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พลิกสูทรนวิทกรรนการจิคการnารกีพา
วิทยาลัยนวัทกรรนและการจัทการ
ราชกฎสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนกศึกษาใหม่ ระดับป.ตรี

เร ียนระบบออนใลน
ส า ม า ร ถ เ ร ี ่ ย น โ ด ั ก ุ ก ก  ท ุ ก เ ว ล า

ห ล ัก ส ูต รท ัน ส ม ัย
ส า ม า ร ถ เ ร ี ย น 9 บ ใ ด ท ี บ า น

จ บ เร ็ว ก ่อ น ใค ร
ส า ม า ร ถ เ ท ี ย บ โ อ น ใ ด

สอบถามรายละเอียด
098- 661-5541 

นศ.ดร.สุพรทิพย์ พูพะเนยด

081- 735-8625 
ดร.พิเซษย์เทิดวิซัย

094- 654-5154 
อ.บุญญาดา พาทาสีงท์

เรียนจบเร็วสุดกายใน 3 
ค่าเทอบ 13,000 บาท

-m ail: contact @ssru-sportsmanagement.com สมัครเรียนวันน ท่ี LINE OFFICIAL @spm-ssru
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ระบบการlรยนการลอน

จุท๓นหลักสูถร
เป ็นหลักสูตรทให้ความสำคัญกับศาสตร  ์

ในแVนงต่าง  ๆก ีเท ิยอVองกันทางด้านกีฬา 
การบร ิห ารจ ัดการก ีฬ า การตลาดทาง 
ด้านกีฬา การปีกสอนนักกีฬา

บุ่งเน้นมลิตนัณศตทมิความรู้ ควานสาบารถ 
ในการบริหารการจัดการกีฬาทีครอบคลุม 
ทุกมิติ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

♦♦♦ จัดการเรียนการสอนทางใกล โดยใช้ระบบ E-Learning 
ที่มีประสิทธิกาพสูงผ่านเครือไท่ยอินเทอรเนต

หน่อยกีตรอมตลอดหลักสูตรใบ1นอยกว่า 120 หน่อยกีต

1 .หมวดวิชาทิกษาทวไป เรียนใม่นอยกว่า 30 หน่อยทิต
♦♦♦ สนับสนนให้เกิดผลงานวิจัย และด้านบริการ 

วิชาการท่ีเก่ียวVองกันศาสตร์ด้านการกีฬา

♦♦♦ เหมาะสำหรับคนท่ีทำงาน มิเอลาน้อยหรออยู่ต่างจังหวัด 
สามารกเรียนโดยโม่กระทบงานและชีวิตส่อนตัว

❖  เรียนกงแบบสดและซมย้อนหลัง รอมกงทำการบาน 
และแบบปีกหัดผ่าน Application โด้ดลอดเวลา

1.1) กลุ่มวิชามนษยศาสตร์และลังคมศาสตร์6 หม่อยกีต

1.2) กลุ่มวิชาภาษา 6 หน่อยทิต

1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หม่อยกีต

1.4) นักคักษาด้องเลือกเรียนอิกโม่น้อยกว่า 12 หน่อยทิต 
จาก 3 กลุ่บวิชาVางด้น

2.หมอดวิชา10พาะ เรียนโม่น้อยกว่า 84 หน่อยทิต

2.1) วิชาแกน เรียน 30 หน่อยทิต

2.2) วิชาเฉพาะด้าน เรียนโม่นอยกว่า 54 หน่อยทิต

2.2.1) วิชาบังคับ เรียน 30 หน่อยทิต

2.2.2) วิชาเลือก เรียนโปน้อยกว่า 18 หน่อยทิต

2.2.3) วิชาภาษาอังกฤษ วิชาชีพ เรียน 6 หน่อยทิต

3. หมอดวิชาเลือกเสรี โม่น้อยกว่า 6 หน่อยทิต
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หลักสูตรบริหารรรกิ9บัณฑิต 
ระบบการลักษาทางไกล (หลักสูตรใหม่)

