ที่ อว 0226.2/ ว7654

สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนศรีอยุธยำ เขตรำชเทวี กทม.๑๐๔๐๐
7 ธันวำคม 2563

เรื่อง กำรสนั บ สนุ น เงิน อุดหนุ น ทำงกำรศึกษำส ำหรับนิสิ ต นั กศึกษำพิ กำรในระดับ อนุปริญ ญำและระดับ
ปริญญำตรี ประจำภำคกำรศึกษำที่ 2 – 3/ฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2563
เรียน อธิกำรบดี
สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. คู่มือหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติในกำรขอรับกำรสนับสนุนเงินอุดหนุนทำงกำรศึกษำ
สำหรับคนพิกำรในระดับอุดมศึกษำ
2. แบบแสดงควำมจำนงขอรับเงินอุดหนุนฯ ภำคกำรศึกษำที่ 2–3/ฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2563
3. แบบรับรองกำรตรวจสอบคุณสมบัติของสถำบันอุดมศึกษำที่ขอรับกำรสนับสนุนเงินอุดหนุนฯ
ประจำภำคกำรศึกษำที่ 2–3/ฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2563
4. แบบฟอร์มกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบคุณสมบัติสถำบันอุดมศึกษำฯ ประจำภำคกำรศึกษำที่
2–3/ฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2563
5. หลักฐำนกำรจ่ ำยเงินสนับสนุนเงินอุดหนุนทำงกำรศึกษำส ำหรับนิสิ ตนักศึกษำพิ กำรฯ
ประจำภำคกำรศึกษำที่ 2–3/ฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2563
ตำมที่ กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินโครงกำรสนับสนุน
เงินอุดหนุนทำงกำรศึกษำสำหรับนิสิต นักศึกษำพิกำรในระดั บอนุปริญญำและระดับปริญญำตรี เพื่อให้เป็นไป
ตำมประกำศคณะกรรมกำรส่ งเสริ ม กำรจั ด กำรศึ ก ษำส ำหรั บ คนพิ ก ำร เรื่ อ ง ก ำหนดหลั ก เกณฑ์ อั ต รำ
และรำยกำรที่ให้กำรอุดหนุนทำงกำรศึกษำสำหรับคนพิกำรในระดับอุดมศึกษำ (ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เล่ ม 135 ตอนพิเศษ 3 ง วัน ที่ 5 มกรำคม 2561) ซึ่งมีผ ลบังคับใช้ตั้งแต่ ปีกำรศึกษำ 2561 และคู่มือ
หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทำงปฏิ บั ติ ในกำรขอรั บ กำรสนั บ สนุ น เงิ น อุ ด หนุ น ทำงกำรศึ ก ษำส ำหรั บ คนพิ ก ำร
ในระดับอุดมศึกษำ (สิ่งที่ส่งมำด้วย 1)
เพื่อให้เป็นไปตำมประกำศดังกล่ำวกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
จึ งใคร่ ข อให้ ส ถำบั น อุ ด มศึ ก ษำที่ ป ระสงค์ จ ะขอรั บ กำรสนั บ สนุ น เงิน อุ ด หนุ น ทำงกำรศึ ก ษำส ำหรั บ นิ สิ ต
นักศึกษำพิกำร ดำเนินกำร ดังนี้
1. ประชำสัมพันธ์ให้นักศึกษำพิกำรที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนฯ ประจำภำคกำรศึกษำที่ 2–
3/ฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2563 กรอกแบบแสดงควำมจำนงขอรับเงินอุดหนุน ฯ (สิ่งที่ส่งมำด้วย 2)
2. ตรวจสอบและจัดส่ งรำยชื่อนักศึกษำพิกำรระดับอนุป ริญ ญำและระดับปริญ ญำตรี ที ่มี
ควำมประสงค์ขอรับ เงิน อุดหนุน ฯ ภำคกำรศึกษำที่ 2–3/ฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2563 พร้อมแนบเอกสำร
หลักฐำนส่งกระทรวงฯ ดังนี้
2.1 แบบรั บ รองกำรตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำที่ ข อรั บ กำร
สนับสนุนเงินอุดหนุนทำงกำรศึกษำสำหรับนักศึกษำพิกำร ภำคกำรศึกษำที่ 2–3/ฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2563
(สิ่งที่ส่งมำด้วย 3)
/2.2 รำยงำน....

