
 

 

 

 

 
รายละเอยีดสาขาวชิาหลกัสตูร (เดมิ) 
 

หลกัสูตร        ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ  วทิยาลยัราชสดุา 

สาขาวชิา       วทิยาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร (ภาคพเิศษ) 

 

วชิาเอกทีเ่ปิดรบัสมคัร  คอื 
 

 -   วชิาเอกการใหคาํปรกึษาในการบรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพกิาร 
 
          จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปีการศกึษา  4  คน   รหสัในการสมคัร 
 

  
    
 -   วชิาเอกการบรหิารงานฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพกิาร    
               
         จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปีการศกึษา  4  คน  รหสัในการสมคัร 
 

 
 
 -   วชิาเอกเทคโนโลยสีิง่อาํนวยความสะดวก    
          
          จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปีการศกึษา  4  คน รหสัในการสมคัร  
  
              

-   วชิาเอกการพ้ืนฟสูมรรถภาพดานตาบอดและสายตาเลือนราง 
           

     จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปีการศกึษา  4   คน รหสัในการสมคัร 
 
คณุสมบตัขิองผูมีสทิธิส์มคัร 

ผูมีสทิธิเ์ขาศกึษาแผน ก แบบ ก (2)  

1. สาํเร็จการศกึษาหลกัสตูรปรญิญาตรี  สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร  สถาปตัยกรรมศาสตร  กายอปุกรณ  พยาบาล  

กายภาพบาํบดั  กจิกรรมบาํบดั  สงัคมศาสตร  มนุษยศาสตร  รฐัศาสตร  บรหิาร  สงัคมสงเคราะห  ศกึษาศาสตร          

ครุศาสตร  การศกึษาพเิศษ  จติวทิยา  ความผดิปกตทิางการสือ่ความหมาย  หรือสาขาอืน่ทีเ่กีย่วของ 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมตํ่ากวา  2.50 

3. ผูสมคัรจะตองยืน่หนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนความรูภาษาองักฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาองักฤษข ัน้ตํ่าทีร่บัเขา

ศกึษา (ผลสอบภาษาองักฤษตองมีอายุไมเกนิ  2  ปี นบัถงึวนัทีส่มคัร)  คอื 

- IELTS     ทีร่ะดบั  3  คะแนนขึน้ไป    หรือ 

- TOEFL INTERNET BASED     ทีร่ะดบั  32  คะแนนขึน้ไป    หรือ 

- TOEFL ITP (เฉพาะทีจ่ดัสอบโดยบณัฑติวทิยาลยั)     ทีร่ะดบั  400  คะแนนขึน้ไป   หรือ 

- MU GRAD TEST  (COMPUTER BASED)    ทีร่ะดบั  36  คะแนนขึน้ไป 

 

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 

 

ผูสนใจเขาศกึษาโปรดทราบ 

 หลกัสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ     สาขาวชิาวทิยาการฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพกิาร  (ภาคปกตแิละ   

ภาคพเิศษ)  อยูระหวางดาํเนินการปรบัปรุงหลกัสูตรเพือ่เสนอสภามหาวทิยาลยัมหดิล  โดยมีการเพิม่เตมิใน

รายวชิาปรบัพ้ืนฐาน    ผูสนใจเขาศกึษาสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดโดยตรงทีห่ลกัสูตรฯ  

 



หากผูสมคัรไมมหีนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนตามเกณฑดงักลาวขางตน บณัฑติวทิยาลยัจะไมพจิารณาใบสมคัร  

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจากประกาศ เรือ่งมาตรฐานความรูภาษาองักฤษฯ ที ่: www.grad.mahidol.ac.th  

หรือสอบถามขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทดสอบความรูภาษาองักฤษทีง่านศนูยภาษา  บณัฑติวทิยาลยั     

โทร :  0-2441-4125  ตอ  221-222 

4. ผูทีม่คีณุสมบตันิอกเหนือจากทีก่ลาวขางตน อาจใหสมคัรเขาศกึษาไดตามดลุยพนิิจของ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร

และคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

 

ผูมีสทิธิเ์ขาศกึษาในแผน ข  

1. สาํเร็จการศกึษาหลกัสตูรปรญิญาตรี  สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร  สถาปตัยกรรมศาสตร  กายอปุกรณ  พยาบาล  

กายภาพบาํบดั  กจิกรรมบาํบดั  สงัคมศาสตร  มนุษยศาสตร  รฐัศาสตร  บรหิาร  สงัคมสงเคราะห  ศกึษาศาสตร          

ครุศาสตร  การศกึษาพเิศษ  จติวทิยา  ความผดิปกตทิางการสือ่ความหมาย  หรือสาขาอืน่ทีเ่กีย่วของ 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมตํ่ากวา  2.50 

3. มีประสบการณการทาํงานในสาขาวชิาทีเ่กีย่วของอยางนอย 3 ปี โดยนบัถงึวนัรายงานตวัเขาศกึษา 

4. ผูสมคัรจะตองยืน่หนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนความรูภาษาองักฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาองักฤษข ัน้ตํ่าทีร่บัเขา

ศกึษา (ผลสอบภาษาองักฤษตองมีอายุไมเกนิ  2  ปี นบัถงึวนัทีส่มคัร)  คอื 

- IELTS     ทีร่ะดบั  3  คะแนนขึน้ไป   หรือ 

- TOEFL INTERNET BASED     ทีร่ะดบั  32  คะแนนขึน้ไป   หรือ 

- TOEFL ITP (เฉพาะทีจ่ดัสอบโดยบณัฑติวทิยาลยั)     ทีร่ะดบั  400  คะแนนขึน้ไป  หรือ 

- MU GRAD TEST  (COMPUTER BASED)    ทีร่ะดบั  36  คะแนนขึน้ไป 

หากผูสมคัรไมมหีนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนตามเกณฑดงักลาวขางตน บณัฑติวทิยาลยัจะไมพจิารณาใบสมคัร  

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจากประกาศ เรือ่งมาตรฐานความรูภาษาองักฤษฯ ที ่: www.grad.mahidol.ac.th  

หรือสอบถามขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทดสอบความรูภาษาองักฤษทีง่านศนูยภาษา  บณัฑติวทิยาลยั     

โทร :  0-2441-4125  ตอ  221-222 

5. ผูทีม่คีณุสมบตันิอกเหนือจากทีก่ลาวขางตน อาจใหสมคัรเขาศกึษาไดตามดลุยพนิิจของ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร

และคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

 
รายละเอยีดการสอบ  : วชิาเอกการใหคาํปรกึษาในการบรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพกิาร (3902MS01) 
(ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขยีนใหตรงกบักาํหนดการสอบคร ัง้ทีท่านสมคัร) 

วชิาทีส่อบ
 

เวลาสอบ 
(ภาคเชา) 

 
1. วชิาความรูพื้นฐาน/ความรูท ั่วไปดานงานบรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร 

 

   
9.00 – 12.00 น. 

สถานทีส่อบ 
ม.มหดิล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดรูายละเอยีดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th  
 

 
 
รายละเอยีดการสอบ  : วชิาเอกการบรหิารงานบรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร (3902MS02) 
(ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขยีนใหตรงกบักาํหนดการสอบคร ัง้ทีท่านสมคัร) 

วชิาทีส่อบ
 

เวลาสอบ 
(ภาคเชา) 

 
1. วชิาความรูพื้นฐาน/ความรูท ั่วไปดานงานบรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร 

 

   
9.00 – 12.00 น.. 

