
 
หลกัสูตร  วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ    รหสัในการสมคัร 
 
สาขาวชิา  วทิยาศาสตรการกฬีา  (ภาคปกต)ิ    วทิยาลยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการกฬีา 
 
จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปีการศกึษา จาํนวน    20   คน 
 
 
ในปีการศกึษา  2560  หลกัสตูรเปิดรบัสมคัร  5  วชิาเอก  คอื   

       1. วชิาเอกสรีรวทิยาการกฬีา 

2. วชิาเอกชีวกลศาสตรการกฬีา 

3. วชิาเอกโภชนาการการกฬีา 

4. วชิาเอกจติวทิยาการกฬีา 

5. วชิาเอกเวชศาสตรการกฬีา 
 

 
 
คณุสมบตัขิองผูมีสทิธิส์มคัร 
 

 แผน ก แบบ ก(2) 

1. เป็นผูสาํเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรี หรือเทยีบเทา ในสาขาวทิยาศาสตรการกฬีา  กายภาพบาํบดั  พยาบาล

วทิยาศาสตร  วทิยาศาสตรสขุภาพทกุสาขา  พลศกึษา  หรือสาขาอืน่ทีเ่กีย่วของจากสถาบนัการศกึษาทีส่าํนกังาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษาใหการรบัรอง 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมระดบัปรญิญาตรตีลอดหลกัสตูรไมตํ่ากวา 2.50 

3. ผูสมคัรจะตองยืน่หนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนความรูภาษาองักฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาองักฤษข ัน้ตํ่าที่

รบัเขาศกึษา (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 

4. ผูทีม่คีณุสมบตันิอกเหนือจากทีก่ลาวขางตน อาจใหสมคัรเขาศกึษาไดตามดลุยพนิิจของ คณะกรรมการบรหิาร

หลกัสตูรและคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

 

 แผน ข 

1. เป็นผูสาํเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรี หรือเทยีบเทา ในสาขาวทิยาศาสตรการกฬีา  กายภาพบาํบดั  พยาบาล

วทิยาศาสตร  วทิยาศาสตรสขุภาพทกุสาขา  พลศกึษา  หรือสาขาอืน่ทีเ่กีย่วของจากสถาบนัการศกึษาทีส่าํนกังาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษาใหการรบัรอง 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมระดบัปรญิญาตรตีลอดหลกัสตูรไมตํ่ากวา 2.50   

3. มีประสบการณทาํงานทีเ่กีย่วกบัการออกกาํลงักาย  หรือการฝึกสอนทางการกฬีาอยางใดอยางหน่ึง  โดยมีหนงัสอื

รบัรองจากองคกร  หรือหนวยงานทีป่ฏบิตังิานดงักลาว 

4. ผูสมคัรจะตองยืน่หนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนความรูภาษาองักฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาองักฤษข ัน้ตํ่าที่

รบัเขาศกึษา (ผลสอบภาษาองักฤษตองมีอายุไมเกนิ  2  ปี นบัถงึวนัทีส่มคัร)  คอื 
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- 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 คณะกรรมการบรหิาร

หลกัสตูรและคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

 
 

รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขยีนใหตรงกบักาํหนดการสอบในรอบทีท่านสมคัร) 
 

 
วชิาทีส่อบ 

 
เวลาสอบ 
(ภาคเชา) 

 
1. วชิาความรูพืน้ฐานทางสรรีวทิยา 
 

 
9.00 – 10.00 น. 

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

 
 

โครงสรางหลกัสูตร 
 
      หนวยกติ
แผน ก แบบ ก(2) 
 
หมวดวชิาแกน               10 
 
หมวดวชิาบงัคบั (ตามวชิาเอก)              8 
 
หมวดวชิาเลือก                6 
 
วทิยานิพนธ               12 
 
แผน ข 
 
หมวดวชิาแกน               10 
 
หมวดวชิาบงัคบั (ตามวชิาเอก)              8 
 
หมวดวชิาเลือก               12 
 
สารนิพนธ                6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      หนวยกติ
หมวดวชิาแกน 
 
SPSS 531 สรีรวทิยาการออกกาํลงักาย        2(2-0-4) 
 
GRID 603 ชีวสถติ ิ         3(3-0-6) 
 
SPSS 631 การฝึกกฬีาและการประเมนิสมรรถภาพทางกาย      2(1-2-3) 
 
SPSS 632 วทิยาระเบยีบวธิวีจิยัทางวทิยาศาสตรการกฬีา       3(3-0-6) 
  
หมวดวชิาบงัคบั (ตามวชิาเอก) 
 
วชิาเอกสรีรวทิยาการกฬีา 
 
SPSS 541 สรีรวทิยาการกฬีา         3(3-0-6) 
 
SPSS 544 สรีรวทิยาการกฬีาประยุกต        3(3-0-6) 
 
SPSS 542 หวัขอปจัจบุนัทางสรีรวทิยาการกฬีา       1(1-0-2) 
 
SPSS 543 สมัมนาทางสรีรวทิยาการกฬีา        1(1-0-2) 
 
วชิาเอกชีวกลศาสตรการกฬีา 
 
SPSS 551 ชีวกลศาสตรการกฬีา         3(3-0-6) 
 
SPSS 554 ชีวกลศาสตรการกฬีาประยุกต        3(3-0-6) 
 
SPSS 552 หวัขอปจัจบุนัทางชีวกลศาสตรการกฬีา       1(1-0-2) 
 
SPSS 553 สมัมนาทางชีวกลศาสตรการกฬีา        1(1-0-2) 
 
