
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

เร่ือง การเขารวมกจิกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

........................................ 
เ พ่ือใหนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได มีโอกาสเรียนรูประสบการณนอกเหนือ           

จากการเรียนในชั้นเรียน นําไปสูคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัยและการเขารวมกิจกรรม

นักศึกษาเปนกระบวนการสําคัญในการเสริมสรางมวลประสบการณ องคความรู สงเสริมใหนักศึกษาตระหนัก

ถึงบทบาทหนาท่ีของตน รูจักการเสียสละเพ่ือประโยชนสุขของผูอ่ืนและสวนรวม อีกท้ังใหสอดคลองกับ

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ขอ ๓๐ 

กลาวคือ  ผูท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตองผานกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

และขอ ๕ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบ

กับมติคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและทนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ 

เม่ือวันท่ี ๒๗ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ จึงออกประกาศการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี           

พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

 ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องการเขารวมกิจกรรม

นักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 ขอ ๒ ประกาศท่ีขัดแยงกับประกาศนี้ใหใชประกาศนี้แทน 

 ขอ ๓  ประกาศนี้ ใหใชบังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้ งแตปการศึกษา ๒๕๖๑         

เปนตนไป 

 ขอ ๔  ในประกาศนี้  

“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

      “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

      “คณบดี”   หมายถึง คณบดีในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 “องคกรภายใน” หมายถึง สวนราชการหรือหนวยงานท่ีอยูภายใตการกํากับของมหาวิทยาลัย 

หรือ กลุมกิจกรรมนักศึกษาประเภทตางๆ ท่ีอยูในบังคับของมหาวิทยาลัย เชน องคการบริหารนักศึกษา              

สภานักศึกษา กลุมนักศึกษา สโมสรนักศึกษาชมรมหรือชุมนุม เปนตน 

 “องคกรภายนอก” หมายถึง หนวยงานภาครัฐหรือเอกชนท่ีไมอยูภายใตการกํากับของ

มหาวิทยาลัย และมิใชองคกรภายใน 



๒ 
 
 

 

      “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติของมหาวิทยาลัย            

แตไมหมายความรวมถึงนักศึกษาโครงการการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ และ นักศึกษาตางชาติตาม

โครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย     

      “กิจกรรม” หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมท่ีไมเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน ซ่ึงองคกร

ภายในหรือองคกรภายนอกจัดข้ึน 

 “ชั่วโมงกิจกรรม” หมายถึง จํานวนหนวยนับโดยเทียบจากระยะเวลาการจัดกิจกรรมท่ีนักศึกษา              

เขารวมโครงการ หรือกิจกรรมตามท่ีคณะกรรมการการเขารวมกิจกรรมนักศึกษากําหนด 

 ขอ ๕   ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการการเขารวม

กิจกรรมนักศึกษา” ประกอบดวย 

 (๑) รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย                    เปนประธาน 
 (๒) ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  เปนรองประธาน 
 (๓) รองคณบดีท่ีกํากับดูแลงานกิจการนักศึกษาทุกคณะหรือผูแทน   เปนกรรมการ 
 (๔) ประธานสภานักศึกษา   เปนกรรมการ 
 (๕) นายกองคการบริหารนักศึกษา   เปนกรรมการ  
 (๖) ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา   เปนกรรมการและ 
    เลขานุการ 

      ประธานกรรมการอาจเสนอใหแตงตั้งผูชวยเลขานุการก็ได ท้ังนี้ไมเกิน  ๒ คน  

 ขอ ๖  ใหคณะกรรมการการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา มีอํานาจและหนาท่ีดังนี้                                                                                    
 (๑) กําหนดแนวปฏิบัติเพ่ือใหการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย       

โดยจัดทําเปนประกาศของคณะกรรมการการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา 

 (๒) พิจารณากําหนดแผนกิจกรรม จากกิจกรรมท่ีจัดข้ึนโดยองคกรภายใน หรือองคกรภายนอก 

 (๓) พิจารณาจัดหมวดหมูกิจกรรมและอนุมัติชั่วโมงกิจกรรม 

 (๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

 (๕) กํากับติดตามผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 

 (๖) หนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

 ขอ ๗   ใหคณบดีเสนอชื่อคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาประจําคณะตออธิการบดี           

เพ่ือพิจารณาแตงตั้งโดยมีองคประกอบ ดังนี้ 

 (๑) รองคณบดีท่ีกํากับดูแลงานกิจการนักศึกษา         เปนประธาน  

 (๒) อาจารยผูดูแลกิจกรรมนักศึกษาของสาขาวิชา  เปนกรรมการ 

 (๓) อาจารยหรือเจาหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมาย       เปนกรรมการและ 

   เลขานุการ 
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               ขอ ๘  ใหคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาประจําคณะมีอํานาจและหนาท่ี ดังนี้ 

                (๑) รวบรวมแผนการจัดกิจกรรมของคณะ เพ่ือจัดหมวดหมูกิจกรรมใหเปนไปตามขอ ๘         

และเสนอใหคณะกรรมการการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

  (๒) พิจารณากําหนดชั่วโมงกิจกรรมในคณะและเสนอคณะกรรมการการเขารวมกิจกรรม

นักศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 (๓) กํากับติดตามผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาในคณะ 

  (๔) หนาท่ีอ่ืนๆตามท่ีคณบดีหรือคณะกรรมการการเขารวมกิจกรรมนักศึกษามอบหมาย 

 ขอ ๙  นักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมนักศึกษาท้ัง ๕ ดาน ดังนี้ 

               (๑) ดานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก กิจกรรมท่ีเสริมสรางความเขาใจในความแตกตาง

ทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ภาษา กิจกรรมท่ีเผยแพร สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน การสรางคานิยม

ท่ีถูกตองบนวิถีความเปนไทย หรือนําศาสตรความรูเฉพาะท่ีเก่ียวของกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน

มาใชโดยการทํานุบํารุง อนุรักษ สงเสริม เผยแพร สืบสาน สรางสรรค 

 (๒) ดานวิชาการ ไดแก กิจกรรมท่ีมุงเนนการสรางกระบวนการเรียนรูเชิงวิชาการดานตางๆ      

เชน การปฐมนิเทศ อบรมใหความรู สัมมนา ท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ  

 (๓) ดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ ไดแก กิจกรรมท่ีมุงเนนการสงเสริมสุขภาพกายจิตใจ      

ใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข เชน การแขงขันกีฬา กิจกรรมดานนันทนาการ การออกกําลังกายเพ่ือ

สุขภาพ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา เปนตน 

 (๔) ดานบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม ไดแก กิจกรรมท่ีสรางใหเกิดการเรียนรูสราง

จิตสํานึกในการเปนจิตสาธารณะเพ่ือสวนรวม กิจกรรมท่ีสรางใหเกิดกระบวนการการเรียนรูดานสิ่งแวดลอม 

การใชสิ่งแวดลอมอยางชาญฉลาดใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน  การพัฒนาชนบท 

การอนุรักษธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเปนตน 

                (๕) ดานเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมไดแก กิจกรรมท่ีมุงเนนการเสริมสรางจิตสํานึกดาน

คุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร ความอดทน ความซ่ือสัตย มีความเอ้ืออาทร เสียสละ สํานึกสาธารณะมีสมาธิ 

มีระเบียบวินัย มีคานิยมท่ีดี มีความรับผิดชอบตอสังคม การเปนพลเมืองท่ีดี เชน การแตงกายถูกระเบียบของ

มหาวิทยาลัย การปฏิบัติตามกฎหมายและวินัยจราจร หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด อบายมุขท้ังปวง กิจกรรม         

ทางศาสนา ฯลฯ เปนตน 

 ขอ ๑๐  นักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและของคณะ ไมนอยกวา ๑๘๐ ชั่วโมง 

การเขารวมกิจกรรมใหเปนไปตามตารางแนบทายประกาศ หรือตามท่ีคณะกรรมการการเขารวมกิจกรรม

นักศึกษากําหนดโดยมีจํานวนหนวยชั่วโมงกิจกรรมดังนี้ 
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 (๑) นักศึกษาชั้นปท่ี ๑ เขารวมกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา ๓๕ ชั่วโมง และ

กิจกรรมของคณะท่ีนักศึกษาสังกัดไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมง 

 (๒) นักศึกษาชั้นปท่ี ๒ เขารวมกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา ๒๕ ชั่วโมง และ

กิจกรรมของคณะท่ีนักศึกษาสังกัดไมนอยกวา ๒๕  ชั่วโมง 

 (๓) นักศึกษาชั้นปท่ี ๓ เขารวมกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมง และ

กิจกรรมของคณะท่ีนักศึกษาสังกัดไมนอยกวา ๓๕ ชั่วโมง 

 (๔) นักศึกษาชั้นปท่ี ๔ เขารวมกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๓ ชั่วโมง และ

