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หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการธรุกิจสายการบิน 

หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2561 

 
1. รหสัและช่ือหลกัสตูร 
  ภาษาไทย     :  หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการธุรกจิสายการบนิ 
  ภาษาองักฤษ    :  Bachelor of Arts Program in Airline Business Management 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
  ชื่อเตม็ (ไทย)    :  ศลิปศาสตรบณัฑติ (การจดัการธุรกจิสายการบนิ)  
  ชื่อยอ่ (ไทย)    :  ศศ.บ. (การจดัการธุรกจิสายการบนิ) 

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

 
3. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา  
  3.1   พนกังานตอ้นรบับนเครือ่งบนิ 
   3.2   พนกังานบรกิารภาคพืน้ของสายการบนิ 
   3.3   พนกังานปฏบิตังิานในท่าอากาศยาน 
            3.4   พนกังานขนส่งสนิคา้ทางอากาศ 
  3.5   พนกังานจ าหน่ายบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 
  3.6   เจา้หน้าทีภ่าครฐัและรฐัวสิาหกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนส่งทางอากาศ 
           3.7     นกัวชิาการดา้นธุรกจิการบนิ 
  3.8   ประกอบการธุรกจิตวัแทนจ าหน่ายบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 
  3.9    พนกังานในธุรกจิอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสหกรรมการท่องเทีย่วและการบรกิาร    
 
4. หลกัสตูรและแผนการศึกษา 
  4.1   หลกัสตูร  
    4.1.1  จ านวนหน่วยกิต  
       ตลอดหลกัสตูร 138 หน่วยกติ 
    4.1.2 โครงสร้างหลกัสตูร   
       1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   จ านวน     30 หน่วยกิต 
             หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป-บงัคบั  จ านวน    21 หน่วยกติ 



 

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการธุรกจิสายการบนิ (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2561)  2 

 

