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2. โอกาสทางื่การศึึกษาสำาหรับคนพิการ

มหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราชเปิ็ดโอกาสุทางการศึึกษา สุำาหรับคนพิื่การ เข้าศึึกษาในสุาขาวิิชาต�าง ๆ ได้ 

ตามศึักยภาพื่ของตนเองแลัะควิามพื่ร้อมในการจัดการศึึกษาของแต�ลัะสุาขาวิิชา โดยคนพื่ิการท่�เข้าศึึกษาจะต้องม่

คุณสุมบัติทั�วิไป็แลัะคุณสุมบัติของผ้้สุมัครเข้าศึึกษาท่�เป็็นนักศึึกษาพื่ิการตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เร่ือง หลักเกณฑ์์และวิธีการรับสมัครนักศึกษาพิิ่การระดับปริญญาตรี ประจำาปีการศึกษา 2565 ดังน่�

คุณสมบัติ้ทั�วไปแลัะคุณสมบัติ้ขัองผู้้้สมัครู้เข้ัาศึึกี่ษาท่�เป็นนักี่ศึึกี่ษาพิิกี่ารู้

1) เป็็นผ้้ม่คุณสุมบัติตามท่�กำาหนดในข้อบังคับมหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราช เก่�ยวิกับการศึึกษาขั�นป็ริญญาตร่

2) เป็็นคนพิื่การท่�ม่บัตรป็ระจำาตัวิคนพิื่การตามกฎีหมายวิ�าด้วิยการสุ�งเสุริมแลัะพัื่ฒนาคุณภาพื่ช่วิิตคนพิื่การ 

3) เป็็นผ้้ท่�ม่ควิามสุามารถในการศึึกษาด้วิยตนเองในระบบการศึึกษาทางไกลั

4) เป็็นผ้้ท่�ม่ควิามสุามารถในการคิด ฟัง พ้ื่ด อ�าน เข่ยน หร่อสุ่�อสุารด้วิยวิิธ่การใด ๆ ได้ด้วิยตนเอง

5) เป็็นผ้้ท่�ม่คุณสุมบัติตามท่�สุาขาวิิชากำาหนด

2.1 ขั�นตอนก่อนการสมัครเป็นนักศึึกษาสำาหรับคนพิการ
ผ้้สุมัครท่�เป็็นคนพิื่การสุามารถติดต�อขอรับคำาป็รึกษาท่�จำาเป็็นสุำาหรับการวิางแผนการเร่ยนของนักศึึกษาพิื่การ 

(ISP) การบรกิารสุ่�อ สิุ�งอำานวิยควิามสุะดวิกสุำาหรับนกัศึึกษาพื่กิาร แลัะการขอรบัเงนิอดุหนนุทางการศึึกษาสุำาหรบันกัศึึกษา
พิื่การระดับป็ริญญาตร่ ก�อนการตัดสิุนใจสุมัครเข้าศึึกษา โดยติดต�องานบริการนักศึึกษาพิื่การ ฝ่ึายแนะแนวิการศึึกษา 
ศ้ึนย์วิิทยบริการแลัะชุมชนสัุมพัื่นธ์ หร่อศ้ึนย์บริการร�วิมแบบครบวิงจร (One Stop Service Center : OSS Center) 
ทั�งน่�ขอให้ผ้้สุมคัรแสุดงหลัักฐานการรบัรองควิามพื่กิารตามกฎีหมาย ไดแ้ก� บัตรป็ระจำาตัวิคนพื่กิาร บัตรป็ระจำาตัวิป็ระชาชน 
ใบรับรองแพื่ทย์ (ถ้าม่) ป็ระวิัติการเร่ยนจากสุถานศึึกษาเดิม เป็็นต้น เพ่ื่�อเป็็นข้อสุนเทศึสุำาคัญสุำาหรับการจัดบริการ 
การศึึกษาสุำาหรับนักศึึกษาพิื่การตามควิามเหมาะสุมต�อไป็

โดยม่บริการการศึึกษาสุำาหรับนักศึึกษาพิื่การ ดังน่�

1)  การให้คำาป็รึกษา การเล่ัอกสุาขาวิิชา การวิางแผนการเร่ยนสุำาหรับนักศึึกษาพิื่การ

2)  เงินอุดหนุนทางการศึึกษาสุำาหรับนักศึึกษาพิื่การระดับป็ริญญาตร่

3)  สุ่�อสุนับสุนุนทางการศึึกษาสุำาหรับนักศึึกษาพิื่การท่�ม่ควิามบกพื่ร�องทางการเห็น เช�น หนังสุ่อเสุ่ยง (Daisy)

  ไฟล์ัข้อควิาม (*.txt)