กิจกรรมของคณะท่ีนักศึกษาสังกัดไมนอยกวา ๒๗ ชั่วโมง 

 นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ เขารวมกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัยในปท่ีฝกประสบการณ

วิชาชีพ ไมนอยกวา ๓ ชั่วโมง และกิจกรรมของคณะ/สาขาวิชา ที ่นักศึกษาสังกัดหรือกิจกรรมของ       

องคกรภายนอกท่ีนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพไมนอยกวา ๒๗ ชั่วโมง 

 (๕) นักศึกษาหลักสูตร ๕ ป  ในชั้นปท่ี ๕ เขารวมกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัยไมนอยกวา      

๓ ชั่วโมง  และกิจกรรมของคณะ/สาขาวิชา ท่ีนักศึกษาสังกัดหรือกิจกรรมขององคกรภายนอกท่ีนักศึกษา      

ปฏิบัติการสอน ไมนอยกวา ๒๗ ชั่วโมง 

 การเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปท่ี ๕ ใหนักศึกษาเปน

ผูรายงานผลการเขารวมกิจกรรมกับสถานศึกษา พรอมหลักฐานท่ีเชื่อถือไดมายังคณะเพ่ือเสนอตอ

คณะกรรมการการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาพิจารณาอนุมัติชั่วโมงกิจกรรม 

 (๖) นักศึกษาหลักสูตรเฉพาะไดรับการยกเวนไมตองผานกิจกรรมบังคับ แตยังคงตองมีชั่วโมง

กิจกรรมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๑๘๐ ชั่วโมง โดยใหเปนไปตามประกาศหลักสูตรเฉพาะของคณะกรรมการ

การเขารวมกิจกรรมนักศึกษา 

 ขอ ๑๑  นักศึกษาท่ีไมไดเขารวมกิจกรรมตามประกาศนี้ ใหทํากิจกรรมซอมเสริม โดยใหชี้แจง

เหตุผลและความจําเปนตอคณะกรรมการ ดังนี้ 

 (๑) กิจกรรมของมหาวิทยาลัยใหเสนอตอคณะกรรมการการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา 
 (๒) กิจกรรมของคณะ ใหเสนอตอคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาประจําคณะ 

 ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเปนผูพิจารณาอนุมัติกิจกรรมซอมเสริมและแจงใหนักศึกษา
ทราบนักศึกษาท่ีไมไดเขารวมกิจกรรมตามประกาศนี้ ใหดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ภายในสามสิบวัน กอนเปด
ภาคเรียนถัดไป หรือภายในสามสิบวัน หลังจากสิ้นสุดกิจกรรมนั้น แลวแตกรณี หากลวงเลยระยะเวลาดังกลาว   
ใหเขารวมกิจกรรมในครั้งถัดไป       
 ขอ ๑๒  ใหองคกรภายในจัดทําแผนกิจกรรมประจําปใหเปนไปตามขอ ๘ และสงแผนกิจกรรม    

ใหคณะกรรมการการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาอนุมัติแผนกิจกรรม ไมนอยกวาสามสิบวันกอนเปดภาคเรียน   

ในปการศึกษาถัดไป 
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 ในกรณีเปนโครงการ กิจกรรมเฉพาะกิจ เรงดวน หรือไดจัดกิจกรรมไปแลว และคณะกรรมการ

การเขารวมกิจกรรมนักศึกษายังมิไดอนุมัติแผนกิจกรรมใหสงรายละเอียดการจัดกิจกรรมดังกลาว         

ใหคณะกรรมการการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาพิจารณาอนุมัติชั่วโมงกิจกรรม 

 ขอ ๑๓  กิจกรรมท่ีจัดโดยองคกรภายนอกมหาวิทยาลัยตองเปนกิจกรรมท่ีองคกรภายนอก       

ขอความอนุเคราะหใหมหาวิทยาลัยสงนักศึกษาเขารวม หรือมหาวิทยาลัยเปนผูสงเขารวมกิจกรรม 

 ใหผู ท่ีไดรับมอบหมายใหดูแลการเขารวมกิจกรรมนั้น รายงานผลการเขารวมกิจกรรม        

พรอมหลักฐานท่ีเชื่อถือไดตอคณะกรรมการการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือพิจารณาอนุมัติชั่วโมงกิจกรรม 

 ขอ ๑๔  การเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาทุกครั้งใหนักศึกษานําบัตรประจําตัวนักศึกษา     

