
 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการด าเนินงาน 

ศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ 

DISABILITY SUPPORT SERVICES CENTER 

ส านักกิจการนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค ำน ำ 

  สรุปผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์สนับสนุนนักศึกษำพิกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ สนับสนุน

นักศึกษำพิกำรได้ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษำผู้พิกำร ตระหนักถึงควำมส ำคัญของสิทธิและ

ควำมเท่ำเทียมของนักศึกษำพิกำร ที่ได้รับโอกำสในกำรศึกษำต่อระดับมหำวิทยำลัย และค ำนึงถึงกำรพัฒนำให้

นักศึกษำพิกำรมีคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และเป็นบุคคลที่มีคุณภำพเช่นเดียวกับนักศึกษำในรั้ว

มหำวิทยำลัยเดียวกัน เพื่อตอบสนองกฎหมำยและนโยบำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำพิกำรเรียนร่มใน

ระดับอุดมศึกษำตำมประกำศของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ สกอ.เดิม) นั้น 

  ผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์สนับสนุนนักศึกษำพิกำร(DSS) เกิดขึ้นจำกควำมร่วมมือของหน่วยงำน 

ฝ่ำยต่ำงๆทั้งผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำและหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้อง ศูนย์สนับสนุนนักศึกษำ

พิกำร (DSS Center) มีภำรกิจในกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนำศักยภำพนักศึกษำผู้มีควำมพิกำร ควบคู่กับ

กำรเรียนกำรสอน หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำกิจกรรมต่ำงๆที่จดขึ้นจะส่งผลดีต่อตัวนักศึกษำ ตำมวัตถุประสงค์ของ

มหำวิทยำลัยต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS Center) 

 ศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ หรือเรียกสั้นๆ ว่า DSS มาจากค าภาษาอังกฤษว่า Disability Support 

Services คือ งานบริการสนับสนุนทางการศึกษา ที่ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความพิการสามารถเข้าถึงระบบการ

เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้เท่าเทียมกับนักศึกษาปกติ โดยลดอุปสรรคซึ่งจ ากัดโอกาสของนักศึกษาพิการ 

และจัดหาบริการสนับสนุนเพ่ือช่วยให้นักศึกษาพิการสามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้ ซึ่งบริการบริการที่

จัดให้นั้นจะพิจารณาจากลักษณะเฉพาะของแต่ละความพิการและความจ าเป็นของนักศึกษา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยส านักกิจการนักศึกษา ได้จัดตั้งให้มีศูนย์ช่วยเหลือและ

สนับสนุนนักศึกษาพิการภายในมหาวิทยาลัย มีภารกิจในการดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการด้านการ

เรียนการสอน ให้การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนเพ่ือค้นคว้าหาความรู้ส าหรับการเรียนการสอน ให้ค าปรึกษา 

รับฟังปัญหา ประสานงานหาแนวทางแก้ไข ประสานงานด้านทุนการศึกษาละสิทธิประโยชน์ส าหรับนักศึกษาพิการ

ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัย รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาพิการด้านต่างๆ  

 ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีนักศึกษาพิการในความดูแลของศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ จ านวน ๑๘ คน 

โดย แบ่งเป็นประเภทดังนี้ 

๑. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาขาวิชา ประเภทความพิการ จ านวน/คน รวม/คน 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ๒  
๕ คณิตศาสตร์ บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ๑ 

ชีววิทยา บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ๑ 

แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย บกพร่องทางการได้ยิน ๑ 

 

๒. คณะมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สาขาวิชา ประเภทความพิการ จ านวน/คน รวม/คน 

ภาษาอังกฤษ บุคคลออทิสติก ๑  
 

๗ 
นาฏยศิลป์ บกพร่องทางการเห็น ๑ 

ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ บกพร่องทางการได้ยิน ๑ 

ภาษาจีน บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ๑ 

รัฐประศาสนศาสตร์ 
บกพร่องทางการเห็น ๑ 

บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ๒ 

 

 



 

๓. คณะวิทยาการจัดการ 

สาขาวิชา ประเภทความพิการ จ านวน/คน รวม/คน 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
บุคคลออทิสติก ๑  

๓ บกพร่องทางการได้ยิน ๑ 

ภาพยนต์และดิจิทัลมีเดีย บกพร่องทางการได้ยิน ๑ 

 

๔. คณะครุศาสตร์ 

สาขาวิชา ประเภทความพิการ จ านวน/คน รวม/คน 

การประถมศึกษา บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ๑  
๓ ดนตรีตะวันตก บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ๑ 

คอมพิวเตอร์ศึกษา บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS Centre) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง  

สถานที่ด าเนินการ 
 ศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS CENTER) 
วันที่ในการจัดท าโครงการ 

วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๒  
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ๕.๑  เพ่ือเป็นกำรสำนสัมพันธ์ของนักศึกษำพิกำร 
  ๕.๒  เพ่ือให้นักศึกษำพิกำรมีควำมอบอุ่นและประทับใจ อันน ำไปสู่ควำมสำมัคคีและควำมสัมพันธ์อันดี
ระหว่ำงรุ่นพ่ีรุ่นน้อง 
กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคคลภายในมหาวิทยาลัย     จ านวน  ๖๐  คน ประกอบด้วย  
       คณำจำรย์และบุคลำกร    จ ำนวน ….๒๐.... คน 
          คณะด ำเนินงำนและนักศึกษำช่วยงำน  จ ำนวน …..๒๐..… คน 
          นักศึกษำที่เข้ำร่วมกิจกรรม   จ ำนวน ....๒๐..... คน 
ตัวช้ีวัดโครงการและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
กลุ่มเป้ำหมำยผู้บริหำร อำจำรย์ และบุคคลำกร ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ไม่ต่ ำกว่ำ ๘๐ % 
กลุ่มเป้ำหมำย นักศึกษำพิกำร ไม่ต่ ำกว่ำ ๘๐ % 
ควำมพึงพอในโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำ ระดับมำกถึงมำกที่สุด 

งบประมาณ 
 งบประมาณเงินกิจกรรมนักศึกษา (กศพ.). จ านวน ๑๔,๔๐๐ บาท 
 งบประมำณท่ีขออนุมัติ    ๑๔,๔๐๐ บำท 
 งบประมำณท่ีใช้จริง  ๑๔,๔๐๐ บำท 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

๑. วัตถุประสงค์  (  ) บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำรทุกประกำร  
(     ) ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เพรำะ ....................................................  

๒. เป้ำหมำย  (  ) บรรลุตำมแผนด ำเนินงำนที่ก ำหนดไว้ ร้อยละ ๘๐ 
(      ) ไม่บรรลุตำมแผนที่ก ำหนดไว้ เพรำะ ....................................... 

๓. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ค่าเฉลี่ย ๔.๕๔ 
องค์ความรู้ที่ได้ 
 นักศึกษำพิกำรมีควำมอบอุ่นและประทับใจ อันน ำไปสู่ควำมสำมัคคีและควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงรุ่นพ่ีรุ่น
น้อง            
            

ปัญหา/อุปสรรค 
. -           
             



 

ภาพกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง 

 

      

 

      

      

      

 



 

สรุปผลโครงการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานด้านจัดการศึกษา 

ส าหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา 

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

รายชื่อผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
 ๑. นำงสำวจำรุรินทร์   ภู่ระย้ำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรเรียนรู้ประสบกำรณ์กับชุมชน 
 ๒. นำยวินิจ   มูลวิชำ   ผู้ทรงคุณวุฒิ   
 ๓. นำงพรณี   ไชยลำภ    นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
 ๔. นำงอินทิรำ   วงษ์นิกร   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
 ๕. นำงสำวจันทร์ศิริ แก้วมณี  มูลนิธิธรรมิกชนเพ่ือคนตำบอดฯ 
 ๖. นำงอภิญญำ   พ่อบ ำรุง  เจ้ำหน้ำที่โครงกำร 
 ๗. นำงสำวพิมประภำ โลนันท์  เจ้ำหน้ำที่โครงกำร 

รายช่ือผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 ๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ   อธิกำรบดี 
 ๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลิต วณิชยำนันต์ รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 
 ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำยัณ พุทธลำ   ผู้ช่วยรองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 
 ๔. อำจำรย์วิเชียร ทุวิลำ    รองคณะบดีคณะครุศำสตร์ 
 ๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วุทธิเมธว์ เกื้อกอบ  รองคณะบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 ๖. อำจำรย์วรศิริ ผลเจริญ    รองคณะบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
 ๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ จรัญ ประจันบำล  รองคณะบดีคระวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 ๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ธีรถวัลย์ ปำนกลำง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 
 ๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เชิดศิริ นิลผำย  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 
 ๑๐. นำงสำวภูษณิศำ เนตรสำคร   เจ้ำหน้ำที่ศูนย์สนับสนุนนักศึกษำพิกำร 
 ๑๑. นำงสำวธรณ์ธันย์ จิระเกียรติกุล  นักศึกษำพิกำร 
 ๑๒. นำงสำวจิตโสภำ นิธิประเสริฐ   นักศึกษำพิกำร 
 ๑๓. นำยกฤติพงษ์ บุญยทวีเกียรติ   นักศึกษำพิกำร 
 ๑๔. นำยสุรชำติ สิทธิศรชัย   นักศึกษำพิกำร 
 ๑๕. นำงสำวลินิน โอชวิทูรพจน์   นักศึกษำพิกำร 
 ๑๖. นำงสำวศศิวิมล แดนดี   นักศึกษำพิกำร 
 ๑๗. นำยกรธัช สร้อยยำ    นักศึกษำพิกำร 
 ๑๘. นำยวรเมธ ผลอินทร์    นักศึกษำฝึกงำน 
 ๑๙. นำยธนวัฒน์ มั่นบุญสม   นักศึกษำฝึกงำน 
 ๒๐. นำงสำวยลดำ พำนิชนอก   นักศึกษำฝึกงำน 
 ๒๑. นำงสำวจรรยำ ศรีมำ    นักศึกษำฝึกงำน 
 

