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2. โอกาสทางื่การศึกึษาสำาหรับคนพิการ

มหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราชเปิ็ดโอกาสุทางการศึึกษา สุำาหรับคนพิื่การ เข้าศึึกษาในสุาขาวิิชาต�าง ๆ ได้ 

ตามศึักยภาพื่ของตนเองแลัะควิามพื่ร้อมในการจัดการศึึกษาของแต�ลัะสุาขาวิิชา โดยคนพื่ิการท่�เข้าศึึกษาจะต้องม่

คุณสุมบัติทั�วิไป็แลัะคุณสุมบัติของผ้้สุมัครเข้าศึึกษาท่�เป็็นนักศึึกษาพื่ิการตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เร่ือง หลักเกณฑ์์และวิธีการรับสมัครนักศึกษาพิิ่การระดับปริญญาตรี ประจำาปีการศึกษา 2565 ดังน่�

คุณสมบัต้ิทั่วไปและคุณสมบัต้ิขัองผูู้้สมัครเขั้าศึึกษาที่เป็นนักศึึกษาพิิการ

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�งอำานวิยควิามสุะดวิกสุำาหรบันักศึึกษาพื่กิาร แลัะการขอรบัเงินอุดหนุนทางการศึึกษาสุำาหรบันักศึึกษา
พิื่การระดับป็ริญญาตร่ ก�อนการตัดสิุนใจสุมัครเข้าศึึกษา โดยติดต�องานบริการนักศึึกษาพิื่การ ฝ่ึายแนะแนวิการศึึกษา 
ศ้ึนย์วิิทยบริการแลัะชุมชนสัุมพัื่นธ์ หร่อศ้ึนย์บริการร�วิมแบบครบวิงจร (One Stop Service Center : OSS Center) 
ทั�งน่�ขอให้ผ้้สุมัครแสุดงหลัักฐานการรบัรองควิามพื่กิารตามกฎีหมาย 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
นักศึึกษาพื่ิการท่�ป็ระสุงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึึกษาจะต้องม่คุณสุมบัติแลัะม่หลัักฐานท่�แสุดงการรับรอง

ควิามพื่ิการ ดังน่�

1)  เป็็นคนพื่ิการท่�ม่บัตรป็ระจำาตัวิคนพื่ิการตามกฎีหมายวิ�าด้วิยการสุ�งเสุริมแลัะพื่ัฒนาคุณภาพื่ช่วิิตคนพื่ิการ 

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

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

3)  ไม�เคยได้รบัการอดุหนนุทางการศึกึษาตามป็ระกาศึคณะกรรมการสุ�งเสุรมิการจดัการศึกึษาสุำาหรบัคนพื่กิาร

ในหลัักสุ้ตรระดับป็ริญญาตร่มาก�อน

นักศึึกษาพิื่การท่�สุมัครเข้าศึึกษาใหม� แลัะยังไม�ม่ข้อม้ลัการขึ�นทะเบ่ยนเป็็นนักศึึกษา จะต้องแจ้งควิามต้องการ

จำาเป็็นทางการศึึกษาต�องานบริการนักศึึกษาพิื่การก่อนเปิดภาคการศึกษาแรกท่ีสมัครเข้าศึกษา

การยกเว้นการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษส�าหรับนักศึกษาพิการ 

มหาวิิทยาลััยม่แนวิทางสุ�งเสุริมการศึึกษาสุำาหรับนักศึึกษาพื่ิการโดยยกเว้นการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

ให้แก�นักศึึกษาพื่ิการท่�ม่ลัักษณะดังน่�  

         1. พื่ิการทางการเห็น 

         2. พื่ิการทางการได้ยินหร่อสุ่�อควิามหมาย

         3. พื่ิการออทิสุติก ระดับ 3 ขึ�นไป็

ทั้งนี้นักศึกษาต้องยื่นบัตรประจำาตัวคนพิ่ิการเพิ่ื่อประกอบการยกเว้นการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

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

   ให้ชดัเจน 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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3. โอกาสทางื่การศึึกษาสำาหรับผู้ต้องื่ขังื่

มหาวิทิยาลัยัสุโุขทยัธรรมาธริาช กบั กรมราชทณัฑ์ิ กระทรวิงยตุธิรรม ได้ตระหนกัถงึควิามสุำาคญัของการขยายโอกาสุ 