วชิาเอกโภชนาการการกฬีา 
 
SPSS 564 โภชนาการการกฬีา 1         3(3-0-6) 
 
SPSS 565 โภชนาการการกฬีา 2         3(3-0-6) 
 
SPSS 562 หวัขอปจัจบุนัทางโภชนาการการกฬีา       1(1-0-2) 
 
SPSS 563 สมัมนาทางโภชนาการการกฬีา        1(1-0-2) 
 
 วชิาเอกจติวทิยาการกฬีา 
 
SPSS 574 จติวทิยาการกฬีาประยุกต         3(3-0-6) 
 
SPSS 575 จติวทิยาการออกกาํลงักายและสขุภาพ       3(3-0-6) 
 
SPSS 572 หวัขอปจัจบุนัทางจติวทิยาการกฬีา        1(1-0-2) 
 
SPSS 573 สมัมนาทางจติวทิยาการกฬีา        1(1-0-2) 
 
วชิาเอกเวชศาสตรการกฬีา 
 
SPSS 584 หลกัการทางเวชศาสตรการกฬีา        3(3-0-6) 
 
SPSS 585 กายวภิาคศาสตรประยุกตทางเวชศาสตรการกฬีา      3(3-0-6) 
 
SPSS 586 หวัขอปจัจบุนัทางเวชศาสตรการกฬีา       1(1-0-2) 
 
SPSS 587 สมัมนาทางเวชศาสตรการกฬีา        1(1-0-2) 
 
 



หมวดวชิาเลือก 
 
SPSS 588 การจดัการทางการกฬีา         3(3-0-6) 
 
SPSS 589 ศาสตรการฝึกสอนกฬีา          3(2-2-5) 
 
SPSS 598 วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีทางการกฬีา        3(3-0-6) 
 
SPSS 599 การใหคาํปรกึษาและการพฒันาทกัษะทางจติในการกฬีา      3(2-2-5) 
 
วทิยานิพนธ สาํหรบั แผน ก แบบ ก (2) 
 
SPSS 698 วทิยานิพนธ          12(0-36-0) 
 
สารนิพนธ สาํหรบั แผน ข 
 
SPSS 697 สารนิพนธ          6(0-18-0) 
*  ขอมูลอาจมีการเปลีย่นแปลงกรณีมีการเสนอปรบัปรุงหลกัสตูร 
 
 

 
จุดเดนของหลกัสูตร 
 -      เนนความเชีย่วชาญเฉพาะทางวทิยาศาสตรการกฬีา 
 - หลกัสตูรมีสาขาใหเลือกเรยีนได 5 สาขาวชิาเอก คอื 1) Sport Physiology 2) Sports Biomechanics 3) 
Sport Nutrition 4) Sports Psychology 5) Sports Medicine                             

 
 

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

ผูสมคัรสงเอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัรในระบบ Online ดวยวธิี Uploadไฟลเทานัน้โดยขนาดของไฟล
เอกสารตาง 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              

- หนงัสอืรบัรองประสบการณการทาํงาน (สาํหรบัผูสมตัร แผน ข)         

- หนงัสอืรบัรองผลการสอบความรูภาษาองักฤษ 

- เอกสารหลกัฐานการชาํระเงนิ             
 
 

อาชีพทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเร็จการศกึษา 
- อาจารย  นกัวทิยาศาสตรการกฬีา 

- นกัเสรมิสรางสมรรถภาพทางกาย 

- เป็นนกัวทิยาศาสตรการกฬีาทีม่คีณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 

- เป็นผูนําทางวชิาการทีส่ามารถดาํเนินการวจิยัและการสอนไดอยางมีประสทิธภิาพและสามารถใชความรูและ
เทคโนโลยีใหมๆ  ทางดานวทิยาศาสตรการกฬีาไดอยางเหมาะสมในการพฒันากฬีาและการสรางเสรมิสขุภาพ 

- เป็นผูเชีย่วชาญหรือผูนําในหองปฏบิตักิาร และมคีวามคดิรเิริม่ทางดานวทิยาศาสตรการกฬีาเพือ่การพฒันา
วทิยาศาสตรการกฬีาสูความเป็นเลศิ 
 



อาจารยผูรบัผดิชอบ 
1. ผศ.ดร.วารี  วดิจายา   (E-mail : waree.widjaja@yahoo.com) 
 หองพกัอาจารย  อาคารสระวายน้ําสริมิงคล ชัน้  3  วทิยาลยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการกฬีา  ม.มหดิล  ศาลายา 
 โทรศพัท 0 2441 4296 – 8  ตอ 310 โทรสาร 0 2889 3693 

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

หองบรกิารการศกึษา    อาคารสระวายน้ําสริมิงคล ชัน้  2  วทิยาลยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการกฬีา   
ม.มหดิล  ศาลายา 

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

หมายเหต ุ  1.   หลกัสตูรกาํหนดใหนกัศกึษาใหม สาขาวชิาวทิยาศาสตรการกฬีา(ภาคปกต)ิ 
                       ลงทะเบยีนศกึษารายวชิาเพือ่เป็นการปรบัพืน้ฐานในชวงภาคฤดรูอน คอื 
          - SPSS  531 Exercise Physiology  2  Audits 

   2.   ดรูายละเอยีดขอมูลการศกึษาตอเพิม่เตมิไดที ่www.grad.mahidol.ac.th 
   3.   หากมีการเปลีย่นแปลงจะแจงใหมราบภายหลงั 

 
 

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


