คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ
(Disability Support Services )

โดย
นางสาวกัลยารัตน์ มาลาศรี
ศูนย์วิจยั และพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

คานา
งานบริ ก ารสนั บ สนุ น นั ก ศึ ก ษาพิ ก าร ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาการศึ ก ษาพิ เ ศษ คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร ได้จัดทาคู่มือปฏิบัติงานด้านงานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการขึ้น เพื่อให้
บุคลากรที่ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน งานบริการสนับสนุนนักศึกษา
พิการเป็ น งานที่ อยู่ ภ ายใต้ศู น ย์ วิจั ย และพัฒ นาการศึ กษาพิเ ศษ คณะครุ ศาสตร์ เป็ นงานที่ต้ องอาศัย การ
ประสานงานเป็นส่วนใหญ่ โดยจะเป็นการทางานเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาพิการสามารถเข้าถึงระบบการศึกษา
หรือระบบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยได้อย่างเท่าเทียมกับนักศึกษาทั่วไป โดย
ลดอุปสรรคซึ่งจากัดโอกาสของนักศึกษาพิการ และจัดหาบริการสนับสนุนเพื่อช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาพิการ
สามารถบรรลุ เ ป้ า หมายทางการศึก ษาได้ ซึ่ งบริ ก ารที่ จัด ให้ นั้น จะพิจ ารณาจากลั ก ษณะของความพิ ก าร
และความต้องการจาเป็นของนักศึกษาพิการแต่ละประเภท
หากข้อความของคู่มือมีความผิดพลาดประการใด หรือหากมีข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การปรับปรุงคู่มือการปฎิบัติงานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดีและพร้อมที่จะ
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป
กัลยารัตน์ มาลาศรี
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โครงสร้างการบริหารงานของคณะครุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
คณบดีคณะครุศาสตร์
-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
- งานพัฒนาหลักสูตร
- การพัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการ
เรียนการสอน
- งานพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษา/
บุคลากร
- งานรับรองปริญญาทางการศึกษา
- งานการพัฒนาผลงานวิชาการและ
ตาแหน่งทางวิชาการ
- งานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
- งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
- งานจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต
- งานฝึกอบรมลูกเสือ
- รักษาการคณบดีลาดับที่ 1
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานบุคลากร
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
งานการเงิน/ครุภัณฑ์
งานศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
งานโรงเรียนอนุบาลราชภัฏ
งานโรงเรียน ตชด.
งานฝึกอบรมวิทยฐานะ
งาน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู และบัณฑิตศึกษา
งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
งานวารสารวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช

- งานวิจัย
- งานบริการวิชาการ
- งานจดแจ้งลิขสิทธิ์ / สิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร
- งานจัดประชุมวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติ
- งานวารสารวิชาการ
- งานจัดการความรู้ด้านการวิจัย
- งานวิเทศสัมพันธ์
- รักษาการคณบดีลาดับที่ 2
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา
ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผศ.ธงชัย ช่อพฤกษา

-

งานกิจกรรมนักศึกษา
งานศิลปวัฒนธรรม
งานสวัสดิการและทุนการศึกษา
งานปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ
งานพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
งานรับพระราชทานปริญญาบัตร
รักษาการคณบดีลาดับที่ 3
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวอมรา ทองใส

- งานอานวยการประชุมบุคลากรและ
กรรมการประจาคณะ
- งานบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน
- งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
- งานระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคณะ
- งานสวัสดิการและพัฒนาองค์กร
- งานพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
- งานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
- รักษาการคณบดีลาดับที่ 4
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรและคณะ
- งานสารวจภาวะการมีงานทา
- งานสารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
- งานสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อม
เพื่อการแข่งขันแก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
- งานเลขานุการประชุมคณะ/คณะกรรมการ
ประจาคณะครุศาสตร์ และตรวจสอบรายงาน
การประชุม
- รักษาการคณบดีลาดับที่ 5
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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คู่มือการปฏิบัติงาน
งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อให้ ผู้ ปฏิบั ติงานเกี่ยวกับงานบริการสนับนักศึกษาพิการได้มีแนวทางในการทางานด้าน
การบริการในทุกๆ ด้านให้กับนักศึกษาพิการ
2. เพื่อได้ทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติ รวมถึงกฎระเบียบที่ถูกต้อง
3. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาของผู้จะได้รับมอบหมายภาระงานใหม่ในการปฏิบัติง านบริการ
สนับสนุนนักศึกษาพิการ

ขอบเขตงานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ
1. เป็นผู้ประสานงานระหว่างสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมไปถึงงานที่เกี่ยวกับคน
พิการระดับจังหวัด สายงานที่เป็นเหมือนคนกลางที่จะคอยที่ขับเคลื่อนให้งานได้ดาเนินอย่างสะดวก เช่น การ
ให้บริการ การติดต่อประสานงาน การดาเนินงานตามโครงการ เป็นต้น
2. งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ เพื่อรักษาสิทธิและดารงประโยชน์ให้แก่นักศึกษาพิการ

คาจากัดความ
งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ คือ งานบริการสนับสนุนทางการศึกษาที่ช่วยให้นักศึกษา
พิก ารสามารถเข้า ถึง ระบบการเรี ย นการสอนของมหาวิ ทยาลั ย ได้ อย่ างเท่า เที ยมกั บนั กศึ กษาทั่ว ไป โดย
ลดอุปสรรคซึ่งจากัดโอกาสของนักศึกษาพิการและจัดหาบริการสนับสนุน เพื่อช่ว ยให้นักศึกษาพิการสามารถ
บรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้ซึ่งบริการที่จัดให้จะพิจารณาจากลักษณะเฉพาะของแต่ละความพิการและ
ความต้องการจาเป็นของนักศึกษาแต่ละบุคคล

