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วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน 

College of Aviation Development and Training 
 

 วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) ก่อตั้งเมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 รับผิดชอบ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาธุรกิจการบิน และสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (วิชาเอกการ
จัดการอ านวยการบิน) ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) และเปิดหลักสูตรฝึกอบรมด้านการบิน
ส าหรับบุคคลทั่วไปตามมาตรฐาน ICAO และ IATA ซึ่งเป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านการบินต่างๆ ที่เป็นหลักสูตร
มาตรฐานสากล ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยงานฝึกอบรมด้านการบิน และวิทยาลัยการพัฒนาและ
ฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและแนวทางการประกอบอาชีพ  

สาขาวิชาธุรกิจการบิน  
ผลิตบัณฑิตที่มีจิตบริการ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและการจัดการธุรกิจการบิน มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ส าหรับงานบริการและการปฏิบัติงานบริการบนเครื่องบินได้เป็นอย่างดี เพ่ือไปปฏิบัติหน้าที่ทั้งในส่วนการบริการภาคพ้ืน 

และการบริการภาคอากาศ เช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  พนักงานฝ่ายการโดยสาร พนักงานฝ่าย บัตรโดยสารและ

ส ารองที่นั่ง ฝ่ายคลังสินค้า  และฝ่ายการตลาด  เป็นต้น ตลอดจนเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานสายการบินทั้งของภาครัฐและ

เอกชน 

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน 
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะทั้งทางวิชาการและการปฏิบัติการในการจัดการเทคโนโลยีการบิน เพ่ือให้

การอ านวยการบินในด้านต่างๆของอุตสาหกรรมการบินด าเนินไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษส าหรับการปฏิบัติการและอ านวยการบินได้เป็นอย่างดี เพ่ือไปปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานอ านวยการบิน (Flight 

Operation Officer/Flight Dispatcher) ของสายการบิน เจ้าหน้าที่พิธีการบินประจ าท่าอากาศยาน  เจ้าหน้าที่ข้อมูล

ข่าวสารการบิน  เจ้าหน้าที่บริการภาคพ้ืน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการบินอ่ืนๆทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น บริษัท ท่า

อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด  กรมท่าอากาศยาน เป็นต้น  รวมถึงไปศึกษา

ต่อเพ่ือเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ และนักบินพาณิชย์ได้อีกด้วย 

ชื่อปริญญาและอักษรย่อ 

สาขาวิชาธุรกิจการบิน 

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจการบิน) 

ชื่อย่อ(ภาษาไทย)  ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน) 

ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Arts (Aviation Business) 

ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) B.A. (Aviation Business) 

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (Bilingual Program) 

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีการบิน) 

ชื่อย่อ(ภาษาไทย)  ศศ.บ. (การจัดการเทคโนโลยีการบิน) 

ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Arts (Aviation Technology Management) 

ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) B.A. (Aviation Technology Management) 

 



5 
 

 

ช่องทางในการติดต่อวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน 
 

 

www.facebook.com/dpu.cadt 

 

 

@cadt 
 

 
@dpuaviation 

 

 

dpu.cadt 
 

 
http://cadt.dpu.ac.th 

 

 

DPU Aviation Business 
 

 
cadt@dpu.ac.th  

 

092-549-8992 

02-588-6060 
 

 

http://www.facebook.com/dpu.cadt
http://cadt.dpu.ac.th/
mailto:cadt@dpu.ac.th
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หมายเลขติดต่อที่ส าคัญ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  02-954-7300 
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา 

ผู้อ านวยการ และนายทะเบียน  818 เคาท์เตอร์บริการ    177 

ส านักวิชาการ 

ผู้อ านวยการ    520 เจ้าหน้าที่ธุรการ    789, 522 

ส านักกิจศึกษา 

รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา 379 

อาจารย์ผู้ปกครองหอพัก   224 

ผู้จัดการส านักกิจศึกษา   265 

ศูนย์บริการสวัสดิการนักศึกษา / ผ่อนผันทหาร 

หัวหน้าศูนย์    854 

ศูนยส์ันติวิธีและธรรมภิบาลนักศึกษา / ฝ่ายวินัย 

อาจารย์ประจ า    827, 438 

ศูนย์กิจกรรมและพัฒนานักศึกษา / สโมสรนักศึกษา 

หัวหน้าศูนย์    692 

ศูนย์กีฬา 

หน้ากลุ่มวิชา    206, 676 

ฝ่ายทุนการศึกษา 

ผู้อ านวยการ    328 เจ้าหน้าที่    264 

ฝ่ายภูมิทัศน์และยานพาหนะ 

หัวหน้าแผนกยานพาหนะ   523 

ฝ่ายอาคารสถานที่และซ่อมบ ารุง 

ผู้อ านวยการฝ่ายสถานที่และซ่อมบ ารุง 556 

ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

IT Service Desk    888 

หอพัก DPU 

หอพัก DPU 1    201 

หอพัก DPU 2    202 

หอพัก DPU 3    203 

หอพัก DPU 4 02-954-5330 

หอพัก DPU 5 02-954-7254-5 / 085-062-9103 

หอพัก DPU 6 02-580-72
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ช่องทางติดต่อส าหรับข้อมูลจ าเป็นอื่นๆ 
 

เว็บไซต์มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย์    http://www.dpu.ac.th 

Facebook ศนูย์บริการนกัศกึษา มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ https://www.facebook.com/reg.dpu/ 

Facebook ฝ่ายทนุการศกึษา มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ https://www.facebook.com/fund001/ 

Facebook สายงานกิจการนกัศกึษา มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ https://www.facebook.com/DPUSAO/ 

 
 

 

http://www.dpu.ac.th/
https://www.facebook.com/reg.dpu/
https://www.facebook.com/fund001/
https://www.facebook.com/DPUSAO/
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รายชื่อผู้บริหารวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน 
 

 
 

 
 

นาวาอากาศตรี  ดร.วัฒนา  มานนท์ 
คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน 

รักษาการหัวหน้าหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีการบิน 
 

 
 

 
 

 
อาจารย์ ดร.นิรันดร์ ทิพย์ธนนนท์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
อาจารย์สถาวร เลิศสุวรรณกุล 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
รักษาการหัวหน้าหลักสูตรธุรกิจการบิน 

อาจารย์ปวรรัตน์ สุภิมารส 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 
 

http://cadt.dpu.ac.th/watana.html
http://cadt.dpu.ac.th/sathaworn.html
http://cadt.dpu.ac.th/pavornrat.html
http://cadt.dpu.ac.th/nirund.html
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ตารางโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) รหัส 63 สาขาวิชาธุรกิจการบิน 132 หน่วยกิต 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หมวดวชิาเฉพาะ (96 หน่วยกติ) และหมวดวชิาเลือกเสร ี6 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์6 หน่วยกิต 
GE171 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
GE122 ปรัชญากับชวีิต 
GE123 ไทยศึกษา 
GE172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรมในประเทศกลุ่ม AEC 
และจีน 
GE173 ชีวิตและวัฒนธรรมดิจิทัล 
กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์6 หน่วยกิต 
GE170 สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย 4.0 
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
GE136 จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อคุณภาพชวีติ 
GE138 การศึกษาเพือ่สร้างพลเมือง 
GE147 จิตสาธารณะเพื่อชุมชน 
LW103 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
PA101 คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
BA103 ผู้ประกอบการดิจิทัล 
BA104 การบริการแบบมูลค่าสูง 
EO100 เศรษฐกิจยุคดิจิทัล 
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 9 หน่วยกติ 
MA109 คณิตศาสตร์และสถิติ 
SC106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
CE100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรมหุ่นยนต์ 
CT101 โลกของปัญญาประดิษฐ์และ IoTs 
CT102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 
          และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต 
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3 
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3 
3 
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กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ (24 หน่วยกติ) กลุ่มวิชาชีพ (30 หน่วยกิต) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (21 หน่วยกิต) 

AV201 อุตสาหกรรมการบิน          
AV202 จิตวิทยาการบริการเพื่อธุรกิจการบิน 
AV203 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับธุรกิจการบิน 
AV204 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรใน 
          ธุรกิจการบิน 
AV205 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรธุรกิจการ
บิน      
AV206 อาหารและเครื่องดื่มส าหรับธุรกิจการบิน 
AV207 มนุษยปัจจยัและการบริหารทรัพยากรด้านการ
บิน 
AV208 การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการใช้ชีวิต
ส าหรับ 
          บุคลากรในธุรกิจการบิน 
 
