“...ข้าพเจ้าได้ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 30 ปี แล้วท�ำให้รู้สึกมีความสุขและผูกพัน
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหลายอย่างมาก ไปทุกครั้งก็มีความสุข
อยากให้ทุกคนมีก�ำลังใจที่จะท�ำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏของเรา เป็น
ประโยชน์กับประชาชน เป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคและท้องถิ่นจริงๆ จังๆ ใน
เรื่องการด�ำรงชีวิต ในเรื่องความรู้ทั่วไป และข้อส�ำคัญคือผลิตคนดี ผลิตคน
ดีที่เห็นประโยชน์แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสังคม คิดว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ เป็นประโยชน์และเป็นกลไกที่จะพัฒนา
ประเทศได้อย่างยิ่ง ถ้าหากตั้งใจ ร่วมกัน และคุยกันมากๆ จะเป็นสถาบัน
หลักที่พัฒนาประเทศและประชาชนได้อย่างมาก...”
พระราชด�ำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

พระราโชบายด้านการศึกษา
ในหลวงรัชกาลที่ 10
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน
1.มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
2.มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
3.มีงานท�ำ - มีอาชีพ
4.เป็นพลเมืองที่ดี
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งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา								
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การจัดองค์กรกิจกรรมนักศึกษา ภาคปกติ
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สวัสดิการด้านประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา
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งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
การบริการให้ค�ำปรึกษา
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ตราสัญลักษณ์ประจ�ำมหาวิทยาลัย

ธงและสีประจ�ำมหาวิทยาลัย

พระพุทธรูปประจ�ำมหาวิทยาลัย
“พระพุทธรัชปัญญาบารมี”

ต้นไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัย
“ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณ)”
อัตลักษณ์ของนักศึกษา

:    “บัณฑิตเป็นคนดี  มีจิตสาธารณะ  และมีทักษะวิชาชีพ”

ภารกิจหลักของกองพัฒนานักศึกษา   :   “สร้างบัณฑิตเป็นคนดี  มีจิตสาธารณะ”
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วิศวกรสังคม กับ ราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น ดังนาม
พระราชทานจากล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๙ “ราชภัฏ” หมายถึง “คนของพระ
ราชา ข้าของแผ่นดิน” ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่
หัว ทรงมอบหมายองคมนตรี ท่านดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ให้ “แนะน�า
มหาวิทยาลัยราชภัฏให้ท�างานให้เข้าเป้า ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตนเอง” องคมนตรีท่านจึงให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สร้างนักศึกษาให้เป็น “วิศวกรสังคม” เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

อัตลักษณ์วิศวกรสังคม

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น
“วิศวกรสังคม Social Engineer”
๑. มีทักษะการคิดวิเคราะห์ : นักคิด
๒. มีทักษะการสื่อสาร : นักสื่อสาร
๓. มีทักษะการประสานงาน : นักประสาน
๔. มีทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน : นวัตกรชุมชน
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กองพัฒนานักศึกษา ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ภารกิจของกองพัฒนานักศึกษา ประกอบไปด้วย
1.งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่  บริหารจัดการเกี่ยวกับ ธุรการ การเงินและพัสดุ ให้
บริการนักศึกษาในการติดต่อขอใช้อุปกรณ์ อาคาร สถานที่ การจัดพื้นที่เรียนรู้ (Co working Space)
2.งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มีหน้าที่ ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาใน
ด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านวินัยนักศึกษาและกิจการทหาร ด้านกีฬา ตลอดจนส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพผู้น�ำนักศึกษา ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร “เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ มีทักษะวิชาชีพ”  และสามารถ
ด�ำเนินชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข
3.งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา  มีหน้าที่ จัดบริการด้านกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คือ กยศ. และ กรอ. สวัสดิการด้านประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา
สวัสดิการหอพักนักศึกษา เครือข่ายหอพักนักศึกษากิจกรรม TO BE NUMBER ONE
4.งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีหน้าที่ บริการให้คำ� ปรึกษาแนะแนว การ
ศึกษา การใช้ชีวิตในสังคม ปัญหาการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา   จัดหาทุนการศึกษาส�ำหรับ
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
หรือนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงสร้างประโยชน์ให้กับ
มหาวิทยาลัย   ส่งเสริมการจัดหารายได้ระหว่างเรียน จัดท�ำข้อมูลศิษย์เก่า จัดบริการ
วิชาการถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
5.งานอนามัยและสุขาภิบาล   มีหน้าที่ ให้บริการและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้
แก่นักศึกษา ดูแลรักษาเมื่อเกิดการเจ็บป่วยและให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ ส่งเสริมกิจกรรมชมรม Talk about SEX   และ ชมรมกู้ภัยพระ
พุทธรัชช  กิจกรรมบริจาคโลหิต
6.งานพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพิการ มีหน้าที่ บริการสนับสนุนด้าน
การศึกษา บุคลากร สื่อและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาที่มีความบกพร่อง ให้เข้า
ถึงระบบการเรียนการสอน สิทธิและสวัสดิการ ได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้า
หมายของการศึกษา สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่การมีงานท�ำอย่างเสมอภาค
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งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มีหน้าที่ ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาในด้าน
กิจกรรมนักศึกษา ด้านวินัยนักศึกษาและกิจการทหาร ด้านกีฬา ตลอดจนส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพผู้น�ำนักศึกษา ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร “เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ มีทักษะวิชาชีพ”  และสามารถ
ด�ำเนินชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

ระบบระเบียนกิจกรรม (Activity Transcript)

ส�ำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย คณะ และ
สาขาวิชา สามารถน�ำรหัสกิจกรรม (AC : activity Code) ไปลงในระบบระเบียน
กิจกรรม เพื่อสะสมการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม และขอรับระเบียนกิจกรรม น�ำไปใช้
ประโยชน์ในระหว่างศึกษาหรือหลังจบการศึกษา มีขั้นตอนในการเข้าระบบระเบียน
กิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. การเข้าระบบบริหารการศึกษา ด้วย
Username :  รหัสนักศึกษา
Password  :  วัน เดือน ปีเกิด (DDMMYYYY)
2. เลือกเมนู ระบบกิจกรรม  เพื่อจองการเข้าร่วมกิจกรรม ตามวัน เวลา สถานที่
ที่นักศึกษาสนใจ
3. เข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาที่จองและรับรหัสกิจกรรม (AC : activity Code)
จากผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
4. เข้าระบบกิจกรรมตามขั้นตอนที่ 1 เลือกเมนูระบบกิจกรรม เลือกเมนูบันทึก
กิจกรรม เพื่อบันทึกรหัสกิจกรรมที่ได้รับ
5. ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกกิจกรรม เลือกเมนูกิจกรรมที่เข้าร่วม  หากมีความ
ผิดพลาดให้ติดต่องานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  กองพัฒนา
นักศึกษา
6. นักศึกษาสามารถขอรับระเบียนกิจกรรมนักศึกษา เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ได้
โดยติดต่อ งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
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การจัดองค์กรกิจกรรมนักศึกษา ภาคปกติ

นอกจากนักศึกษาจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยแล้ว นักศึกษายังสามารถเข้าเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรนักศึกษา
ที่นักศึกษามีความสามารถและความสนใจ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีการจัด
องค์กรกิจกรรมนักศึกษา ภาคปกติ  ดังนี้

