
หลกัสูตร        ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต  วทิยาลยัราชสดุา 

สาขาวิชา       วิทยาการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ (ภาคพเิศษ) 

วิชาเอกทีเ่ปดรบัสมัคร  คือ 
 

 -   วิชาเอกการใหคําปรกึษาในการบริการฟนฟสูมรรถภาพคนพิการ 
 
          จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปการศกึษา  7  คน   รหัสในการสมคัร 
 
     
 -   วิชาเอกการบริหารงานฟนฟสูมรรถภาพคนพิการ    
               
         จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปการศกึษา  7  คน  รหัสในการสมคัร 
 
 
 -   วิชาเอกเทคโนโลยสีิง่อํานวยความสะดวก    
          
          จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปการศกึษา  7  คน รหัสในการสมคัร 
    
               

-   วิชาเอกการพืน้ฟสูมรรถภาพดานตาบอดและสายตาเลอืนราง 
           

     จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปการศกึษา  7   คน รหัสในการสมคัร 
 
คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิส์มัคร 
 1.  ผูมสีทิธิเ์ขาศกึษาแผน ก แบบ ก (2)  

- สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  สถาปตยกรรมศาสตร  กายอุปกรณ  พยาบาล  
กายภาพบําบัด  กิจกรรมบําบัด  สังคมศาสตร  มนุษยศาสตร  รัฐศาสตร  บริหาร  สังคมสงเคราะห  ศึกษาศาสตร    
ครุศาสตร  การศึกษาพเิศษ  จิตวิทยา  ความผดิปกติทางการส่ือความหมาย  หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

- ไดแตมระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา  2.50 
- ผูท่ีมผีลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL  ท่ีระดับคะแนน  470  คะแนน  หรือ TOEFL  
  Computer – based ท่ีระดับคะแนน 150 คะแนน หรือ TOEFL Internet – based  ท่ีระดบัคะแนน 52 คะแนน  
 หรือ IELTS ท่ีระดับคะแนน 4.5 คะแนน หรือสอบผานความรูภาษาอังกฤษท่ีจดัสอบโดยศูนยภาษาตางประเทศ    
 บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล  กรณีผูสมัครไมมีผลการสอบผานภาษาอังกฤษ   ผูสมัครตองเขาสอบวิชา 
 ภาษาอังกฤษในวันสอบขอเขยีนที่บณัฑติวิทยาลยัจัดสอบ 

 -    กรณีคุณสมบตัิผูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมัติสมัครสอบโดยผานอาจารย 
     ผูรับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวิชากอนสมคัร   (ดาวนโหลดคํารองขออนุมัติสมัครสอบไดท่ี   
       http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/form_th.php)  เมนูแบบฟอรมรบัสมัครตางๆ 

- ผูท่ีมคีุณสมบตัินอกเหนือจากเกณฑดังกลาว อาจไดรบัการพจิารณาคัดเลือกเขาศกึษา 
 ตามดุลยพินจิของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบณัฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
2.  ผูมสีทิธิเ์ขาศกึษาในแผน ข  

- สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  สถาปตยกรรมศาสตร  กายอุปกรณ  พยาบาล  
กายภาพบําบัด  กิจกรรมบําบัด  สังคมศาสตร  มนุษยศาสตร  รัฐศาสตร  บริหาร  สังคมสงเคราะห  ศึกษาศาสตร  
ครุศาสตร  การศึกษาพเิศษ  จิตวิทยา  ความผดิปกติทางการส่ือความหมาย  หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

- ไดแตมระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา  2.50 
- มีประสบการณการทํางานในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการไมนอยกวา 3 ป โดยนับถึงวัน

รายงานตวัเขาศกึษา 
- ผูท่ีมผีลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL  ท่ีระดับคะแนน  470  คะแนน  หรือ TOEFL 
 Computer – based ท่ีระดับคะแนน 150 คะแนน หรือ  TOEFL  Internet – based  ท่ีระดบัคะแนน 52   
      คะแนน หรอื IELTS ท่ีระดบัคะแนน 4.5 คะแนน หรือสอบผานความรูภาษาอังกฤษท่ีจัดสอบโดยศูนย 
 ภาษาตางประเทศ   บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัมหิดล  กรณีผูสมัครไมมีผลการสอบผานภาษาอังกฤษ   ผูสมัคร 
 ตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวันสอบขอเขยีนท่ีบณัฑติวิทยาลยัจัดสอบ 

 -     กรณีคุณสมบัติผูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมัติสมัครสอบโดยผานอาจารย  
       ผูรับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวิชากอนสมคัร   (ดาวนโหลดคํารองขออนมุัตสิมัครสอบไดท่ี   
        http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/form_th.php)  เมนูแบบฟอรมรบัสมัครตางๆ 

- ผูท่ีมคีุณสมบตัินอกเหนือจากเกณฑดังกลาว  อาจไดรบัการพิจารณาคัดเลือกเขาศกึษา 
 ตามดุลยพินจิของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบณัฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 

3 9 0 2 M S 0 1 

3 9 0 2 M S 0 2 

3 9 0 2 M S 0 3 

3 9 0 2 M S 0 4 

เอกสารแนบ  กรณุาสงคนื  งานรบันกัศกึษา 



รายละเอยีดการสอบ  : วชิาเอกการใหคาํปรกึษาในการบรกิารฟนฟสูมรรถภาพคนพกิาร (3902MS01) 
(ผูสมัครตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับกําหนดการสอบในรอบท่ีทานสมัคร) 
 
 

 
 
 
รายละเอยีดการสอบ  : วชิาเอกการบรหิารงานบรกิารฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ (3902MS02) 
(ผูสมัครตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับกําหนดการสอบในรอบท่ีทานสมัคร) 
  
 

 
 
 
 
 
 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่1 
 

สอบวนัที ่ 17  มกราคม  2558 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่2 
 

สอบวนัที ่ 16  พฤษภาคม  2558 
 

 
วชิาทีส่อบ 

 
เวลาทีส่อบ 

 
วชิาทีส่อบ 

 
เวลาทีส่อบ 

 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

 
3. วิชาความรูพืน้ฐาน/ความรู 
    ท่ัวไปดานงานบริการฟนฟ ู
    สมรรถภาพคนพิการ 

 

8.30 – 11.30 น. 

     11.30 – 12.30 น. 

     13.30 – 16.30 น. 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

 
3. วิชาความรูพืน้ฐาน/ความรู 
    ท่ัวไปดานงานบริการฟนฟ ู
    สมรรถภาพคนพิการ 

 

     8.30 – 11.30 น. 

     11.30 – 12.30 น. 

     13.30 – 16.30 น. 

 
สถานทีส่อบ 
ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดูรายละเอียดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th หรือประกาศบณัฑติวิทยาลยั  
ณ  สํานักงานบณัฑติวิทยาลยัสาขาทุกแหง 
 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่1 
 

สอบวนัที ่ 17  มกราคม  2558 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่2 
 

สอบวนัที ่ 16  พฤษภาคม  2558 
 

 
วชิาทีส่อบ 

 
เวลาทีส่อบ 

 
วชิาทีส่อบ 

 
เวลาทีส่อบ 

 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. วิชาความรูพืน้ฐาน/ความรู 
    ท่ัวไปดานงานบริการฟนฟ ู
    สมรรถภาพคนพิการ 
 

8.30 – 11.30 น. 

     11.30 – 12.30 น. 

     13.30 – 16.30 น. 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. วิชาความรูพืน้ฐาน/ความรู 
    ท่ัวไปดานงานบริการฟนฟ ู
    สมรรถภาพคนพิการ 

8.30 – 11.30 น. 

     11.30 – 12.30 น. 

      13.30 – 16.30 น. 

 
สถานทีส่อบ 
ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดูรายละเอียดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th หรือประกาศบณัฑติวิทยาลยั  
ณ  สํานักงานบณัฑติวิทยาลยัสาขาทุกแหง 
 



รายละเอยีดการสอบ  : วชิาเอกเทคโนโลยสีิง่อํานวยความสะดวก (3902MS03) 
(ผูสมัครตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับกําหนดการสอบในรอบท่ีทานสมัคร) 
 
 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่1 
 

สอบวนัที ่ 17  มกราคม  2558 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่2 
 

สอบวนัที ่ 16  พฤษภาคม  2558 
 

 
วชิาทีส่อบ 

 
เวลาทีส่อบ 

 
วชิาทีส่อบ 

 
เวลาทีส่อบ 

 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. วิชาความรูพืน้ฐาน/ความรู 
    ท่ัวไปดานงานบริการฟนฟ ู
    สมรรถภาพคนพิการ 
 

8.30 – 11.30 น. 

     11.30 – 12.30 น. 

     13.30 – 16.30 น. 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. วิชาความรูพืน้ฐาน/ความรู 
    ท่ัวไปดานงานบริการ   
    ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

8.30 – 11.30 น. 