 



 
๑.จ านวนนักศึกษาพิการ 
 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ มีนักศึกษำพิกำรศึกษำอยู่ในระดับอุดมศึกษำ จ ำนวน ๑๘ คน ประกอบด้วย 
 

ประเภทความพิการ 
เพศ 

รวม 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

ทางการเคลื่อนไหว/ทางร่างกาย ๖ ๓ ๙ 

ทางการเห็น ๑ ๒ ๓ 

ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ๒ ๒ ๔ 

ออทิสติก ๒ - 2 

          รวม ๑๑ ๗ ๑8 

 

    จ าแนกตามคณะที่ศึกษา ดังนี้ 
  - คณะครุศำสตร์ ๓ คน     - คณะมนุษยศำสตร์ ๘ คน 
  - คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ๔ คน  - คณะวิทยำกำรจัดกำร ๓ คน 

จ าแนกตามชั้นปี 
- ชั้นปีที่ 1  จ านวน 3 คน  - ชั้นปีที่ ๒  จ านวน ๕ คน 
- ชั้นปีที่ ๓  จ านวน ๖ คน  - ชั้นปีที่ ๔  จ านวน ๒ คน 
- ชั้นปีที่ ๕  จ านวน ๒ คน 

 

๒. นโยบายการรับนักศึกษาพิการ 

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ออกประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรรับนักศึกษำพิกำรเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ มีมติสภำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในครำวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
รับทรำบและให้ใช้ส ำหรับรับนักศึกษำพิกำรเข้ำศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ และได้จัดท ำแผนประมำณกำร
จ ำนวนเงินและจ ำนวนนักศึกษำท่ีจะขอรับกำรอุดหนุนทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๒ โดยมีนักศึกษำที่คำดว่ำจะ
รับเข้ำใหม่ จ ำนวน ๑๕ คน  
 

๓. การจัดบริการ สภาพแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยท่ีเอื้อต่อคนพิการ 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้จัดตั้งศูนย์สนับสนุนนักศึกษำพิกำร (DSS Center) ซึ่งมี
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนร่วมกับภำควิชำจิตวิทยำ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ    
โดยจัดตั้งในชื่อ ศูนย์สนับสนุนนักศึกษำพิกำร (DSS Center) โดยให้บริกำรนักศึกษำพิกำร ดังนี้ 
 - ด้ำนกำรเรียน อำทิ ผลิตสื่อ/จัดท ำหนังสืออักษรเบรลล์ อ่ำนหนังสือสอบ ติดต่อประสำนงำนกับ
อำจำรย์ผู้สอน กำรลงทะเบียนเรียน และกำรจัดหำทุนกำรศึกษำแก่นักศึกษำที่ประสงค์ขอรับทุน ฯลฯ  



 - กำรจัดบริกำรให้มีอุปกรณ์ สื่อ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับนักศึกษำพิกำร เช่น โปรแกรมกำรอ่ำน
ภำษำอังกฤษ (JAWS) ภำษำไทย (ตำทิพย์) เครื่องขยำยตัวอักษร เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ Notebook ฯลฯ 
 - ให้ยืมเครื่องมือ/อุปกรณ์สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกไปใช้ทั้งในห้องเรียนและชีวิตประจ ำวัน เช่น เทปบันทึกเสียง   
 - ประสำนงำนกับสถำนประกอบกำรในกำรส่งนักศึกษำพิกำรฝึกงำน และติดตำมผลกำรท ำงำนของบัณฑิตพิกำร 
 - กำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ในด้ำนต่ำงๆ ที่จ ำเป็นกับนักศึกษำ   
 
 

๔. บุคลากรทีดู่แลนักศึกษาพิการ 
ศูนย์ช่วยเหลือนักศึกษำพิกำร (DSS Center) มีบุคลำกรดูแลรับผิดชอบและประสำนงำนในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 
๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เชิดศิริ นิลผ่ำย  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 
๒. นำงสำวภูษณิศำ  เนตรสำคร  เจ้ำหน้ำที่ศูนย์สนับสนุนนักศึกษำพิกำร 
๓. นักศึกษำฝึกงำน ๔ คน 
๔. นักศึกษำช่วยงำน ๑ - ๒ คน   

