
 
หลกัสูตร  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต    รหสัในการสมัคร 
 
สาขาวิชา  วทิยาศาสตรการกฬีา  (ภาคปกต)ิ    วทิยาลยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการกฬีา 
 
จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปการศึกษา จาํนวน    15   คน 
 
ในปการศกึษา  2558  หลักสตูรเปดรบัสมคัร  5  วชิาเอก  คอื   

       1. วชิาเอกสรรีวทิยาการกฬีา 

2. วชิาเอกชวีกลศาสตรการกฬีา 

3. วชิาเอกโภชนาการการกฬีา 

4. วชิาเอกจติวทิยาการกฬีา 

5. วชิาเอกเวชศาสตรการกฬีา 
 
คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิส์มัคร 
 แผน ก แบบ ก(2) 

1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเทา ในสาขาวทิยาศาสตรการกีฬา  กายภาพบําบดั  พยาบาล

วิทยาศาสตร  วิทยาศาสตรสุขภาพทุกสาขา  พลศกึษา  หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของจากสถาบันการศึกษาท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการรับรอง 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรตีลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.50   

3. ผูท่ีมผีลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL  ท่ีระดับคะแนน  470  คะแนน  หรือ TOEFL  

Computer – based ท่ีระดับคะแนน 150 คะแนน หรือ  TOEFL  Internet – based  ท่ีระดบัคะแนน 52 

คะแนน หรือ IELTS ท่ีระดบัคะแนน 4.5 คะแนน หรือสอบผานความรูภาษาอังกฤษท่ีจัดสอบโดยศูนย

ภาษาตางประเทศ   บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัมหิดล  กรณีผูสมัครไมมีผลการสอบผานภาษาอังกฤษ  ผูสมัคร

ตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวันสอบขอเขยีนท่ีบณัฑติวิทยาลยัจัดสอบ 

4. กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผานอาจารย

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

5. ผูท่ีมคีุณสมบตัินอกเหนือจากเกณฑดังกลาว อาจไดรบัการพจิารณาคัดเลือก ใหมสิีทธิ์สมัครเขาศึกษาตามดุลยพนิิจ

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบณัฑติวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล 
  

 แผน ข 

1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเทา ในสาขาวทิยาศาสตรการกีฬา  กายภาพบําบดั  พยาบาล

วิทยาศาสตร  วิทยาศาสตรสุขภาพทุกสาขา  พลศกึษา  หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของจากสถาบันการศึกษาท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการรับรอง 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรตีลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.50   

3. มีประสบการณทํางานท่ีเก่ียวกับการออกกําลังกาย  หรือการฝกสอนทางการกีฬาอยางใดอยางหนึ่ง  โดยมีหนงัสือ

รับรองจากองคกร  หรือหนวยงานท่ีปฏบิัตงิานดังกลาว 

4. ผูท่ีมผีลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL  ท่ีระดับคะแนน  470  คะแนน  หรือ TOEFL  

Computer – based ท่ีระดับคะแนน 150 คะแนน หรือ  TOEFL  Internet – based  ท่ีระดบัคะแนน 52 

คะแนน หรือ IELTS ท่ีระดบัคะแนน 4.5 คะแนน หรือสอบผานความรูภาษาอังกฤษท่ีจัดสอบโดยศูนย

ภาษาตางประเทศ   บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัมหิดล  กรณีผูสมัครไมมีผลการสอบผานภาษาอังกฤษ  ผูสมัคร

ตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวันสอบขอเขยีนท่ีบณัฑติวิทยาลยัจัดสอบ 

5. กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผานอาจารย

 ผูรับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวชิากอนสมคัร   (ดาวนโหลดคํารองขออนุมัติสมัครสอบไดท่ี  

 http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/form_th.php)  เมนูแบบฟอรมรบัสมัครตางๆ 

6. ผูท่ีมคีุณสมบตัินอกเหนือจากเกณฑดังกลาว อาจไดรบัการพจิารณาคัดเลือก ใหมสิีทธิ์สมัครเขาศึกษาตามดุลยพนิิจ