-22.2 รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติฯ และจานวนเงิน ที่ข อรับ การสนับ สนุน
ตามที่จ่ายจริง เท่ากับนักศึกษาทั่วไป (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
2.3 ข้อ มู ล ประจ าตัว และหลั ก ฐานแสดงความพิ การที่ ส ถาบั น อุด มศึ กษารับ รอง
โดยสามารถพิมพ์ข้อมูลดังกล่าวจากระบบตรวจสอบข้อมูลคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิ ก าร ที่ เว็ บ ไซต์ ก รมส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร หั ว ข้ อ “ตรวจสอบข้ อ มู ล คนพิ ก าร”
https://ecard.dep.go.th/person_info/ (เป็นไปตามมาตรการอานวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน
โดยการไม่เรียกเก็บสาเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561)
2.4 ใบเสร็จ รับเงิน ประจำภำคกำรศึกษำที่ 2–3/ฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2563
ฉบับจริงเท่ำนั้น หากเป็นใบลงทะเบียนหรือใบแจ้งการชาระเงินให้นักศึกษาพิการลงลายมือชื่อในเอกสารด้วย
2.5 กรณีเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกากับและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้แนบสาเนา
เลขที่ บั ญ ชี ธ นาคารกรุ งไทย จ ากั ด (มหาชน) ชื่ อ “โครงการสนั บ สนุ น เงิน อุ ด หนุ น ทางการศึ ก ษาส าหรั บ
คนพิการ” ในนามสถาบันอุดมศึกษา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องและระบุชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงาน
ให้ชัดเจนโดยบัญชีดังกล่าวต้องออกใบเสร็จรับเงินในนามสถาบันอุดมศึกษาได้
ให้สถาบันอุดมศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและรวบรวมเอกสารข้อ ๒.๑ – ๒.5 ให้ครบถ้วน
พร้อมให้ผู้บริหำรสถำบันลงลำยมือชื่อรับรองในเอกสำรทุกแผ่น และจัดส่งมำยังสำนักส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพนั ก ศึกษำ สำนั กงำนปลั ด กระทรวงกำรอุดมศึก ษำ วิท ยำศำสตร์ วิจั ยและนวั ตกรรม ภำยใน
วั น ที่ 31 มี น ำคม ๒๕64 โดยสามารถ Download แบบฟอร์ ม ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ www.ops.go.th หั ว ข้ อ
ทุนการศึกษา “โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสาหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญา
และระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2–3/ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563” และเมื่อสถาบันอุดมศึกษาได้รับ
การโอนเงินงบประมาณสนับสนุนเงินอุดหนุนฯ ดังกล่าวแล้ว ขอให้จัดทาเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน (สิ่งที่ส่ง
มาด้วย 5) ส่งให้ทางสานักงานฯ ทันที ทั้งนี้ กำรปลอมแปลงเอกสำรและให้ข้อมูลเท็จใดๆ ที่ทำให้รำชกำร
เกิดควำมเสียหำยถือเป็นควำมผิดทำงอำญำ หำกสำนักงำนฯ ตรวจพบจะดำเนินกำรทำงกฎหมำยอย่ำง
สูงสุดและเพิกถอนกำรเข้ำร่วมโครงกำรสนับสนุนเงินอุดหนุนทำงกำรศึกษำฯ ของสถำบันอุดมศึกษำทันที
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทุ ก แห่ ง ที่ จ ะยื่ น เอกสารขอรั บ การอุ ด หนุ น ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้การ
อุดหนุนทางการศึกษาสาหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนแนวทางและเงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุนฯ
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ในการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสาหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา
อย่างเคร่งครัด สานักงานฯ จะพิจารณาสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่สถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และแนวทางดังกล่าวเท่านั้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย)
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สานักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์กับชุมชน
โทร. ๐ ๒๐๓๙ ๕๕๖๕-๖
โทรสาร. ๐ ๒๐๓๙ ๕๖๕๒-๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

แบบแสดงความจานงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสาหรับนักศึกษาพิการ
ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
(โปรดกรอกข้อความด้วยลายมือบรรจง)
ประวัติส่วนตัว
1. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว ………………………………………………………………………………………………….………..……………
2. เกิดวันที่…………….เดือน…………………..………..พ.ศ. .…………… อายุ….……. ปี
3. ศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน...……………………..……………………………………………………..…………………..….…….
คณะ…………………………………….………………...…..สาขา……….………………...…….…………………….…….ชั้นปีที่..…….
กลุ่มสาขาวิชา (เช่น สังคมศาสตร์/ศิลปศาสตร์/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ศิลปกรรมศาสตร์ เป็นต้น)..............................................
เริ่มรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาฯ ตั้งแต่ภาคเรียนที่..........ปีการศึกษา............จานวนปีของหลักสูตรที่ศึกษา.........ปี
4. บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่.............................................................วัน/เดือน/ปี ที่หมดอายุ..........................
5. บัตรประจาตัวคนพิการเลขที่...............................................................วัน/เดือน/ปี ที่หมดอายุ..........................
ประเภทความพิการ.............................................................................................................................................
6. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่......................หมู่ที่................ตรอก/ซอย......................................ถนน..................................
ตาบล/แขวง..........................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย์............................ โทรศัพท์มือถือ...................................Email….……...............……………..…………
7. เคยได้รับเงินอุดหนุนโครงการนี้จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือไม่
 เคย จาก...................................................................................................................... ไม่เคย
ข้าพเจ้าขอให้คารับรองว่า
1. การขอรับ เงิน อุด หนุน ทางการศึก ษาส าหรับ นัก ศึก ษาพิก ารในครั ้ง นี ้ เป็น การศึก ษา
ในหลักสูตรที่ไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี และข้าพเจ้ายังไม่เคยสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาก่อน
2. ข้าพเจ้าไม่เคยย้ายคณะ/สาขาวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษาเกินกว่า 2 ครั้ง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อรับรองนักศึกษาโดยผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
หรือระดับผู้อานวยการกอง/สานัก ขึ้นไป

(ลงชื่อ)……………..………………………ผู้รับรอง
(.........................................................)
ตาแหน่ง..........................................................

(ลงชื่อ)…………………...………………………ผู้แสดงความจานง
(.........................................................)
ลงวันที่..........................................................

หมายเหตุ 1. ให้นักศึกษาพิการเป็นผู้ลงลายมือชื่อด้วยตนเองเท่านั้น การปลอมแปลงลายมือชื่อถือเป็นความผิดทางอาญา
หากสานักงานฯ ตรวจพบจะดาเนินการทางกฎหมายและเพิกถอนการเข้าร่วมโครงการฯ
2. ผู้รับรองต้องมีตาแหน่งในระดับผู้อานวยการกอง/สานัก ขึ้นไป
3. มหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้ดาเนินการจัดพิมพ์ข้อมูลประจาตัวและหลักฐานแสดงความพิการ
จากเว็บไซต์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหัวข้อ “ตรวจสอบข้อมูลคนพิการ”
https://ecard.dep.go.th/person_info/ และลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร
** สามารถ Download แบบแสดงความจานงนี้ ได้ที่ www.ops.go.th “โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสาหรับนิสิต นักศึกษาพิการใน
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2563”