วิทยาลัยนวัทกรรมนละการ90การ
13,000 บาท

มีสิทธิใครับ

ทุนการศึกษา
โะ-

V  สำเร็จการศกษา ไม่นอยกอ่า 

ระด ับ บัธยบศกษาตอนปลาย 
หรอเทียบเท่า

(♦♦♦ ให ้เป ็นไปตาบเกณฑ ์ออ. 
จ้อบังคับมหาวิทยาลัยราซกัฏ 
สอนสุบันกาอ่าด้อยการศกษา 
ระด ับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

^  098-661 -5541 น ศ .ด ร .ส ุพ รท ิพ ย ์ พ ูพะเนยด 

^  081-735-8625ดร.พ ิเซษฐ ์เท ิดว ิช ัย  

*5 094-654-5154 อ .บ ุญ ญ าด า  พ าหาส ิงห ์

ฒิท่ปี /ฒัทรเรียน
ว ิท ยาล ัยน ว ัตกรรมและการจ ัดการ 

บห าว ิทยาล ัยราชก ัฏสวน ส ุน ัน ทา 

อ าค าร  37 iavn 1 ถนนอ ู่ทองนอก 

เท/วงดุส ิต พ ต ด ุส ิต  กทบ. 10300

มหาวิทยาลัยร*เขภัรกวนสุนินทา
เรียนง่าย! จบใว! 

เรียบได้ทุกทีทุกเวลา

iusnTns 
นกฝ ็กษ าใKป !

amonline



รายละเอ ียดหลักฬ ูตร

วิทยาล ัยนวัตกรรมและการจ ัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

1. ขี่'อหลักสูตร

ภาษาโทย หลักสูตรบวิหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชํพ

ภาษาอังกฤษ Master of Business Administration Program in Professional Football Management

2. ข ี่อปริญญาและสาขาวิชา

ขี่อเต็ม (ภาษาไทย) การบวิหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการฟุตบอลอาชํพ)

ขี่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Business Administration (Professional Football Management)

ขี่อย่อ (ภาษาไทย) บธ.ม (การจัดการฟุตบอลอาชํพ)

ขี่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) M.B.A. ( Professional Football Management)

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

3.1 เพ ี่อเป ็นการพ ัฒนาและเพ ิ่มองค ์ความร ู้ให ้แก ่น ักล ึกษาให ้ม ีความสามารถและเปลี่ยนบ ัศนคต ิจากผ ู้ 

บริหารงานทั่วไปให้เป็นผู้บริหารและอำนวยการแข่งขันฟุตบอลอาชํพได้อย่างดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอีก 

ท ั่งม ีความสามารถท ี่จะเป ็นว ิทยากรถ ่ายทอดองค ์ความร ู้ด ้านก ีฬาฟ ุตบอลไปส ู่ผ ู้เก ี่ยวข ้องอย ่างเป ็นระบบตาม 

มาตรฐานสากล ขี่งจะสามารถพัฒนาไปสู่การอาชํพที่ยั่งยืนต่อไปในภายหน้า

3.2 เพ ี่อผล ิตมหาบ ัณฑ ิต สาขาว ิชาการจ ัดการฟ ุตบอลอาช ํพท ี่ม ีความร ู้เฉพาะทางท ี่บ ันสม ัยรอบร ู้ใน  

รายละเอียดที่ถ ูกต ้องตามกฎ กติกาสากลในเธิงลึก มีความเขี่ยวชาญในการดำเนินงานและสามารถปรับสภาพงาน 

ด้านกีฬาฟุตบอลให้เข ้าสู่ระบบธุรกิจการกีฬาที่เป ็นสากล

3.3 เพ ี่อผลิตน ักวิเคราะห ์และนักวิจ ัยท ี่ม ีค ุณภาพด้านกีฬาฟ ุตบอลเหมาะสมกับสภาวการถ4ทางเศรษฐกิจ 

และสังคมในโลกปัจจุบันให้เกิดความชำนาญและสามารถนำข้อด้นคว้าวิจัยไปใช้ในแนวทาง การพัฒนาอันจะก่อ 

เก ิดประโยชน์ต ่อการพัฒนากีฬาฟ ุตบอลทั้งระบบในภาพรวม ข ี่งดำเน ินกิจกรรมอยู่ในปัจจุบ ันทั้งภายในประเทศ 

