สารบัญ
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
ธงและสีประจ�ำมหาวิทยาลัย
คติธรรมประจ�ำมหาวิทยาลัย
ปรัชญาวิสัยทัศน์พันธกิจ กองพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายงานกองพัฒนานักศึกษา
ข้อบังคับระเบียบประกาศ ที่ส�ำคัญส�ำหรับนักศึกษา
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วยวินัยนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางว่าด้วย ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางว่าด้วย การยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗
- ประกาศ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๗
- เรื่อง การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางพ.ศ. ๒๕๕๘
- ประกาศ หลักเกณฑ์การลงโทษและตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙
- ประกาศ เรื่อง ก�ำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗
- ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการขับขี่รถจักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัยพ.ศ.๒๕๕๗
- ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์พ.ศ. ๒๕๕๙
- ประกาศ ว่าด้วย การมอบเข็มบัณฑิต และเข็มเรียนดี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
พ.ศ.๒๕๕๙
รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ขั้นตอนการขออนุญาตใช้สนามกีฬา
ขั้นตอนการยืมคืนวัสดุ อุปกรณ์
ขั้นตอนการยืมคืนวัสดุ อุปกรณ์กีฬา
ขั้นตอนการขอใบรับรองกิจกรรม
ขั้นตอนการยื่นเอกสารขอรับเงินสินไหมทดแทนอุบัติเหตุ
ขั้นตอนการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

หน้า
๑
๑
๑
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คู่มือกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง LampangRajabhat University
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
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สีแดงเลือดหมูและสีเขียว หมายถึงความกล้าหาญที่จะใช้สติปัญญาและความงอกงาม            
แห่งสติปัญญา
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พระพุทธพิทยาจารย์
พระพุทธรูปประจ�ำมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
คติธรรมประจ�ำมหาวิทยาลัย
วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ หมายถึง ล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เป็นหน่วยงานในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางจัดการศึกษาระดับ
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโทและระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาการศึกษา
- สาขาวิชาศิลปศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการบัญชี
โดยมี ๖ คณะได้แก่
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ

- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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กองพัฒนานักศึกษา
ตราสัญลักษณ์

ลักษณะของรูปคนให้ความรู้สึกขยายตัว เติบโต
แสดงถึงการพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ลักษณะของมือที่รองรับและโอบล้อมแสดงถึง
การดูแลส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ลักษณะของหนังสือแสดงถึงการพัฒนา
องค์ความรู้การศึกษา
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ปรัชญา

เน้นคุณธรรม น�ำจิตอาสา พัฒนาบัณฑิตสู่งสังคม

วิสัยทัศน์

พัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม ตรงกับความต้องการของสังคม

พันธกิจ
ประสงค์

๑. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาทีค่ รบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ

๒. ส่งเสริมให้นักศึกษาคิดเป็น ท�ำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 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
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โทรศัพท์ภายใน

ผู้อ�านวยการกองพัฒนานักศึกษา
งานบริหารทั่วไป
งานกิจกรรมนักศึกษากีฬาและนันทนาการ
งานแนะแนว และงานสวัสดิการฯ
งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
งานพยาบาลฯ และนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันคุณภาพการศึกษา

๔๑๐๑
๔๑๑๒, ๔๑๑๓
๔๑๑๑ , ๔๑๑๔
๔๑๐๙
๔๑๐๓
๔๑๐๔
๔๑๐๗

เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://snk.lpru.ac.th
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
ว่าด้วย วินัยนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓
....................................................
เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เป็นนักศึกษาที่ดี มีความรับผิดชอบและเคารพใน
สิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น มีความประพฤติดีปฏิบัติชอบ ธ�ำรงไว้ซึ่งเกียรติและความมีระเบียบเรียบ
วินัย
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. ๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๓ จึงออกข้อ
บังคับ ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
“ผู้บริหาร” หมายความว่า อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ�ำนวยการ รอง
คณบดี 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 ให้อธิการบดีรกั ษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอำ� นาจออกประกาศเพือ่ ปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตาม
ข้อบังคับนี้

คู่มือกิจกรรมนักศึกษา
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หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ นักศึกษาทุกคนต้องท�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดรูป
แบบ 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 กลั่น
แกล้ง เหยียดหยามหรือกระท�ำการที่ไม่สมควรต่อผู้บริหาร อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่
ข้อ ๑๐ นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือค�ำสั่งของหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๑๑ นักศึกษาต้องไม่ท�ำให้เกิดความเสียหาย ท�ำลาย ท�ำให้เสื่อมค่าหรือท�ำให้ไร้ประโยชน์ซึ่ง
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือผู้อื่น
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�ำความผิดเกี่ยวกับเพศอัน
เป็นเหตุท�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�ำหรับความผิดที่
ได้กระท�ำ โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ข้อ ๑๕ โทษทางวินัย มี ๕ สถาน คือ
(๑) ท�ำทัณฑ์บน
(๒) บ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยหรือสังคมตามที่มหาวิทยาลัยและนักศึกษาเห็นสมควร
(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 เมือ่ มีการกล่าวหาหรือกรณีเป็นทีส่ งสัยว่านักศึกษาผูใ้ ดกระท�ำผิดวินยั ให้คณบดีของคณะ
ทีน่ กั ศึกษาสังกัดด�ำเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบือ้ งต้นว่ากรณีมมี ลู ควรกล่าวหาว่านักศึกษาผูน้ นั้ กระท�ำ
ความผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลให้ยุติธรรมเรื่อง แต่หากเห็นว่ามีมูลควรกล่าวหาว่ากระท�ำผิด
วินัยโดยมีพยานหลักฐาน ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อด�ำเนินการทางวินัยกับนักศึกษาผู้
นั้นต่อไป
กรณีนกั ศึกษาต่างคณะกระท�ำผิดวินยั ร่วมกัน ให้รองอธิการบดีทรี่ บั ผิดชอบงานกิจการนักศึกษา
เป็นผู้มีอ�ำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
กรณีนักศึกษาผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพต่อคณบดี หรือรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงาน
กิจการนักศึกษาหรือ คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง จะไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการสอบสวน ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมอย่างน้อยอีกสองคน
โดยแต่งตั้ง จากผู้บริหาร อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ และให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
ข้อ ๑๙ การด�ำเนินการสอบสวน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการ
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ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม การลงมติของคณะกรรมการสอบสวนให้ถือเสียงข้างมากกรรมการคนหนึ่ง
ให้มหี นึง่ เสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึง่ เสียง
เป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๒๐ ในการสอบสวนต้องเปิดโอกาสให้นกั ศึกษาผูถ้ กู กล่าวหารับทราบข้อกล่าวหามีโอกาสโต้
แย้ง และแสดงพยานหลักฐานอย่างเต็มที่
ก่อนการด�ำเนินการสอบสวน นักศึกษาผู้ถูกกล่าวหาอาจคัดค้านกรรมการสอบสวน โดยท�ำเป็น
หนังสือ ถึงผู้ออกค�ำสั่ง และให้ออกค�ำสั่งเป็นผู้วินิจฉัย การวินิจฉัยถือเป็นที่สุด
ข้อ ๒๑ ในการสอบสวนปากค�ำนักศึกษาผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน ให้คณะกรรมการสอบสวนมี
อ�ำนาจ ด�ำเนินการสอบสวน และจัดให้มีการบันทึกปากค�ำของนักศึกษาผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน และให้ผู้
นั้นลงชื่อรับรอง บันทึกปากค�ำ
ข้อ ๒๒ เมือ่ คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เสร็จแล้ว ให้ประชุมพิจารณา
ลงมติวา่ นักศึกษาผูถ้ กู กล่าวหากระท�ำผิดวินยั หรือไม่ ถ้าเป็นความผิดวินยั ให้ระบุวา่ เป็นความผิดวินยั กรณีใด
สมควรได้รับโทษ สถานใด ให้ท�ำรายงานการสอบสวนเสนอต่อผู้ออกค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ข้อ ๒๓ ในระหว่างการสอบสวน หากปรากฏว่านักศึกษาผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่ความตายหรือลา
ออกจาก การเป็นนักศึกษาให้ยุติเรื่อง
หมวด ๔
การสั่งลงโทษ
ข้อ ๒๔ นักศึกษาผู้ใดกระท�ำผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนมีอ�ำนาจ
ลงโทษโดยท�ำทัณฑ์บน หรือให้บ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยหรือสังคมให้เหมาะสมกับกรณีความผิด
ข้อ ๒๕ นักศึกษาผูใ้ ดกระท�ำผิดวินยั อย่างร้ายแรง ให้ผแู้ ต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนเสนอความ
เห็น ต่ออธิการบดีเพื่ออกค�ำสั่งลงโทษ
ข้อ ๒๖ เมื่อมีค�ำสั่งลงโทษนักศึกษาผู้ใดแล้ว ให้กองพัฒนานักศึกษาบันทึกกรณีความผิดฐาน
ความผิด และระดับโทษที่ได้รับไว้ในทะเบียนประวัตินักศึกษา และให้เก็บเอกสารไว้ตามระเบียบส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
ในกรณีทคี่ ณะเป็นผูส้ งั่ ลงโทษ ให้คณะรวบรวมค�ำสัง่ ลงโทษส่งให้กองพัฒนานักศึกษาเพือ่ ด�ำเนิน
การ ตามวรรคหนึ่ง
หมวด ๔
การอุทธรณ์
ข้อ ๒๗ นักศึกษาผู้ใดถูกลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง มีสิทธิอุทธรณ์ต่ออธิการบดีภายในสิบห้าวันนับ
ตั้งแต่ วันที่ได้รับค�ำสั่งลงโทษ โดยยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อผู้อ�ำนวยการกองพัฒนานักศึกษาให้อธิการบดี
พิจารณาอุทธรณ์ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับอุทธรณ์
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ข้อ ๒๘ นักศึกษาผู้ใดถูกลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์วินัยนักศึกษาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค�ำสั่งลงโทษ โดยให้ยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อผู้
อ�ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
ข้อ ๒๙ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินัยนักศึกษาประกอบด้วย
อธิการบดี เป็นประธานและกรรมการอืน่ รวมจ�ำนวนไม่เกินเจ็ดคน โดยให้ผอู้ ำ� นวยการกองพัฒนานักศึกษา
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๓๐ ให้อธิการบดีหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินัยนักศึกษา พิจารณาอุทธรณ์จาก
ค�ำสั่งลงโทษ ค�ำร้องขออุทธรณ์ และส�ำนวนการสอบสวน เพื่อประกอบการวินิจฉัย กรณีมีความจ�ำเป็นเพื่อ
ประโยชน์แก่การพิจารณา จะสอบสวนหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม หรือมอบให้คณะกรรมการสอบสวนชุด
เดิมสอบสวนเพิ่มเติมแทนก็ได้
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 (ฉบับที่๒)
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 จึงออกข้อ
บังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วย วินัยนักศึกษา (ฉบับ
ที่๒) 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 และแจ้งเป็นหนังสือให้นักศึกษาและผู้ปกครองของนักศึกษาผู้นั้น
ทราบ
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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 นักศึกษาผูใ้ ดกระท�ำผิดวินยั อย่างร้ายแรง ให้ผมู้ อี ำ� นาจตามข้อ ๑๗ เสนออธิการบดี ออก
ค�ำสั่งลงโทษ
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผูร้ กั ษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ในกรณีทมี่ ปี ญ
ั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ค�ำชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