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

แบบรับรองการตรวจสอบคุณสมบัติของสถาบันอุดมศึกษาที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา
สาหรับนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญาตรี ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชื่อสถาบัน..................................................................................................................................................
สถาบันอุดมศึกษาได้มอบหมายให้ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................................
ตาแหน่ง....................................................................................สังกัด............................ .......................................
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ...............................................................................เป็นผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ในการให้
คารับรองเรื่องการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสาหรับนักศึกษาพิการ โดยขอให้คารับรองว่า
1. สถาบั น อุดมศึกษาได้ดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาพิการทุกคนที่ขอรับการ
สนับสนุนเงินอุดหนุนฯ ว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับ
คนพิ ก าร เรื่ อ ง ก าหนดหลั ก เกณฑ์ อั ต รา และรายการที่ ใ ห้ ก ารอุ ด หนุ น ทางการศึ ก ษาส าหรั บ คนพิ ก ารใ น
ระดับอุดมศึกษา ดังนี้
1.1 เป็นคนพิการที่มีบัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
1.2 ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาในหลักสูตรที่ไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี และไม่เคยย้าย
คณะ/สาขาวิชา หรือสถาบันอุดมศึกษาเกินกว่า 2 ครั้ง
1.3 ไม่ เคยได้ รั บ การอุ ดหนุ นทางการศึ กษาตามประกาศคณะกรรมการส่ งเสริ มการจั ด
การศึกษาสาหรับคนพิการ และยังไม่เคยสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาก่อน
2. สถาบันอุดมศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสาหรับ
นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญาตรี ประกอบด้วย
2.1 มี ป ระกาศสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2563 เกี่ ย วกั บ ข้ อ ก าหนด
นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการรับนิสิตนักศึกษาพิการเข้าเรียนในสัดส่วนหรือจานวนที่เหมาะสม
2.2 ห ลั ก สู ต ร ส า ข า วิ ช า ที่ นั ก ศึ ก ษ า พิ ก า ร ศึ ก ษ า อ ยู่ ต้ อ ง มี ม า ต ร ฐ า น ต า ม ที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด และต้องผ่านการรับทราบหลักสูตรจากสานักงาน รวมถึงเปิดการเรียนการสอน
มาแล้วอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
2.3 มีบุคลากรและระบบสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาพิการศึกษาเล่าเรียนอย่างมีคุณภาพ
ทั้ ง นี้ ขอรั บ รองว่ า สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามรายการที่ ร ะบุ ข้ า งต้ น
หากสานักงานฯ ตรวจสอบพบว่า สถาบันอุดมศึกษาขาดคุณสมบัติดังกล่าว สถาบันอุดมศึกษายินยอมชดใช้เงิน
อุดหนุนคืนทั้งหมดและให้สานักงานฯ เพิกถอนการให้การอุดหนุนทางการศึ กษาโดยสถาบันอุดมศึกษาจะไม่เรียก
เก็บค่าใช้จ่ายจากนักศึกษาพิการตลอดหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคน
พิการ พ.ศ. 2551
(ลงชื่อ)……………..………………………ผู้รับรอง
(.........................................................)
ตาแหน่ง..........................................................
วันที่.........เดือน.......................พ.ศ..................
หมายเหตุ ผู้รับรองต้องมีตาแหน่งในระดับผู้อานวยการกอง/สานัก ขึ้นไป
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แบบฟอร์มการรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติสถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์ ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสาหรับนักศึกษาพิการ
ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัย/สถาบัน.............................................................................................................
ที่

คณะ/สาขาวิชา
ที่นิสิตนักศึกษาพิการศึกษาอยู่

1

คณะ................................................................
สาขา................................................................

2

คณะ.................................................................
สาขา................................................................

3

คณะ................................................................
สาขา................................................................

4

คณะ................................................................
สาขา................................................................

5

คณะ................................................................
สาขา................................................................