๕. ความต้องการของนักศึกษา 
 ๑. นักศึกษำพิกำรต้องกำร Buddy ช่วยเรียน ช่วยใช้ชีวิตประจ ำวัน 
 ๒. นักศึกษำพิกำรที่ศึกษำในสำขำวิชำดนตรี อ่ำนโน๊ตดนตรีที่มีจ ำนวนเยอะๆไม่ได้ 
 ๓. เพ่ือนนักศึกษำไม่เข้ำใจว่ำนักศึกษำพิกำรมีอุปสรรค(ท ำกิจกรรมไม่ได้บำงกิจกรรม)ในกำรเรียนหรือท ำ
กิจกรรมในรำยวิชำพลศึกษำไม่ได้ 
 ๔. กำรขยำยเอกสำร/กำรใช้เครื่อง CCTV อ่ำน/กำรขยำยเวลำสอบ 
 ๕. ปัญหำด้ำนกำรเดินทำงของนักศึกษำพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหว มีอำกำรเหนื่อยง่ำย จึงอยำกให้มีรถ
รับ-ส่งไปที่ตึกเรียน  

๖. ปัญหาและอุปสรรค 

๑. นักศึกษาพิการมีปัญหาเรื่องการปรับตัวในการเข้ากับสังคม ซึ่งจะส่งผลกับการด ารงชีวิตอิสระในมหาวิทยาลัย 

๒. มหำวิทยำลัยยังขำดบุคลำกรสำยงำนเฉพำะที่จะเข้ำมำดูแลนักศึกษำพิกำรโดยตรง 

การรับทราบหลักสูตร/ตรวจประเมินมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 ผลกำรตรวจประเมินมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำในหลักสูตรและสำขำวิชำที่นักศึกษำพิกำรเรียน 

-ผ่ำน- 
 กำรรับทรำบหลักสูตรของส ำนักงำนฯ ในคณะ/สำขำวิชำที่นักศึกษำพิกำรเรียน 

-ส ำนักงำนฯ รับทรำบทุกหลักสูตร- 

ข้อเสนอแนะของคณะตรวจเยี่ยมฯ 
 ๑. ก่อนเปิดภำคกำรศึกษำในทุกๆ ปี มหำวิทยำลัยต้องด ำเนินกำรออกประกำศเพ่ือรับนักศึกษำพิกำรเข้ำ
ศึกษำต่อ โดยให้สภำสถำบันอุดมศึกษำพิจำรณำและออกข้อก ำหนด นโยบำย หลักเกณฑ์และวิธีกำรรับนิสิตนักศึกษำ
พิกำร เพ่ือให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำรเรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์ 
อัตรำ และรำยกำรที่ให้กำรอุดหนุนทำงกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำรในระดับอุดมศึกษำ 
 ๒. ให้มหำวิทยำลัยยกเว้นกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนเรียนจำกนักศึกษำพิกำรโดยตรง  เพ่ือ
มิให้เป็นกำรขัดกับพระรำชบัญญัติกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร พ.ศ.๒๕๕๑ มำตรำ ๕ (๑) และค่ำใช้จ่ำย              



ที่เรียกเก็บต้องเท่ำกันกับจ ำนวนที่เรียกเก็บจำกนักศึกษำทั่วไป และด ำเนินกำรขอรับกำรอุดหนุนมำยังส ำนักงำนฯ 
ภำยในระยะเวลำที่ส ำนักงำนก ำหนด หำกมหำวิทยำลัยเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยจำกนักศึกษำพิกำรแล้วไม่ได้ด ำเนินกำร
ขอรับกำรสนับสนุนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด มหำวิทยำลัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น ส ำนักงำนฯ     
จะให้กำรสนับสนุนย้อนหลังเพียงหนึ่งภำคกำรศึกษำเท่ำนั้น 
 ๓. เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรกำรอ ำนวยควำมสะดวกและลดภำระแก่ประชำชน (กำรไม่เรียกส ำเนำเอกสำร    
ที่รำชรำชกำรออกให้) ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป กำรขอรับกำรสนับสนุนเงินอุดหนุนให้ยกเลิกกำรเรียกเก็บ
ส ำเนำบัตรประจ ำตัวคนพิกำรจำกนักศึกษำพิกำร แต่ให้มหำวิทยำลัยเป็นผู้ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลคนพิกำรผ่ำนเว็บ
ไซส์ของกรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร และด ำเนินกำรพิมพ์ข้อมูลดังกล่ำวพร้อมรับรองเอกสำร 
เพ่ือใช้แนบประกอบกำรขอรับกำรสนับสนุนแทน 
 ๔. นักศึกษำพิกำรที่จะขอรับกำรสนับสนุนเงินอุดหนุนจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

- มีบัตรประจ ำตัวคนพิกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 
- เข้ำศึกษำในหลักสูตรที่ไม่สูงกว่ำระดับปริญญำตรี 
- นักศึกษำพิกำรต้องไม่เคยส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำตรีมำก่อน 
- นักศึกษำพิกำรย้ำยสำขำวิชำหรือสถำบันอุดมศึกษำไม่เกิน ๒ ครั้ง 
- นักศึกษำพิกำรที่เข้ำศึกษำในระดับปริญญำตรีพร้อมกันตั้งแต่ ๒ สถำบันอุดศึกษำขึ้นไป จะได้รับ

