สารบัญ

หน้า
๒
๒
๒
๓
๓
๔
๕
๖
๗

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
ธงและสีประจ�ำมหาวิทยาลัย
ดอกไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัย
พระพุทธรูปและคติธรรมประจ�ำมหาวิทยาลัย
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ตราสัญลักษณ์กองพัฒนานักศึกษา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และฝ่ายงานกองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เรื่อง ก�ำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจกองพัฒนานักศึกษาฯ
ข้อบังคับ ระเบียบประกาศ ที่ส�ำคัญส�ำหรับนักศึกษา
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
๘
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วย วินัยนักศึกษา (ฉบับที่ ๒)
๑๓
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วย ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๕
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วย การยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
๒๗
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เรื่อง การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓๑
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เรื่อง แนวปฏิบัติการด�ำเนินการกรณีที่มีการฝ่าฝืนสูบบุหรี่ฯ
๓๓
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์การลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙
๓๕
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เรื่อง พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓๘
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เรื่อง แนวปฏิบัติการขับขี่รถจักรยานยนต์
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง พ.ศ. ๒๕๖๐
๓๙
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ฯ
๔๑
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วย การมอบเข็มบัณฑิตและเข็มเรียนดีฯ
๔๓
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔๕
รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
- กิจกรรมส่วนกลาง
๕๑
- คณะวิทยาการจัดการ
๕๒
- คณะวิทยาศาสตร์
๕๓
- คณะครุศาสตร์
๕๔
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๕๕
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
๕๖
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๕๗
ความหมายของรหัสกิจกรรม
๕๘
ขั้นตอนการขอใช้สนามกีฬาและโรงยิมเนเซียม
๕๙
ขั้นตอนการยืม-คืน วัสดุอุปกรณ์ทั่วไป
๕๙
ขั้นตอนการยืม-คืน วัสดุอุปกรณ์กีฬา
๕๙
ขั้นตอนการขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม
๕๙
คู่มือกิจกรรมนักศึกษา 1๖๐
ขั้นตอนการขอรับบริการด้านอุบัติเหตุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
การขอยื่นผ่อนผันทหาร
๖๐

คู่มือกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง Lampang Rajabhat University
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

ธงและสีประจ�ำมหาวิทยาลัย

สีแดงเลือดหมู และ สีเขียว หมายถึงความกล้าหาญที่จะใช้สติปัญญาและความงอกงาม            
แห่งสติปัญญา

ดอกกาสะลอง ดอกไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
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คู่มือกิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

พระพุทธพิทยาจารย์
พระพุทธรูปประจ�ำมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
คติธรรมประจ�ำมหาวิทยาลัย
วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ หมายถึง ล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล� ำ ปาง เป็ น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางจัดการศึกษาระดับ
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ�ำนวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู
- ปริญญาตรี จ�ำนวน ๑๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต, หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรศิลปบัณฑิต, หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต, หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต, หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต, หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
- ปริญญาโท ระดับปริญญาโท จ�ำนวน ๔ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ, หลักสูตร
บัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
- ปริญญาเอก จ�ำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการ, หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
โดยมี ๖ คณะได้แก่
- คณะครุศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คู่มือกิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
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กองพัฒนานักศึกษา
ตราสัญลักษณ์

ลักษณะของรูปคน ให้ความรู้สึกขยายตัว เติบโต
แสดงถึงการพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ลักษณะของมือที่รองรับและโอบล้อม แสดงถึง
การดูแลส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ลักษณะของหนังสือ แสดงถึงการพัฒนา
องค์ความรู้การศึกษา
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คู่มือกิจกรรมนักศึกษา
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ปรัชญา

เน้นคุณธรรม น�ำจิตอาสา พัฒนาบัณฑิตสู่งสังคม

วิสัยทัศน์

พัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม ตรงกับความต้องการของสังคม

พันธกิจ

๑. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์
๒. ส่งเสริมให้นักศึกษาคิดเป็น ท�ำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความรับผิดชอบ สามารถปรับตัว
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และอยู่ได้อย่างมีความสุข
๓. มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ให้สอดคล้องกับความต้องการและเกิดประโยชน์
สูงสุด

ฝ่ายงานกองพัฒนานักศึกษา

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

หมายเลขโทรศัพท์กองพัฒนานักศึกษา
โทร ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ โทรสาร ๐๕๔-๒๔๑๑๗๗

คู่มือกิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
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โทรศัพท์ภายใน

ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
งานบริหารทั่วไป
งานกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา
งานบริการ และงานสวัสดิการฯ
งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
งานพยาบาล, บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า,
ประกันอุบัติเหตุ, ผ่อนผันทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันคุณภาพการศึกษา

เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://snk.lpru.ac.th
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คู่มือกิจกรรมนักศึกษา
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๔๑๐๑
๔๑๑๒, ๔๑๑๓
๔๑๑๑ , ๔๑๑๔
๔๑๐๙
๔๑๐๓
๔๑๐๔
๔๑๐๗

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
เรื่อง ก�ำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
....................................................
เพื่อให้การด�ำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ตามกลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ ล� ำ ปาง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชถัฏล�ำปาง ได้ก�ำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ กองพัฒนานักศึกษา
ดังนี้
ปรัชญา
เน้นคุณธรรม น�ำจิตอาสา พัฒนาบัณฑิตสู่สังคม
วิสัยทัศน์
พัฒนานักศึกษา ให้มีคุณธรรม ตรงกับความต้องการของสังคม
พันธกิจ
๑. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาทีค่ รบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์
๒. ส่งเสริมให้นักศึกษา คิดเป็น ท�ำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความรับผิดชอบ สามารถปรับตัว
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี สิ้งแวดล้อม และอยู่ได้อย่างมีความสุข
๓. มี ก ารจั ด บริ ก ารแก่ นั ก ศึ ก ษาและศิ ษ ย์ เ ก่ า ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ
และเกิดประโยชน์สูงสุด
ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

คู่มือกิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
ว่าด้วย วินัยนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓
....................................................
เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เป็นนักศึกษาที่ดี มีความรับผิดชอบและเคารพ
ในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น มีความประพฤติดีปฏิบัติชอบ ธ�ำรงไว้ซึ่งเกียรติและความมีระเบียบวินัย
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๓ จึงออก
ข้อบังคับ ไว้ดังนี้
ข้ อ ๑ ข้ อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว่ า “ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล� ำ ปางว่ า ด้ ว ยวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
“ผู้บริหาร” หมายความว่า อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ�ำนวยการ
รองคณบดี รองผู้อ�ำนวยการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
“ผู้อ�ำนวยการ” หมายความว่า ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก/สถาบันในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
“อาจารย์ หมายความว่า ข้าราการพลเรือนในสถาบันการอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบัน
อุดมศึกษา ที่ท�ำหน้าที่สอนและวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบัน
อุดมศึกษา สายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ�ำนาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติให้เป็นไป
ตามข้อบังคับนี้
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หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ นักศึกษาทุกคนต้องท�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
รูปแบบ ลักษณะของบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๖ นักศึกษาต้องพกบัตรและแสดงบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาเมือ่ มาติดต่อราชการกับหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัย
หมวด ๒
วินัยและการรักษาวินัย
ข้อ ๗ นักศึกษาต้องรักษาวินยั ตามหมวดนีโ้ ดยเคร่งรัด ผูใ้ ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามต้องได้รบั โทษ
ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ข้อ ๘ นักศึกษาต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ นักศึกษาต้องเชื่อฟังค�ำสั่งและปฏิบัติตามค�ำสั่งหรือค�ำตักเตือนโดยชอบของผู้บริหาร
อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ ทั้งต้องไม่แสดงกิริยาอาการกระด้างกระเดื่อง ลบหลู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาท
กลั่นแกล้ง เหยียดหยามหรือกระท�ำการที่ไม่สมควรต่อผู้บริหาร อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่
ข้อ ๑๐ นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือค�ำสั่งของหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๑๑ นักศึกษาต้องไม่ท�ำให้เกิดความเสียหาย ท�ำลาย ท�ำให้เสื่อมค่าหรือท�ำให้ไร้ประโยชน์
ซึ่งทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือผู้อื่น
ข้อ ๑๒ นักศึกษาต้องไม่กระท�ำการใด ๆ ทีก่ อ่ ให้เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญ หรือเป็นการรบกวน
ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูบ้ ริหาร อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ หรือการท�ำกิจกรรมของหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
หรือมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๓ นักศึกษาต้องไม่กระท�ำหรือยอมให้ผอู้ นื่ กระท�ำการใด ๆ ซึง่ อาจท�ำให้เกิดความเสือ่ มเสีย
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๔ นักศึกษากระท�ำการดังต่อไปนี้ ถือว่ากระท�ำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(๑) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ท�ำร้ายร่างกายผู้อื่น หรือแสดงพฤติกรรมในลักษณะนักเลงอันธพาล
(๒) ดื่มสุรา ของมึนเมาในบริเวณมหาวิทยาลัย
(๓) ประพฤติผิดศีลธรรมอันดี กระท�ำการลามกอนาจาร หรือกระท�ำความผิดเกี่ยวกับเพศ
อันเป็นเหตุท�ำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ตนเองหรือผู้อื่นหรือมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
(๔) ประพฤติเสื่อมเสียในทางชู้สาว
(๕) ทุจริตในการสอบ
(๖) เล่นการพนันหรือสนับสนุนให้มีการพนันภายในมหาวิทยาลัย
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(๗) ลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ฉ้อโกง ข่มขู่ ขืนใจ หรือ รีดไถทรัพย์บุคคลอื่น
(๘) ให้ข้อมูลหรือข้อความเท็จ ปลอมแปลงเอกสารหรือลายมือชื่อผู้อื่น
(๙) พกพาอาวุธ หรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย
(๑๐) กระท�ำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท
(๑๑) ก่อเหตุวุ่นวายหรือยุยงส่งเสริมให้เกิดความวุ่นวายอย่างร้ายแรงให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย
(๑๒) กระท�ำความผิดอาญาโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิด
ที่ได้กระท�ำ โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ข้อ ๑๕ โทษทางวินัย มี ๕ สถาน คือ
(๑) ท�ำทัณฑ์บน
(๒) บ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย หรือสังคมตามที่มหาวิทยาลัยและนักศึกษาเห็นสมควร
(๓) พักการศึกษา
(๔) ยับยั้งการอนุมัติการส�ำเร็จการศึกษา
(๕) ให้ออก
การก�ำหนดระยะเวลาการลงโทษตาม (๒) (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตามค�ำสั่งของมหาวิทยาลัย
โทษทางวินัยตาม (๓) (๔) และ (๕) เป็นโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๖ การลงโทษนักศึกษาให้ท�ำเป็นค�ำสั่ง โดยในค�ำสั่งลงโทษให้ระบุว่านักศึกษาผู้ถูกลงโทษ
กระท�ำผิดวินัย ในกรณีใดและตามข้อใด และแจ้งเป็นหนังสือให้นักศึกษาผู้นั้นทราบ
หมวด ๓
การสอบสวน
ข้อ ๑๗ เมื่อมีการกล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยว่านักศึกษาผู้ใดกระท�ำผิดวินัยให้คณบดี
ของคณะทีน่ กั ศึกษาสังกัดด�ำเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบือ้ งต้นว่ากรณีมมี ลู ควรกล่าวหาว่านักศึกษาผูน้ นั้
กระท�ำความผิดวินยั หรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มมี ลู ให้ยตุ ธิ รรมเรือ่ ง แต่หากเห็นว่ามีมลู ควรกล่าวหาว่ากระท�ำผิด
วินัยโดยมีพยานหลักฐาน ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อด�ำเนินการทางวินัยกับนักศึกษา
ผู้นั้นต่อไป
กรณีนกั ศึกษาต่างคณะกระท�ำผิดวินยั ร่วมกัน ให้รองอธิการบดีทรี่ บั ผิดชอบงานกิจการนักศึกษา
เป็นผู้มีอ�ำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
กรณีนักศึกษาผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพต่อคณบดี หรือรองอธิการบดีที่รับผิดชอบ
งานกิจการนักศึกษาหรือ คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง จะไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการสอบสวน ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมอย่างน้อยอีกสองคน
โดยแต่งตั้ง จากผู้บริหาร อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ และให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
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ข้อ ๑๙ การด�ำเนินการสอบสวน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม การลงมติของคณะกรรมการสอบสวนให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่ง
ให้มหี นึง่ เสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึง่ เสียง
เป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๒๐ ในการสอบสวนต้องเปิดโอกาสให้นักศึกษาผู้ถูกกล่าวหารับทราบข้อกล่าวหามีโอกาส
โต้แย้ง และแสดงพยานหลักฐานอย่างเต็มที่
ก่อนการด�ำเนินการสอบสวน นักศึกษาผู้ถูกกล่าวหาอาจคัดค้านกรรมการสอบสวน โดยท�ำ
เป็นหนังสือ ถึงผู้ออกค�ำสั่ง และให้ออกค�ำสั่งเป็นผู้วินิจฉัย การวินิจฉัยถือเป็นที่สุด
ข้อ ๒๑ ในการสอบสวนปากค�ำนักศึกษาผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน ให้คณะกรรมการสอบสวน
มีอำ� นาจ ด�ำเนินการสอบสวน และจัดให้มกี ารบันทึกปากค�ำของนักศึกษาผูถ้ กู กล่าวหาหรือพยาน และให้ผนู้ นั้
ลงชื่อรับรอง บันทึกปากค�ำ
ข้อ ๒๒ เมือ่ คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เสร็จแล้ว ให้ประชุมพิจารณา
ลงมติวา่ นักศึกษาผูถ้ กู กล่าวหากระท�ำผิดวินยั หรือไม่ ถ้าเป็นความผิดวินยั ให้ระบุวา่ เป็นความผิดวินยั กรณีใด
สมควรได้รับโทษ สถานใด ให้ท�ำรายงานการสอบสวนเสนอต่อผู้ออกค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ข้ อ ๒๓ ในระหว่ า งการสอบสวน หากปรากฏว่ า นั ก ศึ ก ษาผู ้ ถู ก กล่ า วหาถึ ง แก่ ค วามตาย
หรือลาออกจาก การเป็นนักศึกษาให้ยุติเรื่อง
หมวด ๔
การสั่งลงโทษ
ข้อ ๒๔ นักศึกษาผู้ใดกระท�ำผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนมีอ�ำนาจ
ลงโทษโดยท�ำทัณฑ์บน หรือให้บ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยหรือสังคมให้เหมาะสมกับกรณีความผิด
ข้ อ ๒๕ นั ก ศึ ก ษาผู้ใ ดกระท�ำผิด วินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เสนอความเห็น ต่ออธิการบดีเพื่ออกค�ำสั่งลงโทษ
ข้อ ๒๖ เมื่อมีค�ำสั่งลงโทษนักศึกษาผู้ใดแล้ว ให้กองพัฒนานักศึกษาบันทึกกรณีความผิด
ฐานความผิด และระดับโทษที่ได้รับไว้ในทะเบียนประวัตินักศึกษา และให้เก็บเอกสารไว้ตามระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
ในกรณีทคี่ ณะเป็นผูส้ งั่ ลงโทษ ให้คณะรวบรวมค�ำสัง่ ลงโทษส่งให้กองพัฒนานักศึกษาเพือ่ ด�ำเนินการ
ตามวรรคหนึ่ง
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หมวด ๕
การอุทธรณ์
ข้อ ๒๗ นักศึกษาผู้ใดถูกลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง มีสิทธิอุทธรณ์ต่ออธิการบดีภายในสิบห้าวัน
นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั ค�ำสัง่ ลงโทษ โดยยืน่ อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อผูอ้ ำ� นวยการกองพัฒนานักศึกษาให้อธิการบดี
พิจารณาอุทธรณ์ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับอุทธรณ์
ข้อ ๒๘ นักศึกษาผู้ใดถูกลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์วินัยนักศึกษาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค�ำสั่งลงโทษ โดยให้ยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือ
ต่อผู้อ�ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
ข้อ ๒๙ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินัยนักศึกษาประกอบด้วย
อธิการบดี เป็นประธานและกรรมการอืน่ รวมจ�ำนวนไม่เกินเจ็ดคน โดยให้ผอู้ ำ� นวยการกองพัฒนานักศึกษา
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๓๐ ให้อธิการบดีหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินัยนักศึกษา พิจารณาอุทธรณ์
จากค�ำสั่งลงโทษ ค�ำร้องขออุทธรณ์ และส�ำนวนการสอบสวน เพื่อประกอบการวินิจฉัย กรณีมีความจ�ำเป็น
เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณา จะสอบสวนหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม หรือมอบให้คณะกรรมการสอบสวน
ชุดเดิมสอบสวนเพิ่มเติมแทนก็ได้
ข้อ ๓๑ ให้อธิการบดีมอี ำ� นาจสัง่ ลงโทษหรือด�ำเนินการแก้ไขค�ำสัง่ ลงโทษให้เป็นไปตามค�ำวินจิ ฉัย
ของอธิการบดีหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินัยนักศึกษาค�ำสั่งลงโทษหรือแก้ไขโทษของอธิการบดี
ให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
￼
(นายสุชาติ เมืองแก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
￼
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
ว่าด้วย วินัยนักศึกษา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙
....................................................
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วย วินัยนักศึกษา
เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เป็นนักศึกษาที่ดี มีความรับผิดชอบและเคารพในสิทธิหน้าที่
ของตนเองและผู้อื่น มีความประพฤติดีปฏิบัติชอบ ธ�ำรงไว้ซึ่งเกียรติ และความมีระเบียบเรียบวินัย
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่๙ มกราคม ๒๕๕๙ จึงออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วย วินัยนักศึกษา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วย วินัยนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ข้อ ๑๕ โทษทางวินัย มี ๕ สถาน คือ
(๑) ว่ากล่าวตักเตือน
(๒) ท�ำทัณฑ์บน
(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ
(๔) ท�ำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(๕) พักการเรียน
โทษทางวินัยตาม (๕) เป็นโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง
หลักเกณฑ์การลงโทษทางวินัยตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วย วินัยนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ข้อ ๑๖ การลงโทษนักศึกษาให้ท�ำเป็นค�ำสั่ง โดยในค�ำสั่งลงโทษให้ระบุว่านักศึกษาผู้ถูกลงโทษ
กระท�ำผิดวินัยในกรณีใดและตามข้อใด และแจ้งเป็นหนังสือให้นักศึกษาและผู้ปกครองของนักศึกษา
ผู้นั้นทราบ
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ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วย วินัยนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ข้อ ๒๔ นักศึกษาผู้ใดกระท�ำผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ผู้มีอ�ำนาจตามข้อ ๒๗ สั่งลงโทษให้เหมาะสม
กับกรณีความผิด
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วย วินัยนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ข้อ ๒๕ นักศึกษาผู้ใดกระท�ำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้มีอ�ำนาจตามข้อ ๑๗ เสนออธิการบดี
ออกค�ำสั่งลงโทษ
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผูร้ กั ษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ในกรณีทมี่ ปี ญ
ั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ค�ำชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