สภานักศึกษา ภาคปกติ

อ�ำนาจและหน้าที่ของสภานักศึกษา ภาคปกติ มีดังต่อไปนี้
(1) ด�ำเนินการตามระเบียบนี้
(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการและงบประมาณประจ�ำปีขององค์กร
นักศึกษา เพื่อพิจารณาเสนอต่อมหาวิทยาลัย
(3) ให้ข้อเสนอแนะต่อองค์กรนักศึกษาเกี่ยวกับการด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ
(4) เสนอมหาวิทยาลัยให้มีหรือให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบหรือข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการด�ำเนินกิจกรรมนักศึกษา
(5) ก�ำกับและติดตามการด�ำเนินงานขององค์การนักศึกษา ให้เป็นไปตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภานักศึกษา
(6) ด�ำเนินการทั้งหลายเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
(7) ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ในการเสนอความคิด
เห็น และเรื่องราวร้องทุกข์จากนักศึกษา เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา เพื่อ
พิจารณา  เสนอแนะและหาแนวทางแก้ไข
(6) เสนอความคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการด�ำเนินกิจกรรมนักศึกษา
หรือ กิจกรรมอื่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อนักศึกษาโดยตรง
(7) ร่างระเบียบหรือข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการด�ำเนินงานภายในของสภานักศึกษา
ซึ่งต้องไม่ขัด หรือแย้งกับระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(8) แต่งตั้งคณะกรรมาธิการของสภานักศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่สภา
นักศึกษามอบหมาย
(9) การขอเอกสารหรือข้อมูลและเชิญคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
หรือนักศึกษา ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงและให้ความเห็นประกอบการพิจารณา
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของสภานักศึกษา
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(10) ลงมติไม่ไว้วางใจคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาเป็นรายบุคคล
หรือทั้งคณะ
(11) ควบคุม ตรวจสอบ การบริหารงานและด�ำเนินงานขององค์กรนักศึกษา
(12) ลงมติไม่ไว้วางใจคณะกรรมการบริหารชมรมหรือพรรคนักศึกษาเป็นราย
บุคคล หรือทั้งคณะ

องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ

อ�ำนาจและหน้าที่ คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มีดังต่อไปนี้
(1) บริหารกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับองค์การนักศึกษา โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับ
ระเบียบประกาศ และหรือค�ำสั่งของมหาวิทยาลัย
(2) ก�ำหนดนโยบาย ร่วมทั้งจัดท�ำโครงการและงบประมาณประจ�ำปีของ
องค์การบริหารนักศึกษา เพื่อเสนอต่อสภานักศึกษา
(3) ด�ำเนินงานกิจกรรมขององค์การบริหารนักศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายที่
แถลงไว้ต่อสภานักศึกษา
(4) ออกประกาศเกี่ยวกับการประชุมและการด�ำเนินงานภายในขององค์การ
บริหารนักศึกษา ซึ่งไม่ขัดกับข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และหรือค�ำสั่ง
ของมหาวิทยาลัย
(5) สนับสนุนและส่งเสริมการด�ำเนินงานของสโมสรนักศึกษาคณะ และชมรม
(6) ประสานงานการด�ำเนินการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารนักศึกษา คณะ
กรรมการประสานงานกิจกรรมนักศึกษา และองค์กรนักศึกษา
(7) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อ
พิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติ
การอย่างหนึ่ง อย่างใดอันอยู่ในอ�ำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริหารองค์การนักศึกษา
(8) จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินกิจกรรมนักศึกษา และรายงานการเงิน เสนอ
ให้สภานักศึกษา พิจารณา อย่างน้อยภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง
(9) พิจารณาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด�ำเนินงานด้านกิจการ
นักศึกษา ต่อสภานักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย
(10) ลงมติไม่ไว้วางใจคณะกรรมการชมรมหรือพรรคนักศึกษาเป็นรายบุคคล
หรือทั้งคณะ
(11) ลงมติยุบชมรมหรือพรรคนักศึกษา เมื่อท�ำผิดต่อระเบียบข้อบังคับนี้
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สโมสรนักศึกษาคณะ

สโมสรนักศึกษาคณะเป็นองค์กรกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติในระดับคณะ  เรียก
ชื่อว่า “สโมสรนักศึกษา(ตามด้วยชื่อ คณะ)” และเรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า
“Student Union of Faculty of (ตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษของคณะ)”
อ�ำนาจและหน้าที่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา มีดังต่อไปนี้
(1) บริหารกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับสโมสรนักศึกษา โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับ
ระเบียบ ประกาศ และหรือค�ำสั่งของมหาวิทยาลัย
(2) จัดท�ำโครงการและงบประมาณประจ�ำปีของสโมสรนักศึกษาเพื่อเสนอต่อ
องค์การบริหารนักศึกษา และสภานักศึกษา
(3) ออกประกาศเกี่ยวกับการด�ำเนินงานภายในของสโมสรนักศึกษา ซึ่งไม่ขัด
กับข้อ บังคับ ระเบียบ ประกาศ และหรือค�ำสั่งของมหาวิทยาลัย
(4) ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการด�ำเนินงานขององค์การนักศึกษา
(5) ประสานงานการด�ำเนินการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารนักศึกษา คณะ
กรรมการประสานงานกิจกรรมนักศึกษา องค์กรนักศึกษา
(6) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อ
พิจารณา และเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติ
การอย่างหนึ่ง อย่างใดอันอยู่ในอ�ำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริหารสโมสรนักศึกษา
(7) จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินกิจกรรมนักศึกษา และรายงานการเงิน เสนอ
ให้องค์การบริหารนักศึกษาอย่างน้อยภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง
(8) พิจารณาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด�ำเนินงานด้านกิจการ
นักศึกษา ต่อองค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย
การจัดองค์กรกิจกรรมนักศึกษาในระดับคณะหรือสาขาวิชา ให้มีดังนี้
(1) คณะกรรมการด�ำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาสาขาวิชา
(2) ชุมนุม
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ชมรมนักศึกษา

ชมรม หมายถึง การรวมกันของกลุ่มนักศึกษาที่มีความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง
ร่วมกัน การจัดตั้งมีการก�ำหนดวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ สมาชิก โครงสร้างของชมรม และ
บทบาทของ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของมหาวิทยาลัย ชมรมที่จัดตั้งขึ้น
ต้องระบุลักษณะการด�ำเนินงานด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านรวมกัน ดังนี้
(1) วิชาการ
(2) ศิลปวัฒนธรรม
(3) บ�ำเพ็ญประโยชน์
(4) กีฬาและนันทนาการ
(5) อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยพิจารณาออกประกาศ
อ�ำนาจและหน้าที่คณะกรรมการบริหารชมรม ดังนี้
(1) บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรม
(2) ก�ำหนดนโยบาย และปฏิทินแผนงานประจ�ำปีของชมรมเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารองค์การบริหารนักศึกษา
(3) จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานในรอบปีเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
องค์การบริหารนักศึกษา
(4) จัดท�ำระเบียบหรือข้อบังคับหรือแนวปฏิบัติของชมรม ที่ไม่ขัดต่อระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านการเห็นชอบจาก ประธานชมรม และอาจารย์ที่
ปรึกษา
(5) เสนอชื่อและประวัติอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม โดยอาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม
ยินยอมเป็นที่ปรึกษาชมรม
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พรรคนักศึกษา

พรรคนักศึกษา หมายความว่า กลุ่มนักศึกษาที่รวมตัวกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ท�ำกิจกรรมเพื่อนักศึกษา สมัครเข้ารับการเลือกตั้งและด�ำรงต�ำแหน่งในสภานักศึกษา
องค์การบริหารนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา
อ�ำนาจและหน้าที่คณะกรรมการบริหารพรรค มีดังต่อไปนี้
(1) บริหารงานทั่วไปของพรรคให้เรียบร้อย เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อ
ปฏิบัติของพรรคโดยไม่ขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคาสั่งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(2) จัดท�ำแผนงานของพรรคเสนอต่อองค์การบริหารนักศึกษา
(3) จัดท�ำรายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีของพรรคเสนอต่อ
องค์การบริหารนักศึกษา
(4) พรรคนักศึกษามีหน้าที่ต้องด�ำเนินจัดส่งสมาชิกพรรค เพื่อรับการเลือกตั้ง
อย่างน้อย หนึ่งองค์กรนักศึกษาต่อหนึ่งปี
(5) หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจาก องค์การบริหารนักศึกษา
ห้ามพรรคนักศึกษาหรือสมาชิกผู้ใดรับเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆ จาก
บุคคล  กลุ่มบุคคลภายนอก พรรคการเมือง หรือกลุ่มการเมืองใดๆ ทั้งทางตรงและทาง
อ้อมในลักษณะที่มีเงื่อนไขหรือผูกมัดให้นักศึกษาหรือสมาชิก กระท�ำการหรืองดเว้นการก
ระท�ำอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งอาจเป็น คุณหรือโทษต่อบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลใดๆ อันอาจมี
ผลกระทบต่อกิจกรรมของนักศึกษ หรือต่อการเลือกตั้งของสภานักศึกษาองค์การบริหาร
นักศึกษา และสโมสรนักศึกษา
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ขั้นตอนการสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร
ประจ�าปีการศึกษา 2565