ทางการศึึกษาให้แก�ผ้้ด้อยโอกาสุทางการศึึกษา โดยเฉพื่าะผ้้ต้องขังให้ได้เพิื่�มพื่น้ควิามร้้ ทักษะ ป็ระสุบการณ์ท่�สุง้ขึ�น เพื่่�อพัื่ฒนา 

ตนเองแลัะสุามารถนำาไป็ป็ระกอบอาช่พื่แลัะดำาเนินช่วิิตในสุังคมได้เป็็นอย�างด่แลัะม่ควิามสุุข จึงได้จัดการศึึกษาระดับ

อุดมศึึกษาให้แก�ผ้้ต้องขังให้สุามารถสุมัครเข้าศึึกษาในสุาขาวิิชาต�าง ๆ ในปี็การศึึกษา 2565 จัดการศึึกษาไว้ิ ดังน่�

สาขัาวิชา แขันงวิชา/วิชาเอกที่รับสมัคร

ศึิลปศึาสต้ร์	รหัส	10 แขนงวิิชาไทยคด่ศึึกษา แขนงวิิชาสุารสุนเทศึศึาสุตร์ 
แลัะหลัักสุ้ตรป็ระกาศึน่ยบัตรทุกหลัักสุ้ตร

นิเทศึศึาสต้ร์	รหัส	15 ทุกหลัักสุ้ตร

ศึึกษาศึาสต้ร์	รหัส	20 ทุกวิิชาเอก

วิทยาการจัดการ	รหัส	30 ทุกวิิชาเอก ยกเว้นวิิชาเอกการจัดการการท�องเท่�ยวิ

นิต้ิศึาสต้ร์	รหัส	40 หลัักสุ้ตรนิติศึาสุตรบัณฑิิต

เศึรษฐศึาสต้ร์	รหัส	60 ทุกวิิชาเอก

รัฐศึาสต้ร์	รหัส	80 ทุกแขนงวิิชา

เกษต้รศึาสต้ร์และสหกรณ์	รหัส	90 ทุกวิิชาเอก

วิทยาศึาสต้ร์และเทคโนโลยี	รหัส	96 แขนงวิิชาวิิทยาการคอมพิื่วิเตอร์

สุำาหรับผ้้ต้องขังท่�ต้องการสุมัครเข้าเป็็นนักศึึกษาในสุาขาวิิชาวิิทยาศึาสุตร์แลัะเทคโนโลัย่ แขนงวิชาวิทยาการ

คอมพิิ่วเตอร์ ต้้องได้้รัับอนุุญาต้จากกรัมรัาชทััณฑ์์ให้้สมัครัเข้้าศึึกษาในุสาข้าวิิชาและแข้นุงวิิชาด้ังกล่าวิก่อนุ โด้ย

ต้้องส่งห้นัุงสืออนุุญาต้ให้้สมัครัเข้้าศึึกษาข้องกรัมรัาชทััณฑ์์ท่ั�รัะบุข้้อควิาม “อนุุญาต้ให้้สมัครัเข้้าศึึกษาในุสาข้าวิิชา

วิิทัยาศึาสต้ร์ัและเทัคโนุโลย่ แข้นุงวิิชาวิิทัยาการัคอมพิิวิเต้อร์ัได้้” มาพิ่ร้อมเอกสารการสมัครด้วยเท่าน้ัน ผ้้ต้องขังท่�

ดำาเนินการไม�ครบถ้วินจะไม�ได้รับการขึ�นทะเบ่ยนเป็็นนักศึึกษา

หมายเหตุ้		 ผ้้ต้องขังท่�สุมัครเข้าเป็็นนักศึึกษา มสุธ. ทุกคน จะต้องดำาเนินการขออนุญาตสุมัครเข้าเป็็นนักศึึกษาจากกรมราชฑัิณฑ์ิ แลัะต้องกรอกป็ระเภท 

 ของผ้้สุมัครลังในใบสุมัครแลัะขึ�นทะเบ่ยนเป็็นนักศึึกษา (มสุธ.1) แลัะกรอกแบบกรอกข้อม้ลัเพิื่�มเติมสุำาหรับผ้้สุมัครท่�เป็็นผ้้ต้องขัง หน้า 525

 โดยลัะเอ่ยด แลัะสุ�งมาพื่ร้อมเอกสุารการสุมัคร รวิมทั�งหนังสุ่ออนุญาตให้เข้าศึึกษาจากกรมราชฑัิณฑ์ิ เพ่ื่�อใช้เป็็นหลัักฐานป็ระกอบการพิื่จารณา  

