
 

 
 

ระเบยีบมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

วาดวย  กองทุนอุดหนุนเพ่ือการจัดการศกึษานักศกึษาคนพิการ  

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

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

  เพื่อใหการจัดการการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏสกลนครมีความตอเนื่อง งานพัฒนาและสงเสรมิการศกึษานักศกึษาพิการมีความคลองตัวสามารถ

ตอบสนองและสนับสนุนการศึกษานักศึกษาคนพิการไดอยางรวดเร็วเพ่ิมพูนความสามารถของนักศึกษา

พิการใหเขาถงึการศึกษาทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ตลอดจนสามารถสนับสนุนคาใชจายตาง ๆ ไดอยาง

เหมาะสม  จึงเห็นควรใหจัดตั้งกองทุนอุดหนุนเพื่อการจัดการศึกษานักศึกษาคนพิการ   รวมทั้งใหมี

ระเบยีบการใชจายเพื่อการศกึษา  การดํารงชีพของนักศกึษาพิการไวเปนแนวทางบรหิารจัดการ 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๑๒)  แหงพระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ.๒๕๔๗  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) ในคราว

ประชุมครัง้ที่ ๖/๒๕๕๖  เม่ือวันที ่๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ และมตสิภามหาวทิยาลัยในคราวประชุมครัง้ที่ 

๗/๒๕๕๖  เม่ือวันที ่ ๒๖  กรกฎาคม ๒๕๕๖  มหาวทิยาลัย จงึออกระเบยีบกองทนุไวดงันี้ 
 

  ขอ ๑  ระเบยีบนี้เรยีกวา “ระเบยีบมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย กองทนุอุดหนุน

เพื่อการจดัการศกึษานักศกึษาคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖” 
 

  ขอ ๒  ระเบยีบนี้มีผลบังคับใชตัง้แตวันถัดจากประกาศ เปนตนไป 
 

  ขอ ๓  ใหยกเลกิระเบยีบมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย กองทุนอุดหนนุการศกึษา

นักศกึษาคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๕  และใหใชระเบยีบนี้แทน 
 

  ขอ ๔  ในระเบยีบนี้  

   “มหาวทิยาลัย”  หมายความวา มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   “สภามหาวทิยาลัย” หมายความวา  สภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   “อธกิารบด”ี  หมายความวา อธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   “ก.บ.”   หมายความวา  คณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลัยราชภัฏ 

สกลนคร 

   “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพัฒนาและสงเสรมิ

การศกึษา นกัศกึษาพิการมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

                                        / “นักศกึษา… 
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“นักศกึษาพิการ” หมายความวา  นักศกึษาและนักเรยีน คนพิการทกุ 

ประเภทที่กําลงัศกึษาอยูในระดับปรญิญาตร ีหรอืต่ํากวาในมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   “กองทนุ”  หมายความวา  กองทุนอุดหนุนเพื่อการจดัการศกึษา

นักศกึษาคนพิการ  

“คาบํารุงการศกึษา”   หมายความวา  เงนิที่มหาวทิยาลัยเรยีกเก็บจาก 

นักศกึษาในแตละภาคเรยีนแบบเหมาจาย 

   “คาธรรมเนยีมการศกึษาพิเศษ”  หมายความวา  เงนิทีม่หาวทิยาลัยเก็บเพ่ิมจาก

คาบํารุงการศกึษาเฉพาะนักศกึษาพิการที่เรยีนรวมทกุหลักสูตรในระดับปรญิญาตร ี  

   “คาใชจายเพื่อการศกึษา”  หมายความวา  คาใชจายตาง ๆ ที่นกัศกึษาคนพิการ

ตองรับผิดชอบจัดหามาเพื่อใชในการเรยีนรู  การดํารงชีพ  เปนคาพาหนะเดนิทาง  คาอาหาร  เครื่องใชใน

การศกึษา  เสื้อผาเครื่องนุงหม และคาที่พักอาศัย 

   “เทคโนโลยีสิง่อํานวยความสะดวก”  หมายความวา  เครื่องมืออุปกรณฮารดแวร  

ซอฟตแวร  หรอืบรกิารที่ใชสําหรบันกัศกึษาพิการโดยเฉพาะ  หรอืมีการดัดแปลงหรอืปรับใชใหตรงกับ

ความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการแตละบุคคลเพื่อเพ่ิม รักษา คงไว หรอืพัฒนาความสามารถและ

ศักยภาพที่จะเขาถงึขอมูลขาวสาร การสื่อสาร รวมถงึกจิกรรมอ่ืนใดในชีวติประจําวันเพื่อการดํารงชีวติ

อิสระ   

   “ผูชวยนักศกึษาพิการ”  หมายความวา  บุคคลซ่ึงใหความชวยเหลอืนักศกึษา

พิการเฉพาะบุคคลเพื่อใหสามารถปฏิบัตกิจิวัตรทีส่ําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งทางการศกึษาในการเรยีนรวม

การเขาถงึขอมูล และการดํารงชีวติในสงัคม 

   “คาตอบแทน”  หมายความวา  คาจางผูปฏิบัตงิานเพื่อชวยเหลอืดูแล

อํานวยความสะดวกใหนกัศกึษาพิการที่ปฏิบตังิานในศนูยสงเสรมิและบรกิารนกัศกึษาพิการ (ศนูย DSS)  

รวมทัง้คาจางรายเดอืน  คาจางเหมา  และคาตอบแทนผูชวยนักศกึษาพิการ  คาตอบแทนอาจารยผูสอน 
 

