


	 “...ข้าพเจ้าได้ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อเนื่องมา 
เป็นเวลากว่า	30	ปีแล้ว	ท�าให้รู้สึกมีความสุขและผูกพันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหลายอย่างมาก	
ไปทุกครั้งก็มีความสุข
	 อยากให้ทกุคนมกี�าลงัใจทีจ่ะท�าให้มหาวทิยาลยัราชภฏัของเรา	เป็นประโยชน์กบัประชาชน	
เป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคและท้องถิ่นจริงๆ	จังๆ	ในเร่ืองการด�ารงชีวิต	ในเรื่องความรู้ทั่วไป	และ 
ข้อส�าคัญคือผลิตคนดี	ผลิตคนดีที่เห็นประโยชน์แก่ชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์	และสังคม 
คิดว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่	เป็นประโยชน์และเป็นกลไกที่จะพัฒนาประเทศได้อย่างยิ่ง 
ถ้าหากตั้งใจ	 ร่วมกัน	และคุยกันมากๆ	จะเป็นสถาบันหลักที่พัฒนาประเทศและประชาชน 
ได้อย่างมาก...”

พระราชด�ารัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่	9	พฤษภาคม	พ.ศ.	2560	ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน



การศกึษาต้องมุง่สร้างพืน้ฐานให้แก่ผู้เรยีน 4 ด้าน
	 1.	 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
	 2.	 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง	–	มีคุณธรรม
	 3.	 มีงานท�า	-	มีอาชีพ
	 4.	 เป็นพลเมืองที่ดี

พระราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10



คู่มือกิจการนักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2563

สารจากอธิการบดี
ผูช่้วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวนิทร

 ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ในการเปิดภาคเรียน
ที ่1/2563 ทกุคน สูอ้่อมกอดของชาวราชภัฏสกลนคร 
ยินดีกับนักศึกษาใหม่ท่ีได้มีโอกาสเข้ามาเรียนที่นี่  
มาเป็นครอบครัวชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน	
มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ	บนพื้นฐานแห่งคุณธรรม	ร่วมช้ีน�าการพัฒนาท้องถ่ิน
และสังคม	เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	คือ	“มหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส” 
เมื่อนักศึกษาใหม่ได้รับโอกาสแล้ว	อยากให้ส่งต่อโอกาสนี้สู่รุ่นน้องต่อๆ	ไป	และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์	“เป็นคนดี  
มีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ” 

	 ท้ายนี	้ขออ�านวยอวยพรให้นกัศึกษาใหม่	มพีลงักาย	พลงัใจ	ในการศกึษาเล่าเรยีน	 
ให้อยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคี	และท�าประโยชน์เพื่อสังคม	ท้องถ่ิน	และ
ประเทศชาติต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กรกฏาคม	2563
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สาร รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีราธาร ศรีมหา

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	เป็นแหล่งเรียน
รู้เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นคนดี	มีจิตสาธารณะ	และ	 
มีทักษะวิชาชีพ	กองพัฒนานักศึกษา	เป็นหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย	เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานให้เป็น 
คนดี	มีจิตสาธารณะ	มีทักษะชีวิต	อยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข

	 	 กองพัฒนานักศึกษา	ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่	 ปีการศึกษา	 2563 
ทุกคน	และขอเชิญชวนนักศึกษาที่ต้องการฝึกการปฏิบัติการท�างานในฐานะผู้น�า
และผู้ตาม	มาร่วมท�างานกับกองพัฒนานักศึกษา	ตลอดระยะเวลา	4	ปี	ของการเป็น
นักศึกษา	การเรียนรู้การท�างานร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข	สามารถเรียนรู้ได้จาก
การท�ากจิกรรมนอกห้องเรียน	ซึง่สามารถตอบโจทย์ชวิีตการท�างานจรงิในอนาคตของ
นักศึกษา	เมื่อจบออกไปท�างานกับสังคม

	 	 สุดท้ายน้ี	ขอให้นกัศกึษาใหม่ทกุคน	มพีลงัชวิีต	มเีป้าหมายชีวติ	และสามารถ
เดินไปสู่เป้าหมายชีวิตได้อย่างมีความสุข	ทุกคนและตลอดไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีราธาร ศรีมหา)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

กรกฏาคม	2563
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อัตลักษณ์ของนักศึกษา	:	“บัณฑิตเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ”

ภารกิจหลักของกองพัฒนานักศึกษา	:	“สร้างบัณฑิตเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ”

ตราสัญลักษณ์ประจ�ามหาวิทยาลัย

ธงและสีประจ�ามหาวิทยาลัย

พระพุทธรูปประจ�ามหาวิทยาลัย
“พระพุทธรัชปัญญาบารมี”

ต้นไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย
“ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณ)”
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กองพัฒนานักศึกษา ส�านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภารกิจของกองพัฒนานักศึกษา ประกอบไปด้วย
 1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่	บริหารจัดการเกี่ยวกับ	ธุรการ	การเงินและพัสดุ	
ให้บริการนักศึกษาในการติดต่อขอใช้อุปกรณ์	อาคาร	สถานที่	การจัดพื้นที่เรียนรู	้ 
(Co	-	working	Space)
 2. งานส่งเสริมและพฒันากจิกรรมนกัศกึษา มีหน้าที	่ส่งเสรมิพฒันานกัศกึษา
ในด้านกิจกรรมนักศึกษา	ด้านวินัยนักศึกษาและกิจการทหาร	ด้านกีฬา	ตลอดจน
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้น�านักศึกษา	ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ี
พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	“เป็นคนดี	มีจิตสาธารณะ	มีทักษะ
วิชาชีพ”	และสามารถด�าเนินชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข
 3. งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา	มีหน้าที่	จัดบริการด้านกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	คือ	กยศ.	และ	กรอ.	สวัสดิการด้านประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
นักศึกษา	สวัสดิการหอพักนักศึกษา	 เครือข่ายหอพักนักศึกษากิจกรรม	TO	BE	
NUMBER	ONE
 4. งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีหน้าที่	บริการให้ค�าปรึกษาแนะแนว	
การศึกษา	การใช้ชีวิตในสังคม	ปัญหาการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา	จัดหาทุนการศึกษา
ส�าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	หรือนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงสร้างประโยชน์
ให้กับมหาวิทยาลัย	ส่งเสริมการจัดหารายได้ระหว่างเรียน	จัดท�าข้อมูลศิษย์เก่า	 
จัดบริการวิชาการถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
 5. งานอนามัยและสุขาภิบาล	มีหน้าที่	ให้บริการและส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ให้แก่นักศึกษา	ดูแลรักษาเมื่อเกิดการเจ็บป่วยและให้การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น	 
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	ส่งเสริมกิจกรรมชมรม	Talk	about	SEX	และ	
ชมรมกู้ภัยพระพุทธรัชช	กิจกรรมบริจาคโลหิต
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งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

	 งานส่งเสรมิและพฒันากจิกรรมนกัศึกษา	มหีน้าที	่ส่งเสรมิพฒันานักศกึษาในด้าน
กิจกรรมนักศึกษา	ด้านวินัยนักศึกษาและกิจการทหาร	ด้านกีฬา	ตลอดจนส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพผู้น�านักศึกษา	ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	“เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ มีทักษะวิชาชีพ”  
และสามารถด�าเนินชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

ระบบระเบียนกิจกรรม (Activity Transcript) 
	 ส�าหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย	คณะ	และ	
สาขาวชิา	สามารถน�ารหสักจิกรรม	(AC	:	activity	Code)	ไปลงในระบบระเบยีนกจิกรรม	
เพือ่สะสมการเข้าร่วมโครงการ/กจิกรรม	และขอรบัระเบยีนกจิกรรม	น�าไปใช้ประโยชน์
ในระหว่างศึกษาหรือหลังจบการศึกษา	มีขั้นตอนในการเข้าระบบระเบียนกิจกรรม	 
ดังต่อไปนี้

	 1.	 การเข้าระบบบริหารการศึกษา	ด้วย	
	 	 Username	:	รหัสนักศึกษา
	 	 Password	:	วัน	เดือน	ปีเกิด	(DDMMYYYY)
	 2.	 เลือกเมนู	 ระบบกิจกรรม	 เพื่อจองการเข้าร่วมกิจกรรม	ตามวัน	 เวลา	 

สถานที่	ที่นักศึกษาสนใจ

 6. งานพัฒนาและส่งเสรมิศกัยภาพนกัศกึษาพกิาร	มีหน้าท่ี	บรกิารสนับสนุน
ด้านการศกึษา	บคุลากร	ส่ือและส่ิงอ�านวยความสะดวกแก่นักศึกษาทีมี่ความบกพร่อง	
ให้เข้าถึงระบบการเรียนการสอน	สิทธิและสวัสดิการ	ได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุเป้าหมายของการศึกษา	สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่การมีงานท�า 
อย่างเสมอภาค



