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ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน 
 ภาษาอังกฤษ :  Master of Arts Program in Aviation Management 
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการบิน)   
   ชื่อย่อ :  ศศ.ม. (การจัดการการบิน) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Master of Arts (Aviation Management) 
   ชื่อย่อ :  M.A. (Aviation Management) 
 
จ านวนหน่วยกิต  :  39 หน่วยกิต 
 
ปรัชญาหลักสูตร 

หลักสูตรที่ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความสามารถในการสร้างและต่อยอดองค์ความรู้ รวมถึงนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีด้านการบินที่ทันสมัย รวมทั้งมีความสามารถด้านการบริหารจัดการเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
ด้านการบินและหน่วยงานธุรกิจอ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมถึงทัศนคติที่ดี ในวงการวิชาชีพ          
ด้านอุตสาหกรรมการบิน 

2. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และกลยุทธ์ เพ่ือเข้าสู่
การเป็นผู้บริหาร และนักปฏิบัติที่มีสมรรถนะ ด้านอุตสาหกรรมการบิน และอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 

3. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถด้านความรู้ วิธีการ และประสบการณ์ ด้านการวิจัยและ         
การพัฒนาโดยการประยุกต์ต่อยอดองค์ความรู้ในด้านการจัดการอุตสาหกรรมการบิน 

4. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในฐานะผู้ท างานทางด้าน
อุตสาหกรรมการบินเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินในระดับประเทศและระดับสากล 

5. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่ มีความตระหนักด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรมการบิน 

6. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
อุตสาหกรรมการบินอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
  

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563 
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หลักสูตรการศึกษา 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ได้ก าหนด

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทให้มีจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต แบ่งการศึกษา
เป็น 2 แผน คือ 

1. แผน ก 2 ศึกษาเนื้อหารายวิชาตามหลักสูตร และ การท าวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต  
2. แผน ข ศึกษาเนื้อหารายวิชาตามหลักสูตรโดยเป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้อง

ท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้องท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
 

แผน ก 2 ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 0 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
    

แผน ข ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 0 หน่วยกิต 
การค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
การด าเนินการหลักสูตร 

วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  การเรียนการสอน     :  วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.  
  ภาคเรียนที่ 1      : เดือนมิถุนายน – ตุลาคม  
  ภาคเรียนที่ 2      : เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม      
  ภาคเรียนฤดูร้อน      : เดือนเมษายน – พฤษภาคม  

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน:  

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 
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โครงสร้างหลักสูตร 
 

แผน ก. 
จ านวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  39 หน่วยกิต 
องค์ประกอบของหลักสูตร    

  หมวดวิชาบังคับ    ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์    ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
  

แผน ข. 
จ านวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  39 หน่วยกิต 
องค์ประกอบของหลักสูตร    

  หมวดวิชาบังคับ    ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
การค้นคว้าอิสระ    ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 

 
ความหมายของเลขประจ าวิชา 

ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน 
ประกอบด้วยเลข 6 หลัก มีความหมายดังนี้ 

1.1 ตัวอักษรย่อเรียกชื่อหลักสูตรเป็นภาษาไทย คือ “กบ” หรือเป็นภาษาอังกฤษ คือ “AM” น าหน้า
ตัวเลขทุกรายวิชาในหลักสูตร 

1.2 ใช้ตัวเลข 4 หลักตามหลังตัวอักษรย่อ “กบ” หรือ “AM” และให้มีความหมายดังนี้ 
 

- เลข 5000 ขึ้นไป หมายถึง วิชาในระดับมหาบัณฑิต ได้แก่ วิชาบังคับวิชาเลือก 
วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

 
- เลข 00X หมายถึง วิชาเสริมพ้ืนฐาน 
- เลข 100 หมายถึง วิชาบังคับ 
- เลข 200 หมายถึง วิชาเลือก 
- เลข 300 หมายถึง การค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ 
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      รายวิชาในหลักสูตร 
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตสะสม)  
กบ 5001 อุตสาหกรรมการบิน*        0 
AM 5001 Aviation Industry        
กบ 5004  ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา     0 
AM 5004  English for Graduate Study   
    

หมวดวิชาบังคับ จ านวน 21 หน่วยกิต 

กบ 5101 การจัดการอุตสาหกรรมการบิน                                   3 (3-0-6) 

AM 5101 Aviation Industry Management  

กบ 5102 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการบิน                           3 (3-0-6) 

AM  5102 Human Resource Management and Development in Aviation Industry  

กบ 5104 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการบิน                       3 (3-0-6) 