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเรียนวิชาทหารต่อจนจบหลักสูตรชั้นปีที่ 2,3 ,4 หรือ 5
ของกรมการรักษาดินแดนระหว่างที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สามารถสมัครเรียน
และรายงานตัว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1
คุณสมบัติผู้สมัครนักศึกษาวิชาทหาร
1. สำ�เร็จการศึกษาวิชาทหารไม่น้อยกว่าชั้นปีที่ 2
2. ต้องศึกษาต่อเนื่องโดยไม่เคยหยุดพักการศึกษา
3. มีอายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)
4. ไม่เป็นทหารประจำ�การ หรือทหารกองประจำ�การ หรือถูกกำ�หนดตัวเข้า
กองประจำ�การแล้ว
5. มีภูมิลำ�เนาอยู่จังหวัดใดก็ได้ แต่ต้องไปรายงานตัวเข้ารับการฝึก ณ หน่วย
ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ที่ 29  จังหวัดสกลนคร

ขั้นตอนที่ 2
การสมัครและรายงานตัว

1. ดาวน์โหลดใบสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร(รด.2)
ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา  หาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
http://sdd.snru.ac.th/th/
2. นักศึกษายืน่ เอกสารหลักฐานการสมัครเรียนวิชาทหาร (รด.2) ด้วยตนเอง
ณ งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
             อาคาร 20
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ขั้นตอนที่ 3
เมื่อนักศึกษายื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้อง ตามกำ�หนด
วันและเวลาแล้ว ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. สมัครเข้ากลุ่ม Line “นศท.มรสน.2564” เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร
และแนวปฏิบัติต่อไป
2. เข้าร่วมกลุ่ม Facebook : ชมรมนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
3. นักศึกษาไปรายงานตัวด้วยตนเอง ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกที่ 29  จังหวัดสกลนคร (ชุดฝึก นศท.)
4. ทำ�การทดสอบร่างกาย (ชุดกีฬา) ตามเกณฑ์การทดสอบการรับสมัคร
นักศึกษาวิชาทหาร

***หลักฐานการสมัคร

สิ่งที่นักศึกษาควรทราบ

1. ภาพถ่ายนักศึกษาวิชาทหาร หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 3x4 ซม.
หรือ 1 นิ้ว จำ�นวน 2 ภาพ
2. สำ�เนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
3. สำ�เนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
4. สำ�เนา สด.9 หรือ 10 แล้วแต่กรณี
(เฉพาะนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ชาย)  2 ฉบับ
5. หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร (สำ�เนา) 2 ฉบับ
(ฉบับจริงนำ�ไปวันรายงานตัว)
6. สำ�เนาใบแสดงวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
7. กรอกรายละเอียดในแบบรายงานตัว (รด.2)

นักศึกษาต้องส่งหลักฐานการสมัครให้ครบ พร้อมใบสมัครเรียนนักศึกษา
วิชา
ทหาร ภายในวัน - เวลาที่กำ�หนด หรือสอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครได้ที่
งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 20
(0-42743-854, 0-9807-1156) นายวุฒิชัย ไชยพร
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ขั้นตอนการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจ�าการ
ประจ�าปีการศึกษา 2565
ขั้นตอนที่ 1

รับเอกสารทางทหาร รับที่สัสดีอ�าเภอ/เขตตามภูมิล�าเนาทหารของนักศึกษา ดังนี้
1. อายุ 18 ปี รับหนังสือทหารกองเกิน“สด.9”
2. อายุ 20 ปี รับหนังสือหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร “ สด.35”

ขั้นตอนที่ 2

ดาวน์โหลดแบบค�าร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจ�าการ ที่เว็บไซต์กอง
พัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครhttp://sdd.snru.ac.th/th/ กรอกข้อมูลใน
แบบค�าร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจ�าการ พร้อมแนบเอกสารให้ครบถ้วน
ยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจ�าการ ด้วยตนเอง ณ งานส่งเสริม
และพัฒนากิจกรรมนักศึกษากองพัฒนานักศึกษา อาคาร 20 ตั้งแต่ วันที่ 19 กรกฎาคม –
30 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30–16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
หลักฐานประกอบการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจ�าการ ประจ�าปี 2564 ดังนี้
1. แบบค�าร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจ�าการ
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 และสด.35
(กรณีที่อยู่ของนักศึกษาไม่ตรงตาม สด.35)
5. ใบรายงานผลการเรียน (Transcript)
(เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่2 – 4 )
6. ส�าเนาบัตรนักศึกษา
7. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับจริง)
8. อื่นๆเช่น หลักฐานการเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
*** อย่างละ 1 ฉบับ ***
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ขั้นตอนที่ 3

1.
2.
3.
4.

เมื่อนักศึกษายื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้อง ตามกำ�หนด
วันและเวลาแล้ว ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
เข้ากลุ่ม Line “การขอผ่อนผันทหารกองประจ�าการประจ�าปีการศึกษา
2565
มรภ.สน.” เพื่อรับทราบข่าวสารและแนวปฏิบัติต่อไป
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการผ่อนผันฯที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร http://sdd.snru.ac.th/th/ ในเดือน
มีนาคม 2566
ตรวจสอบรายชื่อกับสัสดีอ�าเภอ เดือนมีนาคม 2566
ไปรายงานตัวตาม วัน เวลา สถานที่ ในหมายเรียก สด.35

สิ่งที่นักศึกษาควรทราบ

*นักศึกษาที่ไม่มาติดต่อยื่นเรื่องภายในกำ�หนดมหาวิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบการ
การผ่อนผันฯ ให้ในทุกกรณี  
สอบถามข้อมูล 0-4274-3854 , 09-3807-1156 (พี่วุฒิชัย)
** ความผิดฐานไม่ไปแสดงตนต่อคณะกรรมการ
ตรวจเลือกทหาร นักศึกษาที่ทำ�เรื่องขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารไว้ แต่ไม่ไป
แสดงตนต่อคณะกรรมกาตรวจเลือกทหารตามที่ระบุไว้ในหมายเรียก(สด.35) หรือ
ไปแสดงตนแต่ไม่อยู่จนกว่าการตรวจเลือกแล้วเสร็จ  ถือว่าผู้นั้นหลีกเลี่ยงขัดขืนซึ่งมี
โทษจำ�คุก    ไม่เกิน 3 ปี (จะถูกดำ�เนินคดีตามกฎหมายและถูกส่งตัวเข้ากองประจำ�
การเมื่อสำ�เร็จการศึกษาโดยไม่มีสิทธิ์จับสลาก)
*** การยื่นเอกสารขอผ่อนผันฯ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งเดียว
แต่ต้องไปรายงานตัวตาม สด.35 ทุกปี จนกว่าจะสำ�เร็จการศึกษา
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นักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รายการที่ท�ำการแข่งขันประจ�ำปี
1. การแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ
2. การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก
3. การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบมหกรรม
4. การแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตร
5. การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และ การ
แข่งขันกีฬานานาชาติ
สิทธิที่นักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจะได้รับหากชนะการแข่งขัน
1. นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน และได้รับเหรียญทอง จากการแข่งขันกีฬา
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียม การศึกษา 1 ภาคเรียน
2. นักกีฬาที่ชนะการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการ
ศึกษา ดังนี้
2.1. รับเหรียญทอง ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาค
เรียนถัดไป ไม่เกิน 4 ภาคเรียน
2.2. รับเหรียญเงิน  ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาค
เรียนถัดไป ไม่เกิน 3 ภาคเรียน
2.3. รับเหรียญทองแดง  ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ใน
ภาคเรียนถัดไป ไม่เกิน 2 ภาคเรียน
3. การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติและได้รับเหรียญใดเหรียญหนึ่ง ได้รับการ
ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร

- 14 -

4.

