ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
____________________
ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีนโยบายในการส่งเสริมและกระจายโอกาสทางการศึกษา
รวมทั้งสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาให้แก่ คนพิการที่จะสามารถเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ยสุ โขทัยธรรมาธิราช ข้อ ๓ และข้อ ๙
ของประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง แนวทางการจัดบริการการศึกษา สาหรับนักศึกษาพิการของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับมติสภาวิชาการ ในการประชุมครั้ง ที่ ๒๓/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงกาหนดให้ เปิดรับสมัครคัดเลื อกคนพิการเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครนักศึกษาพิการไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กาหนดการรับสมัคร
มหาวิ ท ยาลั ย จะก าหนดการรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาพิ ก ารไว้ ใ นระเบี ย บการสมั ค รนั ก ศึ ก ษาและ
ลงทะเบียนเรียนภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ข้อ ๒ คุณสมบัติของผู้พิการที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
(๑) เป็ น ผู้ มีคุณสมบั ติตามที่กาหนดไว้ใ นข้ อบัง คับมหาวิทยาลั ยสุ โ ขทัยธรรมาธิราชเกี่ ย วกั บ
การศึกษาขั้นปริญญาตรี
(๒) เป็นคนพิการที่มีบัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ
(๓) เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล
(๔) เป็นผู้ที่มีความสามารถในการคิด ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือสื่อสารด้วยวิธีการใดๆ ได้ด้วยตนเอง
(๕) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากาหนด

-๒-

ข้อ ๓ เอกสารการสมัคร
(๑) ใบสมัครและขึ้ นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.๑) ที่ระบุรายละเอียดครบถ้วน ติดรูปถ่ายสี
หน้าตรง ไม่สวมหมวก ของผู้สมัครขนาด ๒ นิ้ว จานวน ๑ รูป และลงลายมือชื่อของคนพิการ
(๒) สาเนาใบรายงานผลการศึกษาที่ระบุวัน เดือน ปีที่สาเร็จการศึกษา จานวน ๑ ฉบับ
(๓) ใบเทียบความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการ และแบบฟอร์มยินยอมให้ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
เฉพาะกรณีที่ผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาทะเบียนบ้านที่มีรายการเกี่ยวกับบ้านและหน้าที่มี
ชื่อคนพิการปรากฏอยู่อย่างใดอย่างหนึ่ง จานวน ๑ ฉบับ
(๕) สาเนาบัตรประจาตัวคนพิการ จานวน ๑ ฉบับ
(๖) แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลสาหรับผู้สมัครที่เป็นคนพิการ จานวน ๑ ฉบับ
(๗) สาเนาหนังสือสาคัญการเปลี่ยนคานาหน้าชื่อ ชื่อ หรือชื่อสกุล จานวน ๑ ฉบับ เฉพาะในกรณี
ที่คานาหน้าชื่อ ชื่อ หรือชื่อสกุลของคนพิการที่ปรากฏในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน
เอกสารการสมัครตาม (๑) ให้คนพิการระบุหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail ที่สามารถติดต่อถึง
คนพิการได้โดยตรง ด้วยตัวบรรจงและชัดเจน
ทั้งนี้ คนพิการต้องรับรองความถูกต้องของสาเนาเอกสารและลงลายมือชื่อกากับในสาเนาเอกสาร
การสมัครทุกแผ่น เว้นแต่ คนพิการที่มีความบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งทาให้ไม่สามารถลงลายมือชื่ อ ได้
ให้ใช้ลายพิมพ์นิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ และมีพยานอย่างน้อยสองคนลงลายมือชื่อรับรอง
ข้อ ๔ วิธีการรับสมัคร
มหาวิทยาลัย จะกาหนดวิธีการรับสมัครนักศึกษาพิการไว้ในระเบียบการสมัครนักศึกษาและ
ลงทะเบียนเรียนภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ข้อ ๕ การตรวจสอบคุณสมบัติ
(๑) เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารการสมัครและหลักฐานการชาระเงินของคนพิการครบถ้วน
สมบูรณ์แล้ว ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบว่า คนพิการเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์ ที่สาขาวิชา
กาหนดไว้หรือไม่
(๒) ในกรณีที่คนพิการส่งเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน ชาระเงินไม่ครบถ้วน เอกสารการสมัคร
ที่จัดส่งให้แก่มหาวิทยาลัย ไม่ส มบูร ณ์ หรือกรอกข้อมูลในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ. ๑)
ไม่ครบถ้วน เช่น ไม่กรอกชุดวิชาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน เป็นต้น ให้มหาวิทยาลัยติดต่อ คนพิการตาม
หมายเลขโทรศั พ ท์ ห รื อ E-mail ที่ คนพิ การระบุ ไ ว้ ใ นใบสมั ค รและขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษา (มสธ.๑)
เพื่อแนะนาแนวทางการแก้ไข

