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รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วย
รัฐมนตรีประจำ�กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการ
ประชุ ม สั ม มนาเพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ในการจั ด ตั้ ง กระทรวง
อุดมศึกษา ครั้งที่ ๔ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา โดยมี
ดร.สุภัทร จำ�ปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เข้าร่วมประชุมสัมมนา  : นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ศาสตราจารย์คลีนิก นายแพทย์
อุดม คชินทร และรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ร่วม
เป็นวิทยากรในการอภิปรายและรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้ง
กระทรวงอุดมศึกษาร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์
เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ชี้แจงกรอบ หลักคิด สรุปข้อกฏหมาย
การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐
ผู้ช่วยรัฐมนตรี กล่าวในการประชุมว่า วันนี้ถือเป็นอีก
ก้าวสำ�คัญของการอุดมศึกษาไทย การระดมความคิดเพื่อจะตั้ง
กระทรวงอุดมศึกษา ซึ่งถ้าจัดตั้งสำ�เร็จก็จะถือเป็นประวัติศาสตร์

ต่อหน้า ๒

จากหน้า ๒

ครั้งสำ�คัญครั้งหนึ่งของการอุดมศึกษาไทย การแยก
กระทรวงอุดมศึกษาออกมาจากกระทรวงศึกษาธิการ
จะต้องเป็นการแยกเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ซึ่งจะ
เป็ น ประโยชน์ แ ก่ ร ะบบการศึ ก ษาของประเทศ
ไม่ เ ฉพาะกั บ อุ ด มศึ ก ษาเท่ า นั้ น ยั ง เป็ น ประโยชน์
กับการศึกษาในระดับอื่นๆ อีกด้วย เพราะกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก ารเป็ น องค์ ก รที่ มี ข นาดใหญ่ ม าก การจะ
ขับเคลื่อนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเป็นไปได้ยาก
การบริหารองค์กรขนาดใหญ่เป็นเรื่องที่ยาก สมควร
จะลดขนาดของกระทรวงศึกษาธิการลง และหน่วยงาน
ที่พร้อมในการแยกออกมาจากกระทรวงศึกษาธิการ
คือ สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
“ขอฝากแนวคิดเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
ช่ ว ยกั น คิ ด ต่ อ ว่ า บทบาทหน้ า ที่ ข องกระทรวง
อุ ด มศึ ก ษาจะต้ อ งเน้ น การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น

การดำ�เนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้มากที่สุด
แต่ ห น้ า ที่ ใ นการควบคุ ม ต้ อ งน้ อ ยลง เน้ น ที่ ก าร
กำ�กับดูแลเพื่อช่วยพลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาเกิด
การพัฒนาตนเองและต้องเป็นหน่วยงานหลักในการ
เชื่อมโยงนโยบายจากฝ่ายการเมืองลงไปสู่สถาบัน
อุดมศึกษาเพื่อจะขับเคลื่อนนโยบายของประเทศ”
ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ กล่าวในตอนท้าย.

บรรณาธิการสวัสดี

OHEC Newsletter ฉบับนี้ นำ�เสนอการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔ ณ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา และข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต้อนรับ
น้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ปี ๒๕๖๐
...สวัสดี

ประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา
ด้วยกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ เป็นประเพณีท่ีสืบทอด
มายาวนาน ในสถาบันอุดมศึกษา มีปณิธานเพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์ของนิสิต
นักศึกษารุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ยังผลให้เกิดความสามัคคี มีระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจ
ในสถาบัน และมีการช่วยเหลือเกื้อกูลฉันพี่น้อง ฯลฯ  ดังนั้น เพื่อให้ประเพณีการ
จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นไป ด้วย
ความเรียบร้อย ธำ�รงไว้ซึ่งปณิธานที่ดีงาม อีกทั้งมีลักษณะในการจัดกิจกรรมที่
สร้างสรรค์ อบอุ่น ประทับใจ และเสริมสร้างการพัฒนานิสิตนักศึกษา สำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงกำ�หนดนโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรม
ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
นโยบาย
๑. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ต้องมุ่งเสริมสร้าง
กิจกรรม  เชิงสร้างสรรค์และก่อให้เกิดภาพลักษณ์เชิงบวกแก่สาธารณชน
๒. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ต้องเคารพสิทธิ
เสรีภาพและ หลักความเสมอภาค ไม่มีความรุนแรงและห้ามล่วงละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลทั้งทางร่างกายและหรือจิตใจ ไม่ดื่มสุราและเสพสิ่งมึนเมาทุกชนิด
๓. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ต้องไม่กระทบต่อ
การเรียนการสอน
๔. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ต้องอยู่ในความรับ
ผิดชอบ กำ�กับ ดูแลของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกคณะ/ภาควิชา และนิสิต
นักศึกษารุ่นพี่ รวมถึงต้องให้คำ�ปรึกษา ในการจัดกิจกรรมให้มีลักษณะสร้างสรรค์
ไม่ขัดต่อระเบียบสถาบัน กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณีและมารยาททางสังคม
ที่ดีงาม
๕. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ต้องไม่จัดกิจกรรม
นอกสถานที่ เพื่อความปลอดภัยและความประหยัดของนิสิตนักศึกษาเป็นสำ�คัญ
มาตรการ
๑. ให้สถาบันอุดมศึกษา รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เปิดเผยรูปแบบกิจกรรม
เพื่อสร้างความเข้าใจกับนิสิตนักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป
ให้เข้าใจวัตถุประสงค์ นโยบายและมาตรการ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรม
ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ตลอดจนร่วมตรวจสอบการจัดกิจกรรมได้
๒. ให้นิสิตนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุม
เชียร์ ด้วยความสมัครใจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามาสังเกตการณ์การจัด
กิจกรรมได้
๓. รุ่นพี่ที่จัดกิจกรรมจะต้องได้รับการคัดเลือก และมีการเตรียมความ
พร้อม พัฒนาทักษะก่อนการจัดกิจกรรม
๔. ให้สถาบันอุดมศึกษา มีบทลงโทษทางวินัยอย่างเข้มงวดกับนิสิต
นักศึกษา รวมถึง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุม
เชียร์ของนิสิตนักศึกษาที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานหลักความเสมอภาค
และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของสถาบัน
๕. ให้สถาบันอุดมศึกษาออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์
และมาตรการในการจั ด กิ จ กรรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวนโยบายของสำ � นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
๖. ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังเพื่อติดตาม แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ แก้ไขปัญหา และประสานกับสื่อมวลชนและผู้ปกครอง
๗. ให้สถาบันอุดมศึกษามีการประเมินผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มีการยกย่องชมเชยนิสิต นักศึกษา
ที่มีการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนในโอกาส
อันควร
๘. ให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาแต่ละสถาบัน ถือเป็นหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ในการดำ�เนินการตามนโยบายและมาตรการข้างต้นอย่างเคร่งครัด
		

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสุภัทร  จำ�ปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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