คู่มือกิจการนักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2563

9

	 3.	 เข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาที่จองและรับรหัสกิจกรรม	(AC	 :	activity	
Code)	จากผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

	 4.	 เข้าระบบกจิกรรมตามข้ันตอนที	่1	เลอืกเมนรูะบบกจิกรรม	เลอืกเมนบูนัทกึ
กิจกรรม	เพื่อบันทึกรหัสกิจกรรมที่ได้รับ	

	 5.	 ตรวจสอบข้อมลูการบนัทกึกจิกรรม	เลอืกเมนูกจิกรรมท่ีเข้าร่วม	หากมีความ
ผิดพลาด	ให้ติดต่องานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา	กองพัฒนา
นักศึกษา	

	 6.	 นักศกึษาสามารถขอรบัระเบยีนกจิกรรมนกัศกึษา	เพือ่น�าไปใช้ประโยชน์ได้	
โดยติดต่อ	งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา	กองพัฒนานักศึกษา

การจัดองค์กรกิจกรรมนักศึกษา ภาคปกติ 
	 นอกจากนักศึกษาจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ 	ตามที่หน่วยงานทั้งภายใน	
และภายนอกมหาวิทยาลัยแล้ว	นักศึกษายังสามารถเข้าเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร
นักศึกษา	ที่นักศึกษามีความสามารถและความสนใจ	โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร	มีการจัดองค์กรกิจกรรมนักศึกษา	ภาคปกติ	ดังนี้

สภานักศึกษา ภาคปกติ
 อ�านาจและหน้าที่ของสภานักศึกษา ภาคปกติ มีดังต่อไปนี้ 
	 	 (1)	 ด�าเนินการตามระเบียบนี้	
	 	 (2)	 พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการและงบประมาณประจ�าปีของ

องค์กรนักศึกษา	เพื่อพิจารณาเสนอต่อมหาวิทยาลัย	
	 	 (3)		 ให้ข้อเสนอแนะต่อองค์กรนกัศกึษาเกีย่วกับการด�าเนนิงานด้านต่าง	ๆ 	
	 	 (4)	 เสนอมหาวทิยาลยัให้มหีรอืให้แก้ไขเพิม่เตมิระเบยีบหรอืข้อบงัคบัของ

มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการด�าเนินกิจกรรมนักศึกษา	
	 	 (5)		 ก�ากบัและตดิตามการด�าเนนิงานขององค์การนกัศกึษา	ให้เป็นไปตาม

นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภานักศึกษา	
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	 	 (6)		 ด�าเนินการทั้งหลายเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
นักศึกษา	

	 	 (7)		 ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา	สโมสรนักศึกษา	 ในการเสนอ 
ความคิดเห็นและเรื่องราวร้องทุกข์จากนักศึกษา	เกี่ยวกับกิจกรรม
นักศึกษา	เพื่อพิจารณาเสนอแนะและหาแนวทางแก้ไข	

	 	 (6)		 เสนอความคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการด�าเนินกิจกรรม
นักศึกษาหรือกิจกรรมอื่น	 ในส่วนที่เก่ียวข้องหรือมีผลกระทบต่อ
นักศึกษาโดยตรง	

	 	 (7)		 ร ่างระเบียบหรือข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการด�าเนินงานภายในของ 
สภานักศึกษา	ซึ่งต้องไม่ขัด	หรือแย้งกับระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย	

	 	 (8)		 แต่งตั้งคณะกรรมาธิการของสภานักศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ 
สภานักศึกษามอบหมาย	

	 	 (9)		 การขอเอกสารหรือข้อมูลและเชิญคณะกรรมการบริหารองค์การ
นักศกึษาหรอืนกัศกึษา	ทีเ่ก่ียวข้องมาชีแ้จงและให้ความเหน็ประกอบ
การพิจารณาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของสภานักศึกษา	

	 	 (10)	 ลงมตไิม่ไว้วางใจคณะกรรมการบรหิารองค์การนกัศกึษาเป็นรายบคุคล
หรือทั้งคณะ	

	 	 (11)		ควบคมุ	ตรวจสอบ	การบรหิารงานและด�าเนนิงานขององค์กรนกัศกึษา	
	 	 (12)		ลงมติไม่ไว้วางใจคณะกรรมการบริหารชมรมหรือพรรคนักศึกษา 

เป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ
 
องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ
 อ�านาจและหน้าที่ คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ 
มีดังต่อไปนี้ 
	 	 (1)		 บริหารกิจการทัง้ปวงทีเ่กีย่วกบัองค์การนกัศึกษา	โดยไม่ขัดต่อข้อบังคบั	

ระเบียบ	ประกาศ	และหรือค�าสั่งของมหาวิทยาลัย	
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	 	 (2)		 ก�าหนดนโยบาย	ร่วมทั้งจัดท�าโครงการและงบประมาณประจ�าปีของ
องค์การบริหารนักศึกษา	เพื่อเสนอต่อสภานักศึกษา	

	 	 (3)		 ด�าเนนิงานกิจกรรมขององค์การบรหิารนกัศกึษาให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่แถลงไว้ต่อสภานักศึกษา	

	 	 (4)		 ออกประกาศเกี่ยวกับการประชุมและการด�าเนินงานภายในของ
องค์การบรหิารนกัศกึษา	ซึง่ไม่ขัดกบัข้อบงัคบั	ระเบยีบ	ประกาศ	และ
หรือค�าสั่งของมหาวิทยาลัย	

	 	 (5)		 สนับสนุนและส่งเสริมการด�าเนินงานของสโมสรนักศึกษาคณะ	และ
ชมรม	

	 	 (6)		 ประสานงานการด�าเนินการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารนักศึกษา	
คณะกรรมการประสานงานกิจกรรมนักศึกษา	และองค์กรนักศึกษา	

	 	 (7)		 แต่งต้ังคณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ	หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใด
เพื่อพิจารณา	และเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด	หรือมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู ่ในอ�านาจและหน้าท่ีของ 
คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา	

	 	 (8)		 จัดท�ารายงานผลการด�าเนินกิจกรรมนักศึกษา	และรายงานการเงิน	
เสนอให้สภานักศึกษา	พิจารณา	อย่างน้อยภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง	

	 	 (9)		 พิจารณาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด�าเนินงาน 
ด้านกิจการนักศึกษา	ต่อสภานักศึกษา	หรือมหาวิทยาลัย	

	 	 (10)	 ลงมติไม่ไว ้วางใจคณะกรรมการชมรมหรือพรรคนักศึกษาเป็น 
รายบุคคลหรือทั้งคณะ	

	 	 (11)		ลงมติยุบชมรมหรือพรรคนักศึกษา	เมื่อท�าผิดต่อระเบียบข้อบังคับนี้	
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สโมสรนักศึกษาคณะ 
	 สโมสรนักศึกษาคณะเป็นองค์กรกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติในระดับคณะ	 
เรียกชื่อว่า	“สโมสรนักศึกษา(ตามด้วยชื่อ	คณะ)”	และเรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า	
“Student	Union	of	Faculty	of	(ตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษของคณะ)”	

 อ�านาจและหน้าที่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา มีดังต่อไปนี้ 
	 	 (1)		 บรหิารกจิการทัง้ปวงทีเ่กีย่วกบัสโมสรนกัศึกษา	โดยไม่ขดัต่อข้อบงัคบั	

ระเบียบ	ประกาศ	และหรือค�าสั่งของมหาวิทยาลัย	
	 	 (2)		 จดัท�าโครงการและงบประมาณประจ�าปีของสโมสรนักศกึษาเพือ่เสนอ

ต่อองค์การบริหารนักศึกษา	และสภานักศึกษา	
	 	 (3)		 ออกประกาศเก่ียวกับการด�าเนินงานภายในของสโมสรนักศึกษา	ซึ่ง 

ไม่ขัดกับข้อบังคับ	ระเบียบ	ประกาศ	และหรือค�าสั่งของมหาวิทยาลัย	
	 	 (4)		 ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการด�าเนินงานขององค์การนักศึกษา	
	 	 (5)		 ประสานงานการด�าเนินการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารนักศึกษา	

คณะกรรมการประสานงานกิจกรรมนักศึกษา	องค์กรนักศึกษา	
	 	 (6)		 แต่งต้ังคณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ	หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใด 

เพื่อพิจารณา	และเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด	หรือมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู ่ในอ�านาจ	และหน้าที่ของ 
คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา	

	 	 (7)		 จัดท�ารายงานผลการด�าเนินกิจกรรมนักศึกษา	และรายงานการเงิน	
เสนอให้องค์การบรหิารนกัศกึษาอย่างน้อยภาคการศกึษาละหนึง่ครัง้	