￼
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￼
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
ว่าด้วย ธรรมนูญนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๕
……………………………………….
เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น งานกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล� ำ ปางซึ่ ง เป็ น กิ จ กรรม
ทีเ่ สริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการ วิชาชีพ ส่งเสริมพลานามัย ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพ
ของนักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกายและจิตใจ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕
จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใช้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาภาคปกติ
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“ธรรมนูญ” หมายความว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาภาคปกติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
“องค์การนักศึกษา” หมายความว่า องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ประกอบด้วย
องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ และชมรม
“องค์การบริหารนักศึกษา” หมายความว่า องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�ำปาง
“สภานักศึกษา” หมายความว่า สภานักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
“สโมสรนักศึกษาคณะ” หมายความว่า สโมสรนักศึกษาภาคปกติของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�ำปาง
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“ชมรม” หมายความว่า กลุ่มนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางที่มีความสนใจ
ประกอบกิจกรรมร่วมกัน
“ชุมนุม” หมายความว่า กลุม่ นักศึกษาทีก่ อ่ ตัง้ ขึน้ เพือ่ ด�ำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของชุมนุม
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ให้อธิการบดี มีอ�ำนาจวินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๒
สิทธิและเสรีภาพของนักศึกษา
ข้อ ๖ นักศึกษาย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์
และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น เพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
การก�ำจัดสิทธิเสรีภาพตามวรรคหนึง่ จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่เพือ่ คุม้ ครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ
ชื่อเสียงส่วนตัวของนักศึกษา บุคคลอื่น หรือของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๗ นักศึกษาย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ทั้งนี้ โดยไม่ขัดต่อ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๘ นักศึกษาย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองขององค์การ
นักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนัน้ จะกระทบต่อเกียรติยศ ชือ่ เสียงหรือสิทธิเสรีภาพ
ของมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษา
ข้อ ๙ นักศึกษาย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค�ำชี้แจง และเหตุผลจากองค์การนักศึกษา หรือ
มหาวิทยาลัย ก่อนการอนุญาตหรือด�ำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต หรือ
ส่วนได้เสียส�ำคัญอื่นใด ที่เกี่ยวกับนักศึกษาและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาในเรื่องดังกล่าว
ข้อ ๑๐ นักศึกษาย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันโดยไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ในการเข้าร่วมกิจกรรมตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อก�ำหนดแห่งกิจกรรมนั้น
ข้อ ๑๑ นักศึกษามีสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง และออกเสียงในกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา
ตามระเบียบข้อบังคับของกิจกรรมนั้น ๆ
ข้อ ๑๒ สิทธิและเสรีภาพที่ข้อบังคับนี้รับรองไว้ ย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันต่อ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๓ นักศึกษาซึง่ ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพทีข่ อ้ บังคับนีร้ บั รองไว้สามารถยกบทบัญญัตขิ อ้ บังคับ
นี้เพื่อใช้สิทธิหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ได้
หมวด ๓
หน้าที่ของนักศึกษา
ข้ อ ๑๔ นั ก ศึ ก ษามี ห น้ า ที่ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย ์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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ข้อ ๑๕ นักศึกษามีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งองค์การบริหารนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ
นักศึกษาซึ่งไม่ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควร ภายใน ๑๕ วันก่อนหน้า หรือ
หลังจาก มีการเลือกตั้งถึงเหตุที่มิอาจใช้สิทธิเลือกตั้งได้ จะไม่มีสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นองค์การ
บริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ สภานักศึกษา และลงชือ่ ร้องเรียนถอดถอนองค์การนักศึกษา ตามที่
ข้อบังคับนี้ก�ำหนด
ความในวรรคสอง มิ ใ ห้ น� ำ มาใช้ บั ง คั บ ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาซึ่ ง ได้ ใ ช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ตามความ
ในวรรคหนึ่ง ในการเลือกตั้งในครั้งต่อไปแล้ว
ให้สภานักศึกษาเป็นผู้ด�ำเนินการจัดการเลือกตั้งองค์การบริหารนักศึกษา
ข้ อ ๑๖ นั ก ศึ ก ษามี ห น้ า ที่ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง ความสามั ค คี ชื่ อ เสี ย ง เกี ย รติ คุ ณ ของนั ก ศึ ก ษา
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๗ นักศึกษามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๘ นักศึกษามีหน้าที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการด�ำเนินกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับนโยบาย และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนักศึกษา ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๙ นักศึกษาจะต้องเป็นสมาชิกชมรม อย่างน้อย ๑ ชมรม
หมวด ๔
นโยบายและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนักศึกษา
ส่วนที่ ๑
นโยบายของกิจกรรมนักศึกษา
ข้อ ๒๐ การด�ำเนินการจัดกิจกรรมขององค์การนักศึกษา หรือการจัดกิจกรรมใดของนักศึกษา
ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย หรือประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๑ องค์การนักศึกษาหรือนักศึกษาต้องไม่ด�ำเนินกิจกรรมใดๆ ซึ่งขัดกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
ข้อ ๒๒ องค์การนักศึกษาหรือนักศึกษาต้องไม่ด�ำเนินกิจกรรมใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย
หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
ข้ อ ๒๓ องค์ ก ารนั ก ศึ ก ษาต้ อ งร่ ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย และนั ก ศึ ก ษาด� ำ เนิ น กิ จ กรรม
ซึ่งเป็นประโยชน์ แก่นักศึกษา หรือสังคมตามโอกาสอันสมควร
ข้อ ๒๔ องค์การนักศึกษาเป็นศูนย์กลางของนักศึกษา ในการติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย
การติดต่อประสานงานกับบุคคล คณะบุคคล หน่วยงานหรือสถาบันอื่นใดจากภายนอก
ส่วนที่ ๒
วัตถุประสงค์ของการด�ำเนินกิจกรรมนักศึกษา
ข้อ ๒๕ การด�ำเนินกิจกรรมของนักศึกษา มีวัตถุประสงค์ดังนี้
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(๑) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองในการใช้สิทธิเสรีภาพ และการปกครองตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) เพื่ อ ฝึ ก ฝนให้ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด กิ จ กรรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย
ของมหาวิทยาลัย
(๓) เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษาให้มีความรัก ความสามัคคีในหมู่นักศึกษา
รู้จักเสียสละอุทิศตนและบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ
(๔) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งทางวิชาการ และประสบการณ์ในวิชาชีพแก่นักศึกษา
(๕) เพื่อท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
(๖) เพื่อส่งเสริมพลานามัยและห่างไกลจากอบายมุข
(๗) เพื่อปลูกฝัง ให้นักศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(๘) เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
หมวด ๕
องค์การบริหารนักศึกษา
ข้อ ๒๖ หากองค์การบริหารนักศึกษา ไม่สามารถด�ำเนินการได้ ให้สภานักศึกษาเป็นผูด้ ำ� เนินการแทน
จนกว่าจะได้องค์การบริหารนักศึกษาใหม่
องค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ใช้อกั ษรย่อว่า “อนศ.มร.ลป.” ใช้ชอื่ ภาษา
อังกฤษว่า LampangRajabhat University Student Organization และใช้ชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า
LPRUSO
ข้อ ๒๗ คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาประกอบด้วย
(๑) นายกองค์การบริหารนักศึกษา เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองนายกองค์การบริหารนักศึกษาไม่เกิน ๕ คน เป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง
(๓) นายกสโมสรคณะแต่ละคณะ เป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง
(๔) ตัวแทนนักศึกษาจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ คน เป็นกรรมการ
คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาจะด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกสภานักศึกษาในคราวเดียวกัน
มิได้
ข้อ ๒๘ นายกองค์การบริหารนักศึกษามาจากการเลือกตั้งโดยตรงและลับ
กรณีมีผู้สมัครเพียง ๑ คน ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต�่ำกว่าร้อยละ ๒๐ ของจ�ำนวนนักศึกษา
ที่มีสิทธิ เลือกตั้ง
ข้อ ๒๙ รองนายกองค์การบริหารนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษา มาจากการเสนอชื่อของนายก
องค์การบริหารนักศึกษา
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ข้อ ๓๐ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
(๑) เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
(๒) ก�ำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ณ วันที่มีการเลือกตั้ง
ข้อ ๓๑ นักศึกษาผู้มีลักษณะดังข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้าม
มิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
(๑) ถูกสั่งพักการเรียน
(๒) สิ้นสภาพการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๒ นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การ
บริหารนักศึกษา
(๑) เป็นนักศึกษาซึ่งก�ำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
(๒) ต้องมีผลการเรียน เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า ๒.๓๐
(๓) เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ข้อ ๓๓ นักศึกษาผู้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นนายก องค์การบริหารนักศึกษา
(๑) เป็นบุคคลผู้มีความประพฤติไม่เหมาะสม
(๒) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามข้อ ๓๑
(๓) เคยถู ก ปลดออกหรื อ ให้ อ อกจากองค์ ก ารบริ ห ารนั ก ศึ ก ษาหรื อ สโมสรนั ก ศึ ก ษาคณะ
หรือหน่วยงานอื่น ของมหาวิทยาลัย เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท�ำการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๔) เคยถูกสภานักศึกษาหรือนักศึกษาเข้าชื่อถอดถอนจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของนักศึกษา
ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ยื่นถอดถอนออกจากต�ำแหน่ง
(๕) เป็นสมาชิกสภานักศึกษา
(๖) เป็นสมาชิกสโมสรนักศึกษาคณะ
(๗) เป็นผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามข้อ ๑๕
ข้อ ๓๔ วาระของนายกองค์การบริหารนักศึกษามีก�ำหนดคราวละ ๑ ปีการศึกษา การเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารนักศึกษาครั้งต่อไป ให้เลือกตั้งในภาคเรียนที่ ๒ ก่อนที่องค์การบริหารนักศึกษา
จะหมดวาระ
ข้อ ๓๕ วาระของรองนายก และ คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา สิ้นสุดตามวาระ
ของนายกองค์การบริหารนักศึกษา
การสิ้นสุดของนายกองค์การบริหารนักศึกษา
(๑) ออกตามวาระขององค์การบริหารนักศึกษา
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
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(๔) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓๒
(๕) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓๓
(๖) นักศึกษาที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ลงชื่อถอดถอน
(๗) ในกรณีที่ไม่แถลงนโยบายต่อสภานักศึกษาภายในก�ำหนด ตามข้อ ๓๖(๑)
ข้อ ๓๖ คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษามีอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ก�ำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานขององค์การบริหารนักศึกษา ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย ของมหาวิทยาลัยและรัฐบาล ทัง้ นีใ้ ห้องค์การบริหารนักศึกษาแถลงนโยบายต่อสภานักศึกษาภายใน
๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง
(๒) วางแผนและจัดท�ำโครงการกิจกรรมต่างๆ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และกองพัฒนานักศึกษาและสภานักศึกษา ทุกครั้ง
(๓) บริหารงานและด�ำเนินงานกิจกรรมขององค์การบริหารนักศึกษา ทีไ่ ด้แถลงต่อสภานักศึกษา
(๔) บริหารงานและด�ำเนินงานกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
(๕) ดูแลให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานของชมรม หรือประสานงานกิจกรรมระหว่างสโมสรคณะ
(๖) แต่งตั้งนักศึกษาเป็นคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่คณะกรรมการองค์การ
บริหารนักศึกษามอบหมาย
(๗) ด� ำ เนิ น การเบิ ก จ่ า ยเงิ น กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาไปใช้ ใ นกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ
จากมหาวิทยาลัยทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
(๘) ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมต่อสภานักศึกษาและมหาวิทยาลัย
(๙) เสนอโครงการต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือจากโครงการตลอดปีการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างน้อย ๑๕ วัน ก่อนด�ำเนินการ
(๑๐) เป็นศูนย์กลางสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษา อาจารย์
และบุคลากร ในมหาวิทยาลัย
(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่รักษาการต่อไปจนกว่าจะได้มอบหมายงานต่อคณะกรรมการองค์การ
บริหารนักศึกษา ชุดใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หมวด ๖
สภานักศึกษา
ข้อ ๓๗ ให้อธิการบดีแต่งตั้งสภานักศึกษาประกอบด้วย
(๑) ประธานสภานักศึกษา
(๒) รองประธานสภานักศึกษา จ�ำนวนไม่เกิน ๕ คน
(๓) สมาชิกสภานักศึกษา
สมาชิกสภานักศึกษามาจากการสรรหาของสโมสรนักศึกษาคณะแต่ละคณะจ�ำนวน ๒ คน
กรณีคณะใด มีจำ� นวนนักศึกษาเกินกว่า ๕๐๐ คน ให้เพิม่ สมาชิกสภานักศึกษาตามสัดส่วนของนักศึกษา ๕๐๐ คน
ต่อสมาชิกสภานักศึกษา ๑ คน
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รองประธานสภานักศึกษา ได้มาจากการเสนอชื่อของประธานสภานักศึกษา
ประธานสภานักศึกษา ได้มาจากสมาชิกสภานักศึกษาเลือกกันเอง
ในกรณีที่ต�ำแหน่งสมาชิกสภานักศึกษาว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ และยังมิได้มีการสรรหาสมาชิก
สภานักศึกษาขึ้นแทนต�ำแหน่งที่ว่าง ให้สมาชิกสภานักศึกษาที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
ตามข้อ ๓๙
ข้อ ๓๘ ผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกสภานักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
(๒) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต�่ำกว่า ๒.๐๐