สนับสนุนเงินอุดหนุนในสถำบันที่ยื่นขอรับกำรสนับสนุนเงินอุดหนุนต่อส ำนักงำนฯ ก่อนเพียงแห่งเดียว  ทั้งนี้
มหำวิทยำลัยจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของนักศึกษำพิกำรทุกคนที่จะขอรับกำรสนับสนุนเงิน
อุดหนุน 
 ๕. มหาวิทยาลัยควรค านึงถึงการจัดบริการให้นักศึกษาพิการอย่างสมเหตุสมผล รวมถึงความต้องการ
จ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลของนักศึกษาพิการ โดยเน้นให้นักศึกษาพิการสามารถด ารงชีวิตอิสระในสังคมได้ 
 ๖. กำรสร้ำง/ปรับปรุงสถำนที่ ลิฟท์ ทำงลำดอำคำรใหม่และอำคำรเก่ำส ำหรับนักศึกษำพิกำร อำจใช้
งบประมำณเหลือจ่ำยของมหำวิทยำลัยฯ ตำมหนังสือส ำนักงบประมำณที่ นร ๐๔๑๐/ว๔๗ ลงวันที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๒ 
 ๗. มหำวิทยำลัยควรมีกำรเตรียมควำมพร้อมในระยะเปลี่ยนผ่ำนของนักศึกษำพิกำรจำกระดับมัธยมศึกษำสู่
ระดับอุดมศึกษำ โดยกำรแนวแนวและสร้ำงเครือยข่ำยควำมร่วมมือกับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำในพ้ืนที่ 
 ๘. ในปัจจุบันรัฐบำลได้ให้ควำมส ำคัญกับคนพิกำรเป็นอย่ำงยิ่ง หำกหน่วยงำนรัฐที่มีกำรให้ควำมช่วยเหลือและ
ดูแลคนพิกำร สำมำรถเขียนโครงกำรเพ่ือขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณในด้ำนต่ำงๆ จำกส ำนักงบประมำณ          
ได้โดยตรง 
 ๙. ส านักงานฯ ได้จัดส่งหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๘/ว ๓๕๕ เรื่อง การก าหนดมาตรฐานต าแหน่งสายงานวิชา
การศึกษาพิเศษ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานศูนย์บริการนักศึกษาพิการมีเส้นทางความก้าวหน้าและเติบโตในสายอาชีพ 
(Career  Path) ที่ชัดเจน ซึ่งจะสามารถพัฒนาไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นได้ในอนาคต   
 ๑๐. หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนที่มีกำรจ้ำงงำนบุคลำกร ๑๐๐ คน ต้องรับคนพิกำรเข้ำท ำงำน ๑ คน 
(๑๐๐:๑) มหำวิทยำลัยอำจจ้ำงนักศึกษำพิกำรที่ส ำเร็จกำรศึกษำและมีศักยภำพสูงเข้ำท ำงำน แต่ถ้ำหำกไม่มีกำร
จ้ำงงำนก็สำมำรถปฏิบัติตำมมำตรำ ๓๕ เรื่อง กำรให้สัมปทำน กำรจัดสถำนที่จ ำหน่ำยสินค้ำหรือบริกำร กำรจัด
จ้ำงเหมำช่วงงำนหรือจ้ำงเหมำบริกำรโดยวิธีกรณีพิเศษ กำรฝึกงำนหรือจัด ให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก ล่ำมภำษำมือ หรือให้ควำมช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิกำรหรือผู้ดูแลคนพิกำร เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบ
คณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๕๘ 



 ๑๑. การจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาพิการต้องไม่ลดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนเพ่ือช่วย
นักศึกษาพิการแต่ต้องช่วยเหลือเพ่ือให้นักศึกษาพิการสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้เหมือนนักศึกษาทั่วไป
ตามความสามารถของนักศึกษาพิการเอง เช่น การจัดสอบ เป็นต้น 
 ๑๒. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มีการพัฒนานวัตกรรมสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับคนพิการที่หลากหลาย ส าหรับคนพิการหลากหลายประเภท ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกให้
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น มหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้โดยตรง เพ่ือขอรับบริการ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาพบรรยกาศ 

การตรวจเยี่ยมจากคณะการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานด้านจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
ในระดับอุดมศึกษา 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
ภาพบรรยกาศ 

การตรวจเยี่ยมจากคณะการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานด้านจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
ในระดับอุดมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



 
ภาพบรรยกาศ 

การตรวจเยี่ยมจากคณะการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานด้านจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
ในระดับอุดมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



