
 
 
 

 
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม 

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

 

 อนุวัตติามเจตนารมณ์ของมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๕ มาตรา ๗ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑  
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาคนพิการ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาส าห รับคน
พิการ พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ เรื่อง ก าหนดอัตราและ
รายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๓ และเพื่อให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการในลักษณะการเรียนร่วมกับนักศึกษา
ทั่วไปทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ มีความชัดเจนในการรับนักศึกษาพิการเข้าเรียน การจัดการ
เรียนการสอน การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกและผู้ช่วยเหลือทางการ
ศึกษา แก่นักศึกษาพิการให้สามารถเข้าถึงข่าวสารข้อมูลทางการศึกษา และเรียนรู้เท่าเทียมมีคุณภาพเป็น
มาตรฐานเดียวกันกับนักศึกษาทั่วไป 
 

 อาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๘(๒) (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ก.บ.) ในคราวประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๘              
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๕๘               
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในคราวประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๙                
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี ้
 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย การจัดการศึกษานักศึกษาพิการ
เรียนร่วม พ.ศ.๒๕๕๙” 
 

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
 “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา นักศึกษาพิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  

 
 
 



-๒- 
 

 “นักศึกษาพิการ”  หมายความว่า  นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือต่ ากว่าปริญญาตรี   
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษที่มีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน การศึกษา หรือการเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพรอ่งทางการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ 
พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคด้านต่างๆ และมีความจ าเป็นเป็น
พิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใดเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน การศึกษาหรือ
การเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างนักศึกษาทั่วไป 
 “การเรียนร่วม”  หมายความว่า  การจัดให้นักศึกษาพิการได้เข้าศึกษาในระบบที่มหาวิทยาลัย                   
จัดการศึกษาร่วมกับนักศึกษาทั่วไป รวมถึงการจัดการศึกษาที่สามารถรองรับการเรียนการสอนส าหรับ              
ทุกคน ทุกกลุ่มรวมทั้งนักศึกษาพิการ 
 “เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก”  หมายความว่า  เครื่องมืออุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ หรือบริการ   
ที่ใช้ส าหรับนักศึกษาพิการโดยเฉพาะหรือมีการดัดแปลงหรือปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการจ าเป็นเป็นพิเศษของ
คนพิการแต่ละบุคคลเพื่อเพิ่ม รักษา คงไว้ หรือพัฒนาความสามารถและศักยภาพที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร                   
การสื่อสาร รวมถึงกิจกรรมอื่นใดในชีวิตประจ าวันเพื่อการด ารงชีวิตอิสระ 
  “ผู้ช่วยนักศึกษาพิการ”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งให้ความช่วยเหลือนักศึกษาพิการเฉพาะบุคคลเพื่อให้
สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่ส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการศึกษาในการเรียนร่วมการเข้าถึงข้อมูล และการด ารงชีวิต
ในสังคม 
  “ศูนย์ DSS”  หมายความว่า  ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (Disability Support Services 
Center) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   
 “แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล”  หมายความว่า  แผนซึ่งก าหนดแนวทางการจัดการที่สองคล้องกับ
ความต้องการจ าเป็นเป็นพิเศษของคนพิการ ตลอดจนก าหนดเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อบริการและ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 

ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ เป็นผู้ วินิจฉัย กรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติและออก
ประกาศเพิ่มเติมโดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

      
 

หมวด ๑ 
การบริหารจัดการ 

 

 ข้อ ๕  ให้มีหน่วยงานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการและมีคณะกรรมการด าเนินงานคณะหนึ่ง 
แต่งตั้งโดยอธิการบดี   
 ให้ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ หรือศูนย์ DSS (Disability Support Services Center) สังกัดใน
หน่วยงานตามวรรคแรก มีเจ้าหน้าที่และนักวิชาการการศึกษาพิเศษปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการติดต่อประสานงานกับ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  และส่งเสริมบริการนักศึกษาพิการในด้านต่างๆ สนับสนุนการศึกษานักศึกษาพิการตาม
ประเภทความพิการอย่างเหมาะสม 
 
 



-๓- 
 

 ข้อ ๖ คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการตามข้อ ๕ วรรคแรกประกอบด้วย 
(๑) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีงานกิจการนักศึกษา เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) ผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและบริการวิชาการ เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นกรรมการ 
(๕) ผู้แทนคณบดี ๒ คน เป็นกรรมการ  
(๖) ผู้แทนประธานสาขาวิชา ๒ คน เป็นกรรมการ 
(๗) ผู้แทนอาจารย์ประจ าสาขาวิชาที่มีนักศึกษาพิการสังกัด ๒ คน เป็นกรรมการ 
(๘) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ 

 กรรมการตาม (๖) (๗) และ (๘) ให้อธิการบดีแต่งตั้งตามแต่จะเห็นสมควร โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละ ๒ ปี และสามารถด ารงต าแหน่งได้อีก 

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการตาม (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) คนหนึ่งเป็นเลขานุการ และให้เลขานุการเลือก
ผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มได้อีก ๑ คน 

 

 ข้อ ๗ คณะกรรมการตามข้อ ๖ มีอ านาจและหน้าที่ดังนี้ 
 (๑) พิจารณาก าหนดจ านวนนักศึกษาพิการและสาขาวิชาที่เหมาะสมที่มหาวิทยาลัยเปิดรับ 
นักศึกษาพิการเข้าเรียนในแต่ละปีการศึกษาโดยประสานกับคณบดีและประธานสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
 (๒) จัดท าประกาศรับคนพิการเข้าเป็นนักศึกษาโดยวิธีพิเศษก าหนดคุณสมบัติ สาขาวิชา จ านวนนักศึกษา 
ระยะเวลาในการรับสมัครและแต่งตั้งกรรมการคัดกรองนักศึกษา 
       (๓) จัดท าค าขอและบริหารจัดการเงินอุดหนุนเป็นค่าใ ช้จ่ายทางการศึกษา นัก ศึกษาพิการ                             
ในสถาบันอุดมศึกษาจากงบประมาณแผ่นดิน งบอุดหนุนของส านักงานการอุดมศึกษาและเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยในส่วนของค่าธรรมเนียมพิเศษ 
 (๔) พิจารณาจัดหาจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการด ารงชีวิตประจ าวันของ นักศึกษาพิการใน
มหาวิทยาลัย เช่น ทางลาด ห้องน้ า ป้ายบอกทาง เป็นต้น 
 (๕) พิจารณาจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อให้นักศึกษาพิการแต่ละประเภทเข้าถึงข้อมูลทาง
การศึกษาอย่างเท่าเทียมนักศึกษาปกติ 
 (๖) แต่งตั้งอนุกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ DSS ส่งเสริมและสนับสนุนงานตามพันธกิจและเป้าประสงค์ของ
งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการให้ส าเร็จอย่างมีคุณภาพ 
 (๗) วางแผนพัฒนา งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการให้ก้าวหน้าเพิ่มคุณค่าศักยภาพ และ
เป็นประโยชน์ต่อสังคมยิ่ง ข้ึนปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย หรือตามมติของ
คณะกรรมการ ทั้งนี้ ให้อยู่ในกรอบ “เพื่อนักศึกษาพิการ” 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔- 
 

หมวด ๒ 
การจัดการศึกษา 

 

 ข้อ ๘ ภายในเดือนกันยายนของทุกปีให้คณะกรรมการก าหนดสาขาวิชา หลักสูตรและจ านวนนักศึกษา
พิการที่มหาวิทยาลัยเปิดรับ จัดท าประกาศการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ 
ก าหนดคุณสมบัติ จ านวนนักศึกษา สาขาวิชาที่เปิดรับ ก าหนดวันรับสมัคร การคัดเลือก ทั้งนี้จะต้องด าเนินการให้
เสร็จสิ้นก่อนวันสอบคัดเลือกนักศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน 
 

 ข้อ ๙ ให้มหาวิทยาลัยแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกี่ยวกับการประกาศรับนักศึกษาพิการ
เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา  จ านวนนักศึกษาพิการที่คาดว่าจะเข้าเรียนและประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อขอรับเงิน
อุดหนุนการศึกษานักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา ก่อนหน้าการเปิดภาคเรียนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน 
 

 ข้อ ๑๐ ในกรณีที่นักศึกษาพิการสมัครเข้าเรียนในช่องทางอื่นรวมทั้งสมัครสอบคัดเลือกทั่วไป เมื่อสอบ
คัดเลือกได้ต้องได้สิทธิการเข้าศึกษาโดยไม่นับรวมกับการรับเข้าศึกษาตามข้อ ๘ และให้สามารถใช้สิทธิรับการ
อุดหนุนทางการศึกษาส าหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาได้   
   

 ข้อ ๑๑ มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาทุกสาขาวิชาและทุกหลักสูตรให้นักศึกษาพิการทุกคนในลักษณะการ
เรียนร่วม การลงทะเบียนวิชาเรียน การวัดผลและการประเมินผลและมาตรฐานการเรียนเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๖ 
 

 ข้อ ๑๒ ให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่มีนักศึกษาพิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิการทางการมองเห็นและ
พิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย พิจารณาจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้นักศึกษาพิการสามารถเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความพิการตามสมควร โดยนักศึกษาทั่วไปและนักศึกษาพิการสามารถเรียนรู้ได้
อย่างเท่าเทียมกัน 
 
 

หมวด  ๓ 
ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา 

 

  ข้อ ๑๓  นักศึกษาพิการที่เรียนร่วมมีความจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มจาก
นักศึกษาปกติอย่างมากเป็นค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลือคนพิการ  ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 
ค่าตอบแทนพิเศษส าหรับอาจารย์ผู้สอน  และอื่นๆ จึงก าหนดค่าใช้จ่ายในการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการเรียน
ร่วมต่อภาคเรียน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 



-๖- 
(๑) ภาคปกติ 

คณะ/สาขาวิชา 
ค่าบ ารุงการศึกษา 

(บาท) 
ค่าธรรมเนียม 

การศึกษาพิเศษ (บาท) 
รวม 

(บาท) 
๑. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

- ทุกสาขาวิชา ๗,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐ 
๒. คณะครุศาสตร์ 

- ทุกสาขาวิชา ๖,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ 
- คอมพิวเตอร์ศึกษา,วิทยาศาสตร์, 

พลศึกษา, ดนตรีศึกษา 
๗,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐ 

๓. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- ทุกสาขาวิชา ๖,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ 
- ศิลปะและการออกแบบ ๗,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐ 

๔. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
- ทุกสาขาวิชา ๖,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ 
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๗,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐ 

๕. วทิยาลัยกฎหมายและการปกครอง 
- ทุกสาขาวิชา ๖,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ 

 

   (๒) ภาค กศ.บป.(เสาร์-อาทิตย์) 

คณะ/สาขาวิชา 
ค่าบ ารุงการศึกษา 

(บาท) 
ค่าธรรมเนียม 

การศึกษาพิเศษ (บาท) 
รวม 

(บาท) 
๑. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

- ทุกสาขาวขิา ๘,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ 
๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- ทุกสาขาวิชา ๗,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๙,๐๐๐ 
- ศิลปะและการออกแบบ ๘,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ 

๓. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
- ทุกสาขาวิชา ๗,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๙,๐๐๐ 
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๘,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ 

๔. วทิยาลัยกฎหมายและการปกครอง 
- ทุกสาขาวิชา ๗,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๙,๐๐๐    

 

 กรณีที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการก าหนดอัตราค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมใหม่หลังจากที่ระเบียบ
นี้ใช้บังคับ ให้มหาวิทยาลัยออกประกาศก าหนดค่าใช้จ่ายทางการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วมทั้งอัตราค่า
บ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษเป็นไปตามระเบียบหรือให้สอดคล้องกับประกาศของ
มหาวิทยาลัยด้วย 

 

 ข้อ ๑๔ เงินค่าบ ารุงการศึกษา และเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษนักศึกษาพิการให้เบิกจากเงิน
งบประมาณแผ่นดินโครงการเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทางการศึกษานักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษาหรือ
โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการ ทั้งนี้ให้เบิกได้ไม่เกินอัตราที่ก าหนดตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 



-๗- 
 

 เงินบ ารุงการศึกษาน าเข้าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษน าเข้ากองทุนอุดหนุนเพื่อการจัดการศึกษานักศึกษาคนพิการและ

น าไปใช้จ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ว่าด้วย กองทุนอุดหนุนการศึกษานักศึกษาพิการของ
มหาวิทยาลัย 

 

 ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการพิจารณาจา่ยค่าตอบแทนอาจารย์ผูส้อนแกอ่าจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่มีนักศึกษา
พิการทางการมองเห็น (ตาบอด – สายตาเลือนราง) และพิการทางการได้ยิน (หูหนวก) ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอน             
ต้องร่วมจัดท าและด าเนินการสอนการวัดผลตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  

 เงินค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนตามวรรคแรกให้เบิกจากกองทุนอุดหนุนเพื่อการจัดการศึกษานักศึกษา
พิการ  

 
      ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
(นายศรีวรรณ  เกียรติสรุนนท์) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 