และระดับนานาชาติ
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3.4 เพ ื่อผล ิตมหาบ ัณฑ ิตท ี่สามารถแปรผ ันตนเองจากการประกอบอาร ีพอ ื่น  ให ้หนมาสกษาหาความรู้ 

เพ ิ่ม เต ิมเพ ื่อดำเน ินธ ุรก ิจก ีฬาฟ ุตบอลตามแนวทางท ี่ถ ูกต ้องใต ้เป ็นอย ่างด ีม ีประล ิทธ ิภาพและประส ิทธ ิผลด ังท ี่ 

กำหนดใว้เป็นเบัาหมาย

3.5 เพ ื่อผล ิตบ ัณฑ ิตที่ม ีความรู้ค ุณธรรม และจธิยธรรม ท ั้งในต้านวิชาการและการปฏิบ ัต ิงานต้านธุรกิจ 

การกีฬาฟุตบอลอย่างครบถ้วนและเพ ื่อลามารถตอบสนองความต้องการของสโมสรฟุตบอลต่าง  ๆในประเทศไทย

4. ร ูปแบบการเร ียนการสอน

เรียนทุกเย็นวันจันทร์และอังคาร เวลา 18.00 น. -  21.00 สัปดาห์ละ 2 วัน รูปแบบผสมผสาน Onsite 

และ/หรือ Online และ On Demand ระยะเวลาการสกษา 2 ปี (เรียน 5 เทอม)

5. รายละเอ ียดค ่า,ใช้'จ่าย
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิซานวัตกรรมการจัดการ (ภาคพิเศษ)

1. ค ่าสม ัครเรียน (จ ่ายครั้งเด ียว) 500 บาท
2. ค ่าธรรมเน ียมแรกเช ้า (จ ่ายครั้งเด ียว) 1,000 บาท
3. ค่าข ึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 1,000 บาท
4. ค ่าทำบ ัตรน ักศ ึกษา 300 บาท
5. ค ่าธรรมเน ียมการศ ึกษาต ่อภาคเร ียน ดังนี้

รายการ ส่วนลด
ตลอด 

หลักสูตร

ค่าใช้จ่ายต่อ 

ภาคเรียน 

(5 ภาคเรียน)

ค่าบำรุง 

การสกษา

รวมค่าใช้จ่าย 

ต่อภาคเรียน

รวมค่าใช้จ่าย 

ตลอด 

หลักสูตร

บุคคลท้ัวไป - 150,000 30,000 1,500 31,500 157,500

สษย์เก่า 20% 120,000 24,000 1,500 25,500 127,500

บุคลากรโนหน่วยงานความ 

ร่วมมือ
30% 105,000 21,000 1,500 22,500 112,500

บุคลากรมหาวิทยาลัย 40% 90,000 18,000 1,500 19,500 97,500

หมายเหตุ ะ ค ่าใช ้จ ่ายไม ่รวมรายการด ังต ่อไปน ี้
- การสมัครนำเสนอหรือการดีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและหรือบทความวิวัยจ่านวน 2 คร้ัง (ตามระเบียบของ 

บัณฑิตวิทยาลัย)

- ค่าเอกสารตำราประกอบการเรียน (ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับแต่ละรายวิชา)

- ค่าใช้จ่ายโนการขอสำเร์จการสกษา

- ค่าทำรูปเล่มวิทยานีพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ

- ค่า'รักษาสภาพ'โนกรณีท่ีไม่สำเรีจการสกษา'ใน 5 เทอม ธุ 2,000 บาท



-  ค่าอาหาร

-  ค่าสืกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ

- ค่าท่ีพักและค่าเอินทาง

-  ค่าลงทะเบียนเรียนหรือสอบวิชาภาษาอังกฤษ

-  ค่าอบรมหรือสอบเพ่ือวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์

6. รายวิชาที่เ?เดลอน

โครงสร้างหลักสูตรมีจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักส ูตรโม ่น ้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยมีลัดส่วนของแต่ 