การรับทราบ
หลักสูตรจาก สกอ.
(รับทราบเมื่อวันที่)

ประกาศสภามหาวิทยาลัย
เรื่องนโยบายหลักเกณฑ์การรับคนพิการเข้าศึกษา ปี 2563*
มี
ไม่มี

ผลการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา*
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)……………..………………………....................
(........................................................................)
ตาแหน่ง..........................................................
หมายเหตุ * ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบ
กรณีที่มีจานวนคณะ/สาขาวิชามาก ให้ขยายแบบฟอร์มเพิ่มเติมได้

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา
สาหรับนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัย……………………………………………..
นิสิตนักศึกษาพิการที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ในการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา
สาหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี จานวน.....................คน รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น...........................................................บาท ได้แก่
ที่

ชื่อ – สกุล

คณะ/สาขา/ชั้นปี

ประเภทความ
พิการ

รายการค่าใช้จ่าย

จานวนเงิน
(บาท)

รวมจานวน
เงินที่อนุมัติ

ค่าหน่วยกิต
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
………………………………….
........................................
........................................
1
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทางการศึกษาสาหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
หมายเหตุ

1. รายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รับการอุดหนุนทางการศึกษา
- ค่าปรับ
- ค่าหอพัก
- ค่าประกันอุบัติเหตุ
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าประกันของเสียหาย
- ค่าเสื้อผ้า/ค่าชุดกีฬา/ค่าของใช้ส่วนตัว
- ค่าประกันชีวิต
ฯลฯ
2. ให้จัดทาข้อมูลตามแบบฟอร์มข้างต้นโดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel เท่านั้น
และจัดส่งมายังสานักงานฯ ผ่านทาง E-mail ดังนี้
มหาวิทยาลัยรัฐ
thanyalak.p@mhesi.go.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
pimprapa.l@mhesi.go.th
มหาวิทยาลัยราชมงคล เอกชน และวิทยาลัยชุมชน
apinya.p@mhesi.go.th
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หลักฐานการจ่ายเงินสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสาหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา..............................................................................................................ที่อยู่........ ............................................................................................................................. ........
.................................................................................................................................................................................ลงวันที่..............เดือน............................................พ.ศ......................
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
นักศึกษาพิการ

คณะ/สาขา/ชั้นปี

รวมเงิน

จานวนเงินที่ได้รับ
การสนับสนุน (บาท)

ลายมือชื่อนักศึกษาพิการ
ผู้รับเงิน

วัน เดือน ปี
ที่รับเงิน

หมายเหตุ

ตามหนังสือแจ้งการโอนเงินเลขที่..................................ลงวันที่........................

จานวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)
คาชี้แจง 1. ให้นักศึกษาพิการแต่ละคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่ได้รับเงินด้วยตนเองเท่านั้น โดยให้ระบุวันที่ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย
2. ผู้จ่ายเงินหมายถึงผู้ที่ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่นักศึกษาพิการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน
3. กรณีที่มีจานวนนักศึกษาพิการมาก ให้ขยายแบบฟอร์มเพิ่มเติมได้

ลงชื่อ

ผู้จ่ายเงิน
(...................................................................)
ตาแหน่ง.................................................................................
วันที่............................................................................

แบบแสดงความจานงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสาหรับนักศึกษาพิการ
ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจาภาคเรียนที่ 3/ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
(โปรดกรอกข้อความด้วยลายมือบรรจง)
ประวัติส่วนตัว
1. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว ………………………………………………………………………………………………….………..……………
2. เกิดวันที่…………….เดือน…………………..………..พ.ศ. .…………… อายุ….……. ปี
3. ศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน...……………………..……………………………………………………..…………………..….…….
คณะ…………………………………….………………...…..สาขา……….………………...…….…………………….…….ชั้นปีที่..…….
กลุ่มสาขาวิชา (เช่น สังคมศาสตร์/ศิลปศาสตร์/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ศิลปกรรมศาสตร์ เป็นต้น)..............................................
เริ่มรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาฯ ตั้งแต่ภาคเรียนที่..........ปีการศึกษา............จานวนปีของหลักสูตรที่ศึกษา.........ปี
4. บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่.............................................................วัน/เดือน/ปี ที่หมดอายุ..........................
5. บัตรประจาตัวคนพิการเลขที่...............................................................วัน/เดือน/ปี ที่หมดอายุ..........................
ประเภทความพิการ.............................................................................................................................................
6. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่......................หมู่ที่................ตรอก/ซอย......................................ถนน..................................
ตาบล/แขวง..........................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย์............................ โทรศัพท์มือถือ...................................Email….……...............……………..…………
7. เคยได้รับเงินอุดหนุนโครงการนี้จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือไม่
 เคย จาก...................................................................................................................... ไม่เคย
ข้าพเจ้าขอให้คารับรองว่า
1. การขอรับ เงิน อุด หนุน ทางการศึก ษาส าหรับ นัก ศึก ษาพิก ารในครั ้ง นี ้ เป็น การศึก ษา
ในหลักสูตรที่ไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี และข้าพเจ้ายังไม่เคยสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาก่อน
2. ข้าพเจ้าไม่เคยย้ายคณะ/สาขาวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษาเกินกว่า 2 ครั้ง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อรับรองนักศึกษาโดยผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
หรือระดับผู้อานวยการกอง/สานัก ขึ้นไป

(ลงชื่อ)……………..………………………ผู้รับรอง
(.........................................................)
ตาแหน่ง..........................................................

(ลงชื่อ)…………………...………………………ผู้แสดงความจานง
(.........................................................)
ลงวันที่..........................................................

หมายเหตุ 1. ให้นักศึกษาพิการเป็นผู้ลงลายมือชื่อด้วยตนเองเท่านั้น การปลอมแปลงลายมือชื่อถือเป็นความผิดทางอาญา
หากสานักงานฯ ตรวจพบจะดาเนินการทางกฎหมายและเพิกถอนการเข้าร่วมโครงการฯ
2. ผู้รับรองต้องมีตาแหน่งในระดับผู้อานวยการกอง/สานัก ขึ้นไป
3. มหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้ดาเนินการจัดพิมพ์ข้อมูลประจาตัวและหลักฐานแสดงความพิการ
จากเว็บไซต์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหัวข้อ “ตรวจสอบข้อมูลคนพิการ”
https://ecard.dep.go.th/person_info/ และลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร
** สามารถ Download แบบแสดงความจานงนี้ ได้ที่ www.ops.go.th “โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสาหรับนิสิต นักศึกษาพิการใน
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2563”

