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หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการธรุกิจสายการบิน 

หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2557 

 
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. หลกัสตูร 
  3.1   หลกัสตูร  
    3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  
       ตลอดหลกัสตูร 138 หน่วยกติ 
    3.1.2 โครงสร้างหลกัสตูร   
       1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   จ านวน     03 หน่วยกิต 
              ก.  กลุ่มวชิาภาษา    จ านวน    15   หน่วยกติ 
         ข.  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์ จ านวน     6   หน่วยกติ 
         ค.  กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์   จ านวน     3  หน่วยกติ 
         ง.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์   จ านวน     3  หน่วยกติ 
         จ.  กลุ่มวชิาพฒันาคุณภาพชวีติ  จ านวน     3  หน่วยกติ 
            2)  หมวดวิชาเฉพาะ    จ านวน     102 หน่วยกิต 
         แบ่งเป็น 2 แผน คอื 
         แผน ก หลกัสตูรปกต ิ
         ก.  กลุ่มวชิาแกน    จ านวน    24 หน่วยกติ 
         ข.  กลุ่มวชิาเอก     จ านวน    75 หน่วยกติ 
           - วชิาเอกบงัคบั   จ านวน   (39) หน่วยกติ 
           - วชิาเอกเลอืก    จ านวน   (18) หน่วยกติ 
           - วชิาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชพี  จ านวน   (18) หน่วยกติ 
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         ค.  กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชพี  จ านวน      3 หน่วยกติ 
         แผน ข หลกัสตูรมวีชิาสหกจิศกึษา 
         ก.  กลุ่มวชิาแกน    จ านวน    24 หน่วยกติ 
         ข.  กลุ่มวชิาเอก     จ านวน    72 หน่วยกติ 
           - วชิาเอกบงัคบั   จ านวน   (39) หน่วยกติ 
           - วชิาเอกเลอืก    จ านวน   (15) หน่วยกติ 
           - วชิาภาษาต่างประเทศเพื่ออาชพี  จ านวน   (18) หน่วยกติ 
         ค.  กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชพี  จ านวน      6 หน่วยกติ 
       3) หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน      6 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการธุรกจิสายการบนิ  (หลกัสตูรใหม่ พ.ศ.2557)  3 

 

   0.1.0 รายวิชา  
       1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  จ านวน 30 หน่วยกติ 
         ประกอบดว้ย 5 กลุ่มวชิา ไดแ้ก่ 

        ก. กลุ่มวชิาภาษา จ านวน 15 หน่วยกติ 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HG008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
(Thai Language for 
Communication) 

3(3-0-6) - 

HG009 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
(English for Communication 1) 

3(3-0-6) 
 

- 

HG010 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
(English for Communication 2) 

3(3-0-6) ศกึษาก่อน HG009 หรอื 
คะแนน TOEIC 250 หรอื

เทยีบเท่า 
HG011 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 3  

(English for Communication 3) 
3(3-0-6) ศกึษาก่อน HG010 หรอื 

คะแนน TOEIC 350 หรอื
เทยีบเท่า 

HG012 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 4  
(English for Communication 4) 

3(3-0-6) ศกึษาก่อน HG011 หรอื 
คะแนน TOEIC 450 หรอื

เทยีบเท่า 
 
หมายเหต ุ ส าหรบัวชิาภาษาองักฤษ นกัศกึษาสามารถยื่นผลคะแนนสอบ TOEIC หรอืเทยีบเท่า ตามทีร่ะบุไว้
ในค าอธบิายรายวชิา  เพื่อขอยกเวน้รายวชิาภาษาองักฤษได้ โดยต้องยื่นผลคะแนนสอบ TOEIC ให้เสรจ็สิ้น
ภายในภาคเรยีนที่ 2 ของปีการศกึษาที่ 2 ที่นักศึกษาเข้าศกึษา ในกรณีที่ยื่นผลคะแนน TOEIC 550 หรอื
มากกว่า นักศกึษาสามารถไดร้บัการยกเว้นวชิาภาษาอังกฤษไดทุ้กรายวชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป และต้อง
ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาอื่นๆ ทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัฯ (ยกเว้นรายวชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป) ทดแทน
ใหค้รบ/ไมน้่อยกว่าจ านวนหน่วยกติทีไ่ดร้บัการยกเวน้ เพื่อใหม้จี านวนหน่วยกติครบตามทีห่ลกัสตูรก าหนด 
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         ข.  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์จ านวน 6 หน่วยกติ 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

SG004 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
(Modern Science and Technology) 

3(3-0-6) 
 

- 

SG005 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรบั
ชวีติประจ าวนั 
(Mathematics and Statistics for 
Daily Life) 

3(3-0-6) 
 

- 

 

         ค. กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์จ านวน 3 หน่วยกติ 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

BG002 ธุรกจิสมยัใหม ่                                    
(Modern  Business) 

3(3-0-6) 
 

- 

 
 

         ง. กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์จ านวน 3 หน่วยกติ 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HG022 การบรหิารตนเอง 
(Self-Management) 

3(3-0-6) 
 

- 

 
 