	 	 (8)		 พิจารณาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด�าเนินงานด้าน
กิจการนักศึกษา	ต่อองค์การบริหารนักศึกษา	สภานักศึกษา	หรือ
มหาวิทยาลัย	

 การจัดองค์กรกิจกรรมนักศึกษาในระดับคณะหรือสาขาวิชา ให้มีดังนี้ 
	 	 (1)		คณะกรรมการด�าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาสาขาวิชา	
	 	 (2)		ชุมนุม	
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ชมรมนักศึกษา 
	 ชมรม	หมายถึง	การรวมกันของกลุ่มนักศึกษาที่มีความมุ่งหมายอย่างใดอย่าง
หนึ่งร่วมกัน	การจัดตั้งมีการก�าหนดวัตถุประสงค์	ข้อบังคับ	สมาชิก	โครงสร้างของ
ชมรม	และบทบาทของ	ผูท้ีเ่กีย่วข้อง	ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของมหาวทิาลยั	ชมรมที่ 
จดัตัง้ขึน้ต้องระบลุกัษณะการด�าเนนิงานด้านใดด้านหนึง่หรอืหลายด้านรวมกนั	ดงันี	้
	 (1)		วิชาการ	
	 (2)		ศิลปวัฒนธรรม	
	 (3)		บ�าเพ็ญประโยชน์	
	 (4)	กีฬาและนันทนาการ	
	 (5)		อื่น	ๆ	ตามที่มหาวิทยาลัยพิจารณาออกประกาศ	

 อ�านาจและหน้าที่คณะกรรมการบริหารชมรม ดังนี้ 
	 	 (1)		 บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรม	
	 	 (2)		 ก�าหนดนโยบาย	และปฏิทินแผนงานประจ�าปีของชมรมเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารนักศึกษา	
	 	 (3)		 จัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานในรอบปีเสนอต่อคณะกรรมการ

บริหารองค์การบริหารนักศึกษา	
	 	 (4)	 จัดท�าระเบียบหรือข้อบังคับหรือแนวปฏิบัติของชมรม	ที่ไม่ขัดต่อ

ระเบยีบของมหาวทิยาลยัฯ	ผ่านการเหน็ชอบจาก	ประธานชมรม	และ
อาจารย์ที่ปรึกษา	

	 	 (5)		 เสนอชื่อและประวัติอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม	โดยอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ลงนามยินยอมเป็นที่ปรึกษาชมรม
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พรรคนักศึกษา
	 พรรคนักศกึษา	หมายความว่า	กลุม่นกัศกึษาทีร่วมตวักนัเพือ่วตัถุประสงค์ในการ
ท�ากิจกรรมเพือ่นกัศกึษา	สมคัรเข้ารบัการเลอืกต้ังและด�ารงต�าแหน่งในสภานักศกึษา	
องค์การบริหารนักศึกษา	และสโมสรนักศึกษา	

 อ�านาจและหน้าที่คณะกรรมการบริหารพรรค มีดังต่อไปนี้ 
	 	 (1)		 บริหารงานทั่วไปของพรรคให้เรียบร้อย	เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ

ข้อปฏิบัติของพรรคโดยไม่ขัดต่อระเบียบ	ข้อบังคับ	ประกาศ	และ 
ค�าสั่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

	 	 (2)		 จัดท�าแผนงานของพรรคเสนอต่อองค์การบริหารนักศึกษา	
	 	 (3)		 จัดท�ารายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีของพรรค 

เสนอต่อองค์การบริหารนักศึกษา	
	 	 (4)		 พรรคนักศกึษามหีน้าทีต้่องด�าเนนิจดัส่งสมาชิกพรรค	เพือ่รบัการเลอืก

ตั้งอย่างน้อย	หนึ่งองค์กรนักศึกษาต่อหนึ่งปี	
	 	 (5)		 หน้าที่อื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายจาก	องค์การบริหารนักศึกษา	

	 ห้ามพรรคนักศกึษาหรอืสมาชกิผูใ้ดรบัเงนิ	ทรพัย์สนิ	หรอืผลประโยชน์ใดๆ	จาก
บุคคล	กลุ่มบุคคลภายนอก	พรรคการเมือง	หรือกลุ่มการเมืองใดๆ	ทั้งทางตรงและ 
ทางอ้อมในลักษณะที่มีเง่ือนไขหรือผูกมัดให้นักศึกษาหรือสมาชิก	กระท�าการหรือ 
งดเว้นการกระท�าอย่างหนึ่งอย่างใด	ซึ่งอาจเป็นคุณหรือโทษต่อบุคคล	หรือกลุ่ม
บุคคลใดๆ	อันอาจมีผลกระทบต่อกิจกรรมของนักศึกษา	หรือต่อการเลือกตั้งของ
สภานักศึกษา	องค์การบริหารนักศึกษา	และสโมสรนักศึกษา	
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ขั้นตอนการสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร
ประจ�าปีการศึกษา 2563
		 นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเรียนวิชาทหารต่อจนจบหลักสูตรชั้นปีที่	2,3,4	
หรือ	5	ของกรมการรักษาดินแดนระหว่างที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
สามารถสมัครเรียนและรายงานตัว	ดังรายละเอียดต่อไปนี้	

ขั้นตอนที่ 1
คุณสมบัติผู้สมัครนักศึกษาวิชาทหาร

1.		 ส�าเร็จการศึกษาวิชาทหารไม่น้อยกว่าชั้นปีที่	2	
2.		 ต้องศึกษาต่อเนื่องโดยไม่เคยหยุดพักการศึกษา
3.		 มีอายุไม่เกิน	26	ปีบริบูรณ์	(นับถึงวันสมัคร)
4.		 ไม่เป็นทหารประจ�าการ	หรือทหารกองประจ�าการ	หรือถูกก�าหนดตัว
	 เข้ากองประจ�าการแล้ว
5.		 มีภูมิล�าเนาอยู่จังหวัดใดก็ได้	แต่ต้องไปรายงานตัวเข้ารับการฝึก	

	 ณ	หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร	มณฑลทหารบก	ที่	29	จังหวัดสกลนคร

ขั้นตอนที่ 2
การสมัครและรายงานตัว

1.	 ดาวน์โหลดใบสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร	(รด.2)	ที่เว็บไซต์
กองพัฒนานักศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

 http://sdd.snru.ac.th/th/ 
2.	 นกัศกึษายืน่เอกสารหลกัฐานการสมคัรเรยีนวิชาทหาร	(รด.2)	ด้วยตนเอง	

ณ	งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา	กองพัฒนานักศึกษา	
	 อาคาร	20	

ระหว่างวันที่ 13 - 31 กรกฎาคม 2563
	ในวันและเวลาราชการ
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ขั้นตอนที่ 3
	 เมื่อนักศึกษายื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้อง	ตามก�าหนด	วันและเวลาแล้ว	
ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้	
1.	 สมัครเข้ากลุ่ม	Line	“นศท.มรสน.2563”	เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร

และแนวปฏิบัติต่อไป
2.		 เข้าร่วมกลุม่	Facebook	:	ชมรมนกัศกึษาวชิาทหารมหาวทิยาลยัราชภฏั

สกลนคร
3.	 นกัศกึษาไปรายงานตัวด้วยตนเอง	ณ	หน่วยฝึกนกัศกึษาวชิาทหาร	มณฑล

ทหารบกที่	29	จังหวัดสกลนคร	(ชุดฝึก	นศท.)
4.		 ท�าการทดสอบร่างกาย	(ชุดกีฬา)	ตามเกณฑ์การทดสอบการรับสมัคร

นักศึกษาวิชาทหาร

สิ่งที่นักศึกษาควรทราบ
 ***หลักฐานการสมัคร 

	1.		ภาพถ่ายนักศึกษาวิชาทหาร	หน้าตรง	ไม่สวมหมวก	ขนาด	3	x	4	ซม.	
	 หรือ	1	นิ้ว	จ�านวน	2	ภาพ
	2.		ส�าเนาทะเบียนบ้าน	2	ฉบับ	
	3.		ส�าเนาบัตรประชาชน	2	ฉบับ
	4.		ส�าเนา	สด.9	หรือ	10	แล้วแต่กรณี		2	ฉบับ
	 (เฉพาะนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่	3	ชาย)	
	5.		หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร	(ส�าเนา)		2	ฉบับ	
	 (ฉบับจริงน�าไปวันรายงานตัว)
	6.		ส�าเนาใบแสดงวุฒิการศึกษา	1	ฉบับ
	7.		กรอกรายละเอียดในแบบรายงานตัว	(รด.2)	

นักศึกษาต้องส่งหลักฐานการสมัครให้ครบ 
พร้อมใบสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร	ภายในวัน	-	เวลาที่ก�าหนด	

หรือสอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครได้ที่	
งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 20 