มาบันทึกขอมูลการเขารวมกิจกรรม หรือลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานหรือดวยวิธีการอ่ืนใดตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 

 ขอ ๑๕   ใหกองพัฒนานักศึกษา จัดทําระบบฐานขอมูลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 

 ขอ ๑๖   การเทียบคาชั่วโมงเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา เพ่ือพิจารณาวากิจกรรมท่ีจัดข้ึนนั้น 

มีคาหนวยชั่วโมงเทาใด โดยใชเกณฑดังตอไปนี้ 

 (๑) เทียบจํานวนหนวยชั่วโมงตามเวลาท่ีนักศึกษาผานการเขารวมกิจกรรมจริงโดยพิจารณา

จากกําหนดการของกิจกรรมนั้นๆ เปนหลัก 

 (ก) การจัดกิจกรรมครึ่งวัน เทียบไดไมเกิน ๓ หนวยชั่วโมง 

 (ข) การจัดกิจกรรมเต็มวัน เทียบไดไมเกิน ๗ หนวยชั่วโมง 

 (ค) การจัดกิจกรรมในรูปแบบของคาย หรือ การสัมมนาท่ีมีกิจกรรมชวงกลางคืนหรือกิจกรรม    

ท่ีลักษณะคลายกัน สามารถเทียบไดไมเกินวันละ  ๑๐ หนวยชั่วโมง  

  (๒) กิจกรรมท่ีนักศึกษาเขารวม จะตองเปนกิจกรรมท่ีนักศึกษาไดรวมคิดรวมดําเนินการเขารวม

ฟงบรรยาย เขารวมฝกการอบรม หรือ เขารวมเปนคณะทํางานนั้น 

 (๓) เวลาท่ีใชในการเดินทางการลงทะเบียน พักผอน รับประทานอาหาร หรือการอื่นใด

ท่ีไมเปนไปเพ่ือวัตถุประสงคของกิจกรรมนั้นๆ จะไมนํามานับหนวยชั่วโมงดวย ยกเวนกรณี มีคําสั่ง  ใหเดินทาง    

ไปเขารวม หรือปฏิบัติหนาท่ีหรือดําเนินกิจกรรมตางจังหวัด และหรือตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ หรือหนวยงาน       

ท่ีรับผิดชอบกําหนด 

 ขอ ๑๗  การเทียบคาชั่วโมงกิจกรรมสําหรับนักศึกษาท่ีมีผลงานดีเดน เสียสละ นักศึกษา

สามารถนําผลงานดังกลาวมาเทียบคาชั่วโมงกิจกรรม เปนกรณีพิเศษ ไดแกนักศึกษาท่ีมีผลงานดังตอไปนี้  

 (๑) นักศึกษาท่ีมีผลงานการเปนนักศึกษาดีเดนของมหาวิทยาลัย 

 (๒) นักศึกษาท่ีไดรับการยกยองประกาศเกียรติคุณจากองคกรภายนอกมหาวิทยาลัยหรือ

นานาชาติ 

 (๓) นักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประธานสภานักศึกษา นายกองคการ

นักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา กรรมการสภานักศึกษา กรรมการองคการนักศึกษา กรรมการสโมสรนักศึกษา 
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ประธานหอพักมหาวิทยาลัย ประธานชมรม ประธานชุมนุม หรือตําแหนงอ่ืนใด ท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

๑ ปข้ึนไป 

               ทั้งนี้นักศึกษาตองมีหลักฐาน เชน คําสั่ง เกียรติบัตร หรือหนังสือรับรอง เปนตน เสนอตอ

คณะกรรมการการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อนําไปใชในการพิจารณาเทียบคาชั่วโมงกิจกรรม ทั้งนี้     

ไมสามารถนําผลงานกอนมีสถานะเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพ่ือเทียบคาชั่วโมงกิจกรรมได  

 ขอ ๑๘  การเทียบคาชั่วโมงกิจกรรม ตามขอ ๑๖ ใหเปนดังนี้ 

 (๑) นักศึกษาท่ีดํารงตําแหนง ประธานสภานักศึกษา นายกองคการนักศึกษา นายกสโมสร

นักศึกษาคณะ และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต้ังแต ๑ ปข้ึนไป จะเทียบไดคาชั่วโมงกิจกรรม ๑๐ หนวย

