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๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มอบหมายให้ นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ
“เรื่อง การจัดการศึกษาสำ�หรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา” ณ สำ�นัก
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวในพิธีเปิดตอนหนึ่งว่า สำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาในฐานะหน่ ว ยงานที่ กำ � กั บ ดู แ ลด้ า นการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีนโยบายด้านการศึกษาสำ�หรับคนพิการ
ไว้ อ ย่ า งชั ด เจน เพื่ อ ให้ ค นพิ ก ารได้ รั บ โอกาสและสิ ท ธิ ท างการศึ ก ษา
เช่ น เดี ย วกั บ บุ ค คลทั่ ว ไป ด้ ว ยการลดความเหลื่ อ มลํ้ า ทางการศึ ก ษา
และยกระดับมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและความ
เป็ น ธรรมในสั ง คมแก่ ป ระชากรในกลุ่ ม ผู้ ด้ อ ยโอกาสและผู้ พิ ก ารหรื อ
ทุพพลภาพ นอกจากการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับโอกาสและ
บริการทางการศึกษาที่เท่าเทียมแล้ว ยังได้มุ่งพัฒนาระบบการจัดการ
ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ไ ด้ คุ ณ ภาพและมาตรฐานของการจั ด การศึ ก ษาในระดั บ
อุดมศึกษา รวมทั้งยังได้ส่งเสริมให้นักศึกษาพิการมีทักษะในการดำ�รงชีวิต
ควบคู่กับการสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เป็นบัณฑิตสมบูรณ์พร้อม
สามารถดำ�รงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ประกอบอาชีพพึ่งพาตนเอง
และเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติได้
ต่อหน้า ๒

จากหน้า ๑
รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อไปว่า บทบาทของสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานอกจากการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว การพัฒนาการศึกษาและองค์ความรู้ของคนพิการก็เป็นเรื่องสำ�คัญและจำ�เป็น ซึ่งในเรื่องนี้ ได้มีการดำ�เนินการ
ที่เป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาของคนพิการในระดับอุดมศึกษาตามเจตนารมณ์ของรัฐและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำ�หนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการจัดการศึกษาสำ�หรับคนพิการหรือผู้ที่มีความจำ�เป็นพิเศษในระดับอุดมศึกษา
โดยมีเป้าหมายเพื่อ
๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการในสังคมได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษาเท่าเทียมกับคนทั่วไปตามที่กฎหมายกำ�หนด
๒) ผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาเปิดโอกาสและรับคนพิการเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา โดยหลีกเลี่ยงการปฏิเสธการรับเมื่อ
มีคนพิการเข้ามาสมัครเข้าเรียน
๓) สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาจัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (Disability Support Service Center : DSS Center)
หรือจัดให้มีหน่วยงานบริการนักศึกษาพิการในสถาบัน เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาพิการให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ และสำ�เร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่ เก่ง ดี และมีคุณภาพ ซึ่งปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาได้จัดให้มี DSS Center แล้วกว่า ๓๘ แห่ง
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพยายามผลักดันให้นโยบายของรัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำ�หรับ
คนพิการ บังเกิดผลในเชิงปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อมุ่งส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาให้ความสำ�คัญกับสิทธิและโอกาสทางการ
ศึกษาของคนพิการมากขึ้น โดยมีเป้าหมายให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่รับคนพิการเข้าเรียนได้พัฒนาระบบการบริการในสถาบัน รวมทั้ง
ให้สถาบันอุดมศึกษาตระหนักถึงหน้าที่ของสถานศึกษาในการจัดให้มีส่ิงอำ�นวยความสะดวก การปรับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผลให้สอดคล้องกับความต้องการจำ�เป็นพิเศษของนักศึกษาพิการแต่ละบุคคล รวมถึงโอกาสการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาพิการสามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีความสุข ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและนโยบายของรัฐที่ได้
กำ�หนดไว้ รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวในตอนสุดท้าย
การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติในครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการ
ตระหนักรับรู้ถึงนโยบายของรัฐและสิทธิของคนพิการในการได้รับการส่งเสริมให้สามารถเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนการ
เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำ�หรับคนพิการ รวมถึงนิสิต นักศึกษาพิการ นิสิต นักศึกษาที่เป็นจิตอาสา และผู้ที่สนใจได้
มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร และได้รับความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ด้านการจัดการศึกษาสำ�หรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา
ตลอดจนแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาการดำ�เนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ รวมจำ�นวน ๔๕๐
คน จาก ๕๘ สถาบัน ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำ�นวยการกอง ผู้อำ�นวยการศูนย์บริการนักศึกษาพิการ อาจารย์ผู้สอน
นิสิต นักศึกษาพิการ นิสิต นักศึกษาที่เป็นจิตอาสา ผู้แทนจากสมาคมคนพิการ และผู้ที่สนใจจากหน่วยงานภายนอก โดยมีรูปแบบการจัด
ประชุมสัมมนาฯ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย
๑. การศึกษาดูงานในหน่วยงานที่จัดการศึกษาและจัดบริการเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการ จำ�นวน ๔ แห่ง ได้แก่ โรงเรียน
สอนคนตาบอดในพระราชินูปถัมภ์ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และโรงเรียนดาราวิทยาลัย
๒. การบรรยาย และการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ นโยบายและการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำ�หรับคนพิการใน
ระดับอุดมศึกษา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์บริบทต่างประเทศกับประเทศไทย การใช้ชีวิตอย่างไรให้ประสบความสำ�เร็จ โดยนักศึกษา
๔ ประเภทความพิการที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และหัวข้อการส่งเสริมการมีงานทำ�ของนักศึกษาพิการ
๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยแบ่งออกเป็น ๔ ห้อง ประกอบด้วย
		 ห้องที่ ๑ เรื่อง การอำ�นวยความสะดวกสำ�หรับนักศึกษาพิการในระดับ อุดมศึกษา และการพัฒนา Soft Skills ให้แก่
นักศึกษาพิการ
		 ห้องที่ ๒ เรื่อง โครงสร้างและการบริหารจัดการศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (DSS Center)
		 ห้องที่ ๓ เรื่อง “Inclusive University เส้นทางสู่ความสำ�เร็จ”
และ ห้องที่ ๔ เรื่อง การสอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาหูหนวก และเรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาพิการในสถาบัน
อุดมศึกษา