0-42743-854,	0-9807-1156	นายวุฒิชัย	ไชยพร
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ขั้นตอนการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจ�าการ
ประจ�าปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนที่ 1
	รับเอกสารทางทหาร	รบัทีส่สัดอี�าเภอ/เขต	ตามภมูลิ�าเนาทหารของนกัศึกษา	ดงันี้
	 1.	 อายุ	18	ปี	รับหนังสือทหารกองเกิน	“สด.9”	
	 2.	 อายุ	20	ปี	รับหนังสือหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร	“สด.35”

ขั้นตอนที่ 2
	 ดาวน์โหลดแบบค�าร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจ�าการ	 
ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	http://sdd.
snru.ac.th/th/	กรอกข้อมูลในแบบค�าร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร 
กองประจ�าการ	พร้อมแนบเอกสารให้ครบถ้วน	ยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเข้า
รับราชการทหารกองประจ�าการด้วยตนเอง	ณ	งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
นกัศกึษากองพฒันานกัศึกษา	อาคาร	20	ตัง้แต่วันที	่13	กรกฎาคม	–	30	ธนัวาคม		
2563	เวลา	08.30	–	16.30	น.	เว้นวันหยุดราชการ
 หลักฐานประกอบการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจ�าการ  
ประจ�าปี 2563 ดังนี้ 
1.		 แบบค�าร้องขอผ่อนผนัการเข้ารบัราชการทหารกองประจ�าการ	ประจ�าปี	2563	
2.		 ส�าเนาหนังสือลงบัญชีทหารกองเกิน	ใบส�าคัญ	สด.9	
	 (ถ่ายเอกสารทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)	
3.		 ส�าเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร	สด.35	
	 (ติดต่อรับที่สัสดีอ�าเภอตามภูมิล�าเนาทหารของนักศึกษา)
4.		 ส�าเนาทะเบียนบ้าน	
		 4.1	นักศึกษา	(กรณีที่อยู่ตรงกับ	สด.9	และ	สด.35)
		 4.2	บิดา	–	มารดา	ซึ่งมีที่อยู่ตรงกับ	สด.9	และ	สด.35	
  	 (กรณีที่อยู่ของนักศึกษาไม่ตรงตาม	สด.35)
5.		 ใบรายงานผลการเรียน	(Transcript)	(เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่	2	–	4)
6.		 ส�าเนาบัตรนักศึกษา
7.		 หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	(ฉบับจริง)
8.		 อื่นๆ	เช่น	หลักฐานการเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อตัว	ชื่อสกุล	

***	อย่างละ	1	ฉบับ	***
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ขั้นตอนที่ 3
	 เมื่อนักศึกษายื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้อง	ตามก�าหนด	วันและเวลาแล้ว	 
ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้	
	 1.	 เข้ากลุ่ม	Line	“การขอผ่อนผันทหารกองประจ�าการประจ�าปีการศึกษา	

2563	มรภ.สน.”	เพื่อรับทราบข่าวสารและแนวปฏิบัติต่อไป
	 2.		ตรวจสอบรายชื่อผู ้มีสิทธิได้รับการผ่อนผันฯที่เว็บไซต์กองพัฒนา

นักศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร http://sdd.snru.ac.th/th/ 
ในเดือนมีนาคม	2564

	 3.		ตรวจสอบรายชื่อกับสัสดีอ�าเภอ	เดือนมีนาคม	2564
	 4.		 ไปรายงานตัวตาม	วัน	เวลา	สถานที่	ในหมายเรียก	สด.35	

สิ่งที่นักศึกษาควรทราบ
	 *	นกัศึกษาทีไ่ม่มาตดิต่อยืน่เรือ่งภายในก�าหนดมหาวทิยาลยัฯ	จะไม่รบัผดิชอบ 
การการผ่อนผันฯ	ให้ในทุกกรณี	

สอบถามข้อมูล 0-4274-3854 , 09-3807-1156 (พี่วุฒิชัย)

 ** ความผิดฐานไม่ไปแสดงตนต่อคณะกรรมการ
	 	 ตรวจเลือกทหาร	นักศึกษาที่ท�าเรื่องขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารไว	้
แต่ไม่ไปแสดงตนต่อคณะกรรมกาตรวจเลือกทหารตามท่ีระบุไว้ในหมายเรียก 
(สด.35)	หรือไปแสดงตนแต่ไม่อยู่จนกว่าการตรวจเลือกแล้วเสร็จ	ถือว่าผู้นั้น 
หลีกเลี่ยงขัดขืนซึ่งมีโทษจ�าคุก	ไม่เกิน	3	ปี	(จะถูกด�าเนินคดีตามกฎหมายและ 
ถูกส่งตัวเข้ากองประจ�าการเมื่อส�าเร็จการศึกษาโดยไม่มีสิทธิ์จับสลาก)	
	 ***	การยื่นเอกสารขอผ่อนผันฯ	กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	ครั้งเดียว	
แต่ต้องไปรายงานตัวตาม	สด.35	ทุกปี	จนกว่าจะส�าเร็จการศึกษา



คู่มือกิจการนักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2563

19

นักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รายการที่ท�าการแข่งขันประจ�าปี
	 1.	 การแข่งขันกฬีานกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏักลุม่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
	 2.	 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	รอบคัดเลือก
	 3.	 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	รอบมหกรรม
	 4.	 การแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตร	
	 5.	 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ	การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	และการแข่งขัน

กีฬานานาชาติ

สิทธิที่นักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จะได้รับหากชนะการแข่งขัน
	 1.	 นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน	และได้รับเหรียญทอง	จากการแข่งขันกีฬา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ได้รับการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา	1	ภาคเรียน

	 2.	 นกักฬีาทีช่นะการแข่งขนักฬีามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย	การแข่งขนักฬีา
แห่งชาต	ิกฬีาเยาวชนแห่งชาติ	ได้รบัการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศกึษา	ดงัน้ี

	 	 2.1.	 รับเหรียญทอง	ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา	ในภาคเรียน
ถัดไป	ไม่เกิน	4	ภาคเรียน

	 	 2.2.	 รับเหรียญเงิน	ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา	ในภาคเรียน
ถัดไป	ไม่เกิน	3	ภาคเรียน

	 	 2.3.	 รับเหรียญทองแดง	ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา	ในภาค
เรียนถัดไป	ไม่เกิน	2	ภาคเรียน

	 3.	 การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติและได้รับเหรียญใดเหรียญหน่ึง	ได้รับการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร

	 4.	 การมอบเสื้อสามารถ	ให้กับนักกีฬาที่แข่งขันได้รับเหรียญรางวัล
	 	 4.1	 ส�าหรบันกักฬีาทีไ่ด้รับรางวลัเหรยีญทองสะสม	3	เหรยีญ	จากการแข่งขัน 

กีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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	 	 4.2	 ส�าหรับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 เหรียญเงิน	หรือเหรียญ
ทองแดง	เหรียญใดเหรียญหนึ่ง	จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 
แห่งประเทศไทย

นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	(QR	Code)
งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
อาคารอเนกประสงค์ (อ.20) ชั้น 1 
เว็บไซต์ :  https://actstu.snru.ac.th/
เฟซบุ๊ก :	งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา	
	 	 	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
กลุ่มเฟซบุ๊ก : ระบบกิจกรรม	มรภ.สกลนคร
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งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา

	 งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา	มีหน้าที่	จัดบริการด้านกองทุนเงินให้ 
กูยื้มเพือ่การศกึษา	คือ	กยศ.	และ	กรอ.	สวัสดกิารด้านประกนัอบุตัเิหตกุลุ่มนกัศกึษา	
สวัสดิการหอพักนักศึกษา	เครือข่ายหอพักนักศึกษา	กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน	

บริการด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ.
คุณสมบัติผู้กู้

1.	 รายได้ครอบครัวไม่เกิน	360,000	บาท
2.	 ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า	2.00	หรือตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�าหนด
3.	 ไม่เคยเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ	มาก่อน
4.	 ไม่เป็นผู้ที่ท�างานประจ�าระหว่างที่ก�าลังศึกษา
5.	 ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้	2	ปี	และ
	 ระยะเวลาผ่อนช�าระหนี้อีก	15	ปี	รวมกันแล้วต้องไม่เกิน	60	ปี

ผู้ค�้าประกัน
	 ผู้ค�้าประกันจะต้องมีอายุ	20	ปีข้ึนไป	และต้องเป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพ	 
มีรายได้น่าเชื่อถือ

วงเงินขอกู้ยืม
1.	 สายสังคมศาสตร์ส�าหรับค่าเล่าเรียน	คณะครุศาสตร์	 (สายสังคม)	คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	คณะวิทยาการจัดการ	กู้ได้ภาคเรียนละ	6,500	
บาท	ค่าครองชีพเดือนละ	3,000	บาท