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบณัฑติวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

4 3 0 1 M G 0 0 



รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับกําหนดการสอบในรอบท่ีทานสมคัร) 
 

 
โครงสรางหลกัสูตร 
 
      หนวยกติ
แผน ก แบบ ก(2) 
 
หมวดวิชาแกน               10 
 
หมวดวิชาบังคบั (ตามวิชาเอก)              8 
 
หมวดวิชาเลือก                6 
 
วิทยานิพนธ               12 
 
แผน ข 
 
หมวดวิชาแกน               10 
 
หมวดวิชาบังคบั (ตามวิชาเอก)              8 
 
หมวดวิชาเลือก               12 
 
สารนิพนธ                6 

 
      หนวยกติ
หมวดวชิาแกน 
 
SPSS 531 สรีรวิทยาการออกกําลังกาย        2(2-0-4) 
 
GRID 603 ชีวสถิติ          3(3-0-6) 
 
SPSS 631 การฝกกีฬาและการประเมินสมรรถภาพทางกาย      2(1-2-3) 
 
SPSS 632 วิทยาระเบยีบวิธวีิจยัทางวิทยาศาสตรการกีฬา       3(3-0-6) 
  
หมวดวชิาบงัคบั (ตามวชิาเอก) 
 
วชิาเอกสรรีวทิยาการกฬีา 
 
SPSS 541 สรีรวิทยาการกีฬา         3(3-0-6) 
 
SPSS 544 สรีรวิทยาการกีฬาประยุกต        3(3-0-6) 

 
สําหรบัผูสมคัรรอบที ่1 

 
สอบวนัที ่ 17  มกราคม  2558 

 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่2 
 

สอบวนัที ่ 16  พฤษภาคม  2558 

 
วชิาทีส่อบ 

 
เวลาทีส่อบ 

 
วชิาทีส่อบ 

 
เวลาทีส่อบ 

 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. วิชาความรูพืน้ฐานทางสรรีวิทยา 

  8.30 – 11.30 น. 

 11.30 – 12.30 น. 

 13.30 – 14.30 น. 

 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. วิชาความรูพืน้ฐานทางสรรีวิทยา 

  8.30 – 11.30 น. 

 11.30 – 12.30 น. 

 13.30 – 14.30 น. 

 

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



 
SPSS 542 หัวขอปจจบุนัทางสรีรวิทยาการกีฬา       1(1-0-2) 
 
SPSS 543 สัมมนาทางสรีรวิทยาการกีฬา        1(1-0-2) 
 
วชิาเอกชวีกลศาสตรการกฬีา 
 
SPSS 551 ชีวกลศาสตรการกีฬา         3(3-0-6) 
 
SPSS 554 ชีวกลศาสตรการกีฬาประยุกต        3(3-0-6) 
 
SPSS 552 หัวขอปจจบุนัทางชวีกลศาสตรการกีฬา       1(1-0-2) 
 
SPSS 553 สัมมนาทางชวีกลศาสตรการกีฬา        1(1-0-2) 
 
วชิาเอกโภชนาการการกฬีา 
 
SPSS 564 โภชนาการการกีฬา 1         3(3-0-6) 
 
SPSS 565 โภชนาการการกีฬา 2         3(3-0-6) 
 
SPSS 562 หัวขอปจจบุนัทางโภชนาการการกีฬา       1(1-0-2) 
 
SPSS 563 สัมมนาทางโภชนาการการกีฬา        1(1-0-2) 
 
 วชิาเอกจติวทิยาการกฬีา 
 
SPSS 574 จิตวิทยาการกีฬาประยุกต         3(3-0-6) 
 
SPSS 575 จิตวิทยาการออกกําลังกายและสุขภาพ       3(3-0-6) 
 
SPSS 572 หัวขอปจจบุนัทางจติวิทยาการกีฬา        1(1-0-2) 
 
SPSS 573 สัมมนาทางจติวิทยาการกีฬา        1(1-0-2) 
 
วชิาเอกเวชศาสตรการกฬีา 
 
SPSS 584 หลักการทางเวชศาสตรการกีฬา        3(3-0-6) 
 