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. พบนักศึกษาเป็นรายบุคคลเพื่อลงทะเบียนแรกรับและสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีความประสงค์
ขอรับบริการจากศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ชี้แจงนโยบายและการให้บริการของศูนย์สิทธิและหน้าที่
ของแต่ละฝ่ายและขั้นตอนการขอรับบริการจากศูนย์ DSS ให้นักศึกษาทราบ
2. สัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จาเป็นในการจัดทาแผนการรับบริการเฉพาะบุคคล
สาหรับบุคคลที่มีความบกพร่อง (Individualized Services Plan : ISP) และแจ้งเรื่องเอกสารเกี่ยวกับความ
พิการที่นักศึกษาพิการต้องนามามอบให้ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS)
3. ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับความพิการของนักศึกษา เพื่อระบุประเภทความพิการและบริการ
ที่เหมาะสม
4. จั ดการประชุมคณะทางานหรือคณะกรรมการ เพื่อจัดทาแผนการรับบริการเฉพาะบุคคล
สาหรับบุคคลที่มีความบกพร่อง (Individualized Services Plan : ISP) พิจารณาการจัดบริการสิ่งอานวย
ความสะดวกที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลสาหรับนักศึกษาโดยมีนักศึกษาพิการร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูล
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แจ้งปัญหาและความต้องการรับบริการหรือการช่วยเหลือและเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษา
พิการ (DSS) ทาหน้าที่เลขานุการ
5. แจ้ ง ผลการจั ด ท าแผนการรั บ บริ ก ารเฉพาะบุ ค คลส าหรั บ บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ ง
(Individualized Services Plan : ISP) ของคณะทางาน ให้นักศึกษาพิการทราบในเรื่องการบริการ /
สิ่งอานวยความสะดวกที่ได้รับ ขั้นตอนการรับบริการ สิทธิและหน้าที่ของนักศึกษาพิการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. ทาจดหมายแจ้งแผนการจัดบริการ / สิ่งอานวยความสะดวกอย่างสมเหตุสมผล (Letter of
Reasonable Accommodation) ตามแผนการรับบริการเฉพาะบุคคลสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่อง
(Individualized Services Plan : ISP) ให้กับอาจารย์ผู้สอนทุกต้นภาคการศึกษา เพื่อให้นั กศึกษานาไปมอบ
ให้อาจารย์ผู้สอนและขอคาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการการอานวยความสะดวกจากอาจารย์ผู้สอน
ในภาคการศึกษานั้น
7. แจ้งให้นักศึกษากรอกแบบขอรับบริการและ / หรือสิ่งอานวยความสะดวกตามที่กาหนดใน
แผนการรับบริการเฉพาะบุคคลสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่อง (Individualized Services Plan : ISP)
(ที่เหนือจากการอานายความสะดวกในชั้นเรียนจากอาจารย์ผู้สอน) และยื่นต่อศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษา
พิการ (DSS) ตามระยะเวลาที่กาหนด
8. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) มีหน้าที่จัดบริการ และ/หรือติดต่อ
ประสานงานอาจารย์ บุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้ นักศึกษา
ได้รับบริการ/หรือสิ่งอานวยความสะดวก ตามที่ระบุในแผนการรับบริการเฉพาะบุคคลสาหรับบุคคลที่มีความ
บกพร่อง (Individualized Services Plan : ISP) และตามระยะเวลาที่กาหนด
9. พบกับอาจารย์ผู้สอนเพื่อหารือในกรณีที่มีปั ญหาความยุ่งยากในการบริการหรืออานวยความ
สะดวกแก่นักศึกษาพิการ
10. บันทึกผลการจัดบริการ ติดตามและประเมินผล การจัดบริการทุกภาคการศึกษาและ
รายงานผู้บริหารตามลาดับขั้น
11. จัดทาฐานข้อมูลนักศึกษาพิการและดาเนินงานของศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ
(DSS)
12. รักษาข้อมูลด้านความพิการของนักศึกษาที่มารับบริการให้เป็นความลับ
13. ให้คาปรึกษาและเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อตนเองให้แก่นักศึกษาพิการ เสริมสร้างศักยภาพ
ความเชื่อมั่นในความสามารถของตน รู้สิทธิและหน้าที่ของตน
14. จัดการฝึกอบรมหรือให้คาแนะนาเกี่ยวกับเรื่องการจัดบริการนักศึกษาพิการให้แก่อาจารย์
ผู้สอนหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
15. พิทักษ์สิทธิให้นักศึกษาพิการ
16. ให้ ค วามเคารพในสิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คลของนั กศึ ก ษา ดู แ ลเก็บ ข้ อ มู ล ของนั กศึ ก ษาพิก ารเป็ น
ความลับและจะเปิดเผยได้ก็แต่เฉพาะกับคนที่มี ความจาเป็นต้องทราบข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือและต้องได้รับ
อนุญาตจากนักศึกษาพิการเป็นลายลักษณ์อักษร
17. ให้ คาแนะน าหรื อติดต่อประสานงานกับผู้ เกี่ยวข้องและผู้ เชี่ยวชาญในเรื่องการจัด /ปรับ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานการจัด สภาพแวดล้อมและ
สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ
18. จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ห้องสอบหรือสถานที่สาหรับนักศึกษาพิการ
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- การจัดห้องสอบเฉพาะสาหรับนักศึกษาพิการ เช่น บกพร่องทางการเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่าน
จอภาพหรือเครื่องพิมพ์ดีดเบรลล์ซึ่งมีเสียงดัง อาจจัดสอบที่ห้องอื่นเพื่อไม่ให้ส่งเสียงรบกวนนักศึกษา คนอื่นๆ
- การปรับเปลี่ยนตาแหน่งที่นั่งสาหรับนักศึกษาที่บกพร่องทางการเห็นเลือนรางให้นั่งในจุดที่ไม่
มีแสงกระทบกระดานหรือจุดที่เหมาะกับลักษณะการเห็นของนักศึกษาแต่ละคน
- การจัดโต๊ะเรียนให้กับนักศึกษาที่ใช้เก้าอี้ล้อเลื่อนสามารถนั่งเรียนและเข้าออกได้สะดวก
- การปรั บ ตาแหน่ งที่ นั่ งและจัดพื้นในการเคลื่ อนที่ ส าหรับนักศึก ษาที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกายที่ต้องการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นระยะเพื่อให้สามารถนั่งได้นานๆ หรือนักศึกษาที่ต้องใช้เก้าอี้รถเข็น
(wheelchair)
19. ติ ด ต่อ ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การด าเนิ นการทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
- ทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาพิการ
- บันทึกขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน
- การแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- การจัดที่จ อดรถส าหรั บ คนพิการ รวมทั้งการอานวยความสะดวกด้านยานพาหนะและการ
เดินทาง
- การจัดหาหอพัก ที่พักอาศัยที่ปลอดภัยและมีความเหมาะสมกับความพิการ
- การลงทะเบี ย นแรกรั บ นั ก ศึ ก ษาพิ ก าร เช่ น กองบริ ก ารการศึ ก ษา กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
- การผลิตสื่อ เอกสาร ตารา หนังสือเรียน ฯลฯ สาหรับนักศึกษาพิการ
20. สนับสนุนช่วยเหลือ ร่ว มแก้ปัญหาให้กับอาจารย์ผู้สอน บุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการจัดบริการ/สิ่งอานวยความสะดวกแก่นักศึกษาพิการ
21. สนั บ สนุ นช่วยเหลื อร่ วมแก้ปัญหาและให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาพิการในการรับบริการ /
สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อให้เข้าถึงการเรียนการทากิจกรรมนักศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
22. ดาเนินการด้านอาสาสมัครและเพื่อนสนิท (Buddy) ช่วยเหลือนักศึกษาพิการ
23. พั ฒ นาตนเองในเรื่ อ งความรู้ ใ หม่ ๆ เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี สิ่ ง อ านวยความสะดวกส าหรั บ
นักศึกษาพิการรวมทั้งความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น
24. ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) ให้นักศึกษา
