
 
 
 
 

ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภฏัสรุาษฎรธ์าน ี
ว่าด้วย  การจัดการศกึษาระดบัอุดมศึกษาสําหรบันกัศึกษาพกิารเรียนร่วม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

------------------------------------------------------- 
 

 เพ่ือให้มีการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการในการ
เรียนร่วมกับนักศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความชัดเจนในการดําเนินการรับนักศึกษา
พิการเข้าเรียน การจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนงบประมาณและการจัดการเรียนรู้เท่าเทียมและ         
มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกับนักศึกษาทั่วไป   
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗   
ประกอบระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ว่าด้วย การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2552 ข้อ 4  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในการประชุม     
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕9  เมื่อวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 จึงเห็นสมควรให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ี เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสําหรับนักศกึษาพิการเรียนร่วม พ.ศ. 2559” 
  ข้อ ๒ ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ีและใหใ้ช้ข้อบังคับ 
น้ีแทน 
 ข้อ 4 ในข้อบังคับน้ี 
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
  “อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
  “นักศึกษาพิการ” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีข้อจํากัดในการ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เน่ืองจากมีความบกพร่องทางการเห็น                 
การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรูห้รือความบกพร่องอ่ืนใด 
ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ  และมีความต้องการจําเป็นพิเศษทางการศึกษาที่จะต้องได้รับความ
ช่วยเหลือด้านหน่ึงด้านใด เพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้
อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งน้ี ตามประเภทและหลกัเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด 
  “การเรียนร่วม” หมายถึง  การจัดให้คนพิการได้เข้าศึกษาในระบบการศึกษา ของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกับนักศึกษาทั่วไป รวมถึงการจัดการศึกษาที่สามารถรองรับการเรียนการสอนสําหรับ
ทุกคนทุกกลุ่มรวมทั้งคนพิการ  
  “เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก” หมายถึง  เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือ
บริการที่ใช้สําหรับคนพิการโดยเฉพาะ หรือที่มีการดัดแปลงหรือปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการจําเป็นพิเศษ
ของคนพิการแต่ละบุคคล เพ่ือเพ่ิม รักษา คงไว้ หรือพัฒนาความสามารถและศักยภาพที่จะเข้าถึงข้อมูล 
ข่าวสาร การสือ่สาร รวมถึงกิจกรรมอ่ืนใดในชีวิตประจําวัน เพ่ือการดํารงชีวิตอิสระ 
 

2/ “ผู้ช่วยนักศึกษาพิการ” ...  
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  “ผู้ช่วยนักศึกษาพิการ”  หมายถึง  บุคคลซึ่งให้ความช่วยเหลือนักศึกษาพิการเฉพาะบุคคล 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สําคัญ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการจัดการศึกษาโดยการเรียนร่วม การเข้าถึงข้อมูล 
และการดํารงชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข 
  “ศูนย์ส่งเสริมและบริการนักศึกษาพิการ”  หมายถึง  ศูนย์ส่งเสริมและบริการนักศึกษาพิการ 
(Disability Support and Service) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
  “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการพฒันาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
  “แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล” หมายถึง  แผนซึ่งกําหนดแนวทางการจัดการศึกษา   
ที่สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นพิเศษของนักศึกษาพิการ ตลอดจนกําหนดเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความ
สะดวก  สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 “การจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน” หมายถึง การจัดการศึกษาที่นอกเหนือจากการจัดการศึกษา
ภาคปกติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพของคน เพ่ิมพูนวิทยฐานะ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ประสบการณ์ และคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ 
 ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี และมีอํานาจในการออกประกาศ และหรือคําสั่ง 
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี 
  ในกรณีที่เกิดปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี ให้อธิการบดีตีความและวินิจฉัยช้ีขาดและ
ให้ถือเป็นที่สุด 
 

หมวด 1 
การบรหิารจัดการ 

 

