
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การคัดเลือกและวิธีการรับนักศึกษาพิการ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
 

ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกผู้ พิการเข้าศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษาส าหรับคนพิการ 
ให้เข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ ประกอบกับข้อ ๔ แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม 
การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และข้อ ๙ (๑) แห่งประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึ กษาส าหรับคนพิการ เรื่อง ก าหนด 
หลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ ให้การอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับคนพิกา รในระดับอุดมศึกษา  
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการประชุมครั้งที่ 10/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ 27 กันยายน  2561 จึงมีมติให้ออกประกาศดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การก าหนดการรับสมัครนักศึกษา       
มหาวิทยาลัยจะประกาศก าหนดการรับสมัครนักศึกษาไว้ในระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษา 

และลงทะเบียนเรียน ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ข้อ ๒  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นนักศึกษาพิการ 
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย 

การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๒.๒ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามท่ีสาขาวิชาก าหนด 
๒.๓ เป็นผู้ พิการที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา 

คุณภาพชีวิตคนพิการ 
๒.๔ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล 

ข้อ ๓  เอกสารที่ใช้ในการสมัครเป็นนักศึกษา 
๓.๑ เขียนรายละเอียดใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ. ๑) ให้ครบถ้วน และ 

ต้องติดรูปถ่ายสี ขนาด ๒ นิ้ว ลงในกรอบด้วยกาว และลงลายมือชื่อผู้สมัครในใบสมัครฯ ให้ครบถ้วน 
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๓.๒ ใบรายงานผลการศึกษาท่ีจบการศึกษาแล้ว ต้องระบุวัน เดือน ปี ที่จบการศึกษา ๑ ชุด และ
ถ่ายส าเนาให้ครบถ้วนทั้งฉบับ 

๓.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีชื่อผู้สมัครปรากฏอยู่  และ
หน้าที่มีรายการเกี่ยวกับบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง ๑ ชุด 

๓.๔ ผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศเป็นหลักฐานการสมัคร ต้องส่งใบเทียบความรู้ 
จากกระทรวงศึกษาธิการ ๑ ฉบับ และกรอกแบบฟอร์มยินยอมให้ตรวจสอบวุฒิการศึกษาเพ่ิมเติมอีก ๑ ฉบับ 

๓.๕ ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ ๑ ฉบับ และแบบรายละเอียดข้อมูลส าหรับผู้สมัคร 
ที่เป็นผู้พิการอีก ๑ ฉบับ 

๓.๖ ส าเนาหนังสือส าคัญการเปลี่ยนค าน าหน้าชื่อหรือชื่อหรือชื่อสกุล ๑ ฉบับ (กรณีค าน าหน้าชื่อ 
ชื่อ หรือชื่อสกุลของผู้สมัครที่ปรากฏในเอกสารที่ใช้สมัครข้างต้นไม่ตรงกัน) 

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องรับรองความถูกต้องของส าเนาหลักฐานการสมัครทุกแผ่นและลงลายมือชื่อ 
ในกรณีผู้พิการที่มีความบกพร่องทางการเห็นที่ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้ประทับลายพิมพ์นิ้วมือ 

ข้อ ๔  วิธีการสมัคร  
มหาวิทยาลัยจะก าหนดวิธีการสมัครไว้ในระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน

ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ข้อ ๕  การตรวจสอบคุณสมบัติการสมัคร และการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  
๕.๑ การตรวจสอบคุณสมบัติการสมัคร  

๕.๑.๑ เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารการสมัคร หลักฐานการสมัคร และหลักฐานการช าระเงิน
ของผู้สมัครครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จะตรวจสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครครบถ้วนตามที่สาขาวิชา  
ทีส่มัครก าหนดไว้หรือไม่ และจะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ภายใน ๓๐ วันท าการ  