￼

￼
(นายสุชาติ เมืองแก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
ว่าด้วย ธรรมนูญนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๕
……………………………………….
เพื่อให้การด�ำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริม
สร้างประสบการณ์ทางวิชาการ วิชาชีพ ส่งเสริมพลานามัย ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพ
ของนักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกายและจิตใจ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.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 ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้
อธิการบดี มีอ�ำนาจวินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๒
สิทธิและเสรีภาพของนักศึกษา
ข้อ ๖ นักศึกษาย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ และ
การสื่อความหมายโดยวิธีอื่น เพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
การก�ำจัดสิทธิเสรีภาพตามวรรคหนึง่ จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่เพือ่ คุม้ ครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ
ชื่อเสียงส่วนตัวของนักศึกษา บุคคลอื่น หรือของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๗ นักศึกษาย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ทั้งนี้โดยไม่ขัดต่อ
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 นักศึกษาย่อมมีสทิ ธิเท่าเทียมกันโดยไม่ขดั ต่อระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัย ในการ
เข้าร่วมกิจกรรมตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อก�ำหนดแห่งกิจกรรมนั้น
ข้อ ๑๑ นักศึกษามีสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง และออกเสียงในกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา
ตามระเบียบข้อบังคับของกิจกรรมนั้น ๆ
ข้อ ๑๒ สิทธิและเสรีภาพที่ข้อบังคับนี้รับรองไว้ ย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันต่อมหา
วิทยาลัย
ข้อ ๑๓ นักศึกษาซึง่ ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพทีข่ อ้ บังคับนีร้ บั รองไว้สามารถยกบทบัญญัตขิ อ้ บังคับ
นี้เพื่อใช้สิทธิหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ได้
หมวด ๓
หน้าที่ของนักศึกษา
ข้อ ๑๔ นักศึกษามีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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ข้อ ๑๕ นักศึกษามีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งองค์การบริหารนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ
นักศึกษาซึ่งไม่ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควร ภายใน ๑๕ วันก่อนหน้า หรือ
หลังจาก มีการเลือกตั้งถึงเหตุที่มิอาจใช้สิทธิเลือกตั้งได้ จะไม่มีสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นองค์การ
บริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ สภานักศึกษา และลงชือ่ ร้องเรียนถอดถอนองค์การนักศึกษา ตามที่
ข้อบังคับนี้ก�ำหนด
ความในวรรคสอง มิให้น�ำมาใช้บังคับในกรณีที่นักศึกษาซึ่งได้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามความในวรรค
หนึ่ง ในการเลือกตั้งในครั้งต่อไปแล้ว
ให้สภานักศึกษาเป็นผู้ด�ำเนินการจัดการเลือกตั้งองค์การบริหารนักศึกษา
ข้อ ๑๖ นักศึกษามีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งความสามัคคี ชื่อเสียง เกียรติคุณของนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๗ นักศึกษามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๘ นักศึกษามีหน้าที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการด�ำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
นโยบาย 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 หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๑ องค์การนักศึกษาหรือนักศึกษาต้องไม่ดำ� เนินกิจกรรมใดๆ ซึง่ ขัดกับรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย
ข้อ ๒๒ องค์การนักศึกษาหรือนักศึกษาต้องไม่ด�ำเนินกิจกรรมใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย
หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
ข้อ ๒๓ องค์การนักศึกษาต้องร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและนักศึกษาด�ำเนินกิจกรรมซึ่งเป็น
ประโยชน์ 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) เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาได้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
(๓) เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษาให้มีความรัก ความสามัคคีในหมู่นักศึกษา รู้จัก
เสียสละอุทิศตนและบ�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� เนินการ
แทน จนกว่าจะได้องค์การบริหารนักศึกษาใหม่
องค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ใช้อกั ษรย่อว่า “อนศ.มร.ลป.” ใช้ชอื่ ภาษา
อังกฤษว่าLampangRajabhat 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�ำนวนนักศึกษาที่มี
สิทธิ เลือกตั้ง
ข้อ ๒๙ รองนายกองค์การบริหารนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษา มาจากการเสนอชื่อของนายก
องค์การบริหารนักศึกษา
ข้อ ๓๐ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
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(๑) เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
(๒) ก�ำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ณ วันที่มีการเลือกตั้ง
ข้อ ๓๑ นักศึกษาผู้มีลักษณะดังข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้
สิทธิเลือกตั้ง
(๑) ถูกสั่งพักการเรียน
(๒) สิ้นสภาพการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๒ นักศึกษาผูม้ คี ณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี้ เป็นผูม้ สี ทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ เป็นนายกองค์การบริหาร
นักศึกษา
(๑) เป็นนักศึกษาซึ่งก�ำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
(๒) ต้องมีผลการเรียน เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า ๒.๓๐
(๓) เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ข้อ ๓๓ นักศึกษาผู้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น
นายก องค์การบริหารนักศึกษา
(๑) เป็นบุคคลผู้มีความประพฤติไม่เหมาะสม
(๒) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามข้อ ๓๑
(๓) เคยถูกปลดออกหรือให้ออกจากองค์การบริหารนักศึกษาหรือสโมสรนักศึกษาคณะหรือหน่วย
งานอื่น 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 ก่อนที่องค์การบริหารนักศึกษาจะ
หมดวาระ
ข้อ ๓๕ วาระของรองนายกองค์การบริหาร คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา สิ้นสุดตาม
วาระของนายกองค์การบริหารนักศึกษา
การสิ้นสุดของนายกองค์การบริหารนักศึกษา
(๑) ออกตามวาระขององค์การบริหารนักศึกษา
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓๒
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(๕) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓๓
(๖) นักศึกษาที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ลงชื่อถอดถอน
(๗) ในกรณีที่ไม่แถลงนโยบายต่อสภานักศึกษาภายในก�ำหนด ตามข้อ ๓๖(๑)
ข้อ ๓๖ คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษามีอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ก�ำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานขององค์การนักศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย
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 จ าก
มหาวิทยาลัยทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
(๘) ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมต่อสภานักศึกษาและมหาวิทยาลัย
(๙) เสนอโครงการต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือจากโครงการตลอดปีการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างน้อย ๑๕ วัน ก่อนด�ำเนินการ
(๑๐) เป็นศูนย์กลางสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากร ในมหาวิทยาลัย
(๑๑) ปฏิบตั หิ น้าทีร่ กั ษาการต่อไปจนกว่าจะได้มอบหมายงานต่อคณะกรรมการองค์การบริหาร
นักศึกษา ชุดใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หมวด ๖
สภานักศึกษา
ข้อ ๓๗ ให้อธิการบดีแต่งตั้งสภานักศึกษาประกอบด้วย
(๑) ประธานสภานักศึกษา
(๒) รองประธานสภานักศึกษา จ�ำนวนไม่เกิน ๕ คน
(๓) สมาชิกสภานักศึกษา
สมาชิกสภานักศึกษามาจากการสรรหาของสโมสรนักศึกษาคณะแต่ละคณะจ�ำนวน ๒ คน กรณี
คณะใด มีจ�ำนวนนักศึกษาเกินกว่า ๕๐๐ คน ให้เพิ่มสมาชิกสภานักศึกษาตามสัดส่วนของนักศึกษา ๕๐๐
คนต่อสมาชิกสภานักศึกษา 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 เพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้สมาชิกสภานักศึกษาทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งอยูใ่ น
วันที่ วาระของสภานักศึกษาสิน้ สุดลง ท�ำหน้าทีต่ อ่ ไปจนกว่าสมาชิกสภานักศึกษาทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่จะ
เข้ารับหน้าที่
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�ำแหน่งนั้นว่าง
ลง เว้นแต่ วาระของสภานักศึกษาเหลือไม่ถึง ๖๐ วัน
สมาชิกสภานักศึกษาผู้เข้ามาแทนนั้นให้อยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระของสภานักศึกษาที่เหลืออยู่
ข้อ ๔๓ สภานักศึกษามีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานกิจกรรมขององค์การบริหารนักศึกษา คณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาคณะ และชมรม
(๒) ร่วมพิจารณาเห็นชอบงบประมาณ โครงการ กิจกรรมขององค์การบริหารนักศึกษา สโมสร
นักศึกษาคณะ และชมรม
(๓) เสนอความคิดเห็นในการด�ำเนินกิจกรรมต่อองค์การบริหารนักศึกษา คณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาคณะ และชมรม
(๔) เปิดอภิปรายเพื่อซักถามข้อข้องใจเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะกรรมการขององค์การ
บริหารนักศึกษา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ และคณะกรรมการชมรม การลงมติต้องมีคะแนน