การมอบเสื้อสามารถ ให้กับนักกีฬาที่แข่งขันได้รับเหรียญรางวัล
4.1 ส�ำหรับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลเหรียญทองสะสม 3 เหรียญ จากการ
แข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ
4.2 ส�ำหรับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญ
ทองแดงเหรียญใดเหรียญหนึ่ง จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย

นักศึกษาสามาถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (QR Code)
งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา อาคารอเนกประสงค์ (อ.20) ชั้น 1
เว็บไซต์ : https://actstu.snru.ac.th/
เฟสบุค : งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
กลุ่มเฟสบุค : ระบบกิจกรรม มรภ.สกลนคร
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งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา
งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา  มีหน้าที่ จัดบริการด้านกองทุนเงินให้กู้
ยืมเพื่อการศึกษา คือ กยศ. และ กรอ. สวัสดิการด้านประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา
สวัสดิการหอพักนักศึกษา เครือข่ายหอพักนักศึกษากิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน

บริการด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

คุณสมบัติผู้กู้

รายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท
ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต�่ำกว่า 2.00 หรือตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�ำหนด
ไม่เคยเป็นผู้สำ� เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆมาก่อน
ไม่เป็นผู้ที่ท�ำงานประจ�ำระหว่างที่กำ� ลังศึกษา
ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และ
ระยะเวลาผ่อนช�ำระหนี้อีก 15 ปีรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

วงเงินขอกู้ยืม

สายสังคมศาสตร์ส�ำหรับค่าเล่าเรียน คณะครุศาสตร์(สายสังคม)  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ  กู้ได้ภาคเรียนละ
6,500
บาท ค่าครองชีพเดือนละ 3,000 บาท
สายวิทยาศาสตร์ส�ำหรับค่าเล่าเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กู้ได้ภาคเรียนละ
7,500 บาท ค่าครองชีพเดือนละ 3,000 บาท
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ขั้นตอนการกู้

ผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา
1. ลงทะเบียนขอรหัสผ่านที่เว็บไซต์ผู้กู้ยืม เข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์กองทุน
https://wsa.dsl.studentloan.or.th หรือ แอปพลิเคชัน
“กยศ. Connect”
2. เข้าระบบยื่นแบบค�ำขอกู้ยืมผ่านเว็บไซต์
https://wsa.dsl.studentloan.or.th หรือแอปพลิเคชัน
“กยศ. Connect”
3. ดาวน์โหลดเอกสารแบบค�ำขอกู้ยืมได้ที่
เพจ Facebook : กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการกู้ยืมได้ที่ได้ที่
(QR Code)

หรือสอบถามหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 20 ชั้น 1
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สวัสดิการด้านประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา
ทุกคน

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา ได้จัดท�ำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้นักศึกษา
1.
2.
3.

กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ ได้รับความคุ้มครอง
110,000 บาท
การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งตามที่สถานพยาบาลเรียกเก็บแต่
ไม่เกินความคุ้มครอง 11,000 บาท
ยื่นเอกสารเรียกค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุได้ที่งานสวัสดิการนักศึกษา
และทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  อาคาร 20 ชั้น 1
นักศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุได้ที่ (QR Code)
หรือสอบถามงานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
อาคาร 20 ชั้น 1
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สวัสดิการหอพักนักศึกษา
หอพักในมหาวิทยาลัยมีจำ� นวน 5 หอพัก  ได้แก่
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หอพักเครือข่าย

มหาวิทยาลัยจัดท�ำความร่วมมือกับผู้ประกอบการหอพักเอกชน จ�ำนวน 12 แห่ง
จัดตั้งเป็นเครือข่ายหอพักที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับด้านที่พักอาศัยให้กับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รายชื่อหอพักเครือข่าย			
1. หอพักชายสิมิลัน
2. หอพักหญิงธิดาทิพย์แมนชั่น
3. หอพักหญิงศุภวาสน์
4. หอพักหญิงผ่องใส
5. หอพักหญิงหทัยรัตน์
6. หอพักหญิงชนิตา
7. หอพักหญิงยูแอนด์เอ็นอพาร์ทเม้นต์
8. หอพักหญิงขวัญหทัย
9. หอพักหญิงธัญพร
10. หอพักชายมะลิวรรณ์
11. หอพักหญิงมยุเรศ
12. หอพักหญิงจิลมิกาอพาร์ทเม้นท์

เบอร์ติดต่อ
063-8763122, 081-2611351
087-6289646, 087-8582959
087-1698930, 065-6151653
083-7877773
089-5746828, 061-0200465
091-8625962
081-7394652, 098-9929581
082-1044300, 099-8160663
089-8447520, 042-724045
081-2620475, 091-8679116
095-6432249, 0863844203
083-2899566, 081-3201789

นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา อาคารอเนกประสงค์ (อ.20) ชั้น 1
โทร : 042-970163 หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
: 042-970161 , 042-970163 , 042-970015   หน่วยหอพักนักศึกษา
เว็บไซต์
: http://fund.sdd.snru.ac.th/
เฟสบุค
: กยศ. มรภ.สกลนคร
: หอพักใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีหน้าที่ บริการให้คำ� ปรึกษาแนะแนว การ
ศึกษา การใช้ชีวิตในสังคม ปัญหาการใช้ชีวิต แก่นักศึกษา   จัดหาทุนการศึกษาส�ำหรับ
นั ก ศึ ก ษาที่ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์ ห รื อ นั ก ศึ ก ษาที่ ส ร้ า งชื่ อ เสี ย งสร้ า งประโยชน์ ใ ห้ กั บ
มหาวิทยาลัย  ก�ำกับดูแลนักศึกษาทุนการศึกษาต่อเนื่อง ส่งเสริมการจัดหารายได้ระหว่าง
เรียน ส่งเสริมและแนะแนวอาชีพให้กับนักศึกษา จัดท�ำข้อมูลศิษย์เก่า สร้างเครือข่าย
ศิษย์เก่าใน 3 จังหวัด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร จัดบริการวิชาการถ่ายทอด
ประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

การบริการให้คำ� ปรึกษา

บริการให้ค�ำปรึกษาและแนะแนวนักศึกษาที่มีปัญหาในด้านต่างๆ   เช่น ปัญหา
ส่วนตัว สังคม อารมณ์ จิตใจ หรือปัญหาอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการเรียนหรือการใช้
ชีวิตประจ�ำวัน รวมถึงการแนะแนวการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน การ
วางแผนการเรียนให้สอดคล้องกับเป้าหมายการประกอบอาชีพ แนะน�ำและจัดท�ำข้อมูลที่
เกี่ยวกับการศึกษาต่อ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ช่องทางการให้ค�ำปรึกษา
1. ติดต่อขอรับค�ำปรึกษาด้วยตนเอง ได้ที่งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (คลินิก
ให้ค�ำปรึกษา)      อาคาร 20 ชั้น 1  เปิดท�ำการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30
น. (ยกเว้นวันหยุด
     ราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ผู้ให้ค�ำปรึกษา
: นางสาวบุษกร ถานทองดี : 08-1749-4091
: นางเกศนรินทร์ อัยกร : 08-6076-9334
2. ติดต่อขอรับค�ำปรึกษาผ่านช่องทาง Social Madia
Facebook : งานแนะแนวการและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร https://www.facebook.com/guidancesnru
3. ติดต่อขอรับค�ำปรึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
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การหารายได้ระหว่างเรียน