(๓) ไม่เป็นบุคคลผู้ถูกเพิกถอนสิทธิตามข้อ ๑๕
ข้อ ๓๙ วาระของสมาชิกสภานักศึกษามีก�ำหนดคราวละ ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ข้อ ๔๐ เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้สมาชิกสภานักศึกษาที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
อยูใ่ นวันที่ วาระของสภานักศึกษาสิน้ สุดลง ท�ำหน้าทีต่ อ่ ไปจนกว่าสมาชิกสภานักศึกษาทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่
จะเข้ารับหน้าที่
ข้อ ๔๑ สมาชิกสภานักศึกษาสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ออกตามวาระของสภานักศึกษา
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓๒
(๕) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓๓
ข้อ ๔๒ เมือ่ ต�ำแหน่งสมาชิกสภานักศึกษาว่างลงเพราะเหตุอนื่ ใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ของสภานักศึกษา ให้มีการสรรหาสมาชิกสภานักศึกษาขึ้นแทนภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ต�ำแหน่งนั้น
ว่างลง เว้นแต่ วาระของสภานักศึกษาเหลือไม่ถึง ๖๐ วัน
สมาชิกสภานักศึกษาผู้เข้ามาแทนนั้นให้อยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระของสภานักศึกษาที่เหลืออยู่
ข้อ ๔๓ สภานักศึกษามีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานกิจกรรมขององค์การบริหารนักศึกษา คณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาคณะ และชมรม
(๒) ร่วมพิจารณาเห็นชอบงบประมาณ โครงการ กิจกรรมขององค์การบริหารนักศึกษา สโมสร
นักศึกษาคณะ และชมรม
(๓) เสนอความคิดเห็นในการด�ำเนินกิจกรรมต่อองค์การบริหารนักศึกษา คณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาคณะ และชมรม
(๔) เปิดอภิปรายเพื่อซักถามข้อข้องใจเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะกรรมการขององค์การ
บริหารนักศึกษา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ และคณะกรรมการชมรม การลงมติต้องมีคะแนน
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เสียงจากสมาชิกไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของที่ประชุม
(๕) เสนอแนะ ควบคุมดูแลความประพฤติ วินัยนักศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา
(๖) เสนอรายชื่ อ คณะกรรมการสภานั ก ศึ ก ษา จากสมาชิ ก สภานั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ปฏิ บั ติ
หน้าที่ตามความจ�ำเป็น อันจะเป็นประโยชน์ต่องานสภานักศึกษา
(๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบข้อบังคับขององค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา
สโมสรนักศึกษาคณะ และชมรม ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับนี้ และต้องได้รับความเห็น
ชอบจากสภานักศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกทั้งหมด และน�ำเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อประกาศ
ใช้ต่อไป
(๘) ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารงานของคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
(๙) รั ก ษาความสามั ค คี แ ละส่ ง เสริ ม สั ม พั น ธภาพระหว่ า ง นั ก ศึ ก ษา อาจารย์ บุ ค ลากร
และเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัย
(๑๐) รับเรื่องราวร้องทุกข์จากนักศึกษา เพื่อน�ำเสนอต่อมหาวิทยาลัย
หมวด ๗
การด�ำเนินงานและการประชุมขององค์การนักศึกษา
ข้อ ๔๔ คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษาย่อมเป็นตัวแทน
ของนักศึกษา และมหาวิทยาลัย ทั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ข้อ ๔๕ นายกองค์การบริหารนักศึกษา หรือประธานสภานักศึกษา มีอำ� นาจหน้าทีด่ ำ� เนินกิจการ
ขององค์การบริหารนักศึกษา หรือของสภานักศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับ
รองนายกองค์การบริหารนักศึกษา หรือรองประธานสภานักศึกษามีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่
นายกองค์การบริหารนักศึกษา หรือประธานสภานักศึกษามอบหมาย
กรณี ที่ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารนั ก ศึ ก ษา หรื อ ประธานสภานั ก ศึ ก ษาไม่ อ ยู ่ ห รื อ ไม่ ส ามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหารนักศึกษา หรือรองประธานสภานักศึกษาปฏิบัติหน้าที่แทน
ข้อ ๔๖ เมื่อประธานสภานักศึกษาและรองประธานสภานักศึกษาไม่อยู่หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่
ในที่ประชุม ให้สมาชิกสภานักศึกษาเลือกสมาชิกคนหนึ่งเป็นประธานในคราวประชุมนั้น
ข้อ ๔๗ การประชุมองค์การบริหารนักศึกษาหรือการประชุมสภานักศึกษาต้องมีสมาชิก
เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกขององค์การบริหารนักศึกษาหรือสภานักศึกษา
จึงถือว่าครบองค์ประชุม
ข้อ ๔๘ การลงมติให้ถือเอาเสียงข้างมากของจ�ำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม
สมาชิกคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งเสียงในการออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
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ข้อ ๔๙การประชุมของคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษามี ๒ ประเภท คือ การประชุม
สมัยสามัญ และสมัยวิสามัญ การประชุมสมัยสามัญก�ำหนดให้มีการประชุมปีการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง
(๑) การประชุมเป็นการประชุมโดยเปิดเผย แต่การประชุมลับจะต้องมีเสียงรับรองอย่างน้อย
๒ ใน ๓ ขององค์ประชุม
(๒) การประชุมสมัยสามัญต้องแจ้งให้สมาชิกองค์การบริหารนักศึกษาทราบล่วงหน้าอย่างน้อย๑๕
วัน การประชุมสมัยวิสามัญต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน
หมวด ๘
สโมสรนักศึกษาคณะ
ข้อ ๕๐ สโมสรนักศึกษาคณะเป็นศูนย์กลางการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาคณะนั้นๆ
ให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ทสี่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การนักศึกษาและนโยบายของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕๑ ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ ประกอบด้วย
(๑) นายกสโมสรนักศึกษาคณะ ซึ่งได้รับเลือกโดยตรงจากนักศึกษาของคณะนั้น ๆ
(๒) กรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ ได้จากการเสนอชื่อของนายกสโมสรนักศึกษาคณะนั้น ๆ
ข้อ ๕๒ อ�ำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ
(๑) จัดท�ำโครงการและงบประมาณเสนอต่อคณะ เพือ่ พิจารณาจัดรวมเป็นแผนงาน งาน โครงการ
ของคณะ
(๒) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะและองค์การบริหารนักศึกษามอบหมาย
(๓) รายงานผลการด�ำเนินงานตาม (๑) และ (๒) เสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ อย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง
ข้อ ๕๓ การประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะให้น�ำความในข้อ ๔๖ ถึงข้อ ๔๙ มาใช้
โดยอนุโลม
ข้อ ๕๔ ให้น�ำความข้อ ๓๐ มาใช้ในการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะโดยอนุโลม
ข้อ ๕๕ ให้นำ� ความข้อ ๓๒และข้อ ๓๓ มาบังคับใช้แก่ผมู้ สี ทิ ธิรบั เลือกตัง้ เป็นนายกสโมสรนักศึกษา
คณะ โดยอนุโลม
ผูม้ สี ทิ ธิรบั เลือกตัง้ เป็นนายกสโมสรนักศึกษาคณะตามวรรคแรก ต้องไม่เป็นสมาชิกสภานักศึกษา
หมวด ๙
ชุมนุม
ข้อ ๕๖ นักศึกษาซึง่ มีความสนใจในการท�ำกิจกรรมร่วมกัน อาจรวมกันจัดตัง้ ชุมนุมเพือ่ ด�ำเนินงาน
จัดท�ำกิจกรรมตามวัตถุประสงค์และมีสิทธิบริหารชุมนุมโดยอิสระ โดยไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕๗ มหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติการจัดตั้งชุมนุม โดยการเสนอขององค์การบริหารนักศึกษา
และกองพัฒนานักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(๑) มีรายชื่อสมาชิกตั้งแต่ ๒๐ คนขึ้นไปเข้าชื่อกันขอจัดตั้ง
(๒) มีวัตถุประสงค์ของชุมนุม
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(๓) มีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย ๑ คน
ข้อ ๕๘ ชุมนุมมีอ�ำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ด�ำเนินกิจกรรมของชุมนุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย
(๒) รายงานการปฏิบตั งิ านตามโครงการของชุมนุมต่อองค์การบริหารนักศึกษา และมหาวิทยาลัย
(๓) เสนอระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ของชุ ม นุ ม โดยความเห็ น ชอบขององค์ ก ารบริ ห ารนั ก ศึ ก ษา
และกองพัฒนานักศึกษา
ข้อ ๕๙ ชุมนุมทีต่ งั้ ขึน้ ต้องตอบสนองความสนใจของสมาชิกและส่งเสริมทางด้านกิจกรรมวิชาการ
กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิง่ แวดล้อม กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
ข้อ ๖๐ การด�ำเนินกิจกรรมของชุมนุมทุกครั้งต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย โดยความเห็น
ชอบ จากอาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
ข้อ ๖๑ ชุมนุมสิ้นสภาพเมื่อ
(๑) จ�ำนวนสมาชิกไม่เป็นไปตามข้อ ๕๗(๑)
(๒) เมื่อชุมนุมไม่ท�ำหน้าที่ตามข้อ ๕๘
(๓) เมื่อสมาชิกชุมนุมเห็นสมควรให้สิ้นสภาพและ หรือมหาวิทยาลัยประกาศให้ชุมนุมสิ้นสภาพ
โดยการเสนอขององค์การบริหารนักศึกษา
หมวด ๑๐
ชมรม
ข้อ ๖๒ นักศึกษาซึง่ มีความสนใจในการท�ำกิจกรรมร่วมกัน อาจรวมกันจัดตัง้ ชมรมเพือ่ ด�ำเนินงาน
จัดท�ำกิจกรรมตามวัตถุประสงค์และมีสิทธิบริหารชมรมโดยอิสระ โดยไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๖๓ มหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติการจัดตั้งชมรม โดยการเสนอขององค์การบริหารนักศึกษา
และกองพัฒนานักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(๑) มีรายชื่อสมาชิกตั้งแต่ ๕๐ คนขึ้นไปเข้าชื่อกันและประกอบด้วยนักศึกษาคณะต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัยจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คณะขอจัดตั้ง และชมรมจะต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน
(๒) มีวัตถุประสงค์ของชมรม
(๓) มีการน�ำเสนอแผนงาน งาน โครงการ ต่อองค์การบริหารนักศึกษาทุกปีการศึกษา
(๔) มีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย ๑ คน
ข้อ ๖๔ ชมรมมีอ�ำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ด�ำเนินกิจกรรมของชมรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย
(๒) รายงานการปฏิบตั งิ านตามโครงการของชมรมต่อองค์การบริหารนักศึกษา และมหาวิทยาลัย
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(๓) เสนอระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ของชมรมโดยความเห็ น ชอบขององค์ ก ารบริ ห ารนั ก ศึ ก ษา
และกองพัฒนานักศึกษา
ข้อ ๖๕ ชมรมทีต่ งั้ ขึน้ ต้องตอบสนองความสนใจของสมาชิกและส่งเสริมทางด้านกิจกรรมวิชาการ
กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิง่ แวดล้อม กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
ข้อ ๖๖ การด�ำเนินกิจกรรมของชมรมทุกครัง้ ต้องได้รบั อนุญาตจากมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
ข้อ ๖๗ ชมรมสิ้นสภาพเมื่อ
(๑) จ�ำนวนสมาชิกไม่เป็นไปตามข้อ ๖๓(๑)
(๒) เมื่อชมรมไม่ท�ำหน้าที่ตามข้อ ๖๔
(๓) เมื่อสมาชิกชมรมเห็นสมควรให้สิ้นสภาพและ หรือมหาวิทยาลัยประกาศให้ชมรมสิ้นสภาพ
โดยการเสนอขององค์การบริหารนักศึกษา
หมวด ๑๑
งบประมาณ
ข้อ ๖๘ งบประมาณในการด�ำเนินงานขององค์การบริหารนักศึกษาตามข้อบังคับนี้ ได้มาจาก
(๑) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
(๒) เงินอุดหนุนพิเศษจากมหาวิทยาลัย
(๓) เงินรายได้อื่นๆ
ข้อ ๖๙ การน�ำเสนอแผนงาน งาน โครงการ งบประมาณเป็นบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหาร
นักศึกษา โดยความเห็นชอบของกองพัฒนานักศึกษาเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
หมวด ๑๒
อาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อ ๗๐ อาจารย์ที่ปรึกษาองค์การบริหารนักศึกษา ได้แก่
(๑) อาจารย์ที่ปรึกษาโดยต�ำแหน่งคือคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและท�ำนุบ�ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาที่องค์การบริหารนักศึกษาเสนอชื่อจ�ำนวนไม่เกินกว่าจ�ำนวนอาจารย์
ที่ปรึกษาโดยต�ำแหน่งให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศึกษาเป็นประธานคณะอาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อ ๗๑ อาจารย์ที่ปรึกษาตามข้อ ๗๐(๒) พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระของคณะกรรมการ
องค์การบริหารนักศึกษา
ข้อ ๗๒ การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสภานักศึกษา ให้น�ำความข้อ ๗๐ และข้อ ๗๑ มาใช้
โดยอนุโลม
ข้อ ๗๓ อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะ ได้แก่
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(๑) อาจารย์ที่ปรึกษาโดยต�ำแหน่ง คือ คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและท�ำนุบ�ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะ
(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งสโมสรนักศึกษาคณะเสนอชื่อจ�ำนวนไม่เกินกว่าจ�ำนวนที่ปรึกษา
โดยต�ำแหน่ง
ข้อ ๗๔ อาจารย์ที่ปรึกษาตามข้อ ๗๓(๒) พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระของคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาคณะ
ข้อ ๗๕ ให้องค์การนักศึกษาเข้าขอค�ำปรึกษาจากอาจารย์ทปี่ รึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครัง้
หมวด ๑๓
การแก้ไขเพิ่มเติมธรรมนูญนักศึกษา
ข้อ ๗๖ การเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนักศึกษานี้ กระท�ำได้โดย
(๑) สมาชิกองค์การบริหารนักศึกษาจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจ�ำนวนสมาชิกองค์การ
บริหารนักศึกษาเข้าชื่อเสนอญัตติ หรือ
(๒) สมาชิกสภานักศึกษาจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกเข้าชื่อเสนอญัตติ หรือ
(๓) นักศึกษาจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน เข้าชื่อเสนอญัตติ
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
￼
(นายสุชาติ เมืองแก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
ว่าด้วย การยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๗
-----------------------------เพื่อปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วย การยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษา
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางในการประชุม ครั้งที่๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗
จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วยการยกเว้นค่าบ�ำรุง
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางว่าด้วยการยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ก�ำลังศึกษาในภาคปกติหรือภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย
“นักกีฬา” หมายความว่า นักศึกษาที่เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
“ค่าบ�ำรุงการศึกษา” หมายความว่า เงินที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาเหมาจ่าย
เป็นรายภาคการศึกษาเพือ่ เป็นค่าบ�ำรุงมหาวิทยาลัย ค่าลงทะเบียนรายวิชา ค่าบ�ำรุงหอสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ค่าบ�ำรุงกีฬา ค่ากิจกรรมนักศึกษา ค่าธรรมเนียมทั่วไป หรือค่าธรรมเนียมพิเศษฝึกทักษะ
ประสบการณ์วิชาชีพและอื่นๆ และให้หมายรวมถึงค่าบ�ำรุงการศึกษาภาคพิเศษ
“ระดับภาค” หมายความว่า ภาคของประเทศไทยที่ก�ำหนดตามคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ หรือกลุ่มจังหวัดที่ได้ด�ำเนินการจัดการแข่งขันขึ้นมา
“นานาชาติ” หมายความว่าประเทศอย่างน้อย๕ประเทศรวมทั้งประเทศไทย
ข้อ ๕ นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการพิจารณายกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษาตามระเบียบนี้ได้แก่
(๑) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีเด่น หรือ
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การศึกษา