     11.30 – 12.30 น. 

13.30 – 16.30 น. 

 
สถานทีส่อบ 
ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดูรายละเอียดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th หรือประกาศบณัฑติวิทยาลยั  
ณ  สํานักงานบณัฑติวิทยาลยัสาขาทุกแหง 
 
 
 
 
 
รายละเอยีดการสอบ  : วชิาเอกการพื้นฟสูมรรถภาพดานตาบอดและสายตาเลอืนราง (3902MS04) 
(ผูสมัครตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับกําหนดการสอบในรอบท่ีทานสมัคร) 
 
 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่1 
 

สอบวนัที ่ 17  มกราคม  2558 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่2 
 

สอบวนัที ่ 16  พฤษภาคม  2558 
 

 
วชิาทีส่อบ 

 
เวลาทีส่อบ 

 
วชิาทีส่อบ 

 
เวลาทีส่อบ 

 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. วิชาความรูพืน้ฐาน/ความรู  
     ท่ัวไปดานงานบริการ 
     ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
 

8.30 – 11.30 น. 

     11.30 – 12.30 น. 

     13.30 – 16.30 น. 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. วิชาความรูพืน้ฐาน/ความรู  
     ท่ัวไปดานงานบริการ  
     ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

8.30 – 11.30 น. 

     11.30 – 12.30 น. 

     13.30 – 16.30 น. 

 
สถานทีส่อบ 
ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดูรายละเอียดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th หรือประกาศบณัฑติวิทยาลยั  
ณ  สํานักงานบณัฑติวิทยาลยัสาขาทุกแหง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสรางหลกัสูตร 
 
                                                                                                                                                                 หนวยกติ  

แผน ก แบบ ก(2)   

หมวดวิชาแกน                              9   

หมวดวิชาบังคบั                              15   

หมวดวิชาเลือก                               3   

วิทยานิพนธ                               12   

แผน ข   

หมวดวิชาแกน                              9   

หมวดวิชาบังคบั                              15   

หมวดวิชาเลือก                               9   

สารนิพนธ                                                         6 

 
                                                                                                                                                                หนวยกติ 

หมวดวชิาแกน   

RSRS 501 หลกัการบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ        3(3-0-6) 

RSRS 503 วิทยาระเบยีบวิธวืิจยัและสถิติดานการบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ     3(2-2-5) 

RSRS 602 สัมมนาการบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ        3(3-0-6) 

หมวดวชิาบงัคบั   

วชิาเอกการใหคาํปรกึษาในการบรกิารฟนฟสูมรรถภาพคนพกิาร    

RSRS 510 หลกัการและทฤษฎกีารใหคําปรึกษา        3(2-2-5) 

RSRS 511 การประเมินในการบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ       3(2-2-5) 

RSRS 512 การแนะแนวและการใหคําปรึกษาดานอาชพี        3(2-2-5) 

RSRS 513 กระบวนการกลุมและการใหคําปรึกษาแบบกลุม       3(2-2-5) 

RSRS 616 ปฏิบตัิงานใหคําปรึกษาในการบรกิารฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ                 3(0-40-0) 

วชิาเอกการบรหิารงานฟนฟสูมรรถภาพคนพกิาร   

RSRS 520 การวางแผนและประเมนิโครงการ         3(3-0-6) 

RSRS 521 การจัดการการเงินและงบประมาณ         3(3-0-6) 

RSRS 523 หลกัการจัดการทรพัยากรมนุษย         3(3-0-6) 

RSRS 526 การพัฒนาแนวคิดและทฤษฎีในการบริหารงานฟนฟูสมรรถภาพ      3(3-0-6) 

RSRS 527 จรยิธรรม กฎหมาย และนโยบายสาธารณะดานความพิการ      3(3-0-6) 

วชิาเอกเทคโนโลยสีิง่อาํนวยความสะดวก   

RSRS 530 หลกัการดานเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก       3(3-0-6) 

RSRS 531 การประยุกตเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก       3(2-2-5) 

RSRS 532 การใหบริการเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก       3(2-2-5) 

RSRS 533 การใหคําปรึกษาในการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ       3(2-2-5) 

RSRS 636 ปฏิบตัิการดานเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก       3(1-18-2) 

วชิาเอกการฟนฟสูมรรถภาพดานตาบอดและสายตาเลอืนราง 

RSRS 549 อักษรเบรลล ๑           3(2-2-5) 