และบุคลากรทุกคนได้รับทราบรวมทั้งการจัดกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างความตระหนักรู้การสร้างความรู้
ความเข้าใจและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับความพิการและการอยู่ร่วมกันให้กับชุมชน มหาวิทยาลัย
25. การจัดการเวลา
- การเพิ่มเวลาในการอ่านข้อสอบ การเพิ่มเวลาในการทางาน
26. สารวจความต้องการพื้นฐานที่เอื้อต่อการศึกษาของนักศึกษาพิการ
27. รายงานผลการดาเนินงานต่อ สกอ. และหน่วยงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องทุกปีงบประมาณ เช่น ผล
การดาเนินงาน จานวนนักศึกษาพิการ สิ่งอานวยความสะดวก ฯลฯ
28. บริการอ่านข้อสอบ สอบย่อย สอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค สอบปลายภาค
29. ฝึกทักษะการดารงชีวิตให้กับนักศึกษาพิการทุกประเภท
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บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
1. เป็นผู้ประสานงานระหว่างสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมไปถึงงานที่เกี่ยวกับคน
พิการระดับจังหวัด สายงานที่เป็นเหมือนคนกลางที่จะคอยที่ขับเคลื่อนให้งานได้ดาเนินอย่างสะดวก เช่น การ
ให้บริการ การติดต่อประสานงาน การดาเนินงานตามโครงการ เป็นต้น
2. งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ เพื่อรักษาสิทธิและดารงประโยชน์ให้แก่นักศึกษาพิการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
การให้บริการและสนับสนุนสาหรับนักศึกษาพิการการที่นักศึกษาพิการจะได้รับสิทธิในการรับ
บริการสนับสนุน ต้องพิจารณาจากเอกสารที่นักศึกษายื่นเพื่อขอรับบริการ หลังจากที่นักศึกษามีความประสงค์
ที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับความพิการ จุดมุ่งหมายของการยื่นเอกสารเพื่อขอรับบริการสนับสนุนเพื่อให้
นักศึกษาพิการมีความสะดวกในการศึกษาเล่าเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อประเมินผลกระทบของ
ความพิการต่อนักศึกษาเพื่อวางแผนการจัดการบริการได้อย่างเหมาะสม
การขอรับบริการของนักศึกษาพิการ
นักศึกษาพิการที่มีสิทธิขอรับบริการ
ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ได้จัดบริการสนับสนุนทางการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่มี
ความพิการ ดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
2. นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางร่างกายและความเคลื่อนไหว
3. อื่นๆ (ตามประเภทความพิการ)
ในกรณีที่ผู้รับบริการเป็นอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง หรือบุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยสามารถ
ขอรับบริการได้โดยตรง ที่ห้องสานักงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ งานบริการสนับสนุนนักศึกษา
พิการ : DSS อาคารการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
บทบาทหน้าที่ของนักศึกษาพิการในการขอรับบริการ
1. รายงานตัวและลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการก่อนเปิดภาคเรียน
2. จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอรับบริการ ได้แก่
2.1 สาเนาสมุดทะเบียนคนพิการ
จานวน 2 ฉบับ
2.2 สาเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง
จานวน 2 ฉบับ
2.3 สาเนาทะเบียนบ้านนักศึกษา
จานวน 2 ฉบับ
2.4 สาเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง
จานวน 2 ฉบับ
2.5 สาเนาบัตรประชาชนนักศึกษา
จานวน 2 ฉบับ
2.6 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว
จานวน 2 รูป
2.7 ใบรับรองคุณวุฒิ
จานวน 2 ฉบับ
2.8 ใบรายงานผลการศึกษา
จานวน 2 ฉบับ
3. พบอาจารย์ที่ปรึกษา/เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ เพื่อทาความเข้าใจ และ
บอกถึงความต้องการความช่วยเหลือของแต่ละรายวิชา รวมถึงแนวทางการศึกษาและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
4. รายงานผลการใช้รับบริการต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ
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รายละเอียดขั้นตอนการขอรับบริการของนักศึกษาพิการ
1. ก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษาใหม่ทุกครั้ง นักศึกษาพิการที่ต้องการขอรับบริการสนับสนุนทาง
การศึกษาจะต้องลงทะเบียนแรกรับที่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ
2. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ จะเป็นผู้ทาการนัดเวลาและสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
ข้อมูลประวัติของนักศึกษาพิการ บริการที่ร้องขอ และรายละเอียดของเอกสารที่นักศึกษาที่นักศึกษาจะต้อง
จัดส่ง
3. นักศึกษาพิการยื่นเอกสารภายในระยะเวลาที่กาหนด (ภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาค
เรียน)
4. ประชุมทีมงานศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ เพื่อพิจารณาการบริการตามความต้องการ
จาเป็น และตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี
5. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ เพื่อพิจารณาของทีมให้นักศึกษาพิการทราบ
6. นักศึกษาพิการที่ต้องใช้บริการให้มากรอกแบบขอรับบริการสนับสนุน และยื่นต่อศูนย์บริการ
สนับสนุนนักศึกษาพิการ โดยยื่นล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
7. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ประสานงานบุคลากรที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
จัดบริการสนับสนุนตามคาร้องขอในแบบขอรับบริการ
8. นักศึกษาพิการแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ให้ทราบถึงผลการให้บริการ
สนับสนุนนักศึกษาพิการ
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แผนภูมิการปฏิบัติงาน (Flowchart)
ชื่อแผนก/กลุ่มงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน (STANDARD OPERATING PROCEDURE) ชื่อ งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง............................................................................................................................. ...............................................................................................................
หน่วยงานที่จัดทา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ นางสาวกัลยารัตน์ มาลาศรี วันจัดทา 15 พฤษภาคม 2560 SOP. No. edu01
มีผลบังคับใช้เมื่อ............./.................../................. ปรับปรุงครั้งที.่ ................ กาหนดการปรับปรุง............/.............../.............. หน้าที่.................จาก...........................
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
- สัมภาษณ์นักศึกษาพิการที่เข้ามาขอรับบริการ
- เสนอหัวหน้างานเพื่อพิจารณาและเห็นชอบ
เริ่ม
ประกอบด้วย เรื่อง สภาพความพิการ บริการที่ต้องการ
ได้รับ และอธิบายถึงเอกสารที่นศ.ต้องจัดส่ง
- นักศึกษาพิการยื่นเอกสารภายในระยะเวลาที่กาหนด- เมื่อนักศึกษาพิการมาสมัคร
- ประชุมทีมงานศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
นักศึกษาพิการที่ต้องใช้บริการให้มากรอกแบบขอรับ
บริการสนับสนุน
- เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ
ประสานงานบุคลากรที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดบริการ
สนับสนุนตามคาร้องขอในแบบขอรับบริการ
- นักศึกษาพิการแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสนับสนุน
นักศึกษาพิการ ให้ทราบถึงผลการให้บริการสนับสนุน
นักศึกษาพิการ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (อธิบายโดยละเอียด)