ละหมวดวิชา ดังนี้

กรณ ีเล ือกเร ียนแผน ก แบบ ก2 36 หน่วยกิต

1) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 24 หน่วยกิต

1.1)วิชาบังดับ 21 หน่วยกิต

1.2) วิชาเล ือก 3 หน่วยกิต

2) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

กรณ ีเล ือกเร ียนแผน ข 36 หน่วยกิต

1) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 33 หน่วยกิต

1.1)วิชาบังดับ 21 หน่วยกิต

1.2) วิชาเล ือก 12 หน่วยกิต

2) การด้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต



4

7.รายละเอ ียด รายวิชา

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกีด
หมาดวิชาเฉพาะด้าน วิชาปังคับ

MBF5501 การจัดการการเงินสำหรับผู้บริหารฟุตบอล 3(3-0-6)

MBF5502 การจัดการเธีงกลยุทธ ์ทางธุรก ิจฟ ุตบอล 3(3-0-6)

MBF5503 การจัดการการดำเนินงาน 3(3-0-6)

MBF5504 ระเบ ียบวิธ ีว ิจ ัยทางธุรก ิจฟุตบอล 3(3-0-6)

MBF5505 การจัดการการตลาดสำหรับผู้บวิหารฟุตบอล 3(3-0-6)

MBF5506 การบัญธีเพ ื่อการจัดการและการควบคุมสำหรับธุรก ิจฟ ุตบอล 3(3-0-6)

MBF5507 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6)

รวม 21

หมวดวิชาเฉพาะด้าน หมวดวิชาเลือก
MBF5270 เทคโนโลยีสารสนเทศและการลี่อสารสำหรับธุรกิจฟุตบอล 3(3—0—6)

MBF5271 การจัดการทุนมนุษย์สำหรับธุรกิจฟุตบอล 3(3-0-6)

MBF5272 กฎหมายและระเบียบฟุตบอลอาธีพระดับโลก 3(3-0-6)

MBF5273 การจัดการการเปลี่ยนแปลงสำหรับธุรก ิจฟ ุตบอล 3(3-0-6)

MBF5274 ธุรกิจฟุตบอลอาธีพระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

MBF5275 สัมมนาการจัดการฟุตบอลอาธีพ 3(3-0-6)

MBF5276 การจัดการธุรกิจฟ ุตบอลอาธีพ 3(3-0-6)

รวม (แผน ก แบบ ก2) 3

รวม (แผน ข) 12
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์และการด้นคว้าอิสระ

MBF5590 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2) 12

MBF5591 การค้นคว้าอิสระ (แผน ข) 3

วิชาเสวิมเรียนโดยโม่น ับหน่วยกิต
ENG5101 ภาษาอังกฤษสำหรับนักสืกษาบัณฑิตสืกษา 3(2-2-5)

COM5101 คอมพิวเตอร์สำหรับนักสืกษาบัณฑิตสืกษา 3(2-2-5)

วิชาเสรีมสำหรับผ ู้ท ี่โม ่ใด ้จบปริญญาตรีสาขาท ี่เก ี่ยวกับกีฬา
MBF6101 ความรู้เบ ื้องต้นเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล 3(2-2-5)

MBF6102 หลักการของกีฬาฟุตบอล 3(2-2-5)



8. เบอร์ต ิดต่อ

ซ ื่อ-สก ุล ตำแหน่ง เบอร์ต ิดต่อ
1. ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย อาจารย์ผ ู้ร ับผิดชอบหลักสูตร 081-735-8625

2. ผศ.ดร.ชัยธนัตถ์กร ภวิศพิริยะกฤติ อาจารย์ผ ู้ร ับผิดชอบหลักสูตร 081-922-9055

3. ดร.อาซวิทธี้ เจิงกลิ่น'จันทน์ ประธานหลักสูตร 089-488-0797

4. ผด.ดร.ปรีชา พงษ์เพ์ง อาจารย์ผ ู้ร ับผิดชอบหลักสูตร 086-995-1441

5. นายสุภกร ตันวราวุฒิชัย เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร 082-446-5993



ใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษาที.่...... /............ .