RSRS 556 การสรางความคุนเคยกับสภาพแวดลอมและการเคลือ่นไหว ๑      3(2-2-5) 

RSRS 577 การบริการสําหรับคนสายตาเลือนราง        3(2-2-5) 

RSRS 578 คอมพิวเตอรและการผลิตส่ือสําหรับคนตาบอดและสายตาเลือนราง ๑    3(2-2-5) 

RSRS 579 ปฏิบตัิการดานบรกิารคนตาบอดและสายตาเลือนราง ๑      3(1-18-2) 



หมวดวชิาเลอืก   

RSRS 540 การเปรียบเทียบและเครือขายการบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการในระดบันานาชาติ   3(3-0-6) 

RSRS 541 การวิจยัเชิงคณุภาพในดานความพกิาร        3(2-2-5) 

RSRS 542 การบริหารงานฟนฟูสมรรถภาพ        3(3-0-6) 

RSRS 543 การพ่ึงตนเองและการรวมตัวเคลื่อนไหวของคนพิการ       3(3-0-6) 

RSRS 544 การออกแบบท่ีเปนสากล          3(3-0-6) 

RSRS 546 เวบ็ไซตท่ีเขาถึงได          3(2-2-5) 

RSRS 547 ภาษามือไทย ๑          3(1-4-4) 

RSRS 548 ภาษามือไทย ๒          3(1-4-4) 

RSRS 550 อักษรเบรลล ๒           3(2-2-5) 

RSRS 551 การปรบัตวัทางจิตสังคมตอความเจบ็ปวยเร้ือรงัและความพิการ      3(3-0-6) 

RSRS 552 เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกและการบริการฟนฟูสมรรถภาพ     3(2-2-5) 

RSRS 553 การบริการคนตาบอดหูหนวก         3(1-4-4) 

RSRS 554 การฟนฟูสมรรถภาพโดยชุมชน         3(2-2-5) 

RSRS 557 การสรางความคุนเคยกับสภาพแวดลอมและการเคลือ่นไหว ๒      3(2-2-5) 

RSRS 620 ปฏิบตัิการบริหารงานบริการฟนฟสูมรรถภาพคนพิการ       3(1-18-2) 

RSRS 678 คอมพิวเตอรและการผลิตส่ือสําหรับคนตาบอดและสายตาเลือนราง ๒     3(2-2-5) 

RSRS 679 ปฏิบตัิการดานบรกิารคนตาบอดและสายตาเลือนราง ๒       3(1-18-2) 

RSRS 680 หัวขอพิเศษดานวิทยาการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ      3(0-6-0) 

วทิยานพินธ (สาํหรบัแผน ก แบบ ก(๒))   

RSRS 698 วิทยานพินธ                    12(0-48-0) 

สารนพินธ (สาํหรบัแผน ข)   

RSRS 697 สารนิพนธ                      6(0-18-0) 

*  ขอมลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงกรณมีกีารเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 

 
 
จุดเดนของหลกัสูตร  
 เนนการบูรณาการความรูในสาขาวิชาชีพตางๆโดยเฉพาะการนําองคความรูทางดานการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการแบบองครวม  
และความกาวหนาทางเทคโนโลยีมาใชในการพฒันาคณุภาพชวีติคนพิการ และครอบครัว เพื่อนาํไปสูสิทธิ โอกาส และการอยู
รวมกันในสังคมอยางเทาเทียม 
 
 
ทนุทีห่ลักสตูรสาขาวิชามใีหนักศึกษา 
 ทุนสนบัสนนุบางสวนสําหรับนักศกึษาท่ีเรยีนดีและมีความประพฤตดิี 
  
 
รายละเอยีดอืน่ ๆ  

1. หลักสูตรขอสงวนสิทธิ์พจิารณาการเปดรบันักศึกษา  หากมีนักศึกษาผานการสอบขอเขยีนนอยกวา 3 คนในแขนงวิชา
เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกและแขนงวิชาการฟนฟูสมรรถภาพดานตาบอดและสายตาเลือนราง  และขอสงวนสิทธิ์
พิจารณาการเปดรับนักศึกษา หากมีนักศึกษาผานการสอบขอเขยีนนอยกวา 5 คนในแขนงวชิาการบริหารงานฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ 

2. กรณีผูสมัครเปนคนพิการ  ควรมทัีกษะพืน้ฐานที่จาํเปนในการศึกษาตอระดับปริญญาโท  ดังนี ้
- คนพิการทางการมองเห็น  ควรมีความรูพื้นฐานดานการใชคอมพิวเตอร มีทักษะการเดินทางและการชวยเหลือตนเอง 
- คนพิการทางการไดยินควรมีความสามารถในการใชภาษามือไทยในการส่ือสารได 

3. วิทยาลัยราชสุดาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีเหมาะสมกับผูพิการทุกประเภท 
4. วิทยาลัยราชสุดามีหนวยงานบริการสนับสนุนสําหรับนักศึกษาพิการและหนวยบริการเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก

สําหรับคนพิการ ท่ีชวยสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนใหกับนกัศึกษาทุกประเภท 
 
 
 
 



การสมคัร 
 รบัสมัคร เฉพาะทาง Internet   ที่  http://www.grad.mahidol.ac.th        

 
หลกัฐานการสมัคร 
สําหรบัการสงหลกัฐานทางไปรษณยี  /  สาํหรบัผูสมคัรสงไฟลเอกสาร (Upload)   

- รูปถายขนาด 1 นิ้ว          จํานวน  2  รูป 

- สําเนาปริญญาบตัร/หรือหนังสือรบัรองการจบการศึกษา (สําหรับผูท่ีจบการศึกษาแลว)    จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองวากําลังศึกษาอยูในปการศึกษาสุดทาย  (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู)  จํานวน  2  ฉบบั 

- Transcript ฉบบัสมบูรณตลอดหลักสูตร (สําหรบัผูท่ีจบการศึกษาแลว)   จํานวน  2  ฉบบั 

- Grade Report ท่ีปรากฏรายวิชา และเกรดท่ีไดรับตัง้แตภาคการศึกษาแรก   จํานวน  2  ฉบบั 
จนถึงปการศึกษาสุดทายกอนสําเร็จการศึกษา (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู) 

- สําเนาบัตรประชาชน        จํานวน  2  ฉบบั 

- สําเนาทะเบยีนบาน         จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองการสอบผานความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย  (ถามี)         จํานวน  2 ฉบับ 
ดูรายละเอียดไดท่ี http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/academicinfo/engstandard2553_th.php 
(ซึง่ผูสมคัรจะไดรับการยกเวนไมตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวันสอบคดัเลือก) 

- เอกสารหลักฐานการชําระเงนิ        จํานวน  1  ฉบบั 
กรณีผูสมัครสงไฟลเอกสาร  Upload  ขนาดของเอกสารตาง ๆ  ไมเกิน 2 MB  (รูปแบบ .jpeg , .gif, .jpg, .png, .pdf) 

 
 
อาชพีทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเรจ็การศกึษา 

วชิาเอกการใหคาํปรกึษาในการบรกิารฟนฟสูมรรถภาพคนพกิาร 
1. เปนผูใหบริการในการใหคําปรึกษาในหนวยงานและองคกรดานการฟนฟูสมรรถภาพ 
2. เปนผูใหบริการในการใหคําปรึกษาคนพิการท้ังภาครัฐและเอกชน  เชน  โรงพยาบาล  ศูนยการฟนฟูสมรรถภาพ

คนพิการ  ศูนยฟนฟูอาชพี 
3. ศูนยการศึกษาพเิศษ  โรงเรยีน  และหนวยงานอ่ืนๆ 

วชิาเอกการบรหิารงานฟนฟสูมรรถภาพคนพกิาร 
นักบริหาร  นักปฏิบตัิ  และผูใหบริการในองคกรภาครัฐ (GOS) องคกรพฒันาเอกชน (NGOs) องคกรคนพิการ

รวมท้ังบุคคลท่ีเก่ียวของกับกลุมผูดอยโอกาสอ่ืนๆ เชน พยาบาล นักกายภาพบําบดั ครู อาจารย นติิกร นักสังคมสงเคราะห 

วชิาเอกเทคโนโลยสีิง่อาํนวยความสะดวก 
1. นักเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก 
2. นักวิชาการและนักวิชาชีพดานการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
3. นักวิชาการและนักวิชาชีพท่ีเก่ียวของ 

วชิาเอกการฟนฟสูมรรถภาพดานตาบอดและสายตาเลอืนราง 
1. ผูใหบริการฟนฟสูมรรถภาพ  
2. ผูสอนหรือผูใหบริการสนบัสนนุทางวิชาการสําหรบัคนตาบอดและคนสายตาเลือนรางในสถานที่ใหบริการฟนฟู

สมรรถภาพ 
3. โรงเรียนสอนคนตาบอด  ศูนยการศึกษาพเิศษ และหนวยงานอ่ืนๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หากมขีอสงสยั โปรดตดิตองานรบันกัศกึษา โทร. 0 2441 4125 ตอ 208-210 , 0 2441 9129, 