20

คู่มือกิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

เสียงจากสมาชิกไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของที่ประชุม
(๕) เสนอแนะ ควบคุมดูแลความประพฤติ วินัยนักศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา
(๖) เสนอรายชื่อคณะกรรมการสภานักศึกษา จากสมาชิกสภานักศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม
ความจ�ำเป็น อันจะเป็นประโยชน์ต่องานสภานักศึกษา
(๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบข้อบังคับขององค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา
สโมสรนักศึกษาคณะ และชมรม ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับนี้ และต้องได้รับความเห็น
ชอบจากสภานักศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกทั้งหมด และน�ำเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อประกาศ
ใช้ต่อไป
(๘) ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารงานของคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
(๙) รักษาความสามัคคีและส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่าง นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และเจ้า
หน้าที่ ของมหาวิทยาลัย
(๑๐) รับเรื่องราวร้องทุกข์จากนักศึกษา เพื่อน�ำเสนอต่อมหาวิทยาลัย
หมวด ๗
การด�ำเนินงานและการประชุมขององค์การนักศึกษา
ข้อ ๔๔ คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษาย่อมเป็นตัวแทนของ
นักศึกษา และมหาวิทยาลัย ทั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ข้อ ๔๕ นายกองค์การบริหารนักศึกษา หรือประธานสภานักศึกษา มีอำ� นาจหน้าทีด่ ำ� เนินกิจการ
ขององค์การบริหารนักศึกษา หรือของสภานักศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับ
รองนายกองค์การบริหารนักศึกษา หรือรองประธานสภานักศึกษามีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่นายก
องค์การบริหารนักศึกษา หรือประธานสภานักศึกษามอบหมาย
กรณีที่นายกองค์การบริหารนักศึกษา หรือประธานสภานักศึกษาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหารนักศึกษา หรือรองประธานสภานักศึกษาปฏิบัติหน้าที่แทน
ข้อ ๔๖ เมื่อประธานสภานักศึกษาและรองประธานสภานักศึกษาไม่อยู่หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ในที่
ประชุม ให้สมาชิกสภานักศึกษาเลือกสมาชิกคนหนึ่งเป็นประธานในคราวประชุมนั้น
ข้อ ๔๗ การประชุมองค์การบริหารนักศึกษาหรือการประชุมสภานักศึกษาต้องมีสมาชิกเข้าร่วม
ประชุม ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนสมาชิกขององค์การบริหารนักศึกษาหรือสภานักศึกษา จึงถือว่าครบ
องค์ประชุม
ข้อ ๔๘ การลงมติให้ถือเอาเสียงข้างมากของจ�ำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม
สมาชิกคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งเสียงในการออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๔๙การประชุมของคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษามี ๒ ประเภท คือ การประชุม
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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 ของนักศึกษาคณะนัน้ ๆ ให้
เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การนักศึกษาและนโยบายของมหาวิทยาลัย
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) เสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะอย่างน้อย
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 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย
(๒) รายงานการปฏิบตั งิ านตามโครงการของชุมนุมต่อองค์การบริหารนักศึกษา และมหาวิทยาลัย
(๓) เสนอระเบียบข้อบังคับของชุมนุมโดยความเห็นชอบขององค์การบริหารนักศึกษาและกอง
พัฒนานักศึกษา
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 ของ
มหาวิทยาลัยจ�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 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย
(๒) รายงานการปฏิบตั งิ านตามโครงการของชมรมต่อองค์การบริหารนักศึกษา และมหาวิทยาลัย
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(๓) เสนอระเบียบข้อบังคับของชมรมโดยความเห็นชอบขององค์การบริหารนักศึกษาและกอง
พัฒนานักศึกษา
ข้อ ๖๕ ชมรมทีต่ งั้ ขึน้ ต้องตอบสนองความสนใจของสมาชิกและส่งเสริมทางด้านกิจกรรมวิชาการ
กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิง่ แวดล้อม กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
ข้อ ๖๖ การด�ำเนินกิจกรรมของชมรมทุกครั้งต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย โดยความเห็น
ชอบ จากอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
ข้อ ๖๗ ชมรมสิ้นสภาพเมื่อ
(๑) จ�ำนวนสมาชิกไม่เป็นไปตามข้อ ๖๓(๑)
(๒) เมื่อชมรมไม่ท�ำหน้าที่ตามข้อ ๖๔
(๓) เมื่อสมาชิกชมรมเห็นสมควรให้สิ้นสภาพและ หรือมหาวิทยาลัยประกาศให้ชมรมสิ้นสภาพ
โดยการเสนอขององค์การบริหารนักศึกษา
หมวด ๑๑
งบประมาณ
ข้อ ๖๘ งบประมาณในการด�ำเนินงานขององค์การนักศึกษาตามข้อบังคับนี้ ได้มาจาก
(๑) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
(๒) เงินอุดหนุนพิเศษจากมหาวิทยาลัย
(๓) เงินรายได้อื่นๆ
ข้อ ๖๙ การน�ำเสนอแผนงาน งาน โครงการ งบประมาณเป็นบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหาร
นักศึกษา โดยความเห็นชอบของกองพัฒนานักศึกษาเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
หมวด ๑๒
อาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อ ๗๐ อาจารย์ที่ปรึกษาองค์การบริหารนักศึกษา ได้แก่
(๑) อาจารย์ทปี่ รึกษาโดยต�ำแหน่งคือคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและท�ำนุบำ� รุงศิลป
วัฒนธรรม
(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาที่องค์การบริหารนักศึกษาเสนอชื่อจ�ำนวนไม่เกินกว่าจ�ำนวนอาจารย์ที่
ปรึกษาโดยต�ำแหน่งให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศึกษาเป็นประธานคณะอาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อ ๗๑ อาจารย์ที่ปรึกษาตามข้อ ๗๐(๒) พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระของคณะกรรมการองค์การ
บริหารนักศึกษา
ข้อ ๗๒ การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสภานักศึกษา ให้น�ำความข้อ ๗๐ และข้อ ๗๑ มาใช้โดย
อนุโลม
ข้อ ๗๓ อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะ ได้แก่
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(๑) อาจารย์ที่ปรึกษาโดยต�ำแหน่ง คือ คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและท�ำนุบ�ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะ
(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งสโมสรนักศึกษาคณะเสนอชื่อจ�ำนวนไม่เกินกว่าจ�ำนวนที่ปรึกษาโดย
ต�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
-----------------------------เพือ่ ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วย การยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษา ให้มคี วาม
เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางในการประชุม ครัง้ ที๔่ /๒๕๕๗ เมือ่ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗จึง
ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วยการยกเว้นค่าบ�ำรุงการ
ศึกษา 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 เงินที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาเหมาจ่ายเป็น
รายภาคการศึกษาเพื่อเป็นค่าบ�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�ำรุงการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาค
ปกติ 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 ให้
ได้รับการยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษา ๑ ภาคการศึกษาถัดไป
(๒) ได้รบั เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาระดับเขต ให้ได้รบั การยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษา
๑ ภาคการศึกษาถัดไป
(๓) ได้รบั เหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ให้ได้รบั การยกเว้นค่าบ�ำรุงการ
ศึกษา 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) ได้รบั เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ให้ได้รบั การยกเว้นค่าบ�ำรุงการ
ศึกษา ๔ ภาคการศึกษาถัดไป
(๘) ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ให้ได้รับการยกเว้นค่าบ�ำรุง
การศึกษาทุกภาคการศึกษาถัดไป
กรณีได้รางวัลมากกว่าหนึ่งรางวัลในคราวเดียวกันให้พิจารณาให้ได้รับการยกเว้นรางวัลสูงสุด
เพียงรางวัลเดียว
(ข) ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ด้านศิลปกรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านบ�ำเพ็ญประโยชน์หรือ
