
ประกาศ
เรื่อง   การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและออกใบรับรองกิจกรรม

 เพ่ือให้เป็นการเหมาะสมและสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนเวลาการเปิด
จึงเป็นการสมควรปรับปรุงประกาศม
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ 
สําคัญในการเสริมสร้างมวลประสบการณ์
การเสียสละเพ่ือประโยชน์สุขของผู้อ่ืนและส่วนรวม
รําไพพรรณี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ
มหาวิทยาลัยราชภัฏว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึง
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕

 ข้อ ๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีใด 
และใช้ประกาศฉบับนี้แทน 

 ข้อ ๒ นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามประกาศของมหาวิทยาลัยและหรือคณะจึงจะมี
คุณสมบัติครบถ้วนท่ีจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

 ข้อ ๓ นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยช
ฝึกความเป็นผู้มีจิตสาธารณะโดยเข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและต่อสังคมรวม

 ข้อ ๔ นักศึกษา ภาคปกติ
ประเภท ดังนี้ 
  ๔.๑   กิจกรรมหลัก
ไม่น้อยกว่า ๑๐ กิจกรรม และต้องผ่านกิจกรรมตามข้อ 
กิจกรรมต้องไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ช่ัวโมง
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
เสริมหลักสูตรและออกใบรับรองกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

เป็นการเหมาะสมและสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนเวลาการเปิด
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ระดับ
ณ วันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ และการร่วมกิจกรรมนักศึกษาเป็นกระบวนการ

สําคัญในการเสริมสร้างมวลประสบการณ์ องค์ความรู้ ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักบทบาทหน้าท่ีของตน รู้จัก
ประโยชน์สุขของผู้อ่ืนและส่วนรวม ประกอบกับ ข้อ ๑๓ แห่งข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔
มหาวิทยาลัยราชภัฏว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๘ ข้อ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ และ ๓๑ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจึงกําหนดการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและออกใบรับรองกิจกรรม

๒๕๕๗ ดังนี้ 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีใด ท่ีเก่ียวข้องหรือขัดแย้งกับประกาศนี้ ให้ยกเลิก 

นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามประกาศของมหาวิทยาลัยและหรือคณะจึงจะมี
คุณสมบัติครบถ้วนท่ีจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือฝึกความรับผิดชอบต่อสังคม
ฝึกความเป็นผู้มีจิตสาธารณะโดยเข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและต่อสังคมรวม

ภาคปกติ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามหน้าท่ีของนักศึกษาและประเภทของกิจกรรม

กิจกรรมหลักหรือกิจกรรมบังคับ  ของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องเข้าร่วม
และต้องผ่านกิจกรรมตามข้อ ๔.๑ (๑๐) และจํานวนชั่วโมง

ช่ัวโมง โดยให้เลือกเข้าร่วมกิจกรรม ดังตารางนี้ 

ระดับปริญญาตรี 

เป็นการเหมาะสมและสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนเวลาการเปิด-ปิดภาคการศึกษาใหม่ 
การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ระดับ

การร่วมกิจกรรมนักศึกษาเป็นกระบวนการ
องค์ความรู้ ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักบทบาทหน้าท่ีของตน รู้จัก

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
๒๕๔๙ และ ตามข้อบังคับ
ข้อ ๔๕(๔)   

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและออกใบรับรองกิจกรรม

ท่ีเก่ียวข้องหรือขัดแย้งกับประกาศนี้ ให้ยกเลิก 

นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามประกาศของมหาวิทยาลัยและหรือคณะจึงจะมี
คุณสมบัติครบถ้วนท่ีจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

น์เพ่ือฝึกความรับผิดชอบต่อสังคมและหรือ 
ฝึกความเป็นผู้มีจิตสาธารณะโดยเข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและต่อสังคมรวม  

และประเภทของกิจกรรม ๓ 

นักศึกษาต้องเข้าร่วมจํานวน 
จํานวนชั่วโมงรวมในการเข้าร่วม



- ๒ - 

ข้อ กิจกรรม 
ช้ันปี 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ อ่ืนๆ 
(๑) ปฐมนิเทศ �      
(๒) ค่ายชมพู-เขียว �      
(๓) พิธไีหว้ครูและประเพณีวิ่งโป่งลาน � � � �   
(๔) กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย � � � �   
(๕) กีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี � � � �   
(๖) เป็นสมาชิกและร่วมกิจกรรมชมรม � � �    
(๗) วันสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี � � � �  วันคล้ายวันพระราชสมภพ 