(๒) เป็นนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น หรือ
(๓) นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยตามโครงการนักกีฬาดีเด่น หรือ
(๔) นักศึกษาทีค่ ณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ได้รบั การยกเว้นค่าบ�ำรุง

ข้อ ๖ หลักเกณฑ์การพิจารณาการยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ ที่มีผลการเรียนดีเด่น
(๑) มีความประพฤติดีและปฏิบัติตามกฎระเบียบมหาวิทยาลัย
(๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต�่ำกว่า ๓.๖๐
(๓) ให้ได้รับการยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษาภาคการศึกษาถัดไป
ข้อ ๗ หลักเกณฑ์การพิจารณายกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษาของนักศึกษามีผลงานดีเด่น
(ก) ด้านกีฬา ต้องเป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๒.๒๕
และมีผลงานชนะการแข่งขัน ดังนี้
(๑) ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ให้ได้รับการยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษา ๑ ภาคการศึกษาถัดไป
(๒) ได้รบั เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาระดับเขต ให้ได้รบั การยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษา
๑ ภาคการศึกษาถัดไป
(๓) ได้รับเหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ให้ได้รับการยกเว้นค่าบ�ำรุง
การศึกษา ๑ ภาคการศึกษาถัดไป
(๔) ได้รบั เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ให้ได้รบั การยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษา
๒ ภาคการศึกษาถัดไป
(๕) ได้รบั เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ให้ได้รบั การยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษา
๔ ภาคการศึกษาถัดไป
(๖) ได้รบั เหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ให้ได้รบั การยกเว้นค่าบ�ำรุง
การศึกษา ๒ ภาคการศึกษาถัดไป
(๗) ได้รับเหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ให้ได้รับการยกเว้นค่าบ�ำรุง
การศึกษา ๔ ภาคการศึกษาถัดไป
(๘) ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ให้ได้รับการยกเว้นค่าบ�ำรุง
การศึกษาทุกภาคการศึกษาถัดไป
กรณีได้รางวัลมากกว่าหนึ่งรางวัลในคราวเดียวกันให้พิจารณาให้ได้รับการยกเว้นรางวัลสูงสุด
เพียงรางวัลเดียว
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(ข) ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ด้านศิลปกรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านบ�ำเพ็ญประโยชน์หรือ
อาสาพัฒนาด้านส่งเสริมประชาธิปไตย ต้องเป็นนักศึกษาภาคปกติที่มีความประพฤติดีและมีผลงานดีเด่น
(๑) ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับภาคให้ได้รับการยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษา
๑ ภาคการศึกษาถัดไป
(๒) ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันระดับชาติอนั ดับ ๑ ให้ได้รบั การยกเว้นค่าบ�ำรุง
การศึกษา ๒ภาคการศึกษาถัดไป
(๓) ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับชาติให้ได้รับการยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษา
๓ ภาคการศึกษาถัดไป
(๔) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันระดับนานาชาติอันดับ ๑ ให้ได้รับการยกเว้น
ค่าบ�ำรุงการศึกษา ๔ ภาคการศึกษาถัดไป
(๕) ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับนานาชาติ ให้ได้รับการยกเว้นค่าบ�ำรุง
การศึกษาทุกภาคการศึกษาถัดไป
ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การพิจารณายกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษาของผูส้ มัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ตามโครงการนักกีฬาดีเด่นให้เป็นไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดมีดังนี้
(๑) การแข่งขันกีฬาระดับเขตการศึกษา
(๒) การแข่งขันกีฬาระดับเขตหรือภาค
(๓) การแข่งขันกีฬาเยาวชนหรือกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย
(๔) การแข่งขันนักเรียนอาเซียนหรือกีฬาเยาวชนเอเชีย
(๕) การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
(๖) เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย
(๗) การแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์
(๘) การแข่งขันกีฬาซีเกมส์
(๙) การแข่งขันกีฬาเอเซียนเกมส์
(๑๐) การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก
(๑๑) การแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์
(๑๒) การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์
ให้คณะกรรมการที่ดูแลงานกิจการนักศึกษาเป็นผู้พิจารณาด�ำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
การพิจารณายกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษาตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๙ นักศึกษาทีเ่ ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยตามโครงการนักกีฬาดีเด่น จะต้องท�ำสัญญาเพือ่ ขอรับ
การยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษาตามแบบที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
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ข้อ ๑๐ มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกการยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษาของนักศึกษาที่เข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยตามโครงการนักกีฬาดีเด่นในกรณีนักศึกษากระท�ำความผิดและก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย
แก่ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยซึ่งหมายรวมถึงการไม่เข้าร่วมการฝึกซ้อมไม่เก็บตัวนักกีฬาและไม่เดินทางเข้าร่วม
การแข่งขัน ตามทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนดหรือเข้าร่วมการแข่งขันโดยไม่เต็มความสามารถหรือเดินทางกลับโดย
ไม่ได้รับอนุญาต โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือในกรณีที่ในปีการศึกษานั้นนักศึกษาไม่มีผลงานด้านกีฬา
โดยไม่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬา ดังต่อไปนี้
(๑) การแข่งขันกีฬาระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
(๒) การแข่งขันกีฬาระดับมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(๓) การแข่งขันกีฬาเยาวชนหรือกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย
(๔) การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
(๕) การแข่งขันกีฬานักเรียนอาเซียนหรือกีฬาเยาวชนเอเชีย
(๖) การแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์
(๗) การแข่งขันกีฬาซีเกมส์
(๘) การแข่งขันกีฬาเอเซียนเกมส์
(๙) การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก
(๑๐) การแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์
(๑๑) การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์
ข้อ ๑๑ การยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษาตามข้อ ๕(๔) ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๒ กรณีนักศึกษาได้รับสิทธิการยกเว้นเงินค่าบ�ำรุงการศึกษาแล้วต่อมามีความประพฤติ
ไม่เหมาะสมขัดต่อกฎระเบียบมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิทรี่ ะงับสิทธิการยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษา
ตั้งแต่ ปีการศึกษาถัดไป โดยให้กองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ตรวจสอบ
ข้อ ๑๓ การขอรับการยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษาให้กองพัฒนานักศึกษาจัดท�ำขั้นตอนและวิธีการ
เสนออธิการบดีให้ความเห็นชอบโดยจัดท�ำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณี
ที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้ การวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
￼
(นายสุชาติ เมืองแก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
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เรื่อง การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
พ.ศ. ๒๕๕๘
------------------------------------------โดยทีเ่ ครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ได้กอ่ ให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ครอบครัว อุบตั เิ หตุ และ อาชญากรรม
ส่งผลกระทบทั้งต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รัฐบาลจึงได้ออกพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งมีมาตรการต่างๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดปัญหา
และผลกระทบทัง้ ทางเศรษฐกิจและสังคม เสริมสร้างสุขภาพของประชาชน สร้างความตระหนักถึงพิษภัย และป้องกัน
เด็ ก และเยาวชนมิ ใ ห้ เ ข้ า ถึ ง เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ โ ดยง่ า ย กอปรกั บ ปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารออกกฎหมาย
และ อนุบญ
ั ญัตเิ กีย่ วกับการควบคุมการขายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์หลายฉบับเพือ่ ป้องกันมิให้เยาวชน โดยเฉพาะ
นักเรียน นักศึกษา มิให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยง่าย รวมถึงลดปัญหาผลกระทบต่างๆ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช
๒๕๔๗ ประกอบ ข้อ ๙ ของค�ำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่องมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานประกอบการทีเ่ ปิดให้บริการ
ในลักษณะทีค่ ล้ายกับสถานบริการ สัง่ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางจึงก�ำหนด
แนวทางและมาตรการ การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ดังนี้
๑. ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมหาวิทยาลัย
๒. ห้ามมิให้มกี ารโฆษณาหรือการสือ่ สารการตลาดเกีย่ วกับเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในมหาวิทยาลัย
๓. ห้ า มมิ ใ ห้ มี สั ญ ลั ก ษณ์ ห รื อ แสดงชื่ อ หรื อ แสดงเครื่ อ งหมายของเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
ในป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายประกาศในงานหรือกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
๔. ห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมหาวิทยาลัย ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พัก
ส่วนบุคคลหรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี หรือสาขาวิชาที่สอนการผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
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๕. การจัดงานเลี้ยงตามข้อ ๔ ภายในมหาวิทยาลัย ต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
ก่อนจัดงาน และให้ผรู้ บั ผิดชอบดูแลเอาใจใส่ระมัดระวังมิให้มกี ารดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในลักษณะทีไ่ ม่สมควร
และไม่เหมาะสม