2.	 สายวิทยาศาสตร์ส�าหรับค่าเล่าเรียน	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	กู้ได้ภาคเรียนละ	 
7,500	บาท	ค่าครองชีพเดือนละ	3,000	บาท
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ขั้นตอนการกู้
ผู้กู้ยืมรายใหม่
	 1.	 ลงทะเบียนขอรหัสผ่านที่เว็บไซต	์www.studentloan.or.th
	 2.	 เข้าระบบยื่นแบบค�าขอกู ้ยืมผ่านเว็บไซต์	www.studentloan.or.th	 

ภาคเรียนที่	1/2563	ตามช่วงเวลาที่กองทุนฯก�าหนด
	 3.	 ยื่นแบบค�าขอกู้ยืม	กยศ.101,102,103	และเอกสารตามที่กองทุนก�าหนด
ผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา 
	 1.	 เข้าระบบยื่นแบบค�าขอกู้ยืมผ่านเว็บไซต์	www.studentloan.or.th 
	 	 ภาคเรียนที่	1/2563	ตามช่วงเวลาที่กองทุนฯก�าหนด
	 2.	 ยื่นแบบค�าขอกู้ยืม	กยศ.101,102,103	และเอกสารตามที่กองทุนก�าหนด
ขั้นตอนการท�าสัญญา
	 1.	 ผู้กู้ยืมเข้าระบบผ่านเว็บไซต์	www.studentloan.or.th	เพื่อกรอกข้อมูล
	 	 ผู้กู้ยืมและผู้ค�้าประกันในช่วงเวลาที่กองทุนก�าหนด
	 2.	 ผู้กู้ยืมและผู้ค�้าประกันเซ็นสัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าที่	ที่สถานศึกษานัดหมาย
	 3.	 ผู้กู้ยืมและผู้ค�้าประกันเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพทุกภาค

เรียนที่มีความประสงค์ขอกู้ยืม

นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการกู้ยืมได้ที่ได้ที่ (QR Code) 
หรือสอบถามหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	
งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา 
กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 20 ชั้น 1 
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สวัสดิการด้านประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา
	 มหาวทิยาลัยโดยกองพฒันานกัศึกษา	ได้จัดท�าประกนัอุบตัเิหตกุลุม่ให้นกัศกึษา
ทุกคน	
	 1.	 กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ	ได้รับความคุ้มครอง	

110,000	บาท
	 2.	 การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งตามท่ีสถานพยาบาลเรียกเก็บแต่

ไม่เกินความคุ้มครอง	11,000	บาท	
	 3.	 ยืน่เอกสารเรยีกค่าสนิไหมทดแทนอบุตัเิหตไุด้ทีง่านสวสัดกิารนกัศกึษาและ

ทุนการศึกษา	กองพัฒนานักศึกษา	อาคาร	20	ชั้น	1

นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การประกันอุบัติเหตุได้ที่ (QR Code)
หรือสอบถามงานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา 
กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 20 ชั้น 1
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สวัสดิการหอพักนักศึกษา
 หอพักในมหาวิทยาลัยมีจ�านวน	5	หอพัก	ได้แก่
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หอพักเครือข่าย
	 มหาวทิยาลยัจดัท�าความร่วมมอืกบัผูป้ระกอบการหอพักเอกชน	จ�านวน	12	แห่ง	
จัดตั้งเป็นเครือข่ายหอพักที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับด้านที่พักอาศัยให้กับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 รายชื่อหอพักเครือข่าย เบอร์ติดต่อ
	 1.	 หอพักชายสิมิลัน		 063-8763122,	081-2611351
	 2.	 หอพักหญิงธิดาทิพย์แมนชั่น	 087-6289646,	087-8582959
	 3.	 หอพักหญิงศุภวาสน์		 087-1698930,	065-6151653
	 4.	 หอพักหญิงผ่องใส		 083-7877773
	 5.	 หอพักหญิงหทัยรัตน์		 089-5746828,	061-0200465
	 6.	 หอพักหญิงชนิตา		 091-8625962
	 7.	 หอพักหญิงยูแอนด์เอ็นอพาร์ทเม้นต์		 081-7394652,	098-9929581
	 8.	 หอพักหญิงขวัญหทัย		 082-1044300,	099-8160663
	 9.	 หอพักหญิงธัญพร		 089-8447520,	042-724045
	 10.	หอพักชายมะลิวรรณ์	 081-2620475,	091-8679116
	 11.	หอพักหญิงมยุเรศ	 095-6432249,	0863844203
	 12.	หอพักหญิงจิลมิกาอพาร์ทเม้นท์	 083-2899566,	081-3201789

นักศึกษาสามาถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (QR Code)
งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา 
อาคารอเนกประสงค์ (อ.20) ชั้น 1 
โทร	 :	042-970163		 หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืม
	 	 เพื่อการศึกษา
	 :	042-970161		 หน่วยหอพักนักศึกษา
เว็บไซต	์:	http://fund.sdd.snru.ac.th/
เฟซบุ๊ก	 :	กยศ.	มรภ.สกลนคร
		 :	หอพักใน	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

	 งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์	มีหน้าที่	บริการให้ค�าปรึกษาแนะแนว	 
การศึกษา	การใช้ชีวิตในสังคม	ปัญหาการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา	จัดหาทุนการศึกษา
ส�าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	หรือนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงสร้างประโยชน์
ให้กับมหาวิทยาลัย	ส่งเสริมการจัดหารายได้ระหว่างเรียน	จัดท�าข้อมูลศิษย์เก่า	 
จัดบริการวิชาการถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน	

การบริการให้ค�าปรึกษา
	 บริการให้ค�าปรึกษาและแนะแนวนักศึกษาที่มีปัญหาในด้านต่างๆ	เช่น	ปัญหา
ส่วนตัว	สังคม	อารมณ์	จิตใจ	หรือปัญหาอื่น	ๆ	ที่อาจส่งผลกระทบต่อการเรียนหรือ
การใช้ชีวิตประจ�าวัน	รวมถึงการแนะแนวการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีปัญหาด้าน 
การเรียน	การวางแผนการเรียนให้สอดคล้องกบัเป้าหมายการประกอบอาชีพ	แนะน�า
และจัดท�าข้อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษาต่อ	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ช่องทางการให้ค�าปรึกษา 
	 1.	 ติดต่อขอรับค�าปรึกษาด้วยตนเอง	ได้ที่งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

(คลินิกให้ค�าปรึกษา)	อาคาร	20	ชั้น	1	ทุกวันจันทร์		–		ศุกร์	ในเวลา	08.30		
-		16.30	น.	(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

	 		 ผู้ให้ค�าปรึกษา	 เบอร์โทรเจ้าหน้าที่	
	 	 	 	 	 :	นางสาวบุษกร	ถานทองดี		 :	08-1749-4091	
	 	 	 	 	 :	นางเกศนรินทร์	อัยกร		 	 :	08-6076-9334	
	 2.		ติดต่อขอรับค�าปรึกษาผ่านช่องทาง	Social	Madia
	 		 Facebook	:	งานแนะแนวการและศิษย์เก่าสัมพันธ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร		 	https://www.facebook.com/guidancesnru
	 3.		ติดต่อขอรับค�าปรึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
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การหารายได้ระหว่างเรียน
	 จัดหางานและจัดหางานพิเศษระหว่างเรียน	(Part	time	Job)	ให้แก่นักศึกษา
ท่ีต้องการหารายได้ระหว่างเรียน	ประชาสัมพันธ์ต�าแหน่งงานว่างและประกาศ 
รับสมัครงานต่างๆ	ให้แก่นักศึกษาที่คาดว่าจะส�าเร็จการศึกษาและบัณฑิต	รวมถึง
บริการข้อมูลต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้ในการ 
เตรียมตัวประกอบอาชีพในอนาคต	
 **โดยนกัศกึษาสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ ได้ทีง่านแนะแนวและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์**

ทุนการศึกษา
	 ทุนการศึกษาต่อเนื่อง	คือ	ทุนที่นักศึกษาได้รับต่อเน่ืองมาจากโรงเรียนเดิม	 
ให ้นักศึกษามาติดต ่อรายงานตัวเพื่อบันทึกข ้อมูลจัดท�าทะเบียนประวัต	ิ 
ณ	งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์	เช่น	ทุนการศึกษาดังต่อไปนี้

ทุนพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ที่                         ชื่อทุน         ลักษณะทุน

1	 โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน	ภายใต้	 ทุนต่อเนื่องจากโรงเรียนเดิม
	 มูลนิธิทุนการศึกษา	พระราชทาน	สมเด็จพระบรม
	 โอรสาธิราช	สยามมกุฎราชกุมาร	(ทุน	ม.ท.ศ.)	
2	 ทุนการศึกษาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา	 ทุนต่อเนื่องจากโรงเรียนเดิม
	 ที่ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
	 ภาคกลาง	พ.ศ.2560
3	 โครงการกองทุนการศึกษา	ระดับอุดมศึกษา	 ทุนต่อเนื่องจากโรงเรียนเดิม
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ทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ที่                         ชื่อทุน         ลักษณะทุน

