
  
 
หลกัสตูร     ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ           รหสัในการสมคัร  
 
สาขาวชิา    การพฒันาคณุภาพชีวติคนพกิาร  (ภาคพเิศษ)  (เรียนเสารและอาทติย)        
 
วทิยาลยัราชสดุา                  จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปีการศกึษา จาํนวน   15   คน 
                
 
 
คณุสมบตัขิองผูมีสทิธิส์มคัร 
  

1. สาํเร็จการศกึษาในหลกัสตูรปรญิญาโททกุสาขาวชิา จากสถาบนัอดุมศกึษาทีส่าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษารบัรอง 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมตํ่ากวา 3.50 

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 

หากผูสมคัรไมมหีนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนตามเกณฑดงักลาวขางตน  บณัฑติวทิยาลยัจะไมพจิารณาใบสมคัร  

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

หรือสอบถามขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทดสอบความรูภาษาองักฤษทีง่านศนูยภาษา  บณัฑติวทิยาลยั     

โทร :  0-2441-4125  ตอ  221-222 

4.   ผูทีม่ีคณุสมบตันิอกเหนือจากทีก่ลาวขางตน อาจใหสมคัรเขาศกึษาไดตามดลุยพนิิจของ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและ

คณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

   

 

รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขยีนใหตรงกบักาํหนดการสอบในรอบทีท่านสมคัร) 

 

 
วชิาทีส่อบ 

 
 

 
เวลาสอบ 

                      (ภาคเชา) 

 

1.วชิาการพฒันาคณุภาพชีวติคนพกิาร 

 

 

  
9.00 –12.00 น. 

 

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

                                                                                                                                                            หนวยกติ 
 

หมวดวชิาบงัคบั                          12   

หมวดวชิาเลือกไมนอยกวา                                               9   

วทิยานิพนธ                           36   

รวม                                                                                                                                                            57 

 
                                                                                                                                                               หนวยกติ 
หมวดวชิาบงัคบั   
  
RSQD 701 Advanced Research Methodology and Statistics   3(3-0-6)
    

RSQD 702 Law and Policy for Quality of Life Development for persons with 
disabilities 

        3(3-0-6)

   
RSQD 703 Integral Disability Studies  3(3-0-6
   

RSQD 704 Seminar in Quality of Life Development for Persons with Disabilities 3(3-0-6)
   

 
หมวดวชิาเลือก ไมนอยกวา 9 หนวยกติ     
RSQD 710 Ethics, Rights and Critical Disability Policy                 3(3-0-6) 

RSQD 711 Disability Movement      3(3-0-6) 
  
RSQD 712 Disability, Globalization and Dynamic Context        3(3-0-6) 
  
RSQD 713 Rehabilitation Administration      3(3-0-6) 
  
RSQD 714 Family and Community Based Rehabilitation      3(2-2-5) 
  
RSQD 715 Psychology Regarding Persons with Disabilities       3(2-2-5) 
 
RSQD 716 Management of Health Service and Scientific Medicine      3(3-0-6) 
  
RSQD 717 Educational Provision for Persons with Disabilities      3(3-0-6) 
  
RSQD 718 Career Management  for Persons with Disabilities      3(2-2-5) 
  
RSQD 719 Assistive Technology and Innovation      3(3-0-6) 
  
RSQD 720 Universal Design      3(3-0-6) 
  
RSQD 721 Qualitative Research on Disability      3(3-0-6) 
  
RSQD 722 Advanced Statistics      3(3-0-6) 
  
RSQD 800 Special Topics in Quality of life Development for Persons with                          3(0-6-3) 
                             Disabilities    
 
วทิยานิพนธ   

RSQD 699 Dissertation 
 

   36(0-144-0)

* ขอมูลอาจมีการเปลีย่นแปลงกรณีมีการเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 
 



  
 
งานวจิยัของหลกัสูตรเนนหนกัทางดาน 
  การพฒันาคณุภาพชีวติคนพกิาร  ในมติดิานกฏหมายและนโยบายทีเ่กีย่วของกบัคนพกิาร  การศกึษา  การประกอบอาชีพและการ
มีงานทาํ  สขุภาพ  การมีสวนรวมในสงัคมของคนพกิาร  เทคโนโลยีสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร  ฯลฯ 
 
 
จุดเดนของหลกัสูตร 

1. เป็นการผสมผสานกนัระหวางแนวคดิเชงิการแพทย  (Medical  Model)  และแนวคดิเชงิสงัคม/หรือแบบแผนเชงิสทิธ ิ 
(Social/ Righted based  Model) 

2. เป็นการพฒันาคณุภาพชีวติคนพกิารดานการบรูณาการของศาสตรดานตางๆ 
3. เป็นการพฒันาความรูเพือ่การตอยอดความรูโดยเชือ่มโยงความรูเดมิและความถนดัของผูเรยีน 

 
 
ทนุทีห่ลกัสตูรสาขาวชิามีใหนกัศกึษา 

1. ทนุรายไดของหลกัสตูรฯ 
2. ทนุรายไดของวทิยาลยัราชสดุาหรือคณะ 
3. ทนุสนบัสนุนจากองคกรตางประเทศ 
4. ทนุจากมูลนิธริาชสดุา 
5. ทนุนําเสนองานวจิยัจากบณัฑติวทิยาลยั 

