คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการธุรกิจการบิน

Bachelor of Business Administration
in Airline Business

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
4. นักศึกษาชาย ความสูงไมต่ำกวา 165 ซม.
นักศึกษาหญิง ความสูงไมต่ำกวา 160 ซม.
Minimum height of at least 165 cm. for male and
160 cm. for female
5. สามารถวายน้ำได Must be able to swim

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
สาขาธุรกิจการบิน

ดร.มาลี ธรรมศิริ

หัวหนาสาขาธุรกิจการบิน
อดีตผูอำนวยการฝายฝกอบรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

คุณวุฒิ
ปริญญาเอก ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
M.A. และ B.A. (Sociology), University of North Texas, U.S.A.

โอกาสในการประกอบอาชีพและศึกษาตอ Career Path and Further Study
พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน (Flight Attendant)
พนักงานบริการภาคพื้น (Air-Ground Service Crew)
พนักงานฝายบริการผูโดยสาร (Passenger Service Crew)
หนวยงานขนสงพัสดุภัณฑทางอากาศ (Cargo Service Crew)
พิธีการเขา - ออก ระหวางประเทศ (Customs Officer)
บริษัทธุรกิจสายการบิน (Airline Staff)
บริษัทระบบตั๋วโดยสาร และการสำรองที่นั่ง
(Ticketing and Reservations Officer)
ศึกษาตอระดับปริญญาโท ทั้งในและตางประเทศ
(Further study locally or abroad)

Bachelor of Business Administration in Airline Business

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)

ระยะเวลาการศึกษา

ใชเวลาในการศึกษาจนจบหลักสูตร 4 ป ทั้งภาคปกติและภาคฤดูรอน ตลอดหลักสูตร 123 หนวยกิต

จุดเดนของสาขา
ศึกษาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติสามารถตอบสนองความตองการทางธุรกิจ ของอุตสาหกรรมการบิน
ไดเปนอยางดี
หลักสูตรพรอมพรั่งไปดวยองคความรู ดานการใหการบริการผูโดยสารบนเครื่องบิน และพิธีการเขาออก
ประเทศ โดยคณาจารยจากสายการบินระหวางประเทศ เสริมสรางประสบการณจริง เพื่อเตรียมความ
พรอมแกนักศึกษา ใหสามารถเขาสูธุรกิจการบินระหวางประเทศที่มีเครือขายทั่วทุกมุมโลก
จัดสัมนาเชิงวิชาการ โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิที่มากประสบการณ เปนผูถายทอดและเชื่อมโยงสาระกับ
เนื้อหาวิชาตางๆ ในหลักสูตร ดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ
มีโครงการสหกิจศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดปฏิบัติจริงกับบริษัทการบินพาณิชย เพื่อสรางประสบการณ
หลากหลาย สามารถตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรมการบินในตำแหนงตางๆ
หลักสูตรนี้ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการเรียนการสอนในทุกๆ รายวิชา ซึ่งจำเปนอยางยิ่ง ในวิชาชีพนี้

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ศึกษาดูงานที่ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และทาอากาศยานอื่นๆ ฝกปฏิบัติในหองจำลอง
เหตุการณของบริษัทสายการบิน รวมถึงอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ โดยครูฝกพนักงานตอนรับ จากบริษัทการบินไทย

Study Goals

Extra-Curricular Activities

Students are trained by vastly experienced mentors from first-rate International Airlines - geared

Students principally benefit from excursions to Suvarnabhumi, Phuket, and other International Airports, Cabin

towards meeting the ever extensive demands in the Airline Industry from onboard passenger

Mock-Up and Personality Development Trainings conducted by Thai Airways International Purser and Cabin

services to arrival-departure formalities and other airline procedures.

Crew.