๖. ห้ามนักศึกษาดื่มหรือมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
￼
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติสายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
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เรื่อง แนวปฏิบัติการด�ำเนินการกรณีที่มีการฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่
------------------------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางมีนโยบายเกีย่ วกับการคุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ และการ
จัดเขต สูบบุหรี่ไว้เป็นการเฉพาะ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เรื่อง นโยบายคุ้มครองสุขภาพ
ผูไ้ ม่สบู บุหรี่ และก�ำหนด “จัดเขตสูบบุหรี”่ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และเพือ่ ให้มี ความชัดเจน
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามมากยิ่งขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามผู้ฝ่าฝืน
มาตรการห้ามสูบบุหรีใ่ นเขตปลอดบุหรีข่ องมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง และให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ ที่ ๕/๒๕๖๐ เมือ่ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
จึงออกประกาศแนวปฏิบัติการด�ำเนินการกรณีที่มีการฝ่าฝืนสูบบุหรี่ ในเขตปลอดบุหรี่ ดังนี้
๑. ในประกาศนี้
“มาตรการห้ามสูบบุหรี”่ หมายความว่า การห้ามสูบบุหรีซ่ กิ าแรต บุหรีซ่ กิ าร์ บุหรีอ่ นื่ ๆ หรือ
การใช้ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคีย้ วตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ และให้หมายความรวมถึง การห้ามใช้อปุ กรณ์ทกี่ อ่ ให้เกิดควัน ละอองไอน�ำ 
้ หรือไอระเหย ซึง่ เกิดจาก
การเผาไหม้ การใช้ความร้อน หรือพลังงานไฟฟ้า ผ่านวัตถุ หรือสิ่งอื่นใดที่มีใบยาสูบเป็นส่วนประกอบ เช่น
บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้า เป็นต้น
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
“ผู้ที่ได้รับมอบหมาย” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ�ำ  และลูกจ้างชั่วคราวที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล�ำปางที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี ผู้อ�ำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการ และให้หมายความรวมถึง
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐
“บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ�ำ ลูกจ้างชัว่ คราว ลูกจ้างรายวัน บุคคลหรือคณะบุคคลทีป่ ฏิบตั ิ
หน้าที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อ�ำนวย
การส�ำนักงานอธิการบดี คณบดี ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก ผู้อ�ำนวยการสถาบัน หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่น ที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
๒. ให้บุคลากรในสังกัดคณะ ส�ำนัก สถาบัน หรือส่วนราชการอื่นในมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ
ตามมาตรการห้ามสูบบุหรีใ่ นเขตปลอดบุหรี่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เรือ่ ง นโยบายคุม้ ครอง
สุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ และก�ำหนดจัด “เขตห้ามสูบบุหรี่” โดยเคร่งครัด
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๓. เพือ่ ให้การด�ำเนินการตามข้อ ๑. บรรลุผล ให้คณบดี ผูอ้ ำ� นวยการ หรือหัวหน้าส่วนราชการ
อาจแต่งตัง้ และมอบหมายให้รองคณบดี รองผูอ้ ำ� นวยการ หรือรองหัวหน้าส่วนราชการคนหนึง่ เป็นผูก้ ำ� กับ
ดูแลให้เป็นไปตามประกาศนี้
๔. เมื่อคณบดี ผู้อ�ำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พบเห็น
การกระท�ำทีฝ่ า่ ฝืนตามประกามหาวิทยาลัยนี้ หรือได้รบั รายงานพร้อมปรากฏหลักฐานพอสมควรให้เชือ่ ได้วา่ มี
การกระท�ำที่ฝ่าฝืน ให้ถือปฏิบัติดังนี้
๔.๑ กรณีเป็นนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย
(๑) ให้เข้าระงับการฝ่าฝืนและตักเตือนในทันทีที่พบเห็น โดยแสดงตัวต่อผู้ฝ่าฝืน และ
ให้บันทึกชื่อ – สกุล สังกัด รวมทั้งหลักสูตร ของผู้ฝ่าฝืนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
(๒) กรณีบุคลากรของมหาวิทยาลัยหากพบว่าผู้นั้นได้เคยฝ่าฝืนมาตรการห้ามสูบบุหรี่
ในเขตปลอดบุ ห รี่ เ ป็ น ครั้ ง ที่ ส องขึ้ น ไป ให้ ร ายงานเหตุ ไ ปยั ง หั ว หน้ า ส่ ว นราชการที่ บุ ค คลนั้ น สั ง กั ด
เพื่อพิจารณาด�ำเนินการทางวินัยหรือจรรยาบรรณตามแต่กรณี
(๓) กรณีเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหากพบว่าผู้นั้นได้เคยฝ่าฝืนมาตรการห้ามสูบ
บุหรีใ่ นเขตปลอดบุหรีเ่ ป็นครัง้ ทีส่ องขึน้ ไป ให้รายงานเหตุไปยังหัวหน้าส่วนราชการทีน่ กั ศึกษานัน้ สังกัด เพือ่
พิจารณาในการตัดคะแนนความประพฤติ งดการออกใบรับรองความประพฤติ หรือไม่พจิ ารณา การให้กยู้ มื
เงินตามกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
(๔) หากพบว่าผู้ฝ่าฝืนได้เคยถูกตามข้อ ๔.๑ (๒) หรือ (๓) และยังคงกระท�ำการฝ่าฝืน
อีก ให้ดำ� เนินคดีทางอาญากับผูน้ นั้ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ ตามล�ำดับต่อไป
เพื่อประโยชน์ตามข้อ ๔.๑ ในกรณีผู้ฝ่าฝืนเป็นนักศึกษา ให้หัวหน้าหน่วยงานมีหนังสือ
แจ้งผู้ปกครองของนักศึกษาได้ทราบเหตุด้วยทุกครั้ง
๔.๒ กรณีบคุ คลภายนอกเป็นบริษทั ห้างร้าน หรือนิตบิ คุ คล ซึง่ เป็นคูส่ ญ
ั ญา กับมหาวิทยาลัย
และรวมถึงลูกจ้าง / คนงาน ของคู่สัญญา
(๑) ให้เข้าระงับการฝ่าฝืนและตักเตือนในทันทีที่พบเห็นโดยแสดงตัวต่อผู้ฝ่าฝืน และ
ให้จดบันทึกชื่อ – สกุล ของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
(๒) หากพบว่าผูน้ นั้ ได้เคยฝ่าฝืนมาตรการห้ามสูบบุหรีใ่ นเขตปลอดบุหรีเ่ ป็นครัง้ ทีส่ อง
ขึน้ ไป ให้รายงานการกระท�ำตามล�ำดับการบังคับบัญชาต่อหัวหน้าหน่วยงาน เพือ่ แจ้งเป็นลายลักษณ์อกั ษร
ไปยังคู่สัญญา ของมหาวิทยาลัย เพื่อสั่งห้ามให้บุคคลนั้นเข้ามาท�ำงาน หรือสั่งให้ออกจากบริเวณพื้นที่
ของมหาวิทยาลัยตามช่วงเวลาที่เหมาะสม
(๓) หากพบว่าหัวหน้าหน่วยงานได้เคยแจ้งตามกรณี (๒) ไปยังผู้ฝ่าฝืนทราบแล้ว และ
ยังคงกระท�ำการฝ่าฝืนอีก ให้แจ้งความด�ำเนินคดีทางอาญากับผูน้ นั้ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่ ตามล�ำดับต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่  ๑  มิถุนายน ๒๕๖๐
  (รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
เรื่อง หลักเกณฑ์การลงโทษและตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๙
-----------------------อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
ประกอบกับ ความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ และ
พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๒๘ อธิการบดีจึงก�ำหนดหลักเกณฑ์ การลงโทษและตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา
ที่กระท�ำผิดวินัยนักศึกษา ดังนี้
ข้อ ๑ ให้นักศึกษาแต่ละคนมีคะแนนความประพฤติ ๑๐๐ คะแนนตลอดระยะเวลาที่มีสภาพ
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
ข้อ ๒ ให้คณาจารย์หรือบุคลากรทีพ่ บเห็นนักศึกษากระท�ำผิด รายงานเป็นหนังสือเสนอต่อคณะ
ที่นักศึกษาสังกัด หรือกองพัฒนานักศึกษาเพื่อด�ำเนินการ
ข้ อ ๓ ให้ ค ณะกรรมการสอบสวนคณะ หรื อ คณะกรรมการสอบสวนซึ่ ง รองอธิ ก ารบดี
ทีร่ บั ผิดชอบ งานกิจการนักศึกษาแต่งตัง้ เป็นผูส้ อบสวนเสนอรองอธิการบดีหรือคณบดีสงั่ ลงโทษหรือตัดคะแนน
ความประพฤติให้เหมาะสมกับกรณีความผิด โดยแจ้งให้นักศึกษาและผู้ปกครองของนักศึกษาผู้นั้นด้วย
ข้อ ๔ เมื่อมีการตัดคะแนนความประพฤติ ให้คณะรวบรวมการตัดคะแนนความประพฤติ
แจ้งกองพัฒนานักศึกษาทราบเพือ่ เป็นข้อมูลความประพฤติของนักศึกษาทีจ่ ะระบุในใบรับรองความประพฤติ
ต่อไป
ข้อ ๕ นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่าหนึ่งครั้งแต่รวมแล้วไม่เกิน ๔๐ คะแนน
ให้คณะที่นักศึกษาสังกัดลงโทษทัณฑ์บน ถ้าเกิน ๔๐ คะแนน ให้มอบหมายนักศึกษาท�ำกิจกรรม
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข้อ ๖ นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันแล้วเกินกว่า
๕๐ คะแนน แต่ไม่เกิน ๖๐ คะแนน ให้ลงโทษพักการศึกษามีก�ำหนด ๑ ภาคการศึกษาและให้มอบหมาย
นักศึกษาท�ำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข้อ ๗ นักศึกษาทีถ่ กู ตัดคะแนนความประพฤติครัง้ เดียวหรือหลายครัง้ รวมกันเกินกว่า ๖๐ คะแนน
แต่ไม่เกิน ๘๐ คะแนน ให้ลงโทษพักการศึกษามีก�ำหนด ๒ ภาคการศึกษา
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ข้อ ๘ นั ก ศึ ก ษาที่ ถู ก ตั ด คะแนนความประพฤติ ค รั้ ง เดี ย วหรื อ หลายครั้ ง รวมกั น เกิ น กว่ า
๘๐ คะแนน แต่ไม่เกิน ๙๙ คะแนน ให้ลงโทษพักการศึกษามีก�ำหนด ๓ ภาคการศึกษา
ข้อ ๙ นั ก ศึ ก ษาที่ ถู ก ตั ด คะแนนความประพฤติ ค รั้ ง เดี ย วหรื อ หลายครั้ ง รวมกั น ครบ
๑๐๐ คะแนน ให้ให้ลงโทษ พักการศึกษามีก�ำหนด ๔ ภาคการศึกษา
ข้อ ๑๐ กรณีคณะกรรมการสอบสวนของมหาวิทยาลัยพิจารณาลงโทษพักการเรียน ให้เสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ข้อ ๑๑ กรณีนกั ศึกษากระท�ำความผิดวินยั นักศึกษาก่อนวันใช้ประกาศฉบับนี้ และการด�ำเนินการ
ทางวินัยนักศึกษายังไม่เสร็จสิ้น ให้พิจารณาด�ำเนินการเฉพาะส่วนที่เป็นคุณแก่นักศึกษา
ข้อ ๑๒ นักศึกษาที่ถูกลงโทษตามประกาศนี้ ให้นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙
ลักษณะความผิดเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ ความผิดประเภทไม่ร้ายแรง
เกณฑ์การตัดคะแนน
ลักษณะความผิด
ความประพฤติ
๑. ไม่พกบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาเมื่ออาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
๕ คะแนน/ครั้ง
ตรวจสอบ
๒. ไม่สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ภายใน
๑๐ คะแนน/ครั้ง
มหาวิทยาลัย
๓. แต่งกายผิดระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เมื่อเข้าชั้นเรียนห้องสอบ
๑๐ คะแนน/ครั้ง
หรือติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ
๔. มีภาพ สิ่งพิมพ์ ภาพวาด ภาพเขียน หรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆที่ลามกอนาจาร
๑๐ คะแนน/ครั้ง
ไว้ในครอบครอง
๕. สูบบุหรี่ หรือกระท�ำผิดระเบียบการใช้อาคารสถานที่หรือกระท�ำการใดๆ
๑๐ คะแนน/ครั้ง
ที่ท�ำให้อาคารสถานที่สกปรก
๖. นักศึกษาไม่เชื่อฟังค�ำสั่ง ค�ำตักเตือนโดยชอบของผู้บริหาร อาจารย์หรือ
๑๐ คะแนน/ครั้ง
เจ้าหน้าที่ หรือแสดงกริยา อาการที่ไม่สมควรต่อผู้บริหาร อาจารย์หรือ
เจ้าหน้าที่
๗. ประพฤติตนไม่เป็นสุภาพชน เช่น พูดค�ำหยาบ ค�ำส่อเสียด ด่าทอ เป็นต้น
๑๐ คะแนน/ครั้ง
๘. ประพฤติผิดศีลธรรม จริยธรรม หรือวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
๒๐ คะแนน/ครั้ง
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เกณฑ์การตัดคะแนน
ความประพฤติ
๒๐ คะแนน/ครั้ง