4	 นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์	 ทุนต่อเนื่องจากโรงเรียนเดิม
	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพ
	 รัตนราชสุดา	สยามบรมราชกุมารี

ทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ที่                         ชื่อทุน         ลักษณะทุน

5	 โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	 ทุนต่อเนื่องจากโรงเรียนเดิม

ทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและหน่วยงานอื่น 
ที่                         ชื่อทุน         ลักษณะทุน

6	 ทุนราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ทุนต่อเนื่องจากโรงเรียนเดิม
7	 ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชน	 ทุนต่อเนื่องจากโรงเรียนเดิม
	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	
8	 ทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน	 ทุนต่อเนื่องจากโรงเรียนเดิม
	 ในพระบรมราชินูปถัมภ์
9	 ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัย	 ทุนต่อเนื่องจากโรงเรียนเดิม
10	ทุนบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า	 ทุนต่อเนื่องจากโรงเรียนเดิม

 ทุนการศึกษาทั่วไป	คือ	ทุนที่มีผู้สนับสนุนให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	
หรอืนกัศกึษาทีท่�า	ชือ่เสยีง	ท�าคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลยั	อาจเป็นทนุต่อเนือ่ง
จนจบการศึกษา	หรือให้เป็นทุนรายปี	 เฉพาะปีการศึกษานั้น	ๆ	โดยมหาวิทยาลัย
จะท�าประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้ได้รับทุนการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ของผู้มอบทุนการศึกษา	ในภาคเรียนที่	1	ของทุกปีการศึกษา
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ทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ที่                         ชื่อทุน         ลักษณะทุน

1	 ทุนการศึกษาร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ทุนรายปี
2	 กองทุนคนดีศรีราชภัฏ	 	 ทุนรายปี
3	 กองทุนปัญญาชนคนท้องถิ่น	 	 ทุนรายปี

ทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและหน่วยงานอื่น
ที่                         ชื่อทุน         ลักษณะทุน

4	 ทุนมูลนิธิท่านน้อย	เปาโรหิตย์		 ทุนต่อเนื่องตลอดหลักสูตร
	 และเจ้าพระยามุขมนตรี	(อวบ	เปาโรหิตย์)	
5	 ทุนมูลนิธิเปรม	ติณสูลานนท์	 ทุนต่อเนื่องตลอดหลักสูตร
6	 ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง	 ทุนต่อเนื่องตลอดหลักสูตร
7	 ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ		 ทุนต่อเนื่องตลอดหลักสูตร

นักศึกษาสามาถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (QR Code) 
งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
อาคารอเนกประสงค์ (อ.20) ชั้น 1 
เว็บไซต	์ :	https://alumni.snru.ac.th
เฟซบุ๊ก	 :	งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์	
	 	 		มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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งานอนามัยและสุขาภิบาล

	 งานอนามัยและสุขาภิบาล	มีหน้าที่	 ให้บริการและส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
ให้แก่นักศึกษา	ดูแลรักษาเมื่อเกิดการเจ็บป่วยและให้การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น	 
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	ส่งเสริมกิจกรรมชมรม	Talk	about	SEX	และ	
ชมรมกู้ภัยพระพุทธรัชช	กิจกรรมบริจาคโลหิต

การดูแลรักษาผู้เจ็บป่วย
 กรณีที่เจ็บป่วยทั่วไป ปฏิบัติดังนี้
	 1)	 ขอรับบริการได้ที่ห้องพยาบาล	อาคาร	20	ชั้น	1	
	 2)	 เจ้าหน้าที่จะซักประวัติตรวจร่างกาย	
	 3)	 สรุปอาการและจ่ายยารักษาตามอาการ	พร้อมกับให้ค�าแนะน�าในการดูแล

สุขภาพ	
	 4)	 กรณีที่ต้องนอนพักเพื่อสังเกตอาการ	ทางห้องพยาบาลมีเตียงนอนส�าหรับ

พักเพื่อรอดูอาการ	แต่ถ้านอนพักแล้วอาการเจ็บป่วยไม่ดีข้ึน	จะท�าการ 
ส่งรักษาต่อไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียง	

 กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
	 1)	 สามารถติดต่อ/แจ้งเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล
	 2)	 เจ้าหน้าที่ออกประเมินอาการผู้ป่วย	และดูแลรักษาเบื้องต้น	
	 3)	 หากผู้ป่วยอาการรุนแรง	ไม่สามารถดูแลได้	จะส่งรักษาต่อไปยัง
	 	 สถานพยาบาลใกล้เคียง	

สถานที่ตั้ง 	 ตั้งอยู่	ณ	อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์	(อาคาร	20)	ชั้น	1
การบริการ 	 ให้บริการทุกวัน	จันทร์	–	ศุกร์	ในเวลา	08.30	–	16.30	น.
ข้อมูลติดต่อ	เบอร์โทรเจ้าหน้าที่	:
	 	 	 นางสาวศันสนีย์	สุดทอง	(พี่เล็ก)		 :	09-7137-1984
	 	 	 นางสาวสุนิสา	บุญสาร	(พี่แจ๋ว)			 :	09-9468-2018



คู่มือกิจการนักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2563

31

การส่งเสริมสุขภาพ
สิทธิบัตรทอง คือ
	 สิทธิบัตรทอง	หรือ	สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	หรือ	บัตรประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า	(บัตรทอง/30	บาทรักษาทุกโรค)	เป็นสิทธิตามกฎหมายที่รัฐบาลจัดให้
คนไทยทุกคนต้ังแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิต	และมหาวิทยาลัยเป็นเขตพื้นที่ 
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา	รับผิดชอบการรักษาโดยตรง	นักศึกษาที่ใช้สิทธิ 
บตัรทอง	เลอืกลงทะเบยีนขอใช้สทิธริกัษาจากสถานพยาบาล	2	แห่ง	คอื	โรงพยาบาล
ค่ายกฤษณ์สีวะรา	และโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
	 -		 กรณีนักศึกษาที่ใช้สิทธิบัตรทอง	 เจ็บป่วยฉุกเฉิน	 เข้ารับการรักษากับ 

โรงพยาบาลอื่นได้	โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
	 -		 กรณีนักศึกษาที่ใช้สิทธิบัตรทอง	 เจ็บป่วยทั่วไป	 เข้ารับการรักษากับ 

โรงพยาบาลอื่นได้	แต่นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

การย้ายสิทธิบัตรทองต้องท�าอย่างไร
	 1.	 นักศึกษาตรวจสอบสิทธิอัตโนมัติ	โทร.1330	กด	2	ตามด้วยเลขประจ�าตัว

ประชาชน	13	หลัก	กด	#	กดโทรออก
	 2.		ลงทะเบียนขอย้ายสิทธิด้วยตนเอง	และติดต่อขอรับแบบค�าร้องลงทะเบียน	

ณ	ห้องพยาบาลอาคาร	20
	 3.		การย้ายสิทธิการรักษา	สามารถท�าได้	4	ครั้งต่อปี

หลักฐานการลงทะเบียนขอย้ายสิทธิ
	 1.		ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	พร้อมเซ็นช่ือรับรองส�าเนาบัตรประชาชน	

จ�านวน	1	ฉบับ
	 2.		แบบค�าร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า/ขอเปลี่ยน

หน่วยบริการประจ�า	(ติดต่อขอรับ	ณ	ห้องพยาบาล	อาคาร	20)
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สทิธปิระโยชน์ของนกัศกึษาผูใ้ช้สทิธบิตัรหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า (บตัรทอง)
	 1.		นกัศกึษาสามารถใช้สทิธบิตัรหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าและรบับรกิาร	ได้

ตามสถานพยาบาลที่ลงทะเบียน	ซึ่งนับไป	15	วัน	หลังจากลงทะเบียน
	 2.		 นักศึกษาที่ต้องการใช้สิทธิบัตรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ให้แสดง 

บัตรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	พร้อมบัตรประจ�าตัวประชาชนในการ
เข้ารับบริการ

	 3.		การบริการที่อยู ่ในความคุ ้มครองสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 
ที่นักศึกษาจะได้รับ	ได้แก่

		 	 3.1	 กรณีผู้ป่วยนอก
	 	 3.1.1	 เมื่อเจ็บป่วย	นักศึกษาจะได้รับการรักษาพยาบาล	โดยไม่เสียค่าใช้

จ่าย	ไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง
		 	 3.1.2	 นักศึกษาสามารถรับบริการด้านทันตกรรม	ได้แก่	ขูดหินปูน	อุดฟัน	