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
เลขที่ผู้สมัคร.........

(เฉพาะเจ้าหน้าที่)

**โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนทั้งสองหน้า เนื่องจากเอกสารฉบับนี้*!)นส่วนหนึ่งในการพิจารณา 

ตัดเสือกเบื้องด้น**__________________________________________________________________________

หสักสูตร....................................................................................... สาขา................................................................

แขนง...................................................................................................................................................................

แผนการเรียน □  ปริญญาโท □  ปริญญาเอก

□  แผน ก ทำวิทยานิพนธ์ □  แผน ข การค้นคว้าอิสระ □  โครงการความร่วมมือ.....................................

รายสะเอียดส่วนตัว

1. คำนำหน้าชื่อ D นาย D นาง D นางสาว D อื่นๆ............................................

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)..............................................................................................................................................

(ภาษาอังกฤษ).................... .....................................................................................................................

2. วัน/เดือน/ปีเกิด..................................อายุ.............ป ี ศาสนา................... เชื้อชาติ..................... สัญชาติ..................

3. เลขประจำตัวประชาชน

4. โทรศัพท์บ้าน..........................................มือถือ...................................... e-mail....................................................

5. ที่อยู่บ ัจจุบันเลขที.่............. หมู่ท ี.่............. ถนน...................................................แขวง/ตำบล.................................

เขต/อำเภอ............................................. จังหวัด....................................................... รหัสไปรษณีย์.

ประวิติการคึกษา (กรณีอังไม่ไค้รับอนุมืติปริญญา ไม่ต้องระบุปีที่สำเร็จการศึกษา)

ระดับการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาที่จบ วัน/เดือน/ปี สาขา/วิชาเอก วุฒิที่ได้รับ เกรดเฉลี่ย

(ระบุประเทค) ที่สำเร็จการศึกษา (ตัวย่อ)

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

อื่น ๆ

ประวิติการทำงาน (เรียงลำดับจากบัจจุบัน)

ระยะเวอา (พ.ศ.) อายุการทำงาน ชื่อและสถานที่ทำงาน หน้าที่ (ตำแหน่งงาน) เงินเดือน (บาท)

ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว

.(มีต่อหน้า2).



ท่านทราบข่าวการรับสมัครคร้ังนี้จากส่ือใด (กรุณาเลือกตอบทุกแหส่งข้อมูลท่ีได้รับ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
□  แผ ่นชายป ิดประกาศนอกมหาว ิทยาล ัยบร ิทณ  (โปรดระบ ุ).......................  □ รถโดยสารประจำทาง

^  อ ิน เตอร ์ฌ ็ต (โปรดระบ ุ)....................................... □  แผ ่นพ ับจากสถาบ ัน

[ ]  อาจารย ์มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฎสวนส ุบ ันทา □  อื่นๆ (โปรดระบ ุ).......

□ว ิทย ู □  โทรพัศน์ D  เพ่ือน D  หบังสือ □แผ่นชายปิดประกาศในมหาวิทยาลัยบริเวณ (โปรดระบุ)...................................

หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร

ให้ผู้สมัครทำเครื่องหมาย V หน้าข้อความตามหลักฐานและเอกสารที่ใช้สมัครตามลำดับคังนี้ 

(เอกสารลำเนาทุกฉบับ ให้ผู้สมัครลงนามรับรองลำเนาเอกสารด้วยตนเอง)

หลักฐานระดับประกาคนียบัตรบัณฑิตและระดับปริญญาโท

□  1. รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายสีหห้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ไม่สวมชุดครูย ท่ีถ่ายไวไม,เกิน 1 ปี)

□  2. ลำเนาปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ

□  3. ลำเนาทะเบียนห้าน จำนวน 1 ฉบับ

□  4. ลำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

]  5. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน จำนวน 1 ฉบับ

□  6. หนังสือรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

□  7. หลักฐานอื่นๆ (ห้ามี) ได้แก่ ลำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสคุล ลำเนาทะเบียนสมรส กรณีช่ือหรือนามสคุลไม,ตรงกับใบแสดงผลการ

เรียน อย่างละ 1 ฉบับ

□  8. อ่ืนๆเพ๋ึมเติม (โปรดระบุ)..................................................... ...................................................................................

