
 
    
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  นโยบายและมาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรประจ าปีการศึกษา ๒๕65 

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

  เพ่ือให้การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในมหาวิทยาลัยด า เนินไปด้วยดี ธ ารง
ไว้ซึ่งปณิธานที่ดีงาม อีกทั้งมีลักษณะในการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ อบอุ่น ประทับใจ และเสริมสร้างการ
พัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ เป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนานใน
สถาบันอุดมศึกษา เพื ่อถ่ายทอดความสัมพันธ์ของนักศึกษารุ่นพี่สู ่รุ ่นน้อง ยังส่งผลให้เกิดความสามัคคี  
มีระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจ ในสถาบัน และมีการช่วยเหลือเกื้อกูลฉันท์พี่น้อง โดยไม่มีความรุนแรงและ
อุปสรรคต่อการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (2) และ (๙) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงการ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื ่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ใน
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจึงได้ก าหนดนโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมรับ
น้องใหม่และประชุมเช ียร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ก าแพงเพชร ประจ าปีการศึกษา 2565  
เพ่ือทราบและปฏิบัติ ดังนี้  

นโยบาย 
   ข้อ ๑ การจัดกิจกรรมต้อนรับน ้องใหม่และประชุมเช ียร์ประจ า ป ีการศึกษา 2565  
โดยถือปฏิบัต ิตามมาตรการควบคุมหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก าแพงเพชร และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรอย่างเคร่งครัด ประกอบกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 
พ.ศ. 2562 

ข้อ 2 รูปแบบการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์  
                   2.1 ต้องเป็นกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่น สร้างความประทับใจให้กับนักศึกษา  

เป็นการช่วยเหลือดูแล ให้ค าปรึกษา แนะน าการใช้ชีวิตและการเรียนที่ดีที่ถูกต้อง 
                   2.2 ต้องมุ่งเสริมสร้างกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับและเกิดภาพลักษณ์เชิง

บวกแก่มหาวิทยาลัย 
                   2 .3  ต ้องเคารพสิทธิ เสรีภ าพ  และหล ักความเสมอภาค ไม ่ม ีความร ุนแรง  

และห้ามล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งทางร่างกายและหรือจิตใจ ไม่ดื่มสุราและเสพสิ่งมึนเมาทุกชนิด  
                   2.4 ต้องไม่กระทบกับการเรียนการสอน และต้องเปิดเผย 
                   2.5 ต้องอยู่ในความรับผิดชอบ ก ากับ ดูแลของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะ 

และสาขาวิชา รวมถึงต้องให้ค าปรึกษาในการจัดกิจกรรมให้มีลักษณะสร้างสรรค์ ไม่ขัดต่อระเบียบของ
มหาวิทยาลัย กฎหมายบ้านเมือง วัฒนธรรมอันดีงาม ประเพณีและมารยาททางสังคมที่ดีงาม  

                   /2.6 ต้องไม่จัดกิจกรรมนอกสถานที่… 



                   2.6 ต้องไม่จัดกิจกรรมนอกสถานที่เพื ่อความปลอดภัยและความประหยัดของ
นักศึกษาเป็นส าคัญ 

                   2.7 รูปแบบการจัดกิจกรรมจะต้องสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏก าแพงเพชรคือ “บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น” 

                   2.8 รูปแบบการจัดกิจกรรมจะต้องสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะ Soft Skills ผ่าน
กระบวนการวิศวกรสังคม 

                   2.9 หน่วยงานคณะ หรือสาขาวิชาที่จะจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ 
ต้องจัดท าโครงการโดยมีรายละเอียดกิจกรรมชัดเจน ผู้รับผิดชอบกิจกรรม อาจารย์ผู้ควบคุม โดยเสนอขอ
อนุมัติหรืออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณบดีที่สังกัด และส าเนาหนังสือที่ได้รับอนุญาต เสนอให้รอง
อธิการบดีที่รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษาเพ่ือทราบ ก่อนจัดกิจกรรมอย่างน้อย 5 วัน 

มาตรการ 
๑. ให้หน่วยงานที่จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์

เปิดเผยรูปแบบการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจกับนักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป  
ให ้เข ้า ใจว ัตถ ุป ระสงค ์ น โยบายและมาตรการ รวมทั ้งม ีท ัศนคต ิที ่ด ีต ่อก ิจกรรมต ้อนร ับน ้องใหม่  
และประชุมเชียร์ ตลอดจนร่วมตรวจสอบการจัดกิจกรรมได้  
  2. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ นักศึกษาใหม่ต้องเข้าร่วมกิจกรรม  
ด้วยความสมัครใจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามาสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมได้ 
  3 . รุ ่น พี ่ที ่จ ัด ก ิจ ก ร รม จ ะต ้อ ง ได ้ร ับ ก า รค ัด เล ือ ก  แ ล ะม ีก า ร เต ร ีย ม ค ว าม พ ร ้อ ม  
พัฒนาทักษะก่อน การจัดกิจกรรม 
  4. ก่อนการจัดกิจกรรมทุกครั้งจะต้องแจ้งลักษณะกิจกรรมให้น้องใหม่ทราบ เพื่อน้องใหม่
พิจารณาว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่ ซึ่งน้องใหม่สามารถเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ ก็ได้  
  5. จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 
ตั้งแต่เวลา 17.00 - 19.00 น. โดยไม่กระทบกับการเรียนการสอน 
  6 . การจ ัดก ิจกรรมต ้อนร ับน ้อ งใหม ่และประช ุม เช ีย ร ์ใ ห ้ด า เน ินการตามประกาศ
คณ ะก รรม การ โรค ต ิด ต ่อ จ ังห ว ัด ก าแพ ง เพ ช รแ ละป ระก าศ มห าว ิท ย าล ัย ราชภ ัฏ ก า แพ ง เพ ช ร  
เรื ่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) 
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย On-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร อย่างเคร่งครัด 
  7. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเช ียร์ให ้ม ีจ ุดตรวจวัดอุณหภูม ิในการ  
เข้า-ออก และมีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกสถานที่ รวมทั้งสถานที ่จะต้องมีอากาศถ่ายเทสะดวก  
และเป็นไปตามมาตรการเว้นรักษาระยะห่างทางสังคม (Social distancing) 
  8. ผู ้ร ับผิดชอบและผู ้ม ีส ่วนเกี ่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์  
ให้มีการเตรียมความพร้อมในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่น้องใหม่และผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
  9. ให ้หน่วยงานที ่ก ากับ  ด ูแล และอนุญาตให้น ักศ ึกษาจ ัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่  
และประชุมเชียร์ จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง เพ่ือติดตาม แลกเปลี่ยน เรียนรู้  แก้ไขปัญหา และประสานข้อมูลการจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

 
 

/10. หากกิจกรรมใดๆที่มีการฝ่าฝืน… 



  10. หากกิจกรรมใดๆ ที่มีการฝ่าฝืนประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและมาตรการ 
การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ประจ าปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยจะถือว่าเป็นการ
กระท าความผิดวินัยนักศึกษา และจะด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัย กับผู้ฝ่าฝืนทันที  
   

          จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วกัน 
               

ประกาศ ณ วันที่ 14   มิถุนายน  พ.ศ.  2565 
 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี) 
รองอธิการบดี  รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
14   มิถุนายน  พ.ศ.  2565 

Signature Code : F6dailSRVhN6Jem9WuN7 
 
 
 
 
 
 
 


