
 

หลกัสูตร     ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ        รหสัในการสมัคร 

สาขาวิชา     การจดัการการกีฬา (ภาคปกต)ิ    คณะสงัคมศาสตรและมนษุยศาสตร 

ภาควชิา       ศึกษาศาสตร                จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปการศึกษา จาํนวน  15  คน 

 
 
คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิส์มัคร 
     แผน ก แบบ ก (2)   

1. เปนผูสําเร็จการศึกษามวีุฒิการศกึษาขั้นต่ําระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเทาในสาขาที่เก่ียวกับพลศึกษา  
       วิทยาศาสตรการกีฬา เวชศาสตรกีฬา บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ  วิทยาการจัดการ  
2. ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.50 และมปีระสบการณการทํางานดานกีฬาอยางนอย 1 ป    
3. 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
ภาษาอังกฤษในวันสอบขอเขยีนท่ีบณัฑติวิทยาลยัจัดสอบ 

4. กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผานอาจารย
ผูรับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวชิากอนสมคัร   (ดาวนโหลดคํารองขออนุมัติสมัครสอบไดท่ี  
http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/form_th.php)  เมนูแบบฟอรมรบัสมัครตางๆ 

5. ผูท่ีมคีุณสมบตัินอกเหนือจากท่ีกลาวขางตน อาจใหสมัครเขาศึกษาไดตามดุลยพนิจิของ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
และคณบดบีณัฑติวิทยาลยั 

     
     แผน ข  

1.    สําเร็จการศกึษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาท่ีเก่ียวกับพลศึกษา วทิยาศาสตรกีฬา เวชศาสตรกีฬา  
       บริหารรัฐกิจ วิทยาการจัดการ และมีแตมระดับคะแนนเฉลีย่สะสมตลอดหลักสูตร  ไมต่ํากวา 2.50 
2. มีประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของกับการกีฬา หรือการบริหารไมนอยกวา  3 ป 
3. 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 

4. กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผานอาจารย
ผูรับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวชิากอนสมคัร   (ดาวนโหลดคํารองขออนุมัติสมัครสอบไดท่ี  
http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/form_th.php)  เมนูแบบฟอรมรบัสมัครตางๆ 

5. ผูท่ีมคีุณสมบตัินอกเหนือจากท่ีกลาวขางตน อาจใหสมัครเขาศึกษาไดตามดุลยพนิจิของ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 

 

รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับกําหนดการสอบในรอบท่ีทานสมคัร) 

2 5 0 7 M G 0 0 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่1 
 

สอบวนัที ่ 17  มกราคม  2558 
 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่2 
 

สอบวนัที ่ 16  พฤษภาคม  2558 
 

 
วชิาทีส่อบ 

 

 
เวลาทีส่อบ 

 
วชิาทีส่อบ 

 

 
เวลาทีส่อบ 

 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

  8.30 – 11.30 น. 

     11.30 – 12.30 น.    

 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

       8.30 – 11.30 น. 

     11.30 – 12.30 น. 

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



 
โครงสรางหลกัสูตร 
 

 
                                                                                                                                                             หนวยกติ  
สําหรบัแผน ก แบบ ก(2)   
  
หมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน   
  
หมวดวิชาบังคบั            21   
  
หมวดวิชาเลือก             6   
  
วิทยานิพนธ            12   
  
สําหรบัแผน ข   
  
หมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน   
  
หมวดวิชาบังคบั            30   
  
หมวดวิชาเลือก              6   
  
การศึกษาคนควาอิสระ            3 
                                                                                                        
                                                                                                                                                                 หนวยกติ 
หมวดวชิาพืน้ฐาน    
 * วิชาเสริมพื้นฐานสําหรับผูไมมวีุฒิการศึกษาดานการบริหาร หรอืวิทยาการจัดการ 
** วิชาเสรมิพืน้ฐานสําหรบัผูไมมีวุฒทิางพลศึกษา 
 
SHED 559 หลักการบริหาร                                                                                                               3(3-0)  
  
SHED 571 วิพากษทรรศนะทางพลศึกษาและการกีฬา                                                                        3(3-0)  
  
หมวดวชิาบงัคบั   
  
สําหรบัแผน ก แบบ ก(2)   
  
SHED 574 การจัดการการเงิน          3(3-0)  
  
SHED 575 การสงเสรมิกีฬาและการตลาด         3(3-0)  
  
SHED 576 การจัดการอุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวกดานกีฬา       3(3-0)  
  
SHED 577 การจัดการองคการและโครงการกีฬา        3(3-0)  
  
SHED 578 สัมมนาการจัดการทางการกีฬา         3(3-0)  
  
SHED 590 การวิจยัการจดัการทางการกีฬา         3(2-2)  
  
SHED 625 หลักการบริหารงานบุคคล         3(3-0)  
  
สําหรบัแผน ข   
  
SHED 574 การจัดการการเงิน          3(3-0)  
  
SHED 575 การสงเสรมิกีฬาและการตลาด         3(3-0)  
  
SHED 576 การจัดการอุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวกดานกีฬา       3(3-0)  
  
SHED 577 การจัดการองคการและโครงการกีฬา        3(3-0)  
  
SHED 578 สัมมนาการจัดการทางการกีฬา         3(3-0)  
  
SHED 579 การฝกงานการจัดการทางการกีฬา         3(3-0)  
  
SHED 592 ยุทธวิธีการกําหนดนโยบายและการวางแผน        3(3-0)  