แบบรับรองการตรวจสอบคุณสมบัติของสถาบันอุดมศึกษาที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา
สาหรับนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญาตรี ประจาภาคเรียนที่ 3/ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
ชื่อสถาบัน..................................................................................................................................................
สถาบันอุดมศึกษาได้มอบหมายให้ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................................
ตาแหน่ง....................................................................................สังกัด............................ .......................................
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ...............................................................................เป็นผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ในการให้
คารับรองเรื่องการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสาหรับนักศึกษาพิการ โดยขอให้คารับรองว่า
1. สถาบั น อุดมศึกษาได้ดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาพิการทุกคนที่ขอรับการ
สนับสนุนเงินอุดหนุนฯ ว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับ
คนพิ ก าร เรื่ อ ง ก าหนดหลั ก เกณฑ์ อั ต รา และรายการที่ ใ ห้ ก ารอุ ด หนุ น ทางการศึ ก ษาส าหรั บ คนพิ ก า รใน
ระดับอุดมศึกษา ดังนี้
1.1 เป็นคนพิการที่มีบัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
1.2 ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาในหลักสูตรที่ไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี และไม่เคยย้าย
คณะ/สาขาวิชา หรือสถาบันอุดมศึกษาเกินกว่า 2 ครั้ง
1.3 ไม่ เคยได้ รั บ การอุ ดหนุ นทางการศึ กษาตามประกาศคณะกรรมการส่ งเสริ มการจั ด
การศึกษาสาหรับคนพิการ และยังไม่เคยสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาก่อน
2. สถาบันอุดมศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสาหรับ
นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญาตรี ประกอบด้วย
2.1 มี ป ระกาศสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2563 เกี่ ย วกั บ ข้ อ ก าหนด
นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการรับนิสิตนักศึกษาพิการเข้าเรียนในสัดส่วนหรือจานวนที่เหมาะสม
2.2 ห ลั ก สู ต ร ส า ข า วิ ช า ที่ นั ก ศึ ก ษ า พิ ก า ร ศึ ก ษ า อ ยู่ ต้ อ ง มี ม า ต ร ฐ า น ต า ม ที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด และต้องผ่านการรับทราบหลักสูตรจากสานักงาน รวมถึงเปิดการเรียนการสอน
มาแล้วอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
2.3 มีบุคลากรและระบบสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาพิการศึกษาเล่าเรียนอย่างมีคุณภาพ
ทั้ ง นี้ ขอรั บ รองว่ า สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามรายการที่ ร ะบุ ข้ า งต้ น
หากสานักงานฯ ตรวจสอบพบว่า สถาบันอุดมศึกษาขาดคุณสมบัติดังกล่าว สถาบันอุดมศึกษายินยอมชดใช้เงิน
อุดหนุนคืนทั้งหมดและให้สานักงานฯ เพิกถอนการให้การอุดหนุนทางการศึ กษาโดยสถาบันอุดมศึกษาจะไม่เรียก
เก็บค่าใช้จ่ายจากนักศึกษาพิการตลอดหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคน
พิการ พ.ศ. 2551
(ลงชื่อ)……………..………………………ผู้รับรอง
(.........................................................)
ตาแหน่ง..........................................................
วันที่.........เดือน.......................พ.ศ..................
หมายเหตุ ผู้รับรองต้องมีตาแหน่งในระดับผู้อานวยการกอง/สานัก ขึ้นไป

แบบฟอร์มการรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติสถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์ ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสาหรับนักศึกษาพิการ
ประจาภาคเรียนที่ 3/ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัย/สถาบัน.............................................................................................................
ที่

คณะ/สาขาวิชา
ที่นิสิตนักศึกษาพิการศึกษาอยู่

1

คณะ................................................................
สาขา................................................................

2

คณะ.................................................................
สาขา................................................................

3

คณะ................................................................
สาขา................................................................

4

คณะ................................................................
สาขา................................................................

5

คณะ................................................................
สาขา................................................................

การรับทราบ
หลักสูตรจาก สกอ.
(รับทราบเมื่อวันที่)

ประกาศสภามหาวิทยาลัย
เรื่องนโยบายหลักเกณฑ์การรับคนพิการเข้าศึกษา ปี 2563*
มี
ไม่มี

ผลการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา*
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)……………..………………………....................
(........................................................................)
ตาแหน่ง..........................................................
หมายเหตุ * ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบ
กรณีที่มีจานวนคณะ/สาขาวิชามาก ให้ขยายแบบฟอร์มเพิ่มเติมได้

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา
สาหรับนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจาภาคเรียนที่ 3/ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัย……………………………………………..
นิสิตนักศึกษาพิการที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ในการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา
สาหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี จานวน.....................คน รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น...........................................................บาท ได้แก่
ที่

ชื่อ – สกุล

คณะ/สาขา/ชั้นปี

ประเภทความ
พิการ

รายการค่าใช้จ่าย

จานวนเงิน
(บาท)

รวมจานวน
เงินที่อนุมัติ

ค่าหน่วยกิต
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
………………………………….
........................................
........................................
1
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทางการศึกษาสาหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
หมายเหตุ

1. รายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รับการอุดหนุนทางการศึกษา
- ค่าปรับ
- ค่าหอพัก
- ค่าประกันอุบัติเหตุ
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าประกันของเสียหาย
- ค่าเสื้อผ้า/ค่าชุดกีฬา/ค่าของใช้ส่วนตัว
- ค่าประกันชีวิต
ฯลฯ
2. ให้จัดทาข้อมูลตามแบบฟอร์มข้างต้นโดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel เท่านั้น
และจัดส่งมายังสานักงานฯ ผ่านทาง E-mail ดังนี้
มหาวิทยาลัยรัฐ
thanyalak.p@mhesi.go.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
pimprapa.l@mhesi.go.th
มหาวิทยาลัยราชมงคล เอกชน และวิทยาลัยชุมชน
apinya.p@mhesi.go.th