AM 5104 Strategic Management in Aviation Industry   

กบ 5105 ระเบียบวิธีวิจัยในอุตสาหกรรมการบิน   3 (3-0-6) 

AM 5105 Research Methodology in Aviation  Industry  

กบ 5107 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการบิน     3 (3-0-6) 

AM 5107 Technology and Innovation Management in Aviation Industry  

กบ 5108 การจัดการด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบิน 3 (3-0-6) 

AM 5108 Aviation Safety and Security Management  

กบ 5109 การตลาดสมัยใหม่ในอุตสาหกรรมการบิน  3 (3-0-6) 

AM  5109 Modern Marketing in Aviation Industry  
 

 

หมวดวิชาเลือก 
นักศึกษาท่ีศึกษา แผน ก 2 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา จ านวน  6  หน่วยกิต 
และนักศึกษาที่ศึกษาแผน ข ให้เลือกเรียน 4 รายวิชา จ านวน  12  หน่วยกิต 

กบ  5201 สัมมนาในอุตสาหกรรมการบิน                                3 (3-0-6) 

AM  5201 Seminar in Aviation Industry  

กบ  5203 ภาวะผู้น าและพฤติกรรมองค์การในอุตสาหกรรมการบิน       3 (3-0-6) 

AM  5203 Leadership and Organization Behavior in Aviation Industry  

กบ  5206 การจัดการท่าอากาศยาน   3 (3-0-6) 

AM  5206 Airport Management  

กบ  5207 การจัดการทรัพยากรบุคคลด้านการบิน 3 (3-0-6) 

AM  5207 Crew Resource Management    
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กบ  5209 ความแตกต่างและการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมในอุตสาหกรรมการบิน 3 (3-0-6) 

AM  5209 Cross-cultural and Inter-cultural in Aviation Industry  

กบ  5212 หัวข้อเฉพาะในอุตสาหกรรมการบิน 3 (3-0-6) 

AM  5212 Selected Topics in Aviation Industry  

กบ          5216 โครงการพิเศษ 3 (3-0-6) 

AM  5216 Special Project   

กบ  5217 การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมการบิน  3 (3-0-6) 

AM  5217 Sustainable Environment  Management in Aviation Industry   

กบ  5218 การจัดการบัญชีและการเงินในอุตสาหกรรมการบิน 3 (3-0-6) 

AM  5218 Managerial Accounting and Finance in Aviation Industry  

กบ  5219 การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤตในอุตสาหกรรมการบิน   3 (3-0-6) 

AM  5219 Risk and Crisis Management in Aviation Industry  

กบ  5220 จิตวิทยาการบริการและพฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมการบิน    3 (3-0-6) 

AM  5220 Service Psychology and Consumer Behavior in Aviation  Industry                                                                

กบ        5221 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการศึกษาเชิงอนาคตศาสตร์ในอุตสาหกรรมการบิน                                                  3 (3-0-6) 

AM        5221 Transformation Management and Futuristic Study in Aviation Industry    

กบ         5222 กฎหมายและมาตรฐานในอุตสาหกรรมการบิน                                    3 (3-0-6) 

AM        5222 Law and Standards in Aviation Industry  

กบ         5223 การปฏิบัติการงานบริการและการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมการบิน 3 (3-0-6) 

AM        5223 Service Operation and Quality Management in Aviation  Industry                                                                                                                                                
 
 

 

วิทยานิพนธ์ ส าหรับนักศึกษาท่ีศึกษา แผน ก 

กบ 5302 วิทยานิพนธ์ 12 (12-0-48) 

AM 5302 Thesis  
 

การค้นคว้าอิสระ ส าหรับนักศึกษาท่ีศึกษา แผน ข 

กบ 5301 การค้นคว้าอิสระ 6 (6-0-24) 

AM 5301 Independent Study  
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แผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน 
แผน ก 2 (ท าวิทยานิพนธ์) 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
AM 5101 Aviation Industry Management 3 
AM 5109 Modern Marketing in Aviation Industry 3 
AM 5102 Human Resource Management and Development in Aviation 

Industry 
3 

AM 5105 Research Methodology in Aviation Industry 3 
รวม 12 

 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
AM 5104 Strategic Management in Airline Business 3 
AM 5107 Technology and Innovation Management in Aviation Industry 3 
AM 5108 Aviation Safety and Security Management 3 
AM xxxx วิชาเอกเลือก 1 3 

รวม 12 
 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
AM xxxx วิชาเอกเลือก 2 3 

รวม 3 
 

 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
AM 5302 วิทยานิพนธ์ 3 

รวม 3 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
AM 5302 วิทยานิพนธ์ 9 
AMT 6000 Oral Thesis Examination                                                            0 