         (1)  กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการสื่อสาร จ านวน   (15) หน่วยกติ 
         (2)  กลุ่มวชิาธุรกจิและการประกอบการ จ านวน    (3) หน่วยกติ 
         (3)  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  จ านวน    (3) หน่วยกติ 
         หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป-เลอืก   จ านวน     9 หน่วยกติ 
              (1)  กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการสื่อสาร     
         (2)  กลุ่มวชิาธุรกจิและการประกอบการ 
         (3)  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
         (4)  กลุ่มวชิาสุนทรยีศาสตรแ์ละวฒันธรรม 
         (5)  กลุ่มวชิาคุณภาพชวีติและสงัคมยัง่ยนื 
         หมายเหตุ เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 
            2)  หมวดวิชาเฉพาะ    จ านวน    102 หน่วยกิต  
         (1)  กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชพี   จ านวน    24 หน่วยกติ 
         (2)  กลุ่มวชิาเฉพาะ    จ านวน    69 หน่วยกติ 
           ก.  วชิาเฉพาะบงัคบั   จ านวน   (36) หน่วยกติ 
           ข.  วชิาเฉพาะเลอืก   จ านวน (15/18) หน่วยกติ 
           ค.  วชิาภาษาต่างประเทศเพื่ออาชพี  จ านวน   (18) หน่วยกติ 
         (3)   กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชพี จ านวน    6/9 หน่วยกติ 
       3) หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน      6 หน่วยกิต 
    4.1.3 รายวิชา  
       ความหมายของรหสัวิชา 
       รายวิชาในหลกัสูตรมีหลกัเกณฑ์การใช้รหัสวิชา โดยแทนด้วยตัวอักษร 2 ตัว และ
ตวัเลข 3 หลกั น าหน้าทุกรายวชิาในหลกัสตูร ดงัต่อไปนี้ 
       1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
         รายวชิาต่างๆ ในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปจะมรีหสัน าหน้าชื่อวชิา ซึ่งมคีวามหมาย 
ดงันี้ 
         ตวัอกัษรสองตวั คอื GE หมายถงึ หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 
         ตวัเลขหลกัรอ้ย 0-4 หมายถงึกลุ่มวชิา ประกอบดว้ย 
         เลข 0  หมายถงึ กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการสื่อสาร 
         เลข 1  หมายถงึ กลุ่มวชิาธุรกจิและการประกอบการ 
         เลข 2  หมายถงึ กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
         เลข 3  หมายถงึ กลุ่มวชิาสุนทรยีศาสตรแ์ละวฒันธรรม 
         เลข 4  หมายถงึ กลุ่มวชิาคุณภาพชวีติและสงัคมยัง่ยนื  
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       2) หมวดวิชาเฉพาะ 
         หมวดวชิาเฉพาะประกอบด้วยรายวชิาในกลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชพี และกลุ่มวชิา
เฉพาะ จะมรีหสัน าหน้าชื่อวชิา ซึง่มคีวามหมาย ดงันี้ 
         2.1 กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชพี  
           TS หมายถงึ คณะการท่องเทีย่วและอุตสาหกรรมบรกิาร 
           เลขหลกัรอ้ย  คอื  ชัน้ปีที ่ ประกอบดว้ย 
           เลข 1 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่1 
           เลข 2 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่2 
           เลข 3 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่3 
           เลข 4 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่4 
           เลขหลกัสบิและหลกัหน่วย  หมายถงึ  ล าดบัวชิาตัง้แต่ 01-99 
         2.2  กลุ่มวชิาเฉพาะ  
           อักษรแรกและตัวที่ สอง คือ  TA หมายถึง  คณ ะการท่ องเที่ ยวและ
อุตสาหกรรมบรกิาร สาขาวชิาการจดัการธุรกจิสายการบนิ 
           เลขหลกัรอ้ย  คอื  ชัน้ปีที ่ ประกอบดว้ย 
           เลข 1 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่1 
           เลข 2 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่2 
           เลข 3 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่3 
           เลข 4 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่4 
           เลขหลกัสบิและหลกัหน่วย  หมายถงึ  ล าดบัวชิาตัง้แต่ 01-99 
       3) หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
         อกัษรแรกและตวัที่สอง คอื  TA หมายถึง คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
บรกิาร สาขาวชิาการจดัการธุรกจิสายการบนิ 
         เลขหลกัรอ้ย  คอื  ชัน้ปีที ่ ประกอบดว้ย 
         เลข 1 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่1 
         เลข 2 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่2 
         เลข 3 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่3 
         เลข 4 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่4 
         เลขหลกัสบิและหลกัหน่วย  หมายถงึ  ล าดบัวชิาตัง้แต่ 01-99 
       4) วิชาโทการจดัการธรุกิจสายการบิน 
         อกัษรแรกและตัวที่สอง คือ TX หมายถึง คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
บรกิาร  
          เลขหลกัรอ้ย คอื ชัน้ปีที ่ประกอบดว้ย 
          เลข 1 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่1 
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          เลข 2 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่2 
          เลข 3 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่3 
          เลข 4 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่4 
          เลขหลกัสบิ คอื สาขาวชิา ประกอบดว้ย 
          เลข 1  หมายถงึ สาขาวชิาการท่องเทีย่ว 
          เลข 2 หมายถงึ สาขาวชิาการจดัการธุรกจิสายการบนิ 
          เลข 3 หมายถงึ สาขาวชิาการจดัการอเีวน้ท ์
          เลข 4 หมายถงึ สาขาวชิาการจดัการการโรงแรม 
          เลข 5 หมายถงึ สาขาวชิาการจดัการการท่องเทีย่ว 
          เลขหลกัหน่วย คอื ล าดบัวชิาตัง้แต่ 01-09 
 
      รายวิชา 

       1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ม ี5 กลุ่มวชิา จ านวน 30 หน่วยกติ   
         อ้างถึง หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ระดบัปรญิญาตร ีหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ทีไ่ดผ้่านการอนุมตัเิรยีบรอ้ยแลว้ 
 

       2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 102 หน่วยกติ  
         ประกอบดว้ย 3 กลุ่มวชิา ไดแ้ก่ 
         (1)   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จ านวน 24 หน่วยกติ 
                                  
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TS101 การท่องเทีย่วและอุตสาหกรรมบรกิาร
ในพลวตัโลก 
(Tourism and Hospitality Industry in 
Global Dynamics) 

3(3-0-6) - 

TS102 
 
 
 
 

 

การพฒันาบุคลกิภาพส าหรบัการ
ท างานในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว
และการบรกิาร 
(Personality Development for 
Working in Tourism and Hospitality 
Industry) 

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

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TS103 จติวทิยาการบรกิาร 
(Service Psychology) 

3(3-0-6) - 

TS104 อุตสาหกรรมการบนิ 
(Aviation Industry) 

3(3-0-6) - 

TS202 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ส าหรบัอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและ
การบรกิาร 
(Innovation and Information 
Technology for Tourism and 
Hospitality Industry) 