-๓-

มหาวิทยาลั ย เปิ ดโอกาสให้ คนพิ การทุ ก ประเภทมีสิ ทธิเ ข้ารับ การศึ ก ษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลั ย
ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดกรองความเหมาะสมสาหรับ การเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้ คนพิการสามารถ
เรียนและมีโอกาสที่จะสาเร็จการศึกษาได้
ข้อ ๖ การขึ้นทะเบียนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยจะขึ้นทะเบียนนักศึกษาให้แก่คนพิการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่สาขา
วิ ช าก าหนด ภายใน ๓๐ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ม หาวิท ยาลั ย ได้รั บเอกสารการสมั ค รและหลั ก ฐานการช าระเงิน
ที่ครบถ้ว นสมบู ร ณ์ โดยมหาวิทยาลั ย จะส่ งหนังสื อตอบรับการขึ้นทะเบียนนั กศึ กษา พร้อมกับประจ าตั ว
นักศึกษาและคู่มือนักศึกษาทางไปรษณีย์ และภายหลังจากนั้นมหาวิทยาลัยจะจัดส่งวัสดุการศึกษาของชุดวิชา
ทีน่ ักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้ตามลาดับต่อไป
ในกรณีที่คนพิการไม่ได้ห นังสื อตอบรับการขึ้นทะเบียนนักศึกษา หรือไม่ได้รับการติด ต่ อ ใดๆ
จากมหาวิทยาลัยภายใน ๓๐ วันทาการนับแต่วันที่ได้ส่งเอกสารการสมัครและหลักฐานการชาระเงินครบถ้วน
ให้คนพิการดาเนินการดังนี้
(๑) สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากที่ทาการไปรษณีย์ต้นทางของเขตที่ คนพิการระบุเป็นที่อยู่ในการ
จัดส่งไว้ในเอกสารการสมัคร ว่ามีพัสดุไปรษณีย์จัดส่งไปยังที่อยู่แล้วหรือไม่
(๒) ในกรณี ที่ ต รวจสอบจากที่ ท าการไปรษณี ย์ ไ ม่ พ บ ให้ ค นพิ ก ารสอบถามข้ อ ขั ด ข้ อ ง
จากศูนย์บริการนักศึกษาพิการ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๔ ๗๘๒๑ - ๓ หรือที่ฝ่ายรับนักศึกษา สานักทะเบียนและวัดผล
โทร ๐ ๒๕๐๔ ๗๒๑๓
ข้อ ๗ การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสาหรับนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี
นักศึกษาพิการที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เป็นคนพิการที่มีบัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ
(๒) มีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และอยู่ระหว่างการศึกษา
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เป็นปริญญาตรีใบแรกเท่านั้น
(๓) ไม่เคยได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา
สาหรับคนพิการในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาก่อน
ทั้งนี้ การพิจารณาเงินอุดหนุนทางการศึกษา ให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการ
ศึกษาสาหรับคนพิการกาหนด

-๔-

ในการนี้ คนพิการที่สนใจสมัครเข้าศึกษาหรือนักศึกษาที่สนใจขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา
สามารถขอรับคาปรึกษาเพื่อรับข้อสนเทศที่จาเป็นได้ที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๔ ๗๘๒๑ – ๓
โทรสาร ๐ ๒๕๐๔ ๓๙๖๓ e-mail : ds.esoffice@stou.ac.th หรื อ http://www.stou.ac.th  บริ ก าร
การศึกษา  ปริญญาตรี  ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ หรือทางไปรษณีย์ที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิก าร
สานักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโ ขทัยธรรมาธิราช ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ ๑๑๑๒๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ปราณี สังขะตะวรรธน์
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาเนาถูกต้อง
(นางรุง่ รัศมี สุกใส)
หัวหน้างานสารบรรณ