จัดหางานและจัดหางานพิเศษระหว่างเรียน (Part time Job) ให้แก่นักศึกษาที่ต้องการหา
รายได้ระหว่างเรียน ประชาสัมพันธ์ต�ำแหน่งงานว่างและประกาศรับสมัครงานต่างๆ ให้แก่
นักศึกษาที่คาดว่าจะส�ำเร็จการศึกษาและบัณฑิต รวมถึงบริการข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การเพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้ในการเตรียมตัวประกอบอาชีพในอนาคต
**โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ ได้ที่งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์**

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาต่อเนื่อง คือ ทุนที่นักศึกษาได้รับตอนอยู่โรงเรียนเดิม และจะได้รับต่อเนื่องจน
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี   ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องติดต่อรายงานตัวเพื่อ
บันทึกข้อมูลจัดท�ำทะเบียนประวัติ   ณ งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์   ดังรายชื่อทุนการศึกษา
ต่อไปนี้

ทุนพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
ที่

ชื่อทุน
โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ภายใต้มูลนิธิ
1 ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร(ทุน ม.ท.ศ.)
ทุนการศึกษาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่
2 ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาค
กลาง พ.ศ.2560
3 โครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ลักษณะทุน
ทุนต่อเนื่องจากโรงเรียนเดิม
ทุนต่อเนื่องจากโรงเรียนเดิม
ทุนต่อเนื่องจากโรงเรียนเดิม

ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4

นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทุนต่อเนื่องจากโรงเรียนเดิม

5

ทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ทุนต่อเนื่องจากโรงเรียนเดิม
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1
23
23
3
4
4
4
5
5
65
7
6
78
96
10
87
9
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8
9
10
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โครงการทุฎทราชกุ
นกภัการศึ
กษาพระราชทาน
ูลนิธิ
ทุนต่อเนื่องจากโรงเรียนเดิม
พ.ศ.2560
ทุกลาง
กกษาพระราชทานเพื
่อช่จวพระบรมโอรสาธิ
ยเหลือนักศึกษาทีร่าช
ทุนนการศึ
การศึ
ษาพระราชทานสมเด็
ทุทุนนต่ต่ออเนื
่อ่องจากโรงเรี
ยยนเดิ
มม
โครงการกองทุ
น
การศึ
ก
ษาระดั
บ
อุ
ด
มศึ
ก
ษา
เนื
งจากโรงเรี
นเดิ
ประสบอุ
ท
กภั
ย
ในภาคตะวั
น
ออกเฉี
ย
งเหนื
อ
และภาค
สยามมกุฎราชกุมาร(ทุน ม.ท.ศ.)
กลาง
พ.ศ.2560
ทุนการศึ
กษาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่
ต่ต่ออเนื
โครงการกองทุ
กษาระดั
บอุเดคราะห์
กษาสอมเด็
เนืา่อ่องจากโรงเรี
งจากโรงเรียยนเดิ
นเดิมม
ทุการศึ
นในพระราชานุ
จพระกนิษฐาธิทุทุนนราชเจ้
ประสบอุทกภัยนในภาคตะวั
นออกเฉี
ยมศึงเหนื
และภาค
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กลาง พ.ศ.2560
โครงการกองทุ
นทุการศึ
กษาระดั
บอุสเดคราะห์
มศึกจษา
ต่อเนืา่องจากโรงเรียนเดิม
นในพระราชานุ
สมเด็จษพระกนิ
นักเรียนทุนในพระราชานุ
เคราะห์
มเด็
พระกนิ
ฐาธิราชษฐาธิทุนราชเจ้
่องจากโรงเรียนเดิม
ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ
มารี
เจ้า กรมสมเด็จกรมสมเด็
พระเทพรัจตพระเทพรั
นราชสุดาสยามบรมราชกุ
มารี ทุนต่อเนื
ทุนในพระราชานุ
สมเด็จษพระกนิ
นักเรียนทุนในพระราชานุ
เคราะห์สเคราะห์
มเด็จพระกนิ
ฐาธิราชษฐาธิราชเจ้า
่องจากโรงเรียนเดิม
มารี
เจ้า กรมสมเด็จกรมสมเด็
พระเทพรั
นราชสุ
มารี ทุนต่อเนื
ทุนการศึจตกพระเทพรั
ษาที่ได้ดราสยามบรมราชกุ
ับตนราชสุ
การสนับดาฯ
สนุนสยามบรมราชกุ
งบประมาณจาก
งานปลัดกระทรวงการอุ
ดมศึ
กษา วิษทฐาธิ
ยาศาสตร์
นักเรียสำนั
นทุนกในพระราชานุ
เคราะห์สมเด็
จพระกนิ
ราช วิจัยและนวัตกรรม
่องจากโรงเรียนเดิม
เจ้
า กรมสมเด็
จพระเทพรั
มารี ทุทุนนต่ต่ออเนื
ทุกนษาเฉลิ
การศึตมกนราชสุ
ษาที
ราสยามบรมราชกุ
ับการสนับสนุนงบประมาณจาก
โครงการทุ
นการศึ
ราชกุ่ไมด้ดารี
เนื่องจากโรงเรียนเดิม
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
ทุนนการศึ
่ได้มกรับษาที
การสนั
สนุนจากภาคเอกชนและหน่
วยงานอื
่น ยนเดิม
การศึ
่ไมด้ารี
รั บการสนั
บสนุนงบประมาณจาก
โครงการทุ
การศึทุกกนษาที
ษาเฉลิ
ราชกุ
ทุนต่อเนื
่องจากโรงเรี
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
ทุนนการศึ
กกษาที
่ไใด้นพระบรมราชู
การสนั
วยงานอื
่น ยยนเดิ
ทุโครงการทุ
นราชประชานุ
ปถันมจากภาคเอกชนและหน่
ภ์
ทุทุนนต่ต่ออเนื
่อ่องจากโรงเรี
การศึเคราะห์
ษาเฉลิ
มรับราชกุ
มารีบสนุ
เนื
งจากโรงเรี
นเดิมม
ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรม
ทุนต่อเนื่องจากโรงเรียนเดิม
ราชู
ปถัมทุภ์นการศึเคราะห์
ทุนราชประชานุ
ปถันมจากภาคเอกชนและหน่
ภ์
ทุนต่อเนื
่องจากโรงเรี
กษาที่ไใด้นพระบรมราชู
รับการสนับสนุ
วยงานอื
่น ยนเดิม
ยนัตกต์เรีนย้อนที
่ขาดแคลนในพระบรมราชิ
ทุนมูลนิธิรช่วมจิ
มเกล้
าเพื่อเยาวชนในพระบรมนูปถัมภ์ ทุนต่อเนื่องจากโรงเรียนเดิม
ทุทุนนมูราชประชานุ
ย
ทุทุนนต่ต่ออเนื
ราชู
ปลถันิมธภ์ิราชประชาสมาสั
เคราะห์ในพระบรมราชู
ปถัมภ์
เนื่อ่องจากโรงเรี
งจากโรงเรียยนเดิ
นเดิมม
ทุทุนนมูมูบริลลษนินิัทธธิชิรกรุ่ว่วมจิ
งไทยการไฟฟ้
าาเพื่อเยาวชนในพระบรมนูปถัมภ์ ทุทุนนต่ต่ออเนื
ยนั
่ขาดแคลนในพระบรมราชิ
ตกต์เรีนย้อนที
มเกล้
เนื่อ่องจากโรงเรี
งจากโรงเรียยนเดิ
นเดิมม
ทุราชู
นมูปลถันิมธภ์ิราชประชาสมาสัย
ทุนต่อเนื่องจากโรงเรียนเดิม
ทุทุนนมูบริลษนิัทธิชกรุ่วยนั
งไทยการไฟฟ้
า
กเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชิ
นูปถัมภ์ ทุทุนนต่ต่ออเนื
เนื่อ่องจากโรงเรี
งจากโรงเรียยนเดิ
นเดิมม
ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัย
ทุนต่อเนื่องจากโรงเรียนเดิม
ทุนบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า
ทุนต่อเนื่องจากโรงเรียนเดิม