 รับเข้าศึึกษา
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4. โอกาสทางื่การศึึกษาสำาหรับผู้ที�พำานักในต่างื่ประเทศึ

มหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราชใช้เทคโนโลัย่แลัะนวัิตกรรมการศึึกษาทางไกลัเพ่ื่�อสุร้างโอกาสุการเร่ยนร้้ด้วิย 

ตนเองตลัอดช่วิิตให้กับคนไทยทุกคนได้เพิื่�มพ้ื่นควิามร้้ แลัะเพิื่�มคุณวุิฒิการศึึกษาระดับอุดมศึึกษาให้ม่คุณภาพื่ช่วิิตท่�ด่ขึ�น 

โดยม่การจัดการศึึกษาสุำาหรับผ้้ท่�พื่ำานักในต�างป็ระเทศึสุามารถเร่ยนกับมหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราชโดยไม�ต้อง 

เดินทางกลัับมายังป็ระเทศึไทย สุามารถทำาการเร่ยนการสุอน เข้ารับการสุอนเสุริม เล่ัอกแผนการศึึกษา  ก1  ก2 แลัะ ก3 

แลัะทำาการสุอบทางออนไลัน์ได้เช�นเด่ยวิกับผ้้สุมัครทั�วิไป็ในป็ระเทศึไทยทุกป็ระการ

สำาหรับชุดวิชาท่ีไม่ได้จัดให้อยู่ในแผนการศึกษา ก1  ก2  และ ก3 มหาวิทยาลัยจะประกาศกำาหนดให้ทราบ

เป็นกรณีไปเป็นการล่วงหน้า

วิิธีิการสมัครเรียน
ผ้้สุมัครท่�พื่ำานักอย้�ในต�างป็ระเทศึป็ระสุงค์จะสุมัครเข้าศึึกษาสุามารถสุมัครเป็็นนักศึึกษาใหม�ทางออนไลัน์ได้ท่� 

https://www.stou.ac.th/main/apply.html เช�นเด่ยวิกับผ้้สุมัครทั�วิไป็ในป็ระเทศึไทยทุกป็ระการ โดยผ้้สุมัครต้องแจ้ง 

ท่�อย้�ภายในป็ระเทศึไทยสุำาหรับใช้ติดต�อกับมหาวิิทยาลััยในการรับเอกสุารท่�มหาวิิทยาลััยจัดสุ�งให้โดยต้องม่ญาติ หร่อ 

บุคคลัอ่�นดำาเนินการจัดสุ�งต�อให้กับผ้้สุมัครในป็ระเทศึท่�พื่ำานักอย้�ต�อไป็

วิิธีิการชุำาระเงิื่น
ผ้้สุมัครท่�พื่ำานักอย้�ในต�างป็ระเทศึ ให้ชำาระเงินในอัตราเด่ยวิกันกับผ้้สุมัครในป็ระเทศึไทย โดยชำาระเงินค�าสุมัคร

แลัะค�าลังทะเบ่ยนเร่ยนผ�านบัตรเครดิต จากระบบรับสุมัครออนไลัน์ หร่อให้ญาติ หร่อบุคคลัอ่�นดำาเนินการชำาระเงินแทน 

โดยม่ช�องการชำาระเงิน ดังน่� 

-  ณ ท่�ทำาการไป็รษณ่ย์ไทยของรัฐทุกแห่ง (ยกเว้นไปรษณีย์อนุญาตเอกชน) ด้วิยระบบ Pay At Post

-  ณ ร้าน 7-11 หร่อจุดบริการรับชำาระเงินเคาน์เตอร์เซึ่อร์วิิสุ

- เคาน์เตอร์ธนาคาร (Bank Counter)

- ชำาระเงินผ�านบัตรเครดิต/เดบิต (Credit Card/Debit Card)

- Internet Banking

- Paypal



13ระเบ่ยบการสุมัครเป็็นนักศึึกษาแลัะลังทะเบ่ยนเร่ยน ป็ีการศึึกษา 2565

การบริการการสอนออนไลน์สมบูรณ์์แบบ
นักศึึกษาท่�พื่ำานักอย้�ในต�างป็ระเทศึสุามารถรบับริการการสุอนแลัะการสุอบออนไลัน ์โดยนักศึึกษาต้องม่อุป็กรณ์ 

