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หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการธรุกิจการบิน 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2565 

 

1. รหสัและช่ือหลกัสตูร 
  ภาษาไทย     :  หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการธุรกจิการบนิ 
  ภาษาองักฤษ    :  Bachelor of Arts Program in Aviation Business Management 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
  ชื่อเตม็ (ไทย)    :  ศลิปศาสตรบณัฑติ (การจดัการธุรกจิการบนิ)  
  ชื่อยอ่ (ไทย)    :  ศศ.บ. (การจดัการธุรกจิการบนิ) 

 ชื่อเตม็ (องักฤษ)    :  Bachelor of Arts (Aviation Business Management)  
 ชื่อยอ่ (องักฤษ)   :  B.A. (Aviation Business Management) 
 

3. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา  
  3.1   พนกังานตอ้นรบับนเครือ่งบนิ 
   3.2   พนกังานบรกิารภาคพืน้ของสายการบนิ 
   3.3   พนกังานปฏบิตังิานในท่าอากาศยาน 
            3.4   พนกังานขนส่งสนิคา้ทางอากาศ 
  3.5  พนกังานควบคุมการจราจรทางอากาศ 
  3.6   พนกังานจ าหน่ายบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 
  3.7   เจา้หน้าทีภ่าครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนส่งทางอากาศ 
           3.8     นกัวชิาการดา้นธุรกจิการบนิ 
  3.9   ผูป้ระกอบการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 
  3.10  พนกังานในธุรกจิอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมการบนิและการบรกิาร  
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4. หลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน 
  4.1   หลกัสตูร  
    4.1.1  จ านวนหน่วยกิต  
       ตลอดหลกัสตูร 135 หน่วยกติ 
    4.1.2 โครงสร้างหลกัสตูร   
       1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   จ านวน     30 หน่วยกิต 
         หมายเหต ุเป็นไปตามหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ของมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
 

            2)  หมวดวิชาเฉพาะ    จ านวน     93 หน่วยกิต 
         (1)  กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชพี   จ านวน    21 หน่วยกติ 
         (2)  กลุ่มวชิาเฉพาะ    จ านวน    72 หน่วยกติ 
           ก.  วชิาเฉพาะบงัคบั   จ านวน   (33) หน่วยกติ 
           ข.  วชิาเฉพาะเลอืก   จ านวน   (39) หน่วยกติ 
            

       3) หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน      6 หน่วยกิต 
       4)   หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน      6 หน่วยกิต 
    4.1.3 รายวิชา  
       1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  จ านวน 30 หน่วยกติ 
         อ้างถงึ หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ระดบัปรญิญาตร ีหลกัสูตรปรญิญาตร ีพ.ศ. 2564 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ทีผ่่านการอนุมตัเิรยีบรอ้ยแลว้ (ภาคผนวก ก.)  
         หมายเหตุ ส าหรบัผู้ส าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) 
หรอืเทยีบเท่า ไม่ต้องศกึษาวชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ยกเว้นวชิาที่ต้องศกึษา จ านวน 2 วชิา คอื GE072 
ภาษาองักฤษธุรกจิเพื่อการสื่อสารนานาชาต ิ1 และ GE073 ภาษาองักฤษธุรกจิเพื่อการสื่อสารนานาชาต ิ2 
       2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 93 หน่วยกติ  
         ประกอบดว้ย 2 กลุ่มวชิา ไดแ้ก่ 
         (1)   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จ านวน 21 หน่วยกติ 
                                 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TS101 อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบรกิาร 
(Tourism and Hospitality Industry) 

3(3-0-6) - 

TS102 
 

 

การพฒันาบุคลกิภาพและจติวทิยาการบรกิาร 
(Personality Development and Service 
Psychology) 

3(3-0-6) - 
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รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TS104 อุตสาหกรรมการบนิ 
(Aviation Industry) 

3(3-0-6) - 

TS201 พฤตกิรรมผูบ้รโิภคและการสื่อสารขา้มวฒันธรรม
ส าหรบัอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบรกิาร 
(Consumer Behavior and Cross-Cultural 
Communication for Tourism and Hospitality 
Industry) 

3(3-0-6) - 

TS202 เทคโนโลยดีจิทิลัส าหรบัอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่วและการบรกิาร 
(Digital Technology for Tourism and 
Hospitality Industry) 