 
ภาพบรรยกาศ 

การตรวจเยี่ยมจากคณะการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานด้านจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
ในระดับอุดมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุนการศึกษาศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS Center) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการ 

  ส ำหรับศูนย์สนับสนุนนักศึกษำพิกำร (DSS Centre)  ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ได้รับกำรสนับสนุน

เงินอุดหนุนทำงกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำพิกำรจำกส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เดิม) ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำม

นโยบำยส่งเสริมให้คนพิกำรมีโอกำสได้ศึกษำในระดับอุดมศึกษำบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำนตำม

เจตนำรมณ์ของบทบัญญัติทำงกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ศูนย์สนับสนุนนักศึกษำพิกำร (DSS Centre) จึง

ได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติในกำรขอรับเงินกำรสนับสนุนเงินอุดหนุนทำงกำรศึกษำหรับคนพิกำร ดังต่อไปนี้ 

 คุณสมบัติของนักศึกษาพิการที่จะได้รับทุนอุดหนุนทางการศึกษา 

๑. เป็นคนพิกำรที่มีบัตรประจ ำตัวคนพิกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 

๒. ศึกษำอยู่ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

๓. ไม่เคยได้รับกำรอุดหนุนทำงกำรศึกษำตำมประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำรใน

หลักสูตรระดับปริญญำตรีมำก่อน 

 เอกสารประกอบการขอรับทุนอุดหนุนทางการศึกษา 

๑. แบบแสดงควำมจ ำนงขอรับเงินอุดหนุนทำงกำรศึกษำ จ ำนวน ๑ ชุด 

๒. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวคนพิกำร จ ำนวน ๑ ฉบับ  

๓. ใบแจ้งหนี้ช ำระเงิน/ใบเสร็จค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำภำคเรียนปัจจุบัน 

 ส ำหรับปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ทำงศูนย์สนับสนุนนักศึกษำพิกำร ได้รับเงินอุดหนุนทำงกำรศึกษำส ำหรับนิสิต 

นักศึกษำพิกำรในระดับอนุปริญญำและระดับปริญญำตรี โดยจะแบ่งออกเป็น ๒ ภำคเรียนกำรศึกษำ รวมเงินที่

ได้รับทั้งหมดเป็นจ ำนวน ๔๑๖,๔๐๐ บำท  

ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ/สาขา ประเภท ความพิการ จ านวน
เงิน(บาท) 

รวมค่าใช้จ่าย
ที่อนุมัติ 
(บาท) 

๑ นำยอดิศักดิ์ พ่วงอ่อน คณะวิทยำศำสตร์ฯ 
 สำขำวิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ 

กำรเคลื่อนไหว ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐             

๒ นำยพงศ์พลิน ทำนิน คณะครุศำสตร์ 
สำขำคอมพิวเตอร์ศึกษำ 

กำรเคลื่อนไหว ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 



  ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ ๑ นักศึกษำพิกำรในระดับอนุปริญญำและระดับปริญญำตรีจ ำนวน ๑๘ คน รวม

เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๗,๑๐๐ บำท (ตำมตำรำงแนบ) 

 

๓ นำยอัมรินทร์ ทรัพย์เรือง คณะวิทยำศำสตร์ฯ 
สำขำแอนิเมชั่น 
และดิจิทัลมีเดีย 

สื่อควำมหมำย/ 
หูตึง 

๒๒,๑๐๐ ๒๒,๑๐๐ 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ/สาขา ประเภทความ
พิการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

รวมค่าใช้จ่าย
ที่อนุมัติ 
(บาท) 

๔ นำยสุรชำติ  สิทธิศรชัย คณะครุศำสตร์ 
 สำขำกำรประถมศึกษำ 

กำรเคลื่อนไหว ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐             

๕ นำงสำวสุวบุญ เสตะจิต คณะวิทยำกำรจัดกำร 
สำขำภำพยนตร์และดิจิทัล

มีเดีย                

หูตึง ๒๒,๒๕๐ ๒๒,๒๕๐ 

๖ นำยพรเทพ ยืนนำน คณะมนุษยศำสตร์ฯ 
 สำขำนำฏยศิลป์ 

กำรมองเห็น ๑๐,๖๕๐ ๑๐,๖๕๐ 

๗ นำงสำวธรณ์ธันย์ จิระเกียรติกุล คณะมนุษยศำสตร์ฯ 
สำขำภำษำจีน 

กำรเคลื่อนไหว ๙,๑๐๐ ๙,๑๐๐               

๘ นำยกฤติพงษ ์บุญยทวีเกียรติ คณะมนุษยศำสตร์ฯ 
 สำขำภำษำอังกฤษ 

ออทิสติก ๙,๘๐๐ ๙,๘๐๐ 

๙ นำงสำวศศิวิมล  แดนดี คณะวิทยำศำสตร์ฯ 
สำขำคณิตศำสตร์                         

กำรเคลื่อนไหว ๙,๗๐๐ ๙,๗๐๐ 
 

๑๐ นำยณัฐพล  ยำสำธร คณะวิทยำกำรจัดกำร 
สำขำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ออทิสติก ๑๖,๗๐๐  ๑๖,๗๐๐ 