ชั่วโมง 

 (๒) นักศึกษาท่ีดํารงตําแหนง กรรมการสภานักศึกษา กรรมการองคการนักศึกษา กรรมการ

สโมสรนักศึกษา ประธานหอพักมหาวิทยาลัย ประธานชมรม ประธานชุมนุม และหรือ ท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง

ใหเปนคณะทํางานหรือ รวมดําเนินโครงการ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตั้งแต ๑ ป ข้ึนไปจะเทียบไดคาชั่วโมง

กิจกรรม ๕ หนวยชั่วโมง 

 (๓) นักศึกษาท่ีดําเนินกิจกรรมในฐานะผูแทนมหาวิทยาลัย จะไดรับเทียบคาชั่วโมงกิจกรรมดานใด

ดานหนึ่งตามขอ ๘ ได ๑ กิจกรรมจํานวนไมเกิน ๕ หนวยชั่วโมง โดยพิจารณาจากกิจกรรมท่ีเขารวม 

 (๔) นักศึกษาท่ีมีผลงานดีเดนอ่ืนๆ และสรางชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัย จะเทียบไดคาชั่วโมง

กิจกรรม ดานใดดานหนึ่งตามขอ ๘ ได ๑ กิจกรรมจํานวนไมเกิน ๕ หนวยชั่วโมง โดยพิจารณาจากผลงาน 

 ขอ ๑๙  การเทียบโอนคาชั่วโมงกิจกรรม สําหรับนักศึกษาท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอ่ืน แลวสอบหรือไดรับการคัดเลือกใหเขาเรียนใหมในชั้นปท่ี ๑ สามารถเทียบ

โอนจํานวนกิจกรรมหรือหนวยชัว่โมงกิจกรรมได ยกเวนกิจกรรมปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ 

 ขอ ๒๐  หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมตามประกาศนี้ ไดแก 

 (๑) กิจกรรมสวนกลางมหาวิทยาลัยฯ ผูรับผิดชอบในการประเมินผลการเขารวมกิจกรรมแตละครั้ง

รวมท้ังการซอมเสริมกิจกรรมนั้น ใหกองพัฒนานักศึกษาหรือฝายท่ีกองพัฒนานักศึกษามอบหมาย            

เปนผูรวบรวมชื่อไวเปนหลักฐานในการออกใบรับรองการเขารวมกิจกรรมแกนักศึกษาเพ่ือขออนุมัติสําเร็จ

การศึกษาตอไป 

 (๒) กิจกรรมสวนของคณะ ผูรับผิดชอบในการประเมินการเขารวมกิจกรรมแตละครั้ง รวมทั้ง

ซอมเสริมกิจกรรมนั้น ใหคณบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูรวบรวมชื่อไวเปนหลักฐานสงใหกองพัฒนา

นักศึกษาเพ่ือดําเนินการตอตาม ๑๙ (๑) ตอไป 

 ขอ ๒๑  การออกใบรบัรองการเขารวมกิจกรรมใหปฏิบัติ ดังนี้ 

 (๑) นักศึกษาท่ีจะขอใบรับรองกิจกรรมนักศึกษาจะตองเขารวมกิจกรรมครบตามประกาศนี้โดย

กองพัฒนานักศึกษาเปนหนวยงานธุรการในการออกใบรับรองกิจกรรม  

 (๒) หลักเกณฑ วิธีการออกใบรับรองการเขารวมกิจกรรมใหเปนไปตามท่ีกองพัฒนานักศึกษา
กําหนด 
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 (๓) นักศึกษาสามารถขอใบรับรองการเขารวมกิจกรรม และขอรับวุฒิบัตรกิจกรรมดีเยี่ยม       
เม่ือมีหนวยชั่วโมงกิจกรรม ๓๐๐ ชั่วโมงข้ึนไป 
 (๔)  ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมายลงนามในใบรับรองหรือวุฒิบัตร     
 (๕)  คาธรรมเนียมในการขอใบรับรองเขารวมกิจกรรม ฉบับละ ๓๐ บาท  

 ขอ ๒๒  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีมีปญหาเก่ียวกับการตีความหรือ

ปญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเขา

รวมกิจกรรมนักศึกษา  

บทเฉพาะกาล 

 ขอ ๒๓  ผูท่ีเขาศึกษากอนประกาศนี้ประกาศใช ใหนําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

เรื่อง การเขารวมกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง     

เรื่อง การเขารวมกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ แลวแตกรณี  มาใชบังคับจนกวาผูนั้นจะ

สําเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษาแลวแตกรณี  

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี       เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

(รองศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ  สายธนู) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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