 
 

3 
3 
3 
3 
 
3 
3 
3 
3 

AV301 โภชนาการและบริการครัวการบิน 
AV302 การด าเนินงานบริการบนเครื่องบิน 
AV303 การบริการผู้โดยสารภาคพื้น 
AV304 การด าเนินงานออกบัตรผู้โดยสาร 
          เครื่องบินและการส ารองที่นั่ง 
AV305 การด าเนินงานบริการคลังสินค้า 
          ทางอากาศ 
AV306 การตลาดในธุรกิจการบิน 
AV307 ความปลอดภยัและนิรภยัทางการบิน 
AV309 กฎหมายและข้อก าหนดด้านธุรกิจการ
บิน 
AV311 โครงงานด้านการบิน  
 

3 
3 
3 
3 
 
3 
 
3 
3 
3 
6 
 
 

AL361 การออกเสียงภาษาอังกฤษ 
          ส าหรับธุรกจิการบิน 
AL362 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษส าหรับ 
          ธุรกิจการบิน 
AL363 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ  
          ส าหรับธุรกจิการบิน 
AL364 ภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน 
AL365 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบ 
          ความสามารถทางภาษา 
เลือก 2 รายวิชา 6 หนว่ยกิตจากกลุ่มวชิา
ภาษาอังกฤษ หรือกลุ่มวิชาภาษาจีนเพยีงกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง 
  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
AL366 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ 
AL367 การสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นสูงส าหรับ 
          ธุรกิจการบิน 
  กลุ่มวิชาภาษาจีน 
AL368 ภาษาจีนพื้นฐานส าหรับธุรกิจการบิน 1 
AL369 ภาษาจีนพื้นฐานส าหรับธุรกิจการบิน 2 

3 
 
3 
 
3 
 
3 
3 
 
 
 
 
 
3 
3 
 
 
3 
3 

กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต  หมวดวชิาเลือกเสร ี6 หน่วยกิต 
AV410 สหกิจศึกษาทางธุรกิจการบิน (600 ชั่วโมง) 6 

 
เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือรายวิชาที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่วิทยาลัยอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
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LH001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
LH101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
LH102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
TH104 ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร 
ZH100 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

3 
3 
 
3 
3 

 กลุ่มวิชาเลือก 15 หน่วยกิต  
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาที่ก าหนดให้
ต่อไปนี้ 15 หน่วยกิต หรือเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชา
เฉพาะบังคับ หรือกลุ่มวิชาเฉพาะเลือก หรือกลุ่มวิชาชีพ 
หรือกลุ่มวิชาเลือก จากสาขาวิชาอื่นของวิทยาลัยการ
พัฒนาและฝึกอบรมด้านการบินร่วมด้วยได้ ให้ครบ 15 
หน่วยกิต 
 
AV331 โลจิสติกส์และโซ่อุปทานส าหรับอุตสาหกรรม
การบิน 
AV332 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อธุรกจิการบิน           
AV333 การจัดการบรกิารและนวัตกรรมในธุรกิจการบิน      
AV334 การจัดการวิกฤตในธุรกิจการบนิ                           
AV335 การด าเนินงานท่าอากาศยาน                              
AV336 พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจการบิน                         
AV337 สัมมนาธุรกิจการบิน                                          
AV338 ภูมิศาสตร์การขนส่ง                                          
AV339 ความปลอดภยั และภาวะฉุกเฉนิบนเครื่องบิน 
AV340 การฝึกบินด้วยเครื่องช่วยฝึกบินจ าลอง 
AV341 การวิจยัในธุรกิจการบิน 
AV401 การเตรียมความพร้อมสูธุ่รกิจการบิน 

 
 
 
 
 
 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

นักศึกษาสาขาวิชาอื่นที่มีโครงสร้างหลักสูตรเปิดให้เลือกเรียนวิชาโทต่างสาขาได ้สามารถเลือกเรียนกลุ่ม
วิชาโทสาขาวิชาธุรกิจการบิน จ านวน 15 หน่วยกิตได้ ดังนี้ 
 
      1. วิชาบังคับ 1 รายวิชา 3 หนว่ยกติ 
          AV201 อุตสาหกรรมการบิน        3(3-0-6)       
และ 2. เลือกเรียนอกี 4 รายวิชา 12 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาชีพ หรือกลุ่มวิชาเลือกของสาขาวิชาธุรกิจการ
บิน 
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แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ รหัส 63 สาขาวิชาธุรกิจการบิน 132 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาธุรกจิการบิน 

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
GE170  สังคมและเศรษฐกิจไทยยคุประเทศไทย 4.0 3 MA109  คณิตศาสตร์และสถติ ิ 3 
GE171  การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3 LH101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 
LH001  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน - AV202 จิตวิทยาการบริการเพื่อธุรกิจการบิน 3 
SC106  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3 AV203  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับธุรกจิการบิน 3 
AV201 อุตสาหกรรมการบิน 3 AV204 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รในธุรกิจการบิน 3 

AV208 
การพัฒนาบุคลิกภาพ และทักษะการใช้ชีวิตส าหรับบุคลากรใน
ธุรกิจการบิน 

3  เลือกจากกลุม่วิชามนุษยศาสตร ์
3 

 เลือกจากกลุม่วิชาภาษา 3    

 

ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาธุรกจิการบิน 

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
AV302  การด าเนินงานบริการบนเครื่องบนิ 3 AV206  อาหารและเครื่องดื่มส าหรับธุรกจิการบิน 3 
AV304  การด าเนินงานออกบตัรผูโ้ดยสารเครื่องบินและการส ารองที่น่ัง 3 AV301  โภชนาการและบริการครัวการบิน 3 
AV306  การตลาดในธุรกิจการบิน 3 AV303 การบริการผู้โดยสารภาคพื้น 3 
LH102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3 AV305  การด าเนินงานบริการคลังสินค้าทางอากาศ 3 
AL364 ภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน 3 AL361 การออกเสียงภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจการบิน 3 

 เลือกจากกลุม่วิชาวิทยาศาสตร ์ 3  เลือกจากกลุม่วิชาสังคมศาสตร ์ 3 
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ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาธุรกจิการบิน 

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
AV205  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรการบิน 3 AV311  โครงงานด้านการบิน  6 

AV307 ความปลอดภัยและนิรภัยทางการบิน 
3 

AL363 
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษส าหรับธรุกิจ
การบิน 

3 

AV309 กฎหมายและข้อก าหนดด้านธุรกจิการบิน 3  วิชาเลือก (2 รายวิชา) 6 

AL362 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจการบิน 
3 

 
เลือกจากกลุม่วิชาภาษาตา่งประเทศ 
(1 รายวิชา) 

3 

 วิชาเลือก 3    

 วิชาเลือกเสร ี 3    

 

ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาธุรกจิการบิน 

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
AL365 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบความสามารถทางภาษา 3 AV410 สหกิจศึกษาทางธุรกิจการบิน 6 
AV207 มนุษยปัจจัยและการบริหารทรัพยากรด้านการบิน 3 

 วิชาเลือก (2 รายวิชา) 6 

 
เลือกจากกลุม่วิชาภาษาตา่งประเทศ  
(1 รายวิชา) 

3   
 

 วิชาเลือกเสร ี 3    
 

 



14 
 

ตารางโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) รหัส 63 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน 132 หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(30 หน่วยกิต) 

หมวดวิชาเฉพาะ ( 90 หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วย
กิต)/ 
หมวดวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
(6 หน่วยกิต) 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ 
(24 หน่วยกิต) 

กลุ่มวชิาเฉพาะบังคับ 
(27 หน่วยกิต) 

กลุ่มวชิาเฉพาะเลือก (18 หน่วยกิต) 
/ 

กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ (21 
หน่วยกิต) 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
บังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
GE 171  ความคิดเชิงสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (3) 
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
GE 122  ปรัชญากับชีวิต                (3) 
GE 123  ไทยศึกษา                     (3) 
GE 172  เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรมใน
ประเทศกลุ่มAEC และจีน         (3) 
GE 173  ชีวิตและวัฒนธรรมดจิิทัล (3) 
          
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
บังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
GE170  สังคมและเศรษฐกิจไทยยคุ
อุตสาหกรรม 4.0  (3) 
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
GE 136  จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อคุณภาพ
ชีวิต  (3) 
GE 138  การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง (3) 
GE 147  จิตสาธารณะเพื่อชุมชน   (3) 
LW 103  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน  (3)                 