(๘) เลือกต้ังนายกองค์การนักศึกษา � � � �   
(๙) กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ �      

(๑๐) ปัจฉิมนิเทศ    � � นักศึกษาทีจ่ะสําเร็จการศึกษา 

(๑๑) กิจกรรมอ่ืนๆตามประกาศมหาวิทยาลัย       

   ท้ังนี้ กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ตามข้อ ๔.๑ (๙) นักศึกษาชั้นปีท่ี ๑ 
ต้องเลือกเข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม และจํานวนชั่วโมงรวมในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๔ ช่ัวโมง  
โดยให้เลือกจากกิจกรรม ดังนี้ 
   (๑)  พิธีวางพวงมาลาสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี (๒๒ พฤษภาคม) 
   (๒)  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (๑๒ สิงหาคม) 
   (๓)  วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (๕ ธันวาคม) 
   (๔)  วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรําลึก  (๒๘ ธันวาคม) 
   (๕)  กิจกรรมอ่ืนๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
   นักศึกษาต้องลงทะเบียนหรือลงชื่อก่อนเข้าร่วมกิจกรรมภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด เท่านั้น เม่ือลงทะเบียนหรือลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
จะถูกระงับการเข้าร่วมกิจกรรม ตามข้อ ๔.๑ (๙) เป็นระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา ท้ังนี้ ให้ลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรมใหม่ได้ภายในชั้นปีท่ี ๓ ของหลักสูตร 
   หากลงทะเบียนหรือลงชื่อแล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ดําเนินการแจ้งเป็น 
ลายลักษณ์อักษรต่อกองพัฒนานักศึกษาหรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย  

   ส่วน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ตามข้อ ๔.๑ (๑๐) นักศึกษาหลักสูตร ๔ ปี ต้องเข้าร่วม
กิจกรรมในชั้นปีท่ี ๔ และ นักศึกษาหลักสูตร ๕ ปี ต้องเข้าร่วมในชั้นปีท่ี ๕ 

  ๔.๒   กิจกรรมเสริมหรือกิจกรรมเลือก  ของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องเข้าร่วมจํานวน 
ไม่น้อยกว่า ๑๐ กิจกรรม และจํานวนชั่วโมงรวมในการเข้าร่วมกิจกรรมต้องไม่น้อยกว่า ๖๐ ช่ัวโมง โดยเป็น
กิจกรรมท่ีพัฒนานักศึกษา ๕ ด้าน ดังนี้    



- ๓ - 

   (๑)  ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ กิจกรรมท่ีเสริมสร้างความเข้าใจในความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ภาษา กิจกรรมท่ีเผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การสร้าง
ค่านิยมท่ีถูกต้องบนวิถีความเป็นไทย และกิจกรรมการแสดง เช่น กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา ประเพณี 
ลอยกระทง ต้องเลือกเข้าไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม ๑๒ ช่ัวโมง     
   (๒)  ด้านวิชาการ ได้แก่ กิจกรรมท่ีมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เชิงวิชาการด้าน
ต่างๆ เช่น อบรมให้ความรู้ สัมมนา ต้องเลือกเข้าไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม ๑๒ ช่ัวโมง   
   (๓)  ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ กิจกรรมท่ีมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพกาย 
ศักยภาพทางกาย จิตใจ ให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข เช่น การแข่งขันกีฬา การป้องกันยาเสพติด 
ป้องกันโรคติดต่อ ต้องเลือกเข้าไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม ๑๒ ช่ัวโมง 
   (๔)  ด้านบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดล้อม ได้แก่ กิจกรรมท่ีสร้างให้เกิดการ
เรียนรู้สร้างจิตสํานึกในการเป็นจิตสาธารณะ เพ่ือส่วนรวม กิจกรรมท่ีสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อม การใช้สิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต้องเลือกเข้าไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม 
๑๒ ช่ัวโมง 
   (๕)  ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ กิจกรรมท่ีมุ่งเน้นการเสริมสร้าง
จิตสํานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น โครงการทําบุญ สวดมนต์ กิจกรรมทางศาสนา ต้องเลือกเข้าไม่น้อยกว่า 
๒ กิจกรรม ๑๒ ช่ัวโมง 