         จ. กลุ่มวชิาพฒันาคุณภาพชวีติ จ านวน 3 หน่วยกติ 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HG032 ทกัษะการด ารงชวีติในสงัคมโลก 
(Global Life Skills) 

3(3-0-6) 
 

- 
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       2) หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวน 102 หน่วยกติ  
         ประกอบดว้ย 3 กลุ่มวชิา ไดแ้ก่ 
         ก.  กลุ่มวชิาแกน จ านวน 24 หน่วยกติ 

                                  

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HO108 อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการ
บรกิาร 
(Tourism and Hospitality Industry) 

3(3-0-6) - 

HO109 การพฒันาบุคลกิภาพส าหรบับุคลากร
ในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการ
บรกิาร 
(Personality Development for 
Personnel in Tourism and 
Hospitality Industry) 

3(3-0-6) - 

HO111 ธุรกจิสายการบนิ 
(Airline Business) 

3(3-0-6) - 

HO113 จติวทิยาการบรกิาร 
(Service Psychology) 

3(3-0-6) - 

HO114 พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสื่อสาร
ระหว่างวฒันธรรม 
(Tourist Behavior and Inter-Cultural 
Communication) 

3(3-0-6) - 

HO206 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบั
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการ
บรกิาร 
(Information Technology for 
Tourism and Hospitality Industry) 

3(3-0-6) - 

HO304 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพี
ส าหรบัอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและ
การบรกิาร 
(Laws and Professional Ethics for 
Tourism and Hospitality Industry) 

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

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HO306 การจดัการและการพฒันาทรพัยากร
มนุษยส์ าหรบัอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่วและการบรกิาร 
(Human Resources Management 
and Development for Tourism and 
Hospitality Industry) 

3(3-0-6) - 

 

         ข.  กลุ่มวชิาเอก จ านวน 75 หรอื 72 หน่วยกติ ประกอบดว้ย 
           - วชิาเอกบงัคบั จ านวน 39 หน่วยกติ  
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HY201 การด าเนินงานและการจดัการท่า
อากาศยาน 
(Airport Operations and 
Management) 

3(3-0-6) - 

HY202 การจดัการงานบรกิารผูโ้ดยสาร
ภาคพืน้ 
(Passenger Ground Services 
Management) 

3(3-0-6) - 

HY203 การจดัการงานบรกิารผูโ้ดยสารบน
เครือ่งบนิ    
(In-flight Service Management) 

3(3-0-6) - 

HY204 การจดัการความปลอดภยัดา้นการบนิ                                                             
(Flight Safety Management)  

3(3-0-6) - 

HY205 ระบบการออกบตัรโดยสารและการ
ส ารองทีน่ัง่ส าหรบัธุรกจิสายการบนิ  
(Ticketing and Reservation System 
for Airline Business) 

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

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HY301 การบรหิารงานขายและการตลาด
ส าหรบัธุรกจิสายการบนิ              
(Sales and Marketing Management 
for Airline Business) 

3(3-0-6) - 

HY302 การจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทาน
ดา้นการบนิ                          
(Aviation Logistics and Supply 
Chain Management) 

3(3-0-6) - 

HY303 การจดัการงานบรกิารคลงัสนิคา้ทาง
อากาศ 
(Air Cargo Service Management) 

3(3-0-6) - 

HY304 การจดัการงานบรกิารดา้นสมัภาระ
(Baggage Service Management)  

3(3-0-6) - 

HY401 การจดัการความเสีย่งส าหรบัธุรกจิสาย
การบนิ  
(Risk Management for Airline 
Business) 

3(3-0-6) - 

HY402 การจดัการเชงิกลยุทธแ์ละนวตักรรม
ส าหรบัธุรกจิสายการบนิ  
(Strategic Management and 
Innovation for Airline Business) 

3(3-0-6) - 

HY403 ระเบยีบวธิวีจิยัส าหรบัธุรกจิสายการ
บนิ 
(Research Methodology for Airline 
Business) 

3(3-0-6) - 

HY404 สมัมนาประเดน็รว่มสมยัทางธุรกจิสาย
การบนิ  
(Seminar on Current Issues in 
Airline Business) 

3(3-0-6) - 
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           - วชิาเอกเลอืก จ านวน 18 หรอื 15 หน่วยกติ 
            1. นักศึกษาที่เลอืกเรยีน แผน ก หลกัสูตรปกติ ให้เรยีนวชิาเอกเลือก 
จ านวน 18 หน่วยกติ  
            2. นักศึกษาที่เลือกเรยีน แผน ข หลกัสูตรมวีิชาสหกิจศึกษา ให้เรยีน
วชิาเอกเลอืก จ านวน 15 หน่วยกติ 
             ใหน้กัศกึษาเลอืกเรยีนจากรายวชิาดงันี้ 
             

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HY231 ประชาคมอาเซยีนในบรบิทการ
ท่องเทีย่วและการบรกิาร 
(ASEAN Community in Tourism 
and Hospitality Context) 

3(3-0-6) - 

HY232 การจดัการสายการบนิตน้ทุนต ่า 
(Budget Airlines Management) 