ถอนฟัน	การท�าฟันปลอมพลาสติกตามเกณฑ์ที่	สปสช.	ก�าหนด
		 	 3.2	กรณีผู้ป่วยใน	
		 	 3.2.1		 กรณีเจ็บป่วยที่แพทย์ลงความเห็นจ�าเป็นต้องนอนรักษาใน 

โรงพยาบาล	นักศึกษาจะได้รับการรักษาพยาบาลโดยไม่เสีย 
ค่าใช้จ่าย	ไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง

		 	 3.2.2	 ระหว่างที่นอนพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล	นักศึกษา
จะได้รับสิทธิค่าห้องสามัญและค่าอาหารโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	หาก
ต้องการใช้สิทธิห้องพิเศษจะต้องช�าระค่าส่วนเกินตามอัตราของโรง
พยาบาลก�าหนด

		 	 3.3.3		 นกัศกึษาจะได้รบัการตรวจ	วินจิฉัย	การรกัษาพยาบาลและการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์จนสิ้นสุดการรักษา

		 	 3.3.4		 กรณีท่ีการรักษาเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาล	นักศึกษา 
จะได้รับการส่งต่อไปยังสถานบริการอื่นที่มีศักยภาพสูงกว่า

		 3.3	กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน
	 	 สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล	ณ	ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลได้ตลอด	
24	ชั่วโมง	ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
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	 3.4	กรณีอุบัติเหตุ
		 	 3.4.1		 กรณีประสบอุบัติเหตุทั่วไป	 :	สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล	 

ณ	ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลได้ตลอด	24	ชั่วโมง	ทุกวันไม่เว้น 
วันหยุดราชการ

		 	 3.4.2		 กรณีประสบภัยจากยานยนต์	 :	นักศึกษาที่ได้รับอุบัติเหตุจาก 
ยานยนต์	 จะต้องใช้สิทธิพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้ประสบภัย 
จากรถปี	พ.ศ.	2535	ในวงเงินคุ้มครอง	30,000	บาท	และในกรณ ี
สูญเสียอวัยวะตามเกณฑ์ได้รับเงิน	35,000	บาท	หลังจากนั้นจึงใช้ 
สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	หรือสิทธิหลักของตนเอง

		 3.5	กรณีส่งต่อเพื่อการรักษาต่อเนื่อง
		 	 หากการรักษาพยาบาลครั้งนั้นเกินศักยภาพของโรงพยาบาล	แพทย์จะเป็น 
ผู้พิจารณาส่งต่อไปยังสถานบริการอื่นที่มีศักยภาพสูงกว่า	 (ตามภาวะความจ�าเป็น
ของโรค)
 
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 ค�าแนะน�าในการปฏิบัติตัวแบบความปรกติใหม่ (New Normal) ส�าหรับ
นักศึกษาในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
	 เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบัน	มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	หรือ	
COVID-19	ตามที่นักศึกษาทุกคนทราบกันดีนั้น	ท�าให้การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ของนักศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษา	2563	นั้นไม่สามารถท�าตามปรกติ 
ท่ีเคยชนิได้	แต่นักศกึษารวมถงึคนในสงัคมทกุคนต้องปรบัตวัให้เป็นความปรกตใิหม่	
หรือที่เราเคยได้ยินกันบ่อยว่า	New	normal	(นิวนอร์มัล)	ซึ่งเป็นการใช้ชีวิตอย่าง
ระมัดระวังเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนารวมถึงเชื้อโรคใหม่	ๆ	ที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต	การปฏิบัติตัวแบบความปรกติใหม่ที่ควรยึดเป็นแนวทางปฏิบัติใน
กรณีที่ต้องมีการเรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ	ในมหาวิทยาลัย	มีดังนี้
	 1.	 รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล	(Social	distancing)	เมื่อต้องพบปะกับผู้อื่น	
ให้มีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า	1.5	-	2	เมตร
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	 2.		สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่ได้มาตรฐานทุกครั้ง	 เม่ือออกจาก 
ที่พักอาศัย	 เมื่อต้องการทิ้งหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าท่ีใช้แล้ว	ให้ท้ิงลงใน 
ถังขยะติดเชื้อที่จัดเตรียมไว้ให้อย่างถูกวิธี
	 3.		กินอาหารร้อน	ปรุงสุกใหม่	ใช้ภาชนะ	จาน	แก้วน�้าและช้อนส้อมส่วนตัว	 
ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น	
	 4.		ล้างมือด้วยน�้าสบู่บ่อย	ๆ	หรือใช้แอลกอฮอล์เจลส�าหรับล้างมือทดแทน	 
โดยเฉพาะหลังจากที่มือสัมผัสสิ่งสกปรก
	 5.		หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงที่จุดสัมผัสร่วมต่าง	ๆ	เช่น	ปุ่มกดลิฟต์	ลูกบิด
ประตู	ราวบันได	รวมถึงไม่น�ามือมาสัมผัสหน้ากากอนามัยบ่อย	ๆ 	กรณีโดยสารลิฟต์	
ให้หนัหน้าเข้าผนังและยนืตามรอยเท้าเพือ่ลดความเสีย่งของการตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา
	 6.		กรณีนั่งรับประทานอาหารในร้านอาหารหรือโรงอาหาร	ให้นั่งห่างกัน 
อย่างน้อย	1.5	-	2	เมตร		
	 7.	 หลกีเลีย่งการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาแออดั	ใช้ขนส่งสาธารณะเฉพาะ
จ�าเป็น	หากมีความจ�าเป็นต้องใช้บริการขนส่งสาธารณะควรปฏิบัติตัวดังนี้
	 	 7.1	 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา	นั่งหรือยืนห่างกัน	

1	ที่	 เว้น	1	ที่	ตามหลักการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล	(Social	
distancing)	ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อย	ๆ	

	 	 7.2	 งดการพูดคุยโทรศัพท์	 เตรียมเงินค่าโดยสารให้พอดีหรือใช้บริการ	 
QR	code	หรือ	Internet	Banking	หลีกเลี่ยงการสัมผัสเงินสด

	 	 7.3	 กรณีใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์	ควรนั่งหันข้าง	สังเกตว่าคนขับต้อง
ใส่หน้ากากอนามัยและสวมหมวกกันน็อก	ผู้ใช้บริการควรเตรียม 
หมวกกันน็อคส่วนตัวหรือหมวกคลุมผมพลาสติก	 เพ่ือหลีกเล่ียง 
หมวกกันน็อคที่ใช้ร่วมกัน

	 8.	 หลีกเลี่ยงการไปในที่มีผู ้คนแออัด	 เช่น	ร้านอาหารที่มีคนจ�านวนมาก	 
สถานบันเทิง	ตลาดที่ไม่มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
	 9.		ออกจากท่ีพกัอาศัยให้น้อยครัง้เท่าท่ีจ�าเป็น	และทกุครัง้ทีก่ลบัถงึทีพ่กัอาศัย	
ให้ล้างมือ	อาบน�้า	และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
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	 หากนกัศกึษาทกุคนสามารถปฏบัิตติามแนวทางนีไ้ด้และท�าจนเกดิความเคยชนิ
แล้ว	นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงการติดเช้ือไวรัสโคโรนาของนักศึกษาเองแล้ว	 
ยังช่วยปกป้องคนในครอบครัวและผู้ใกล้ชิดอีกด้วย	ขอให้นักศึกษาทุกคนช่วยกัน
ปฏิบัติตามแนวทางนี้	และหากมีข้อสงสัย	หรือพบว่าตนเองมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ
โคโรนาไวรัส	สามารถติดต่อสอบถามและขอค�าแนะน�าเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายอนามัยและ
สุขาภิบาล	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นักศึกษาสามาถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	(QR	Code)
งานอนามัยและสุขาภิบาล 
อาคารอเนกประสงค์ (อ.20) ชั้น 1 
เว็บไซต์ : https://sddhealth.snru.ac.th/
เฟซบุ๊ก :	งานอนามัยและสุขาภิบาล	กองพัฒฯ	
	 	 		มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ
ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS)

	 งานพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพิการ	 มีหน้าที่	บริการสนับสนุน 
ด้านการศกึษา	บคุลากร	ส่ือและส่ิงอ�านวยความสะดวกแก่นักศึกษาทีมี่ความบกพร่อง	
ให้เข้าถึงระบบการเรียนการสอน	สิทธิและสวัสดิการ	ได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุเป้าหมายของการศึกษา	สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่การมีงานท�า
อย่างเสมอภาค