  ๔.๓   กิจกรรมบังคับส่วนของคณะ นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามประกาศของคณะและ
มีจํานวนชั่วโมงรวมไม่น้อยกว่า ๖๐ ช่ัวโมง  

ข้อ ๕ นักศึกษาสามารถเลือกเพ่ือเข้าร่วมหรือดําเนินกิจกรรมท่ีไม่ใช่กิจกรรมตาม ข้อ ๓ โดยเสรี 
ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของนักศึกษา ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

 ๕.๑  กิจกรรมจัดโดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย     
  (๑)  ให้อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับรองการเข้าร่วมโครงการ 
  (๒)  ให้แจ้งการเข้าร่วมกิจกรรมต่อมหาวิทยาลัยหรือคณะหรือหน่วยงานท่ีได้รับ
มอบหมาย พร้อมหลักฐานท่ีเชื่อถือได้ 

 ๕.๒ กิจกรรมจัดโดยหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  
  (๑)  ให้หัวหน้าหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับรองการเข้าร่วมโครงการ  
  (๒)  ให้แจ้งการเข้าร่วมกิจกรรมต่อมหาวิทยาลัยหรือคณะหรือหน่วยงานท่ีได้รับ

มอบหมาย พร้อมหลักฐานท่ีเชื่อถือได้ 
  (๓)  กิจกรรมท่ีเข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอก จะไม่นับชั่วโมง ตามข้อ ๔.๑, ๔.๒ และ 

๔.๓ เว้นแต่เป็นกิจกรรมท่ีหน่วยงานภายนอกขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาเข้าร่วมและหรือ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ส่งเข้าร่วมโครงการ 
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 ข้อ ๖ นักศึกษาภาคพิเศษ ต้องร่วมกิจกรรมหลักหรือกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัยจํานวน 
ไม่น้อยกว่า ๔ กิจกรรมและมีจํานวนชั่วโมงในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๕๐ ช่ัวโมง โดยต้องเข้าร่วม
กิจกรรม ตามข้อ ๔.๑ (๑), (๓), (๕), (๑๐) และต้องร่วมกิจกรรมเสริมหรือกิจกรรมเลือกของมหาวิทยาลัย 
ตามข้อ ๔.๒ จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรมและมีจํานวนช่ัวโมง ไม่น้อยกว่า ๕ ช่ัวโมง 

 ข้อ ๗ การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาทุกครั้งให้นักศึกษานําบัตรประจําตัวนักศึกษามาบันทึก
ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือ ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และ/หรือด้วยวิธีการอ่ืนๆ ตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

 ข้อ ๘ การเทียบค่าช่ัวโมงเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา เพ่ือพิจารณาว่ากิจกรรมท่ีจัดข้ึนนั้น  
มีค่าหน่วยชั่วโมงเท่าใด โดยใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  ๘.๑ เทียบจํานวนหน่วยชั่วโมงตามเวลาท่ีนักศึกษาผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมจริง โดย
พิจารณาจากกําหนดการ ของกิจกรรมนั้นๆ เป็นหลัก 
   (๑)  การจัดกิจกรรมครึ่งวัน เทียบได้ไม่เกิน ๔ หน่วยชั่วโมง 

  (๒)  การจัดกิจกรรมเต็มวัน เทียบได้ไม่เกิน ๘ หน่วยชั่วโมง 
  (๓)  การจัดกิจกรรมในรูปแบบของค่าย หรือการสัมมนาท่ีมีกิจกรรมช่วงกลางคืนหรือ

