
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เรื่อง  นโยบายและหลักเกณฑ์ในการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

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

 การจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์  เป็นกิจกรรมท่ีเป็นประเพณีสืบทอดมายาวนาน 
มุ่งเน้นให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่นน้อง  โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากการ
ร่วมกิจกรรม ท่ีสร้างสรรค์อันจะนําไปสู่ความรักความสามัคคีและความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัย และ
สามารถปลูกฝังเจตคติหรือจิตสํานึกท่ีดีเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยและความมีน้ําใจต่อกัน  

 ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.  ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงได้กําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการจัดกิจกรรมรับ
น้องใหม่และประชุมเชียร์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัด
กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๕๕ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และ
ประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ดังต่อไปนี ้

 ข้อ  ๑  การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์  ต้องคํานึงถึงขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของไทย  สภาพจิตใจของนักศึกษา  เสรีภาพและสิทธิมนุษยชนโดยก่อเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
รุ่นพ่ีกับรุ่นน้องและต้องเป็นกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์อันจะนําไปสู่ความรักความสามัคคีในหมู่คณะและความ
ภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัย 

ข้อ  ๒  นักศึกษาใหม่ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมรับน้อง ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ รวมท้ังต้อง
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามาสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมได ้

ข้อ  ๓  การจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ให้อยู่ในความรับผิดชอบร่วมกันของ
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของทุกคณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา และนักศึกษารุ่นพ่ี รวมถึงต้องให้คําแนะนํา 
กํากับดูแล ปรึกษาการจัดกิจกรรมให้มีลักษณะสร้างสรรค์ ไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
สวนสุนันทา กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณี และมารยาททางสังคม 

 ข้อ ๔ การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ในแต่ละปีการศึกษานั้น  ต้องดําเนินการในระยะเวลาท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด  และไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวกับนักศึกษาใหม่ ในระหว่างท่ียังไม่เปิดภาค
การศึกษาภาคเรียนท่ี  ๑   เช่น กิจกรรมรับน้องในรูปแบบต่างๆ ยกเว้นกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใน
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา    



ข้อ  ๕  การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ รวมถึงการจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ของ
แต่ละคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา แต่ละปีการศึกษานั้น ระยะเวลาการจัดกิจกรรมต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้น 
ภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาแรกในปีการศึกษานั้น (นับรวมวันหยุด) และการจัดกิจกรรม
ต้องสิ้นสุดในเวลาไม่เกิน ๑๘.๐๐ น. ของทุกวัน ยกเว้นนักศึกษาภาคพิเศษซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัยก่อน 

 ข้อ ๖ การจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์  ต้องจัดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
สวนสุนันทาภายใต้ การดูแลของมหาวิทยาลัยฯ  และต้องจัดทําโครงการเพ่ือขออนุญาตจากมหาวิทยาลัย
ก่อน ท้ังนี้มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์
ภายนอกมหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด 

   ข้อ  ๗  การจัดกิจกรรมทุกประเภท ให้คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความแตกต่าง ด้าน
เพศ  ศาสนา การแต่งกาย สภาพพ้ืนท่ีสิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัยของนักศึกษาและเกียรติภูมิของ
มหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๘  การปฏิบัติตัวของผู้นํากิจกรรมและผู้นําเชียร์ในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ หรือ
กิจกรรมอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องจะต้องปฏิบัติ  ดังนี้  
     ๘.๑  ผู้นํากิจกรรมและผู้นําเชียร์  ต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพ 
     ๘.๒  ผู้นํากิจกรรมและผู้นําเชียร์  ต้องจัดกิจกรรมในรูปแบบท่ีสร้างสรรค์ ไม่สื่อไป
ในทางลามก  อนาจาร  หรือก่อให้เกิดความไม่เหมาะสมซึ่งจะส่งผลเสียหายต่อนักศึกษาใหม่และ
มหาวิทยาลัย  
     ๘.๓  ผู้นํากิจกรรมและผู้นําเชียร์ให้ติดบัตรประจําตัวในการปฏิบัติงานรับน้องใหม่
และประชุมเชียร์หรือเป็นผู้ท่ีได้รับอนุญาตหรือได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย  เท่านั้น  
     ๘.๔  ผู้นํากิจกรรมและผู้นําเชียร์ห้ามใช้วาจาหยาบคายหรือใช้ถ้อยคําท่ีไม่สุภาพ พูดจา
ส่อเสียดหรือดูหม่ิน รวมถึงคําพูดท่ีท้าทายนักศึกษาใหม่และการพูดจาแดกดันก่อให้เกิดความสะเทือนใจ 
     ๘.๕  การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องต้อง
ไม่จัดในสถานท่ีลับตา  เช่น  ในอาคารเรียน  ในห้องเรียน  ใต้อาคารในส่วนท่ีจัดสรรไว้เป็นท่ีจอดรถ หรือบน
ดาดฟ้าอาคารเรียน  เป็นต้น  ท้ังนี้ ถ้าคณะ/วิทยาลัยใดมีสถานท่ีคับแคบไม่เพียงพอก็ให้ผู้ทํากิจกรรมต้องทํา
หนังสือขออนุญาตคณบดี/ผู้อํานวยการวิทยาลัย โดยให้มีผู้รับผิดชอบดูแลการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และ
ประชุมเชียร์ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
     ๘.๖  ห้ามใช้อุปกรณ์ท่ีสามารถทําให้สภาพร่างกาย เสื้อผ้า ของผู้ร่วมกิจกรรม
สกปรก เลอะเทอะ เช่น การใช้น้ํา การใช้แป้ง การใช้สี เป็นต้น 
     ๘.๗  ห้ามไม่ให้ผู้นํากิจกรรมและผู้นําเชียร์  บังคับให้นักศึกษาใหม่หรือผู้ร่วม
กิจกรรม  รับประทานอาหารหรือขนมท่ีไม่เหมาะสม เช่น อาหารท่ีนํามาแปรสภาพผสมรวมกัน และห้าม
ไม่ให้ผู้นํากิจกรรมและผู้นําเชียร์บังคับให้นักศึกษาใหม่หรือผู้ร่วมกิจกรรม รับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือ
ขนมชิ้นเดียวกันร่วมกันหลายคน       