3(2-2-5) - 

TS301 กฎหมาย จรยิธรรม และความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมส าหรบั
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและ 
การบรกิาร 
(Laws, Ethics and Social 
Responsibility for Tourism and 
Hospitality Industry) 

3(3-0-6) - 

TS302 การจดัการและพฒันาทุนมนุษยส์ าหรบั
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการ
บรกิาร 
(Human Capital Management and 
Development for Tourism and 
Hospitality Industry) 

3(3-0-6) - 
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         (2)   กลุ่มวิชาเฉพาะ จ านวน 69 หน่วยกติ ประกอบดว้ย 
           ก.  วิชาเฉพาะบงัคบั จ านวน 36 หน่วยกติ   
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TA201 การด าเนินงานและการจดัการ 
ท่าอากาศยาน 
(Airport Operations and 
Management) 

3(3-0-6) - 

TA202 การจดัการงานบรกิารผูโ้ดยสาร
ภาคพืน้ 
(Passenger Ground Services 
Management) 

3(3-0-6) - 

TA203 การจดัการงานบรกิารสมัภาระ
(Baggage Service Management) 

3(3-0-6) - 

TA204 การจดัการงานบรกิารผูโ้ดยสารบน
เครือ่งบนิ    
(In-flight Service Management) 

3(3-0-6) - 

TA301 ระบบการส ารองทีน่ัง่และการออกบตัร
โดยสารส าหรบัธุรกจิสายการบนิ  
(Ticketing and Reservation System 
for Airline Business) 

3(2-2-5) - 

TA302 การจดัการความปลอดภยัและนิรภยั
ทางการบนิ                                                             
(Aviation Safety and Security 
Management)   

3(3-0-6) - 

TA303 การจดัการงานบรกิารขนส่งสนิคา้ทาง
อากาศ 
(Air Cargo Service Management) 

3(3-0-6) - 

TA304 การจดัการการตลาดส าหรบัธุรกจิสาย
การบนิ                   
(Marketing Management for Airline 
Business) 

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

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TA401 การจดัการโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน
ดา้นการบนิ                          
(Logistics and Supply Chain 
Management for Airline Business) 

3(3-0-6) - 

TA402 การจดัการเชงิกลยุทธส์ าหรบัธุรกจิ 
สายการบนิ  
(Strategic Management for Airline 
Business) 

3(3-0-6) - 

TA403 ระเบยีบวธิวีจิยัส าหรบัธุรกจิสายการ
บนิ 
(Research Methodology for Airline 
Business) 

3(3-0-6) - 

TA404 สมัมนาประเดน็รว่มสมยัในธุรกจิสาย
การบนิ  
(Seminar on Current Issues in 
Airline Business) 

3(3-0-6) - 

           
           ข.  วิชาเฉพาะเลือก จ านวน 15/18 หน่วยกติ ให้นักศกึษาเลอืกเรยีนจาก
รายวชิาต่อไปนี้ 
             

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TA205 การจดัการสายการบนิตน้ทุนต ่า 
(Budget Airlines Management) 

3(3-0-6) - 

TA206 การด าเนินงานและการจดัการครวั 
สายการบนิ 
(Airline Catering Operations and 
Management) 

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

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TA305 การจดัการงานบรกิารอากาศยาน 
ลานจอด 
(Ramp Service Management) 

3(3-0-6) 
 

- 

TA306 การจดัการงานบรกิารจราจรทาง
อากาศ 
(Air Traffic Service Management) 

3(3-0-6) 
 

- 

TA307 นวตักรรมและการออกแบบการบรกิาร
ส าหรบัธุรกจิสายการบนิ  
(Innovation and Service Design for 
Airline Business)   

3(3-0-6) 
 

- 

TA308 การจดัการงานลกูคา้สมัพนัธส์ าหรบั
ธุรกจิสายการบนิ 
(Customer Relationship 
Management for Airline Business) 

3(3-0-6) - 

TA405 การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ
ส าหรบัธุรกจิสายการบนิ 
(Integrated Marketing 
Communication for Airline 
Business) 

3(3-0-6) - 

TA406 การจดัการความเสีย่งและวกิฤตส าหรบั
ธุรกจิสายการบนิ  
(Risk and Crisis Management for 
Airline Business) 

3(3-0-6) - 
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    ค. วิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ  จ านวน 18 หน่วยกติ 
     