กิจกรรมท่ีมีลักษณะคล้ายกัน สามารถเทียบได้ไม่เกินวันละ ๑๐ หน่วยชั่วโมง 
  ๘.๒ กิจกรรมท่ีนักศึกษาเข้าร่วม จะต้องเป็นกิจกรรมท่ีนักศึกษาได้ร่วมคิด ร่วมดําเนินการ 
เข้าร่วมฟังบรรยาย เข้าร่วมฝึกการอบรม หรือ เข้าร่วมเป็นคณะทํางานเท่านั้น 
  ๘.๓   เวลาท่ีใช้ในการเดินทาง การลงทะเบียน พักผ่อน รับประทานอาหาร หรือ การอ่ืนใดท่ี
ไม่เป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้นๆ จะไม่นํามานับหน่วยชั่วโมงด้วย ยกเว้นกรณี มีคําสั่งให้เดินทาง 
ไปเข้าร่วมหรือปฏิบัติหน้าท่ีหรือดําเนินกิจกรรมต่างจังหวัดและหรือตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบกําหนด 
  ๘.๔ การเทียบค่าช่ัวโมงกิจกรรม สําหรับนักศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น เสียสละ นักศึกษา
สามารถนําผลงานดังกล่าวมาเทียบค่าช่ัวโมงกิจกรรม เป็นกรณีพิเศษ ได้แก่นักศึกษาท่ีมีผลงาน ดังต่อไปนี้ 
   (๑)   นักศึกษาท่ีมีผลงานการเป็นนักศึกษาดีเด่นของมหาวิทยาลัย 
   (๒)  นักศึกษาท่ีได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย หรือ นานาชาติ 
   (๓)  นักศึกษาท่ีดํารงตําแหน่งผู้นําองค์การนักศึกษา คณะกรรมการบริหาร 
คณะทํางานองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรม ประธานหอพัก ท่ีมีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ๑ ปี ข้ึนไป 
   ท้ังนี้  นักศึกษาต้องมีหลักฐาน เช่น คําสั่ง เกียรติบัตร หนังสือรับรอง เป็นต้น 
เพ่ือนําไปใช้ในการเทียบค่าชั่วโมงกิจกรรม และไม่สามารถนําผลงานก่อนมีสถานะเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือเทียบค่าชั่วโมงกิจกรรมได้ 
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  ๘.๕ การเทียบโอนค่าชั่วโมงกิจกรรม สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ท่ีสอบหรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนชั้นปีท่ี ๑ ใหม่ได้คณะเดิมหรือย้ายคณะ ให้สามารถเทียบโอนจํานวน
กิจกรรมและหน่วยชั่วโมงกิจกรรมได้ 

 ข้อ ๙ การเทียบค่าช่ัวโมงกิจกรรม ตามข้อ ๗.๔ ให้เป็นดังนี้ 
  ๙.๑ นักศึกษาท่ีดํารงตําแหน่ง ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา 
และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต้ังแต่ ๑ ปีข้ึนไป จะได้เทียบค่าชั่วโมงกิจกรรม ๕ ด้าน ตามข้อ ๔.๒  
ด้านละไม่เกิน ๒ กิจกรรม ๑๒ หน่วยชั่วโมง 
  ๙.๒ นักศึกษาท่ีดํารงตําแหน่งคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา คณะกรรมการบริหาร
องค์การนักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต้ังแต่ ๑ ปีข้ึนไป จะได้เทียบ 
ค่าชั่วโมงกิจกรรม ๕ ด้าน ตามข้อ ๔.๒ ด้านละไม่เกิน ๒ กิจกรรม รวมทุกด้านต้องไม่เกิน ๘ กิจกรรม และ
จํานวนชั่วโมงกิจกรรมด้านละไม่เกิน ๙ หน่วยชั่วโมง รวมทุกด้านแล้วต้องไม่เกิน ๔๕ หน่วยชั่วโมง 
   หากนักศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าท่ี ตามข้อ ๙.๒ ได้รับความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้นําหรือ
คณะกรรมการองค์กรและอาจารย์ท่ีปรึกษาว่าปฏิบัติหน้าท่ีคณะทํางาน ดําเนินกิจกรรม/โครงการอย่างต่อเนื่อง 
ทุ่มเท และมีเวลาปฏิบัติงานต้ังแต่ ๑ ปี ข้ึนไป สามารถเทียบค่าชั่วโมงกิจกรรมเพ่ิมได้ด้านละไม่เกิน ๓  
หน่วยชั่วโมง 
  ๙.๓ นักศึกษาท่ีได้รับแต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมการสภานักศึกษา คณะกรรมการองค์การ
นักศึกษา คณะทํางานของสโมสรนักศึกษา  ประธานชมรม ประธานหอพักมหาวิทยาลัยและระยะเวลา 
ในการปฏิบัติงานต้ังแต่ ๑ ปีข้ึนไป จะได้เทียบค่าประสบการณ์ ชั่วโมงกิจกรรม ๕ ด้าน ตามข้อ ๔.๒ ด้านละ 
ไม่เกิน๑ กิจกรรม ๖ หน่วยชั่วโมง  
   หากนักศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าท่ี ตามข้อ ๙.๓ ได้รับความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้นําหรือ
คณะกรรมการองค์กรและอาจารย์ท่ีปรึกษาว่าปฏิบัติหน้าท่ีคณะทํางาน ดําเนินกิจกรรม/โครงการอย่างต่อเนื่อง 
ทุ่มเท และมีเวลาปฏิบัติงานต้ังแต่ ๑ ปี ข้ึนไป สามารถเทียบค่าชั่วโมงกิจกรรมเพ่ิมได้ไม่เกินด้านละ ๓  
หน่วยชั่วโมง 