 
 
 

รายละเอยีดอืน่ๆทีต่องการแจงใหผูสมคัรทราบ 
 มีหองฝึกปฏบิตักิารทางวชิาการ  คลนิิกทีป่รกึษาในการทาํปรญิญานิพนธโดยผูเชีย่วชาญตางประเทศ  และมีหอพกัสาํหรบั
นกัศกึษา  (ตามความตองการจาํเป็น) 
              ระยะเวลาในการศกึษาหลกัสตูร 3 ปี  เรียนวนัเสารและอาทติย   คาใชจายตลอดหลกัสตูรประมาณ 300,000 บาท (เฉพาะ
คาลงทะเบยีนรายวชิาและคาธรรมเนียมการศกึษา) 
 
 
 

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

 

 

หลกัฐานการสมคัร  (สงโดยตรงทีห่ลกัสตูรสาขาวชิา) 
 

- หลกัสตูรฯ ตองการใหผูสมคัรสงหวัขอ Proposal / Concept Paper     (กาํหนดสงภายในวนัที ่ 30  เมษายน  2560) 
 

1. ชือ่เรือ่ง 
2. ทีม่าและความสาํคญัของปญัหาและคาํถามการวจิยั 
3. จุดประสงคการวจิยั (และกรอบความคดิ-ถามี) 
4. ระเบยีบวธิีวจิยั 

 
 

- หนงัสอืรบัรองความรู  ความสามารถ  (Recommendation letter)       (กาํหนดสงภายในวนัที ่ 8  พฤษภาคม  2560) 
 

จากอาจารยทีป่รกึษา /  อาจารยผูทีเ่คยสอน  หรือ ผูบงัคบับญัชา  จาํนวน  1  ฉบบั   โดยใชรปูแบบตามแบบฟอรมหนงัสอื
รบัรองทีห่นวยงานตนสงักดัของผูสมคัรได  ตามความเหมาะสม   
 

- ประวตัขิองผูสมคัร (Curriculum Vitae)     (กาํหนดสงภายในวนัที ่ 30  เมษายน  2560) 

ซึง่เป็นการเพิม่เตมิขอมูลทีแ่สดงใหเห็นประวตั ิประสบการณ การทาํงานทีเ่กีย่วของกบัการศกึษาระดบัปรญิญาเอกจาก
ผูสมคัร  ทีม่ีนอกเหนือจากการกรอกขอมูลในใบสมคัรระบบรบัสมคัร Online  เขาศกึษาตอระดบับณัฑติศกึษา  
 

โดยสงเอกสารดงักลาวไดที ่รศ.ดร.ทวี  เช้ือสวุรรณทวี  e-mail : tavee126@hotmail.com   หรือ 
ผศ.ดร.วรนิทร  กฤตยาเกยีรณ   e-mail :  warin.kri@mahidol.ac.th   
 
       หรือสงทางไปรษณียที ่เลขที ่ 111  หมูที ่ 6  อาคารอาํนวยการชัน้ 2  วทิยาลยัราชสดุา  มหาวทิยาลยัมหดิล   ต.ศาลายา       
อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม  73170  โทร. 063-812-3342  โทรสาร. 02-889-5308    
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หลกัฐานการส
 
ผูสมคัรสงเอ

2 MB  รูปแบบไ
 
- รูปถาย

- สาํเนา

- หนงัสื

- Trans

- Grad
จนถงึปี
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อาชีพทีส่ามาร
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หมายเหต ุ  1. E
               2. L

   3. F
               4. โ
               5. โ
               6. ด

หากมีขอสง
Email: grad

สมคัร 

อกสารหลกัฐาน
ไฟล pdf  เฉพา

ยขนาด 1 น้ิว   

าปรญิญาบตัร/ห

อรบัรองวากาํลงั

script ฉบบัสม

e Report ทีป่ร
ปีการศกึษาสดุท

าบตัรประชาชน

าทะเบยีนบาน  

อรบัรองผลการ

ารหลกัฐานการช

รถประกอบไ
นกัวชิาการ ผูเชี่
นกัวจิยัดานการพ
ผูบรหิารองคกรค
ทีป่รกึษาดานกา
ผูถายทอดความ
นกัสทิธมินุษยชน
นกัพฒันาสงัคม 

ผดิชอบ 
ร. ทวี  เช้ือสวุรร
รอาํนวยการ  ชัน้
ลยัราชสดุา  ม.ม
พท 06-3812-

ร. วรนิทร    กฤ
รอาํนวยการ  ชัน้
ลยัราชสดุา  ม.ม
พท  06-3812-

ะสานงานหล ั
าวจนิตนา  ขนุส
รอาํนวยการ  ชัน้
ลยัราชสดุา  ม.ม
พท  0 2889 5

Email ของหลกั
Line ID: phdr
Facebook: หล
โทรศพัทมือถอืข
โทรศพัทพื้นฐาน
ดรูายละเอยีดขอ

งสยั โปรดตดิตอ
thai@mahid

นประกอบการส
าะรูปถายใหสงไ

 

หรือหนงัสอืรบัร

งัศกึษาอยูในปีก

มบูรณตลอดหลกั

รากฏรายวชิา แ
ทายกอนสาํเร็จก

  

 

รสอบความรูภาษ
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