๕.๑.๒ ผู้สมัครที่ส่งเอกสารการสมัคร หลักฐานการสมัคร การช าระเงินไม่ครบถ้วน หรือ
เอกสารหลักฐานที่จัดส่งไปนั้นไม่สมบูรณ์ หรือกรอกข้อมูลในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ. ๑)   
ไม่ครบถ้วน เช่น ไม่กรอกชุดวิชาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน ซึ่งเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถขึ้นทะเบียน  
เป็นนักศึกษาได้ มหาวิทยาลัยจะติดต่อผู้สมัครเพ่ือแนะน าแนวทางแก้ไขโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือ                   
e-mail address ที่แจ้งไว้  ผู้สมัครจึงควรระบุหมายเลขโทรศัพท์และ e-mail address ด้วยตัวบรรจง           
และชัดเจน และเป็นข้อมูลที่สามารถติดต่อถึงผู้สมัครโดยตรง  

๕.๒ การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยจะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้กับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติในการสมัครครบถ้วนตามที่

สาขาวิชาที่สมัครก าหนดภายใน ๓๐ วันท าการนับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยได้รับเอกสารการสมัคร หลักฐาน 
การสมัคร หลักฐานการช าระเงินค่าสมัครครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว โดยจะส่งหนังสือตอบรับการขึ้นทะเบียน 
เป็นนักศึกษาพร้อมบัตรประจ าตัวนักศึกษาและคู่มือนักศึกษาให้ทางไปรษณีย์  โดยการส่งวัสดุการศึกษาของ
ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้เป็นลักษณะทยอยส่ง  ในกรณีผู้สมัครส่งเอกสารการสมัคร หลักฐานการสมัคร และ
ช าระเงินครบถ้วนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการตอบรับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหรือไม่ได้รับการติดต่อใด  ๆ 
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จากมหาวิทยาลัยภายใน ๓๐  วันท าการ ในเบื้ องต้นโปรดสอบถาม ณ  ที่ท าการไปรษณี ย์ต้นทาง 
ของเขตที่อยู่ว่ามีพัสดุไปรษณีย์จัดส่งไปยังที่อยู่แล้วหรือไม่ หากไม่พบโปรดสอบถามที่ศูนย์ข้ อมูลทะเบียน 
และบริการนักศึกษา โทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๔  ๗๒๓๑  หรือที่ฝ่ายรับนักศึกษา ส านักทะเบียนและวัดผล  
โทรศัพท ์๐ ๒๕๐๔ ๗๒๑๓  

๕ .๓  ผู้ ส มั ค รส าม ารถตรวจสอบ ผลการขึ้ น ท ะ เบี ยน เป็ นนั กศึ กษ าได้ ท างเว็บ ไซต์ 
ที ่http://www.stou.ac.th 

ข้อ ๖  การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี  
นักศึกษาพิการที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติและมีหลักฐาน 

ที่แสดงการรับรองความพิการ ดังนี้  
๖.๑ เป็นคนพิการที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา 

คุณภาพชีวิตคนพิการ  
๖.๒ มีสถานภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและก าลังศึกษาในหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรีเป็นปริญญาตรีใบแรกเท่านั้น  
๖.๓ ไม่เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา

ส าหรับคนพิการในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาก่อน 
ทั้งนี้ นักศึกษาพิการสามารถขอรับค าปรึกษาเพ่ือรับข้อสนเทศที่จ าเป็นก่อนตัดสินใจสมัคร 

เข้าศึกษาหรือขอรับเงินอุดหนุนการศึกษาได้ที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ โทรศัพท์๐ ๒๕๐๔ ๗๘๒๑-๓       

โทรสาร ๐ ๒๕๐๓ ๓๙๖๓ e-mail: ds.esoffice@stou.ac.th หรือ http://www.stou.ac.th  ปริญญาตรี

 ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ หรือทางไปรษณีย์ที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ ส านักบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์  ๑๑๑๒๐ 
 

ประกาศ  ณ วันที่  28  กันยายน  พ.ศ. 2561 
 

วิจิตร   ศรีสอ้าน 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร   ศรีสอ้าน) 
นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 