บรรณาธิการสวัสดี

OHEC Newsletter ฉบับนี้ ขอนำ�เสนอข่าวการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ
การจั ด การศึ ก ษาสำ � หรั บ คนพิ ก ารในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และสรุ ป ผลการแข่ ง ขั น กี ฬ า
มหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ ๒๙ ณ เมืองไทเป ไต้หวัน พร้อมภารกิจของผู้บริหาร
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มานำ�เสนอให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบ
ขอให้ผู้อ่านมีความสุขจากการอ่าน
สวัสดี....

สรุปผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ ๒๙ ณ เมืองไทเป ไต้หวัน นักกีฬาไทยได้รับเหรียญรางวัลทั้งหมด
๒ เหรียญทอง ๕ เหรียญเงิน ๖ เหรียญทองแดง จัดอยู่ในลำ�ดับที่ ๒๗ จากประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๑๔๐ ประเทศ
โดยมีรายละเอียดผลการแข่งขันดังต่อไปนี้
เหรียญทอง
๑. กีฬาเทควันโด ประเภทบุคคลหญิง รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน ๔๙ กิโลกรัม
		 โดยนางสาวพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒. กีฬาเทนนิส ประเภทบุคคลหญิง โดยนางสาววรัชญา วงศ์เทียนชัย
		 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เหรียญเงิน
๑. กีฬายกนํ้าหนัก รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน ๕๘ กิโลกรัม โดยนางสาวสุกัญญา ศรีสุราช
		 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี รุ่นนํ้าหนักมากกว่า ๙๐ กิโลกรัม
		 โดย นางสาวชิดชนก พูลทรัพย์สกุล มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
๒. กีฬาเทนนิส ประเภทคู่หญิง โดย นางสาววรัชญา วงศ์เทียนชัย และ
		 นางสาววรัญญา วงศ์เทียน ชัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประเภททีมหญิง
		 โดย นางสาววรัชญา วงศ์เทียนชัย, นางสาววรัญญา วงศ์เทียนชัย,
		 นางสาวพัชรรินทร์ ชีพชาญเดช และนางสาวชมภู่ทิพย์ จันดาเขต
		 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๓. กีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ โดย นางสาวไผทมาส เหมือนวงศ์ และ
		 นางสาวชญานิษฐ์ ฉลาดแฉลม มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
เหรียญทองแดง
๑. กีฬายกนํ้าหนัก ประเภทบุคคลหญิง รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน ๕๓ กิโลกรัม
		 โดย นางสาวสุพัตรา แก้วคง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
		
ประเภทบุคคลชาย รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน ๙๔ กิโลกรัม โดย นายศรัท สุ่มประดิษฐ
		 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร
๒. กีฬาเทควันโด ประเภทบุคคลชาย รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน ๕๘ กิโลกรัม
		 โดย นายเทวินทร์ หาญปราบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓. กีฬาเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว โดย นางสาวพัชรรินทร์ ชีพชาญเดช
		 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๔. กีฬาแบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว โดย นายปัณณวิชญ์ ทองน่วม
		 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และประเภททีมผสม

  ๔ กันยายน ๒๕๖๐ : ดร.สุภัทร จำ�ปาทอง เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา นำ�คณะผู้บริหารสำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี มีอายุครบ ๖๔ ปี
ณ อาคารอุดมศึกษา ๒ สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

คณะ
ผู้จัดทำ�

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ที่ปรึกษา
ดร.สุภัทร จำ�ปาทอง
นายขจร จิตสุขุมมงคล
รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร
ดร.อรสา ภาววิมล
นายวันนี นนท์ศิริ

บรรณาธิการ
นางสาวปิยาณี วิริยานนท์
กองบรรณาธิการ
นายเจษฎา วณิชชากร		
นางสาววีนัส แก้วประเสริฐ
นายจรัส เล็กเกาะทวด		

นายวัชรพล วงษ์ไทย
นางปราณี ชื่นอารมณ์
นางสาวอินทิรา บัวลอย

ผู้พิมพ์
ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด อาร์ตโปรเกรส
๕๐ ซ.เพ็ญและเพื่อน แขวง/เขตดินแดง
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐-๒๒๔๗-๒๕๖๐
E-mail: art.progress@hotmail.com