งานบริการนักศึึกษาพิื่การ ฝ่ึายแนะแนวิการศึึกษา สุำานักบริการการศึึกษา มหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราช ตำาบลับางพ้ื่ด
อำาเภอป็ากเกร็ด จังหวัิดนนทบุร่ 11120 โทรศัึพื่ท์ 0 2504 7821-3 (วัิน – เวิลัาราชการ) โทรสุาร 0 2503 3963

e-mail:dc.esoffice@stou.ac.th หร่อ https://www.stou.ac.th → เมน้หลััก → ศ้ึนย์บริการนักศึึกษาพิื่การ
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2.2 การขอรับเงิื่นอุดีหนุนทางื่การศึึกษาสำาหรับนักศึึกษาพิการระดัีบปริญญาตรี
นักศึึกษาพิื่การท่�ป็ระสุงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึึกษาจะต้องม่คุณสุมบัติแลัะม่หลัักฐานท่�แสุดงการรับรอง

ควิามพิื่การ ดังน่�

1)  เป็็นคนพิื่การท่�ม่บัตรป็ระจำาตัวิคนพิื่การตามกฎีหมายวิ�าด้วิยการสุ�งเสุริมแลัะพัื่ฒนาคุณภาพื่ช่วิิตคนพิื่การ 

2)  ม่สุถานภาพื่นักศึึกษา มสุธ. แลัะกำาลัังศึึกษาในหลัักสุ้ตรระดับป็ริญญาตร่ เป็นปริญญาตรีใบแรก เท�านั�น   

(ไม�ย้ายสุาขาวิิชาหร่อสุถาบันอุดมศึึกษาเกินกวิ�าสุองครั�ง แลัะไม�ได้ศึึกษาในสุถาบันอุดมศึึกษาอ่�นในช�วิงเวิลัาเด่ยวิกัน) 

3)  ไม�เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึึกษาตามป็ระกาศึคณะกรรมการสุ�งเสุริมการจัดการศึึกษาสุำาหรับคนพิื่การ

ในหลัักสุ้ตรระดับป็ริญญาตร่มาก�อน

นักศึึกษาพิื่การท่�สุมัครเข้าศึึกษาใหม� แลัะยังไม�ม่ข้อม้ลัการขึ�นทะเบ่ยนเป็็นนักศึึกษา จะต้องแจ้งควิามต้องการ

จำาเป็็นทางการศึึกษาต�องานบริการนักศึึกษาพิื่การก่อนเปิดภาคการศึกษาแรกท่ีสมัครเข้าศึกษา

การยกเว้นการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำาหรับนักศึกษาพิิการ 

มหาวิิทยาลััยม่แนวิทางสุ�งเสุริมการศึึกษาสุำาหรับนักศึึกษาพิื่การโดยยกเว้นการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

ให้แก�นักศึึกษาพิื่การท่�ม่ลัักษณะดังน่�  

         1. พิื่การทางการเห็น 

         2. พิื่การทางการได้ยินหร่อสุ่�อควิามหมาย

         3. พิื่การออทิสุติก ระดับ 3 ขึ�นไป็

ท้ังน้ีนักศึกษาต้องย่ืนบัตรประจำาตัวคนพิิ่การเพ่ืิ่อประกอบการยกเว้นการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ้  1. คนพิื่การท่�สุมัครเร่ยน มสุธ. ทุกคน ต้องกรอกประเภทของผู้สมัครลังในใบสุมัครแลัะขึ�นทะเบ่ยนเป็็นนักศึึกษา (มสุธ.1) 

   ให้ชัดเจน แลัะกรอกแบบกรอกข้อม้ลัเพิื่�มเติมสุำาหรับผ้้สุมัครท่�เป็็นคนพิื่การ หน้า 524  โดยลัะเอ่ยดแลัะส่งมาพิ่รอ้ม 

  เอกสารการสมัคร

  2.  ตั�งแต�ปี็การศึึกษา 2554 เป็็นต้นไป็ สุาขาวิิชาใดท่�โครงสุร้างหลัักสุ้ตรต้องศึึกษาชุดวิิชา 10202 การอ�านภาษาไทย 

  แลัะชุดวิิชาภาษาอังกฤษทุกชุดวิิชา คนพิิ่การตาบอดท้ังสองข้างท่�จะลังทะเบ่ยนเร่ยนหร่อสุมัครเร่ยน ต้องขอ 

  คำาแนะนำาปรึกษาจากสาขาวิชา หรืองานบริการนักศึกษาพิิ่การก�อนการลังทะเบ่ยนเร่ยน (ยกเว้น ชุดวิิชา 10111  

  ภาษาอังกฤษเพ่ื่�อการสุ่�อสุาร แลัะชุดวิิชา 10171 การใช้ภาษาอังกฤษสุามารถศึึกษาได้)
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