ
ตรวจสอบจํานวนอุปกรณ�กีฬา  และรับแบบฟอร�มยืมวัสดุอุปกรณ�กีฬา 
 ๒. นําแบบฟอร�มส.งที่งานกีฬากองพัฒนานักศึกษาเพื่อเสนอผู�บริหารพิจารณาอนุมัติ
โดยให�ยื่นล.วงหน�าไม.น�อยกว.า ๕ วันทําการก.อนกําหนดเริ่มใช�งานพร�อมแนบบัตรนักศึกษา บัตร
ประจําตัวบุคลากร หรือบัตรประจําตัวประชาชน 
 ๓. สามารถยืมวัสดุ อุปกรณ�กีฬาได�ไม.เกินครั้งละ ๑ สัปดาห�  
 ๔. กรณีวัสดุหรืออุปกรณ�กีฬาที่ยืมสูญหายหรือชํารุดใช�งานตามปกติไม.ได� ผู�ยืม
จะต�องหาวัสดุหรืออุปกรณ�กีฬาชนิดเดียวกันมาทดแทนหรือชําระเงินตามราคาวัสดุอุปกรณ�กีฬา 

ขั้นตอนการขอใบรับรองการเข*าร
วมกิจกรรม 

 ๑. นักศึกษาที่จะขอใบรับรองการเข�าร.วมกิจกรรม จะต�องเข�าร.วมกิจกรรมครบตาม
ประกาศการเข�าร.วมกิจกรรมนักศึกษา โดยสามารถตรวจสอบกิจกรรมของตนเองได�ที่ 
http://www.snk.lpru.ac.th/activity/ 
 ๒. นักศึกษายื่นคําร�อง พร�อมภาพถ.ายชุดนักศึกษา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ ใบ ที่งาน
บริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา และชําระค.าธรรมเนียม ๓๐ บาท 
 ๓. นักศึกษาสามารถรับใบรับรองกิจกรรมนักศึกษา ได�ภายใน  ๕ วันทําการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขั้นตอนการขอรับบริการด*านประกันอุบัติเหตุ 

 กรณีเกิดอุบัติเหตุเข�ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือคลีนิกให�แนบเอกสารดังนี้ 
 ๑. ขอรับแบบฟอร�มเรียกร�องค.าทดแทนอุบัติเหตุนักศึกษาที่งานพยาบาล กองพัฒนา
นักศึกษา 
 ๒. กรอกแบบฟอร�มเรียกร�องค.าทดแทนอุบัติเหตุนักศึกษาให�ครบถ�วน แนบเอกสาร
ใบเสร็จ และใบรับรองแพทย�ฉบับจริง 
 ๓. รวบรวมเอกสารพร�อมแบบฟอร�มที่กรอกข�อมูลเรียบร�อยแล�วส.งให�กับเจ�าหน�าที่ 
 ๔. รอรับการตดิต.อกับเจ�าหน�าที่ 
 ๕. กรณีมารับค.าสินไหม  ให�นําสําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา หรือสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนมาแสดงทุกครั้ง   
 
กรณีเสียชีวิตให�แนบเอกสาร ดังนี้ 
 ๑. ประวัติการรักษา (OPD) 
 ๒. ใบชันสูตรพลิกศพ 
 ๓. บันทึกประจําวันเจ�าหน�าที่ตํารวจ 
 ๔. บันทึกประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ�านที่ประทับคําว.าตายของ
ผู�เสยีชีวิต 
 ๕. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ�านผู�รับผลประโยชน� 
 ๖. สําเนาใบมรณะบัตร และหนังสอืรับรองการเสียชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขอผ
อนผันการเกณฑ�ทหาร 
ขั้นตอนการยื่นเอกสารขอรับการผ.อนผันการเข�ารับราชการทหารให�แนบเอกสารดังนี้ 
 ๑. ขอรับแบบฟอร�มคําร�องขอผ.อนผันการเข�ารับราชการทหารที่กองพัฒนานักศึกษา 
 ๒. กรอกแบบฟอร�มคําร�องให�ครบถ�วน 
 ๓. แนบเอกสาร สําเนา สด.๙ สําเนา สด.๓๕ สําเนาทะเบียนบ�าน สาํเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน อย.างละ ๒ ชุด พร�อมรับรองสําเนาเอกสารทุกฉบับ 
 ๔. ลงชื่อในแฟzมลงทะเบียนขอผ.อนผันการเข�ารับราชการทหาร 
 ๕. เมื่อถึงกําหนดวันรายงานตัว ให�นักศึกษานําเอกสารตัวจริงในข�อ ๒ ยื่นแสดงตัวใน
วันเวลา สถานที่ตามหมายเลขนั้น 
 ๖. การยื่นเอกสารขอผ.อนผันการเข�ารับราชการทหาร ให�ยื่นครั้งเดียวจนจบการศึกษา 
ไม.ต�องมายื่นเอกสารซ้ําทุกปC 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(...หลังปกใน ใสเพลงมาร�ชครับ) 

                        มารDชมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

           เด�นสีธงอร�าม เขียวแดงเลือดหมูงามเป5นสง�า 
ประกาศ ชัดซึ่งศักดานานมา สถานศึกษาเลอค�า มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง มีหนทางให�เลือกหลากหลาย 

สุดแต�ความพอใจ สุดแต�ใครเลือกเดิน 

         ศักดิ์ศรีพระราชลัญจกร ที่เตือนให�เราสังวร เมื่อยามที่ต�องเผชิญ 

กับขวากหนามลําพัง เป5นพลังให�เราก�าวเดิน 

เพื่อผดุงชาติเจริญ ด�วยวิชาการ ทั้งปวง 
         วิริเยน ทุกฺขมจฺเจต ิ ถ�าหากมีความเพียร ทุกขDนั้นลุล�วง  
พุทธพจนDสอนใจ มั่นอยู�ในทรวง  จึงมิห�วงทุกขDใด ไหนจะมา  
ขุมวิชา ณ เขลางคDที่ร�มรื่น เหมือนแดนทิพยD  ชีพชื่นเพราะความเมตตา 
ความร�มเย็นเหมือนบ�านที่เราจากมา 
ฝากความหวังไว�ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
         ขอ กราบพระบาทไท� พระผู�ทรงเป5น แสงสว�าง 
*ข�า วรพุทธเจ�า เหล�าข�าบาท มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ขอตั้งปณิธานใจจะรักษาชาติ ศาสนD ไผท เทิดพระภูวไนย ยิ่งชีวัน 

(ซ้ํา *) 
 