ทุนการศึกษาทั่วไป

ทุนที่มีผู้สนับสนุนให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือนักศึกษาที่ท�ำชื่อเสียงท�ำคุณ
ประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย อาจเป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษาหรือให้เป็นทุนรายปีเฉพาะปีการ
ศึกษานั้นๆโดยมหาวิทยาลัยจะท�ำประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้ได้รับทุน
การศึกษาตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบทุนการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ของทุกปีการศึกษา
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ทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1 ทุนการศึกษาร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
2 กองทุนคนดีศรีราชภัฏ
3 กองทุนปัญญาชนคนท้องถิ่น

ทุนรายปี
ทุนรายปี
ทุนรายปี

ทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและหน่วยงานอื่น
4 ทุนมูลนิธิท่านน้อย เปาโรหิตย์ และเจ้าพระยามุข
มนตรี
(อวบ เปาโรหิตย์)
5 ทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
6 ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
7 ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

ทุนต่อเนื่องจนจบหลักสูตร
ทุนต่อเนื่องจนจบหลักสูตร
ทุนต่อเนื่องจนจบหลักสูตร
ทุนต่อเนื่องจนจบหลักสูตร

นันักศึกษาสามารถติ
ษาสามารถติดต่ดอต่สอบถามข้
อสอบถามข้
มูล่มเพิ
เติทมี่ ได้(QR
ที่ Code)
(QR Code)
อมูลอเพิ
เติ่มได้
งานแนะแนวและศิษย์เก่ษาย์สัเมก่พัานสัธ์มอาคารอเนกประสงค์
(อ.20) ชั้น 1(อ.20) ชั้น 1
งานแนะแนวและศิ
พันธ์อาคารอเนกประสงค์
เว็เว็บบไซต์
ไซต์: https://alumni.snru.ac.th
: https://alumni.snru.ac.th
Facebook : งานแนะแนวและศิ
ษย์เก่าสัมษพัย์นเธ์ก่มหาวิ
ราชภัฏสกลนคร
Facebook
: งานแนะแนวและศิ
าสัมพัทยาลั
นธ์ยมหาวิ
ทยาลัยราชภัฏสกลนคร

- 24 -

งานอนามัยและสุขาภิบาล
งานอนามัยและสุขาภิบาล  มีหน้าที่ ให้บริการและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แก่
นักศึกษา ดูแลรักษาเมื่อเกิดการเจ็บป่วยและให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ ส่งเสริมกิจกรรมชมรม Talk about SEX  และ ชมรมกู้ภัยพระ
พุทธรัชช  กิจกรรมบริจาคโลหิต

การดูแลรักษาผู้เจ็บป่วย

กรณีที่เจ็บป่วยทั่วไป ปฏิบัติดังนี้
1) ขอรับบริการได้ที่ห้องพยาบาล อาคาร 20 ชั้น 1
2)   เจ้าหน้าที่จะซักประวัติตรวจร่างกาย
3)   สรุปอาการและจ่ายยารักษาตามอาการ พร้อมกับให้ค�ำแนะน�ำในการดูแล
สุขภาพ
4)   กรณีที่ต้องนอนพักเพื่อสังเกตอาการ ทางห้องพยาบาลมีเตียงนอนส�ำหรับ
พักเพื่อรอดูอาการ แต่ถ้านอนพักแล้วอาการเจ็บป่วยไม่ดีขึ้น จะท�ำการส่ง
รักษาต่อไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียง

กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน

1)   สามารถติดต่อ/แจ้งเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล
2)   เจ้าหน้าที่ออกประเมินอาการผู้ป่วย และดูแลรักษาเบื้องต้น
3)   หากผู้ป่วยอาการรุนแรง ไม่สามารถดูแลได้ จะส่งรักษาต่อไปยังสถาน
พยาบาลใกล้เคียง

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

สิทธิบัตรทอง คือ
สิทธิบัตรทอง หรือ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า (บัตรทอง/30 บาทรักษาทุกโรค) เป็นสิทธิตามกฎหมายที่รัฐบาลจัดให้คนไทย
ทุกคนตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิต และมหาวิทยาลัยเป็นเขตพื้นที่โรงพยาบาลค่ายก
ฤษณ์สีวะรา รับผิดชอบการรักษาโดยตรง นักศึกษาที่ใช้สิทธิบัตรทองเลือกลงทะเบียนขอ
ใช้สิทธิรักษาจากสถานพยาบาล 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา และโรง
พยาบาลศูนย์สกลนคร
กรณีนักศึกษาที่ใช้สิทธิบัตรทอง เจ็บป่วยฉุกเฉิน เข้ารับการรักษากับโรง
พยาบาลอื่นได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรณีนักศึกษาที่ใช้สิทธิบัตรทอง เจ็บป่วยทั่วไป เข้ารับการรักษากับโรง
พยาบาลอื่นได้ แต่นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
การย้ายสิทธิบัตรทองต้องท�ำอย่างไร
1. นักศึกษาตรวจสอบสิทธิอัตโนมัติ โทร.1330 กด 2 ตามด้วยเลขประจ�ำตัว
ประชาชน 13 หลัก กด # กดโทรออก
2.   ลงทะเบียนขอย้ายสิทธิด้วยตนเอง และติดต่อขอรับแบบค�ำร้องลงทะเบียน
ณ ห้องพยาบาล อาคาร 20
3.   การย้ายสิทธิการรักษา สามารถท�ำได้ 4 ครั้งต่อปี
หลักฐานการลงทะเบียนขอย้ายสิทธิ
1. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน พร้อมเซ็นชื่อรับรองส�ำเนาบัตรประชาชน
จ�ำนวน 1 ฉบับ
2. แบบค�ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า/ขอเปลี่ยน
หน่วยบริการประจ�ำ (ติดต่อขอรับ ณ ห้องพยาบาล อาคาร 20)
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สิทธิประโยชน์ของนักศึกษาผู้ใช้สิทธิบัตรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)
1. นักศึกษาสามารถใช้สิทธิบัตรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและรับบริการ
ได้ตามสถานพยาบาลที่ลงทะเบียน ซึ่งนับไป 15 วัน หลังจากลงทะเบียน
2. นักศึกษาที่ต้องการใช้สิทธิบัตรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ให้แสดงบัตร
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พร้อมบัตรประจ�ำตัวประชาชนในการเข้ารับ
บริการ
3. การบริการที่อยู่ในความคุ้มครองสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่
นักศึกษาจะได้รับ ได้แก่
         3.1 กรณีผู้ป่วยนอก
         
3.1.1 เมื่อเจ็บป่วย นักศึกษาจะได้รับการรักษาพยาบาล โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้ง         
3.1.2 นักศึกษาสามารถรับบริการด้านทันตกรรม ได้แก่ ขูดหินปูน
อุดฟัน ถอนฟัน การท�ำฟันปลอมพลาสติกตามเกณฑ์ที่ สปสช.
ก�ำหนด
   
3.2 กรณีผู้ป่วยใน
         
3.2.1 กรณีเจ็บป่วยที่แพทย์ลงความเห็นจ�ำเป็นต้องนอนรักษาใน
โรงพยาบาล นักศึกษาจะได้รับการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้
จ่าย ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้ง
         
3.2.2 ระหว่างที่นอนพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
นักศึกษาจะได้รับสิทธิค่าห้องสามัญและค่าอาหารโดยไม่เสียค่าใช้
จ่าย หากต้องการใช้สิทธิห้องพิเศษจะต้อง ช�ำระค่าส่วนเกินตาม
อัตราของโรงพยาบาลก�ำหนด
         
3.3.3 นักศึกษาจะได้รับการตรวจ วินิจฉัย การรักษาพยาบาลและ
การฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางการแพทย์จนสิ้นสุดการรักษา
         