 ข้อ 6 ให้มหาวิทยาลยัประกาศจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมและบริการนักศึกษาพิการ (Disability Support 
and Service) ช่ือย่อว่า “ศูนย์ DSS” สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ               
สุราษฎร์ธานี  และจัดใหม้ีเจ้าหน้าที่และนักวิชาการการศึกษาพิเศษปฏิบัติหน้าที่ในศนูย์ส่งเสริมและบริการ
นักศึกษาพิการ เพ่ือทําหน้าที่ด้านธุรการ ติดต่อประสานงาน กับทุกภาคสว่นที่เก่ียวข้องและสง่เสริมบริการ
นักศึกษาพิการในด้านต่าง ๆ  สนับสนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ  ตามประเภทความพิการอย่าง
เหมาะสม 
 ข้อ 7 ให้มี “คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ” ที่อธิการบดีแต่งต้ัง 
ประกอบด้วย 
  (1) รองอธิการบดีที่ดูแลงานกิจการนักศึกษา   เป็นประธานกรรมการ 
  (2) รองอธิการบดีที่ดูแลงานวิชาการ  เป็นรองประธานกรรมการ   
  (3) ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เป็นกรรมการ 
  (4) ผู้แทนคณบดีที่เก่ียวข้อง จํานวน 1 คน  เป็นกรรมการ 
  (5) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 1 คน  เป็นกรรมการ 
  (6) ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา  เป็นกรรมการ 
  (7) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลการจัดการศึกษานักศึกษาพิการเรียนร่วม เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 
 
 

3/ กรรมการตาม (๔) ...  
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  กรรมการตาม (4) และ (5) ให้อธิการบดีแต่งต้ังตามข้อแนะนําของรองอธิการบดีที่ดูแลงาน
กิจกรรมนักศึกษา มีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี และสามารถแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอีกได้ 
  ให้เลขานุการเสนออธิการบดี แต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการได้อีกไม่เกิน 2 คน 
 ข้อ 8 ให้คณะกรรมการ ตามข้อ 7 มีอํานาจและหน้าที่ ดังน้ี 
  (1) พิจารณากําหนดจํานวนนักศึกษาพิการและสาขาวิชาที่เหมาะสมท่ีมหาวิทยาลัยเปิดรับเข้า
ศึกษาในแต่ละปีการศึกษาโดยประสานกับคณบดีและประธานสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
  (2) เสนอมหาวิทยาลัยจัดทําประกาศการรับคนพิการเข้าเป็นนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ กําหนด
คุณสมบัติ สาขาวิชา ระยะเวลาในการรับสมัครและแต่งต้ังกรรมการคัดกรองนักศึกษา 
  (3) เสนอมหาวิทยาลัยจัดทําคําขอและบริหารจัดการเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
นักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยจากงบประมาณแผ่นดิน งบอุดหนุนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ 
  (4) พิจารณาเสนอมหาวิทยาลัยจัดหา จัดทําสิ่ งอํานวยความสะดวกเพ่ือการดํารงชี วิต       
ประจําวันของนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัย เช่น ทางลาด ห้องนํ้า ป้ายบอกทาง เป็นต้น 
  (5) พิจารณาจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือให้นักศึกษาพิการแต่ละประเภท
เข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมนักศึกษาปกติ 
  (6) แต่งต้ังอนุกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมและบริการนักศึกษาพิการเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนงานตามพันธกิจและเป้าประสงค์ของงานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการให้สําเร็จ    
อย่างมีคุณภาพ 
  (7) วางแผนพัฒนา งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการให้ก้าวหน้า เพ่ิมคุณค่า
ศักยภาพ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
  (8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย หรือสภามหาวิทยาลัย 
 

หมวด 2 
การจัดการศึกษา 

 

 ข้อ 9 ก่อนการเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาแรกของทุกปีการศึกษาให้คณะกรรมการกําหนด
สาขาวิชา หลักสูตรและจํานวนนักศึกษาพิการที่มหาวิทยาลัยเปิดรับ กําหนดวันรับสมัคร การคัดเลือก จัดทํา
ประกาศการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ ทั้งน้ีจะต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันสอบคัดเลือก
นักศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า    70 วัน 
 ข้อ 10 ให้มหาวิทยาลัยแจ้งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เก่ียวกับการประกาศรับ
นักศึกษาพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย จํานวนนักศึกษาพิการที่คาดว่าจะเข้าศึกษาและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนการศึกษานักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา ก่อนหน้าการเปิดภาคการศึกษา     
ไม่น้อยกว่า 120 วัน 
 ข้อ 11 ในกรณีที่นักศึกษาพิการสมัครเข้าเรียนในช่องทางอ่ืนรวมทั้งสมัครสอบคัดเลือกทั่วไป เมื่อสอบ
คัดเลือกได้ต้องดําเนินการให้ได้สิทธิการเข้าศึกษาโดยไม่นับรวมกับการรับเข้าศึกษาตามข้อ ๙ และให้
คณะกรรมการดําเนินการให้สามารถ ใช้สิทธิรับการอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการใน
ระดับอุดมศึกษาตามข้อบังคับน้ีได้ 
 