ลงทะเบียนแรก

ประสานงานกับฝ่ายทะเบียน

คัดกรอง
สัมภาษณ์

ประเภทความพิการและ
ลักษณะความพิการ

- สภาพความพิการ
- บริการที่ต้องการ
- เอกสารที่นศ.ต้องจัดส่ง

นศ.จัดส่งเอกสาร

เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม

ประชุมเพื่อวางแผนการ
ช่วยเหลือเฉพาะ

ประชุมชี้แจงเพื่อพิจารณาช่วยเหลืออย่างเหมาะสมกับ
ความต้องการของนักศึกษา

แจ้งผลให้นักศึกษาพิการ
นักศึกษา / อาจารย์ กรอก / ยื่นแบบฟอร์ม ขอรับบริการ (ล่วงหน้า 3 วัน)
* ด้านวิชาการ ได้แก่ สอนเสริม Note taker อ่านข้อสอบ
* ด้านสื่ออานวยความสะดวก เช่น เครื่องอัดเสียง แว่นขาย CCTV Tablet และอื่นๆ
เจ้าหน้าที่ ดาเนินการจัดบริการ
ตามที่นักศึกษาพิการแจ้งในแบบฟอร์มการขอรับบริการ
* ด้านสื่ออานวยความสะดวก เช่น เครื่องอัดเสียง แว่นขาย CCTV
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยTablet
วข้องทั้ง และอื่นติๆดต่อประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน
หน่วยงานภายใน หรือหน่วยงานภายนอก
- สกอ.
- กองพัฒนานักศึกษา
- หน่วยงานในคณะต่างๆ

- ชี้แจงข้อมูลและประวัติของนักศึกษาพิการ
- การช่วยเหลือทางวิชาการ
- การขอให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในชั้นเรียน
- การสอบของนักศึกษา
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บรรณานุกรม/หรือเอกสารอ้างอิง
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบแสดงความจานงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสาหรับนิสิต
นักศึกษาพิการ

แบบแสดงความจานงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสาหรับนิสิตนักศึกษาพิการ
ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘
(โปรดกรอกข้อความด้วยลายมือบรรจง)
ประวัติส่วนตัว
๑. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว
(ภาษาอังกฤษ)
๒. นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัย/สถาบัน
คณะ
สาขา
ชั้นปี
ปีการศึกษาที่เข้าศึกษา
เริ่มรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาฯตั้งแต่ภาคเรียนที่
ระดับการศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี จานวนปีของหลักสูตรที่ศึกษา
๓. เกิดวันที่
เดือน
พ.ศ
อายุ
๔. บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่
สัญชาติ
ศาสนา
๕. บัตรประจาตัวคนพิการ เลขที่
ประเภทความพิการ
วันออกบัตร
วันหมดอายุ
สถานที่ออกบัตร
๖. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
E-mail
๗. ภูมลิ าเนา
๘. บิดาชื่อ
อาชีพ
ที่อยู่ปัจจุบัน

นามสกุล

ปีการศึกษา
ปี
ปี

อายุ
รายได้เดือนละ

ปี
บาท

โทรศัพท์
๙. มารดาชื่อ
อาชีพ
ที่อยู่ปัจจุบัน

นามสกุล

อายุ
รายได้เดือนละ
โทรศัพท์

ปี
บาท

๑๐. ฐานะการสมรสของบิดามารดา
อยู่ด้วยกัน
มารดาถึงแก่กรรม
มารดาแต่งงานใหม่
๑๑. ผู้ปกครองชื่อ
เกี่ยวข้องเป็น
ที่อยู่ปัจจุบัน

หย่าร้าง
บิดาถึงแก่กรรม
บิดาแต่งงานใหม่
นามสกุล
อาชีพ

แยกกันอยู่
บิดาและมารดาถึงแก่กรรม
บิดาและมารดาแต่งงานใหม่
อายุ
รายได้เดือนละ

ปี
บาท

โทรศัพท์
๑๒. จานวนพี่น้องร่วมบิดามารดา
คน จานวนพี่น้องที่กาลังศึกษาอยู่
คน
๑๓. นิสิต/นักศึกษา ได้กู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือไม่
กู้ยืม เป็นเงินจานวน
บาท/ปี
ไม่ได้กู้ยืม เพราะ
ข้าพเจ้าได้แนบสาเนาบัตรประจาตัวคนพิการมาด้วย และขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)
(
วันที่

ผู้แสดงความจานง
)
เดือน

พ.ศ.

ภาคผนวก ข
แบบฟอร์มขอรับบริการ

แบบฟอร์มขอรับบริการ
งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (Disabillity Support Service : DSS)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วัน/เดือน/ปี.................................................
ชื่อ-นามสกุล.......................................................................................................................................
ชื่อเล่น.................................................................................................................................................
สาขาวิชา.................................................................คณะ....................................................................
เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ปีการศึกษา.................................................................
เกิดวันที่..........เดือน.............................พ.ศ. .............เชื้อชาติ.................สัญชาติ………….....................ศาสนา
...............................................................................................................................................

เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา......................................................................................................................
ประเภทความบกพร่อง.............................................ลักษณะความบกพร่อง.......................................
ขอรับบริการสนับสนุนจากฝ่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ดังนี้
1. ด้านบริการวิชาการ
............ บริการล่ามภาษามือ
............ บริการสอนเสริม
............ บริการอ่านข้อสอบ
............ บริการจดคาบรรยาย
............ อื่น ๆ ระบุ....................................................................................................
2. งานกิจการนักศึกษาพิการ และงานอาชีพ

............
............
............
............

บริการสอนอาชีพ
งานทุนการศึกษา
งานแนะแนว และบริการให้คาปรึกษา
อื่น ๆ ระบุ....................................................................................................
........................................................................................................

3. งานเทคโนโลยี สื่อ สิ่งอานวยความสะดวก
............ งานห้องอ่านหนังสือเสียง
............ บริการแปลงไฟล์PDF เป็น Microsoft word
............ บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับคนตาบอดหรือสายตาเลือนราง
............ บริการจัดทาเอกสารขยายขนาดตัวอักษร
............ บริการบันทึก และสาเนาเทปเสียงการเรียนการสอน
............ บริการจัดรูปแบบเอกสาร
............ บริการจัดทา PowerPoint โดยพิมพ์มาเรียบร้อยแล้ว
............ บริการอ่านหนังสือ อัดเสียง
............ บริการไม้เท้าขาว
............ บริการสเลท
............ บริการสไตลัส
............ อื่น ๆ ระบุ....................................................................................................
........................................................................................................
4. งานวิจัย
............ บริการสืบค้นงานวิจัย
............ บริการให้คาปรึกษาด้านงานวิจัย
............ อื่น ๆ ระบุ....................................................................................................
........................................................................................................
5. งานอักษรเบรลล์
............ งานแปล พิมพ์อักษรเบรลล์
............ บริการผลิตเอกสารเบรลล์
............ อื่น ๆ ระบุ....................................................................................................
........................................................................................................
รายละเอียดเพิ่มเติม
สถานที่ที่จะขอรับบริการ ( ) งาน DSS ( ) อื่นๆ ระบุ.....................................................................
วัน/เดือน/ปี ขอรับบริการ..........................................................เวลา.................................................
จานวนที่ขอรับบริการ ( ) บริการสิ่งของ จานวน ....... ชิ้น ( ) บริการอื่น ๆ จานวน............บริการ
รายละเอียดบริการที่ขอรับ ระบุ..........................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ..........
...........................................................................................................................................................
กาหนด ( ) คืน / ( ) สิ้นสุดการให้บริการ วัน/เดือน/ปี.......................................................

