อาจารย์ประจาและอาจารย์ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี
ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พูนพิศ อมาตยกุล
ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวรัตน์ พลายน้อย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ดีจงกิจ
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เบญจพร ศักดิ์ศิริ
อาจารย์ ดร.อุทัย ดุลยเกษม
อาจารย์ ดร. มลิวัลย์ ธรรมแสง
อาจารย์ ดร. อาดัม นีละไพจิตร
อาจารย์ ดร. ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ
Prof. Dr. Kelly D. Roberts
Prof. Dr. Robert Stodden
Prof. Dr. Sara H. Sack
Prof. Dr. Steven E. Brown
Dr.Stian Thorsen
Dr. Donald Scott Persons
ฯลฯ

วันเวลาในการดาเนินการสอน
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
ในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
111 ม.6 ถ.พุทธมณฑล สาย 4
ศาลายา จ.นครปฐม 73170
E mail: phd.rs.mu@gmail.com
www.rs.mahidol.ac.th,
โทร. 02 889-5315-9 ต่อ 230 237 238
หรือ 087-7731718, 086-3619827
แฟกซ์. 02 889-5308
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
http://www.grad.mahidol.ac.th/
grad/home/index_th.php
โทร.02 441-4125

วิทยาลัยราชสุดา
มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
Doctor of Philosophy Program
In Quality of Life Development
For Persons with Disabilities

(หลักสูตรภาคพิเศษ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
Doctor of Philosophy Program
in Quality of Life Development for
Persons with Disabilities
ปร.ด. (การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)
Ph.D. (Quality of Life Development for
Persons with Disabilities)

คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา
ส าเร็ จ การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รปริ ญ ญ าโท ทุ ก
สาขาวิ ช า จากส ถาบั นอุ ด มศึ ก ษาที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๕๐
ผู้ที่มีคุณสมบัตนิ อกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น
อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้า
ศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร
จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูต ร
ระดับบั ณ ฑิ ต ศึก ษา พ.ศ.2558 ปริญ ญาเอก แบบ2
ดังนี้
(1) หมวดวิชาบังคับทั้งสิ้น 12 หน่วยกิต
(2) หมวดรายวิชาเลือกไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
(3) วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต

รายชื่อวิชา หมวดวิชาบังคับและ
หมวดวิชาเลือก
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติขั้นสูง
กฎหมายและนโยบายเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ
พิการศึกษาเชิงบูรณาการ
สัมมนาทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
จริยธรรม สิทธิ และนโยบายด้านคนพิการเชิง
วิพากษ์
การขับเคลื่อนด้านความพิการ
ความพิการ โลกาภิวัตน์ และบริบทพลวัต
บริหารฟื้นฟูสมรรถภาพ
การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยใช้ครอบครัวและชุมชน
เป็นฐาน
จิตวิทยาเกี่ยวกับคนพิการ
การจัดบริการสุขภาพและวิทยาศาสตร์
การแพทย์
การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
การจัดการด้านอาชีพสาหรับคนพิการ
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกและนวัตกรรม
การออกแบบที่เป็นสากล
การวิจัยเชิงคุณภาพด้านความพิการ
สถิติขั้นสูง

ระยะเวลาในการศึกษา
ใช้ระยะเวลา 3 ปี (Coursework 2 years)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร(ต่อคน)
ประมาณ 200,000 บาท (ค่าหน่วยกิตและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา)

สิ่งสนับสนุนการศึกษา
ทุนสนับสนุนบางส่วน
ศึกษาดูงานภายในและต่างประเทศ
การน าเสนอผลงานวิชาการทั้ งระดั บชาติแ ละ
นานาชาติ
หอพัก
ห้องฝึกปฏิบัตกิ ารทางด้านวิชาการ
คลิ นิ ก ที่ ป รึ ก ษาในการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ โ ดย
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ
การเดินทางได้หลายช่องทาง เช่น รถเมล์
ป รั บ อ า ก า ศ ป ระ จ า ท า ง รถ บ ริก า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัย รวมทั้งรถตู้ของเอกชน

อาชีพที่มาเรียนหรือาชีพที่ประกอบได้หลัง
สาเร็จการศึกษา
(1) นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ คนพิการ
(2) นักวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
(3) ผู้บริหารองค์กรคนพิการ
(4) ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(5) ผู้ถ่ายทอดความรู้ วิทยากร นักฝึกอบรมด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(6) นักสิทธิมนุษยชน
(7) นักพัฒนาสังคม

