
โครงการสมัมนาวิชาการ Sport Management
เรื่อง "การบริหารและการจัดการธุรกิจการกีฬายุคใหม"

วนัพุธท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2549
ณ หองประชุมสารนิเทศ ชั้น 8 บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
………………………

หลักการและเหตุผล
ปจจุบันคณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดตระหนักดีวา การเรียนรูมิไดมี

กรอบอยูเฉพาะในการสอนตามหลักสูตรเทานั้น แตบคุคลที่ใฝรู และบุคลากรเอกชนที่ตองการศึกษา
และเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาความเปนเลิศขององคกรทัง้ ดานทักษะ วชิาการ และการประยุกตนํ า
ไปใชในการทํ างาน พรอมดวยพฒันาสมรรถนะ Competency  อยางมีคุณภาพ โดยผานการอบรม
สัมมนาทางวิชาการที่อํ านวยการโดยนักวิชาการที่เพียบพรอมดวยความรู ความสามารถ และ ประสบ
การณ และ มีความสามารถในการถายทอดความรูความสามารถเหลานั้นใหผูที่สนใจไดอยางถูกตอง
และ เปนกระบวนการ

วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาบุคคลากร และ บุคคลที่สนใจ ดานการบริหารและการจัดการการกีฬา
2. เพื่อสรางและขยายโอกาสทางการศึกษาดานการบริหารและการจัดการการกีฬา
3. เพื่อพัฒนาองคความรู กระบวนการสอนทางดานการบริหารและการจัดการการกีฬายุคใหม

ผูรับผิดชอบโครงการ
สาขาการจัดการการกีฬา   คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

กํ าหนดวัน เวลาและสถานที่
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2549  เวลา 09.00 - 17.30 น.
หองประชุมสารสนเทศ  ช้ัน 8  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

รูปแบบการจัดอบรมวิชาการ
บรรยาย อภิปรายและเสวนาของวิทยากรและผูทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการอภิปรายซักถามของ
ผูเขารวมสัมมนาวิชาการ



คณะวทิยากร
1.  ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ อดตีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

อดตีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
อดตีรัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศ

2.  ศ.ดร. สมบูรณ สุขสํ าราญ ราชบัณฑิตสภาสาขารัฐศาสตร
3.  ศ.เจริญ  วรรธนะสิน คณะกรรมการโอลิมปคแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

นายกสมาคมแบดมินตันแหงประเทศไทย
4 .  สส.สุพฒัน ธรรมเพชร สมาชกิสภาผูแทนราษฎร จงัหวดัพทัลุง

รองประธานกรรมาธกิารการกฬีา สภาผูแทนราษฎร
5.  พ.อ.(พเิศษ)อนุธัช บุนนาค เลขานุการบริหารโทรทศันรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย
6.  พ.ต.อ วรวัฒน อมรวิวัฒน ผูกํ ากับการฝายอํ านวยการ 6 กองบัญชาการตํ ารวจนครบาล
7.  รศ.ดร.สุพติร  สมาหโิต ผูอํ านวยการสถาบนัวทิยาการโอลมิปคไทย

คณะกรรมการโอลมิปคแหงประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ
8.  ผศ.ดร.นิลมณี ศรีบุญ  ผูอํ านวยการโครงการหลักสูตรM.B.A(Sport Management)

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
9.  ผศ.ดร.สันติพงษ ปล่ังสุวรรณ หวัหนาภาควิชา Sport Management  มหาวิทยาลัยบูรพา
10.  ดร.ปรางทิพย ยุวานนท หวัหนาสาขาวิชา Sport Management คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
11.  คณุปรัศน มาลากุล ณ อยุธยา ภาควิชา การจัดการกอลฟ มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง

ผูเขารวมอบรมวิชาการ
1. ครู อาจารย นักวิชาการดานการบริหารจัดการ ดานพลศึกษา และวิทยาศาสตรการกีฬาจาก

สถาบันการศึกษาตางๆ
2. นสิิต นักศึกษา ในสาขาพลศึกษาวิทยาศาสตรการกีฬา และการบริหารจัดการกีฬา
3. นกัธรุกิจ และผูสนใจทั่วไป ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

จ ํานวนทั้งสิ้นประมาณ 200 คน

คาลงทะเบียนเขาสัมมนาวิชาการ
1. การลงทะเบียนลวงหนา ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2549

- อัตราพิเศษสํ าหรับบุคคลทั่วไป  1,500.- บาท
- อัตราพิเศษนิสิต นักศึกษา 800.- บาท

2. การลงทะเบียนหลังจากวันที่ 12 สิงหาคม 2549
- บุคคลทั่วไป 2,000.- บาท
- นสิิต นักศึกษา 900.- บาท



ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. ผูเขารวมสัมมนาจะไดรับความรูและประสบการณเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการธุรกิจ

การกีฬายุคใหม และสามารถนํ าไปประยุกตใชในสถานที่จริง
2. ผูเขารวมสัมมนาจะไดมีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอันจะกอให

เกดิแนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพสาขานี้ตอไป
3. ผูเขารวมสัมมนาไดทราบถึงทิศทางและแนวโนมของศาสตรสาขาการจัดการการกีฬาใน

ประเทศไทย



ก ําหนดการสัมมนาวิชาการ Sport Management
เรื่อง "การบริหารและการจัดการธุรกิจการกีฬายุคใหม"

วนัพุธท่ี 23 สิงหาคม 2549 เวลา 09.00 - 17.30 น.
ณ หองประชุมสารนิเทศ ชั้น 8 บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
………………………

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
09.00 - 09.15 น. พธีิเปดการสัมมนาทางวิชาการ

โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กลาวรายงาน
โดย ดร.ปรางทิพย  ยุวานนท

ประธานคณะกรรมการจัดสัมมนาวิชาการ
09.15 - 10.15 น. บรรยายพิเศษ เร่ือง "บทบาทผูนํ าทางการกีฬาและการพัฒนาสมรรถนะ"

โดย ศาสตราจารย นายแพทยกระแส  ชนะวงศ
อดตีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

10.15 - 10.30 น. พกัรับประทานอาหารวาง
10.30 - 11.30 น. บรรยาย เร่ือง "สิทธิประโยชนและผูสนับสนุน (Sponsorships)

โดย พนัเอก (พิเศษ) อนุธัช  บุนนาค
เลขานุการบริหารโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย

11.30 - 12.30 น. บรรยาย เร่ือง "ขอกฎหมายเกี่ยวกับ Health Club, Spa and Fitness"
โดย พ.ต.อ.วรวัฒน  อมรวิวัฒน

ผูก ํากับการฝายอํ านวยการ 6 กองบัญชาการตํ ารวจนครบาล
12.30 - 13.30 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 15.00 น. การอภิปราย เร่ือง "การจัดการกีฬา: จากรากหญาสูนานาชาติ"

โดย ศาสตราจารยเจริญ  วรรธนะสิน
สส. สุพัฒน  ธรรมเพ็ชร
รองศาสตราจารย ดร.สุพิตร  สมาหิโต ผูดํ าเนินการอภิปราย

15.00 - 15.15 น. พกัรับประทานอาหารวาง
15.15 - 16.15 น. บรรยาย เร่ือง "นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม"

โดย ศาสตราจารย ดร.สมบูรณ  สุขสํ าราญ
ราชบัณฑิตสภาสาขารัฐศาสตร



16.15 - 17.30 น. การเสวนา เร่ือง "การบริหารจัดการการกีฬาในประทศไทย"
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิลมณี   ศรีบุญ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันติพงษ  ปล่ังสุวรรณ
อาจารยปรัศน  มาลากุล ณ อยุธยา
ดร. ปรางทิพย  ยวุานนท ผูดํ าเนินการเสวนา

17.30 น. พธีิมอบประกาศนียบัตรและปดการสัมมนา
โดย อธกิารบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

……………………….



ใบตอบรับการเขารวมสัมมนาวิชาการ Sport Management
เรื่อง "การบริหารและการจัดการธุรกิจการกีฬายุคใหม"

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2549 เวลา 09.00 - 17.30 น.
ณ หองประชุมสารนิเทศ ช้ัน 8 บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
………………………..

ช่ือ - สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ______________________________________________________
สถานที่ทํ างาน __________________________________________________________________
เลขที่ _________ ถนน ________________________ ตํ าบล/แขวง _________________________
อํ าเภอ ______________________________ จังหวัด ____________________________________
โทรศัพท __________________________ E-mail address _______________________________

 ขอสมัครเขารวมประชุมวิชาการ
 ไมสามารถเขารวมประชุมวิชาการ

ทัง้นี ้ไดสงธนาณัติคาลงทะเบียนมาดวยแลว เปนจํ านวนเงิน _______________บาท

ลงชื่อ______________________________ ผูเขารวมสัมมนา
วนัที่ __________ เดือน ___________________ พ.ศ. 2549

หมายเหตุ 1.  กรุณาตอบกลับภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2549
2.  กรณทีีต่องการที่พัก กรุณาแจงใหทราบลวงหนา
     หรือติดตอที่ KU HOME โทร. 0-2579-0010-15
3.  กรุณาสงธนาณัติคาลงทะเบียนมาที่

ดร.ปรางทิพย  ยุวานนท
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
(โทรศัพท 0-2579-0594 , โทรสาร 0-2942-8675)




