
 
วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 

 
 จากมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2532  ไดเห็นชอบใหสวนราชการ และรัฐวิสาหกิจ   
ไดดําเนินการตามแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 1  (พ.ศ. 2531 2539) ซึ่งประกอบไปดวย  
 1. แผนพัฒนาการกีฬาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. แผนพัฒนาการกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
 3. แผนพัฒนาการกีฬาเพ่ือการแขงขัน 
 4. แผนพัฒนาโภชนาการกับการกีฬา 
 5. แผนพัฒนาบริหารองคกรการสงเสริมกีฬา 
 6. แผนพัฒนากีฬาอาชีพ 
 

 จากนโยบายและแผนฯดังกลาว  มหาวิทยาลัยมหิดลจึงไดดําเนินการสรางศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา
และสระวายนํ้า  “สิริมงคล”  ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  และตอมาสภามหาวิทยาลัยมหิดล ไดอนุมัติให
มีการกอสรางศูนยวิจัยทางวิทยาศาสตรการกีฬาเพ่ิมขึ้น  ในบริเวณเดียวกันดวย 
 

 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2531 คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหโครงการกอสรางศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา
ขึ้นเปนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอัน  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล  เฉลิมพระ
ชนมพรรษาครบ 5 รอบ และตอมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทาน
ช่ืออาคารศูนยวิทยาศาสตรการกีฬาและสระวายน้ํา “สิริมงคล” เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2538  และมหาวิทยาลัยมหิดล 
ไดเปลี่ยนชื่อมาเปนโครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา  เมื่อวันที่ 29  มีนาคม พ.ศ.2534 เปนตนมา 
 

 และดวยความพรอมของอาคาร สถานที่ ทําเลที่ต้ัง บุคลากร ของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยฯ รวมทั้งเพ่ือ
เปนการสนองตามนโยบายของรัฐบาลและสนองตอแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ีตองการใหมีการสงเสริม
การออกกําลังกายและสถานที่พักผอนหยอนใจ ในสวนราชการ ใหมากขึ้นในขณะนั้น  ตลอดจนตองการใหเปนศูนยกลาง
แหงการแนะนําความรูดานรักษาสุขภาพพลานามัย และการนันทนาการใหแกนักศึกษา บุคลการและประชาชนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สภามหาวิทยาลัยมหิดลจึงไดมีมติใหโอนยายหลักสูตรวิทยาศาสตรการกีฬาทั้งนักศึกษา และ
อาจารยจากคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลเขามาสังกัดในโครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 
เมื่อวันที่ 17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2538  และตอมาไดมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2539 
ใหต้ังวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา  เปนสวนราชการหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีฐานะเทียบเทา
คณะ  ต้ังแตวันที่ 6 กรกฎาคม 2539  เปนตนมา 
 

 ในปจจุบัน วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา  ไดแบงโครงสรางการบริหารจัดการออกเปน 
5 ฝายหลัก ดังนี้ 
 1. ฝายบริหารและบริการ 
 2. ฝายการศึกษา 
 3. ฝายวิจัย 
 4. ฝายวิชาการ 
 5. ฝายการคลังและพัสดุ 
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  โดยมีบุคลากรในสังกัดจํานวน ทั้งสิ้น 49 คน   แบงเปน  
   สาย ก     จํานวน  13   คน 
   สาย ข    จํานวน  3 คน 
   สาย ค    จํานวน  2 คน 
  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน  จํานวน  5 คน 
  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได  จํานวน  10 คน 
  ลูกจางประจําเงินรายไดฯ   จํานวน  9 คน 
  ลูกจางช่ัวคราวเงินรายไดฯ   จํานวน  7 คน 
 

 ดานการเรียนการสอน 
  ในระดับปริญญาตรี  จํานวน 2 หลักสูตร  คือ 
  1. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรการกีฬา) หลักสูตร 2 ป 
  2. หลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรการกีฬา) หลักสูตร 4 ป 
  ปจจุบัน มีนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 295 คน  
  ในระดับปริญญาโท  เปดทําการเรียนการสอนในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร
การกีฬา โดยแบงออกเปน 4 สาขาคือ 
  1. สรีรวิทยาการกีฬา 
  2. ชีวกลศาสตรการกีฬา 
  3. โภชนศาสตรการกีฬา 
  4. จิตวิทยาการกีฬา 
 