AM 201  อุตสาหกรรมการบิน (3) 
AM 202  ระบบขนส่งทางอากาศ                      
(3) 
AM 203  หลักการบิน     (3) 
AM 204  กฎหมายและข้อบังคับ
ด้านการบิน    (3) 
AM 205  การเดินอากาศ         (3) 
AM 206  การวางแผนการบิน   (3) 
AM 207  การจัดการจราจรทาง
อากาศ              (3) 
AM 208  อุตุนิยมวิทยาการบิน (3) 

AM 301  ความรู้พื้นฐานด้าน
อ านวยการบิน   (3) 
AM 302  การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ในอุตสาหกรรมการบิน (3) 
AM 303  น้ าหนักและสมรรถนะ                     
ของอากาศยาน  (3) 
AM 304  น้ าหนักและการควบคุม
ความสมดุลของอากาศยาน  (3) 
AM 305  การบินและสิ่งแวดล้อม                  
(3) 
AM 306  มนุษย์ปัจจัย   (3)                  
AM 307 นิรภัยและการรักษา
ความปลอดภัยการบิน  (3) 
AM 308  การจัดการการขนส่ง
สินค้าอันตรายทางอากาศ  (3) 
AM 309  การสื่อสารและระบบ
การตดิตามผลด้านการบิน  (3) 
 

กลุ่มวชิาเฉพาะเลือก 18 หน่วยกิต 
เลือก  6 รายวิชา 
AM 310  เทคโนโลยีสารสนเทศการ
บิน    (3) 
AM 311  การจัดการสายการบิน                
(3) 
AM 312  การจัดการท่าอากาศยาน            
(3) 
AM 313  การจัดการระบบนิรภยัการ
บิน   (3) 
AM 314  การจัดการซ่อมบ ารุงอากาศ
ยาน  (3) 
AM 315  การจัดการการขนส่งสนิค้า           
ทางอากาศ 
AM 316  นักบินส่วนบุคคล 1     (3) 
AM 317  นักบินส่วนบุคคล 2     (3) 
AM 318  โลจิสติกส์เบื้องต้น       (3) 
AM 319  การจัดการตารางบิน   (3) 
AM 320   การบริการแถลงข่าวการ
บิน     (3) 

หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วย
กิต 
เลือกเรยีนจากรายวิชาที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลยัธุรกิจ
บัณฑิตย์ หรือมหาวิทยาลัยอื่นท่ี
วิทยาลัยอนุมัติใหเ้ป็นวิชาเลือก
เสรไีด ้
 
หมวดวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
6 หน่วยกิต 
AM 410  สหกิจศึกษา
ทางด้านอุตสาหกรรมการบิน 

(6) 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(30 หน่วยกิต) 

หมวดวิชาเฉพาะ ( 90 หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วย
กิต)/ 
หมวดวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
(6 หน่วยกิต) 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ 
(24 หน่วยกิต) 

กลุ่มวชิาเฉพาะบังคับ 
(27 หน่วยกิต) 

กลุ่มวชิาเฉพาะเลือก (18 หน่วยกิต) 
/ 

กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ (21 
หน่วยกิต) 

PA 101  คุณภาพชีวิตตามแนวปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง (3) 
EO 100  เศรษฐกิจยุคดิจิทัล    (3)                               
BA 103  ผู้ประกอบการดิจิทลั    (3)                        
BA 104  การบริการแบบมูลค่าสูง   (3)                     
 
กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
9  หน่วยกิต 
บังคับ  2 รายวิชา  6 หน่วยกิต 
MA 109  คณิตศาสตร์และสถติิ    (3)                      
SC 106  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3)                
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
CT 101  โลกของปัญญาประดิษฐ ์และ 
IoTs   (3) 
CT 102  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Virtual 
Reality และ  Augmented Reality (3) 
CE 100  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
นวัตกรรมหุ่นยนต์   (3) 
 
กลุ่มวชิาภาษา 9 หน่วยกิต 
บังคับ 3 รายวิชา 6 หน่วยกิต 
LA 020  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน          (-) 

AM 321  อุตสาหกรรมการบินใน
ประเทศกลุ่ม AEC และจีน  (3) 
AM 322  สัมมนาการจดัการการบิน           
(3) 
 
กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 21 
หน่วยกิต 
LH 309  ภาษาอังกฤษส าหรับงาน
บริการ    (3) 
อาหารและเครื่องดื่ม 
LH 313 การสนทนาภาษาอังกฤษ
ส าหรับงานบริการ  (3) 
LH 351 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ          
(3) 
LH362  ภาษาอังกฤษส าหรับงาน
บริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน (3) 
LH 363 ภาษาอังกฤษส าหรับงาน
บริการบนเครื่องบิน (3) 
LH 364 ภาษาอังกฤษส าหรับงาน
บริการคลังสินค้าทางอากาศ (3) 
LH 371 ภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน          
(3) 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(30 หน่วยกิต) 

หมวดวิชาเฉพาะ ( 90 หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วย
กิต)/ 
หมวดวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
(6 หน่วยกิต) 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ 
(24 หน่วยกิต) 

กลุ่มวชิาเฉพาะบังคับ 
(27 หน่วยกิต) 

กลุ่มวชิาเฉพาะเลือก (18 หน่วยกิต) 
/ 

กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ (21 
หน่วยกิต) 

LA 121  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  1           
(3) 
LA 122  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2           
(3) 
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
TH 104  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    (3)                 
ZH 100  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   (3)                    
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แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ รหัส 63 

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน 132 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1  (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2  (18 หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
GE 172 

 
GE 171 
GE 170 
LA020 
TH104 
MA109 
AM201 

เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรมในประเทศกลุ่ม 
AEC และจีน 
การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
สังคมและเศรษฐกิจไทยยคุประเทศไทย 4.0 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
คณิตศาสตร์และสถติ ิ
อุตสาหกรรมการบิน 

3 
 
3 
3 
- 
3 
3 
3 

SC106 
EO100 
LA121 
AM202 
AM203 
AM204 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
เศรษฐกิจยุคดิจิทัล                 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
ระบบการขนส่งทางอากาศ 
หลักการบิน 
กฎหมายและข้อบังคับด้านการบิน 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

 
ปีที่ 2 

ภาคเรียนที่ 1  (21 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2  (18 หน่วยกิต) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
AM205 
AM206 
AM207 
AM208 
LA122 
LH371 
AM301 

การเดินอากาศ 
การวางแผนการบิน 
การจัดการจราจรทางอากาศ 
อุตุนิยมวิทยาการบิน 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
ภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน 
ความรู้พื้นฐานด้านอ านวยการบิน 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

AM302 
AM305 
AM307 
AM308 
LH309 

การจั ดการทรั พยากรมนุ ษย์ ใน
อุตสาหกรรมการบิน 
การบินและสิ่งแวดล้อม 
นิรภัยและการรักษาความปลอดภัย
การบิน 
การจัดการการขนส่งสินค้าอันตราย
ทางอากาศ 
ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม 
- เลือกจากลุ่มวิชาเฉพาะ 1 รายวิชา 

3 
3 
3 
3 
3 
 
3 

 

 

 

 
ปีที่ 3 
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ภาคเรียนที่ 1  (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2  (18  หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

CT101 

AM306 

AM303 

LH362 

โลกของปัญญาประดิษฐ์ และ IoTs 

มนุษย์ปัจจัย    

น้ าหนักและสมรรถนะของอากาศยาน 

ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการผู้โดยสาร

ภาคพื้นดิน 

- เลือกจากกลุ่มวิชาเฉพาะ 2 รายวิชา 

3 

3 

3 

3 

6 

AM304 

AM309 

LH363 

LH364 

น้ าหนักและการควบคุมความสมดุล

ของอากาศยาน 

การสื่อสารและระบบการติดตามผล

ด้านการบิน 

ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการบน

เครื่องบิน 

ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการ

คลังสินค้าทางอากาศ 

- เลือกจากกลุ่มวิชาเฉพาะ 2 รายวิชา 

3 

3 

3 

3 

6 

 
ปีที่ 4 

ภาคเรียนที่ 1  (15 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2  ( 6  หน่วยกิต) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
LH313 
LH351 