E-mail : gradthai@mahidol.ac.th 

 
อาจารยผูรบัผดิชอบ 

 

วชิาเอกการใหคาํปรกึษาในการบรกิารฟนฟสูมรรถภาพคนพกิาร 
1.     ดร. ดลพร  เผอืกคง  (E-mail : dollaporn.phu@mahidol.ac.th, dolaporn@yahoo.com) 

หอง 217 อาคารอํานวยการ  ชัน้ 2  ภาควชิาฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ วทิยาลัยราชสุดา  ม.มหิดล ศาลายา   
โทรศัพท 0 2889 5315-9 ตอ 301  โทรสาร 0 2889 5308 

2.     อ.อรนงค  สงเจรญิ  (E-mail : orn303_@hotmail.com) 
ชั้น 2  ภาควิชาฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา  ม.มหิดล ศาลายา   
โทรศัพท 0 2889 5315 ตอ 345  โทรสาร 0 2889 5308 
 

วชิาเอกการบรหิารงานฟนฟสูมรรถภาพคนพกิาร 
1.     ดร. ดลพร  เผอืกคง  (E-mail : dollaporn.phu@mahidol.ac.th, dolaporn@yahoo.com) 

หอง 217 อาคารอํานวยการ  ชัน้ 2  ภาควชิาฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ วทิยาลัยราชสุดา  ม.มหิดล ศาลายา   
โทรศัพท 0 2889 5315-9 ตอ 301  โทรสาร 0 2889 5308 

2.     ดร.พรพรรณ  ภมูภิ ู (E-mail : pornphan.pum@mahidol.ac.th) 
หอง 246 อาคารอํานวยการ  ชัน้ 2  ภาควชิาฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ   วิทยาลยัราชสุดา  ม.มหิดล ศาลายา   
โทรศัพท 0 2889 5315-9 ตอ 231   โทรสาร 0 2889 5308 

 

 

วชิาเอกเทคโนโลยสีิง่อาํนวยความสะดวก  
1.     ดร. ดลพร  เผอืกคง  (E-mail : dollaporn.phu@mahidol.ac.th, dolaporn@yahoo.com) 

หอง 217 อาคารอํานวยการ  ชัน้ 2  ภาควชิาฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ วทิยาลัยราชสุดา  ม.มหิดล ศาลายา   
โทรศัพท 0 2889 5315 ตอ 301  โทรสาร 0 2889 5308 

      2.    ผศ.พรพรรณ  สมบรูณ (E-mail : spornpun@hotmail.com) 
หอง 321  อาคารอํานวยการ  ชัน้ 3  ภาควชิาฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  วิทยาลยัราชสุดา  ม.มหิดล ศาลายา   
โทรศัพท 0 2889 5315-9 ตอ 329  โทรสาร 0 2889 5308 

 
 
 
วชิาเอกการฟนฟสูมรรถภาพดานตาบอดและตาเลอืนราง 

1.     ดร. ดลพร  เผอืกคง  (E-mail : dollaporn.phu@mahidol.ac.th, dolaporn@yahoo.com) 
หอง 217 อาคารอํานวยการ  ชัน้ 2  ภาควชิาฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ วทิยาลัยราชสุดา  ม.มหิดล ศาลายา   
โทรศัพท 0 2889 5315 ตอ 301  โทรสาร 0 2889 5308 

     2.     ดร.วรีะแมน  นยิมพล       (E-mail : wiraman.niyom@mahidol.ac.th) 
 หอง 141 อาคารอํานวยการ  ชัน้ 2  ภาควชิาฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  วิทยาลยัราชสุดา  ม.มหิดล ศาลายา   
 โทรศัพท 0 2889 5315 ตอ 236  โทรสาร 0 2889 5308 

 
 เจาหนาทีป่ระสานงานหลกัสูตร 
           นางศริวิรรณ  วทิยาเวช   (E-mail : s.muangsiri@hotmail.com) 
           หอง 218 อาคารอํานวยการ  ชั้น  2  ภาควิชาฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา  ม.มหิดล ศาลายา   
           โทรศัพท 0 2889 5308, 0 2889 5315-9 ตอ 303  โทรสาร 0 2889 5308 
 
 
หมายเหต ุ 1.   ดูรายละเอียดขอมูลการศึกษาตอเพิ่มเตมิไดท่ี www.grad.mahidol.ac.th 
 
 