 ดานการใหบริการ   
  วิทยาลัยไดเปดใหบริการสถานที่ออกกําลังกาย  สําหรับบุคลการ  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป  
ดังตอไปนี้ 
  1. สระวายน้ํา จํานวน 4 สระ 
  2. หองออกกําลังกาย จํานวน 2 หอง 
  3. หองอบซาวนา และอบไอน้ํา จํานวน 2 หอง 
  4. หองนันทนาการสําหรับจัดกิจกรรมการออกกําลังกาย 1 หอง 
  5. หองทดสอบสมรรถภาพทางกาย จํานวน 1 หอง 
  6. คลินิกการกีฬา 
 การบริการวิชาการ 
  วิทยาลัยฯ ไดสงเสริมใหบุคลากรไดออกไปเปนผูชี้นํา  และใหความรูดานการออกกําลังกายและ
ดานการพัฒนากีฬา  ใหกับหนวยราชการ  ภาคเอกชน  และสมาคมกีฬาเพ่ือการใหความรูและแนะนํา  ความรูสู
การปฏิบัติ อยางสม่ําเสมอ พรอมกันนั้นไดสงหนวยบริการทดสอบสมรรถภาพ  ออกใหบริการ  แกหนวยงานตางๆ  
ทั้งภายนอก และภายในรวมทั้งใหบริการแกประชาชนตามสถานที่ตางๆ เปนจํานวนมาก 
 

 งานวิจัย 
 วิทยาลัยฯ ไดสงเสริมและกระตุนใหอาจารยและนักวิจัย ไดทํางานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวของอยาง
จริงจัง  รวมทั้งเรงทําการเผยแพรวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโท  ใหออกสูภายนอกมากยิ่งขึ้น  โดยไดรับ
ความรวมมือจากอาจารยประจําและจากอาจารยภายนอก คณะรวมกันทํางานวิจัย  และคาดวาจะสามารถนําออกตีพิมพ
เผยแพรไดปริมาณมากขึ้น 
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 การพัฒนานักศึกษา 
  วิทยาลัยฯไดเนนการพัฒนานักศึกษาควบคูไปกับการพัฒนาดานวิชาการ   วิทยาลัยฯไดสงเสริมให
นักศึกษาไดทํากิจกรรมในทุกดาน เชนดานกีฬา  ดานบําเพ็ญประโยชน ดานบริการสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
โดยปจจุบันมีเปาหมายที่จะเขาไปมีสวนรวม กับหนวยงานภายนอกและประชาชนมากยิ่งขึ้น 
 

 งานสงเสริมสุขภาพ 
  วิทยาลัยฯ  ไดจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพใหกับบุคลากร  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป เชนการเปด
บริการ  ศูนยออกกําลังกาย SS Sport Center  ที่มีมาตรฐานและทันสมัย   การใหบริการสระวายนํ้า กิจกรรมโยคะ  
เตนแอโรบิค  และแอโรบิคในน้ํา  ซึ่งเปดใหบริการตั้งแต 07.00 – 20.00 น.ทุกวัน 
  

 งานพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ 
  วิทยาลัยฯ ไดใหความรวมมือกับสมาคมกีฬาตางๆ  โดยที่สมาคมกีฬา  ไดสงนักกีฬาทีมชาติ เขามา
รับการฝกเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางกายเฉพาะดาน  เชน นักกีฬาทีมชาติจาก ลอนเทนนิสสมาคม  สมาคม
ยิมนาสติก  สมาคมแบดมินตัน  นอกจากนั้นยังสนับสนุนใหนักกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล ไดเขามารับการฝก เพ่ือพัฒนา
สูความเปนเลิศ อยางตอเนื่องทุกชนิดกีฬา 
 

 
 ปจจุบันวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา  ไดกําหนดกรอบการบริหารจัดการและดําเนินการ
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมี  ปรัชญา  ปณิธาน และวิสัยทัศน  ดังนี ้
 

ปรัชญา 
สรางองคความรูและผลิตผลบนรากฐานของคุณภาพคูคุณธรรม 

เปนผูนําในการพัฒนาการกีฬาเพื่อความเปนเลิศ  และกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
 

ปณิธาน 
แหลงความรู  คูคุณธรรม  สรางสรรคกีฬา  เพ่ือพัฒนาปวงชน 

 
วิสัยทัศน 

วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา  เปนผูนําการสรางองคความรูใหม   
วิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรการกีฬา  และกีฬาเวชศาสตรเพ่ือพัฒนานักกีฬาสูความเปนเลิศ  

และประยุกตใชสําหรับการออกกําลังกายโดยมีเปาหมายเปนศูนยพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาสูความเปนเลิศ 
ในเอเชียอาคเนย สนับสนุนและสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสรางเสริมสุขภาพของประชาชนภายใน 5 ป 
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