หลักฐานระดับระดับปริญญาเอก

□  ] .รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 1 รูป(รูปถ่ายสีหห้าตรงไม,สวมหมวกหรือแว่นตาไม,สวมชุดครูยที่ถ่ายไวไม่เกิน 1ปี)

□  2. ลำเนาปริญญาบัตรและลำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตริและปริญญาโท จำนวน 1 ฉบับ

□  3. ลำเนาทะเบียนห้าน จำนวน 1 ฉบับ

□  4. ลำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

□  5. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน จำนวน 1 ฉบับ

□  6. หนังสือรับรองคุณสมบัติจำนวน 1 ฉบับ

□  7. หลักฐานอื่นๆ (ห้ามี) ได้แก่ ลำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ลำเนาทะเบียนสมรส กรณีชื่อหรือนามสกุลไม,ตรงกับใบแสดงผลการ

เรียน อย่างละ 1 ฉบับ

□  8. เหตุผลในการศึกษาต่อระตับปริญญาเอกโดยเขียนเป็นความเรียงยาวประมาณ 500-800 คำ หรือ 2 หห้า กระดาษ A4

□  9. หลักฐานผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยราชกัฎสวนสุนันทา เร่ือง เกณฑ์คะแนนทดสอบความรู้

ความสามารถทางภาษาอังกฤษลำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต และเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษหลักสูตร 

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

□  10. อ่ืนๆเพ่ืมเติม (โปรดระบุ)........................................................................................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐานและเอกสารต่างๆที่นำมาประกอบการสมัครข้างต้นเป็นเอกสารท่ีถูกต้องกับความเป็นจริงทุกประการ

หากตรวจสอบในภายหลังพบว่าปลอมแปลง ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิในการศึกษา โดยไม่มีข้ออุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น

.วนที่.

ลงช ื่อ ............... .................. ผ ้สมัคร

ว ินท ี่........ ........ เดอน......... .........พ.ศ...............

เจาหน ้าท ี่ร ับสม ัคร



บันทึกความเข้าใจ 

ระหว่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนับทา 

กับ

สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

บันทึกความเข้าใจนี้ท0าฃี้นระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ 

ดร.ชุติกาญจนํ ศรีวิบุลย ์ตำแหน่ง อธิการบดี ช่ีงต่อไปในบันทึกความเข้าใจน้ี เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ฝ่ายหบี่ง 

กับ สมาคมองค์การบรีหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย โดย นายบุญบุ จันทร์สุวรรณ ตำแหน่ง นายกสมาคม 

ชี่งต่อไปในบันทึกความเข้าใจน้ีเรียกว่า "สมาคม” อืกฝ่ายหนี้ง ทั้งสองฝ่ายมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะทำบันทึก 

ความเข้าใจ โดยมีข้อกำหนดและเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี

©. วัตลุประสงค์
๑.๑ เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา การท่องเที่ยวและการจัดการกีหา หรือด้านอื่นที่ทั้งสอง 

ฝ่ายเห็นสมควรให้กับสมาชิกสมาคม

๑.๒ เพื่อยกระดับการจัดการศึกษา การท่องเที่ยวและการกีฬา ร่วมกับสมาชิกสมาคม 

ในรูปแบบการสิกอบรม การวิจัยและการพัฒนา

๑.๓ เพื่อเสนอแนะและนำเสนอโครงการจัดการศึกษา การท่องเที่ยวและการกีฬา ร่วมกับ

สมาชิกสมาคม

๒. กรอบและแนวทางความร่วมมือ
๒ . ๑  สนับสบุนด้ านการศึ กษา อบรม สำหร ั บพัฒนาบุ คลากรชองสมาช ิ กสมาคม 