ลงชื่อ..........................................................................
(..............................…………..........................)
นักศึกษาพิการ
วัน/เดือน/ปีที่สมัคร…………………..............………....…
ผลการประชุมเพื่อพิจารณาการให้บริการ
( ) อนุมัติทุกรายการ
( ) อนุมัติบางรายการ
รายการที่อนุมัติ ได้แก่
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...........................................................................................
รายการที่ไม่อนุมัติ ได้แก่
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................
( ) ไม่อนุมัติทุกรายการ เนื่องจาก
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................
ลงชื่อ.................................................................
( นางสาวกัลยารัตน์ มาลาศรี )
นักวิชาการ ประจาศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
วัน/เดือน/ปี…………………………………
ลงชื่อ.................................................................
( ผศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ )
หัวหน้างานการศึกษาพิเศษ
วัน/เดือน/ปี…………………………………

ภาคผนวก ค
แบบฟอร์มผลการรับบริการของนักศึกษาพิการ

ผลการรับบริการของนักศึกษาพิการ
งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (Disabillity Support Service : DSS)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วัน/เดือน/ปี........................................
ชื่อ-นามสกุล..........................................................................................................................
ชื่อเล่น............................................................................................................................. ........
สาขาวิชา...............................................................................คณะ..........................................
เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ปีการศึกษา.....................................................
เกิดวันที่..........เดือน.............................พ.ศ. .............เชื้อชาติ.............สัญชาติ.......................
ศาสนา..................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา...........................................................................................................
ประเภทความบกพร่อง............................................ลักษณะความบกพร่อง.............................
นักศึกษาขอรับบริการสนับสนุนจากฝ่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ดังนี้
1. ด้านบริการวิชาการ
............บริการล่ามภาษามือ
............บริการสอนเสริม
............บริการอ่านข้อสอบ
............บริการจดคาบรรยาย
............อื่น ๆ ระบุ.........................................................................................
......................................................................................................................

2. งานกิจการนักศึกษาพิการ และงานอาชีพ
.......บริการสอนอาชีพ
........งานทุนการศึกษา
........งานแนะแนว และบริการให้คาปรึกษา
............อื่น ๆ ระบุ.........................................................................................
....................................................................................................................
3. งานเทคโนโลยี สื่อ สิ่งอานวยความสะดวก
.......งานห้องอ่านหนังสือเสียง
.......บริการแปลงไฟล์PDF เป็น Microsoft word
.......บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับคนตาบอดหรือสายตาเลือนราง
.......บริการจัดทาเอกสารขยายขนาดตัวอักษร
.......บริการบันทึก และสาเนาเทปเสียงการเรียนการสอน
.......บริการจัดรูปแบบเอกสาร
...... บริการจัดทา PowerPoint โดยพิมพ์มาเรียบร้อยแล้ว
.......บริการอ่านหนังสือ อัดเสียง
.......บริการไม้เท้าขาว
.......บริการสเลท
.......บริการสไตลัส
............อื่น ๆ ระบุ
4. งานวิจัย
…...บริการสืบค้นงานวิจัย
…...บริการให้คาปรึกษาด้านงานวิจัย
............อื่น ๆ ระบุ.........................................................................................
....................................................................................................................
5. งานอักษรเบรลล์
......งานแปล พิมพ์อักษรเบรลล์
......บริการผลิตเอกสารเบรลล์
............อื่น ๆ ระบุ.........................................................................................
....................................................................................................................

รายละเอียดเพิ่มเติม
สถานที่ที่จะขอรับบริการ ( ) งาน DSS ( ) อื่นๆ ระบุ..................................................
วัน/เดือน/ปี ขอรับบริการ..........................................................เวลา......................................
จานวนที่ขอรับบริการ ( ) บริการสิ่งของ จานวน ....... ชิ้น ( ) บริการอื่น ๆ
จานวน............บริการ
รายละเอียดบริการที่ขอรับ ระบุ
......................................................................................................................... .....................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................
กาหนด ( ) คืน / ( ) สิ้นสุดการให้บริการ วัน/เดือน/ปี
...............................................................................................................................................
ผลการรับบริการ
( ) ได้รับความพึงพอใจในการให้บริการ
( ) ไม่ได้รับความพึงพอใจในการให้บริการและควรปรับปรุงการให้บริการ
อื่น ๆ ระบุ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................
ลงชื่อ..........................................................................
(.......................................…………..........................)
นักศึกษาพิการ
วัน/เดือน/ปีที่สมัคร……………………………………………
ลงชื่อ...............................................................
(นางสาวกัลยารัตน์ มาลาศรี)
นักวิชาการ ประจาศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
วัน/เดือน/ปี…………………………………................
ลงชื่อ.................................................................
( ผศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ )
หัวหน้างานการศึกษาพิเศษ
วัน/เดือน/ปี…………………………………

ภาคผนวก ง
ข้อมูลประวัติ

ข้อมูลประวัตินักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ (พิการ)
งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
1. ข้อมูลด้านส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล..........................................................................................................................
ชื่อเล่น.....................................................................................................................................
สาขาวิชา...............................................................................คณะ..........................................
เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ปีการศึกษา.....................................................
เกิดวันที่..........เดือน..................พ.ศ. .............เชื้อชาติ.............สัญชาติ............ศาสนา.............
เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา............................................................................................................
บิดาชื่อ………………………………...นามสกุล……………………………………………………
มารดาชื่อชื่อ…………………………...นามสกุล……...……………………………………………
ผู้ปกครองชื่อ…………………………..นามสกุล……...……………………………………………
เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง.........................................................................................................
ที่อยู่ตามภูมิลาเนา..................................................................................................................
..............................................................................................................................................
โทรศัพท์..................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................................
..............................................................................................................................................
โทรศัพท์..................................................................................................................................
การจดทะเบียนคนพิการ  ไม่จด  ยังไม่จด  จดแล้ว
ทะเบียนเลขที่..........................................................................................................................
ประเภทความบกพร่อง.........................................ลักษณะความบกพร่อง................................
ปัจจุบันพักอยู่กับ  บิดาและมารดา  บิดา
 มารดา
 อื่นๆ
(ระบุ)......................................................................................................................................
ลักษณะของที่อยู่  บ้านส่วนตัว  บ้านเช่า  หอพัก  ห้องเช่า
 อื่นๆ (ระบุ).......................................................................................................................