การบริการสนับสนุนการศึกษา บุคลากร สื่อ และสิ่งอ�านวยความ
สะดวก นักศึกษาที่มีความบกพร่อง (3 กลุ่มใหญ่) ได้แก่
	 1.	 นกัศกึษาทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ	(หหูนวก)	จดับรกิารเจ้าหน้าทีล่่าม
ภาษามือ	และสอนปรับพื้นฐาน
	 2.	 นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว	จัดบริการให้ยืม	อุปกรณ์ 
ช่วยเดิน	วิลล์แชร์ไฟฟ้า	รถไฟฟ้า	(ระหว่างก�าลังศึกษา)
	 3.	 นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น	จัดให้บริการ	 โปรแกรมอ่าน 
หน้าจอ	เครื่องพิมพ์เบรลล์	เครื่องพิมพ์เบรลล์แบบพกพา	เครื่องบันทึกเสียง	และ
เครื่องขยายภาพ	/	CCTV	ตั้งโต๊ะ
	 4.	 การให้บริการด้านอื่นๆ	 เช่น	 จัดหาพี่เลี้ยงหรือผู้ช่วยนักศึกษาในการพา
นักศึกษาเข้าชั้นเรียน	หรือพาไปพบแพทย์	จัดหาเพื่อนช่วยนักศึกษา	 (Buddy)	 
ตลอดจนสิ่งอ�านวยความสะดวกและจัดสภาพแวดล้อม	เช่น	ทางลาด	ลิฟต์	ห้องน�้า
ที่จอดรถ	เป็นต้น
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สิทธิและสวัสดิการส�าหรับนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องของศูนย์ 
DSS
	 1.		การเข้าสู่ระบบการขอรับบริการ	และการสนับสนุน	ตลอดจนสิทธิและ
สวัสดิการท่ีนักศึกษาจะได้รับจากศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ	 (DSS)	 
มีดังต่อไปนี้
	 	 1.1.	 ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษา	โดยได้รับการสนับสนุนจาก

กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม
	 	 1.2	 ทนุเพือ่ช่วยเหลอืนกัศกึษา	โดยได้รบัการสนบัสนนุเงนิบรจิาค	ทัง้จาก

องค์กรการกุศลและผู้มีจิตเมตตา	เพ่ือน�ามาจัดสรรเป็นทุนช่วยเหลือ
ค่าหอพักในมหาวิทยาลัย	และทุนช่วยเหลือค่าครองชีพ	แก่นักศึกษา
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

	 2.	 สวัสดิการด้านประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา1
	 	 2.1		 กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ	 ได้รับความ

คุ้มครอง	110,000	บาท
	 	 2.2		 การรกัษาพยาบาลต่ออุบตัเิหตแุต่ละครัง้ตามทีส่ถานพยาบาลเรยีกเก็บ

แต่ไม่เกินความคุ้มครอง	11,000	บาท	
	 	 2.3		 สามารถยืน่เอกสารเรยีกค่าสนิไหมทดแทนอบุตัเิหตไุด้ทีง่านสวสัดกิาร

นักศึกษาและทุนการศึกษา	กองพัฒนานักศึกษา		อาคาร	20	ชั้น	1

การพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่การมีงานท�าอย่างเสมอภาค
ของนักศึกษาที่มีความบกพร่อง
	 1.		จัดหาแหล่งฝึกประสบการณ์เพื่อเรียนรู้การท�างาน	ในรูปแบบการประชุม	
อบรม	และสัมมนา
	 2.		จัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นให้แก่นักศึกษา
	 3.		จัดให้มีการศึกษาและวิจัยองค์ความรู้	เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการเตรียม
ความพร้อมก่อนการท�างานของนักศึกษาที่มีความบกพร่อง
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นักศึกษาสามาถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่		(QR	Code)
ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) 
อาคารแก้วกัลยา 0-4297-0334 
เลขที่	680	ถนนนิตโย	ต�าบลธาตุเชิงชุม	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดสกลนคร	47000
เว็บไซต์ : http://dss.snru.ac.th
E-mail :	dss.snru@gmail.com
เฟซบุ๊ก :	ศูนย์	DSS	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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สถานที่ตั้ง และสถานที่ให้บริการต่างๆ
ของกองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา 
ตั้งอยู่อาคารอเนกประสงค์	(อาคาร	20)	ชั้น	1		
เวลาท�าการ	วันจันทร์	-	วันศุกร์	08.30	–	16.30	น.	ภายในอาคารประกอบด้วย
	 -	ห้องเรียน	104	ที่นั่ง	5	ห้อง	/	ห้องเรียน	50	ที่นั่ง	10	ห้อง	ชั้น	1,	2
	 -	ห้องประชุม	120	ที่นั่ง	/	ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์	ชั้น	3
	 -	พื้นที่เรียนรู้	(Co	-	working	Space)	ชั้น	1,	2
	 -	ห้องท�างานส�าหรับองค์กรกิจกรรมนักศึกษา	ชั้น	3,	4	 	

ในส่วนของ งานพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพนักศึกษาพิการ
ตั้งอยู่	อาคารแก้วกัลยา	และอาคารศูนย์
บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ	(DSS)
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ห้องบริการฟิตเนส 
เปิดวันจันทร์-เสาร์	เวลา	17.00-19.00	น.	หยุดวันอาทิตย์	และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ค่าบริการ
:	นักศึกษา	ครั้งละ	10	บาท	 :	รายเดือน	ครั้งละ	50	บาท

ลู่วิ่งออกก�าลังกายหนองหญ้าไซ 
เปิดให้บริการทุกวัน		เวลา	06.00-19.00	น.
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สนามกีฬาราชพฤกษ์ 
เปิดให้บริการทุกวัน	เวลา	06.00-19.00	น.
ปิดวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

สนามกีฬาฟุตบอลหนองหญ้าไซ 
เปิดให้บริการทุกวัน	เวลา	06.00	-	19.00	น.
ปิดวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
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สนามกีฬามวย เปิดให้บริการทุกวัน	เวลา	17.00	-	19.00	น.	
ปิดวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

สนามกีฬาหลังอาคารแก้วกัลยา ประกอบด้วย	
-	สนามกีฬาฟุตซอล			-	สนามกีฬาบาสเกตบอล		-	สนามกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

เปิดให้บริการทุกวัน	เวลา	17.00-19.00	น.	
ปิดวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
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สระว่ายน�้า เปิดให้บริการทุกวัน	เวลา	13.00	–	19.00	น.
ดูรายละเอียดข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เพจ	

Facebook	:	สระว่ายน�้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ และศูนย์กีฬาในร่ม
เปิดให้บริการทุกวัน	เวลา	17.00	-	19.00	น.	
ปิดวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
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สนามกีฬาในร่ม (โดม) เปิดให้บริการทุกวัน	เวลา	17.00-19.00	น.	
ปิดวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

สนามกีฬาเทนนิส เปิดให้บริการทุกวัน	เวลา	17.00-19.00	น.	
ปิดวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
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บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีราธาร  ศรีมหา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

นางวาสนา  จักรศรี
ผู้อ�านวยการกองพัฒนานักศึกษา
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น.ส.สุกัญญา ลามค�า
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหาร

น.ส.นพวัลย์ ฝ่ายเทศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายบัณฑิต ศิริวัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายชัยมงคล โชติวัฒนตระกูล
นักวิชาการศึกษา

งานบริหารทั่วไป

นายนิรุตย์ วิชาชาติ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานส่งเสริม
และพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

นายวุฒิชัย ไชยพร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายนัถพร ข่วงทิพย์
นักวิชาการศึกษา

นายวัชระ น้อยนาง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายภรภัทร  วงศ์กาฬสินธุ์
นักวิชาการศึกษา

นางกัลยาลักษณ์ โกษาแสง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
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น.ส.บุษกร ถานทองดี
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

นางเกศนรินทร์ อัยกร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

น.ส.ศันสนีย์ สุดทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.สุนิสา บุญสาร
นักสุขศึกษา

งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

งานอนามัยและสุขาภิบาล

น.ส.อ่อนศรี ฝ่ายเทศ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

สวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา

นายเอกพงษ์ พรหมพิภักดิ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

น.ส.จารุวรรณ พรมพิลา
เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไปปฏบิตักิาร

นายสมชาย เพียมา
นักวิชาการศึกษา

น.ส.อรปรียา บุตรสอน
นักวิชาการศึกษา

งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา
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นายธีรยุทธ สาแดง
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัฒนาและ
ส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ

น.ส.อัมพาพันธ์ อรัญญวาท
นักวิชาการศึกษาพิเศษ

(ล่ามภาษามือ)

น.ส.ภาวิณี สีมา
นักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ	

(ล่ามภาษามือ)

น.ส.นิภาพร อินธิโคตร
นักวิชาการศึกษาพิเศษ

(ล่ามภาษามือ)

น.ส.อรศิริ ไชยเทพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติการ

น.ส.ชุติกาญจน์ เพชรรักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

น.ส.อนงนารถ จักทองกาย
เจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือ

น.ส.นรีพร ประกิ่งนัก
วิชาการศึกษาพิเศษ

งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ




