ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง นโยบายและมาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชรประจาปีการศึกษา ๒๕65
-----------------------------------------เพื่อให้การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในมหาวิทยาลัยดาเนินไปด้วยดี ธารง
ไว้ซึ่งปณิธ านที่ดีงาม อีกทั้ง มีลัก ษณะในการจัด กิจ กรรมที่ส ร้า งสรรค์ อบอุ่น ประทับ ใจ และเสริม สร้า งการ
พัฒ นานัก ศึก ษาด้ว ยกิจ กรรมการต้อ นรับ น้อ งใหม่แ ละประชุม เชีย ร์ เป็น ประเพณีที่สืบ ทอดมายาวนานใน
สถาบัน อุด มศึก ษา เพื ่อ ถ่า ยทอดความสัม พัน ธ์ข องนัก ศึก ษารุ่น พี ่สู ่รุ่น น้อ ง ยัง ส่ง ผลให้เ กิด ความสามัค คี
มีร ะเบีย บวินัย ความภาคภูมิใจ ในสถาบัน และมีการช่ว ยเหลือ เกื้อ กูล ฉันท์พี่น้อง โดยไม่มีความรุนแรงและ
อุปสรรคต่อการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (2) และ (๙)
แห่ง พระราชบัญ ญัติม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และเพื ่อ ให้ส อดคล้อ งกับ ประกาศกระทรวงการ
อุด มศึก ษาวิท ยาศาสตร์ วิจ ัย และนวัต กรรม เรื่อ ง การจัด กิจ กรรมต้อ นรับ น้อ งใหม่แ ละประชุม เชีย ร์ใ น
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏ กาแพงเพชรจึงได้กาหนดนโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมรับ
น้อ งใหม่แ ละประชุม เชีย ร์ข องนัก ศึก ษามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ก าแพงเพชร ประจ าปีก ารศึก ษา 2565
เพื่อทราบและปฏิบัติ ดังนี้
นโยบาย
ข้อ ๑ การจัด กิจ กรรมต้อ นรับ น้อ งใหม่แ ละประชุม เชีย ร์ป ระจ า ปีก ารศึก ษา 2565
โดยถือ ปฏิบ ัต ิต ามมาตรการควบคุม หลัก ในการป้อ งกัน การแพร่ร ะบาดของโรคไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19) ตามประกาศคณะกรรมการโรคติด ต่อ จังหวัด กาแพงเพชร และประกาศมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
กาแพงเพชรอย่า งเคร่ง ครัด ประกอบกับ ประกาศกระทรวงการอุด มศึก ษาวิท ยาศาสตร์ วิจัย และนวัต กรรม
เรื่อง การจัดกิจ กรรมต้อนรับ น้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน
พ.ศ. 2562
ข้อ 2 รูปแบบการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
2.1 ต้อ งเป็น กิจ กรรมที่ส ร้า งความอบอุ่น สร้า งความประทับ ใจให้กับ นัก ศึก ษา
เป็นการช่วยเหลือดูแล ให้คาปรึกษา แนะนาการใช้ชีวิตและการเรียนที่ดีที่ถูกต้อง
2.2 ต้องมุ่งเสริมสร้างกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับและเกิดภาพลักษณ์เชิง
บวกแก่มหาวิทยาลัย
2.3 ต้อ งเคารพสิท ธิ เสรีภ าพ และหลัก ความเสมอภาค ไม่ม ีค วามรุน แรง
และห้ามล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งทางร่างกายและหรือจิตใจ ไม่ดื่มสุราและเสพสิ่งมึนเมาทุกชนิด
2.4 ต้องไม่กระทบกับการเรียนการสอน และต้องเปิดเผย
2.5 ต้องอยู่ในความรับผิดชอบ กากับ ดูแลของผู้บริห าร คณาจารย์ บุคลากรคณะ
และสาขาวิช า รวมถึง ต้อ งให้คาปรึก ษาในการจัด กิจ กรรมให้มีลัก ษณะสร้า งสรรค์ ไม่ขัด ต่อ ระเบีย บของ
มหาวิทยาลัย กฎหมายบ้านเมือง วัฒนธรรมอันดีงาม ประเพณีและมารยาททางสังคมที่ดีงาม
/2.6 ต้องไม่จัดกิจกรรมนอกสถานที่ …

2.6 ต้อ งไม่จ ัด กิจ กรรมนอกสถานที่เ พื ่อ ความปลอดภัย และความประหยัด ของ
นักศึกษาเป็นสาคัญ
2.7 รูป แบบการจัด กิจ กรรมจะต้อ งสอดคล้อ งกับ อัต ลัก ษณ์ข องมหาวิท ยาลัย
ราชภัฏ กาแพงเพชรคือ “บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ”
2.8 รูปแบบการจัดกิจกรรมจะต้องสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะ Soft Skills ผ่าน
กระบวนการวิศวกรสังคม
2.9 หน่วยงานคณะ หรือสาขาวิชาที่จะจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
ต้อ งจัด ทาโครงการโดยมีร ายละเอีย ดกิจ กรรมชัดเจน ผู้รับ ผิด ชอบกิจ กรรม อาจารย์ผู้ค วบคุม โดยเสนอขอ
อนุมัติห รือ อนุญ าตเป็น ลายลัก ษณ์อัก ษรต่อ คณบดีที่สังกัด และสาเนาหนัง สือ ที่ได้รับ อนุญ าต เสนอให้ร อง
อธิการบดีที่รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษาเพื่ อทราบ ก่อนจัดกิจกรรมอย่างน้อย 5 วัน
มาตรการ
๑. ให้ห น่ว ยงานที่จัด กิจ กรรมต้อ นรับ น้อ งใหม่แ ละประชุม เชีย ร์ รณรงค์ ประชาสัม พัน ธ์
เปิดเผยรูป แบบการจัดกิจ กรรม เพื่อสร้างความเข้าใจกับนักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครอง และประชาชนทั่ว ไป
ให้เ ข้า ใจวัต ถุป ระสงค์ นโยบายและมาตรการ รวมทั ้ง มีท ัศ นคติที ่ด ีต ่อ กิจ กรรมต้อ นรับ น้อ งให ม่
และประชุมเชียร์ ตลอดจนร่วมตรวจสอบการจัดกิจกรรมได้
2. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ นักศึกษาใหม่ต้องเข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยความสมัครใจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ ปกครองเข้ามาสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมได้
3 . รุ ่น พี ่ที ่จ ัด กิจ ก รรม จ ะ ต้อ งได้ร ับ ก า รคัด เลือ ก แ ล ะ มีก ารเต รีย ม ค ว าม พ ร้อ ม
พัฒนาทักษะก่อน การจัดกิจกรรม
4. ก่อ นการจัดกิจ กรรมทุกครั้งจะต้องแจ้งลัก ษณะกิจ กรรมให้น้อ งใหม่ทราบ เพื่อ น้อ งใหม่
พิจารณาว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมหรื อไม่ ซึ่งน้องใหม่สามารถเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ ก็ได้
5. จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565
ตั้งแต่เวลา 17.00 - 19.00 น. โดยไม่กระทบกับการเรียนการสอน
6 . การจัด กิจ กรรมต้อ นรับ น้อ งให ม่แ ละป ระชุม เชีย ร์ใ ห้ด าเนิน การตามป ระกาศ
ค ณ ะก รรม ก ารโรค ติด ต่อ จัง ห วัด ก าแ พ งเพ ช ร แ ล ะป ระก าศ ม ห าวิท ย าลัย ราช ภัฏ ก าแ พ งเพ ช ร
เรื่อ ง มาตรการเฝ้า ระวัง และควบคุม การแพร่ร ะบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 ( COVID-19)
สาหรับ การจัดการเรีย นการสอนในมหาวิทยาลัย On-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ กาแพงเพชร อย่างเคร่งครัด
7. การจัด กิจ กรรมต้อ นรับ น้อ งใหม่แ ละประชุม เชีย ร์ใ ห้ม ีจ ุด ตรวจวัด อุณ หภูม ิใ นการ
เข้า -ออก และมีก ารลงทะเบีย นก่อ นเข้า และออกสถานที่ รวมทั้ง สถานที ่จ ะต้อ งมีอ ากาศถ่า ยเทสะดวก
และเป็นไปตามมาตรการเว้นรักษาระยะห่างทางสังคม (Social distancing)
8. ผู ้ร ับ ผิด ชอบและผู ้ม ีส ่ว นเกี ่ย วข้อ งกับ การจัด กิจ กรรมรับ น้อ งใหม่แ ละประชุม เชีย ร์
ให้มีการเตรียมความพร้อมในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่น้องใหม่และผู้เข้าร่วมกิจกรรม
9. ให้ห น่ว ยงานที ่ก ากับ ดูแ ล และอนุญ าตให้น ัก ศึก ษาจัด กิจ กรรมต้อ นรับ น้อ งใหม่
และประชุมเชียร์ จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง เพื่อติดตาม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แก้ไขปัญหา และประสานข้อมูลการจัด
กิจกรรมร่วมกัน
/10. หากกิจกรรมใดๆที่มีการฝ่าฝืน …

10. หากกิจกรรมใดๆ ที่มีการฝ่าฝืนประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและมาตรการ
การจัดกิจ กรรมต้อนรับ น้องใหม่แ ละประชุมเชีย ร์ป ระจาปีการศึก ษา 2565 มหาวิท ยาลัยจะถือ ว่าเป็น การ
กระทาความผิดวินัยนักศึกษา และจะดาเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัย กับผู้ฝ่าฝืนทันที
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
14 มิถุนายน พ.ศ. 2565
Signature Code : F6dailSRVhN6Jem9WuN7