3(2-2-5) - 

TS302 การจดัการและการพฒันาทรพัยากรมนุษยส์ าหรบั
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบรกิาร 
(Human Resource Management and 
Development for Tourism and Hospitality 
Industry) 

3(3-0-6) - 

TS402 การเป็นผูป้ระกอบการเชงินวตักรรมส าหรบัธุรกจิ
ในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบรกิาร 
(Innovative Entrepreneurship for Business in 
Tourism and Hospitality Industry) 

3(3-0-6) - 

 
 
 
 

         (2)   กลุ่มวิชาเฉพาะ จ านวน 72 หน่วยกติ ประกอบดว้ย 
           ก.  วิชาเฉพาะบงัคบั จ านวน 33 หน่วยกติ   
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TA201 การด าเนินงานและการจดัการท่าอากาศยาน 
(Airport Operation and Management) 

3(3-0-6) - 

TA202 การจดัการงานบรกิารภาคพืน้ 
(Ground Service Management) 

3(3-0-6) - 
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รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TA204 การจดัการงานบรกิารบนเครือ่งบนิ    
(In-flight Service Management) 

3(3-0-6) - 

TA209 มนุษยปั์จจยัทางการบนิ 
(Human Factor for Aviation) 

3(3-0-6) 
 

- 

TA210 กฎหมายและขอ้บงัคบัดา้นการบนิ 
(Aviation Law and Regulations) 

3(3-0-6) - 

TA301 ระบบการส ารองทีน่ัง่และการออกบตัรโดยสาร  
(Ticketing and Reservation System) 

3(2-2-5) - 

TA302 การจดัการความปลอดภยัทางการบนิ                                                             
(Aviation Safety Management)  

3(3-0-6) - 

TA303 การจดัการงานบรกิารขนส่งสนิคา้ทางอากาศ 
(Air Cargo Service Management) 

3(3-0-6) - 

TA304 การตลาดสมยัใหมส่ าหรบัธุรกจิการบนิ                   
(Modern Marketing for Aviation Business) 

3(3-0-6) - 

TA403 ระเบยีบวธิวีจิยัส าหรบัธุรกจิการบนิ 
(Research Methodology for Aviation Business) 

3(3-0-6) - 

TA404 สมัมนาประเดน็รว่มสมยัส าหรบัธุรกจิการบนิ  
(Seminar on Current Issues for Aviation 
Business) 

3(3-0-6) - 

 
           ข.  วิชาเฉพาะเลือก จ านวน 39 หน่วยกติ    
             กลุ่มวิชาการจดัการธุรกิจการบิน จ านวน 15 หน่วยกติ ให้นักศกึษา
เลอืกเรยีนจากรายวชิาต่อไปนี้ 
             

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TA203 การจดัการงานบรกิารสมัภาระ 
(Baggage Service Management) 

3(3-0-6) - 

TA205 การจดัการธุรกจิสายการบนิสมยัใหม่     
(Modern Airline Business Management)  

3(3-0-6) - 
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รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TA206 การจดัการครวัการบนิ 
(Flight Catering Management) 

3(3-0-6) - 

TA211 ภมูศิาสตรก์ารบนิและการท่องเทีย่ว 
(Aviation and Tourism Geography) 

3(3-0-6) - 

TA305 การจดัการงานบรกิารลานจอดอากาศยาน 
(Ramp Service Management) 

3(3-0-6) 
 

- 

TA306 การจดัการงานบรกิารจราจรทางอากาศ 
(Air Traffic Service Management) 

3(3-0-6) 
 

- 

TA307 การออกแบบการบรกิารและนวตักรรมส าหรบั
ธุรกจิการบนิ  
(Service Design and Innovation for Aviation 
Business)   

3(3-0-6) 
 

- 

TA308 การจดัการลกูคา้สมัพนัธส์ าหรบัธุรกจิการบนิ 
(Customer Relationship Management for 
Aviation Business) 

3(3-0-6) - 

TA311 การจดัการงานบรกิารบนเครือ่งบนิขัน้สงู 
(Advance In-flight Service Management) 

3(3-0-6) - 

TA312 การจดัการรายไดส้ าหรบัธุรกจิสายการบนิ 
(Revenue Management for Airline Business) 