รวม 9 
 

*การจัดแผนการศึกษาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมตามปกีารศึกษา 
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แผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการบิน 
แผน ข (ท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

  

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
AM 5101 Aviation Industry Management 3 
AM 5109 Modern Marketing in Aviation Industry  3 
AM 5102 Human Resource Management and Development in Aviation 

Industry 
3 

AM 5105 Research Methodology in Aviation Industry 3 
รวม 12 

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
AM 5104 Strategic Management in Airline Business 3 
AM 5107 Technology and Innovation Management in Aviation Industry 3 
AM 5108 Aviation Safety and Security Management 3 
AM xxxx วิชาเอกเลือก 1 3 

รวม 12 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
AM xxxx วิชาเอกเลือก 2 3 

รวม 3 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
AM xxxx วิชาเอกเลือก 3 3 
AM xxxx วิชาเอกเลือก 4 3 
AM 5301 การค้นคว้าอิสระ 6 

รวม 12 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
AMC 1000 Written & Oral Comprehensive Examination  0 

รวม 0 
 

*การจัดแผนการศึกษาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมตามปกีารศึกษา 
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1. การปรับพืน้ฐานทางการศึกษา 

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาแต่ขาดพ้ืนฐานความรู้ด้านอุตสาหกรรมการบินที่จะศึกษาของ
หลักสูตร สถาบันฯ อาจก าหนดให้ศึกษาเพ่ิมเติมในบางรายวิชาตามที่หลักสูตรก าหนด เพ่ือปรับพ้ืนฐานตาม
ความจ าเป็น กรณีท่ีนักศึกษามีประสบการณ์ในการท างาน หรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการปรับ
พ้ืนฐานสามารถท าค าร้องขอเทียบความรู้เพ่ือการขอยกเว้นการเรียนปรับพ้ืนฐานได้ 

2. การลงทะเบียนรายวิชา 
2.1 การลงทะเบียนเรียนวิชาต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศไว้ให้นักศึกษา

ลงทะเบียนวิชาเรียนต่าง ๆ นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามก าหนดดังกล่าว อาจไม่มีสิทธิ์เข้ามาเรียนใน
ภาคการศึกษานั้น เว้นแต่ในกรณีที่นักศึกษามีเหตุผลอันสมควร และได้รับอนุมัติให้มีการลงทะเบียนเป็นกรณี
พิเศษจากผู้อ านวยการสถาบันฯ และเป็นไปตามระเบียบการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 

2.2 ในการลงทะเบียนของนักศึกษานั้นมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้แนะน าช่วยวางแผนการศึกษา และ 
การลงทะเบียนต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ถ้าวิชาใดได้มีการบังคับให้มีล าดับวิชาใน
การศึกษาก่อน (Prerequisite) นักศึกษาต้องด าเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนตามล าดับของวิชาที่ต้อง
ศึกษาก่อนหลัง หรือถ้าได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนวิชานั้นเป็นกรณีพิเศษจึงมีสิทธิ์ลงทะเบียนวิชานั้นได้ 

2.3 จ านวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนศึกษาได้ มีดังนี้ ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษามีสิทธิ์
ลงทะเบียนศึกษาได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 12 หน่วยกิตต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ส าหรับภาค
การศึกษาฤดูร้อน นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนศึกษาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต กรณีการลงทะเบียนไม่เป็นไปตามที่
ก าหนดทุกภาคการศึกษาต้องได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการสถาบันฯ 

 
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน 

ขั้นตอนการลงทะเบียน สถานที่ติดต่อ 

1. รับแบบขอลงทะเบียน สาขาวิชาการจัดการการบิน 

2. กรอกเอกสาร ในขั้นตอนที่ 1 ตามค าแนะน าของ                   
อาจารย์ที่ปรึกษา 

สาขาวิชาการจัดการการบิน 

3. น าเอกสารติดต่อฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สาขาวิชาการจัดการการบิน 

4. ช าระค่าลงทะเบียน สาขาวิชาการจัดการการบิน/กองการเงิน 

5. ส าเนาใบเสร็จรับเงิน และแบบขอลงทะเบียน 
(ส าเนาสีเหลือง) ส่งสาขาวิชา 

สาขาวิชาการจัดการการบิน 

*นักศึกษาสามารถตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนได้ที่ เว็บไซต์ www.reg.kbu.ac.th 
 

  

http://www.reg.kbu.ac.th/
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อาจารย์ประจ า  อาจารย์ผู้ประสานงาน 
และเจ้าหน้าที่ธุรการ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
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อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ประสานงาน 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน 

 
 
 
 
 

  
  

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร จันทน์พยอม 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

       กัปตัน ดร.ศุภโชค สุทธิโชติ        ดร.วิลาศ ดวงก าเนิด     ดร.ธรรมรัตน์ จังศิริวัฒนา    ดร.กฤษณ ์วิทวัสส าราญกุล     ดร.ไอย์รัชรชา อมรพิพัฒน์ 
 

 
 

 
 
 
 
 
   อาจารย์กนกวรรณ จั่นจีน   อาจารย์ณัฒชริาธรณ์ นวลสม             คุณวรญัญา ยาสุลง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้อ านวยการหลักสูตร 

อาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ธุรการ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร จันทน์พยอม 
ผู้อ านวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน 

 
การศึกษา 
 ปร.ด. (บริหารการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
 M.B.A. (Management) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์การท างาน 
 อาจารย์ประจ าร่วมสอนหลักสูตร ศศ.ม. (อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเท่ียว)  

คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 รองหัวหน้าภาควิชาศิลปาชีพ   

คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 รองคณบดี คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรบริหารธุรกิจ)  

มหาวิทยาลัยรังสิต 
 อาจารย์ประจ าภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 
เบอร์โทรศัพท์: 081-818-1200 

E-mail: chanpayom@yahoo.com 
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ดร.กฤษณ์ วิทวัสส าราญกุล 

                อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

                                                  การศึกษา  
 ปร.ด.(การพัฒนาองค์กร) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 M.I.B. (International Business)  

The University of Sydney, N.S.W., Australia  
 M.M. (Marketing) The University of               

Newcastle, Australia 
 บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 บธ.บ.(การจัดการท่ัวไป) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

   ประสบการณ์การท างาน 
 หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 อาจารย์ประจ า คณะอุตสาหกรรมบริการ 

วิทยาลัยดุสิตธานี 

 

ดร.ธรรมรัตน์ จังศิริวัฒนา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

การศึกษา  
 ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)  

(หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
  วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)   

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

 ประสบการณ์การท างาน 
 ผู้จัดการบนเครื่องบิน  

บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
 ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน 

 
 

เบอร์โทรศัพท์: 086-899-8143 
E-Mail: krit.wit@kbu.ac.th 

 

เบอร์โทรศัพท์: 083-324-6451 
E-Mail: thamarat.jan@kbu.ac.th 

 

mailto:krit.wit@kbu.ac.th
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กัปตัน ดร. ศุภโชค  สุทธโิชติ 

       อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

       การศึกษา 
 D.B.A. (Business Administration)  

Southern Cross University, Australia 
 M.M. (Management) 
   สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Kellogg 
School of Management 

 HN.D. (Engineering), Southwest Essex 
Technical College and School of Art, 
Walthamstow, London, U.K., 

ประสบการณ์การท างาน 
 นักบินท่ี 1 (Captain) เครื่องบิน Boeing 747  
 ครูการบินเครื่องบินฝึกจ าลอง (Flight Simulator  

B747- 400) 
 ครูฝึกด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการบิน 

(CRM) บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
 

ดร. วิลาศ ดวงก าเนิด 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

การศึกษา 
 ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา)   

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 กจ.ม. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 วท.บ. (ภูมิศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  ประสบการณ์การท างาน 
 ผู้จัดการเท่ียวบิน (In-flight Manager) 
 In-flight Manager Special Services Coordination  

Department 
 ครฝูึกด้านการบริการบนเครื่องบิน  

(In-flight Service Instructor)  
บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
 

 

เบอร์โทรศัพท์: 081-826-6226 
E-Mail: supa8yai@truemail.co.th 

เบอร์โทรศัพท์: 081-821-5731 
E-Mail: Panvilas@hotmail.com 
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ดร.ไอย์รัชรชา อมรพิพัฒน์ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

การศึกษา  
 ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 M.Com (Human Resource Management), University  

of Western Australia 
 อ.บ. (ภูมิศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์การท างาน 
 ครูฝึกด้านภาวะผู้น าและการจัดการ คณะกรรมการกาชาด 
ระหว่างประเทศ (ICRC) 
 ผูต้รวจสอบด้านการบินประเภทสถาบันฝึกอบรม 
      ด้านการบินส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
 หัวหน้าฝ่ายบริการผูโ้ดยสารภาคพื้น  
     สนามบิน Toll Dnata, Perth Airport, Perth, Australia 
 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบิน Qatar Airways 

 
 

      
 

  

เบอร์โทรศัพท์: 091-213-3803 
E-Mail: iratrachar.a@gmail.com 
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นางสาว วรัญญา ยาสุลง 
เบอร์โทรศัพท์: 084-281-5754 

E-mail: waranya.yas@kbu.ac.th 
 

อาจารยก์นกวรรณ จ่ันจีน 
เบอร์โทรศัพท์: 086-353-4779 

E-mail: kanokwan.jan@kbu.ac.th 

        อาจารยณ์ัฒชิราธรณ์ นวลสม 
       เบอร์โทรศัพท์: 061-608-9188 
    E-Mail: varapattra.nau@kbu.ac.th 
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คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
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 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศที่
หน่วยงานราชการรับรอง  

2. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
พ.ศ. 2562 และผ่านการคัดเลือกตามประกาศของสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 การรับสมัคร 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน ก าหนดการรับสมัครและรายละเอียดต่าง ๆ 
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ 

 ขั้นตอนการสมัคร 
1. นักศึกษาสามารถสมัครเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ ได้ที่ www.kbu.ac.th 

ด้วยตนเองได ้
2. ผู้ที่ได้รับการสมัครเรียนแล้วต้องเข้ารับการรายงานตัว เพ่ือท าการสัมภาษณ์และปฐมนิเทศ

พร้อมลงทะเบียนเรียนตาม วัน – เวลา ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ก าหนดการรับสมัครนักศึกษา 

ค่าสมัครเรียน:  300 บาท 
ก าหนดการรับสมัคร:  เมษายน 2564 เป็นต้นไป (ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับปีการศึกษานั้น ๆ) 

 ทดสอบความพร้อมในการศึกษา  
ตามนัดหมาย 

 สวัสดิการที่ผู้เรียนได้รับ  
ต าราและเอกสารประกอบการเรียน สมุด อาหารและเครื่องดื่ม Wifi ฐานข้อมูลเพ่ือการวิจัย บัญชี

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ 

 หลักฐานประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัคร จ านวน 1 ชุด 
2. ส าเนาปริญญาบัตร จ านวน 2 ชุด 
3. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จ านวน 2 ชดุ 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ชุด 
5. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 2 ชุด 
6. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป 
7. ส าเนาจดหมายรับรองประสบการณ์การท างาน จ านวน 1 ชุด (ถ้ามี) 
8. ส าเนารับรองเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล จ านวน 1 ชุด (ถ้ามี) 
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 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 
ตลอดหลักสูตร 200,000 บาท (เลือกแบ่งช าระ 2 แบบ) 

แบบที่ 1 ช าระ 50,000 บาท แบ่งช าระเป็น 4 ครั้ง 
แบบที่ 2 ช าระ 30,000 บาท แบ่งช าระเป็น 5 ครั้ง และช าระ 50,000 บาท ในครั้งที่ 6 

(ก่อน Defend Thesis หรือก่อนสอบ Comprehensive Exam ส าหรับ แผน ข) 
แบบที่ 3 ช าระทุกเดือน  10,000  บาท/เดือน จนครบตามจ านวนค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 
       

หมายเหตุ  
1. ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าลงทะเบียนวิชาปรับพ้ืนฐาน ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ค่าพิธีประสาทปริญญาบัตร  

และค่าใช้จ่ายหลังส าเร็จการศึกษา 
2. การช าระเงินในกรณีนักศึกษาทุน (ทุกประเภทที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตสนับสนุน) โดยตลอด

หลักสูตรฯ 200,000 บาท แบ่งจ่าย 4 งวด ผู้เรียนจะต้องท าการช าระ 3 งวด ตามก าหนดปฏิทินการศึกษา และ 
ในงวดสุดท้ายหลังจากท่ีผู้เรียนได้ลงทะเบียนแล้วนั้น ทางสถาบันฯ จะท าการเสนอพิจารณาทุน ดังกล่าว 
 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษา 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน 

สถานที่ตั้ง:  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า  
    ชั้น 8 อาคารเกษมนครา (อาคาร 2) วิทยาเขตร่มเกล้า  

ที่อยู่:      60 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510  
เบอรโ์ทรศัพท์:  02 – 904 – 2222  ต่อ 2230, 2237 
 
สถานที่ตั้ง:  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

    ชั้น 2 และชั้น 4 อาคาร 1 วิทยาเขตพัฒนาการ 
ที่อยู่:      1761 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 วิทยาเขตพัฒนาการ  
อีเมล:  ma.apdi@kbu.ac.th 
เว็บไซต์:  www.apdi.kbu.ac.th  

 
 
 
 

http://www.apdi.kbu.ac.th/