รูปถ่าย

นักศึกษาเดินทางมามหาวิทยาลัยโดย  รถประจาทาง  เดิน  อื่นๆ(ระบุ).................................
ใช้ระยะเวลาเดินทาง...............นาที
นักศึกษาได้รับค่าใช้จ่ายจาก......................เป็นเงิน......................บาท/วัน, เดือน  อื่นๆ
(ระบุ)......................................................................................................................................
 ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ...........บาท/วัน  ค่าอาหารเช้า-กลางวัน............บาท/วัน
 อื่นๆ.......................................................................................................................... .....
เพื่อนในมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาสนิทมากที่สุด
ชื่อ-นามสกุล.......................................................................................................................เป็นนักศึกษา
สาขาวิชา....................................คณะ..............................................................
เบอร์โทรศัพท์.......................................................................................................................
เพื่อนที่อยู่ใกล้เคียงหรือรู้จักบ้านของนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล................................................
เป็นนักศึกษาสาขาวิชา.................................................คณะ.................................................เบอร์โทรศัพท์
.......................................................................................................................
2. ข้อมูลด้านครอบครัว
ผู้ทาหน้าที่เป็นผู้ปกครอง คือ  บิดา  มารดา  ผู้อื่นซึ่งเกี่ยวข้องกันเป็น..................
ที่อยู่ผู้ปกครอง...............................................................................โทรศัพท์............................
ปัจจุบันบิดามารดา  อยู่ด้วยกัน  หย่าร้าง แยกกันอยู่เพราะ..................................
 บิดาถึงแก่กรรม  มารดาถึงแก่กรรม  อื่นๆ ระบุ.............................................
ภาระหนี้สินของครอบครัว
 มี
 ไม่มี
ครอบครัวของนักศึกษามีสมาชิกทั้งหมด.............คน ประกอบด้วย.........................................
นักศึกษามีพี่น้องร่วมบิดาเดียวกัน................คน ต่างบิดา.....................คน ต่างมารดา.........คน
โดยมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันเรียงลาดับดังนี้ (รวมตัวนักศึกษาด้วย)
อา
อาชีพ/
รายได้/ สถานศึกษา
ชื่อ -นามสกุล
ยุ การศึกษา
ตาแหน่ง
เดือน
หรือที่ทางาน สถานภาพ
(ปี)

3. ข้อมูลด้านการศึกษา
3.1 ระดับผลการเรียน
ในปีการศึกษาที่ 1 /………………………..
ภาคเรียนที่ 1…………………..….ภาคเรียนที่ 2………………….……...
ในปีการศึกษาที่ 2 /………………………..
ภาคเรียนที่ 1…………………..….ภาคเรียนที่ 2………………….……...
ในปีการศึกษาที่ 3 /………………………..
ภาคเรียนที่ 1…………………..….ภาคเรียนที่ 2………………….……...

ในปีการศึกษาที่ 4 /………………………..
ภาคเรียนที่ 1…………………..….ภาคเรียนที่ 2………………….……...
ในปีการศึกษาที่ 5 /……………………….. (เฉพาะหลักสูตร 5 ปี)
ภาคเรียนที่ 1…………………..….ภาคเรียนที่ 2………………….……...
3.2 เจตคติต่อวิชาเรียน
วิชาที่ชอบเรียน
1)............................................................................... 2)......................................................................
3).............................................................................. 4)......................................... .............................
วิชาที่ไม่ถนัด
1)............................................................................... 2)......................................... .............................
3).............................................................................. 4)......................................................................
วิชาที่เรียนได้ดี
1)............................................................................... 2)......................................... .............................
3).............................................................................. 4)......................................... .............................
3.3 ความสามารถอื่นๆ
ความสามารถที่มี
1)............................................................................... 2)......................................................................
3).............................................................................. 4)......................................... .............................
ผลงานดีเด่น
1)............................................................................... 2)......................................... .............................
3).............................................................................. 4)......................................................................
3.4 รางวัล / ทุนการศึกษา
ปีการศึกษา

รางวัล

ทุนการศึกษา

3.5 ข้อมูลด้านการศึกษา
 ไม่เคยได้รับการศึกษา / บริการทางการศึกษา
 เคยได้รับการศึกษา / บริการทางการศึกษา (ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา)
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ .............................................................................
ระดับ ...............................................................พ.ศ. ...................................
 โรงเรียนเฉพาะความพิการ......................................................................
ระดับ ...............................................................พ.ศ. ....................................
 โรงเรียนเรียนร่วม..................................................................................
ระดับ ...............................……………………………….พ.ศ. …………………...................
 การศึกษาด้านอาชีพ...............................................................................
ระดับ ...............................................................พ.ศ. ....................................
 การศึกษานอกระบบ..............................................................................
ระดับ ................................................................พ.ศ. ...................................
 การศึกษาตามอัธยาศัย..........................................................................
ระดับ .................................................................พ.ศ. ..................................
 อื่น ๆ......................................................................................................
ระดับ ..................................................................พ.ศ. .................................
 เคยได้รับการศึกษา / บริการทางการศึกษา (ระดับชั้นประถมศึกษา)
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ .............................................................................
ระดับ .............................................................พ.ศ. ......................................
 โรงเรียนเฉพาะความพิการ......................................................................
ระดับ .............................................................พ.ศ. ......................................
 โรงเรียนเรียนร่วม...................................................................................
ระดับ ..........................………………………………….พ.ศ. ………………….....................
 การศึกษาด้านอาชีพ..............................................................................
ระดับ ......................................................... พ.ศ. .........................................
 การศึกษานอกระบบ..............................................................................
ระดับ .............................................................พ.ศ. ......................................
 การศึกษาตามอัธยาศัย..........................................................................
ระดับ ............................................................พ.ศ. .......................................
 อื่น ๆ ....................................................................................................
ระดับ ............................................................พ.ศ. .......................................
 เคยได้รับการศึกษา / บริการทางการศึกษา (ระดับชั้นมัธยมศึกษา)
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ .............................................................................
ระดับ .............................................................พ.ศ. ......................................
 โรงเรียนเฉพาะความพิการ......................................................................
ระดับ .............................................................พ.ศ. ......................................