  
 
SHED 593 การจัดการสํานักงานและขอมูลขาวสาร        3(3-0)  
  
SHED 596 คอมพิวเตอรประยุกตเพื่อการจัดการ        3(3-0)  
  
SHED 625 หลักการบริหารงานบุคคล         3(3-0)  
  
หมวดวชิาเลอืก   
  
SHED 522 สัมมนาวิทยานพินธ          1(1-0)  
  
SHED 525 ระเบยีบวิธีการวิจยั          3(3-0)  
 
SHED 529 หลักการเรยีนรูและเทคนิคการฝกอบรม        3(3-0)  
  
SHED 538 การบริหารและการจัดฝกอบรม         3(2-2)  
  
SHED 572 หลักการและการวางแผนการฝกสมรรถภาพทางกายและกีฬา      3(3-0)  
  
SHED 580 การบริหารพลศึกษา          3(3-0)  
  
SHED 591 การศึกษารายบุคคล          1(0-3)  
  
SHED 594 จรรยาบรรณสําหรบันักบริหาร         3(3-0)  
  
SHED 595 จิตวทิยาประยุกตเพือ่การจัดการ         3(3-0)  
  
SHED 597 การตัดสินใจ           3(3-0)  
  
SHED 613 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร         3(3-0)  
  
SHED 619 พฤติกรรมองคกรและมนุษยสัมพนัธ        3(3-0)  
  
SHED 620 สถิติ 2           3(3-0)  
  
การศกึษาคนควาอสิระ   
  
SHED 598 สารนิพนธ           3(0-9)  
  
วทิยานพินธ   
  
SHED 698 วิทยานพินธ                    12(0-36)  
 
***  ขอมลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงกรณมีกีารเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 
 

 

งานวจิัยของหลกัสูตรเนนหนักทางดาน  
1.  จัดระบบการจัดการองคกรกีฬาของรัฐและเอกชน   
2.  สงเสรมิการจดัโครงการกีฬาแกประชาชนในชุมชน  
3.  การจัดการสนามอุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวกดานกีฬา  
4.  การเผยแพรประชาสัมพนัธดานกีฬาแกเยาวชนและประชาชน 

 

ทนุทีห่ลักสตูรสาขาวิชามใีหนักศึกษา 
ทุนเฉลมิพระเกียรติ 60 ป  ครองราชสมบัต ิ

 
จุดเดนของหลกัสูตร   

1.    เปนหลักสูตรท่ีเปดสาขาการจัดการทางการกีฬาแหงแรกของประเทศไทย 
2. เปนหลักสูตรท่ีเปดโอกาสผูมีประสบการณทางดานการบริหารทางการกีฬาเขาศึกษา แผน ก แบบ ก(1) 
       ทําวิทยานิพนธ 36 หนวยกิต (โดยไมตองศึกษาวิชาอ่ืน ๆ) 
3. เปนหลักสูตรปรบัปรุงใหม พ.ศ. 2552 ท่ีผานความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
       เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2553  

 
 
 
 



หากมขีอสงสยั โปรดตดิตองานรบันกัศกึษา โทร. 0 2441 4125 ตอ 208-210 , 0 2441 9129 
  E-mail : gradthai@mahidol.ac.th 

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  รูปแบบไฟล pdf   

เฉพาะรูปถายใหสงไฟลรปูแบบ jpeg  

 
อาชพีทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเรจ็การศกึษา 

1. ผูจัดการในศนูยออกกําลังกาย/ศนูยสุขภาพ 
2.    ผูจัดการสโมสรฟุตบอล (ดานท่ัวไป/การตลาด)   
3.    องคการภาครัฐ เชน กระทรวงทองเที่ยวและการกีฬา, ศูนยนนัทนาการ กทม. 

        4.   ผูบริหารศูนยสุขภาพ 
        5.   อาจารยสถาบนัการศึกษา 
        6.   ฝายบริหาร กกท. 
 
รายละเอยีดอืน่ๆ ทีต่องการแจงใหผูสมคัรทราบ คอื  

ผูสมัครท่ีมปีระสบการณในการบริหารงานมากกวา 5 ป สามารถสงโครงรางวทิยานิพนธ เพื่อเขาศกึษาตอ  
ในแผน ก แบบ (1) ทําวิทยานิพนธอยางเดียว 36 หนวยกิต 
 
อาจารยผูรบัผดิชอบ 
      1.   อ.ดร.วรรณชล ี โนรยิา    (E-mail : v_vow@hotmail.com, wanchalee.nor@mahidol.ac.th) 
            หองภาควิชาศึกษาศาสตร, ตึกคณะสังคมฯ ชัน้ 2, ภาควชิาศึกษาศาสตร, 
            คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  ม.มหิดล ศาลายา  
            โทรศัพท   02– 800-2840-78 ตอ 1339    โทรสาร 02 441-0250  
 

เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร คอื 
            นางธนวนั  สวสัดภิาพ             (E-mail : tanawan.saw@mahidol.ac.th) 
            หองภาควิชาศึกษาศาสตร, ตึกคณะสังคมฯ ชัน้ 2, ภาควชิาศึกษาศาสตร, 
            คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  ม.มหิดล ศาลายา  
            โทรศัพท   02– 800-2840-78 ตอ 1305    โทรสาร 02 441-0250  
 
 
 
หมายเหต ุ 1.  ดรูายละเอียดขอมลูการศึกษาตอเพิม่เติมไดท่ี www.grad.mahidol.ac.th 