  ๙.๔ นักศึกษาท่ีเป็นคณะทํางานหรือร่วมดําเนินโครงการตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
และมีชั่วโมงปฏิบัติงานไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง สามารถเทียบค่าชั่วโมงกิจกรรมซ่ึงสอดคล้องด้านกิจกรรมตาม 
ข้อ ๔.๒ ได้ไม่เกิน ๒ กิจกรรม และเทียบชั่วโมงกิจกรรมได้ตามท่ีปฏิบัติหน้าท่ีจริง แต่ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง 
   หากมีชั่วโมงปฏิบัติงานมากกว่า ๒๔ ชั่วโมง สามารถเทียบค่าชั่วโมงกิจกรรม 
ซ่ึงสอดคล้องด้านกิจกรรมตามข้อ ๔.๒ ได้ไม่เกิน ๓ กิจกรรม ๒๔ หน่วยชั่วโมง 
  ๙.๕ นักศึกษาท่ีดําเนินกิจกรรมในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัย จะได้รับเทียบค่าชั่วโมง
กิจกรรมด้านใด ด้านหนึ่งซ่ึงสอดคล้องได้ไม่เกิน ๑ กิจกรรม ๖ หน่วยชั่วโมง โดยพิจารณาจากกิจกรรมท่ีเข้าร่วม 
  ๙.๖ นักศึกษาท่ีมีความประพฤติดีเด่น จะได้รับเทียบค่าชั่วโมงกิจกรรม ดังนี้ 
   (๑)  ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไม่เกิน ๒ กิจกรรม ๑๒ หน่วยชั่วโมง 
   (๒)  ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมไม่เกิน ๒ กิจกรรม ๑๒ หน่วยชั่วโมง 
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  ๙.๗ นักศึกษาท่ีมีผลงานด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมดีเด่น จะได้รับเทียบ 
ค่าชั่วโมงกิจกรรม ดังนี้ 
   (๑)  ด้านวิชาการไม่เกิน ๒ กิจกรรม ๑๒ หน่วยชั่วโมง 
   (๒)  ด้านบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมไม่เกิน ๒ กิจกรรม ๑๒ หน่วยชั่วโมง 
  ๙.๘ นักศึกษาท่ีมีผลงานด้านกีฬาดีเด่น จะได้รับเทียบค่าชั่วโมงกิจกรรม ดังนี้ 
   (๑)  ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพไม่เกิน ๒ กิจกรรม ๑๒ หน่วยชั่วโมง 
   (๒)  ด้านบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมไม่เกิน ๒ กิจกรรม ๑๒ หน่วยชั่วโมง 
  ๙.๙ นักศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่นอ่ืนๆ และสร้างช่ือเสียงให้มหาวิทยาลัย จะได้รับเทียบ 
ค่าชั่วโมงกิจกรรม ๒ ด้าน ตามข้อ ๔.๒ ไม่เกินด้านละ ๒ กิจกรรม ๑๒ หน่วยชั่วโมง โดยพิจารณาจากผลงาน 

 ข้อ ๑๐ สถานภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา      
  ๑๐.๑ ผู้นําองค์การนักศึกษา หมายถึง นักศึกษาท่ีดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบริหาร
องค์การนักศึกษาหรือสภานักศึกษาหรือสโมสรนักศึกษา 
  ๑๐.๒ ผู้ดําเนินโครงการหรือกิจกรรม หมายถึง ประธานชมรม คณะกรรมการชมรม นักศึกษา
ท่ีได้รับการอนุมัติหรือมอบหมายจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีได้รับมอบหมายจากอธิการบดีหรืออาจารย์
ท่ีปรึกษาหรือประธานการดําเนินงานนั้น ๆ ให้นักศึกษามีบทบาทหน้าท่ีดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ในกิจกรรมนั้น ๆ 
  ๑๐.๓ ผู้แทนมหาวิทยาลัย หมายถึง นักศึกษาท่ีเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเป็นผู้ท่ีสร้าง 
เกียรติคุณให้มหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น เป็นนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และการประชุม อบรม สัมมนาท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอก 
  ๑๐.๔ ผู้สร้างชื่อเสียง หมายถึง นักศึกษาท่ีได้รับการประกาศเกียรติคุณสร้างชื่อเสียงให้แก่
ตนเอง มหาวิทยาลัยและสังคม 
  ๑๐.๕ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
โดยไม่มีบทบาทและสถานภาพตามข้อ ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓ และ ๙.๔ 

 ข้อ ๑๑ นักศึกษาท่ี ไม่ เข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามประกาศนี้ จะต้องปฏิบัติ
กิจกรรมซ่อมเสริมพิเศษจนครบตามหน่วยกิจกรรมและหน่วยช่ัวโมง ตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือคณะหรือ 
กองพัฒนานักศึกษาหรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายประกาศให้ซ่อมเสริม  
  หาก ไม่ดําเนินการซ่อมเสริมหรือซ่อมเสริมไม่ครบตามประกาศนี้ มหาวิทยาลัยหรือคณะหรือ
กองพัฒนานักศึกษาหรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย สามารถระงับการรับใบสําคัญทางการศึกษาจนกว่า 
จะมีการซ่อมเสริมกิจกรรมครบตามประกาศนี้ 

 ข้อ ๑๒ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมตามประกาศนี้ ได้แก่   
  ๑๒.๑  กิจกรรมส่วนกลางมหาวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
แต่ละครั้ง รวมท้ังการซ่อมเสริมกิจกรรมนั้น ให้กองพัฒนานักศึกษาหรือฝ่ายท่ีกองพัฒนานักศึกษามอบหมาย



- ๗ - 

เป็นผู้รวบรวมชื่อไว้เป็นหลักฐานในการออกใบรับรองความประพฤติหรือใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม 
แก่นักศึกษาเพ่ือขอสําเร็จการศึกษาต่อไป        
  ๑๒.๒  กิจกรรมส่วนของคณะ ผู้รับผิดชอบในการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้ง
รวมท้ังการซ่อมเสริมกิจกรรมนั้น ให้คณบดีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้รวบรวมชื่อไว้เป็นหลักฐานเสนอต่อ
กองพัฒนานักศึกษาเพ่ือดําเนินการตามข้อ ๑๒.๑ ต่อไป 

 ข้อ ๑๓ การออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมให้ปฏิบัติ ดังนี้      
  ๑๓.๑  นักศึกษาสามารถขอใบรับรองกิจกรรมนักศึกษาได้ โดยต้องผ่านการร่วมกิจกรรม 
ตามข้อ ๔.๑, ๔.๒ และ ๔.๓ ครบตามประกาศนี้ 
  ๑๓.๒  ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีได้รับมอบหมายลงนามในใบรับรองกิจกรรมนักศึกษา 
  ๑๓.๓  ค่าธรรมเนียมในการขอใบรับรองกิจกรรมนักศึกษา ฉบับละ ๓๐ บาท หรือ 
ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๑๔ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

                    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์  ทองอร่าม) 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ประกาศท่ี ๐๒๗๒ / ๒๕๕๗ 


