
 
ระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

ว่าด้วยกจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
พ.ศ. 2552 

-------------------------------- 

 โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดระเบียบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา วา่ดว้ยกิจกรรมเสริม
หลกัสูตร พ.ศ. 2552 
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 17(2) แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล พ.ศ. 
2548 โดยความเห็นชอบของสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ในคราวประชุมคร้ังท่ี …(../25..) 
วนัท่ี .. ........ พ.ศ. 25..  จึงตราระเบียบไว ้ดงัต่อไปน้ี 

หมวดที ่1 ว่าด้วยหมวดทัว่ไป 

ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา วา่ดว้ยกิจกรรมเสริม
หลกัสูตร  พ.ศ. 25..” 

ขอ้ 2 ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
ขอ้ 3 บรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง ประกาศ หรือมติอ่ืนใด ในส่วนท่ีมีบญัญติัไวแ้ลว้ในระเบียบ

น้ี ซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
ขอ้ 4 ใหอ้ธิการบดีรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม

ระเบียบน้ี หรือการใดๆ ท่ีมิไดก้ าหนดไวต้ามระเบียบน้ี ใหอ้ธิการบดีมีอ านาจวนิิจฉยั 
ขอ้ 5 ตามระเบียบน้ี 

 “มหาวทิยาลยั” หมายถึง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
 “เขตพื้นท่ี” หมายถึง เขตพื้นท่ีในสังกดัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
 “คณะ” หมายถึง คณะต่างๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา และใหห้มายรวมถึงส่วนราชการเทียบเท่าท่ีมีช่ือเรียกอยา่งอ่ืน 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
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 “รองอธิการบดีเขตพื้นท่ี” หมายถึง รองอธิการบดีประจ าเขตพื้นท่ีในสังกดัมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
 “คณบดี” หมายถึง คณบดีคณะต่างๆ ในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา และใหห้มายรวมถึงหวัหนา้ส่วนราชการเทียบเท่าท่ีมีช่ือเรียกอยา่งอ่ืน 
 “รองคณบดีเขตพื้นท่ี” หมายถึง รองคณบดีประจ าเขตพื้นท่ี 
 “อาจารยท่ี์ปรึกษา” หมายถึง อาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรมนกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลยั แต่งตั้งข้ึน
จากอาจารย ์ขา้ราชการ หรือบุคลากรของมหาวทิยาลยั หรือบุคคลภายนอกท่ีทางมหาวทิยาลยัเห็นสมควร 
 “นกัศึกษา” หมายถึง นกัศึกษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
 “สภานกัศึกษา” หมายถึง สภานกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
 “สภานกัศึกษาเขตพื้นท่ี” หมายถึง สภานกัศึกษาของเขตพื้นท่ีในสังกดัมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
 “องคก์ารนกัศึกษา” หมายถึง องคก์ารนกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
 “สโมสรนกัศึกษาเขตพื้นท่ี” หมายถึง สโมสรนกัศึกษาของเขตพื้นท่ีในสังกดัมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
 “สโมสรนกัศึกษาคณะ” หมายถึง สโมสรนกัศึกษาของคณะในสังกดัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา เขตพื้นท่ีต่างๆ และใหห้มายรวมถึงสโมสรนกัศึกษาของส่วนราชการเทียบเท่าท่ีมีช่ือเรียก
อยา่งอ่ืน 
 “ชมรม” หมายถึง ชมรมกิจกรรมนกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา ซ่ึงจดทะเบียนไวก้บัองคก์ารนกัศึกษา หรือสโมสรนกัศึกษาเขตพื้นท่ี 
 “ชมรมคณะ” หมายถึง ชมรมกิจกรรมนกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา ซ่ึงจดทะเบียนไวก้บัสโมสรนกัศึกษาคณะ 
 “กิจกรรมเสริมหลกัสูตร” หมายถึง กิจกรรมท่ีจดัข้ึนนอกหอ้งเรียน จดัข้ึนโดยหน่วยงานผู ้
จดั เช่น  สภานกัศึกษา หรือสภานกัศึกษาเขตพื้นท่ี หรือองคก์ารนกัศึกษา หรือสโมสรนกัศึกษาเขตพื้นท่ี 
หรือสโมสรนกัศึกษาคณะ หรือชมรม หรือชมรมคณะ และหน่วยงานอ่ืนๆภายในมหาวิทยาลยั หรืออาจารย ์

ขอ้ 6 ใหมี้องคก์รเพื่อด าเนินกิจกรรมเสริมหลกัสูตรของนกัศึกษา ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดบั คือ 
 7.1 “สภานกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา” มีช่ือยอ่วา่ “สภน. มทร.ล.” มีช่ือ
ภาษาองักฤษวา่ “Rajamangala University of Technology Lanna Student Council” มีช่ือยอ่ภาษาองักฤษวา่ 
“RMUTL.SC.” 
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 7.2 “สภานกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เขตพื้นท่ี...” มีช่ือยอ่วา่ “สภน.
มทร.ล.(ช่ือยอ่เขตพื้นท่ี)” มีช่ือภาษาองักฤษวา่ “Rajamangala University of Technology Lanna (Campus) 
Student Council” มีช่ือยอ่ภาษาองักฤษวา่ “RMUTL.(Campus Abbreviation) SC.”  
 7.3 “องคก์ารนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา” ใชช่ื้อยอ่วา่ “อน.มทร.ล.” 
ช่ือภาษาองักฤษวา่ “Rajamangala University of Technology Lanna Student Organization” มีช่ือยอ่
ภาษาองักฤษวา่ “RMUTL.SO” 
 7.4 “สโมสรนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เขตพื้นท่ี (ใส่ช่ือเขตพื้นท่ี)” 
ใชช่ื้อยอ่วา่ “สน.มทร.ล.(ใส่ช่ือยอ่เขตพื้นท่ี)” ช่ือภาษาองักฤษวา่ “Rajamangala University of Technology 
Lanna (Campus) Student Union” มีช่ือยอ่วา่ “RMUTL.(Campus Abbreviation).SU.” 
 7.5 “สโมสรนกัศึกษาคณะ (ใส่ช่ือคณะ) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เขตพื้นท่ี
...” ใชช่ื้อยอ่วา่ “สน.(ช่ือยอ่คณะ) มทร.ล.(ช่ือยอ่เขตพื้นท่ี)” ช่ือภาษาองักฤษวา่ “Rajamangala University of 
Technology Lanna (Campus) Student Union Faculty of (Faculty)” มีช่ือยอ่วา่ “RMUTL.(Campus 
Abbreviation).SUF.(Faculty Abbreviation)” 
 7.6 หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ภายในมหาวทิยาลยัราชมงคลลา้นนา หรือหน่วยงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากผูมี้อ านาจ 

หมวดที ่2 ว่าด้วยวตัถุประสงค์ 
ขอ้ 7 วตัถุประสงคก์ารจดักิจกรรมของสภานกัศึกษา หรือสภานกัศึกษาเขตพื้นท่ี หรือองคก์าร

นกัศึกษา หรือสโมสรนกัศึกษาเขตพื้นท่ี หรือสโมสรนกัศึกษาคณะ หรือชมรม หรือชมรมคณะ 
 9.1  เพื่อพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบัคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์อง
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา และของสังคม  
 9.2  เพื่อพฒันานกัศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาของไทย (TQF) 
 9.3  เพื่อปลูกฝังใหน้กัศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ระเบียบวนิยั อนัดีงาม  
 9.4  เพื่อส่งเสริมเอกลกัษณ์ วฒันธรรมไทย วฒันธรรมทอ้งถ่ิน และความมัน่คงของชาติ 
 9.5  เพื่อส่งเสริมให้นกัศึกษามีความภาคภูมิ และรักในมหาวทิยาลยั มีความสามคัคีในหมู่
คณะ 
 9.6 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ทั้งดา้นประสบการณ์ ความคิดและวชิาชีพ 
 9.7 เพื่อส่งเสริมพลานามยั และพฒันาบุคลิกภาพ 
 9.8 เพื่อส่งเสริมใหน้กัศึกษาตระหนกัในภาระหนา้ท่ี ท่ีตนจะตอ้งปฏิบติัในการบ าเพญ็
ประโยชน์ 
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 9.9 เพื่อเผยแพร่ช่ือเสียงและเกียรติคุณของมหาวทิยาลยั 
ขอ้ 8  การด าเนินงานดา้นกิจกรรมเสริมหลกัสูตรจะ ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย และระเบียบใดๆ ของทาง

ราชการ 

หมวดที่  3 ว่าด้วยสิทธิ หน้าที่  

ใหน้กัศึกษาทั้งหมดจะตอ้งผา่นกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ตามจ านวนกิจกรรม และจ านวนชัว่โมงตามท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนด  

ขอ้ 9 นกัศึกษาท่ีท ากิจกรรม ครบตามท่ีมหาวทิยาลยัฯก าหนด จึงจะมีสิทธิในการเสนอช่ือเพื่อเขา้
รับพระราชทานปริญญาบตัร 

ขอ้ 10 นกัศึกษามีสิทธิในการเลือกเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีให้เลือก ตามความสมคัรใจและความถนดั
ของตนเอง 

ขอ้ 11 ผูน้ านกัศึกษาทุกระดบั จะไดรั้บสิทธิในการลดหยอ่นจ านวนกิจกรรมและจ านวนชัว่โมง 
ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดไว ้

 

หมวดที ่4 ว่ากจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร ตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีจดันอกเวลาเรียน ไม่ปรากฏอยูใ่นหลกัสูตรการศึกษา และ
มหาวทิยาลยัสามารถก าหนดข้ึนตามความเหมาะสม 