  ก า รสนทนาภาษาอั ง กฤษส าหรั บ         
งานบริการ 

  ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ 
- เลือกจากกลุ่มวิชาเฉพาะ 1 รายวิชา 
- เลือกจากกลุ่มวิชาเลือกเสรี 2 รายวิชา 

3 
3 
3 
6 

AM410 สหกิจศึกษา 
 

6 
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ค่าใช้จ่ายภาคปฏิบัติ 

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในรายวิชา สาขาวิชาธุรกิจการบิน รหัส 63 
 
นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน รหัส 63 
 

รายวิชา วัตถุประสงค์ จ านวนเงิน (บาท) 
AV000 ค่าปฏิบัติการ ค่าเครื่องแบบนักศึกษา 3,700 
AV201 อุตสาหกรรมการบิน ค่ากิจกรรม  700 
AV203 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับธุรกิจการบิน ค่าห้องปฏิบัติการ 1,200 
LH001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ค่าห้องปฏิบัติการ 500 
AL364 ภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน ค่าจัดสอบ TOEIC 700 
AV304 การด าเนินงานออกบัตรผูโ้ดยสารเครื่องบินและการส ารองทีน่ั่ง ค่าห้องปฏิบัติการ 1,200 
LH102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 ค่าจัดสอบ TOEIC 700 
AV206 อาหารและเครื่องดืม่ส าหรับธุรกิจการบิน ค่ากิจกรรม และทัศนศึกษา 2,500 
AV301 โภชนาการและครัวการบนิ ค่ากิจกรรม และทัศนศึกษา 2,000 
AL361 การออกเสียงภาษาอังกฤษส าหรับธรุกิจการบิน ค่าจัดสอบ TOEIC 700 
AL362 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจการบิน ค่าจัดสอบ TOEIC 700 
AL363 การอ่านและการเขยีนภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจการบิน ค่าจัดสอบ TOEIC 700 
AV002 ทัศนศึกษาท่าอากาศยาน ค่าทัศนศึกษา 13,000 
AV401 การเตรียมความพร้อมสู่ธรุกิจการบิน  ค่ากิจกรรม 1,000 
AV302 การด าเนินงานบริการบนเครื่องบิน ค่ากิจกรรม 2,500 
AL365 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบความสามารถทางภาษา ค่าจัดสอบ TOEIC 800 
ค่าปัจฉิมนิเทศ  1,000 

 
รายวิชาที่สามารถเลือกลงได้ (ช าระเมื่อลงเรียนรายวิชาเท่านั้น) 

รายวิชา วัตถุประสงค์ จ านวนเงิน (บาท) 
AV340 การฝึกบินด้วยเครื่องช่วยฝึกบินจ าลอง ค่าห้องปฏิบัติการ 2,500 
AM316 นักบินส่วนบุคคล 1 ฝึกปฏิบัต ิ 50,0001 
AM317 นักบินส่วนบุคคล 2 ฝึกปฏิบัต ิ 350,0002 

 

                                                           
1 ราคาประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
2 ราคาประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
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ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในรายวิชา สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน รหัส 63 
 

รายวิชา วัตถุประสงค์ จ านวนเงิน (บาท) 
AV000 ค่าปฏิบัติการ ค่าเครื่องแบบนักศึกษา 3,700 
AM201 อุตสาหกรรมการบิน ค่ากิจกรรม  700 
LH001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ค่าห้องปฏิบัติการ 500 
AM202 ระบบการขนส่งทางอากาศ ค่าจัดสอบ TOEIC 700 
LH371 ภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน ค่าจัดสอบ TOEIC 700 
AM301 ความรู้พื้นฐานด้านอ านวยการบิน ค่าจัดสอบ TOEIC 700 
LH362 ภาษาอังกฤษสาหรับงานบริการ ผูโ้ดยสารภาคพื้น ค่าจัดสอบ TOEIC 700 
LH364 ภาษาอังกฤษสาหรับงานบริการคลังสินค้าทางอากาศ ค่าจัดสอบ TOEIC 700 
LH351 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ ค่าจัดสอบ TOEIC 800 
AV002 ทัศนศึกษาท่าอากาศยาน ค่าทัศนศึกษา 13,000 
ค่าปัจฉิมนิเทศ  1,000 

 

รายวิชาที่สามารถเลือกลงได้ (ช าระเมื่อลงเรียนรายวิชาเท่านั้น) 

รายวิชา วัตถุประสงค์ จ านวนเงิน (บาท) 
AM310 เทคโนโลยสีารสนเทศการบิน ห้องปฏิบัติการ 1,200 
AM314 การจัดการการซ่อมบ ารุงอากาศยาน โครงการทัศนศึกษา 700 
AM315 การจัดการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ โครงการทัศนศึกษา 700 
AM316 นักบินส่วนบุคคล 1 ฝึกปฏิบัต ิ 50,0003 
AM317 นักบินส่วนบุคคล 2 ฝึกปฏิบัต ิ 350,0004 
AV340 การฝึกบินด้วยเครื่องช่วยฝึกบินจ าลอง ค่าห้องปฏิบัติการ 2,500 

 

  

                                                           
3 ราคาประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
4 ราคาประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
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การทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC 
 
ภาษาอังกฤษมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการประกอบอาชีพในธุรกิจการบิน นักศึกษาในสาขาวิชาธุรกิจการบิน และสาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยีการบินจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับดี 
โดยเครื่องมือวัดทักษะภาษาอังกฤษที่จ าเป็นและเป็นที่นิยมขององค์กรในอุตสาหกรรมการบินคือคะแนน TOEIC  

ดังนั้นผลคะแนน TOEIC จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ โดยเฉพาะนักศึกษาในชั้นปีที่ 4 ที่ต้องฝึกงาน
กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ และเตรียมตัวเข้าสู่สังคมการท างาน ซึ่งจ าเป็นต้องมีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษท่ีพร้อม
ปฏิบัติงานได้จริง  

ทางวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบินได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงด าเนินโครงการ “ทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษ TOEIC” ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปีในทุกภาคการศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถ ฝึกฝน และเพ่ิมพูน
ความรู้ทางภาษาอังกฤษของตนเองให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความคาดหวังของตลาดแรงงานต่อไป 

โดยผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบ TOEIC จะน ามาเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนในรายวิชาภาษาอังกฤษที่นักศึกษาต้องเรียน
ตามโครงสร้างของหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้ 

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษา 
ระดับคะแนน 

TOEIC ที่คาดหวัง 
หลักสูตร 

รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ระดับคะแนนใน
รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 
จัดโดย 

1 1 200 AB / FO LH001 10% หลักสูตรฯ5 
1 2 250 AB / FO LH101 10% ศูนย์ TOEIC6 
2 1 300 AB LH361 10% ศูนย์ TOEIC 
2 1 300 FO LH371 10% ศูนย์ TOEIC 
2 2 350 AB / FO LH309 10% ศูนย์ TOEIC 
3 1 450 AB / FO LH362 10% ศูนย์ TOEIC 
3 2 500 AB / FO LH364 10% ศูนย์ TOEIC 
4 1 550 AB / FO LH351 10% ศูนย์ TOEIC 

 
 
 

                                                           
5 จดัสอบโดยหลกัสตูรฯ ใชส้ถานทีใ่นมหาวทิยาลยั 
6 จดัสอบโดยศนูย ์TOEIC ใชส้ถานทีใ่นมหาวทิยาลยั 
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การแต่งกายของนักศึกษา 
 

ชุดนักศึกษา 

   

 

ชุดนักศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติ 

นักศึกษาชาย 

 สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวหรือแขนสั้นสีขาว ไม่มีลวดลาย (สามารถปรับตามหลักศาสนาที่นับถือได้) สวมสอดชายเสื้อไว้
ในกางเกงตลอดเวลา ในกรณีงานพิธีต่าง ๆ ให้ผูกเนคไทของมหาวิทยาลัย  

 สวมกางเกงขายาว สีด า สีน้ าเงินเข้ม หรือสีกรมท่า ห้ามสวมกางเกงยีนส์ ผ้าก ามะหยี่ หรือลูกฟูก (เพ่ิมเติมส าหรับ
นักศึกษาวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน) 

 คาดเข็มขัดท่ีมีหัวเข็มขัดสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สายรัดเข็มขัดหนังสีด า 
 สวมรองเท้าหนัง หุ้มส้นสีด า (เพ่ิมเติมส าหรับนักศึกษาวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน) 
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นักศึกษาหญิง 

 สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้น สีขาว ไม่มีลวดลาย (สามารถปรับตามหลักศาสนาที่นับถือได้) สวมสอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง
ตลอดเวลา  

 กระดุมโลหะติดเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย และกลัดเข็มกลัดพระสิทธิธาดาไว้ที่อกเบื้องซ้าย 
 สวมกระโปรงสีด า สีน้ าเงินเข้ม หรือสีกรมท่า ยาวเสมอเข่า ห้ามสวมกระโปรงยีนส์ ผ้าก ามะหยี่ หรือลูกฟูก (เพ่ิมเติม

ส าหรับนักศึกษาวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน) 
 คาดเข็มขัดท่ีหัวเข็มขัดมีสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สายรัดเข็มขัดหนังสีด า 
 สวมรองเท้าหนังหุ้มส้น (เพ่ิมเติมส าหรับนักศึกษาวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน) 
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ชุดนักศึกษาส าหรับนักศึกษาการบิน ภาคปกติ 

                      

นักศึกษาชาย 

 สวมเสื้อเชิ้ตแขนแขนสั้นสีขาวตามแบบท่ีวิทยาลัยฯก าหนด (สามารถปรับตามหลักศาสนาที่นับถือได้) ไม่มีลวดลาย 
สวมสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงตลอดเวลา  

 ผูกเนคไทของมหาวิทยาลัย 
 ติดบั้งแสดงชั้นปีที่บ่าทั้ง 2  
 สวมกางเกงขายาว สีด า สีน้ าเงินเข้ม หรือสีกรมท่า ห้ามสวมกางเกงยีนส์ ผ้าก ามะหยี่ หรือลูกฟูก (เพ่ิมเติมส าหรับ

นักศึกษาวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน) 
 คาดเข็มขัดท่ีมีหัวเข็มขัดสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สายรัดเข็มขัดหนังสีด า 
 สวมรองเท้าหนัง หุ้มส้นสีด า  

นักศึกษาหญิง 

 สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวแขนสั้นตามแบบท่ีวิทยาลัยฯ (สามารถปรับตามหลักศาสนาที่นับถือได้) สวมสอดชายเสื้อ
ไว้ในกระโปรงตลอดเวลา  

 ผูกเทคไทตามแบบที่วิทยาลัยฯก าหนด 
 ติดบั้งแสดงชั้นปีที่บ่าทั้ง 2  
 กระดุมโลหะติดเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย และกลัดเข็มกลัดพระสิทธิธาดาไว้ที่อกเบื้องซ้าย 
 สวมกระโปรงสีด า สีน้ าเงินเข้ม หรือสีกรมท่า ยาวเสมอเข่า ห้ามสวมกระโปรงยีนส์ ผ้าก ามะหยี่ หรือ 
 คาดเข็มขัดท่ีหัวเข็มขัดมีสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สายรัดเข็มขัดหนังสีด า 
 สวมรองเท้าหนังหุ้มส้น (เพ่ิมเติมส าหรับนักศึกษาวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน) 
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ชุดเครื่องแบบวิทยาลัย 
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ชุดเครื่องแบบวิทยาลัยส าหรับนักศึกษาภาคปกติ 

นักศึกษาชาย 

 สวมเสื้อสูทสีด าตามที่วิทยาลัยก าหนดเท่านั้น  
 ด้านในสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ไม่มีลวดลาย (สามารถปรับตามหลักศาสนาที่นับถือได้) สวมสอดชายเสื้อไว้ใน

กางเกงตลอดเวลา  
 ผูกเนคไทของวิทยาลัยเท่านั้น ให้ผูกเนคไทตลอดเวลาที่ใส่เครื่องแบบ 
 ติดป้ายชื่อ และปีกทีเ่สื้อสูท บริเวณเหนือกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย และเข็มเครื่องบินบริเวณปกด้านขวา 
 สีผม สีด า หรือสีน้ าตาลเข้ม   
 แต่งผมให้เรียบร้อยดูสุภาพ และไม่อนุญาตให้ใส่ต่างหู 
 สวมกางเกงผ้าขายาว สีด า  
 คาดเข็มขัดท่ีมีหัวเข็มขัดสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สายรัดเข็มขัดหนังสีด า 
 สวมถุงเท้ายาวสีด า หรือสีน้ าเงินเข้ม  
 รองเท้าหนัง หุ้มส้นสีด าเท่านั้น 

นักศึกษาหญิง 

 สวมเสื้อสูทสีด าตามที่วิทยาลัยก าหนดเท่านัน้  
 ด้านในสวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้น สีขาว (สามารถปรับตามหลักศาสนาที่นับถือได้) กระดุมโลหะ ติดเครื่องหมายของ

มหาวิทยาลัยและกลัดเข็มกลัดพระสิทธิธาดาไว้ที่อกเบื้องซ้าย  
 ผูกผ้าพันคอตามที่วิทยาลัยก าหนด ให้ผูกผ้าพันคอตลอดเวลาที่ใส่เครื่องแบบ 
 ติดป้ายชื่อ และปีกทีเ่สื้อสูท บริเวณเหนือกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย และเข็มเครื่องบินบริเวณปกด้านขวา 
 สีผม สีด า หรือสีน้ าตาลเข้ม  
 ส าหรับทรงผมยาว รวบผมตึงไว้ด้านหลังให้เรียบร้อยดูสุภาพตามที่วิทยาลัยก าหนด  
 แต่งหน้าด้วยโทนสีอ่อน และทาปากสีเดียวกับโทนสีเล็บ (โทนสีแดง สีส้ม สีชมพู) 
 ต่างหู ควรเป็นแบบหมุดกลมขนาดเล็ก (เส้นผ่าศูนย์กลางไม่ควรเกิน 0.5 มิลลิเมตร) ไม่ควรใส่ต่างหูแบบตุ้งติ้ง 
 สวมกระโปรงสีด า ยาวเสมอเข่า หรือเหนือเข่าไม่เกิน 2 นิ้ว  
 สวมถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย 
 สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีด ามีส้น  
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กฎระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พุทธศักราช 25607 

สามารถ Download ได้ที่ >>> http://www.dpu.ac.th/e-regis/upload/content/files/regulation_UG60.pdf 

                                                           
7 คัดย่อข้อบังคับบางหมวดที่นักศึกษาใชเ้ป็นประจ า (ค าทีอ่ยู่ในวงเล็บ คือ การขยายค าอธิบาย) 

http://www.dpu.ac.th/e-regis/upload/content/files/regulation_UG60.pdf
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ว่าด้วย  ระเบียบวินัยนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต  พุทธศักราช 2539 

 

1.  นักศึกษาต้องประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1.1 ต้องน าบัตรประจ าตัวนักศึกษามาทุกครั้ง เมื่อเข้ามาในมหาวิทยาลัย 
1.2 ต้องแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เมื่อเข้ามาในมหาวิทยาลัย 
1.3 ไม่เข้าห้องเรียนช้า หรือเดินออกจากห้องเรียนในขณะที่อาจารย์ก าลังสอนอยู่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต 
      จากอาจารย์ผู้สอนก่อน 
1.4 ไม่พูดคุยกัน หรือแสดงกริยาไม่สมควรในขณะที่มีการสอน 
1.5 ต้องมาเรียนอย่างสม่ าเสมอ ไม่มาเรียนสายหรือขาดเรียน 
1.6 ต้องปฏิบัติตามค าสั่ง หรือค าตักเตือนของอาจารย์ และผู้มีอ านาจหน้าที่ 
1.7 ไม่แสดงกริยา วาจา ให้เห็นว่าไม่แสดงความเคารพต่อมหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์   

หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
1.8 ไม่สูบบุหรี่ในเขตหวงห้าม 
1.9 ไม่ดื่ม หรือน าสุรา ของมึนเมา ยาเสพติด อาวุธ เข้ามาในมหาวิทยาลัย 
1.10 ไม่เล่นการพนัน หรือเข้าไปในบริเวณท่ีมีการเล่นการพนัน 
1.11 ไม่น าบุคคลภายนอกข้ึนบนอาคารเรียน หรือเข้าในห้องเรียน 
1.12 ไม่ทะเลาะวิวาท หรือใช้ก าลังท าร้ายร่างกายระหว่างนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
1.13 ช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องเรียน อาคารเรียน และสภาพแวดล้อมทั่วไป 
1.14 ไม่กระท าการใด ๆ ที่ผิดต่อศีลธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม 
1.15 ไม่ท าลาย หรือท าให้เสียหาย ช ารุด บกพร่อง ซึ่งทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
1.16 ประพฤติตนเป็นสุภาพชน หลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจน าความเสื่อมเสียมาสู่มหาวิทยาลัย 
1.17 ไม่นิยมเลื่อมใสในลัทธิอันเป็นปฏิปักษ์ต่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
1.18 ไม่ท าการเรี่ยไร หรือบอกบุญกุศล โดยขอรับบริจาคภายใน หรือภายนอกมหาวิทยาลัยเว้นแต่จะได้รับ 
        อนุญาตจากมหาวิทยาลัย 
1.19 การจัดทัศนาจร หรือทัศนศึกษาในนามของมหาวิทยาลัยจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีก่อนจึงจะ 
        ด าเนินการได้ 
1.20 ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ประกาศ บันทึกของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
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2.  นักศึกษาต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ ดังนี้ 
นักศึกษาภาคปกติ 
นักศึกษาชาย 

 สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวหรือแขนสั้นสีขาว ไม่มีลวดลาย สวมสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง ในกรณีงานพิธีต่างๆ ให้
ผูกเนคไทของมหาวิทยาลัย 

 สวมกางเกงขายาว สีด า สีน้ าเงินเข้ม หรือสีกรมท่า คาดเข็มขัดท่ีมีหัวเข็มขัดสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 สวมรองเท้าหุ้มส้นสีด า หรือสีน้ าตาลเข้ม 

นักศึกษาหญิง 
 สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้น สีขาว กระดุมโลหะ ติดเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยและกลัดเข็มกลัดพระสิทธิธาดา 

ไว้ที่อกเบื้องซ้าย 
 สวมกระโปรงสีด า สีน้ าเงินเข้ม หรือสีกรมท่า ยาวเสมอเข่า คาดเข็มขัดท่ีหัวเข็มขัดมีสัญลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 
 สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้นสีด า หรือสีน้ าตาลเข้ม 

3.  นักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบวินัย อาจถูกพิจารณาลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
3.1 ตักเตือน หรือต าหนิโทษเป็นลายลักษณ์อักษร 
3.2 ตัดคะแนนความประพฤติ 
3.3 ให้นักศึกษาและผู้ปกครองท าทัณฑ์บนไว้ 
3.4 พักการศึกษา 1 ภาคการศึกษา หรือ 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน 
3.5 พ้นจากสภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

4.  อ านาจและข้ันตอนการลงโทษ 
  4.1 มหาวิทยาลัยก าหนดคะแนนความประพฤตินักศึกษาไว้คนละ 100 คะแนน ต่อ 1 ปีการศกึษา 

4.2 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจ า และอาจารย์พิเศษ มีอ านาจลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบ 
     วินัย  โดยสามารถตักเตือนหรือต าหนิโทษเป็นลายลักษณ์อักษร  และตัดคะแนนความประพฤติได้ 
4.3 การลงโทษ ตัดคะแนนความประพฤติไม่เกินครั้งละ 5 คะแนน เมื่อสั่งลงโทษแล้วให้รายงานตามล าดับขั้น       
     เพ่ือให้ท่านอธิการบดีทราบทุกครั้ง 

  4.4 การลงโทษตัดคะแนนความประพฤติเกิน 5 คะแนน การให้นักศึกษาและผู้ปกครองท าทัณฑ์บนไว้ การ 
      พักการศึกษา  หรือการให้พ้นสภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้น าเสนอคณะกรรมการกิจการนักศึกษา 
      ประจ าคณะที่นักศึกษาผู้กระท าผิดสังกัดอยู่พิจารณาในเบื้องต้น  แล้วน าเสนอคณะกรรมการกิจการ 
      นักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาน าเสนออธิการบดี  
4.5 การลงโทษจะต้องท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย ลงนามโดยอธิการบดี 
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5.  หากนักศึกษาคนใดกระท าความผิดร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้พ้นสภาพนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
         5.1 แสดงออกต่อสาธารณชนในลักษณะที่เป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
         5.2 ก่อการทะเลาะวิวาท หรือใช้ก าลังท าร้ายร่างกายกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเดียวกัน หรือกับบุคคลภายนอก 
         5.3 ไม่เคารพ ไม่เชื่อฟัง หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งอันชอบของผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณาจารย์ 
        5.4 กระท าความผิดฐานประทุษร้ายต่อทรัพย์ของมหาวิทยาลัย หรือของบุคคลอ่ืน 
         5.5 ประพฤติตนในด้านชู้สาว และเป็นที่เสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัย 
         5.6 ถูกศาลพิพากษาลงโทษจ าคุก ความผิดที่ไม่ใช่ความประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
         5.7 ปลอมแปลงเอกสารทางการของมหาวิทยาลัย หรือของบุคคลอื่น 
         5.8 ประพฤติตนเป็นพาลเกเร เล่นการพนัน เสพของมึนเมา หรือยาเสพติด น าอาวุธเข้ามาในมหาวิทยาลัย   
         5.9 ถูกตัดคะแนนความประพฤติจนเหลือไม่ถึง 60 คะแนน ในรอบปีการศึกษานั้น 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ว่าด้วย การสอบไล่ของนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พุทธศักราช 2548 

1. ข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบไล่ 

1.1 นักศึกษาต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ ผู้ที่ไม่ปฏิบัติดังกล่าวถือว่า 

     ขาดสอบ 

1.2 นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษา ให้กรรมการควบคุมห้องสอบตรวจทุกครั้งที่เข้าสอบ มิฉะนั้นจะ 

     ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ ในกรณีท่ีบัตรประจ าตัวนักศึกษาช ารุด หรือหมดอายุกรรมการควบคุมห้อง 

     สอบอาจผ่อนผันให้เข้าสอบไล่ในวิชานั้นได้ โดยยึดบัตรประจ าตัวนักศึกษานั้นไว้แล้วน าไปมอบให้ฝ่าย 

     ทะเบียนและประมวลผล เพื่อให้นักศึกษาท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่ 

1.3 นักศึกษาต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยเรื่องการแต่งกายของ 

     นกัศึกษา มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

1.4 นักศึกษาผู้ใดท าการสอบแทนกัน ถือว่าประพฤติผิดวินัยร้ายแรง จะถูกลงโทษขั้นสูงสุดตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 3.5 

และในกรณีท่ีบุคคลภายนอกเข้าสอบแทน บุคคลผู้นั้นอาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

1.5 นักศึกษาต้องจัดหาอุปกรณ์เครื่องเขียนที่จ าเป็นเกี่ยวกับการสอบมาเอง ไม่อนุญาตให้ยืมสิ่งของทุกชนิดจาก 

     นักศึกษาผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้คุมห้องสอบ 

1.6 ห้ามนักศึกษาน าต ารา บันทึก เอกสาร เครื่องค านวณ หรือสิ่งของอื่นใดที่มีสูตร ข้อความ สัญลักษณ์ ที่ 

     เกี่ยวข้องกับการสอบในรายวิชานั้นเข้าห้องสอบ เว้นแต่ผู้ออกข้อสอบไล่ในวิชานั้นได้อนุญาตไว้ โดยระบุไว้ 

     ชัดเจนในข้อสอบ 

1.7 ห้ามนักศึกษาน าอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ 

1.8 นักศึกษาต้องเข้าห้องสอบทันทีเมื่อมีสัญญาณให้เข้าห้องสอบ หากผู้ใดเข้าห้องสอบก่อนมีสัญญาณเข้าห้อง 

     สอบ จะถูกตัดสิทธิในการสอบไล่วิชานั้น ในกรณีที่เข้าห้องสอบสายกว่า 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า 

     ห้องสอบ 

1.9 ในการสอบ นักศึกษาต้องใช้สมุดค าตอบและ/หรือกระดาษค าตอบที่มหาวิทยาลัยจัดให้โดยเฉพาะเท่านั้น 

1.10 นักศึกษาต้องนั่งตามเลขที่นั่งสอบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ และห้ามเคลื่อนย้ายเก้าอ้ีออกจากแถวที่จัดไว้ให้ 

1.11 เมื่อเข้าห้องสอบแล้ว นักศึกษาต้องลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบที่ได้จัดไว้ มิฉะนั้นจะถือว่าขาดสอบ 