ลักษณะความผิด

๙. ใช้ยานพาหนะในมหาวิทยาลัย ในลักษณะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
ร่างกาย ทรัพย์สิน
๑๐.กระท�ำหรือยอมให้ผู้อื่นกระท�ำการใดๆ ซึ่งอาจท�ำให้เกิดความเสื่อมเสีย
๒๐ คะแนน/ครั้ง
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
๑๑. กระท�ำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญ รบกวน
๒๐  คะแนน/ครั้ง
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ หรือการท�ำกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย
๑๒. กล่าวค�ำเท็จ หรือแสดงข้อความหลักฐานอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความ ๒๐  คะแนน/ครั้ง
อันควรแจ้งต่อ อาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย
๑๓. มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้ในครอบครอง
๒๐  คะแนน/ครั้ง
๑๔. กระท�ำการใดๆ โดยจงใจหรือฝ่าฝืนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผลประโยชน์
๓๐  คะแนน/ครั้ง
และปกติสุขส่วนรวมของมหาวิทยาลัยถูกท�ำลายหรือเสียหาย
๑๕. จัดท�ำหรือมีไว้ในครอบครอง  หรือเผยแพร่ซึ่งสิ่งพิมพ์ภาพวาด สิ่งเขียน
๓๐  คะแนน/ครั้ง
หรือกล่าวถ้อยค�ำ หรือกระท�ำการใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อชื่อเสียงของผู้อื่น หรือมหาวิทยาลัย
กระท�ำการใด ๆ นอกเหนือจากประกาศนี้ ให้คณะกรรมการสอบสวนคณะ หรือคณะกรรมการ
สอบสวนซึ่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นผู้สอบสวนพิจารณาตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษาตามข้อ ๓
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙
￼
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
เรื่อง ก�ำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง พ.ศ. ๒๕๖๐
........................................
เพื่อให้การด�ำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางจึงได้ก�ำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา
เพือ่ ให้หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้นกั ศึกษา
ดังนี้
“มุ่งเน้นคุณธรรม น�ำจิตอาสา พัฒนาบัณฑิตสู่สังคม”
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
￼
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
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เรื่อง แนวปฏิบัติการขับขี่รถจักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
พ.ศ. ๒๕๖๐
........................................
เพื่อให้การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง และเพื่อ
เป็นการลดความสูญเสียในกลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ งสูงต่อการบาดเจ็บ เสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทเี่ กิดจากการขับขีร่ ถ
จักรยานยนต์ รวมไปถึงการเสริมสร้างความตระหนักให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและประชาชนทั่วไป
ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบายความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักศึกษาและบุคลากร
อันเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือองค์กรต้นแบบ
หมวกนิรภัย ๑๐๐% “ราชภัฏร่วมใจ ขับขีป่ ลอดภัย สร้างวินยั จราจร” ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปีแห่งการรณรงค์
วินัยจราจร ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อสร้างองค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐%
น�ำไปสูก่ ารด�ำเนินงานในเชิงนโยบายของแต่ละองค์กร สร้างกระแสให้เกิดการรับรู้ และกระตุน้ จิตส�ำนึกในการ
ขับขี่ปลอดภัยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ได้มีแนวคิดร่วมกัน
ว่ากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จะให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงาน ตามนโยบายองค์กรต้นแบบ
สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% การรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึน้ ภายในมหาวิทยาลัย โดยให้นกั ศึกษา
และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ทุกระดับได้มสี ว่ นในการร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนน และสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางถนนภายในมหาวิทยาลัยทั้ง ๓๘ แห่ง
ดังนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฎล�ำปาง จึงขอประกาศแนวปฏิบัติการขับขี่
รถจักรยานยนต์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เพือ่ ให้นกั ศึกษา อาจารย์ บุคลากร และประชาชนทัว่ ไป
ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ ภายใน
มหาวิทยาลัยฯ
๒. ผูไ้ ม่สวมหมวกนิรภัย จะไม่อนุญาตให้นำ� รถจักรยานยนต์เข้ามาในมหาวิทยาลัยฯ โดยเด็ดขาด
๓. ไม่อนุญาตให้มีการขับขี่และโดยสาร เกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนด ภายในมหาวิทยาลัยฯ
โดยเด็ดขาด
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ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด หากผู้ไม่ปฏิบัติตามจะไม่อนุญาตให้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยเด็ดขาด เพื่อสร้างความเป็นระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย
กฎจราจร เพิ่มความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ น�ำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
........................................
ด้วยกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ เป็นประเพณีทส่ี บื ทอดมายาวนานในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�ำปาง มีปณิธานเพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์ของนักศึกษารุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ยังผลให้เกิดความสามัคคี
มีระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในสถาบัน และมีการช่วยเหลือกันฉันท์พี่น้อง ดังนั้น เพื่อให้ประเพณี
รับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ธ�ำรงไว้ซึ่งปณิธาน
ทีด่ งี าม อีกทัง้ มีลกั ษณะในการจัดกิจกรรม ทีส่ ร้างสรรค์ อบอุน่ ประทับใจและเสริมสร้างการพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัย ราชภัฏล�ำปางจึงได้ก�ำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
และประชุมเชียร์ ดังนี้
๑. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ต้องมุ่งเสริมสร้างกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
และก่อให้เกิดภาพลักษณ์เชิงบวกแก่สาธารณชน
๒. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพและหลัก
ความเสมอภาค ไม่มีความรุนแรง และห้ามล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งร่างกายหรือจิตใจ ไม่ดื่มสุราและ
เสพสิ่งมึนเมาทุกชนิด
๓. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ต้องไม่กระทบต่อการเรียนการสอน
๔. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ต้องอยู่ในความรับผิดชอบ ก�ำกับดูแล
ของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกคณะ/สาขาวิชา และนักศึกษารุ่นพี่ รวมถึงต้องให้ค�ำปรึกษา ในการ
จัดกิจกรรมให้มลี กั ษณะสร้างสรรค์ ไม่ขดั ต่อระเบียบมหาวิทยาลัย กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณี และมารยาท
ทางสังคมที่ดีงาม
๕. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ต้องจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล�ำปางเท่านั้น ห้ามจัดกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางโดยเด็ดขาด และต้องได้รับอนุญาต
ให้จัดกิจกรรมก่อนทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยและความประหยัดของนักศึกษาเป็นส�ำคัญ
๖. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ให้จัดกิจกรรมไม่เกินเวลา ๑๘.๐๐ น.
ของแต่ละวัน ระหว่างเปิดภาคเรียน ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และห้ามจัดกิจกรรม ในวันศุกร์
วันเสาร์และวันอาทิตย์
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๗. ให้ทุกคณะ/สาขาวิชา รณรงค์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยรูปแบบกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจ
กับนักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ให้เข้าใจวัตุถุประสงค์ นโยบายและแนวปฏิบัติ
รวมทัง้ มีทศั นคติทดี่ ตี อ่ กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ตลอดจนร่วมตรวจสอบการจัดกิจกรรมได้
๘. ให้นักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ด้วยความสมัครใจ รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามาสังเกตการณ์จัดกิจกรรมได้
๙. นักศึกษารุ่นพี่ที่จัดกิจกรรมต้องได้รับการคัดเลือกจากคณะ หรือสาขาวิชา และมีการ
เตรียมความพร้อมพัฒนาทักษะก่อนการจัดกิจกรรม
๑๐. ให้ทุกคณะ/สาขาวิชา มีบทลงโทษทางวินัยอย่างเข้มงวดกับนักศึกษา รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง
ในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของนักศึกษาที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
หลักความเสมอภาคและกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
๑๑. ให้ทุกคณะ/สาขาวิชา องค์การบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา
เฝ้าระวังผ่านสื่อต่างๆ เพื่อติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ไขปัญหา และประสานงานกับผู้ปกครอง
๑๒. ให้ทุกคณะ/สาขาวิชา มีการประเมินผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรม ต้อนรับ
น้องใหม่และประชุมเชียร์ มีการยกย่องชมเชยนักศึกษาทีม่ กี ารจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ให้เป็นทีป่ ระจักษ์
ต่อสาธารณชนในโอกาสอันควร
๑๓. ให้ผู้บริหารทุกระดับถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการด�ำเนินการตามนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ข้างต้นอย่างเคร่งครัด
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
￼
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

42

คู่มือกิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
ว่าด้วย การมอบเข็มบัณฑิต และเข็มเรียนดี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
พ.ศ. ๒๕๕๙
..........................................................
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ได้เห็นความส�ำคัญของบัณฑิตผู้ที่มีความเพียร ความมานะ
อุตสาหะ ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย จึงได้ออกข้อบังคับว่าด้วยเข็มบัณฑิต และเข็มเรียนดีขึ้น
เพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจให้แก่บัณฑิต ในโอกาสที่ส�ำเร็จการศึกษา
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
ข้อ ๑๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกาย
นักศึกษา การใช้ครุย วิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ พ.ศ.๒๕๕๓ มติคณะกรรมการบริหารหาวิทยาลัย
ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงออกประกาศไว้ดังนี้
		
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วย การมอบเข็มบัณฑิต
และเข็มเรียนดี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางพ.ศ. ๒๕๕๙””.”ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล�ำปาง เรื่อง การมอบเข็มบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ และให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ ให้ใช้ข้อบังคับนี้นับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
“บัณฑิต”
หมายถึง ผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๕ การมอบเข็ ม บั ณ ฑิ ต มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ มอบให้ กั บ บั ณ ฑิ ต ที่ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษา
จากมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา
การมอบเข็ ม เรี ย นดี มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ มอบให้ กั บ บั ณ ฑิ ต เกี ย ติ นิ ย มที่ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษา
จากมหาวิทยาลัย ในแต่ละปีการศึกษา
ข้อ ๖ เข็มบัณฑิต มีลักษณะเป็นรูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ท�ำด้วยโลหะลงยา เป็นรูปวงรี
ขนาดกว้ า ง ๒ เซนติ เ มตร สูง ๒.๕ เซนติเมตร หนา ๑.๒ มิล ลิเมตร ใช้ประดับเครื่องแบบหรือ
เครื่องแต่งกายตามแบบตัวอย่างแนบท้ายข้อบังคับนี้

คู่มือกิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

43

ข้อ ๗ เข็มเรียนดี มีลักษณะเป็นรูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ท�ำด้วยโลหะลงยา เป็นรูปวงรี
ขนาดกว้าง ๕.๒ เซนติเมตร สูง ๖.๕ เซนติเมตร หนา ๒.๕ มิลลิเมตร โลหะสีทองมอบให้บัณฑิตเกียรตินิยม
อันดับ ๑ โลหะสีเงินมอบให้บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ ๒ ตามแบบตัวอย่างแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๘ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ�ำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา
อันเกิดจาก การใช้ข้อบังคับนี้
￼

￼
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ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๖๐
........................................
เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกเหนือจาก
การเรียนในชัน้ เรียน น�ำไปสูค่ ณ
ุ ลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ของมหาวิทยาลัยและการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
เป็นกระบวนการส�ำคัญในการเสริมสร้างมวลประสบการณ์ องค์ความรู้ ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนัก
ถึงบทบาทหน้าที่ ของตน รู้จักการเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นและส่วนรวม อีกทั้งให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๖ ข้อ ๒๙
กล่าวคือ ผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต้องผ่านกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และ ข้อ ๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงออกประกาศการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนีเ้ รียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เรือ่ งการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
“คณบดี” หมายถึง คณบดีในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
“องค์กรภายใน” หมายถึง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก�ำกับของมหาวิทยาลัย
หรือ กลุ่มกิจกรรมนักศึกษาประเภทต่างๆ ที่อยู่ในบังคับของมหาวิทยาลัย เช่น องค์การบริหารนักศึกษา
สภานักศึกษา กลุ่มนักศึกษา สโมสรนักศึกษาชมรมหรือชุมนุมเป็นต้น
“องค์ ก รภายนอก” หมายถึ ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ หรื อ เอกชนที่ ไ ม่ อ ยู ่ ภ ายใต้ ก ารก� ำ กั บ
ของมหาวิทยาลัย และมิใช่องค์กรภายใน

คู่มือกิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

45

“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติของมหาวิทยาลัย แต่ไม่
หมายความรวมถึงนักศึกษาโครงการการศึกษาส�ำหรับบุคลากรประจ�ำการ และ นักศึกษาต่างชาติ
ตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
“กิจกรรม” หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ซึ่งองค์กร
ภายในหรือองค์กรภายนอกจัดขึ้น
“ชัว่ โมงกิจกรรม” หมายถึง จ�ำนวนหน่วยนับโดยเทียบจากระยะเวลาการจัดกิจกรรมทีน่ กั ศึกษา
เข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรมตามที่คณะกรรมการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาก�ำหนด
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษา” ประกอบด้วย
(๑) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
เป็นประธาน
(๒) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
เป็นกรรมการ
(๓) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทุกคณะ
เป็นกรรมการ
(๔) ประธานสภานักศึกษา
เป็นกรรมการ
(๕) นายกองค์การบริหารนักศึกษา
เป็นกรรมการ
(๖) ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการอาจเสนอให้แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ ทั้งนี้ไม่เกิน ๒ คน
ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา มีอ�ำนาจและหน้าที่ดังนี้
(๑) ก�ำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โดยจัดท�ำเป็นประกาศของคณะกรรมการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
(๒) พิจารณาก�ำหนดแผนกิจกรรม จากการเข้าร่วมกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ โดยองค์กรภายใน หรือองค์กร
ภายนอก
(๓) พิจารณาจัดหมวดหมู่กิจกรรมและอนุมัติชั่วโมงกิจกรรม
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท�ำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๕) ก�ำกับติดตามผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
(๖) หน้าที่อื่นๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ข้อ ๖ ให้คณบดีเสนอชือ่ คณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาประจ�ำคณะต่ออธิการบดี เพือ่ พิจารณา
แต่งตั้งโดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
(๑) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
เป็นประธาน
(๒) อาจารย์ผู้ดูแลกิจกรรมนักศึกษาของสาขา
เป็นกรรมการ
(๓) อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นกรรมการและเลขานุการ
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ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาประจ�ำคณะมีอ�ำนาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) รวบรวมแผนการจัดกิจกรรมของคณะ เพื่อจัดหมวดหมู่กิจกรรมให้เป็นไปตามข้อ ๘
และเสนอให้คณะกรรมการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๒) พิจารณาก�ำหนดชั่วโมงกิจกรรมในและเสนอคณะกรรมการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๓) ก�ำกับติดตามผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในคณะ
(๔) หน้าที่อื่นๆตามที่คณบดีหรือคณะกรรมการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามอบหมาย
ข้อ ๘ นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาทั้ง ๕ ด้าน ดังนี้
(๑) ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ กิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้าใจในความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ภาษา กิจกรรมที่เผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้าง
ค่านิยมทีถ่ กู ต้องบนวิถคี วามเป็นไทย หรือน�ำศาสตร์ความรูเ้ ฉพาะทีเ่ กีย่ วข้องกับศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่นมาใช้โดยการท�ำนุบ�ำรุง อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ สืบสาน สร้างสรรค์
(๒) ด้านวิชาการ ได้แก่ กิจกรรมทีม่ งุ่ เน้นการสร้างกระบวนการเรียนรูเ้ ชิงวิชาการด้านต่างๆ เช่น
การปฐมนิเทศ อบรมให้ความรู้ สัมมนา ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
(๓) ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ กิจกรรมที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพกายจิตใจ
ให้สามารถด�ำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข เช่น การแข่งขันกีฬา กิจกรรมด้านนันทนาการ การออกก�ำลังกาย
เพื่อสุขภาพ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา เป็นต้น
(๔) ด้านบ�ำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กิจกรรมที่สร้างให้เกิดการเรียนรู้
สร้างจิตส�ำนึกในการเป็นจิตสาธารณะเพือ่ ส่วนรวม กิจกรรมทีส่ ร้างให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ ด้านสิง่ แวดล้อม
การใช้สิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ การพัฒนาชนบท
การอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเป็นต้น
(๕) ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมได้แก่ กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างจิตส�ำนึก
ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร ความอดทน ความซือ่ สัตย์ มีความเอือ้ อาทร เสียสละ ส�ำนึกสาธารณะ
มีสมาธิ มีระเบียบวินัย มีค่านิยมที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม การเป็นพลเมืองที่ดี เช่น การแต่งกาย
ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและวินยั จราจร หลีกเลีย่ งสิง่ เสพติด อบายมุขทัง้ ปวง
กิจกรรมทางศาสนา ฯลฯ เป็นต้น
ข้อ ๙ นักศึกษาแต่ละชั้นปีต้องเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและของคณะ ไม่น้อยกว่า
ปีการศึกษาละ ๕๐ ชั่วโมง การเข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามตารางแนบท้ายประกาศ หรือตามที่
คณะกรรมการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาก�ำหนดโดยมีจ�ำนวนหน่วยชั่วโมงกิจกรรมดังนี้
(๑) นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๓๕ ชั่วโมง
และกิจกรรม ของคณะที่นักศึกษาสังกัดไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง
(๒) นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ เข้าร่วมกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๒๕ ชั่วโมง
และกิจกรรมของคณะที่นักศึกษาสังกัดไม่น้อยกว่า ๒๕ ชั่วโมง
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(๓) นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ และ ๔ เข้าร่วมกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง
และกิจกรรมของคณะที่นักศึกษาสังกัดไม่น้อยกว่า ๓๕ ชั่วโมง
(๔) นักศึกษาหลักสูตร ๕ ปี ในชั้นปีที่ ๕ เข้าร่วมกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า
๗ ชัว่ โมง และกิจกรรมของคณะทีน่ กั ศึกษาสังกัดหรือกิจกรรมขององค์กรภายนอกทีน่ กั ศึกษาปฏิบตั กิ ารสอน
ไม่น้อยกว่า ๔๓ ชั่วโมง
การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ ๕ ให้นักศึกษา
เป็นผู้รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมกับสถานศึกษา พร้อมหลักฐานที่เชื่อถือได้มายังคณะเพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาพิจารณาอนุมัติชั่วโมงกิจกรรม
ข้อ ๑๐ นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามประกาศนี้ ให้ท�ำกิจกรรมซ่อมเสริม โดยให้ชี้แจง
เหตุผลและความจ�ำเป็นต่อคณะกรรมการ ดังนี้
(๑) กิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้เสนอต่อคณะกรรมการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
(๒) กิจกรรมของคณะ ให้เสนอต่อคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาประจ�ำคณะ
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเป็นผู้พิจารณาอนุมัติกิจกรรมซ่อมเสริมและแจ้งให้นักศึกษา
ทราบนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามประกาศนี้ ให้ด�ำเนินการตามวรรคหนึ่ง ภายในสามสิบวัน
ก่อนเปิดภาคเรียนถัดไป หรือภายในสามสิบวัน หลังจากสิน้ สุดกิจกรรมนัน้ แล้วแต่กรณี หากล่วงเลยระยะเวลา
ดังกล่าว ให้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งถัดไป
ข้อ ๑๑ ให้องค์กรภายในจัดท�ำแผนกิจกรรมประจ�ำปีให้เป็นไปตามข้อ ๘ และส่งแผนกิจกรรม
ให้คณะกรรมการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาอนุมตั แิ ผนกิจกรรม ไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวันก่อนเปิดภาคเรียน
ในปีการศึกษาถัดไป
ในกรณีเป็นโครงการ กิจกรรมเฉพาะกิจ เร่งด่วน หรือได้จัดกิจกรรมไปแล้ว และคณะกรรมการ
การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษายังมิได้อนุมัติแผนกิจกรรมให้ส่งรายละเอียดการจัดกิจกรรมดังกล่าว
ให้คณะกรรมการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาพิจารณาอนุมัติชั่วโมงกิจกรรม
ข้อ ๑๒ กิจกรรมที่จัดโดยองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยต้องเป็นกิจกรรมที่องค์กรภายนอก
ขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาเข้าร่วม หรือมหาวิทยาลัยเป็นผู้ส่งเข้าร่วมกิจกรรม
ให้ ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ดู แ ลการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมนั้ น รายงานผลการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
พร้อมหลักฐานทีเ่ ชือ่ ถือได้ตอ่ คณะกรรมการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา เพือ่ พิจารณาอนุมตั ชิ วั่ โมงกิจกรรม
ข้อ ๑๓ การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาทุกครั้งให้นักศึกษาน�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา
มาบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม หรือลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานหรือด้วยวิธีการอื่นใดตามที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้อ ๑๔ ให้กองพัฒนานักศึกษา จัดท�ำระบบฐานข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
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ข้อ ๑๕ การเทียบค่าชั่วโมงเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อพิจารณาว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นนั้น
มีค่าหน่วยชั่วโมงเท่าใด โดยใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) เทียบจ�ำนวนหน่วยชั่วโมงตามเวลาที่นักศึกษาผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมจริง โดยพิจารณา
จากก�ำหนดการของกิจกรรมนั้นๆ เป็นหลัก
(ก) การจัดกิจกรรมครึ่งวัน เทียบได้ไม่เกิน ๓ หน่วยชั่วโมง
(ข) การจัดกิจกรรมเต็มวัน เทียบได้ไม่เกิน ๗ หน่วยชั่วโมง
(ค) การจัดกิจกรรมในรูปแบบของค่าย หรือ การสัมมนาที่มีกิจกรรมช่วงกลางคืนหรือกิจกรรม
ที่ลักษณะคล้ายกัน สามารถเทียบได้ไม่เกินวันละ ๑๐ หน่วยชั่วโมง
(๒) กิจกรรมทีน่ กั ศึกษาเข้าร่วม จะต้องเป็นกิจกรรมทีน่ กั ศึกษาได้รว่ มคิดร่วมด�ำเนินการเข้าร่วม
ฟังบรรยาย เข้าร่วมฝึกการอบรม หรือ เข้าร่วมเป็นคณะท�ำงานนั้น
(๓) เวลาทีใ่ ช้ในการเดินทางการลงทะเบียน พักผ่อน รับประทานอาหาร หรือการอืน่ ใด ทีไ่ ม่เป็น
ไปเพื่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้นๆ จะไม่น�ำมานับหน่วยชั่วโมงด้วย ยกเว้นกรณี มีค�ำสั่ง ให้เดินทาง
ไปเข้าร่วม หรือปฏิบัติหน้าที่หรือด�ำเนินกิจกรรมต่างจังหวัด และหรือตามที่มหาวิทยาลัยฯ หรือหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบก�ำหนด
ข้อ ๑๖ การเทียบค่าชั่วโมงกิจกรรมส�ำหรับนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น เสียสละ นักศึกษา
สามารถน�ำผลงานดังกล่าวมาเทียบค่าชั่วโมงกิจกรรม เป็นกรณีพิเศษ ได้แก่นักศึกษาที่มีผลงานดังต่อไปนี้
(๑) นักศึกษาที่มีผลงานการเป็นนักศึกษาดีเด่นของมหาวิทยาลัย
(๒) นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การยกย่ อ งประกาศเกี ย รติ คุ ณ จากองค์ ก รภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย
หรือนานาชาติ
(๓) นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานสภานักศึกษา นายกองค์การ
นักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา กรรมการสภานักศึกษา กรรมการองค์การบริหารนักศึกษา กรรมการสโมสร
นักศึกษา ประธานหอพักมหาวิทยาลัย ประธานชมรม ประธานชุมนุม หรือต�ำแหน่งอื่นใด ที่มีระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน ๑ ปีขึ้นไป ทั้งนี้นักศึกษาต้องมีหลักฐาน เช่น ค�ำสั่ง เกียรติบัตร หรือหนังสือรับรอง เป็นต้น
เสนอต่อคณะกรรมการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อน�ำไปใช้ในการพิจารณาเทียบค่าชั่วโมงกิจกรรม
ทั้งนี้ไม่สามารถน�ำผลงานก่อนมีสถานะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อเทียบค่าชั่วโมงกิจกรรมได้
ข้อ ๑๗ การเทียบค่าชั่วโมงกิจกรรม ตามข้อ ๑๖ ให้เป็นดังนี้
(๑) นักศึกษาทีด่ ำ� รงต�ำแหน่ง ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การบริหารนักศึกษา นายกสโมสร
นักศึกษา และมีระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านตัง้ แต่ ๑ ปีขนึ้ ไป จะได้เทียบค่าชัว่ โมงกิจกรรม ๑๐ หน่วยชัว่ โมง
(๒) นักศึกษาที่ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการสภานักศึกษา กรรมการองค์การบริหารนักศึกษา
กรรมการ สโมสรนักศึกษา ประธานหอพักมหาวิทยาลัย ประธานชมรม ประธานชุมนุม และหรือ
ทีม่ หาวิทยาลัยแต่งตัง้ ให้เป็นคณะท�ำงานหรือ ร่วมด�ำเนินโครงการ มีระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านตัง้ แต่ ๑ ปี
ขึ้นไปจะได้เทียบค่าชั่วโมงกิจกรรม ๕ หน่วยชั่วโมง
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(๓) นักศึกษาที่ด�ำเนินกิจกรรมในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัย จะได้รับเทียบค่าชั่วโมงกิจกรรม
ด้านใดด้านหนึง่ ตามข้อ ๘ ได้ ๑ กิจกรรมจ�ำนวนไม่เกิน ๕ หน่วยชัว่ โมง โดยพิจารณาจากกิจกรรมทีเ่ ข้าร่วม
(๔) นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นอื่นๆ และสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย จะได้รับเทียบค่าชั่วโมง
กิจกรรม ด้านใดด้านหนึ่งตามข้อ ๘ ได้ ๑ กิจกรรมจ�ำนวนไม่เกิน ๕ หน่วยชั่วโมง โดยพิจารณาจากผลงาน
ข้อ ๑๘ การเทียบโอนค่าชั่วโมงกิจกรรม ส�ำหรับนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอืน่ แล้วสอบหรือได้รบั การคัดเลือกให้เข้าเรียนใหม่ในชัน้ ปีที่ ๑ ไม่สามารถ
เทียบโอนจ�ำนวนกิจกรรมหรือหน่วยชั่วโมงกิจกรรมได้
ข้อ ๑๙ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการด�ำเนินกิจกรรมตามประกาศนี้ ได้แก่
(๑) กิจกรรมส่วนกลางมหาวิทยาลัยฯ ผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม
แต่ละครัง้ รวมทัง้ การซ่อมเสริมกิจกรรมนัน้ ให้กองพัฒนานักศึกษาหรือฝ่ายทีก่ องพัฒนานักศึกษามอบหมาย
เป็นผู้รวบรวมชื่อไว้เป็นหลักฐานในการออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมแก่นักศึกษาเพื่อขออนุมัติส�ำเร็จ
การศึกษาต่อไป
(๒) กิจกรรมส่วนของคณะ ผู้รับผิดชอบในการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้ง รวมทั้ง
ซ่ อ มเสริ ม กิ จ กรรมนั้ น ให้ ค ณบดี ห รื อ ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเป็ น ผู ้ ร วบรวมชื่ อ ไว้ เ ป็ น หลั ก ฐานส่ ง ให้
กองพัฒนานักศึกษา เพื่อด�ำเนินการต่อตาม ๑๙ (๑) ต่อไป
ข้อ ๒๐ การออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมให้ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) นักศึกษาที่จะขอใบรับรองกิจกรรมนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมครบตามประกาศนี้
โดยกองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานธุรการในการออกใบรับรองกิจกรรม
(๒) หลักเกณฑ์ วิธีการออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามที่กองพัฒนานักศึกษา
ก�ำหนด
(๓) นักศึกษาสามารถขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม และขอรับวุฒิบัตรกิจกรรมดีเยี่ยม
เมื่อมีหน่วยชั่วโมงกิจกรรม ๓๐๐ ชั่วโมงขึ้นไป
(๔) ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายลงนามในใบรับรองหรือวุฒิบัตร
(๕) ค่าธรรมเนียมในการขอใบรับรองเข้าร่วมกิจกรรม ฉบับละ ๓๐ บาท
ข้อ ๒๑ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความ
หรือปัญหาในการปฏิบตั ติ ามประกาศนีใ้ ห้อธิการบดีเป็นผูว้ นิ จิ ฉัยชีข้ าดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

50

คู่มือกิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง (กิจกรรมส่วนกลาง)
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
นักศึกษาทุกคนต้องผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้
ชั้นปี
ที่
กิจกรรม
๑
๒
๓
๔
๕
๑ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
๗
๒ เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย
๑๐
*
*
*
*
๓ พิธีไหว้ครู
๓
*
*
*
*
๔ พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร
๓
๓
๓
๓
๕ วันราชภัฏ ๑๔ กุมภาพันธ์
๓
๓
๓
๖ การแข่งขันกีฬา
๓
๓
*
*
*
๗ เปิดโลกกิจกรรม
๓
๓
*
*
*
๘ จิตอาสาและบ�ำเพ็ญประโยชน์
๓
๓
๓
๓
๙ ราชภัฏสร้างวินัย ใส่ใจวินัยจราจร
๓
*
*
*
*
๑๐ รณรงค์ป้องกันยาเสพติดและโรคติดต่อ
*
๓
*
*
*
ทางเพศสัมพันธ์
๑๑ เลือกตั้งผู้น�ำนักนักศึกษา
๒
๒
๒
๒
*
๑๒ งานข่วงวัฒนธรรม
๓
๓
๓
*
*
๑๓ ปัจฉิมนิเทศ
๓
๓
๑๔ อื่นๆ ตามประกาศหรือค�ำสั่งของมหาวิทยาลัย
รวม
๔๓ ๒๓ ๑๔ ๑๑ ๓
หมายเหตุ ๑. นักศึกษาหลักสูตร ๕ ปี ไม่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ในชั้นปีที่ ๔ ให้เข้าร่วม     
ในชั้นปีที่  ๕
     
๒. * กิจกรรมที่นักศึกษาชั้นปีอื่นสามารถเข้าร่วมได้
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กิจกรรมหลักคณะวิทยาการจัดการ
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑
นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้
ที่

กิจกรรม

๑
๒
๓
๔

โครงการปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ ๑
โครงการเตรียมความพร้อมส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อนสูต่ ลาดแรงงาน
โครงการกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้น�ำนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ
โครงการสนับสนุนการด�ำเนินงานท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีลอยกระทง
โครงการสนับสนุนการด�ำเนินงานท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
โครงการแข่งขันกีฬานักศึกษา
อืน่ ๆทีต่ ามประกาศหรือค�ำสัง่ ของคณะ/สาขาวิชา ไม่นอ้ ยกว่า
รวม

๕
๖
๗
๘

หมายเหตุ * กิจกรรมที่นักศึกษาชั้นปีอื่นสามารถเข้าร่วมได้
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ชั้นปี
๑
๗
๗
*

๒
*
๗

๓
*
๗
๗

๔
*
๗
๗

๗

๗

๗

๗

๗

๗

๗

๗

๗

๗

๓๕

๒๘

๗
๗
๔๒

๗
๗
๔๒

กิจกรรมหลักคณะวิทยาศาสตร์
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑
นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

กิจกรรม
การปฐมนิเทศน้องใหม่สู่รั้วกาซะลอง
พิธีน้อมร�ำลึก พระคุณครู  คณะวิทยาศาสตร์
งานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏล�ำปาง
กีฬาสีสานสัมพันธ์น้องพี่คณะวิทยาศาสตร์
งานประเพณียี่เป็ง หนองหัวงอก
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา
อาชีพเสริมเพิม่ ทักษะ เตรียมสูต่ ลาดแรงงาน
งานรดน�้ำด�ำหัวครอบครัววิทยาศาสตร์
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
อื่นๆที่ตามประกาศหรือค�ำสั่งของ คณะ/สาขาวิชา
ไม่น้อยกว่า
รวม

๑
๗
๓
๒๑
๗
๗
๗
๓
๑

๒
๓
๒๑
๗
๗
๓
๑

ชั้นปี
๓
*
๒๑
๗
๗
๓
๑

๕๖

๔๒

๓๙

๔
*
๒๑
๗
๗
๗
๓
๑

๕
*
*
*
*
๗
*
*
๒๘

๔๖

๓๕

หมายเหตุ ๑. ทั้งนี้ นักศึกษาหลักสูตร ๕ ปี ไม่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมอาชีพเสริมเพิ่มทักษะ เตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในชั้นปีที่ ๔ ให้เข้าร่วมในชั้นปีที่  ๕             
๒. นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับทางคณะครุศาสตร์ ตามที่คุรุสภาก�ำหนด
๓. * กิจกรรมที่นักศึกษาชั้นปีอื่นสามารถเข้าร่วมได้
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กิจกรรมหลักคณะครุศาสตร์
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑
นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้
ที่

กิจกรรม

๑
๒
๓
๔
๕

หนองหัวหงอกบันเทิง
ไหว้ครูคณะครุศาสตร์
กีฬาสีภายในคณะครุศาสตร์ “กล้วยไม้เกมส์”
อบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น
อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่การ
ประกอบวิชาชีพครู
๖ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์
๗ อบรมทักษะชีวิตนักศึกษาส�ำหรับนักศึกษาชั้นที่ ๑
๘ เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
๙ อบรมคุณธรรมและจริยธรรม และจิตอาสาส�ำหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑
๑๐ อื่นๆที่ตามประกาศหรือค�ำสั่งของ คณะ/สาขาวิชา
รวม
หมายเหตุ * กิจกรรมที่นักศึกษาชั้นปีอื่นสามารถเข้าร่วมได้
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๑
๗
๓
๗
-

๒
๗
๓
๗
-

ชั้นปี
๓
๗
๓
๗
-

๑๔
๑

๑

๑

๑

๗
-

๗

-

-

-

-

๓๙

๑๘

๑๘

๓๒

๒๑

๔
๗
๓
๗
๑๔
-

๕
*
*
*
๑๔

กิจกรรมหลักคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑
นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้
ที่

กิจกรรม

๑
๒

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการส�ำหรับ
นักศึกษา Beginning Camp
กิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “ลีลาวดีเกมส์”
กิจกรรมไหว้ครู คณะฯ
การอบรมคอมพิวเตอร์ฯ (กิจกรรมส่งเสริมให้เข้าร่วม)
การอบรมภาษาอังกฤษ (กิจกรรมส่งเสริมให้เข้าร่วม)
โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์
โครงการปัจฉิมนิเทศและพบผู้ประกอบการ

๓
๔
๕
๖
๗
๘

๙ กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโสรคณะฯ
๑๐ อืน่ ๆที่ตามประกาศหรือค�ำสั่งของ คณะ/สาขาวิชา
รวม

๑
๗
๗

๒
-

ชั้นปี
๓
-

๗

๗

๗

*

*

๓
๗
-

๓
๗
๗
๗
-

๓
๗
๗
๗
-

*
๗
๗
*
๗

*
๗
๗
*
๗

๑

๑

๑

๑

*

๓๒

๓๒

๓๒

๒๒

๒๑

๔
-

๕
-

หมายเหตุ ๑. การเข้าร่วมกิจกรรมที่ ๕,๖ และ ๘ ของนักศึกษาหลักสูตร ๕ ปี สามารถเข้าร่วมกิจกรรม    
เมื่อเรียน ชั้นปีที่ ๔ หรือ ๕ อย่างใดอย่างหนึ่ง
               ๒. * กิจกรรมที่นักศึกษาชั้นปีอื่นสามารถเข้าร่วมได้
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กิจกรรมหลักคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้
ที่

กิจกรรม

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
ปลูกข้าวอินทรีย์
กีฬาเชือ่ มสัมพันธ์ไมตรีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
รับขวัญน้องใหม่
ไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ
โครงการแห่เทียนพรรษา
ค่ายอาสาพัฒนาร่วมอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพ
๙ สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
๑๐ สานฝันก่อนวันลา
๑๑ อื่นๆ ตามประกาศหรือค�ำสั่งของคณะ/สาขาวิชา
รวม
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ชั้นปี
๑
๑
๗
๗
๗
๓
๗
๗
๗

๒
๑
๗
๗
๓
๗
๗
๗

๓
๑
๗
๗
๓
๗
๗
๗

๔
๑
๗
๗
๓
๗
๗
๗

๓
๗

๓
๗

๓
๗

๓
๗

๕๖

๔๙

๕๒

๔๙

กิจกรรมหลักคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๑
นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชั้นปี

กิจกรรม
โครงการไหว้ครูคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โครงการบายศรีสู่ขวัญ
โครงการกีฬาสีคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
โครงการบรวงสรวงพระวิษณุกรรม
โครงการท�ำบุญคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่๑๐
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน
โครงการประเพณีลอยกระทง
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา/กิจกรรมจิตอาสา
อืน่ ๆ ตามประกาศหรือค�ำสัง่ ของคณะ/สาขาวิชาไม่นอ้ ยกว่า
รวม

๑
๒
๒
๑๐
๓
๓
๓
๓
๔
๕
๓๕

๒
๒
๒
๑๐
๓
๓
๓
๓
๔

๓
๒
๑๐
๓
๓
๓
๗
๓
๔

๔
๒
๑๐
๓
๓
๓
๗
๓
๔

๓๐

๓๕

๓๕

กิจกรรมหลักนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๑
นักศึกษานักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

กิจกรรมหลัก

๑
เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ (ก้าวเข้าสู่วิชาชีพครู)
๑๘
อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนฝึกประสบการวิชาชีพครู อบรมผู้ก�ำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น
อบรมเชิงปฏิบัติการ บุคลิกภาพส�ำหรับวิชาชีพครู
อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเสริมศักยภาพทักษะวิชาชีพครู “เสริมศักยภาพ ทักษะชีวติ ” ตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง ส�ำหรับนักศึกษา คบ. ๕ ปี
อืน่ ๆ ตามประกาศหรือค�ำสัง่ ของมหาวิทยาลัย/คณะ
รวม
๑๘

๒
๗
-

ชั้นปี
๓
๓๔
๗

๔
๓๐
-

๕
-

๗ ๗ ๗ ๗ ๔๑ ๓๐ -
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ความหมายของรหัสกิจกรรม
￼

ประเภทของกิจกรรม
U หมายถึง กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
M หมายถึง กิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ
H หมายถึง กิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
E หมายถึง กิจกรรมคณะครุศาสตร์
I หมายถึง กิจกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
A หมายถึง กิจกรรมคณะเทคโนโลยีการเกษตร
S หมายถึง กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
ชนิดของกิจกรรมหลักหรือกิจกรรมรอง
๑ หมายถึง กิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัย
๒ หมายถึง กิจกรรมรองของมหาวิทยาลัย
๓ หมายถึง กิจกรรมหลักของคณะ
๔ หมายถึง กิจกรรมรองของคณะ
ด้านของกิจกรรม
๑. ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
๒. ด้านวิชาการ
๓. ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
๔. ด้านบ�ำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
๕. ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
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ขั้นตอนการขอใช้สนามกีฬาและโรงยิมเนเซี่ยม
๑. คณะ ส�ำนัก สถาบัน หน่วยงาน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่มีความประสงค์จะขอใช้สนามกีฬา
หรือ โรงยิมเนเซี่ยม ให้ติดต่องานกีฬากองพัฒนานักศึกษา เพื่อตรวจสอบวันเวลาการใช้งาน และรับแบบ
ฟอร์มการขอใช้บริการสนามกีฬาและโรงยิมเนเซี่ยม เพื่อเสนอเรื่องผ่านผู้บังคับบัญชา และน�ำเรื่องส่งที่
กองพัฒนานักศึกษาเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
๒. นักศึกษา สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา หรือ ชมรมนักศึกษา ที่มี
ความประสงค์ขอใช้สนามกีฬาและโรงยิมเนเซีย่ ม ให้ตดิ ต่องานกีฬากองพัฒนานักศึกษา เพือ่ ตรวจสอบวันเวลา
การใช้งาน และรับแบบฟอร์มการขอใช้บริการสนามกีฬาและโรงยิมเนเซี่ยม เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ผู้ควบคุมกิจกรรม หรือโครงการ เป็นผู้ด�ำเนินการในการขออนุญาตตามข้อ ๑
๓. การยื่นเรื่อง ให้ยื่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วันท�ำการ ก่อนก�ำหนดเริ่มใช้งาน และเมื่อได้รับ
อนุญาตให้ใช้งาน กองพัฒนานักศึกษาจะแจ้งผู้ขออนุญาต เพื่อประสานรายละเอียดการเข้าใช้งานต่อไป
ขั้นตอนการขั้นตอน การยืม – คืน วัสดุอุปกรณ์ทั่วไป
๑. ผู ้ ที่ มี ค วามประสงค์ ใ ช้ บ ริ ก ารยื ม อุ ป กรณ์ ติ ด ต่ อ ประสานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารงานทั่ ว ไป
เพื่อตรวจสอบจ�ำนวนอุปกรณ์ และรับแบบฟอร์มยืมวัสดุอุปกรณ์
๒. น�ำแบบฟอร์มส่งทีง่ านบริหารงานทัว่ ไปกองพัฒนานักศึกษาเพือ่ เสนอผูบ้ ริหารพิจารณาอนุมตั ิ
โดยให้ยื่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วันท�ำการก่อนก�ำหนดเริ่มใช้งานพร้อมแนบบัตรนักศึกษา บัตรประจ�ำตัว
บุคลากร หรือบัตรประจ�ำตัวประชาชน
๓. สามารถยืมวัสดุ อุปกรณ์ได้ไม่เกินครั้งละ ๑ สัปดาห์
๔. กรณีวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ยืมสูญหายหรือช�ำรุดใช้งานตามปกติไม่ได้ ผู้ยืมจะต้องหาวัสดุ
หรืออุปกรณ์ชนิดเดียวกันมาทดแทนหรือช�ำระเงินตามราคาวัสดุอุปกรณ์นั้น
ขั้นตอนการขั้นตอน การยืม – คืน วัสดุอุปกรณ์กีฬา
๑. ผู้ที่มีความประสงค์ใช้บริการยืมอุปกรณ์กีฬา ติดต่อประสานเจ้าหน้าที่กีฬาเพื่อตรวจสอบ
จ�ำนวนอุปกรณ์กีฬา และรับแบบฟอร์มยืมวัสดุอุปกรณ์กีฬา
๒. น�ำแบบฟอร์มส่งที่งานกีฬากองพัฒนานักศึกษาเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติโดยให้ย่ืน
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วันท�ำการก่อนก�ำหนดเริ่มใช้งานพร้อมแนบบัตรนักศึกษา บัตรประจ�ำตัวบุคลากร
หรือบัตรประจ�ำตัวประชาชน
๓. สามารถยืมวัสดุ อุปกรณ์กีฬาได้ไม่เกินครั้งละ ๑ สัปดาห์
๔. กรณีวัสดุหรืออุปกรณ์กีฬาที่ยืมสูญหายหรือช�ำรุดใช้งานตามปกติไม่ได้ ผู้ยืมจะต้องหาวัสดุ
หรืออุปกรณ์กีฬาชนิดเดียวกันมาทดแทนหรือช�ำระเงินตามราคาวัสดุอุปกรณ์กีฬา
ขั้นตอนการขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม
๑. นักศึกษาที่จะขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมครบตามประกาศ
การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา โดยสามารถตรวจสอบกิจกรรมของตนเองได้ที่ http://www.snk.lpru.
ac.th/activity/
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๒. นักศึกษายื่นค�ำร้อง พร้อมภาพถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด ๑ นิ้ว จ�ำนวน ๒ ใบ ที่งานบริหาร
ทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา และช�ำระค่าธรรมเนียม ๓๐ บาท
๓. นักศึกษาสามารถรับใบรับรองกิจกรรมนักศึกษา ได้ภายใน ๕ วันท�ำการ
ขั้นตอนการขอรับบริการด้านประกันอุบัติเหตุ
กรณีเกิดอุบัติเหตุเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือคลีนิกให้แนบเอกสารดังนี้
๑. ขอรับแบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทนอุบัติเหตุนักศึกษาที่งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา
๒. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทนอุบัติเหตุนักศึกษาให้ครบถ้วน แนบเอกสารใบเสร็จ
และใบรับรองแพทย์ฉบับจริง
๓. รวบรวมเอกสารพร้อมแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วส่งให้กับเจ้าหน้าที่
๔. รอรับการติดต่อกับเจ้าหน้าที่
๕. กรณีมารับค่าสินไหม ให้นำ� ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา หรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
มาแสดงทุกครั้ง
กรณีเสียชีวิต ให้แนบเอกสาร ดังนี้
๑. ประวัติการรักษา (OPD)
๒. ใบชันสูตรพลิกศพ
๓. บันทึกประจ�ำวันเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
๔. บันทึกประจ�ำตัวประชาชน และส�ำเนาทะเบียนบ้านที่ประทับค�ำว่าตายของผู้เสียชีวิต
๕. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน และส�ำเนาทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์
๖. ส�ำเนาใบมรณะบัตร และหนังสือรับรองการเสียชีวิต
การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
ขั้นตอนการยื่นเอกสารขอรับการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แนบเอกสารดังนี้
๑. ขอรับแบบฟอร์มค�ำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารที่กองพัฒนานักศึกษา
๒. กรอกแบบฟอร์มค�ำร้องให้ครบถ้วน
๓. แนบเอกสาร ส�ำเนา สด.๙ ส�ำเนา สด.๓๕ ส�ำเนาทะเบียนบ้าน ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
อย่างละ ๒ ชุด พร้อมรับรองส�ำเนาเอกสารทุกฉบับ
๔. ลงชื่อในแฟ้มลงทะเบียนขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
๕. เมื่อถึงก�ำหนดวันรายงานตัว ให้นักศึกษาน�ำเอกสารตัวจริงในข้อ ๒ ยื่นแสดงตัวในวันเวลา
สถานที่ตามหมายเลขนั้น
๖. การยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ให้ยื่นครั้งเดียวจนจบการศึกษา ไม่ต้อง
มายื่นเอกสารซ�้ำทุกปี
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