๑๑ นำยสำวิณี  บุณยรัตพันธุ์ คณะมนุษยศำสตร์ฯ 
สำขำรัฐประศำสนศำสตร์                

ทำงร่ำยกำย ๘,๖๐๐  
 

๘,๖๐๐ 

๑๒ นำยเทวกร  ทับทิมศรี คณะวิทยำศำสตร์ฯ 
สำขำวิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ 

กำรเคลื่อนไหว ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

๑๓ นำงสำวจิตโสภำ  นิธิประเสรฐิ คณะมนุษยศำสตร์ฯ 
สำขำรัฐประศำสนศำสตร์          

สำยตำเลือนรำง ๘,๗๐๐ ๘,๗๐๐ 

๑๔ นำยชัยวัฒน์  บุณรอด คณะมนุษยศำสตร์ฯ 
สำขำรัฐประศำสนศำสตร์          

กำรเคลื่อนไหว ๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ 

๑๕ นำงสำวลินิน  โอชวิทูรพจน์ คณะวิทยำลัยกำรดนตรี 
สำขำดนตรีตะวันตก 

สำยตำเลืองรำง ๑๑,๗๐๐ ๑๑,๗๐๐ 



 

 ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ ๒ นักศึกษำพิกำรในระดับอนุปริญญำและระดับปริญญำตรีจ ำนวน ๑๘ คน รวม

เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๗,๑๐๐ บำท (ตำมตำรำงแนบ) 

๑๖ นำยเดชฤทธิ์  เสนอกลำง คณะครุศำสตร์ 
สำขำชีววิทยำ 

กำรเคลื่อนไหว ๑๖,๗๐๐ ๑๖,๗๐๐ 

๑๗ นำงสำวทิฆัมพร  กระจกงำม คณะมนุษยศำสตร์ฯ 
สำขำออกแบบกรำฟิก 

หูตึง ๑๔,๗๐๐ ๑๔,๗๐๐ 

๑๘ นำยกรธัช  สร้อยยำ คณะวิทยำกำรจัดกำร 
สำขำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

สื่อควำมหมำย ๑๖,๗๐๐ ๑๖,๗๐๐ 

รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับ นักศึกษาพิการ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๒๒๗,๕๐๐ 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ/สาขา ประเภทความ
พิการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

รวมค่าใช้จ่าย
ที่อนุมัติ 
(บาท) 

๑ นำยอดิศักดิ์ พ่วงอ่อน คณะวิทยำศำสตร์ฯ 
 สำขำวิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ 

กำรเคลื่อนไหว ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐             

๒ นำยพงศ์พลิน ทำนิน คณะครุศำสตร์ 
สำขำคอมพิวเตอร์ศึกษำ 

กำรเคลื่อนไหว ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

๓ นำยอัมรินทร์ ทรัพย์เรือง คณะวิทยำศำสตร์ฯ 
สำขำแอนิเมชั่น 
และดิจิทัลมีเดีย 

สื่อควำมหมำย/ 
หูตึง 

๒๒,๑๐๐ ๒๒,๑๐๐ 

๔ นำยสุรชำติ  สิทธิศรชัย คณะครุศำสตร์ 
 สำขำกำรประถมศึกษำ 

กำรเคลื่อนไหว ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐             

๕ นำยพรเทพ ยืนนำน คณะมนุษยศำสตร์ฯ 
 สำขำนำฏยศิลป์ 

กำรมองเห็น ๑๑,๓๐๐ ๑๑,๓๐๐ 

๖ นำงสำวธรณ์ธันย์ จิระเกียรติกุล คณะมนุษยศำสตร์ฯ 
สำขำภำษำจีน 

กำรเคลื่อนไหว ๖,๓๐๐ ๙,๑๐๐               

๗ นำยกฤติพงษ ์บุญยทวีเกียรติ คณะมนุษยศำสตร์ฯ 
 สำขำภำษำอังกฤษ 

ออทิสติก ๙,๘๐๐ ๖,๓๐๐ 

๘ นำงสำวศศิวิมล  แดนดี คณะวิทยำศำสตร์ฯ 
สำขำคณิตศำสตร์                         

กำรเคลื่อนไหว ๙,๗๐๐ ๙,๗๐๐ 
 

๙ นำยณัฐพล  ยำสำธร คณะวิทยำกำรจัดกำร 
สำขำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ออทิสติก ๑๓,๒๐๐  ๑๓,๒๐๐ 

๑๐ นำยสำวิณี  บุณยรัตพันธุ์ คณะมนุษยศำสตร์ฯ 
สำขำรัฐประศำสนศำสตร์                

ทำงร่ำยกำย ๘,๖๐๐  
 

๘,๖๐๐ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑ นำยเทวกร  ทับทิมศรี คณะวิทยำศำสตร์ฯ 
สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 