หลักฐานการจ่ายเงินสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสาหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีประจาภาคเรียนที่ 3/ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา..............................................................................................................ที่อยู่........ ............................................................................................................................. ........
.................................................................................................................................................................................ลงวันที่..............เดือน............................................พ.ศ......................
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
นักศึกษาพิการ

คณะ/สาขา/ชั้นปี

รวมเงิน

จานวนเงินที่ได้รับ
การสนับสนุน (บาท)

ลายมือชื่อนักศึกษาพิการ
ผู้รับเงิน

วัน เดือน ปี
ที่รับเงิน

หมายเหตุ

ตามหนังสือแจ้งการโอนเงินเลขที่..................................ลงวันที่........................

จานวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)
คาชี้แจง 1. ให้นักศึกษาพิการแต่ละคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่ได้รับเงินด้วยตนเองเท่านั้น โดยให้ระบุวันที่ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย
2. ผู้จ่ายเงินหมายถึงผู้ที่ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่นักศึกษาพิการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน
3. กรณีที่มีจานวนนักศึกษาพิการมาก ให้ขยายแบบฟอร์มเพิ่มเติมได้

ลงชื่อ

ผู้จ่ายเงิน
(...................................................................)
ตาแหน่ง.................................................................................
วันที่............................................................................

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา
สาหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี
ประจาภาคเรียนที่.......ปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัย……………………………………………..
นิสิตนักศึกษาพิการที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ในการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา
สาหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี จานวน 2 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
33,500 บาท ได้แก่
ที่

1

2

จานวนเงิน
(บาท)
ค่าหน่วยกิต
1,000
ค่าบารุงการศึกษา
10,000
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
5,000
ค่าบารุงสุขภาพ
100
ค่าบารุงกีฬา
100
คณะวิทยาศาสตร์
100
ทางร่างกาย/การ ค่าบารุงกิจกรรมนักศึกษา
นายขยัน เรียนดี
สาขาชีววิทยา
เคลื่อนไหว
ค่าบารุงห้องสมุด
100
ชั้นปีที่ 1
ค่าบารุงมหาวิทยาลัย
100
ค่าธรรมเนียมการใช้อุปกรณ์
100
ค่าธรรมเนียมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
100
ค่าเอกสารงานทะเบียน
100
ค่าเอกสารในการจดทะเบียน
100
ค่าหน่วยกิต
1,000
ค่าบารุงการศึกษา
10,000
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
5,000
ค่าบารุงสุขภาพ
100
คณะครุศาสตร์
นางสาวร่ารวย
ทางการได้ยิน/สื่อ
สาขาปฐมวัย
ค่าบารุงกีฬา
100
มีทองมาก
ความหมาย
ชั้นปีที่ 2
ค่าบารุงกิจกรรมนักศึกษา
100
ค่าบารุงห้องสมุด
100
ค่าบารุงมหาวิทยาลัย
100
ค่าธรรมเนียมการใช้อุปกรณ์
100
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทางการศึกษาสาหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

คณะ/สาขา/ชั้นปี

ประเภทความ
พิการ

รายการค่าใช้จ่าย

1. รายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รับการอุดหนุนทางการศึกษา
- ค่าปรับ
- ค่าประกันอุบัติเหตุ
- ค่าประกันของเสียหาย
- ค่าประกันชีวิต
- ค่าหอพัก
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าเสื้อผ้า/ค่าชุดกีฬา/ค่าของใช้ส่วนตัว
ฯลฯ

รวมจานวน
เงินที่อนุมัติ

16,900

16,600

33,500