ในด้านการศึกษา การท่องเทียวและการกีฬา หรือด้านอ่ืนที่ท้ังสองฝ่ายเห็นสมควร

๒.เอ มหาวิทยาลัยดำเนินการร่วมกับสมาคมในการจัดโครงการเพื่อส่งเสรีมด้านการศึกษา 

การท่องเท่ียวและการกีฬาให้กับสมาชิกของสมาคม

๒.๓ ร่วมเป็นที่ปรีกษาในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การท่องเที่ยวและการกีฬา 

ให้กับสมาชิกของสมาคม

๒.๔ ดำเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีแต่ละฝ่ายร้องขอโดยต้องไม'ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อ ๑



๒

๒.๕ ให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ ใ!)ละ ๑ คร้ัง 

และแจ้งให้ท้ังสองฝ่ายทราบ

๓. ระยะเวลาความร่วมมือ
บันทึกความเข้า'ใจฉบับนี้มีผลบังคับ1ใช้เป็นระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนาม หากฝ่ายใด 

ฝ่ายหน่ึงมีความประสงค์จะยุติบันทึกความเข้าใจ หรือเปลี่ยนแปลงแกไข หรือขยายระยะเวลาออกไป สามารถ 

ดำเนินการได้โดยต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓0 วัน หากได้รับ 

ความเห็นขอบของทั้งสองฝ่ายแล้วให้ทำเป็นข้อตกลงเพิ่มเติมต่อท้ายบันทึกความเข้าใจนี้และให้ถือเป็น 

ส่วนหนึ่งของบันทึกความเข้าใจนี้ แต่ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วับก่อนครบกำหนด 

ระยะเวลาตามบันทึกความเข้าใจนี้

การดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจนี้ ตลอดจนการดำเนินกิจกรรม การบริหารโครงการ 

ข้อผูลที่เป ็นความลับ การรักษาความลับ การติพิมพ์ผลงาบ ค่าใข้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ 

ให้คณะกรรมการบริหารโครงการที่ท ั้งสองฝ่ายเป็นผู้แต่งตั้งพิจารผาในรายละเอียดโครงการที่จ ัดขึ้น 

เป็นรายกรณี

บันทึกความเข้าใจนี้จ ัดทำขึ้นสองฉบับ ซึ ่ งมิ เนื ้ อหาตรงกันและถูกต้องตามเจตนารมณ์ 

ของทั้งสองฝ่าย ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความข้างต้นโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือขื่อไว้เป็นสำคัญ 

ต่อหน้าพยาน

ลงนาม วันที่........*!.... .........

ลงซ่ือ.

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจนั ศรีวิบูลย์) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนับทา

ลงซ่ือ

นทย'บุญบู จันทร์สุวรรณ)

นายกสมาคมองค์การบริห'/ส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

ลงซ่ือ.
า 5 " พ - < ะ ะ ^

(รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์) 

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราซภัฎสวนสุนันทา

(นายเธียรินทร์ 'ปิทมนิรันดร์กุล)

เหรัญญิกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
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เอกสารแนบ,ท้าย
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยข้อตกลงความร่วมรอในการเพ่ิมศักยภาพด้านการศึกษา การท่องเท่ียว และกีหา

เพ่ือให้การดำเนินการตามข้อตกลงฉบับน้ีสัมฤทธ่ํผล ให้ข้อกำหนดเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบท้ายฉบับน้ี 

ถือว่าเอกสารแนบท้ายฉบับน้ีเป็นส่วนหน่ึงใ)องบันทึกข้อตกลง

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะมอบทุนการศึกษาสนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนให้กับ 

สมาขิกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย จังหวัดละ ๑ ทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษา 

ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการการกีหา (ระบบการศึกษาทางไกล) หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะมอบทุบการศึกษาสนับสนุนค่าเล่าเรียนจำนวน ๓๐%

ของค่าเล่าเรียนทั้งหมดให้กับนักเรียน นักศึกษา หรีอบุคลากรของสมาขิกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

แห่งประเทศไทย เพ่ือเข้าศึกษาใบหลักสูตร ต่อไปน้ี

๒.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิซานวัตกรรมการจัดการการกีฬา 

(ระบบการศึกษาทางไกล) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ 

๒.๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิขาการจัดการการกีฬา 

๒.๔ หลักสูตรปรัขญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา