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TA207 ภาษาองักฤษส าหรบัการท่องเทีย่วและ
อุตสาหกรรมบรกิาร 
(English for Tourism and Hospitality 
Industry) 

3(2-2-5) - 

TA208 ภาษาองักฤษส าหรบังานบรกิาร
ภาคพืน้ 
(English for Ground Services)  

3(2-2-5) - 

TA309 ภาษาองักฤษส าหรบังานบรกิารบน
เครือ่งบนิ 
(English for In-Flight Services)  

3(2-2-5) - 

TA310 ภาษาองักฤษส าหรบัการส ารองทีน่ัง่
และออกบตัรโดยสารสายการบนิ 
(English for Airline Reservation and 
Ticketing) 

3(2-2-5) - 

TA407 ภาษาองักฤษส าหรบัการเตรยีมความ
พรอ้มดา้นอาชพีในธุรกจิสายการบนิ 1 
(English for Career Preparation in 
Airline Business 1) 

3(2-2-5) - 

TA408 ภาษาองักฤษส าหรบัการเตรยีมความ
พรอ้มดา้นอาชพีในธุรกจิสายการบนิ 2 
(English for Career Preparation in 
Airline Business 2)  

3(2-2-5) - 
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         (3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 6/9 หน่วยกติ 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TA399 ประสบการณ์วชิาชพี 
(Professional Internship) 

3(300 ชัว่โมง) - 

TA499 สหกจิศกึษา                  
(Cooperative Education) 

6(0-40-20) - 

           หมายเหตุ ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเรยีนวชิา TT399 ประสบการณ์
วชิาชพี จะตอ้งเลอืกเรยีนรายวชิาในวชิาเฉพาะเลอืก ไมน้่อยกว่า 3 หน่วยกติ 
 
       3) หมวดเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกติ 
         นักศกึษาอาจเลอืกเรยีนรายวชิาที่เปิดสอนในสาขาวชิาอื่นในระดับปรญิญาตร ีใน
คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ หรือคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย และรายวิชาที่เปิดสอนใน
มหาวทิยาลยัอื่นๆ ทัง้ในและต่างประเทศทีม่ขีอ้ตกลง/รว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัหรอืไดร้บัรองจากส านกังาน ก.พ.  

 

       
        4)  วิชาโทการจดัการธรุกิจสายการบิน จ านวน 15 หน่วยกติ 
          ส าหรบันกัศกึษาต่างสาขาวชิาในคณะการท่องเทีย่วและอุตสาหกรรมบรกิาร และ
คณะอื่นๆ เลอืกเรยีน 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TX241 อุตสาหกรรมการบนิ 
(Aviation Industry) 

3(3-0-6) - 

TX242 การด าเนินงานและการจดัการท่า
อากาศยาน 
(Airport Operations and 
Management) 

3(3-0-6) - 

TX343 การจดัการงานบรกิารผูโ้ดยสาร
ภาคพืน้ 
(Passenger Ground Services 
Management) 

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

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TX344 การจดัการงานบรกิารผูโ้ดยสารบน
เครือ่งบนิ    
(In-flight Service Management) 

3(3-0-6) - 

TX445 การจดัการงานบรกิารขนส่งสนิคา้ทาง
อากาศ 
(Air Cargo Service Management) 

3(3-0-6) - 
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  4.2 แสดงแผนการศึกษา 
         
ปีท่ี 1 ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GE002 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 1 3(3-0-6) - 
GE000 วชิาศกึษาทัว่ไป-เลอืก 3(3-0-6) - 
GE000 วชิาศกึษาทัว่ไป-เลอืก 3(3-0-6) - 
GE000 วชิาศกึษาทัว่ไป-เลอืก 3(3-0-6) - 
TS101 การทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรมบรกิารใน 

พลวตัโลก 
3(3-0-6) - 

TS102 การพฒันาบุคลกิภาพส าหรบัการท างานใน
อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร 

3(3-0-6) - 

รวม 18  
 
ปีท่ี 1 ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GE001 ภาษาไทยเพือ่อาชพี 3(3-0-6) - 
GE003 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 2 3(3-0-6) ศกึษากอ่น GE002  

หรอื คะแนน TOEIC  
350 หรอืเทยีบเทา่ 

GE101 การประกอบการทีข่บัเคลื่อนดว้ยนวตักรรม 3(3-0-6) - 
GE201 การคดิเชงินวตักรรมทางดจิทิลัและการโคด้ 3(3-0-6) - 
TS103 จติวทิยาการบรกิาร 3(3-0-6) - 
TS104 อตุสาหกรรมการบนิ 3(3-0-6) - 
TA207 ภาษาองักฤษส าหรบัการทอ่งเทีย่วและ

อตุสาหกรรมบรกิาร 
3(2-2-5) - 

รวม 21  
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ปีท่ี 2 ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GE004 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารในงานอาชพี 1  3(3-0-6) ศกึษากอ่น GE003 
หรอืคะแนน TOEIC 
450 หรอืเทยีบเทา่ 

TS201 พฤตกิรรมผูบ้รโิภคและการสือ่สารขา้มวฒันธรรม
ส าหรบัอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร 

3(3-0-6) - 

TA201 การด าเนินงานและการจดัการทา่อากาศยาน 3(3-0-6) - 
TA202 การจดัการงานบรกิารผูโ้ดยสารภาคพืน้ 3(3-0-6) - 
TA000 วชิาเฉพาะเลอืก (1) 3(3-0-6) - 
TA208 ภาษาองักฤษส าหรบังานบรกิารภาคพืน้ 3(2-2-5) - 

รวม 18  
 
ปีท่ี 2 ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GE005 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารในงานอาชพี 2 3(3-0-6) ศกึษากอ่น GE004 
หรอื คะแนน TOEIC 
550 หรอืเทยีบเทา่ 

TS202 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบั
อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร 

3(2-2-5) - 

TA203 การจดัการงานบรกิารสมัภาระ 3(3-0-6) - 
TA204 การจดัการงานบรกิารผูโ้ดยสารบนเครือ่งบนิ    3(3-0-6) - 
TA000 วชิาเฉพาะเลอืก (2) 3(3-0-6) - 
TA309 ภาษาองักฤษส าหรบังานบรกิารบนเครือ่งบนิ 3(2-2-5) - 

รวม 18  
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ปีท่ี 3 ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

TS301 กฎหมาย จรยิธรรม และความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ส าหรบัอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร 

3(3-0-6) - 

TA301 ระบบการส ารองทีน่ัง่และออกบตัรโดยสารส าหรบั
ธุรกจิสายการบนิ 

3(2-2-5) - 

TA302 การจดัการความปลอดภยัและนิรภยัทางการบนิ                                                             3(3-0-6) - 
TA000 วชิาเฉพาะเลอืก (3) 3(3-0-6) - 
TA310 ภาษาองักฤษส าหรบัการส ารองทีน่ัง่และออกบตัร

โดยสารสายการบนิ 
3(2-2-5) - 

 วชิาเลอืกเสร ี(1) 3 - 
รวม 18  

 
ปีท่ี 3 ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

TS302 การจดัการและการพฒันาทนุมนุษยส์ าหรบั
อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร 

3(3-0-6) - 

TA303 การจดัการงานบรกิารขนสง่สนิคา้ทางอากาศ 3(3-0-6) - 
TA304 การจดัการการตลาดส าหรบัธรุกจิสายการบนิ                   3(3-0-6) - 
TA000 วชิาเอกเลอืก (4) 3(3-0-6) - 
TA 407 ภาษาองักฤษส าหรบัการเตรยีมความพรอ้มดา้น

อาชพีในธุรกจิสายการบนิ 1 
3(2-2-5) - 

 วชิาเลอืกเสร ี(2) 3 - 
รวม 18  

 
ปีท่ี 3 ภาคฤดรู้อน 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

TT399 ประสบการณ์วชิาชพี หรอืวชิาเฉพาะเลอืก 3 - 
รวม 3  
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ปีท่ี 4 ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

TA401 การจดัการโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชนดา้น 
การบนิ                          

3(3-0-6) - 

TA402 การจดัการเชงิกลยทุธส์ าหรบัธุรกจิ 
สายการบนิ  

3(3-0-6) - 

TA403 ระเบยีบวธิวีจิยัส าหรบัธรุกจิสายการบนิ 3(3-0-6) - 
TA404 สมัมนาประเดน็รว่มสมยัในธุรกจิสายการบนิ  3(3-0-6) - 
TA000 วชิาเฉพาะเลอืก (5) 3(3-0-6) - 
TA408 ภาษาองักฤษส าหรบัการเตรยีมความพรอ้มดา้น

อาชพีในธุรกจิสายการบนิ 2 
3(2-2-5) - 

รวม 18  
 
ปีท่ี 4 ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

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