  ขอ  ๕  วัตถุประสงคในการจัดตัง้กองทุน  เพื่อใชเปนแหลงเงนิทุนสนับสนุนการปรับปรงุ

สถานที ่ การจดัหาอุปกรณ ครุภัณฑการศกึษา   เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก คาใชจายในการศกึษา

และการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาสงเสรมิการศกึษาแกนกัศกึษาพิการในทกุระดบัการศกึษาของมหาวทิยาลัย

ในรายการตอไปนี้ 

(๑)  คาบํารุงการศกึษาสําหรับนักศกึษาพิการระดับปรญิญาตร ีหรอืต่ํากวาตามที ่

มหาวทิยาลัยเรยีกเก็บ 

(๒)  คาใชจายบางสวนเพื่อการศกึษาสําหรับนกัศกึษาพิการตามความจําเปน 

รายบุคคล 

(๓)  คาตอบแทนและคาจางผูปฏิบัตงิานในศูนยสงเสรมิและบรกิารนักศกึษาพิการ  

(ศูนย DSS) 

/(๔) คาตอบแทน... 
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(๔)  คาตอบแทน คาวัสด ุและคาใชสอยในกจิกรรมตาง ๆ ของงานพัฒนา 

และสงเสรมิการศกึษานกัศกึษาพิการ 

(๕)  คาวัสดุ  อุปกรณ ที่ใชจายเพื่อการพัฒนาสงเสรมิการเรยีนรู การศกึษา 

แกนกัศกึษาพิการ 

(๖)  คาเทคโนโลยสีิ่งอํานวยความสะดวกทุกประเภท 

(๗)  คาใชสอยในการประชุมสัมมนา  การเดนิทางไปราชการ  การศกึษา 

ดูงานของคณาจารย  บุคลากร ในงานพัฒนาและสงเสรมิการศกึษานักศกึษาพิการและของนกัศกึษาพิการ 

(๘)  คาตอบแทนผูชวยนกัศกึษาพิการ  และอาจารยผูสอน 

(๙) คาใชจายอ่ืนที่เปนการสงเสรมิหรอืพัฒนาการศกึษานกัศกึษาพิการตาม 

มติของคณะกรรมการกองทุน 
 

  ขอ  ๖  ใหคณะกรรมการพัฒนาและสงเสรมิการศกึษานักศกึษาพิการตามขอ ๗ แหง

ระเบยีบมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย การจดัการศกึษาระดับอุดมศกึษาสําหรับนกัศกึษาพิการ

เรยีนรวมเปนกรรมการกองทุนนี้ 
  

  ขอ  ๗  รายไดของกองทนุ มีดงันี้ 

(๑)  คาธรรมเนยีมการศกึษาพิเศษตามขอ ๑๔ แหงระเบยีบมหาวทิยาลัยราชภัฏ 

สกลนคร วาดวย การจดัการศกึษาระดับอุดมศกึษาสําหรับนกัศกึษาพิการเรยีนรวม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(๒) เงนิที่มหาวทิยาลัยจัดสรรสมทบจากเงนิรายไดมหาวทิยาลัย 

(๓) เงนิบรจิาคสมทบกองทุนจากบุคคลหรอืองคกรตาง ๆ 

(๔) รายไดและผลประโยชนทีเ่กดิจากเงนิหรอืทรัพยสนิตามขอ  ๗ (๑) (๒) และ (๓)  
 

ขอ  ๘  ใหมหาวทิยาลัยนําเงนิกองทุนตามขอ ๗ เปดบญัชีเงนิฝากในนาม “กองทุนอุดหนนุ 

เพื่อการจดัการศกึษานักศกึษาคนพิการ”  มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร กับธนาคารของรฐัหรอืธนาคาร

พาณชิย  การเบกิเงนิเพื่อใชจายตามขอ  ๕  ตองมีผูลงนามตามคําสั่งที่มหาวทิยาลัยแตงตัง้ 
 

  ขอ  ๙  การเก็บรักษา  การเบกิจาย  การทําบัญชี  การรายงานการเงนิและการตรวจสอบ

บัญชีกองทุนใหใชแนวปฏิบัตทิี่มหาวทิยาลยัดําเนนิการเชนเดยีวกนักบัการควบคุมเงนิกองทนุตาง ๆ ของ

มหาวทิยาลัยโดยอนโุลม 
 

  ขอ  ๑๐  การขอใชเงนิกองทุนใหทําเปนโครงการหรอืบนัทกึเหตุผลความจําเปนเพื่อขอ

อนุมัตจิากอธกิารบด ีหรอืผูที่อธกิารบดมีอบหมาย การเบกิจายใหแตงตัง้เจาหนาที่งานพัสดแุละงานคลัง

เปนผูดําเนนิการ 
 

  ขอ  ๑๑  ใหมหาวทิยาลัยรายงานผลการดําเนนิการของกองทุนตอสภามหาวทิยาลัยเปน

ประจําทุกสิ้นปงบประมาณ 

/ขอ  ๑๒... 
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   ขอ  ๑๒  การยุบหรอืยกเลกิกองทนุใหเปนไปตามความเห็นชอบของสภามหาวทิยาลัย  

และใหโอนเงนิและทรัพยสนิทัง้หมดของกองทุนเขาเปนเงนิรายไดอ่ืนของมหาวทิยาลยัตามขอ  ๘ (๑๐)  

แหงขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  วาดวยเงนิรายไดมหาวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

  ขอ  ๑๓  ใหอธกิารบดรีักษาการตามระเบยีบนี้   มีอํานาจวนิจิฉัยขอขัดแยงในการใช

ระเบยีบนี้  และออกประกาศเพ่ิมเตมิตามระเบยีบนี้ได 
 

  ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

 

  

      (ศาสตราจารยศุภมาศ  พนชิศักดิ์พัฒนา) 

      นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  