สถานทีส่อบ 
ม.มหดิล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดรูายละเอยีดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th  
 



รายละเอยีดการสอบ  : วชิาเอกเทคโนโลยีสิง่อาํนวยความสะดวก (3902MS03) 
(ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขยีนใหตรงกบักาํหนดการสอบคร ัง้ทีท่านสมคัร) 

 
วชิาทีส่อบ 

 

 
เวลาสอบ 
(ภาคเชา) 

 
1. วชิาความรูพื้นฐาน/ความรูท ั่วไปดานงานบรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร 

 

   
9.00 – 12.00 น.. 

สถานทีส่อบ 
ม.มหดิล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดรูายละเอยีดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th  
 

 
รายละเอยีดการสอบ  : วชิาเอกการพ้ืนฟสูมรรถภาพดานตาบอดและสายตาเลือนราง (3902MS04) 
(ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขยีนใหตรงกบักาํหนดการสอบคร ัง้ทีท่านสมคัร) 

 
วชิาทีส่อบ 

 

 
เวลาสอบ 
(ภาคเชา) 

 
1. วชิาความรูพื้นฐาน/ความรูท ั่วไปดานงานบรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร 

 

   
9.00 – 12.00 น.. 

สถานทีส่อบ 
ม.มหดิล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดรูายละเอยีดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th  
 

 
โครงสรางหลกัสูตร 
                                                                                                                                                                 หนวยกติ  

แผน ก แบบ ก(2)   

หมวดวชิาแกน                              9   

หมวดวชิาบงัคบั                              15   

หมวดวชิาเลือก                               3   

วทิยานิพนธ                               12   

แผน ข   

หมวดวชิาแกน                              9   

หมวดวชิาบงัคบั                              15   

หมวดวชิาเลือก                               9   

สารนิพนธ                                                         6 

 
                                                                                                                                                                หนวยกติ 

หมวดวชิาแกน   

RSRS 501 หลกัการบรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร        3(3-0-6) 

RSRS 503 วทิยาระเบยีบวธิวืจิยัและสถติดิานการบรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร     3(2-2-5) 

RSRS 602 สมัมนาการบรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร        3(3-0-6) 

หมวดวชิาบงัคบั   

วชิาเอกการใหคาํปรกึษาในการบรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร    

RSRS 510 หลกัการและทฤษฎกีารใหคาํปรกึษา        3(2-2-5) 

RSRS 511 การประเมนิในการบรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร       3(2-2-5) 

RSRS 512 การแนะแนวและการใหคาํปรกึษาดานอาชีพ        3(2-2-5) 

RSRS 513 กระบวนการกลุมและการใหคาํปรกึษาแบบกลุม       3(2-2-5) 

RSRS 616 ปฏบิตังิานใหคาํปรกึษาในการบรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร                 3(0-40-0) 



วชิาเอกการบรหิารงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร  

RSRS 520 การวางแผนและประเมนิโครงการ         3(3-0-6) 

RSRS 521 การจดัการการเงนิและงบประมาณ         3(3-0-6) 

RSRS 523 หลกัการจดัการทรพัยากรมนุษย         3(3-0-6) 

RSRS 526 การพฒันาแนวคดิและทฤษฎใีนการบรหิารงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ      3(3-0-6) 

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

วชิาเอกเทคโนโลยีสิง่อาํนวยความสะดวก   

RSRS 530 หลกัการดานเทคโนโลยีสิง่อาํนวยความสะดวก       3(3-0-6) 

RSRS 531 การประยุกตเทคโนโลยีสิง่อาํนวยความสะดวก       3(2-2-5) 

RSRS 532 การใหบรกิารเทคโนโลยีสิง่อาํนวยความสะดวก       3(2-2-5) 

RSRS 533 การใหคาํปรกึษาในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร       3(2-2-5) 

RSRS 636 ปฏบิตักิารดานเทคโนโลยีสิง่อาํนวยความสะดวก       3(1-18-2) 

วชิาเอกการฟ้ืนฟูสมรรถภาพดานตาบอดและสายตาเลือนราง 

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

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

RSRS 577 การบรกิารสาํหรบัคนสายตาเลือนราง        3(2-2-5) 