3.3.4 กรณีที่การรักษาเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาล
นักศึกษาจะได้รับการส่งต่อไป ยังสถานบริการอื่นที่มีศักยภาพสูง
กว่า
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3.3 กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ ห้องฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาลได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่ เว้นวันหยุดราชการ
3.4 กรณีอุบัติเหตุ
3.4.1 กรณีประสบอุบัติเหตุทั่วไป : สามารถเข้ารับการรักษา
พยาบาล ณ ห้องฉุกเฉินของ   โรงพยาบาลได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุก
วันไม่เว้นวันหยุดราชการ
3.4.2 กรณีประสบภัยจากยานยนต์ : นักศึกษาที่ได้รับอุบัติเหตุจาก
ยานยนต์ จะต้องใช้สิทธิ   พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถปี พ.ศ. 2535 ในวงเงินคุ้มครอง 30,000  บาท และในกรณีสูญ
เสียอวัยวะตามเกณฑ์ได้รับเงิน 35,000 บาท หลังจากนั้นจึงใช้                           
สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือสิทธิหลักของตนเอง
3.5 กรณีส่งต่อเพื่อการรักษาต่อเนื่องหากการรักษาพยาบาลครั้งนั้นเกิน
ศักยภาพของโรงพยาบาล แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาส่งต่อไปยังสถานบริการ
อื่นที่มีศักยภาพสูงกว่า (ตามภาวะความจ�ำเป็นของโรค)

การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ค�ำแนะน�ำในการปฏิบัติตัวแบบความปรกติใหม่ (New Normal) ส�ำหรับ
นักศึกษาในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบัน มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ
COVID-19 ตามที่นักศึกษาทุกคนทราบกันดีนั้น ท�ำให้การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของ
นักศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 นั้นไม่สามารถท�ำตามปรกติที่เคยชินได้
แต่นักศึกษารวมถึงคนในสังคมทุกคนต้องปรับตัวให้เป็นความปรกติใหม่ หรือที่เราเคย
ได้ยินกันบ่อยว่า New normal (นิวนอร์มัล) ซึ่งเป็นการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเพื่อลด
ความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนารวมถึงเชื้อโรคใหม่ ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต การ
ปฏิบัติตัวแบบความปรกติใหม่ที่ควรยึดเป็นแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ต้องมีการเรียนหรือ
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย มีดัง
1. รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล (Social distancing) เมื่อต้องพบปะกับผู้อื่น ให้
มีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 1.5 - 2 เมตร
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2. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่ได้มาตรฐานทุกครั้ง เมื่อออกจากที่พัก
อาศัย เมื่อต้องการทิ้งหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่ใช้แล้ว ให้ทิ้งลงในถังขยะ
ติดเชื้อที่จัดเตรียมไว้ให้อย่างถูกวิธี
3. กินอาหารร้อน ปรุงสุกใหม่ ใช้ภาชนะ จาน แก้วน�้ำและช้อนส้อมส่วนตัว ไม่ใช้
ร่วมกับผู้อื่น
4. ล้างมือด้วยน�้ำสบู่บ่อย ๆ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลส�ำหรับล้างมือทดแทน โดย
เฉพาะหลังจากที่มือสัมผัสสิ่งสกปรก
5. หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงที่จุดสัมผัสร่วมต่าง ๆ เช่น ปุ่มกดลิฟต์ ลูกบิดประตู
ราวบันได รวมถึงไม่น�ำมือมาสัมผัสหน้ากากอนามัยบ่อย ๆ กรณีโดยสารลิฟต์ ให้
หันหน้าเข้าผนังและยืนตามรอยเท้าเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
6. กรณีนั่งรับประทานอาหารในร้านอาหารหรือโรงอาหาร ให้นั่งห่างกันอย่าง
น้อย 1.5 - 2 เมตร
7. หลีกเลี่ยงการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาแออัด ใช้ขนส่งสาธารณะเฉพาะ
จ�ำเป็น หากมีความจ�ำเป็นต้องใช้บริการขนส่งสาธารณะควรปฏิบัติตัวดังนี้
    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 สังเกตว่าคนขับต้องใส่
หน้ากากอนามัยและ  สวมหมวกกันน็อก ผู้ใช้บริการควรเตรียมหมวกกัน
น็อกส่วนตัวหรือหมวกคลุมผมพลาสติก เพื่อหลีกเลี่ยงหมวกกันน็อกที่ใช้
ร่วมกัน
8. หลีกเลี่ยงการไปในที่มีผู้คนแออัด เช่น ร้านอาหารที่มีคนจ�ำนวนมาก สถาน
บันเทิง ตลาดที่ไม่มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
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9. ออกจากที่พักอาศัยให้น้อยครั้งเท่าที่จ�ำเป็น และทุกครั้งที่กลับถึงที่พักอาศัย ให้
ล้างมือ อาบน�้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีหากนักศึกษาทุกคนสามารถปฏิบัติตาม
แนวทางนี้ได้และท�ำจนเกิดความเคยชินแล้ว นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงการติด
เชื้อไวรัสโคโรนาของนักศึกษาเองแล้ว ยังช่วยปกป้องคนในครอบครัวและผู้ใกล้ชิด
อีกด้วย ขอให้นักศึกษาทุกคนช่วยกันปฏิบัติตามแนวทางนี้ และหากมีข้อสงสัย
หรือพบว่าตนเองมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคโรนาไวรัส สามารถติดต่อสอบถาม
และขอค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร

นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (QR Code)
งานอนามัยและสุขาภิบาล อาคารอเนกประสงค์ (อ.20) ชั้น 1
เว็บไซต์ : https://sddhealth.snru.ac.th/
เฟสบุค : งานอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ		
สกลนคร
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งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ
ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS)
ความเป็นมา

เมื่อวันที่  ๒๗  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๑  ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดการ
ศึกษาส�ำหรับคนพิการ  พ.ศ.๒๕๕๑  ในขณะนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  มีนักศึกษา
พิ ก ารเรี ย นร่ ว มอยู ่ ห ลายคนสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนครได้ อ อกระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วยการยกเว้นค่าเล่าเรียนส�ำหรับนักศึกษาที่เป็นคน
พิการ  เมื่อวันที่   ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๑  ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๓  ส�ำนักงาน
อธิการบดีได้จัดตั้งศูนย์ DSS : Disability Support  Services  Center หรืองานพัฒนา
และส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานั ก ศึ ก ษาพิ ก ารขึ้ น โดยขออนุ ญ าตมหาวิ ท ยาลั ย ใช้ บ ้ า นพั ก
อธิการบดีข้างโรงอาหารอาคาร ๘ เป็นส�ำนักงานให้เจ้าหน้าที่การศึกษาพิเศษมาประจ�ำ ปี
การศึกษา ๒๕๕๔ เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยจัดท�ำประกาศรับสมัครนักศึกษาพิการเข้า
ศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ ซึ่งได้ด�ำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปีปัจจุบัน

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการเป็นงานที่บริหารจัดการในรูป
แบบคณะกรรมการมีศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเป็นผู้ปฏิบัติงานและได้ก�ำหนด
กรอบของมโนทัศน์วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ไว้ดังนี้
มโนทัศน์
            นักศึกษาพิการที่ได้รับการส่งเสริมและจัดการศึกษาด้วยสื่อและสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวก ที่เหมาะสม สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเสมอภาคสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาความสามารได้อย่างเต็มศักยภาพ
วิสัยทัศน์
            งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ  เป็นหน่วยงานบริการสนับสนุน
ด้านการศึกษา  บุคลากร  สื่อ  สิ่งอ�ำนวยความสะดวก  เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงระบบการ
เรียนการสอนทัดเทียมกับนักศึกษาทั่วไป   เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้า
หมาย   ของการศึกษา   สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่การมีงานท�ำได้อย่างเสมอ
ภาค
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พันธกิจและเป้าประสงค์
๑.   เป็นหน่วยงานติดต่อประสานงานโรงเรียนเรียนร่วมและศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เพื่อให้ค�ำแนะน�ำการรับสมัคร   การเลือกสาขาวิชาและสิทธิประโยชน์การรับบริการแก่
นักศึกษาพิการเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๒.  ให้บริการช่วยเหลือนักศึกษาพิการในการลงทะเบียนวิชาเรียน  การตรวจสอบ
ผลการเรียน  การเรียนเสริม ประสานงาน และอ�ำนวยความสะดวกในการใช้บริการต่าง ๆ  
ของมหาวิทยาลัยฯ และประสานกับอาจารย์ผู้สอนที่มีนักศึกษาพิการเรียนร่วม
๓.  จัดหาและบ�ำรุงรักษาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการด�ำรงชีพ  การเดินทาง  การ
ศึกษาของนักศึกษาพิการ  เช่น  ทางลาด  ห้องน�้ำ  รถเข็น  ไม้เท้า  ขาเทียม  เป็นต้น
๔.  จัดหาและให้บริการอุปกรณ์ทางการศึกษา  เทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
เพื่อให้นักศึกษาพิการทุกประเภทสามารถเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการศึกษา ใน
สาขาวิชาต่างๆ   ได้แก่   อินเตอร์เน็ต   คอมพิวเตอร์   เครื่องพิมพ์   เครื่องถ่ายเอกสาร  
เครื่องบันทึกเสียง  หนังสือเสียง  และอื่นๆตามความจ�ำเป็นของแต่ละบุคคล
๕.  จัดหาผู้ช่วยเหลือทางการเรียน  การสอบ  การเดินทางแก่นักศึกษาพิการ  ตาม
ความจ�ำเป็นของแต่ละบุคคล  เช่น  ล่ามภาษามือ  อาสาสมัครอ่านหนังสือ อ่านข้อสอบ  
เพื่อนช่วย  (buddy)  เป็นต้น
๖.  ให้บริการส่งเสริมอุดหนุนทุนการศึกษา  วัสดุการศึกษา  และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร  รายงานวิชาการ  เป็นต้น
๗. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ประสบการณ์ท�ำงาน การจัดหาแหล่ง
งานในรูปแบบการประชุมอบรมสัมมนา และการศึกษาดูงานแก่นักศึกษาพิการนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๘. จัดเป็นแหล่งการศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และพัฒนาศักยภาพแก่
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๙. ศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้เพื่อจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
และการท�ำงานของนักศึกษาพิการ
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นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (QR Code)
ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) อาคารแก้วกัลยา 0-4297-0334
เลขที่ 680 ถนนนิตโย ต�ำบลธาตุเชิงชุม อ�ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
เว็บไซต์ : http://dss.snru.ac.th
E-mail : dss.snru@gmail.com
เฟสบุค : ศูนย์ DSS มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ
( คณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษา )

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS)
( หัวหน้าศูนย์ DSS )

ศูนย์เรียนรู้สำหรับนักศึกษาพิการ
( หัวหน้าศูนย์ )

ยย

หน่วยบริหารทั่วไปและฐานข้อมูล

หน่วยการฝึกอบรม

หน่วยสนับสนุนและบริการเทคโนโลยี
สิ่งอำนวยความสะดวก

หน่วยส่งเสริมการเรียนรู้
และการฝึกอบรมระยะสั้น

หน่วยพัฒนาศักยภาพ
และฟื้นฟูสมรรถภาพนักศึกษาพิการ

หน่วยบริการคนพิการ

หน่วยสนับสนุนและบริการนักศึกษาบกพร่อง
ทางกายหรือเคลื่อนไหว
หน่วยสนับสนุนและบริการนักศึกษาบกพร่อง
ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
หน่วยสนับสนุนและบริการนักศึกษาบกพร่อง
ทางการเห็น
หน่วยสนับสนุนและบริการนักศึกษาบกพร่อง
ทางพฤติกรรมสติปัญญาและออทิสติก
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สถานที่ตั้ง และสถานที่ให้บริการต่างๆ
ของกองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

ตั้งอยู่อาคารอเนกประสงค์ (อาคาร 20) ชั้น 1                                
เวลาท�ำการ 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�ำงานส�ำหรับองค์กรกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 3, 4
ในส่วนของ
งานพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพิการ
ตั้งอยู่ อาคารแก้วกัลยา และอาคารศูนย์บริการ
สนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS)
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ห้องบริการฟิตเนส

เปิดวันจันทร์-เสาร์ เวลา 17.00-19.00 น.
หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าบริการ
: นักศึกษาครั้งละ 10 บาท
: รายเดือนครั้งละ 50 บาท

ลู่วิ่งออกก�ำลังกายหนองหญ้าไซ

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา06.00-19.00 น.
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สนามกีฬาฟุตบอลหนองหญ้าไซ

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา06.00-19.00 น.
ปิดวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

สนามกีฬาราชพฤกษ์

เปิดให้บริการทุกวันเวลา 06.00-19.00 น.
ปิดวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
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สนามกีฬามวย
เปิดให้บริการทุกวันเวลา 17.00-19.00 น.
ปิดวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

สนามกีฬาหลังอาคารแก้วกัลยา ประกอบด้วย

- สนามกีฬาฟุตซอล - สนามกีฬาบาสเกตบอล - สนามกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด
เปิดให้บริการทุกวันเวลา 17.00-19.00 น.
ปิดวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
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อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์และศูนย์กีฬาในร่ม
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 17.00-19.00 น.
ปิดวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

สระว่ายน�้ำเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 13.00 –19.00 น.
ดูรายละเอียดข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เพจ
Facebook : สระว่ายน�้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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สนามกีฬาในร่ม(โดม)
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 17.00-19.00 น.
ปิดวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

สนามกีฬาเทนนิส
เปิดให้บริการทุกวันเวลา 17.00-19.00 น.
ปิดวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
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บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา

อาจารย ดร.พรเทพ เสถียรนพเกา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

นางวาสนา จักรศรี
ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
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งานบริหารทั่วไป

นางสาวสุกัญญา ลามค�ำ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวนพวัลย์ ฝ่ายเทศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายบัณฑิต ศิริวัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายชัยมงคล โชติวัฒนตระกูล
นักวิชาการศึกษา

งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

นายนิรุตย์ วิชาชาติ
หัวหน้างานส่งเสริม
และพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

นายวุฒิชัย ไชยพร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางกัลยาลักษณ์ โกสาแสง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายวัชระ น้อยนาง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายภรภัทร วงศ์กาฬสินธุ์
นักวิชาการศึกษา

- 42 -

งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา

นางสาวอ่อนศรี ฝ่ายเทศ
หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา
และทุนการศึกษา

นายเอกพงษ์ พรหมพิภักดิ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายสมชาย เพียมา
นักวิชาการศึกษา

นางสาวจารุวรรณ พรมพิลา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวอรปรียา บุตรสอน
นักวิชาการศึกษา

งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

นางสาวบุษกร ถานทองดี
หัวหน้างานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

นางเกศนรินทร์ อัยกร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

งานอนามัยและสุขาภิบาล

นางสาวศันสนีย์ สุดทอง

นางสาวสุนิสา บุญสาร
นักสุขศึกษา

หัวหน้างานงานอนามัยและสุขาภิบาล
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งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ

อาจารย์นิกร สุขปรุง
ที่ปรึกษาศูนย์ DSS

นายธีรยุทธ สาแดง
หัวหน้าศูนย์ DSS

นางสาวอรศิริ ไชยเทพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวภาวิณี สีมา
นักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ
(ล่ามภาษามือ)

นางสาวอนงนารถ จักรทองกาย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ล่ามภาษามือ)

นางสาวอัมพาพันธ์ อรัญญวาท
นักวิชาการศึกษาพิเศษ
(ล่ามภาษามือ)

นางสาวนิภาพร อินธิโคตร
นักวิชาการศึกษาพิเศษ
(ล่ามภาษามือ)

นางสาวนรีพร ประกิ่ง
นักวิชาการศึกษาพิเศษ

นางสาวชุติกาญจน์ เพชรรักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวสุภาภรณ์ นามโคตร
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
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กองพัฒนานักศึกษา
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