 

4/ ข้อ 12 ใหม้หาวิทยาลัย... 
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 ข้อ 12 ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาทุกสาขาวิชาและทุกหลักสูตรให้นักศึกษาพิการทุกคน              
ในลักษณะการเรียนร่วม การลงทะเบียนวิชาเรียน การวัดผลและประเมินผล และมาตรฐานการเรียนเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 ข้อ 13 ให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่มีนักศึกษาพิการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้พิการทางการมองเห็น        
พิการทางการได้ยิน ออทิสติก พฤติกรรมและอารมณ์ พิการทางร่างกายและสื่อความหมาย พิจารณาจัดรูปแบบ
การเรียนการสอนให้นักศึกษาพิการสามารถเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความพิการตามสมควร       
โดยนักศึกษาทั่วไปและนักศึกษาพิการสามารถเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน 
 

หมวด 3 
คา่ใช้จ่ายทางการศึกษา 

 

 ข้อ 14 ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการให้มีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาพิการ 
ค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลือนักศึกษาพิการ ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก ค่าตอบแทนพิเศษ   
สําหรับอาจารย์ผู้สอน และอื่น ๆ ในแต่ละภาคการศึกษา ดังน้ี 
  (1) นักศึกษาพิการเรียนรว่มภาคปกติ 
 

กลุ่มสาขา 
ค่าบาํรุงการศกึษา 

(บาท) 
ค่าธรรมเนียม

การศกึษาพเิศษ (บาท) 
1. สังคมศาสตร์ ศลิปศาสตร์ มนุษยศาสตร ์

ศึกษาศาสตรแ์ละ ศลิปกรรมศาสตร์ 
ไม่เกิน 10,000 
หรือตามจ่ายจริง 

22,000 

2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพยาบาลศาสตร ์ ไม่เกิน 10,000 
หรือตามจ่ายจริง 

26,000 

   
  (2) นักศึกษาพิการเรียนร่วมภาคการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน 
 

กลุ่มสาขา 
ค่าบาํรุงการศกึษา 

(บาท) 
ค่าธรรมเนียม

การศกึษาพเิศษ (บาท) 
1. สังคมศาสตร์ ศลิปศาสตร์ มนุษยศาสตร ์

ศึกษาศาสตร ์และ ศลิปกรรมศาสตร์ 
ไม่เกิน 12,000 
หรือตามจ่ายจริง 

22,000 

2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพยาบาลศาสตร ์ ไม่เกิน 12,000 
หรือตามจ่ายจริง 

26,000 

 
 
 ข้อ 15 เงินค่าบํารุงการศึกษา และเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษนักศึกษาพิการให้เบิกจาก     
เงินงบประมาณแผ่นดินโครงการเงินอุดหนุน เป็นค่าใช้จ่ายทางการศึกษานักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา 
หรือโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ ทั้งน้ี ให้เบิกได้ไม่เกินอัตราตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 
 

5/ ข้อ 16 ใหค้ณะกรรมการ...  
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 ข้อ 16 ให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนแก่อาจารย์ผู้สอนและบุคลากรจัดการศึกษา
สําหรับนักศึกษาพิการในรายวิชาที่มีนักศึกษาพิการเรียนร่วมตามข้อบังคับน้ี ทั้งน้ี อาจารย์ผู้สอนและบุคลากร  
จัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการต้องร่วมจัดทําและดําเนินการสอน การวัดผลตามแผนการจัดการศึกษา   
เฉพาะบุคคล 
  เงินค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนและบุคลากรจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการตามวรรคแรก 
ให้เบิกจากกองทุนอุดหนุนเพ่ือการจัดการศึกษานักศึกษาพิการ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2559 
 
 
 

       (นายวิชัย  ศรีขวัญ) 
                    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6/หมายเหตุ... 
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หมายเหตุ : เหตุผลในการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ว่าด้วย การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม พ.ศ. 2559 คือ โดยท่ีระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม      
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2552    
ข้อ 4 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 กําหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาในทุกสังกัดมีหน้าที่รับคนพิการในสัดส่วนหรือจํานวนที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงประเภทของ
ความพิการด้วย ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด และเพ่ือ
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะรับคนพิการเข้าศึกษาให้เป็นไป
ตามความท่ีกําหนดในระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา สําหรับคนพิการดังกล่าว จึงจําเป็นต้อง
ออกข้อบังคับน้ี 
 
 
 
 


