
 
 
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ว่าด้วย กองทุนอุดหนุนเพ่ือการจัดการศึกษานักศึกษาพิการ  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
.............................................. 

 เพื่อให้การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมีความ
ต่อเนื่อง คล่องตัว  สามารถตอบสนองและสนับสนุนการศึกษานักศึกษาพิการได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มพูน
ความสามารถของนักศึกษาพิการให้เข้าถึงการศึกษาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติตลอดจนสามารถสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม จึงเห็นควรให้จัดต้ังกองทุนอุดหนุนเพื่อการจัดการศึกษานักศึกษาพิการ รวมทั้ง
ให้มีระเบยีบการใช้จ่ายเพื่อการศึกษาการด ารงชีพของนักศึกษาพิการไว้เป็นแนวทางบริหารจัดการ 
 

 อาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๘ (๒) (๑๒) (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ก.บ.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และโดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในคราวประชุมครั้ง
ที่๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี ้
 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย กองทุนอุดหนุน เพื่อการจัด
การศึกษานักศึกษาพิการ พ.ศ.๒๕๕๙” 
 

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ 
 “นักศึกษาพิการ”  หมายความว่า  นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือต่ ากว่าปริญญาตรี 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่มีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน การศึกษาหรือการเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหวทางกาย การสื่อสาร จิตใจ 
อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคด้านต่างๆ และมีความจ าเป็น
พิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใดเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน การศึกษาหรือ
การเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างนักศึกษาทั่วไป 
 “กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนอุดหนุนเพื่อการจัดการศึกษานักศึกษาพิการ 
 
 



-๒- 
 

 “ค่าธรรมเนียมการศึกษา”  หมายความว่า  เงินที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาเป็นค่าบ ารุง
มหาวิทยาลัย ค่าลงทะเบียนเรียนในลักษณะเหมาจ่าย รวมทั้งค่ากิจกรรมและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
   “ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ”  หมายความว่า  เงินที่มหาวิทยาลัยเก็บเพิ่มจากค่าบ ารุงการศึกษาเฉพาะ
นักศึกษาที่เรียนร่วมทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี     
   “ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา”  หมายความว่า  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่นักศึกษาพิการต้องรับผิดชอบจัดหามา              
เพื่อใช้ในการเรียนรู้ การด ารงชีพ เป็นค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหาร เครื่องใช้ในการศึกษา เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและ
ค่าที่พักอาศัย  
   “เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก”  หมายความว่า  เครื่องมืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์  ซอฟแวร์หรือบริการ          
ที่ใช้ส าหรับนักศึกษาพิการโดยเฉพาะหรือมีการดัดแปลงหรือปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคน
พิการแต่ละบุคคลเพื่อเพิ่ม รักษา คงไว้ หรือพัฒนาความสามารถและศักยภาพที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร                   
การสื่อสาร รวมถึงกิจกรรมอื่นใดในชีวิตประจ าวัน เพื่อการด ารงชีวิตอิสระ 
   “ผู้ช่วยนักศึกษาพิการ”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งให้ความช่วยเหลือนักศึกษาพิการเฉพาะบุคคลเพื่อให้
สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่ส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการศึกษาในการเรียนร่วม การเข้าถึงข้อมูลและการด ารงชีวิต
ในสังคม 
    “ศูนย์ DSS”  หมายความว่า ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (Disability Support Services 
Center) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
   “ค่าตอบแทน”  หมายความว่า  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือ ดูแลอ านวยความสะดวกให้นักศึกษา
พิการที่ปฏิบัติงานในศูนย์ DSS รวมทั้งค่าจ้างรายเดือน ค่าจ้างเหมาและค่าตอบแทนผู้ช่วยนักศึกษาพิการ 
ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน  
 

ข้อ ๔ วัตถุประสงค์ในการจัดต้ังกองทุน เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนการปรับปรุงสถานที่ การจัดหา
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์สิ่งอ านวยความสะดวก ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ส่งเสริมการศึกษาแก่นักศึกษาพิการในทุกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัยในรายการต่อไปนี้ 

(๑) สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรีหรือต่ ากว่าปริญญาตรีตามที่
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ 

(๒) สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการ 
   (๓) จ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ DSS 
   (๔) จ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้สอยในกิจกรรมต่าง ๆ ของงานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
นักศึกษาพิการ 
   (๕) เป็นค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ที่ใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษาแก่นักศึกษาพิการ 

   (๖) จ่ายเป็นค่าเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกทุกประเภท 
   (๗) ค่าใช้สอยในการประชุมสัมมนา การเดินทางไปราชการ การศึกษาดูงานของคณาจารย์  บุคลากร  
ประจ างานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการและของนักศึกษาพิการ 
 (๘) ค่าตอบแทนผู้ช่วยนักศึกษาพิการ และอาจารย์ผู้สอน 
 (๙) ค่าใช้จ่ายอื่นที่เป็นการส่งเสริมหรือพัฒนาการศึกษานักศึกษาพิการตามมติของคณะกรรมการโดย
ความเห็นชอบของอธิการบดี  
 



-๓- 
 

 ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการตามข้อ ๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย การจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วมเป็นกรรมการกองทุนนี้ 

 

ข้อ ๖ รายได้ของกองทุน มีดังนี ้
          (๑) ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษตามข้อ ๑๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย              
การจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม  
         (๒) เงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรสมทบจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
         (๓) เงินบริจาคสมทบกองทุนจากบุคคลหรือองค์กรต่างๆ 
         (๔) รายได้และผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินตามข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) 
 

ข้อ ๗ ให้มหาวิทยาลัยน าเงินกองทุนตามข้อ ๖ เปิดบัญชีเงินฝากในนาม “กองทุนอุดหนุนการศึกษา
นักศึกษาพิการ” มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กับธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์           
 

ข้อ ๘ การเก็บรักษา การเบิกจ่าย การท าบัญชี การรายงานการเงินและการตรวจสอบ บัญชีกองทุนให้ใช้
แนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยด าเนินการเช่นเดียวกันกับการควบคุมเงินกองทุนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม 

 

ข้อ ๙ การขอใช้เงินกองทุนให้ท าเป็นโครงการหรือบันทึกเหตุผลความจ าเป็นเพื่อขออนุมัติจากอธิการบดี 
หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย การเบิกจ่ายให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่งานพัสดุและงานคลังเป็นผู้ด าเนินการ  

 

ข้อ ๑๐ ให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินการของกองทุนต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกสิ้น
ปีงบประมาณ 

 

ข้อ ๑๑ การยุบ หรือยกเลิกกองทุนให้เป็นไปตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและให้โอนเงินและ
ทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนเข้าเป็นเงินรายได้อื่นของมหาวิทยาลัย  

     

ข้อ ๑๒ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้   
 
 

               ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

(นายศรีวรรณ  เกียรติสรุนนท์) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 