SPSS 585 กายวิภาคศาสตรประยุกตทางเวชศาสตรการกีฬา      3(3-0-6) 
 
SPSS 586 หัวขอปจจบุนัทางเวชศาสตรการกีฬา       1(1-0-2) 
 
SPSS 587 สัมมนาทางเวชศาสตรการกีฬา        1(1-0-2) 
 
หมวดวชิาเลอืก 
 
SPSS 588 การจัดการทางการกีฬา         3(3-0-6) 
 
SPSS 589 ศาสตรการฝกสอนกีฬา          3(2-2-5) 
 
SPSS 598 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางการกีฬา        3(3-0-6) 
 
SPSS 599 การใหคําปรึกษาและการพัฒนาทักษะทางจติในการกีฬา      3(2-2-5) 
 
วทิยานพินธ สําหรับ แผน ก แบบ ก (2) 
 
SPSS 698 วิทยานพินธ          12(0-36-0) 
 
สารนพินธ สําหรับ แผน ข 
 
SPSS 697 สารนิพนธ          6(0-18-0) 
 
*  ขอมลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงกรณมีกีารเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 
 



 
จุดเดนของหลกัสูตร 
 -      เนนความเช่ียวชาญเฉพาะทางวิทยาศาสตรการกีฬา 
 - หลักสูตรมีสาขาใหเลือกเรยีนได 5 สาขาวิชาเอก คือ 1) Sport Physiology 2) Sports Biomechanics 3) 
Sport Nutrition 4) Sports Psychology 5) Sports Medicine                             

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

 
หลกัฐานการสมัคร 
สําหรบัการสงหลกัฐานทางไปรษณยี  /  สาํหรบัผูสมคัรสงไฟลเอกสาร (Upload)   

- รูปถายขนาด 1 นิ้ว              จํานวน  2  รปู 

- 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 

- หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน (สําหรับผูสมัตร แผน ข)        จํานวน 2 ฉบับ 

- หนังสือรับรองการสอบผานความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย  (ถามี)  จํานวน  2 ฉบบั 
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  เฉพาะรปูถายใหสง
ไฟลรปูแบบ jpeg  

 
อาชพีทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเรจ็การศกึษา 
- อาจารย  นักวทิยาศาสตรการกีฬา 

- นักเสรมิสรางสมรรถภาพทางกาย 

- เปนนักวิทยาศาสตรการกีฬาท่ีมคีณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 

- เปนผูนําทางวิชาการท่ีสามารถดําเนนิการวิจยัและการสอนไดอยางมีประสิทธภิาพและสามารถใชความรูและ
เทคโนโลยีใหมๆ ทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาไดอยางเหมาะสมในการพัฒนากฬีาและการสรางเสริมสุขภาพ 

- เปนผูเชีย่วชาญหรือผูนําในหองปฏบิัติการ และมคีวามคิดรเิริม่ทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อการพัฒนา
วิทยาศาสตรการกีฬาสูความเปนเลิศ 

                           
อาจารยผูรบัผดิชอบ 

1. ผศ.ดร.วารี  วดิจายา   (E-mail : waree.widjaja@yahoo.com) 
 หองพักอาจารย  อาคารสระวายน้าํสิริมงคล ชั้น  3  วิทยาลยัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา  ม.มหิดล  ศาลายา 
 โทรศัพท 0 2441 4296 – 8  ตอ 310 โทรสาร 0 2889 3693 

 
เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสตูร  คอื 
         นางสาวรุงเพชร  มานอย    (E-mail : rung_0802@hotmail.com) 

หองบริการการศกึษา    อาคารสระวายน้ําสิริมงคล ชั้น  2  วิทยาลยัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา   
ม.มหิดล  ศาลายา 

    โทรศัพท 0 2441 4296 – 8  ตอ  203 โทรสาร 0 2889 3693 
 

 
หมายเหต ุ  1.   หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาใหม สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา(ภาคปกต)ิ 
                       ลงทะเบยีนศึกษารายวชิาเพื่อเปนการปรบัพืน้ฐานในชวงภาคฤดูรอน คือ 
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