 โรงเรียนเรียนร่วม...................................................................................
ระดับ ..........................………………………………….พ.ศ. ………………….....................
 การศึกษาด้านอาชีพ..............................................................................
ระดับ ......................................................... พ.ศ. .........................................
 การศึกษานอกระบบ.............................................................................
ระดับ .............................................................พ.ศ. ......................................
 การศึกษาตามอัธยาศัย..........................................................................
ระดับ ............................................................พ.ศ. .......................................
 อื่น ๆ ...................................................................................................
ระดับ ............................................................พ.ศ. .......................................
4. ข้อมูลด้านสุขภาพ
นักศึกษามีเลือดหมู่..................มีตาหนิที่เห็นชัดเจนคือ................................สีผิว.....................
โรคประจาตัวที่เป็น....................................วิธีแก้ไขเมื่อเกิดอาการคือ......................................
โรคภูมิแพ้ที่เป็นคือ........................แพ้ยา.............................ยาที่ใช้ประจา..............................
นักศึกษามีสายตา
 ปกติ
 สายตาสั้น  สายตาเอียง
 อื่นๆ ระบุ.................................................................................
นักศึกษาสวมแว่นตา  ใช่
 ไม่ใช่
นักศึกษาเคยป่วยหนักหรือเคยประสบอุบัติเหตุขั้นร้ายแรงถึงขั้นเข้าโรงพยาบาล
ดังนี้.........................................................................................เมื่อ พ.ศ. ..............................
ลงชื่อ..........................................................................
(...................................…………..........................)
นักศึกษา
วัน/เดือน/ปีที่สมัคร……………………………………………
ลงชื่อ.................................................................
(นางสาวกัลยารัตน์ มาลาศรี)
นักวิชาการ ประจาศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
วัน/เดือน/ปี…………………………………
ลงชื่อ................................................................................................
( ผศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ )
หัวหน้างานการศึกษาพิเศษ
วัน/เดือน/ปี…………………………………

ภาคผนวก จ
ข้อมูลทางการศึกษา

ข้อมูลทางด้านประวัติทางด้านการศึกษา
คาชี้แจง
ข้อมูลทางด้านประวัติทางด้านการศึกษาฉบับนี้เป็นข้อมูลทางการศึกษาของนักศึกษาที่มีความต้องการ
พิเศษ (พิการ) เป็นรายบุคคลตลอดระยะเวลาการศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ซึ่งข้อมูลฉบับนี้
จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการทางการเรียนของ ผู้เรียน อันจะทาให้ทราบถึงจุดเด่น จุดด้อย
ของผู้เรียนในรายวิชาต่าง ๆ อันจะนาไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหา และการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ (พิการ) ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสาหรับนักศึกษาพิการ
ในระดับอุดมศึกษาของ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อนักศึกษา ……………………………………..…… นามสกุล …………….….………..…………. ชื่อเล่น………….…..
โปรแกรมวิชา ……………………………………..…….…….. คณะ…………………………………….……………..……….
รหัสประจาตัวนักศึกษา………………..…………………….….. ระดับ……………………………………………………….
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน………………….……………………………………………….……………………………….
วัน/เดือน/ปีเกิด …………………………………………………………………………………………….
ประเภทความพิการ ………………………………………………………………………..……………..
ลักษณะความพิการ ……………………………………………………………………………………….
เบอร์โทรศัพท์ ………………….……………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………….……………………
(……………….………………..………………..)
นักศึกษาผู้เข้ารับบริการ
ลงวันที…่ ……..…………….…………………….

ข้อมูลทางการศึกษา
รายวิชาที่ศึกษาในปีการศึกษาที่ ชั้นปี …………………………
ภาคเรียนที่ …………. / 25………….
รายวิชาที่
ศึกษา………………………………………………..……………………………....................…………………………………………
รหัสวิชา………………………………………………….………………..หน่วยกิต
...................………………………………………………..
อาจารย์ผู้สอน............................................................................................................................. ............
ความสามารถในการเรียนรู้ในรายวิชานี้
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……..………………………………………………………………………………………………………..…….…..………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………..………………………………………………
………………....................................
จุดด้อย/ข้อบกพร่องในการเรียนวิชานี้
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……..………………………………………………………………………………………………………..…….…..………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………..………………………………………………
………………....................................
แนวทางการให้ความช่วยเหลือในการเรียนวิชานี้
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……..………………………………………………………………………………………………………..…….…..………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………..………………………………………………
………………....................................
ระดับผลการเรียนรายวิชาดังกล่าวข้างต้น ……………………………..…………..
ระดับผลการเรียนรวมภาคเรียนที่ …….. / 25………….
เกรดเฉลี่ย …………..…………..
ลงชื่อ.................................................................
ลงชื่อ.............................................................
(นางสาวกัลยารัตน์ มาลาศรี)
(ผศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์)
นักวิชาการประจาศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
หัวหน้างานการศึกษาพิเศษ
วัน/เดือน/ปี…………………………………............
วัน/เดือน/ปี…………………….............……………

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – ชื่อสกุล
วันเดือนปีเกิด
สถานที่เกิด
ที่อยู่
สถานที่ทางาน
ประวัติการศึกษา

นางสาวกัลยารัตน์ มาลาศรี
23 กันยายน 2530
บ้านเลขที่ 96 หมู่ 10 ตาบลวังชะโอน อาเภอบึงสามัคคี จังหวัดกาแพงเพชร
บ้านเลขที่ 96 หมู่ 10 ตาบลวังชะโอน อาเภอบึงสามัคคี จังหวัดกาแพงเพชร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
69 หมู่ที่ 1 ตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร 62000
ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

