คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการกีฬา
Bachelor of Business Administration
in Sport Management

Admission Requirements

Required Documents for Application

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6
Applicants must have successfully completed
High School (Matthayom 6)

1. ใบสมัครพรอมคาสมัคร
Completed Application Form and Fees

2. มีความรูดานภาษาอังกฤษดี
Satisfactory English proficiency
3. มีบุคลิกภาพและสุขภาพจิตดี ไมมีโรคประจำตัว
ที่อาจเปนอุปสรรคตอการประกอบอาชีพ
Must be of good moral character and psychological
capacity, and must have no contagious diseases

2. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
Certified True Copy of Official Transcript of Records
3. สำเนาบัตรประชาชน
Certified True Copy of National ID Card
4. รูปถายหนาตรง 2 นิ้ว
Recently taken 2” x 2” photographs
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถามี)
Certified True Copy of Name Change
Certificate (if any)

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการจัดการการกีฬา

ขอมูลการศึกษา Program Information
ผลิตบัณฑิตใหเชี่ยวชาญดานการจัดการการออกกำลังกายและการกีฬา และการจัดการนันทนาการและการทองเที่ยว
The Program is designed to produce graduates adept in the field of Fitness and Sport Management, and
Recreation and Tourism Management, as follows:

(1) กลุมวิชาการจัดการการออกกำลังกายและการกีฬา ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ มีความคิดริเริ่ม รับผิดชอบ

จำนวนหนวยกิต
รูปแบบ
ภาษาที่ใช
การรับเขาศึกษา
ความรวมมือกับสถาบันอื่น

: ไมนอยกวา 126 หนวยกิต
: หลักสูตร 2 ภาษา ระดับปริญญาตรี 4 ป
: วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนทั้งเปนภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
: รับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรทั้งนักศึกษาไทยและ
นักศึกษาตางชาติ
: สามารถโอนหนวยกิตไปศึกษาตอที่ University of
East London ประเทศอังกฤษ

ตอสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม มีแนวคิดทฤษฎีและปฏิบัติอยางเปนระบบ มีความสามารถในการวิเคราะห มีมนุษยสัมพันธที่ดี ดวยเทคโนโลยีดานสารสนเทศที่ทันสมัย ทำใหบัณฑิตสามารถเขาสูตลาดแรงงานอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

Fitness and Sport Management graduates are equipped with capabilities, responsibilities, and virtues
toward society through the integration of knowledge in the fields of business administration and fitness and
sport management in line with the current demand for graduates with systematic theoretical and practical
know-how. Graduates are highly capable in terms of analysis, people skills, and modern technology that
would ensure their immediate and efficient job placements.

(2) กลุมวิชาการจัดการนันทนาการและทองเที่ยว ผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะของผูนำ บริหารจัดการทรัพยากรและ

เครื่องอำนวยความสะดวกของนันทนาการและทองเที่ยว มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถนำความรู
ความเขาใจ และทักษะไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ และทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

Recreation and Tourism Management graduates are equipped with leadership qualities with regard to
planning and administering various resources and facilities as utilized in recreational and tourism activities.
Graduates possess virtues and professional code of conduct and are capable of applying the knowledge
and skills in their respective careers and instilling camaraderie within their workplace.

Career Path and Further Study

• ผูจัดการและดำเนินการ ดานการออกกำลังกาย การกีฬา นันทนาการ และการทองเที่ยวในองคกรรัฐและเอกชน
Managerial positions in Fitness Training, Sports, Recreation, and Tourism in government and private
organizations.

• ผูจัดการและดำเนินการทางอุตสาหกรรมดานสุขภาพการออกกำลังกาย การกีฬาและนันทนาการ และ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว Managerial positions in Health and Wellness industry, Sports and Recreation
industry, and Tourism industry.
• ผูจัดการงานดานกีฬา ทองเที่ยว และนันทนาการ Sports, Tourism, and Recreation Managers
• ผูประกอบการดานธุรกิจการกีฬาทองเที่ยว และนันทนาการ Operate a private-owned sports, tourism, or
recreation business
• เจาหนาที่ในองคกรภาครัฐ การกีฬาแหงประเทศไทย เจาหนาที่สันทนาการเทศบาล ฝายพัฒนากีฬาประจำ
องคการบริหารสวนตำบล ในสถานของการกีฬาและนันทนาการทุกระดับ Recreation Officers, Sports
Development Officers in any sectors of municipal, city, or provincial government units
• ทำงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของกับการกีฬา เชน การกีฬาแหงประเทศไทย องคการปกครองสวนทองถิ่น
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา Officers in government organizations, i.e. Sports Authority of Thailand,
local government sports organizations, Ministry of Tourism and Sports.