อาสาพัฒนาด้านส่งเสริมประชาธิปไตย ต้องเป็นนักศึกษาภาคปกติที่มีความประพฤติดีและมีผลงานดีเด่น
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(๑) ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับภาคให้ได้รับการยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษา ๑
ภาคการศึกษาถัดไป
(๒) ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันระดับชาติอนั ดับ ๑ ให้ได้รบั การยกเว้นค่าบ�ำรุง
การศึกษา ๒ภาคการศึกษาถัดไป
(๓) ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับชาติให้ได้รับการยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษา
๓ภาคการศึกษาถัดไป
(๔) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันระดับนานาชาติอันดับ ๑ ให้ได้รับการยกเว้น
ค่าบ�ำรุงการศึกษา ๔ ภาคการศึกษาถัดไป
(๕) ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับนานาชาติ ให้ได้รับการยกเว้นค่าบ�ำรุงการ
ศึกษาทุกภาคการศึกษาถัดไป
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
ข้อ ๑๐ มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกการยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษาของนักศึกษาที่เข้าศึกษา ใน
มหาวิทยาลัยตามโครงการนักกีฬาดีเด่นในกรณีนักศึกษากระท�ำความผิดและก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
ชือ่ เสียงมหาวิทยาลัยซึง่ หมายรวมถึงการไม่เข้าร่วมการฝึกซ้อมไม่เก็บตัวนักกีฬาและไม่เดินทางเข้าร่วมการ
แข่งขัน ตามทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนดหรือเข้าร่วมการแข่งขันโดยไม่เต็มความสามารถหรือเดินทางกลับโดยไม่
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ได้รับอนุญาต โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือในกรณีที่ในปีการศึกษานั้นนักศึกษาไม่มีผลงานด้านกีฬา โดย
ไม่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬา 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 ไม่
เหมาะสมขัดต่อกฎระเบียบมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่ระงับสิทธิการยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษา
ตั้งแต่ ปีการศึกษาถัดไป โดยให้กองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ตรวจสอบ
ข้อ ๑๓ การขอรับการยกเว้นค่าบ�ำรุงการศึกษาให้กองพัฒนานักศึกษาจัดท�ำขั้นตอนและวิธีการ
เสนออธิการบดีให้ความเห็นชอบโดยจัดท�ำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีเป็นผูร้ กั ษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผูว้ นิ จิ ฉัยชีข้ าดในกรณี ที่
เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้ 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
ส่งผลกระทบทัง้ ต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รัฐบาลจึงได้ออกพระราชบัญญัตคิ วบคุมเครือ่ ง
ดืม่ แอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ ซึง่ มีมาตรการต่างๆ ในการควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ลดปัญหาและผลกระ
ทบทัง้ ทางเศรษฐกิจและสังคม เสริมสร้างสุขภาพของประชาชน สร้างความตระหนักถึงพิษภัย และป้องกัน
เด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยง่าย กอปรกับปัจจุบันได้มีการออกกฎหมายและ อนุ
บัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลายฉบับเพื่อป้องกันมิให้เยาวชน โดยเฉพาะ
นักเรียน นักศึกษา มิให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยง่าย รวมถึงลดปัญหาผลกระทบต่างๆ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช
๒๕๔๗ ประกอบ ข้อ ๙ ของค�ำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่องมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานประกอบการที่เปิดให้บริการใน
ลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางจึงก�ำหนด
แนวทางและมาตรการ การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ดังนี้
๑. ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมหาวิทยาลัย
๒. ห้ามมิให้มกี ารโฆษณาหรือการสือ่ สารการตลาดเกีย่ วกับเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในมหาวิทยาลัย
๓. ห้ามมิให้มีสัญลักษณ์หรือแสดงชื่อหรือแสดงเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในป้าย
ประชาสัมพันธ์ ป้ายประกาศในงานหรือกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
๔. ห้ามมิให้ผใู้ ดบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในมหาวิทยาลัย ยกเว้นบริเวณทีจ่ ดั ไว้เป็นทีพ่ กั ส่วน
บุคคลหรือสโมสร หรือการจัดเลีย้ งตามประเพณี หรือสาขาวิชาทีส่ อนการผสมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์และได้
รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
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๕. การจัดงานเลี้ยงตามข้อ ๔ ภายในมหาวิทยาลัย ต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยก่อน จัด
งาน และให้ผู้รับผิดชอบดูแลเอาใจใส่ระมัดระวังมิให้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะที่ไม่สมควร
และไม่เหมาะสม
๖. ห้ามนักศึกษาดื่มหรือมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติสายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง
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เรื่อง บุหรี่
พ.ศ. ๒๕๕๙
-------------------------------------------
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
เรื่อง หลักเกณฑ์การลงโทษและตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๙
-----------------------อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบกับ ความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วย วินัยนักศึกษาพ.ศ.๒๕๕๓และ พ.ศ.
๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๕
ข้อ ๒๘ อธิการบดีจงึ ก�ำหนดหลักเกณฑ์ การลงโทษและตัดคะแนนความประพฤตินกั ศึกษาทีก่ ระท�ำผิดวินยั
นักศึกษา ดังนี้
ข้อ ๑ ให้นักศึกษาแต่ละคนมีคะแนนความประพฤติ ๑๐๐ คะแนนตลอดระยะเวลาที่มีสภาพ
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
ข้อ ๒ ให้คณาจารย์หรือบุคลากรทีพ่ บเห็นนักศึกษากระท�ำผิด รายงานเป็นหนังสือเสนอต่อคณะ
ที่นักศึกษาสังกัด หรือกองพัฒนานักศึกษาเพื่อด�ำเนินการ
ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการสอบสวนคณะ หรือคณะกรรมการสอบสวนซึ่งรองอธิการบดีที่รับผิด
ชอบ งานกิจการนักศึกษาแต่งตั้งเป็นผู้สอบสวนเสนอรองอธิการบดีหรือคณบดีส่ังลงโทษหรือตัดคะแนน
ความประพฤติให้เหมาะสมกับกรณีความผิด โดยแจ้งให้นักศึกษาและผู้ปกครองของนักศึกษาผู้นั้นด้วย
ข้อ ๔ เมื่อมีการตัดคะแนนความประพฤติ ให้คณะรวบรวมการตัดคะแนนความประพฤติแจ้ง
กองพัฒนานักศึกษาทราบเพื่อเป็นข้อมูลความประพฤติของนักศึกษาที่จะระบุในใบรับรองความประพฤติ
ต่อไป
ข้อ ๕ นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่าหนึ่งครั้งแต่รวมแล้วไม่เกิน ๔๐ คะแนน
ให้คณะที่นักศึกษาสังกัดลงโทษทัณฑ์บน ถ้าเกิน ๔๐ คะแนน ให้มอบหมายนักศึกษาท�ำกิจกรรมเพื่อปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม
ข้อ ๖ นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันแล้วเกินกว่า๕๐
คะแนน แต่ไม่เกิน ๖๐ คะแนน ให้ลงโทษพักการศึกษามีกำ� หนด ๑ ภาคการศึกษาและให้มอบหมายนักศึกษา
ท�ำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข้อ ๗ นักศึกษาทีถ่ กู ตัดคะแนนความประพฤติครัง้ เดียวหรือหลายครัง้ รวมกันเกินกว่า ๖๐ คะแนน
แต่ไม่เกิน ๘๐ คะแนน ให้ลงโทษพักการศึกษามีก�ำหนด ๒ ภาคการศึกษา
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ข้อ ๘ นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า ๘๐
คะแนน แต่ไม่เกิน ๙๙ คะแนน ให้ลงโทษพักการศึกษามีก�ำหนด ๓ ภาคการศึกษา
ข้อ ๙ นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันครบ ๑๐๐
คะแนน ให้ให้ลงโทษ พักการศึกษามีก�ำหนด ๔ ภาคการศึกษา
ข้อ ๑๐ กรณีคณะกรรมการสอบสวนของมหาวิทยาลัยพิจารณาลงโทษพักการเรียนให้เสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ข้อ ๑๑ กรณีนักศึกษากระท�ำความผิดวินัยนักศึกษาก่อนวันใช้ประกาศฉบับนี้ และการด�ำเนิน
การทางวินัยนักศึกษายังไม่เสร็จสิ้น 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 อาจารย์หรือเจ้า
หน้าที่
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 รบกวนต่อการ
๒๐  คะแนน/ครั้ง
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ หรือการท�ำกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย
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 อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อ
เสียงของผู้อื่น 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 เพื่อ
ให้หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้นกั ศึกษา
ดังนี้
“มุ่งเน้นคุณธรรม น�ำจิตอาสา พัฒนาบัณฑิตสู่สังคม”
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
￼
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
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เรื่อง แนวปฏิบัติการขับขี่รถจักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
พ.ศ. ๒๕๕๗
........................................
เพือ่ ให้การขับขีห่ รือโดยสารรถจักรยานยนต์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง และเพือ่ เป็นการ
ลด ความสูญเสียในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการบาดเจ็บ เสียชีวิต จากอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่รถ
จักรยานยนต์ รวมไปถึงการเสริมสร้างความตระหนักให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและประชาชนทั่วไป
ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบายความปลอดภัย
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎล�ำปาง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงในการเข้าร่วมโครงการหน่วยงาน
ต้นแบบสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ร่วมกับส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะ
ท�ำงานสนับสนุน การป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัย
ทางถนนเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น จังหวัดกรุงเทพฯ  เพื่อร่วมสร้าง
องค์กรต้นแบบส่งเสริม การสวมหมวกนิรภัย สร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรในองค์กร และสร้างความ
ปลอดภัยทางถนนของประเทศ ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยเป็นองค์กรต้นแบบ ด้วยภารกิจ
คือ ก�ำหนดให้สวมหมวกนิรภัยทุกครัง้ ทีข่ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์ทงั้ ในและนอกองค์กร เป็นนโยบายขององค์กร
เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้แก่บุคลากรอันเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง
ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎล�ำปาง จึงขอประกาศแนวปฏิบัติการขับขี่รถจักรยานยนต์ ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติดังนี้
๑. ผูข้ บั ขี่ และผูโ้ ดยสารต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครัง้ เมือ่ ขับขีร่ ถจักรยานยนต์ ภายในมหาวิทยาลัยฯ
๒. ผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย จะไม่อนุญาตให้น�ำรถจักรยานยนต์เข้ามาในมหาวิทยาลัย โดยเด็ดขาด
๓. ไม่อนุญาตให้มกี ารขับขีแ่ ละโดยสาร เกินกว่าทีก่ ฎหมายก�ำหนด ภายในมหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด
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ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด หากผู้ไม่ปฏิบัติตามจะไม่อนุญาตให้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยเด็ดขาด เพื่อสร้างความเป็นระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย กฎ
จราจร เพิ่มความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ น�ามาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ประกาศ ณ วันที่๑๘เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง
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เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
........................................
ด้วยกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ เป็นประเพณีทส่ี บื ทอดมายาวนานในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�ำปาง มีปณิธานเพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์ของนักศึกษารุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ยังผลให้เกิดความสามัคคี
มีระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในสถาบัน และมีการช่วยเหลือกันฉันท์พี่น้อง ดังนั้น เพื่อให้ประเพณีรับ
น้องใหม่และประชุมเชียร์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ธ�ำรงไว้ซึ่งปณิธานที่ดี
งาม อีกทั้งมีลักษณะในการจัดกิจกรรม ที่สร้างสรรค์ อบอุ่น ประทับใจและเสริมสร้างการพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัย ราชภัฏล�ำปางจึงได้ก�ำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และ
ประชุมเชียร์ ดังนี้
๑. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ต้องมุ่งเสริมสร้างกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
และก่อให้เกิดภาพลักษณ์เชิงบวกแก่สาธารณชน
๒. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพและหลักความ
เสมอภาค ไม่มีความรุนแรง และห้ามล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งร่างกายหรือจิตใจ ไม่ดื่มสุราและเสพสิ่ง
มึนเมาทุกชนิด
๓. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ต้องไม่กระทบต่อการเรียนการสอน
๔. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ต้องอยู่ในความรับผิดชอบ ก�ำกับดูแลของ
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกคณะ/สาขาวิชา และนักศึกษารุ่นพี่ รวมถึงต้องให้ค�ำปรึกษา ในการจัด
กิจกรรมให้มลี กั ษณะสร้างสรรค์ ไม่ขดั ต่อระเบียบมหาวิทยาลัย กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณี และมารยาท
ทางสังคมที่ดีงาม
๕. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ต้องจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
ล�ำปางเท่านั้น ห้ามจัดกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางโดยเด็ดขาด และต้องได้รับอนุญาตให้
จัดกิจกรรมก่อนทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยและความประหยัดของนักศึกษาเป็นส�ำคัญ
๖. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ให้จัดกิจกรรมไม่เกินเวลา ๑๘.๐๐ น. ของ
แต่ละวัน ระหว่างเปิดภาคเรียน ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และห้ามจัดกิจกรรม ในวันศุกร์ วันเสาร์
และวันอาทิตย์
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๗. ให้ทุกคณะ/สาขาวิชา รณรงค์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยรูปแบบกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจ
กับนักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ให้เข้าใจวัตุถุประสงค์ นโยบายและแนวปฏิบัติ รวม
ทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ตลอดจนร่วมตรวจสอบการจัดกิจกรรมได้
๘. ให้นักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ด้วยความสมัครใจ รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามาสังเกตการณ์จัดกิจกรรมได้
๙. นักศึกษารุ่นพี่ที่จัดกิจกรรมต้องได้รับการคัดเลือกจากคณะ หรือสาขาวิชา และมีการ เตรียม
ความพร้อมพัฒนาทักษะก่อนการจัดกิจกรรม
๑๐. ให้ทกุ คณะ/สาขาวิชา มีบทลงโทษทางวินยั อย่างเข้มงวดกับนักศึกษา รวมถึงผูเ้ กี่ยวข้อง ใน
การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของนักศึกษาที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน หลัก
ความเสมอภาคและกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
๑๑. ให้ทุกคณะ/สาขาวิชา องค์การบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา
เฝ้าระวังผ่านสื่อต่างๆ เพื่อติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ไขปัญหา และประสานงานกับผู้ปกครอง
๑๒. ให้ทกุ คณะ/สาขาวิชา มีการประเมินผล และแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารจัดกิจกรรม ต้อนรับน้อง
ใหม่และประชุมเชียร์ มีการยกย่องชมเชยนักศึกษาทีม่ กี ารจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ให้เป็นทีป่ ระจักษ์ตอ่
สาธารณชนในโอกาสอันควร
๑๓. ให้ผู้บริหารทุกระดับถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการด�ำเนินการตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ข้างต้นอย่างเคร่งครัด
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
￼
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
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ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
ว่าด้วย การมอบเข็มบัณฑิต และเข็มเรียนดี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
พ.ศ. ๒๕๕๙
..........................................................
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ได้เห็นความส�ำคัญของบัณฑิตผู้ที่มีความเพียร ความมานะ
อุตสาหะ ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย จึงได้ออกข้อบังคับว่าด้วยเข็มบัณฑิต และเข็มเรียนดีขึ้นเพื่อ
เป็นขวัญก�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 ใน
การประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงออกประกาศไว้ดังนี้
		
ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วย การมอบเข็มบัณฑิต และ
เข็มเรียนดี 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 การมอบเข็ม บัณ ฑิต มีวัต ถุป ระสงค์เพื่อมอบให้กับบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึก ษาจาก
มหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา
การมอบเข็มเรียนดี มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบให้กับบัณฑิตเกียตินิยมที่ส�ำเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย ในแต่ละปีการศึกษา
ข้อ ๖ เข็มบัณฑิต มีลักษณะเป็นรูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ท�ำด้วยโลหะลงยา เป็นรูปวงรี
ขนาดกว้าง ๒ เซนติเมตร สูง ๒.๕ เซนติเมตร หนา ๑.๒ มิลลิเมตร ใช้ประดับเครื่องแบบหรือเครื่องแต่ง
กายตามแบบตัวอย่างแนบท้ายข้อบังคับนี้
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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�ำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอัน
เกิดจาก การใช้ข้อบังคับนี้
￼

￼
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๖๐
........................................
เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกเหนือ จากการ
เรียนในชัน้ เรียน น�ำไปสูค่ ณ
ุ ลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ของมหาวิทยาลัยและการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
เป็นกระบวนการส�ำคัญในการเสริมสร้างมวลประสบการณ์ องค์ความรู้ ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ ของตน รู้จักการเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นและส่วนรวม อีกทั้งให้สอดคล้องกับข้อ
บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวด ๗ ข้อ ๒๘กล่าว
คือ ผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต้องผ่านกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และ ข้อ ๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงออกประกาศการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนีเ้ รียกว่า“ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เรือ่ งการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้ารับการศึกษา ตั้งแต่ ปีการศึกษา
๒๕๕๗ 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
“องค์กรภายนอก” หมายถึง หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ไม่อยู่ภายใต้การก�ำกับ ของ
มหาวิทยาลัย และมิใช่องค์กรภายใน
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“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติของมหาวิทยาลัย แต่ไม่
หมายความรวมถึงนักศึกษาโครงการการศึกษาส�ำหรับบุคลากรประจ�ำการ และ นักศึกษาต่างชาติตาม
โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
“กิจกรรม” หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ซึ่งองค์กรภายในหรือ
องค์กรภายนอกจัดขึ้น
“ชั่วโมงกิจกรรม” หมายถึง จ�ำนวนหน่วยนับโดยเทียบจากระยะเวลาการจัดกิจกรรมที่นักศึกษา เข้าร่วม
โครงการ 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 โดย
จัดท�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
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาประจ�ำคณะมีอ�ำนาจและหน้าที่ ดังนี้
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(๑) รวบรวมแผนการจัดกิจกรรมของคณะ เพื่อจัดหมวดหมู่กิจกรรมให้เป็นไปตามข้อ ๘ และ
เสนอให้คณะกรรมการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(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 การสร้างค่า
นิยมทีถ่ 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 ให้
สามารถด�ำรงชีวติ ได้อย่างมีความสุข เช่น การแข่งขันกีฬา กิจกรรมด้านนันทนาการ การออกก�ำลังกาย เพือ่
สุขภาพ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา เป็นต้น
(๔) ด้านบ�ำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กิจกรรมที่สร้างให้เกิดการเรียนรู้ สร้าง
จิตส�ำนึกในการเป็นจิตสาธารณะเพือ่ ส่วนรวม กิจกรรมทีส่ ร้างให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ ด้านสิง่ แวดล้อม
การใช้สิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ การพัฒนาชนบท
การอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเป็นต้น
(๕) ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมได้แก่ กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างจิตส�ำนึก ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร ความอดทน ความซื่อสัตย์ มีความเอื้ออาทร เสียสละ ส�ำนึกสาธารณะ
มีสมาธิ มีระเบียบวินัย มีค่านิยมที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม การเป็นพลเมืองที่ดี เช่น การแต่งกายถูก
ระเบียบของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติตามกฎหมายและวินัยจราจร หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด อบายมุขทั้งปวง
กิจกรรมทางศาสนา ฯลฯ เป็นต้น
ข้อ ๙ นักศึกษาแต่ละชัน้ ปีตอ้ งเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและของคณะ ไม่นอ้ ยกว่า ปีการ
ศึกษาละ ๕๐ ชั่วโมง การเข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามตารางแนบท้ายประกาศ หรือตามที่คณะกรรมการ
การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาก�ำหนดโดยมีจ�ำนวนหน่วยชั่วโมงกิจกรรมดังนี้
(๑) นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๓๕ ชั่วโมงและ
กิจกรรม ของคณะที่นักศึกษาสังกัดไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง
(๒) นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ เข้าร่วมกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๒๕ ชั่วโมง และ
กิจกรรมของคณะที่นักศึกษาสังกัดไม่น้อยกว่า 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 เป็น
ผู้รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมกับสถานศึกษา พร้อมหลักฐานที่เชื่อถือได้มายังคณะเพื่อเสนอ ต่อคณะ
กรรมการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาพิจารณาอนุมัติชั่วโมงกิจกรรม
ข้อ ๑๐ นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามประกาศนี้ ให้ท�ำกิจกรรมซ่อมเสริม โดยให้ชี้แจง
เหตุผลและความจ�ำเป็นต่อคณะกรรมการ ดังนี้
(๑) กิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้เสนอต่อคณะกรรมการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
(๒) กิจกรรมของคณะ ให้เสนอต่อคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาประจ�ำคณะ
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเป็นผู้พิจารณาอนุมัติกิจกรรมซ่อมเสริมและแจ้งให้นักศึกษา
ทราบนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามประกาศนี้ ให้ด�ำเนินการตามวรรคหนึ่ง ภายในสามสิบวัน ก่อน
เปิดภาคเรียนถัดไป หรือภายในสามสิบวัน หลังจากสิ้นสุดกิจกรรมนั้น แล้วแต่กรณี หากล่วงเลยระยะเวลา
ดังกล่าว ให้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งถัดไป
ข้อ ๑๑ ให้องค์กรภายในจัดท�ำแผนกิจกรรมประจ�ำปีให้เป็นไปตามข้อ ๘ และส่งแผนกิจกรรม
ให้คณะกรรมการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาอนุมตั แิ ผนกิจกรรม ไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวันก่อนเปิดภาคเรียน
ในปีการศึกษาถัดไป
ในกรณีเป็นโครงการ กิจกรรมเฉพาะกิจ เร่งด่วน หรือได้จัดกิจกรรมไปแล้ว และคณะกรรมการ
การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษายังมิได้อนุมตั แิ ผนกิจกรรมให้สง่ รายละเอียดการจัดกิจกรรมดังกล่าว ให้คณะ
กรรมการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาพิจารณาอนุมัติชั่วโมงกิจกรรม
ข้อ ๑๒ กิจกรรมที่จัดโดยองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยต้องเป็นกิจกรรมที่องค์กรภายนอก ขอ
ความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาเข้าร่วม หรือมหาวิทยาลัยเป็นผู้ส่งเข้าร่วมกิจกรรม
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อม
หลักฐานที่เชื่อถือได้ต่อคณะกรรมการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติชั่วโมงกิจกรรม
ข้อ ๑๓ การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาทุกครั้งให้นักศึกษาน�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา มา
บันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม หรือลงลายมือชือ่ ไว้เป็นหลักฐานหรือด้วยวิธกี ารอืน่ ใดตามทีม่ หาวิทยาลัย
ก�ำหนด
ข้อ ๑๔ ให้กองพัฒนานักศึกษา จัดท�ำระบบฐานข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
ข้อ ๑๕ การเทียบค่าชั่วโมงเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อพิจารณาว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นนั้น
มีค่าหน่วยชั่วโมงเท่าใด โดยใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้
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(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 ให้เดินทางไป
เข้าร่วม หรือปฏิบัติหน้าที่หรือด�ำเนินกิจกรรมต่างจังหวัด และหรือตามที่มหาวิทยาลัยฯ หรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบก�ำหนด
ข้อ ๑๖ การเทียบค่าชัว่ โมงกิจกรรมส�ำหรับนักศึกษาทีม่ ผี ลงานดีเด่น เสียสละ นักศึกษา สามารถ
น�ำผลงานดังกล่าวมาเทียบค่าชั่วโมงกิจกรรม เป็นกรณีพิเศษ ได้แก่นักศึกษาที่มีผลงานดังต่อไปนี้
(๑) นักศึกษาที่มีผลงานการเป็นนักศึกษาดีเด่นของมหาวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาที่ได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณจากองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยหรือ
นานาชาติ
(๓) นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานสภานักศึกษา นายกองค์การ
นักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา กรรมการสภานักศึกษา กรรมการองค์การนักศึกษา กรรมการสโมสร
นักศึกษา ประธานหอพักมหาวิทยาลัย ประธานชมรม ประธานชุมนุม หรือต�ำแหน่งอื่นใด ที่มีระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน ๑ ปีขึ้นไป
ทั้งนี้นักศึกษาต้องมีหลักฐาน เช่น ค�ำสั่ง เกียรติบัตร หรือหนังสือรับรอง เป็นต้น เสนอต่อคณะกรรมการ
การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาเพือ่ น�ำไปใช้ในการพิจารณาเทียบค่าชัว่ โมงกิจกรรม ทัง้ นีไ้ ม่สามารถน�ำผลงาน
ก่อนมีสถานะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อเทียบค่าชั่วโมงกิจกรรมได้
ข้อ ๑๗ การเทียบค่าชั่วโมงกิจกรรม ตามข้อ ๑๖ ให้เป็นดังนี้
(๑) นักศึกษาที่ด�ำรงต�ำแหน่ง ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา นายกสโมสร
นักศึกษา และมีระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านตัง้ แต่ ๑ ปีขนึ้ ไป จะได้เทียบค่าชัว่ โมงกิจกรรม ๑๐ หน่วยชัว่ โมง
(๒) นักศึกษาที่ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการสภานักศึกษา กรรมการองค์การนักศึกษา กรรมการ
สโมสรนักศึกษา ประธานหอพักมหาวิทยาลัย ประธานชมรม ประธานชุมนุม และหรือ ที่มหาวิทยาลัยแต่ง
ตั้งให้เป็นคณะท�ำงานหรือ ร่วมด�ำเนินโครงการ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตั้งแต่ ๑ ปี ขึ้นไปจะได้เทียบ
ค่าชั่วโมงกิจกรรม ๕ หน่วยชั่วโมง
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(๓) นักศึกษาทีด่ ำ� เนินกิจกรรมในฐานะผูแ้ ทนมหาวิทยาลัย จะได้รบั เทียบค่าชัว่ โมงกิจกรรม ด้าน
ใดด้านหนึ่งตามข้อ ๘ ได้ ๑ กิจกรรมจ�ำนวนไม่เกิน ๕ หน่วยชั่วโมง โดยพิจารณาจากกิจกรรมที่เข้าร่วม
(๔) นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นอื่นๆ และสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย จะได้รับเทียบค่าชั่วโมง
กิจกรรม ด้านใดด้านหนึ่งตามข้อ ๘ ได้ ๑ กิจกรรมจ�ำนวนไม่เกิน ๕ หน่วยชั่วโมง โดยพิจารณาจากผลงาน
ข้อ ๑๘ การเทียบโอนค่าชั่วโมงกิจกรรม ส�ำหรับนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอื่น แล้วสอบหรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนใหม่ในชั้นปีที่ ๑ ไม่สามารถ
เทียบโอนจ�ำนวนกิจกรรมหรือหน่วยชั่วโมงกิจกรรมได้
ข้อ ๑๙ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการด�ำเนินกิจกรรมตามประกาศนี้ ได้แก่
(๑) กิจกรรมส่วนกลางมหาวิทยาลัยฯ ผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละ
ครัง้ รวมทัง้ การซ่อมเสริมกิจกรรมนัน้ ให้กองพัฒนานักศึกษาหรือฝ่ายทีก่ องพัฒนานักศึกษามอบหมาย เป็น
ผู้รวบรวมชื่อไว้เป็นหลักฐานในการออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมแก่นักศึกษาเพื่อขออนุมัติส�ำเร็จการ
ศึกษาต่อไป
(๒) กิจกรรมส่วนของคณะ ผู้รับผิดชอบในการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้ง รวมทั้ง
ซ่อมเสริมกิจกรรมนั้น ให้คณบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รวบรวมชื่อไว้เป็นหลักฐานส่งให้กองพัฒนา
นักศึกษา เพื่อด�ำเนินการต่อตาม ๑๙ (๑) ต่อไป
ข้อ ๒๐ การออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมให้ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) นักศึกษาทีจ่ ะขอใบรับรองกิจกรรมนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมครบตามประกาศนี้ โดย
กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานธุรการในการออกใบรับรองกิจกรรม
(๒) หลักเกณฑ์ วิธีการออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามที่กองพัฒนานักศึกษา
ก�ำหนด
(๓) นักศึกษาสามารถขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม และขอรับวุฒิบัตรกิจกรรมดีเยี่ยม เมื่อ
มีหน่วยชั่วโมงกิจกรรม ๓๐๐ ชั่วโมงขึ้นไป
(๔) ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายลงนามในใบรับรองหรือวุฒิบัตร
(๕) ค่าธรรมเนียมในการขอใบรับรองเข้าร่วมกิจกรรม ฉบับละ ๓๐ บาท
ข้อ ๒๑ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความหรือ
ปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
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รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง (กิจกรรมส่วนกลาง)
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
นักศึกษาทุกคนต้องผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้
ที่

กิจกรรม

๑
๒

ปฐมนิเทศ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้ว
มหาวิทยาลัย
พิธีไหว้ครู
พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร
วันราชภัฏ ๑๔ กุมภาพันธ์
การแข่งขันกีฬา
เปิดโลกกิจกรรม
จิตอาสาและบ�ำเพ็ญประโยชน์
ราชภัฏสร้างวินัย ใส่ใจวินัยจราจร
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดและโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เลือกตั้งผู้น�ำนักนักศึกษา
งานข่วงวัฒนธรรม
กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม
ปัจฉิมนิเทศ
อื่นๆ ตามประกาศหรือค�ำสั่งของ
มหาวิทยาลัย
รวม

๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

๗
๑๐

๑
๗
๑๐

๒
-

ชั้นปี
๓
-

๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓

๓
๓
๓
๓
๓
-

๓
๓
๓
๓
๓
๓

๓
๓
๓
-

๓
๓
-

-

๑
๓
๓

๑
๓
-

๑
๓
๓

๑
๓
๓

๑
๓

-

๗

/

/

/

๗
/

๗
/

๓๖

๒๕

๑๖

๑๗

๗

ชั่วโมง
กิจกรรม

๔
-

๕
-

คู่มือกิจกรรมนักศึกษา
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กิจกรรมหลักคณะวิทยาการจัดการ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๖๐
นักศึกษาต้องผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้
ที่

กิจกรรมหลัก

๑
๒
๓

โครงการปฐมนิเทศ บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่
โครงการไหว้ครู
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า
๔ โครงการ MANAGEMENT FAIR
๕ โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านศิลป
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและอาชีพพื้น
บ้านท้องถิ่น
๖ โครงการปัจฉิมนิเทศและสืบชะตา
๗ โครงการรณรงค์และประกวดการแต่งกายถูก
ระเบียบ
๘ โครงการประกวดแข่งขันโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
๙ โครงการกีฬาน้องใหม่เชื่อมความสามัคคี
MGTS…LPRU
๑๐ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตนักศึกษา
๑๑ อื่นๆที่ตามประกาศหรือค�ำสั่งของคณะ/สาขา
วิชา
รวม
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ชั่วโมง
กิจกรรม

ชั้นปี

๗
๓
๗

๑
๗
๓
๗

๒
๓
๗

๓
๓
๗

๔
๓
๗

๗
๗

๗
๗

๗
๗

๗
๗

๗
๗

๗
๗

๗

๗

๗

๗
๗

๗

๗

๗

๗

๗

๗

๗

๗

๗

๗

๗

๗

๗

๗

๗

-

๓

๙

๕

๑๑

๖๒

๖๑

๕๗

๗๐

กิจกรรมหลัก คณะวิทยาศาสตร์ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๖๐
นักศึกษาต้องผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

กิจกรรม

ชั่วโมง
กิจกรรม

๑
๗
๓
๑๔
๑๐
๗
๗

๒
๓
๑๔
๑๐
๗
-

ชั้นปี
๓
-

๔
-

๕
๑๔ ๑๐ ๗ - -

ปฐมนิเทศ
๗
พิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์
๓
งานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏล�ำปาง
๑๔
๑๔
กีฬาคณะ
๑๐
๑๐
งานยี่เป็ง
๗
๗
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ส�ำหรับ
๗
นักศึกษาปี ๑
๗ อาชีพเสริมเพิ่มทักษะ เตรียมความ
๗
๗* ๗**
พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
๘ รดน�้ำด�ำหัว ปี๋ใหม่เมือง
๓
๓
๓
๓
๓ ๙ เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
๑
๑
๑
๑
๑ ๑๐ อื่นๆที่ตามประกาศหรือค�ำสั่งของ
/
/
/
/ คณะ/สาขาวิชา
รวม
๕๒ ๓๘ ๓๕ ๔๒ ๗
หมายเหตุ 1. * ส�ำหรับนักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต
** ส�ำหรับนักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิต
2. นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์
และวิทยาศาสตร์ ทั่วไป ต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับทางคณะครุศาสตร์ ตามที่คุรุสภา
ก�ำหนด
หมายเหตุ 1. *ส�ำหรับนักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต
** ส�ำหรับนักศึกษาหลักสูตร  ครุศาสตร์บัณฑิต
2. นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับทางคณะครุศาสตร์ ตามที่คุรุสภาก�ำหนด
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กิจกรรมหลัก คณะครุศาสตร์ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๐
นักศึกษาต้องผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้
ที่

กิจกรรมหลัก

๑

เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ ๑
(ก้าวเข้าสู่วิชาชีพครู)
หนองหัวหงอกบันเทิง
ไหว้ครูคณะครุศาสตร์
กีฬาสีคณะครุศาสตร์
อบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น
อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ก่อนฝึกสอน   (๕ วัน)
อบรมลูกเสือ
กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่
อบรมเชิงปฏิบัติการ บุคลิกภาพ
ส�ำหรับวิชาชีพครู
อบรมเศรษฐกิจพอเพียง
อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมสู่การประกอบวิชาชีพครู
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์
อบรมทักษะชีวิตนักศึกษา
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
อบรมคุณธรรมจริยธรรม
อื่นๆที่ตามประกาศหรือค�ำสั่งของ
คณะ /สาขาวิชา
รวม

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๕
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๑๘

๑
๑๘

๒
-

ชั้นปี
๓
-

๗
๓
๗
๑๔
๓๐

๗
๓
๗
-

๗
๓
๗
-

๗
๓
๗
-

๗
๓
๗
๑๔
๓๐

-

๒๗
๓
๗

๓
-

๓
๗

๒๗
๓
-

๓
-

-

๗
๑๔

-

-

๗
-

-

๑๔

๗
๑๔
๑
๗

๑๔
๑
๗
/

๑
/

๑
/

๑
/

๗
/

๖๐

๒๘

๕๕

๖๕

ชั่วโมง
กิจกรรม

๔
-

๕
-

๒๑

กิจกรรมหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๐
นักศึกษาต้องผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้
ที่
๑
๒
๓
๔*

กิจกรรม/โครงการ

ชั่วโมง
กิจกรรม

๑
๓
๗
๓
-

๒
๗
๓
-

ชั้นปี
๓
-

๔
๗

๕*
-

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
๓
การแข่งขันกีฬา “ลีลาวดีเกมส์”
๗
กิจกรรมไหว้ครู
๓
การอบรมคอมพิวเตอร์ฯ (กิจกรรมส่ง
๗
เสริมให้เข้าร่วม)
๕* การอบรมภาษาอังกฤษ (กิจกรรมส่ง
๗
๗ เสริมให้เข้าร่วม)
๖ โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์
๗
๗
๗
- ๗* โครงการปัจฉิมนิเทศและพบผู้
๗
๗ ๗
ประกอบการ
๘ อื่นๆที่ตามประกาศหรือค�ำสั่งของ
๒
๘
๒๘ ๑๔ ๓๖
คณะ/สาขาวิชา
รวม
๑๕
๒๕ ๓๕ ๓๕ ๔๓
* การเข้าร่วมกิจกรรมที่ ๔,๕ และ๗ ของนักศึกษาหลักสูตรเรียน ๕ ปี สามารถเข้าร่วมกิจกรรม
เมื่อเรียนชั้นปีที่ ๔ หรือ ๕ อย่างใดอย่างหนึ่ง

คู่มือกิจกรรมนักศึกษา
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กิจกรรมหลัก คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๐
นักศึกษาต้องผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้

ที่

กิจกรรมหลัก

๑
๒
๓

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
ปลูกข้าวอินทรีย์
กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีคณะเทคโนโลยี
การเกษตร
๔ รับขวัญน้องใหม่
๕ ไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ
๖ การสืบสานประเพณีท�ำขวัญข้าว และขวัญ
ควายในท้องถิ่นจังหวัดล�ำปาง
๗ ค่ายอาสาพัฒนาร่วมอนุรักษ์พลังและสิ่ง
แวดล้อม
๘ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับการประกันคุณภาพ
๙ สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
๑๐ สานฝันก่อนวันลา
๑๑ อื่นๆ ตามประกาศหรือค�ำสั่งของคณะ/สาขา
วิชา
รวม
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ชั้นปี

ชั่วโมง
กิจกรรม

๑

๒

๓

๔

๑
๗
๗

๑
๗
๗

๑
๗
๗

๑
๗
๗

๑
๗
๗

๗
๓
๗

๗
๓
๗

๓
๗

๓
๗

๓
๗

๗

๗

๗

๗

๗

๗

๗

๗

๗

๗

๓
๗

๓
๗
/

๓
๗
/

๓
๗
/

๓
๗
/

๕๖

๔๙

๕๒

๔๙

กิจกรรมหลัก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๐
นักศึกษาต้องผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้
ที่

กิจกรรมหลัก

๑

โครงการไหว้ครูคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
โครงการบายศรีสู่ขวัญ
โครงการกีฬาสีคณะ
โครงการครอบครูช่าง
โครงการท�ำบุญคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
โครงการจิตอาสา
โครงการท�ำดีระลึกถึงพระคุณพ่อ
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ตลาด
แรงงาน
โครงการสถิติเบื้องต้นส�ำหรับ
นักศึกษา
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องงาน
ประกันให้แก่นักศึกษา
โครงการโคมประดับในเทศกาลยี่เป็ง
โครงการระดับสาขา (๑๐ สาขา)
อื่นๆ ตามประกาศหรือค�ำสั่งของ
คณะ/สาขาวิชา
รวม

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

๓

๑
๓

๒
๓

ชั้นปี
๓
๓

๓
๓
๓
๓

๓
๓
๓
๓

๓
๓
๓
๓

๓
๓
๓

๓
๓
๓

-

๓
๓
๓

๓
-

๗
๓
-

๗
๓
๗

๗
๗

-

๓

-

-

-

๗

-

๓

๓

๓

๓

-

-

๓
๓

๓
-

๓
๓
/

๓
๓
/

๓
/

/

๕๖

๔๙

๕๒

๔๙

๐

ชั่วโมง
กิจกรรม

๔
๓

๕
-

คู่มือกิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

55

ความหมายของรหัสกิจกรรมใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม
￼

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
ฟอร์มการขอใช้บริการสนามกีฬาและโรงยิมเนเซีย่ ม เพือ่ เสนอเรือ่ งผ่านผูบ้ งั คับบัญชา และน�ำเรือ่ งส่งทีก่ อง
พัฒนานักศึกษาเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
๒. นักศึกษา สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา หรือ ชมรมนักศึกษา ที่มีความ
ประสงค์ขอใช้สนามกีฬาและโรงยิมเนเซีย่ ม ให้ตดิ ต่องานกีฬากองพัฒนานักศึกษา เพือ่ ตรวจสอบวันเวลาการ
ใช้งาน และรับแบบฟอร์มการขอใช้บริการสนามกีฬาและโรงยิมเนเซี่ยม เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์
ผู้ควบคุมกิจกรรม หรือโครงการ เป็นผู้ด�ำเนินการในการขออนุญาตตามข้อ ๑
๓. การยื่นเรื่อง ให้ยื่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วันท�ำการ ก่อนก�ำหนดเริ่มใช้งาน และเมื่อได้รับ
อนุญาตให้ใช้งาน กองพัฒนานักศึกษาจะแจ้งผู้ขออนุญาต เพื่อประสานรายละเอียดการเข้าใช้งานต่อไป
ขั้นตอนการขั้นตอน การยืม – คืน วัสดุอุปกรณ์ทั่วไป
๑. ผู้ที่มีความประสงค์ใช้บริการยืมอุปกรณ์ ติดต่อประสานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเพื่อตรวจ
สอบจ�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 ผู้ยืมจะต้องหาวัสดุหรือ
อุปกรณ์ชนิดเดียวกันมาทดแทนหรือช�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. นักศึกษาทีจ่ ะขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมครบตามประกาศการ
เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา โดยสามารถตรวจสอบกิจกรรมของตนเองได้ที่ http://www.snk.lpru.ac.th/
activity/
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๒. นักศึกษายื่นค�าร้อง พร้อมภาพถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด ๑ นิ้ว จ�านวน ๒ ใบ ที่งานบริหาร
ทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา และช�าระค่าธรรมเนียม ๓๐ บาท
๓. นักศึกษาสามารถรับใบรับรองกิจกรรมนักศึกษา ได้ภายใน ๕ วันท�าการ
ขั้นตอนการขอรับบริการด้านประกันอุบัติเหตุ
กรณีเกิดอุบัติเหตุเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือคลีนิกให้แนบเอกสารดังนี้
๑. ขอรับแบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทนอุบัติเหตุนักศึกษาที่งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา
๒. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทนอุบตั เิ หตุนกั ศึกษาให้ครบถ้วน แนบเอกสารใบเสร็จ และ
ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง
๓. รวบรวมเอกสารพร้อมแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วส่งให้กับเจ้าหน้าที่
๔. รอรับการติดต่อกับเจ้าหน้าที่
๕. กรณีมารับค่าสินไหม ให้นา� ส�าเนาบัตรประจ�าตัวนักศึกษา หรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน
มาแสดงทุกครั้ง
กรณีเสียชีวิต ให้แนบเอกสาร ดังนี้
๑. ประวัติการรักษา (OPD)
๒. ใบชันสูตรพลิกศพ
๓. บันทึกประจ�าวันเจ้าหน้าที่ต�ารวจ
๔. บันทึกประจ�าตัวประชาชน และส�าเนาทะเบียนบ้านที่ประทับค�าว่าตายของผู้เสียชีวิต
๕. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน และส�าเนาทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์
๖. ส�าเนาใบมรณะบัตร และหนังสือรับรองการเสียชีวิต
การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
ขั้นตอนการยื่นเอกสารขอรับการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แนบเอกสารดังนี้
๑. ขอรับแบบฟอร์มค�าร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารที่กองพัฒนานักศึกษา
๒. กรอกแบบฟอร์มค�าร้องให้ครบถ้วน
๓. แนบเอกสาร ส�าเนา สด.๙ ส�าเนา สด.๓๕ ส�าเนาทะเบียนบ้าน ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน
อย่างละ ๒ ชุด พร้อมรับรองส�าเนาเอกสารทุกฉบับ
๔. ลงชื่อในแฟ้มลงทะเบียนขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
๕. เมื่อถึงก�าหนดวันรายงานตัว ให้นักศึกษาน�าเอกสารตัวจริงในข้อ ๒ ยื่นแสดงตัวในวันเวลา
สถานที่ตามหมายเลขนั้น
๖. การยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ให้ยื่นครั้งเดียวจนจบการศึกษา ไม่ต้อง
มายื่นเอกสารซ�้าทุกปี
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