ขอ้ 12 ใหม้หาวทิยาลยัก าหนดกิจกรรมเสริมหลกัสูตรตามความเหมะสม  
ขอ้ 13 กิจกรรมเสริมหลกัสูตรจะตอ้งสอดคลอ้งกบัการพฒันานกัศึกษาใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึง

ประสงคข์องมหาวทิยาลยั และกรอบมาตรฐานคุณวฒุระดบัอุดมศึกษาของไทย (TQF) 

หมวดที ่5 ว่าด้วยหน่วยงานผู้จัดกจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

การด าเนินงานเก่ียวกบักิจกรรมเสริมหลกัสูตร ด าเนินงานไดโ้ดยหน่วยงาน  องคก์รนกัศึกษา อาจารย ์ต่างๆ 
ภายในมหาวทิยาลยั ดงัน้ี 

หมวดที ่9 ว่าด้วยการก ากบัดูแลการด าเนินงานด้านกจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
ขอ้ 14 ใหผู้มี้อ  านาจตามขอ้ ...... แต่งตั้งผูรั้บผดิชอบในการก ากบัดูแลการด าเนินงานดา้นกิจกรรม

เสริมหลกัสูตร 
ขอ้ 15 ใหผู้มี้อ  านาจตามขอ้ ...... แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาดา้นกิจกรรมเสริมหลกัสูตรใหแ้ก่นกัศึกา 
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ขอ้ 16 อาจารยท่ี์ปรึกษา มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
  67.1 ใหค้  าปรึกษาแนะน าและดูแลความเรียบร้อยเก่ียวกบักิจกรรมเสริมหลกัสูตรแก่
นกัศึกษา 

67.2 ยบัย ั้งการด าเนินการใด ๆ ท่ีขดัต่อระเบียบ หรือค าสั่งของทางราชการตลอดจนการ
กระท าใดๆ อนัเป็นการเส่ือมเสียต่อมหาวทิยาลยั 

67.3 เสนอความคิดเห็นในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของผูมี้อ านาจ 

67.5 หนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีผูมี้อ  านาจมอบหมาย 
ขอ้ 17 อาจารยท่ี์ปรึกษา มีก าหนดวาระ 1 ปี และอาจไดรั้บการแต่งตั้งอีกก็ได ้

หมวด 10 ว่าด้วยบทเฉพาะกาล 

ขอ้ 18 เม่ือเลิกกิจการสภานกัศึกษา หรือสภานกัศึกษาเขตพื้นท่ี หรือองคก์ารนกัศึกษา หรือสโมสร
นกัศึกษาเขตพื้นท่ี หรือสโมสรนกัศึกษาคณะ ใหบ้รรดาทรัพยสิ์นทั้งหมดตกเป็นของมหาวทิยาลยั หรือเขต
พื้นท่ี 

ขอ้ 19 เม่ือเลิกกิจการชมรม หรือชมรมคณะใหบ้รรดาทรัพยสิ์นทั้งหมดตกเป็นของสโมสรนกัศึกษา
เขตพื้นท่ี หรือสโมสรนกัศึกษาคณะ 

ขอ้ 20 ใหอ้ธิการบดีออกประกาศวา่ดว้ยการเงินสภานกัศึกษา สภานกัศึกษาเขตพื้นท่ี องคก์าร
นกัศึกษา สโมสรนกัศึกษาเขตพื้นท่ี และสโมสรนกัศึกษาคณะ 

ขอ้ 21 ใหอ้ธิการบดีออกประกาศวา่ดว้ยสภานกัศึกษา และสภานกัศึกษาเขตพื้นท่ี 
ขอ้ 22 ใหอ้ธิการบดีออกประกาศวา่ดว้ยองคก์ารนกัศึกษา 
ขอ้ 23 ใหอ้ธิการบดีออกประกาศวา่ดว้ยสโมสรนกัศึกษาเขตพื้นท่ี และสโมสรนกัศึกษาคณะ 
ขอ้ 24 ใหบ้รรดาทรัพยสิ์น หน้ีสินของสโมสรนกัศึกษาวทิยาเขต ตามระเบียบสถาบนัเทคโนโลยี

ราชมงคล วา่ดว้ยกิจกรรมนกัศึกษา พ.ศ.2540 ตกเป็นของสโมสรนกัศึกษาเขตพื้นท่ี 
ขอ้ 25 การแกไ้ขระเบียบน้ี สามารถด าเนินการไดโ้ดยการประชุมร่วมระหวา่งสภานกัศึกษาและ

องคก์ารนกัศึกษา เพื่อเสนอต่อสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา อนุมติับงัคบัใชต่้อไป  

   ประกาศ ณ วนัท่ี  13 กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2552 

 
(นายกฤษณพงศ ์  กีรติกร) 

นายกสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 