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

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

หมวดวชิาเลือก   

RSRS 540 การเปรียบเทยีบและเครือขายการบรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิารในระดบันานาชาต ิ  3(3-0-6) 

RSRS 541 การวจิยัเชงิคณุภาพในดานความพกิาร        3(2-2-5) 

RSRS 542 การบรหิารงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ        3(3-0-6) 

RSRS 543 การพึง่ตนเองและการรวมตวัเคลือ่นไหวของคนพกิาร       3(3-0-6) 

RSRS 544 การออกแบบทีเ่ป็นสากล          3(3-0-6) 

RSRS 546 เว็บไซตทีเ่ขาถงึได          3(2-2-5) 

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

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

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

RSRS 551 การปรบัตวัทางจติสงัคมตอความเจ็บป วยเร้ือรงัและความพกิาร      3(3-0-6) 

RSRS 552 เทคโนโลยีสิง่อาํนวยความสะดวกและการบรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพ     3(2-2-5) 

RSRS 553 การบรกิารคนตาบอดหหูนวก         3(1-4-4) 

RSRS 554 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชุมชน         3(2-2-5) 

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

RSRS 620 ปฏบิตักิารบรหิารงานบรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพกิาร       3(1-18-2) 

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

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

RSRS 680 หวัขอพเิศษดานวทิยาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร      3(0-6-0) 

วทิยานิพนธ (สาํหรบัแผน ก แบบ ก(๒))   

RSRS 698 วทิยานิพนธ                    12(0-48-0) 

สารนิพนธ (สาํหรบัแผน ข)   

RSRS 697 สารนิพนธ                      6(0-18-0) 

*  ขอมูลอาจมีการเปลีย่นแปลงกรณีมีการเสนอปรบัปรุงหลกัสตูร 

 



จุดเดนของหลกัสูตร  
 เนนการบูรณาการความรูในสาขาวชิาชีพตางๆโดยเฉพาะการนําองคความรูทางดานการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิารแบบองครวม  

และความกาวหนาทางเทคโนโลยีมาใชในการพฒันาคณุภาพชีวติคนพกิาร และครอบครวั เพือ่นําไปสูสทิธ ิโอกาส และการอยู

รวมกนัในสงัคมอยางเทาเทยีม 

 

ทนุทีห่ลกัสตูรสาขาวชิามีใหนกัศกึษา 
 ทนุสนบัสนุนบางสวนสาํหรบันกัศกึษาทีเ่รยีนดแีละมีความประพฤตดิ ี
  
รายละเอยีดอืน่ ๆ  
     1.หลกัสตูรฯ ขอสงวนสทิธิพ์จิารณาการเปิดรบันกัศกึษา หากมีผูมาสมคัรนอยกวา 3 คนในแตละวชิาเอก  ท ัง้น้ีหากมีการ

เปลีย่นแปลงใหอยูในดลุยพนิิจของประธานหลกัสตูรเป็นผูพจิารณา 

2. กรณีผูสมคัรเป็นคนพกิาร  ควรมทีกัษะพืน้ฐานทีจ่าํเป็นในการศกึษาตอระดบัปรญิญาโท  ดงัน้ี 

- คนพกิารทางการมองเห็น  ควรมีความรูพื้นฐานดานการใชคอมพวิเตอร มีทกัษะการเดนิทางและการชวยเหลือตนเอง 

- คนพกิารทางการไดยนิควรมีความสามารถในการใชภาษามือไทยในการสือ่สารได 

3. วทิยาลยัราชสดุาจดัสภาพแวดลอมทางกายภาพทีเ่หมาะสมกบัผูพกิารทกุประเภท 

4. วทิยาลยัราชสดุามีหนวยงานบรกิารสนบัสนุนสาํหรบันกัศกึษาพกิารและหนวยบรกิารเทคโนโลยีสิง่อาํนวยความสะดวก

สาํหรบัคนพกิาร ทีช่วยสนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอนใหกบันกัศกึษาทกุประเภท 

 

การสมคัร 
 รบัสมคัร เฉพาะทาง Internet   ที ่ http://www.grad.mahidol.ac.th       

  

หลกัฐานการสมคัร 
ผูสมคัรสงเอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัรในระบบ Online ดวยวธิี Uploadไฟลเทานัน้โดยขนาดของไฟลเอกสารตาง ๆ  

ไมเกนิ 2 MB  รูปแบบไฟล pdf  เฉพาะรูปถายใหสงไฟลรปูแบบ jpeg  
 
- รูปถายขนาด 1 น้ิว           

- สาํเนาปรญิญาบตัร/หรือหนงัสอืรบัรองการจบการศกึษา (สาํหรบัผูทีจ่บการศกึษาแลว)     

- หนงัสอืรบัรองวากาํลงัศกึษาอยูในปีการศกึษาสดุทาย  (สาํหรบัผูทีก่าํลงัศกึษาอยู)   

- Transcript ฉบบัสมบูรณตลอดหลกัสตูร (สาํหรบัผูทีจ่บการศกึษาแลว)    

- Grade Report ทีป่รากฏรายวชิา และเกรดทีไ่ดรบัต ัง้แตภาคการศกึษาแรก    
จนถงึปีการศกึษาสดุทายกอนสาํเร็จการศกึษา (สาํหรบัผูทีก่าํลงัศกึษาอยู) 

- สาํเนาบตัรประชาชน         

- สาํเนาทะเบยีนบาน          

- หนงัสอืรบัรองผลการสอบความรูภาษาองักฤษ 

- เอกสารหลกัฐานการชาํระเงนิ         
 

อาชีพทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเร็จการศกึษา 

วชิาเอกการใหคาํปรกึษาในการบรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร 
1. เป็นผูใหบรกิารในการใหคาํปรกึษาในหนวยงานและองคกรดานการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
2. เป็นผูใหบรกิารในการใหคาํปรกึษาคนพกิารท ัง้ภาครฐัและเอกชน  เชน  โรงพยาบาล  ศนูยการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

คนพกิาร  ศนูยฟ้ืนฟูอาชีพ 
3. ศนูยการศกึษาพเิศษ  โรงเรยีน  และหนวยงานอืน่ๆ 

วชิาเอกการบรหิารงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร 
นกับรหิาร  นกัปฏบิตั ิ และผูใหบรกิารในองคกรภาครฐั (GOS) องคกรพฒันาเอกชน (NGOs) องคกรคนพกิาร

รวมท ัง้บุคคลทีเ่กีย่วของกบักลุมผูดอยโอกาสอืน่ๆ เชน พยาบาล นกักายภาพบาํบดั ครู อาจารย นิตกิร นกัสงัคมสงเคราะห 

วชิาเอกเทคโนโลยีสิง่อาํนวยความสะดวก 
1. นกัเทคโนโลยีสิง่อาํนวยความสะดวก 
2. นกัวชิาการและนกัวชิาชีพดานการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร 
3. นกัวชิาการและนกัวชิาชีพทีเ่กีย่วของ 



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

E-mail : gradthai@mahidol.ac.th 

วชิาเอกการฟ้ืนฟูสมรรถภาพดานตาบอดและสายตาเลือนราง 
1. ผูใหบรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพ  
2. ผูสอนหรือผูใหบรกิารสนบัสนุนทางวชิาการสาํหรบัคนตาบอดและคนสายตาเลือนรางในสถานทีใ่หบรกิารฟ้ืนฟู

สมรรถภาพ 
3. โรงเรียนสอนคนตาบอด  ศนูยการศกึษาพเิศษ และหนวยงานอืน่ๆ  

 
 
อาจารยผูรบัผดิชอบ 

วชิาเอกการใหคาํปรกึษาในการบรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร 
     1.     ผศ.ดร.พมิพา ขจรธรรม          (E-mail : rspkc@mahidol.ac.th  ) 
 อาคารอาํนวยการ  ชัน้ 2 ภาควชิาฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร  วทิยาลยัราชสดุา  ม.มหดิล ศาลายา   

โทรศพัท 0 2889 5315-9     โทรสาร 0 2889 5308 
     2.     อ.วรางคณา  รชัตะวรรณ                (E-mail : warangkana.rat@mahidol.ac.th) 

อาคารอาํนวยการ  ชัน้ 2 ภาควชิาฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร  วทิยาลยัราชสดุา  ม.มหดิล ศาลายา   
โทรศพัท 0 2889 5315-9    โทรสาร 0 2889 5308 

      
 

วชิาเอกการบรหิารงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร 
     1.     ผศ.ดร.พมิพา ขจรธรรม          (E-mail : rspkc@mahidol.ac.th  ) 
 อาคารอาํนวยการ  ชัน้ 2 ภาควชิาฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร  วทิยาลยัราชสดุา  ม.มหดิล ศาลายา   

โทรศพัท 0 2889 5315-9         โทรสาร 0 2889 5308 
     2.     ผศ.ดร.ดลพร  เผอืกคง     (E-mail : dolaporn@yahoo.com) 

อาคารอาํนวยการ  ชัน้ 2  ภาควชิาฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร  วทิยาลยัราชสดุา  ม.มหดิล ศาลายา   
โทรศพัท 0 2889 5315-9    โทรสาร 0 2889 5308 

 

วชิาเอกเทคโนโลยีสิง่อาํนวยความสะดวก  
     1.     ผศ.ดร.พมิพา ขจรธรรม          (E-mail : rspkc@mahidol.ac.th  ) 
 อาคารอาํนวยการ  ชัน้ 2 ภาควชิาฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร  วทิยาลยัราชสดุา  ม.มหดิล ศาลายา   

โทรศพัท 0 2889 5315-9       โทรสาร 0 2889 5308 
    2.      อ.ดร.วีระแมน   นิยมพล           (E-mail : wiraman.niy@mahidol.ac.th) 
 อาคารอาํนวยการ  ชัน้ 2 ภาควชิาฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร  วทิยาลยัราชสดุา  ม.มหดิล ศาลายา   

โทรศพัท 0 2889 5315-9        โทรสาร 0 2889 5308 

 

วชิาเอกการฟ้ืนฟูสมรรถภาพดานตาบอดและสายตาเลือนราง 
     1.     ผศ.ดร.พมิพา ขจรธรรม          (E-mail : rspkc@mahidol.ac.th  ) 
 อาคารอาํนวยการ  ชัน้ 2 ภาควชิาฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร  วทิยาลยัราชสดุา  ม.มหดิล ศาลายา   

โทรศพัท 0 2889 5315-9        โทรสาร 0 2889 5308 
     2.     อ.ดร.อศิวรา  ศริริุงเรอืง   (E-mail : isvrss@googlemail.com,isvrss@gmail.com) 
 อาคารอาํนวยการ  ชัน้ 2  ภาควชิาฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร  วทิยาลยัราชสดุา  ม.มหดิล ศาลายา   
 โทรศพัท 0 2889 5315-9   โทรสาร 0 2889 5308 
   
 
เจาหนาทีป่ระสานงานหลกัสูตร 

           นางศริวิรรณ  วทิยาเวช   (E-mail : s.muangsiri@hotmail.com) 
           อาคารอาํนวยการ  ชัน้  2 ภาควชิาฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพกิาร  วทิยาลยัราชสดุา  ม.มหดิล ศาลายา   
           โทรศพัท  0 2889 5315-9  ตอ 303  โทรสาร 0 2889 5308 
   
 
 
หมายเหต ุ 1.   ดรูายละเอยีดขอมูลการศกึษาตอเพิม่เตมิไดที ่www.grad.mahidol.ac.th 
 
 