3(3-0-6) - 

TA401 การจดัการโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชนส าหรบั
ธุรกจิการบนิ                          
(Logistics and Supply Chain Management for 
Aviation Business) 

3(3-0-6) - 

TA402 การจดัการเชงิกลยุทธส์ าหรบัธุรกจิการบนิ  
(Strategic Management for Aviation Business) 

3(3-0-6) - 

TA406 การจดัการความเสีย่งและวกิฤตส าหรบัธุรกจิ 
การบนิ  
(Risk and Crisis Management for Aviation 
Business) 

3(3-0-6) - 
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รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TA409 การจดัการธุรกจิการบนิอยา่งยัง่ยนื 
(Sustainable Aviation Business Management) 

3(3-0-6) - 

 
             - กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศส าหรบังานอาชีพ จ านวน 24 หน่วยกติ 
              ภาษาองักฤษ จ านวน 15 หน่วยกติ 

 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TA207 ภาษาองักฤษส าหรบัอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว
และการบรกิาร 
(English for Tourism and Hospitality Industry) 

3(2-2-5) - 

TA208 ภาษาองักฤษส าหรบังานบรกิารภาคพืน้ 
(English for Ground Services)  

3(2-2-5) - 

TA309 ภาษาองักฤษส าหรบังานบรกิารบนเครือ่งบนิ 
(English for In-Flight Services)  

3(2-2-5) - 

TA407 ภาษาองักฤษส าหรบัการสอบในอาชพีดา้น
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบรกิาร 1 
(English Proficiency Test for Tourism and 
Hospitality Industry Careers 1) 

3(2-2-5) - 

TA408 ภาษาองักฤษส าหรบัการสอบในอาชพีดา้น
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบรกิาร 2 
(English Proficiency Test for Tourism and  
Hospitality Industry Careers 2) 

3(2-2-5) - 
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            ภาษาต่างประเทศภาษาท่ี 2 (ภาษาอ่ืนๆ) ใหเ้ลอืกเรยีนภาษา 
ภาษาหนึ่งต่อไปนี้ จ านวน 9 หน่วยกติ ประกอบดว้ย 
             ภาษาญ่ีปุ่ น  
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TA212 ภาษาญี่ปุ่ นส าหรบัการสนทนาและการสื่อสาร 1 
(Japanese for Conversation and 
Communication 1) 

3(2-2-5) - 

TA213 ภาษาญี่ปุ่ นส าหรบัการสนทนาและการสื่อสาร 2 
(Japanese for Conversation and 
Communication 2) 

3(2-2-5) ศกึษาก่อน TA212 

TA313 ภาษาญี่ปุ่ นส าหรบัอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและ
การบรกิาร 
(Japanese for Tourism and Hospitality 
Industry) 

3(2-2-5) ศกึษาก่อน TA213 

 
             ภาษาจีน  
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TA214 ภาษาจนีส าหรบัการสนทนาและการสื่อสาร 1 
(Chinese for Conversation and 
Communication 1) 

3(2-2-5) - 

TA215 ภาษาจนีส าหรบัการสนทนาและการสื่อสาร 2 
(Chinese for Conversation and 
Communication 2) 

3(2-2-5) ศกึษาก่อน TA214 

TA314 ภาษาจนีส าหรบัอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและ
การบรกิาร 
(Chinese for Tourism and Hospitality Industry) 

3(2-2-5) ศกึษาก่อน TA215 

 
 



 

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการธุรกจิการบนิ (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2565)  8 

 

             ภาษาเกาหลี 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TA216 ภาษาเกาหลสี าหรบัการสนทนาและการสื่อสาร 1 
(Korean for Conversation and Communication 
1) 

3(2-2-5) - 

TA217 ภาษาเกาหลสี าหรบัการสนทนาและการสื่อสาร 2 
(Korean for Conversation and Communication 
2) 

3(2-2-5) ศกึษาก่อน TA216 

TA315 ภาษาเกาหลสี าหรบัอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว
และการบรกิาร 
(Korean for Tourism and Hospitality Industry) 

3(2-2-5) ศกึษาก่อน TA217 

  
             ภาษาฝรัง่เศส 
                    

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TA218 ภาษาฝรัง่เศสส าหรบัการสนทนาและการสื่อสาร 1 
(French for Conversation and Communication 
1) 

3(2-2-5) - 

TA219 ภาษาฝรัง่เศสส าหรบัการสนทนาและการสื่อสาร 2 
(French for Conversation and Communication 
2) 

3(2-2-5) ศกึษาก่อน TA218  

TA316 ภาษาฝรัง่เศสส าหรบัอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว
และการบรกิาร 
(French for Tourism and Hospitality Industry) 

3(2-2-5) ศกึษาก่อน TA219 
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             ภาษาสเปน  

             

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TA220 ภาษาสเปนส าหรบัการสนทนาและการสื่อสาร 1 
(Spanish for Conversation and 
Communication 1) 

3(2-2-5) - 

TA221 ภาษาสเปนส าหรบัการสนทนาและการสื่อสาร 2 
(Spanish for Conversation and 
Communication 2) 

3(2-2-5) ศกึษาก่อน TA220 

TA317 ภาษาสเปนส าหรบัอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและ
การบรกิาร 
(Spanish for Tourism and Hospitality Industry) 

3(2-2-5) ศกึษาก่อน TA221 

 
             ภาษาเยอรมนั 

 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TA222 ภาษาเยอรมนัส าหรบัการสนทนาและการสื่อสาร 1 
(German for Conversation and 
Communication 1) 

3(2-2-5) - 

TA223 ภาษาเยอรมนัส าหรบัการสนทนาและการสื่อสาร 2 
(German for Conversation and 
Communication 2) 

3(2-2-5) ศกึษาก่อน TA222 

TA318 ภาษาเยอรมนัส าหรบัอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว
และการบรกิาร 
(German for Tourism and Hospitality Industry) 

3(2-2-5) ศกึษาก่อน TA223 
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             ภาษารสัเซีย 
   

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TA224 ภาษารสัเซยีส าหรบัการสนทนาและการสื่อสาร 1 
(Russian for Conversation and 
Communication 1) 

3(2-2-5) - 

TA225 ภาษารสัเซยีส าหรบัการสนทนาและการสื่อสาร 2 
(Russian for Conversation and 
Communication 2) 

3(2-2-5) ศกึษาก่อน TA224 

TA319 ภาษารสัเซยีส าหรบัอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว
และการบรกิาร 
(Russian for Tourism and Hospitality Industry) 

3(2-2-5) ศกึษาก่อน TA225 

 
       3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกติ 
         นักศกึษาอาจเลอืกเรยีนรายวชิาที่เปิดสอนในสาขาวชิาอื่นในระดบัปรญิญาตรี ใน
คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ หรือคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย และรายวิชาที่เปิดสอนใน
มหาวทิยาลยัอื่นๆ ทัง้ในและต่างประเทศทีม่ขีอ้ตกลง/รว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัหรอืไดร้บัรองจากส านกังาน ก.พ.  
         หมายเหตุ ส าหรบัผู้ส าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) 
หรอืเทยีบเท่า ไมต่อ้งศกึษาวชิาในหมวดวชิาเลอืกเสร ี

 
       4) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 6 หน่วยกติ 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TA499 สหกจิศกึษา                  
(Cooperative Education) 

6(0-40-20) - 
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    4.2  แสดงแผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

GEXXX วชิาศกึษาทัว่ไป (1) 3(3-0-6) - 
GEXXX วชิาศกึษาทัว่ไป (2) 3(3-0-6) - 
GEXXX วชิาศกึษาทัว่ไป (3) 3(3-0-6) - 
TS101 อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบรกิาร 3(3-0-6) - 
TS102 การพฒันาบุคลกิภาพและจติวทิยาการบรกิาร 3(3-0-6) - 
TS201 พฤตกิรรมผูบ้รโิภคและการสื่อสารขา้ม

วฒันธรรมส าหรบัอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและ
การบรกิาร 

3(3-0-6) - 

รวม 18  
 
ปีท่ี 1 ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE071 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในชวีติประจ าวนั 3(3-0-6) - 
GEXXX วชิาศกึษาทัว่ไป (4) 3(3-0-6) - 
GEXXX วชิาศกึษาทัว่ไป (5) 3(3-0-6) - 
GEXXX วชิาศกึษาทัว่ไป (6) 3(3-0-6) - 
TS104 อุตสาหกรรมการบนิ 3(3-0-6) - 
TS202 เทคโนโลยดีจิทิลัส าหรบัอุตสาหกรรมการ

ท่องเทีย่วและการบรกิาร 
3(2-2-5) - 

รวม 18  
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ปีท่ี 2 ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE072 ภาษาองักฤษธุรกจิเพื่อการสื่อสารนานาชาต ิ1 3(3-0-6) ศกึษาก่อน GE071 
หรอืคะแนนสอบ
ภาษาองักฤษ

มาตรฐานเทยีบเท่า
ตามเกณฑท์ีก่ าหนด 

GEXXX วชิาศกึษาทัว่ไป (7) 3(3-0-6) - 
TA201 การด าเนินงานและการจดัการท่าอากาศยาน 3(3-0-6) - 
TA202 การจดัการงานบรกิารภาคพืน้ 3(3-0-6) - 
TA209 มนุษยปั์จจยัทางการบนิ 3(3-0-6)  
TAXXX วชิาเฉพาะเลอืก (1) 3(3-0-6) - 
TA207 ภาษาองักฤษส าหรบัอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว

และการบรกิาร 
3(2-2-5) - 

รวม 21  
 
ปีท่ี 2 ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GE073 ภาษาองักฤษธุรกจิเพื่อการสื่อสารนานาชาต ิ2 3(3-0-6) ศกึษาก่อน GE072 
หรอืคะแนนสอบ
ภาษาองักฤษ

มาตรฐานเทยีบเท่า
ตามเกณฑท์ีก่ าหนด 

TA204 การจดัการงานบรกิารบนเครือ่งบนิ 3(3-0-6) - 
TA210 กฎหมายและขอ้บงัคบัดา้นการบนิ 3(3-0-6) - 
TA301 ระบบการส ารองทีน่ัง่และการออกบตัรโดยสาร 3(2-2-5) - 
TAXXX วชิาเฉพาะเลอืก (2) 3(3-0-6) - 
TA208 ภาษาองักฤษส าหรบังานบรกิารภาคพืน้ 3(2-2-5) - 

รวม 18  
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ปีท่ี 3 ภาคต้น 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TS302 การจดัการและการพฒันาทรพัยากรมนุษย์
ส าหรบัอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการ
บรกิาร 

3(3-0-6) - 

TA302 การจดัการความปลอดภยัทางการบนิ 3(3-0-6) - 
TAXXX วชิาเฉพาะเลอืก (3) 3(3-0-6) - 
TA309 ภาษาองักฤษส าหรบังานบรกิารบนเครือ่งบนิ 3(2-2-5) - 
TAXXX ภาษาต่างประเทศภาษาที ่2 (1) 3(2-2-5) - 

 วชิาเลอืกเสร ี(1) 3 - 
รวม 18  

 
ปีท่ี 3 ภาคปลาย 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TA303 การจดัการงานบรกิารขนส่งสนิคา้ทางอากาศ 3(3-0-6) - 
TA304 การตลาดสมยัใหมส่ าหรบัธุรกจิการบนิ 3(3-0-6) - 
TAXXX วชิาเฉพาะเลอืก (4) 3(3-0-6) - 
TA407 ภาษาองักฤษส าหรบัการสอบในอาชพีดา้น

อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบรกิาร 1 
3(2-2-5) - 

TAXXX ภาษาต่างประเทศภาษาที ่2 (2) 3(2-2-5) - 
 วชิาเลอืกเสร ี(2) 3 - 

รวม 18  
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ปีท่ี 4 ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TS402 การเป็นผูป้ระกอบการเชงินวตักรรมส าหรบั 
ธุรกจิในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการ
บรกิาร 

3(3-0-6) - 

TA403 ระเบยีบวธิวีจิยัส าหรบัธุรกจิการบนิ 3(3-0-6) - 
TA404 สมัมนาประเดน็รว่มสมยัส าหรบัธุรกจิการบนิ 3(3-0-6) - 
TAXXX วชิาเฉพาะเลอืก (5) 3 - 
TA408 ภาษาองักฤษส าหรบัการสอบในอาชพีดา้น

อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบรกิาร 2 
3(2-2-5) - 

TAXXX ภาษาต่างประเทศภาษาที ่2 (3) 3(2-2-5) - 
รวม 18  

 
ปีท่ี 4 ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TA499 สหกจิศกึษา 6(0-40-20) - 
รวม 6  
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