   ๘.๘  ผู้นํากิจกรรมและผู้นําเชียร์  ห้ามพกพาอาวุธ  หรืออุปกรณ์ท่ีสามารถใช้เป็น
อาวุธ  ห้ามเสพสิ่งเสพติด และสิ่งมึนเมาหรือแสดงกิริยาท้าทายต่อระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดหรือชี้นําใน
การประพฤติปฏิบัติตนในทางท่ีไม่ถูกไม่ควรให้แก่นักศึกษาใหม่  รวมถึงการอบรมสั่งสอนน้องใหม่ในสิ่งท่ีจะ
ก่อให้เกิดความไม่สามัคคีในมหาวิทยาลัย  
   ๘.๙  หากพบการปฏิบัติใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง หรือ ได้รับการร้องเรียนถึงความไม่
เหมาะสมหรือเล็งเห็นถึงความไม่ถูกต้องเก่ียวกับการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัย
สามารถสั่งให้ยุติการจัดกิจกรรมได้ทันทีและสามารถเรียกผู้นํากิจกรรมและผู้นําเชียร์มาสอบถามและบันทึกไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร 
     ๘.๑๐  คณะ/วิทยาลัยใด ถ้าจะให้นักศึกษาท่ีจบการศึกษาไปแล้วเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะต้องได้รับอนุญาตหรือคํารับรองจากคณบดีหรือ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน 

 ข้อ  ๙  การลงโทษผู้ฝ่าฝืน  และไม่ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เรื่อง   แนวปฏิบัติสําหรับการจัดกิจกรรมรับน้องและการประชุมเชียร์  มีดังต่อไปนี ้
   ๙.๑   กิจกรรมการรับน้องและประชุมเชียร์ท่ีไม่เหมาะสมหรือขัดต่อประกาศ
มหาวิทยาลัยจะถูกสั่งให้ยุติการจัดกิจกรรมใดๆ โดยทันที 
   ๙.๒   นักศึกษารุ่นพ่ี  ผู้นํากิจกรรม  และผู้นําเชียร์  ท่ีมีส่วนร่วมในการกระทํา
ความผิด จะต้องถูก คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อยการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ พิจารณา
ดําเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพ่ือดําเนินการทางวินัย  หากเป็นการกระทําผิดไม่ร้ายแรงและหากพบว่า
กระทําความผิดจริงให้มีโทษฐานความผิดตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยวินัย
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๓ ข้อ ๑๔  (๑)  ดังนี ้
    ๑)  ตักเตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร 
    ๒)   ภาคทัณฑ์ 
    ๓)   ตัดคะแนนความประพฤต ิ
    ๔)   ให้พักการเรียน  มีกําหนดไม่เกิน  ๓  ภาคการศึกษา  ต่อครั้ง   
   ๙.๓   ผู้นํากิจกรรมและผู้นําเชียร์ท่ีจัดกิจกรรมรับน้องนอกสถานท่ีหรือผู้ท่ีทําให้
นักศึกษาใหม่ได้รับอันตรายร้ายแรงท้ังด้านร่างกายและจิตใจ  จากการจัดกิจกรรม  ให้ดําเนินการสอบสวน 
หาข้อเท็จจริงและหากพบว่ากระทําความผิดจริง ให้มีโทษฐานความผิดตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๓ ข้อ ๑๔ (๒) ดังนี ้
 
    ๑)  ให้ออก โดยระบุไว้ในใบแสดงผลการศึกษาว่า "ถูกให้ออกจากการศึกษา" 
หรือ "Dismissed" 
    ๒) ไล่ออก  โดยระบุไว้ในใบแสดงผลการศึกษาว่า  "ไล่ออก" หรือ 
"Dishonorably expelled" 



   ๙.๔   ผู้นํากิจกรรมและผู้นําเชียร์ท่ีจัดกิจกรรมจนส่งผลทําให้นักศึกษาใหม่ได้รับ
อันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิต ให้ดําเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริง  และหากพบว่ากระทําความผิดจริงให้
ดําเนินการกําหนดโทษตาม  ข้อ  ๙.๓  และจะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 

สําหรับนักศึกษาเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  หากฝ่าฝืนนโยบายและ
หลักเกณฑ์ในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ตามประกาศนี้ มหาวิทยาลัยจะตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง และหากพบว่ามีความผิดจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการกู้ยืมทันที 

 
 จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน ท้ังนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  เป็นต้นไป 
 
   
    ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 


