
 
 
 
 
 
 
 

ระเบยีบมหาวิทยาลัยราชภฏัสรุาษฎรธ์าน ี
ว่าด้วย กองทนุอุดหนนุเพือ่การจัดการศกึษานกัศกึษาพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

                                         ------------------------------------------------ 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี       

มีความต่อเน่ือง งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการมีความคล่องตัว สามารถตอบสนองและ
สนับสนุนการศึกษาคนพิการ ได้อย่างรวดเร็ว  ตลอดจนเพ่ิมพูนความสามารถของนักศึกษาพิการให้เข้าถึง
การศึกษาทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ประกอบพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                      
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การเงินและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2556  ข้อ 17  สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมคร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙                 
จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย กองทุนอุดหนุน                  
เพ่ือการจัดการศึกษานักศึกษาพิการ พ.ศ. 2559”  
 ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในระเบียบน้ี 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายถงึ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 “คณะกรรมการส่งเสริมการจดัการศึกษาสําหรับคนพิการ” หมายถึง คณะกรรมการส่งเสริม
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการตามความในพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรบัคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 “คณะกรรมการ” หมายถึง  คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา นักศึกษาพิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 “คณะกรรมการกองทุน” หมายถึง คณะกรรมการกองทุนอุดหนุนเพ่ือการจัดการศึกษา
นักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 “นักศึกษาพิการ” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีข้อจํากัดในการ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน  หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม   เน่ืองจากมีความบกพรอ่งทางการเห็น                   
การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรูห้รือความบกพร่องอ่ืนใด 
ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ  และมีความต้องการจําเป็นพิเศษทางการศึกษาที่จะต้องได้รับความ
ช่วยเหลือด้านหน่ึงด้านใด เพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้
อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งน้ี ตามประเภทและหลกัเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด 
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 “กองทุน” หมายถึง กองทุนอุดหนุนเพ่ือการจัดการศึกษานักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 “ค่าบํารุงการศึกษา” หมายถึง เงินค่าบํารุงการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัย
เรียกเก็บจากนักศึกษา  ในแต่ละภาคการศึกษา 
 “ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ” หมายถึง เงินที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเพ่ิมเติมจากค่าบํารุง
การศึกษาประจําภาคการศึกษาเฉพาะนักศึกษาพิการเรียนร่วม 
 “ค่าใช้จา่ยเพ่ือการศึกษา” หมายถึง ค่าใช้จา่ยต่างๆท่ีนักศึกษาพิการต้องรับผิดชอบจัดหามา
เพ่ือใช้ในการดํารงชีพ เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองใช้ในการศึกษา ค่าเสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม และ
ค่าที่พักอาศัย 
 “เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก” หมายถึง  เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือ
บริการที่ใช้สําหรับคนพิการโดยเฉพาะ หรือที่มีการดัดแปลงหรือปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการจําเป็นพิเศษ
ของคนพิการแต่ละบุคคล เพ่ือเพ่ิม รักษา คงไว้ หรือพัฒนาความสามารถและศักยภาพที่จะเข้าถึงข้อมูล 
ข่าวสาร การสือ่สาร รวมถึงกิจกรรมอ่ืนใดในชีวิตประจําวัน เพ่ือการดํารงชีวิตอิสระ 
 “ผู้ช่วยนักศึกษาพิการ”  หมายถึง  บุคคลซึ่งให้ความช่วยเหลือนักศึกษาพิการเฉพาะบุคคล 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สําคัญ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการจัดการศึกษาโดยการเรียนร่วม การเข้าถึงข้อมูล 
และการดํารงชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข 
 “ค่าตอบแทน” หมายถึง ค่าจ้างผู้ปฎิบัติติงานเพ่ือช่วยเหลือดูแลอํานวยความสะดวกให้
นักศึกษาพิการที่ปฏิบิติงานในศูนย์ส่งเสริมและบริการนักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS) รวมทั้งค่าจ้างรายเดือน 
ค่าจ้างเหมา และค่าตอบแทนผู้ช่วยนักศึกษาพิการ และค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน 
 ข้อ 4 ให้มหาวิทยาลัย ประกาศจัดต้ัง “กองทุนอุดหนุนเพ่ือการจัดการศึกษานักศึกษาพิการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนการปรับปรุงสถานที่    
การจัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาส่งเสริมการศึกษาแก่นักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยในรายการต่อไปน้ี 
 (1) ค่าบํารุงการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ ที่มหาวิทยาลับเรียกเก็บ  
 (2) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาบางส่วนสําหรับนักศึกษาพิการตามความจําเป็นรายบุคคล 
 (3) ค่าตอบแทนและค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ส่งเสริมและบริการนักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS)                     
 (4) ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้สอยในกิจกรรมต่าง ๆ ของงานพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษานักศึกษาพิการ 
 (5) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ ในการศึกษาแก่นักศึกษาพิการ 
 (6) ค่าเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักศึกษาพิการทุกประเภท 
 (7) ค่าใช้สอยในการในการประชุมสัมมนา การเดินทางไปราชการ การศึกษาดูงานของ
คณาจารย์ บุคลากร ในการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการและของนักศึกษาพิการ  
 (8) ค่าตอบแทนผู้ช่วยนักศึกษาพิการ และอาจารย์ผู้สอน 
 (9) ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่ เป็นการส่งเสริมหรือพัฒนาการศึกษานักศึกษาพิการตามมติของ
คณะกรรมการกองทุน 
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 ข้อ 5 ให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วมเป็น
คณะกรรมการกองทุนตามระเบียบน้ี 
 ข้อ 6 รายได้ของกองทุน มีดังน้ี 
 (1) เงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
 (2) เงินที่มหาลัยจัดสรรสมทบจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 (3) เงินหรือทรัพย์สินบริจาคสมทบกองทุนจากบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ 
 (4) รายได้และผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินตามข้อ 6 (๑) (๒) และ (๓) 
 ข้อ 7 ให้มหาวิทยาลัยนําเงินกองทุนตามข้อ 6 เปิดบัญชีเงินฝากในนาม “กองทุนอุดหนุนเพ่ือการจัด
การศึกษานักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” กับธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์         
การเบิกเงินเพ่ือใช้จ่ายตามข้อ 4 ต้องมีผู้ที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังลงนาม 
 ข้อ 8 การเก็บรักษา การเบิกจ่าย การทําบัญชี การรายงานการเงินและการตรวจสอบบันชีกองทุน 
ให้ใช้แนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยดําเนินการเช่นเดียวกันกับการควบคุมเงินกองทุนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยโดย
อนุโลม 
 ข้อ 9 การขอใช้เงินกองทุนให้ทําเป็นโครงการหรือบันทึกเหตุผลความจําเป็นเพ่ือขออนุมัติจาก
อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย และการเบิกจ่าย ให้แต่งต้ังเจ้าหน้าที่งานพัสดุและงานคลังเป็น
ผู้ดําเนินการ  
 ข้อ ๑0 ให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินการของกองทุนต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจําทุกสิ้น
ปีงบประมาณ  
 ข้อ ๑1 การยุบหรือยกเลิกกองทุนให้เป็นไปตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและให้โอนเงิน
และทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนเข้าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๑2 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี และมีอํานาจในการออกประกาศและหรือ
คําสั่งเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 
  ในกรณีที่เกิดปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ให้อธิการบดีมีอํานาจตีความและ
วินิจฉัยช้ีขาด และให้ถือเป็นที่สุด 
 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2559 
 
 
 

                                                             (นายวิชัย  ศรีขวัญ) 
          นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี           
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หมายเหตุ : เหตุผลในการออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย กองทุนอุดหนุนเพ่ือการจัด
การศึกษานักศึกษาพิการ พ.ศ. 2559 คือ เพ่ือให้มีการรวบรวมเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับคนพิการ    
ในระดับอุดมศึกษา ตามความในพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ เรื่อง กําหนดอัตราและรายการที่ให้การอุดหนุนทาง
การศึกษา สําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา และเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใด ที่ใช้ในการอุดหนุนการศึกษา และ
การดําเนินการสําหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วมในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความมั่นคง ต่อเน่ือง 
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาพิการเรียนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
สุราษฎร์ธานี และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การเงินและงบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ข้อ 17 กําหนดให้ออกเป็นระเบียบที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย    
จึงจําเป็นต้องออกระเบียบน้ี 

 
 
       

 
  