1.12 ระหว่างการสอบ หากนักศึกษาสงสัยหรือต้องการสิ่งใด ให้แจ้งแก่กรรมการควบคุมห้องสอบ และห้าม 

       นักศึกษาพูดหรือติดต่อซึ่งกันและกัน หรือก่อการรบกวนแก่ผู้อื่น 
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1.13 นักศึกษาต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อสงสัยหรือต้องการสิ่งใด ให้แจ้งแก่กรรมการคุมสอบหรือที่กรรมการ 

       ควบคุมห้องสอบแจ้งให้ทราบหากไม่ปฏิบัติตาม ผู้ตรวจข้อสอบอาจไม่ตรวจข้อสอบนั้นๆก็ได้ 

1.14 เมื่อหมดเวลาสอบตามก าหนด ห้ามนักศึกษาเขียนค าตอบลงไปอีก และต้องรีบส่งสมุดค าตอบและ/หรือ 

       กระดาษค าตอบให้แก่กรรมการควบคุมห้องสอบทันที สมุดค าตอบและ/หรือกระดาษค าตอบที่ส่งแล้วจะ 

       แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ อีกมิได้ 

1.15 นักศึกษาจะออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อการสอบผ่านไปแล้ว 45 นาที นับแต่มีสัญญาณเริ่มการสอบ และ 

       จะต้องรอจนกว่ากรรมการควบคุมห้องสอบได้เก็บสมุดค าตอบและ/ หรือกระดาษค าตอบ และข้อสอบเป็น 

       ที่เรียบร้อยแล้ว การออกจากห้องสอบชั่วคราวจะต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการควบคุมห้องสอบ ทั้งนี้ให้ 

       อยู่ในดุลพินิจของกรรมการควบคุมห้องสอบ 

1.16 เมื่อนักศึกษาได้ตรวจสมุดค าตอบและ/หรือกระดาษค าตอบ แก่กรรมการควบคุมห้องสอบเรียบร้อยแล้ว  

       นักศึกษาต้องออกไปให้พ้นบริเวณเขตสอบไล่ทันที ห้ามส่งเสียงหรือท าความรบกวนกับผู้ที่ก าลังสอบอยู่  

       หรือให้อาณัติสัญญาณเกี่ยวกับวิชาที่ตนสอบซึ่งอาจท าให้ผู้อื่นที่อยู่ในห้องสอบได้รับประโยชน์ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ที่ 0101/0201 

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอสอบแก้ตัว 

เพ่ือให้การจัดสอบแก้ตัวเป็นกรณีพิเศษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึง

ขอประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอสอบแก้ตัว ดังนี้ 

1. ผู้มีสิทธิ์สอบแก้ตัว การขอสอบแก้ตัวจะจัดให้มีการสอบเฉพาะนักศึกษาที่ขาดสอบ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุ

จ าเป็นอันจะโทษนักศึกษามิได้ และนักศึกษาได้ยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัวใหม่ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณบดีที่

นักศึกษาสังกัด และผู้รับผิดชอบรายวิชา และได้รับอนุมัติจากรองอธิการบดีสายงานวิชาการแล้วเท่านั้น 

2. ระยะเวลาที่ย่ืนค าร้อง การยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัวต้องกระท าภายใน 1 วัน หลังจากท่ีไม่ได้เข้าสอบในรายวิชานั้นๆ และ

ไม่เกินวัดถัดจากวันสุดท้ายของการสอบไล่ ตามตารางสอบปลายภาคท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดในภาคเรียนนั้น 

3. ค่าธรรมเนียม หากได้รับอนุมัติให้มีการสอบแก้ตัวตามข้อ 1. นักศึกษาจะต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมในการสอบระดับ

ปริญญาตรี วิชาละ 500 บาท ระดับบัณฑิตศึกษา วิชาละ 1,000 บาท 

4. การสอบ นักศึกษาจะต้องเข้าสอบตามก าหนดการสอบแก้ตัวที่มหาวิทยาลัยก าหนด หากไม่เข้าสอบจะให้เกรด U หรือ F 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 

       

 

 

       ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

                (ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์) 

                          อธิการบดี 

 

 

 

 

 



35 
 

 

หลักเกณฑ์ในการขอดคูะแนนสอบปลายภาค 

กรณีท่ีนักศึกษามีความประสงค์ขอทราบรายละเอียดผลคะแนนสอบปลายภาค และคะแนนเก็บในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 

นักศึกษาสามารถติดต่อกับผู้สอนเพื่อขอรับค าปรึกษา โดยนักศึกษา 

1. ด าเนินการติดต่อผู้สอน (หรืออาจารย์ที่ปรึกษา) ภายใน 15 วันหลังประกาศผลสอบปลายภาค 

2. ระบุเหตุผลชัดเจน ถึงสาเหตุที่ต้องการเข้าพบ 

3. หากวิชาใดผู้สอนท าการแจ้งคะแนนเก็บให้ทราบระหว่างเรียนแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งซ้ า  

4. ค าตัดสินของคณะกรรมการวิชาการของวิทยาลัยฯ ถือเป็นที่สุด 

 

       ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

                (น.ต. ดร.วัฒนา มานนท์) 

         คณบดี 

และรักษาการหัวหน้าหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีการบิน 
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การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

คุณสมบัตินักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจ 

1. เป็นนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 (ยกเว้นในกรณีเป็นนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต) 
2. มีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ ากว่าถึงภาคการศึกษาก่อนยื่นขอปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า 105 หน่วยกิต 
3. ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษาก่อนยื่นขอปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า 2.00 
4. จะต้องสอบผ่านรายวิชาพ้ืนฐาน 24 หน่วยกิต 
5. จะต้องสอบผ่านรายวิชา LH001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (ผลการเรียนไม่เป็น U)  
      และรายวิชา LH101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (ผลการเรียนไม่เป็น F) 
6. มีผลทดสอบ TOEIC ไม่ต่ ากว่า 350 คะแนน  
7. มีผลสอบประมวลความรู้ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
8. ผ่านการอบรมและปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติงาน 

สถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

1. นักศึกษาสามารถขอฝึกงานในถานประกอบการที่เกี่ยวข้องด้านการบิน 
2. สามารถขอฝึกงานได้ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด 
3. นักศึกษาติดต่อหาสถานประกอบการเพ่ือฝึกงานเอง หรืออาจให้วิทยาลัยฯจัดหาให้ 

ระยะเวลาฝึกงาน นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา 

การเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

กิจกรรม ช่วงเวลา 
ประชุมชั้นปีเพื่อชี้แจ้งรายละเอียดเบื้องต้น ก่อนสอบกลางภาค ปี 3 เทอม 1  
สอบประมวลความรู้ด้านการบิน ประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากนักศึกษาสอบปลายภาค ปี 3 เทอม 2 
อบรม Career Preparation วันถัดจากการสอบประมวลความรู้ ใช้เวลาฝึกอบรม 1 วัน  
เริ่มยื่นเรื่องขอปฏิบัติงานสหกิจได้ หลังประกาศคะแนน ปี 3 เทอม 2 
ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ปี 4 เทอม1 หลังสอบ Final 

 

ข้อก าหนดผู้จบการศึกษาวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน 

1. ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

2. ต้องเข้ารับการอบรม ปัจฉิมนิเทศ ของวิทยาลัย 

3. ต้องผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
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กฎระเบียบการยื่นเรื่องขอขอฝึกงาน และการฝึกงานในสถานประกอบการ 

 
1. การยื่นขอฝึกงานและการออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ 

1.1 นักศึกษาที่ติดต่อเรื่องฝึกงานและยื่นเอกสารขอฝึกงานกับวิทยาลัยฯ ล่าช้าเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในประกาศ จะถูก
ลงโทษให้ฝึกงานเพ่ิมอีก 1 เดือนจากระยะเวลาฝึกงานปกติที่ก าหนดไว้ในภาคการศึกษานั้น  

1.2 นักศึกษามาติดต่อวิทยาลัยฯ เพ่ือขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานหรือหนังสือฝึกงานต่างๆ จะใช้เวลา             
3 วันท าการ ไม่สามารถออกหนังสือได้เลย เนื่องจากต้องจัดท าและลงนามโดยคณบดี 