กำรเคลื่อนไหว ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

๑๒ นำงสำวจิตโสภำ  นิธิประเสรฐิ คณะมนุษยศำสตร์ฯ 
สำขำรัฐประศำสนศำสตร์          

สำยตำเลือนรำง ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ 

๑๓ นำยชัยวัฒน์  บุณรอด คณะมนุษยศำสตร์ฯ 
สำขำรัฐประศำสนศำสตร์          

กำรเคลื่อนไหว ๙,๕๐๐ ๙,๕๐๐ 

๑๔ นำงสำวลินิน  โอชวิทูรพจน์ คณะวิทยำลัยกำรดนตรี 
สำขำดนตรีตะวันตก 

สำยตำเลืองรำง ๑๑,๗๐๐ ๑๑,๗๐๐ 

๑๕ นำยเดชฤทธิ์  เสนอกลำง คณะครุศำสตร์ 
สำขำชีววิทยำ 

กำรเคลื่อนไหว ๑๖,๗๐๐ ๑๖,๗๐๐ 

๑๖ นำงสำวทิฆัมพร  กระจกงำม คณะมนุษยศำสตร์ฯ 
สำขำออกแบบกรำฟิก 

หูตึง ๑๔,๗๐๐ ๑๔,๗๐๐ 

๑๗ นำยกรธัช  สร้อยยำ คณะวิทยำกำรจัดกำร 
สำขำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

สื่อควำมหมำย ๑๖,๗๐๐ ๑๖,๗๐๐ 

รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับ นักศึกษาพิการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๑๘๘,๙๐๐ 



 

 

 

 

 

 

นโยบายการรับนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

    



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 
ศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS Center) 

 
รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะน าเสนอในรูปแบบของตารางล าดับ 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
   ตารางท่ี ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถำม 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย ๑๑ ๖๔.๗๐ 
หญิง ๖ ๓๕.๓๐ 
รวม ๑๗ ๑๐๐ 

  จำกตำรำงพบว่ำ เพศของผู้ตอบแบบสอบถำม ส่วนใหญ่เป็นเพศชำย (ร้อยละ ๖๔.๗๐) 
 
  ตารางท่ี ๒ ประเภทควำมพิกำรของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ประเภทความพิการ ชาย/คน หญิง/คน รวม 
บกพร่องทำงกำรมองเห็น ๑ ๒ ๓ 
บกพร่องทำงกำรได้ยิน ๒ ๒ ๔ 
บกพร่องทำงร่ำงกำยหรือสุขภำพ ๖ ๓ ๙ 
ออทิสติก ๒  ๒ 

 จำกตำรำงพบว่ำ ประเภทควำมพิกำรของผู้ตอบแบบสอบถำม ส่วนใหญ่บกพร่องทำงร่ำงกำยหรือสุขภำพ 

  จำกกำรด ำเนินงำนของกำรให้บริกำรศูนย์สนับสนุนนักศึกษำพิกำร (DSS Center) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

ผู้รับผิดชอบได้จัดท ำแบบสอบถำมออกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 ส่วนที่ ๒ ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรให้บริกำร 

 ประกอบด้วยค ำถำม ๘ ข้อ ใช้ในกำรประเมินผลแบบมำตรำประมำณค่ำ ๕ ค่ำ โดยมีกำรตีระดับคะแนน 

ดังนี้ 

  ค่ำเฉลี่ย   ๔.๐๐ – ๕.๐๐   หมำยถึง ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ   มำกที่สุด (๕) 

  ค่ำเฉลี่ย   ๓.๐๐ – ๔.๐๐   หมำยถึง ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ   มำก  (๔) 

  ค่ำเฉลี่ย   ๒.๐๐ – ๓.๐๐   หมำยถึง ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ   ปำนกลำง (๓) 

  ค่ำเฉลี่ย   ๑.๐๐ – ๒.๐๐   หมำยถึง ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ   น้อย  (๒) 

  ค่ำเฉลี่ย   ๐.๐๐ – ๑.๐๐   หมำยถึง ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ   น้อยที่สุด (๕) 

 

  

  



ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการ 

ประเด็นพิจารณา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับพึง
พอใจ 

1.ความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยในภาพรวม 

4.41 2.88 มาก 

2.ความพึงพอใจในการบริการสนับสนุนการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาพิการ 

4.75 3.91 มากที่สุด 

3.ความพึงพอใจในการบิการของเจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุน
นักศึกษาพิการ 

4.75 3.91 มากที่สุด 

รวม 4.63 0.59 มากที่สุด 
 จำกตำรำง พบว่ำกำรให้บริกำรศูนย์สนับสนุนนักศึกษำพิกำร (DSS Center) โดยภำพรวมอยู่ในระดับ 

มากที่สุด 

 

 

 