เช�น เคร่�องคอมพิื่วิเตอร์ หร่อโน้ตบุ�ก หร่อแท�บเล็ัต หร่อโทรศัึพื่ท์เคล่ั�อนท่� อย�างใดอย�างหนึ�ง ท่�ม่กล้ัอง แลัะระบบเสุ่ยง 
(Audio) ครบถ้วิน แลัะเคร่อข�ายอินเทอร์เน็ตท่�ม่ควิามเร็วิอย�างน้อย 10 Mbps ท่�จะใช้สุ่�อสุารระหวิ�างรับบริการการสุอน
แลัะการสุอบออนไลัน์ ในกรณ่การสุอบอัตนัยหร่อชุดวิิชาท่�ม่การคำานวิณ หร่อกรณ่เคร่�องคอมพิื่วิเตอร์ไม�ม่กล้ัอง นักศึึกษา
สุามารถใช้สุมาร์ตโฟนหร่อแท็บเล็ัต ท่�ม่กล้ัองในตัวิเพ่ื่�อป็ระกอบการสุอบแลัะใช้ถ�ายภาพื่กระดาษคำาตอบหร่อกระดาษทดได้

ศึึกษารายลัะเอ่ยดเพิื่�มเติม ได้ท่� https://web4.stou.ac.th/online_exam/ พื่ร้อมทั�งติดตามข�าวิสุารการจัด
สุอบออนไลัน์ทางหน้าเว็ิบไซึ่ต์ของมหาวิิทยาลััยฯ เช�น การเข้ารับการทดสุอบเสุม่อนจริงก�อนวัินสุอบเป็็นต้น

5. แนวิทางื่การเลือกสาขาวิิชุา

เม่�อผ้้สุนใจได้รับทราบรายลัะเอ่ยดในเร่�องต�าง ๆ เก่�ยวิกับมหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราชแล้ัวิ สุนใจสุมัครเป็็น

นักศึึกษาของมหาวิิทยาลััย ซึ่ึ�งการศึึกษาจะป็ระสุบควิามสุำาเร็จได้ตามควิามตั�งใจนั�น จะตอ้งศึึกษาแลัะพื่จิารณารายลัะเอ่ยด

แนวิทางในการเล่ัอกเข้าศึึกษาในสุาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก ดังต�อไป็น่�

5.1  สุำารวิจควิามสุนใจของตนเอง สุำารวิจบุคลิักภาพื่ของตนเอง ตรวิจสุอบควิามสุามารถทางการเร่ยน ศึึกษา 

ควิามร้้เก่�ยวิกับอาช่พื่ แลัะวิิเคราะห์จุดเด�นจุดด้อยของตนเองอย�างเป็็นธรรมวิ�าตนเองเหมาะสุมกับการศึึกษาในสุาขาวิิชาใด

5.2  ตรวิจสุอบคุณสุมบัติการสุมัครแลัะวุิฒิการศึึกษาของตนเองวิ�าจะเข้าศึึกษาในสุาขาวิิชาใดได้บ้าง

5.3  ศึึกษาโครงสุร้างหลัักสุ้ตรของสุาขาวิิชาท่�สุนใจ วิ�าจะต้องศึึกษาก่�ชุดวิิชา ป็ระเมินเบ่�องต้นจากช่�อชุดวิิชา 

วิ�ายากหร่อง�ายสุำาหรับควิามสุามารถของตัวิเรา

5.4  ศึึกษาเป็ร่ยบเท่ยบระหวิ�างสุาขาวิิชาท่�สุนใจ ในป็ระเด็นต�อไป็น่�

   - สุนใจสุาขาวิิชาใดมากกวิ�ากัน เพื่ราะเหตุใด

   - สุาขาวิิชาท่�เร่ยนเก่�ยวิข้องกับการทำางานหร่อไม�

   - ควิามจำาเป็็นในเร่�องระยะเวิลัาท่�ศึึกษา

   - ควิามยาก-ง�ายในการเร่ยนให้สุำาเร็จการศึึกษา

   - การป็ระกอบอาช่พื่หลัังจากสุำาเร็จการศึึกษา

5.5  ตัดสิุนใจเล่ัอกสุาขาวิิชาท่�เหมาะสุมกับตนเองจะม่แนวิโน้มท่�จะป็ระสุบควิามสุำาเร็จมากท่�สุุด

หากต้องการคำาปรึกษา โปรดติดต่อฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำานักบริการการศึกษา โทร. 0 2504 7631-7 

e-mail : co.esoffice@stou.ac.th
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