1.3 นักศึกษามีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานที่ฝึกงานหลังจากที่นักศึกษาได้มาติดต่อกับวิทยาลัยฯ และออกหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ไปแล้ว สามารถกระท าได้ในกรณีที่สถานประกอบการยังไม่ตอบรับการฝึกงานของนักศึกษา
เท่านั้น แต่หากสถานประกอบการตอบรับการฝึกงานแล้วจะไม่สามารถด าเนินการได้ 

1.4 วิทยาลัยฯจะออกหนังสือขอความอนุเคราะห์การฝึกงานในสถานประกอบการให้นักศึกษาครั้งละ 1 ฉบับเท่านั้น 
และเมื่อสถานประกอบการปฏิเสธเป็นลายลักษณ์อักษรกลับมายังวิทยาลัยฯ  นักศึกษาจึงสามารถมาขอหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ฝึกงานในสถานประกอบการแห่งใหม่ได้ (ไม่สามารถออกหนังสือขอความอนุเคราะห์มากกว่า 
1 ฉบับในครั้งเดียว) 

 
2. การปฐมนิเทศ  

2.1 นักศึกษาต้องเข้ารับการปฐมนิเทศก่อนฝึกงานตามวันและเวลาที่ก าหนด หากไม่เข้าร่วมการปฐมนิเทศโดย
ปราศจากเหตุผลอันสมควร หรือในกรณีป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล หากมาสายเกินกว่า 15 นาที
ถือว่าขาดการปฐมนิเทศ จะถูกลงโทษให้ฝึกงานเพ่ิมอีก 1 เดือนจากระยะเวลาฝึกงานปกติที่ก าหนดไว้ในภาค
การศึกษานั้น 

 
3. ระยะเวลาในการฝึกงาน วันหยุด และการลางาน 

3.1 นักศึกษาต้องฝึกงาน ณ สถานประกอบการตามช่วงเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือส่งตัวเข้ารับการฝึกงาน นักศึกษาไม่
สามารถสะสมชั่วโมงฝึกงานและฝึกงานเสร็จสิ้นก่อนวันที่ระบุในหนังสือส่งตัว 

3.2 วิทยาลัยฯ อนุญาตให้นักศึกษาฝึกงานมีวันหยุดพักตามที่สถานประกอบการก าหนดได้  ซึ่งอาจจะไม่ใช่วันเสาร์
หรือวันอาทิตย์ ทั้งนี้สถานประกอบการจะเป็นผู้ก าหนดตารางวันเวลาการท างานล่วงหน้าไว้ นักศึกษาต้องปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามหรือบกพร่อง และวิทยาลัยฯได้รับแจ้งจากสถานประกอบการ นักศึกษาจะ
ถูกลงโทษหยุดฝึกงานในภาคการศึกษานั้นทันทีและจะน าเรื่องเข้าที่ประชุมวิทยาลัยฯเพ่ือพิจารณาโทษต่อไป 

3.3 การลากิจ- ระหว่างฝึกงาน วิทยาลัยฯ อนุญาตให้นักศึกษาลากิจได้ 3 วัน ทั้งนี้หากสถานประกอบการอนุญาตให้
ลากิจได้เกินกว่า 3 วัน ก็ไม่สามารถกระท าได้ 
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3.4 การลาป่วย- การลาป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเท่านั้น และเป็นไปตามข้อก าหนดของสถาน
ประกอบการ 

3.5 หากนักศึกษามีวันลากิจเกินกว่าที่วิทยาลัยฯก าหนด หรือลาป่วยโดยไม่มีใบรับรองแพทย์ จะถูกปรับหยุดการ
ฝึกงานและปรับไม่ผ่านการฝึกงานทันที ในกรณีทีว่ิทยาลัยฯ ทราบข้อมูลการขาดงานในขณะฝึกงาน หรือในกรณี
ที่ฝึกงานเสร็จแล้วแต่ตรวจพบว่านักศึกษามีวันลากิจ ลาป่วยเกินกว่าที่ วิทยาลัยฯ ก าหนดไว้ จะได้รับโทษ
เช่นเดียวกัน 

3.6 การขาดงานเกิน 2 วัน โดยวิทยาลัยฯได้รับแจ้งจากสถานประกอบการ จะถูกลงโทษไม่ผ่านการฝึกงานทันท ี

 
4. การเปลี่ยนสถานที่ฝึกงาน และการถูกส่งกลับ 

4.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะเปลี่ยนสถานที่ฝึกงานในกรณีเริ่มการฝึกงานแล้ว ไม่สามารถด าเนินการได้ แตห่ากมีเหตุผล
อันสมควร วิทยาลัยฯอาจพิจารณาให้นักศึกษาเปลี่ยนสถานที่ฝึกงานได้ อย่างไรก็ตามนักศึกษาจะต้องเพ่ิมการ
ฝึกงานอีก 1 เดือนจากระยะเวลาฝึกงานปกติ 

4.2  หากนักศึกษาถูกส่งตัวกลับจากสถานประกอบการจะโดยลายลักษณ์อักษรหรือการแจ้งด้วยวาจาจากสถาน
ประกอบการ นักศึกษาจะถูกลงโทษให้ยุติการฝึกงานในภาคการศึกษานั้นทันที และจะน าเรื่องเข้ าที่ประชุม
วิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาโทษต่อไป 
 

5. ภายหลังการฝึกงาน และการน าเสนอรายงาน 
5.1 เอกสารการฝึกงานต่างๆ ที่น าส่งอาจารย์หลังฝึกงานจะต้องกรอกให้สมบูรณ์เอกสารฉบับใดไม่สมบูรณ์             

จะถือว่าไม่มีการส่งเอกสารฉบับนั้น 
5.2 นักศึกษาต้องน าเสนอรายงานการฝึกงานตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ นักศึกษาคนใดไม่มาน าเสนอรายงาน        จะ

ถูกลงโทษไม่ผ่านการฝึกงาน เนื่องจากการน าเสนอรายงานฝึกงานถือเป็นกระบวนการหนึ่งในการฝึกงาน  
5.3 นักศึกษาต้องมาติดต่อกับอาจารย์และมาพบกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกงานด้วยตัวเอง ห้ามวางเอกสารบน

โต๊ะอาจารย์กรณีไม่พบอาจารย์ และห้ามฝากเพ่ือนส่งเอกสารฝึกงานต่างๆ 
 

****************************************** 
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เกณฑ์ในการสมัครงานต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินที่มีการรับลูกเรือไทย 

 

สายการบิน คะแนน TOEIC ส่วนสูง อายุ รายได้ 
AirAsia 650 + 172 (ช) / 162 (ญ) 21 – 28 ปี 65,000 – 75,000 

AirAsia X 650 + 
172 (ช) / 162 (ญ) 
เอ้ือมแตะ 212 ซม. 

ไม่เกิน 32 65,000 – 75,000 + 

Bangkok Airways 650 + 168 (ช) / 158 (ญ) ไม่เกิน 28 ปี 70,000 – 100,000 + 
Etihad English Test เอ้ือมแตะ 210 ซม. 21 ปีขึ้นไป 80,000 – 100,000 

Emirates English Test 
160 (ช/ญ) เอ้ือม
แตะ 212 ซม. 

21 ปีขึ้นไป 80,000 – 110,000 

EVA Air 550 + 160 (ญ) ไม่เกิน 30 50,000 – 70,000 
Gulf Air English Test 156 ขึ้นไป (ช/ญ) ไม่เกิน 30 75,000 – 85,000 

Japan Airlines 650 + 
168 (ช) / 158 (ญ) 
เอ้ือมแตะ 208 ซม. 

20 ปีขึ้นไป 50,000 – 80,000 

NewGen 600 + 170 (ช) / 160 (ญ) 25 ปีขึ้นไป 45,000 – 60,000 + 
Nok Air 650 + 160 (ญ) ไม่เกิน 25 ปี 50,000 – 70,000 

NokScoot 600 + 160 (ญ) 21 -27 45,000 – 70,000 
Qatar English Test เอ้ือมแตะ 212 ซม. 21 – 35 + 80,000 – 100,000 

Singapore Airlines 600 + 158 ขึ้นไป (ญ) 18 ปีขึ้นไป 80,000 – 100,000 + 
Thai Airways 600 + 165 (ช) / 160 (ญ) ไม่เกิน 24 ปี 45,000 – 60,000 + 
Thai Lion Air 600 + 175 (ช) / 162 (ญ) ไม่เกิน 26 50,000 – 70,000 
Thai Smile 600 + 160 (ญ) 25 ปีขึ้นไป 40,000 – 50,000 + 

 
 