3(3-0-6) - 

HY233 การจดัการงานลกูคา้สมัพนัธส์ าหรบั
ธุรกจิสายการบนิ 
(Customer  Relationship 
Management for Airline Business) 

3(3-0-6) - 

HY331 การด าเนินงานและการจดัการครวัสาย
การบนิ 
(Airline Catering Operations and 
Management) 

3(3-0-6) - 

HY332 การจดัการงานบรกิารลานจอด 
(Ramp Service Management) 

3(3-0-6) - 

HY333 การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ
ส าหรบัธุรกจิสายการบนิ 
(Integrated Marketing 
Communication for Airline 
Business) 

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

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HY431 การจดัการคุณภาพการบรกิารส าหรบั
ธุรกจิสายการบนิ  
(Service Quality Management for 
Airline Business) 

3(3-0-6) - 

 

                                          - วชิากลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชพี  จ านวน 18 หน่วยกติ 
     

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HY241 ภาษาองักฤษส าหรบัอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่วและการบรกิาร 
(English for Tourism and Hospitality 
Industry) 

3(2-2-5) - 

HY242 ภาษาองักฤษส าหรบัการปฏบิตังิานใน
ธุรกจิสายการบนิ 
(English for Airline Operations) 

3(2-2-5) - 

HY243 ภาษาองักฤษส าหรบัการบรกิาร
ภาคพืน้ 
(English for Ground Services)  

3(2-2-5) - 

HY341 ภาษาองักฤษส าหรบัการบรกิารบน
เครือ่งบนิ 
(English for In-Flight Services)  

3(2-2-5)                   -     

HY342 ภาษาองักฤษส าหรบัการออกบตัร
โดยสารและการส ารองทีน่ัง่สายการบนิ 
(English for  Airline Ticketing and 
Reservation) 

3(2-2-5) - 
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รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HY441 ภาษาองักฤษส าหรบับุคลากรทาง
ธุรกจิสายการบนิ 
(English for Personnel in Airline 
Business)  

3(2-2-5) - 

 
         ค. กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชพี จ านวน 3 หรอื 6 หน่วยกติ 
           1.  นักศกึษาทีเ่ลอืกเรยีน แผน ก หลกัสูตรปกต ิให้เรยีนวชิาประสบการณ์
วชิาชพี จ านวน 3 หน่วยกติ  
           2.  นักศกึษาที่เลอืกเรยีน แผน ข หลกัสูตรมวีชิาสหกจิศกึษา ให้เรยีนวชิา   
สหกจิศกึษา จ านวน 6 หน่วยกติ 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HY451 ประสบการณ์วชิาชพี 
(Professional Internship) 

3(400 ชัว่โมง) - 

HY452 สหกจิศกึษา                  
(Cooperative Education) 

6(0-40-20) - 

 
         ง. กลุ่มวชิาโทการจดัการธุรกจิสายการบนิ จ านวน 15 หน่วยกติ 
           ส าหรบันักศึกษาต่างสาขาวชิาในคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์และ
คณะอื่นๆ เลอืกเรยีน  
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HX021 ธุรกจิสายการบนิ 
(Airline Business) 

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

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HX022 การด าเนินงานและการจดัการท่า
อากาศยาน 
(Airport Operations and 
Management) 

3(3-0-6) - 

HX023 การจดัการงานบรกิารผูโ้ดยสาร
ภาคพืน้ 
(Passenger Ground Services 
Management) 

3(3-0-6) - 

HX024 การจดัการงานบรกิารผูโ้ดยสารบน
เครือ่งบนิ    
(In-flight Service Management) 

3(3-0-6) - 

HX025 การบรหิารงานขายและการตลาด
ส าหรบัธุรกจิสายการบนิ              
(Sales and Marketing Management 
for Airline Business) 

3(3-0-6) - 

 
       3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกติ 
         นักศกึษาอาจเลอืกเรยีนรายวชิาทีเ่ปิดสอนในสาขาวชิาอื่นในระดบัปรญิญาตรี ใน
คณะมนุษยศาสตรแ์ละประยกุตศ์ลิป์ หรอืคณะอื่นๆในมหาวทิยาลยั และรายวชิาทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัอื่นๆ
ทัง้ในและต่างประเทศทีม่ขีอ้ตกลง/ร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัหรอืไดร้บัรองจากส านักงาน ก.พ. ส าหรบัรายวชิา
เลอืกเสรขีองคณะมนุษยศาสตรแ์ละประยกุตศ์ลิป์ประกอบดว้ยรายวชิาต่อไปนี้ 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HL001 เทคโนโลยเีพื่อการจดัการสารสนเทศ
ในส านกังาน        
(Technology for Office Information  
Management) 

3(2-2-5) - 

HL002 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกจิ
(Information Systems for Business) 

3(2-2-5) - 
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รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HL003 เทคโนโลยเีพื่อการน าเสนอและการ
เผยแพร่ 
(Technology for Presentation and 
Dissemination) 

3(2-2-5) - 

HL004 คอมพวิเตอรเ์พื่อช่วยการเรยีนรู ้
(Computer as Learning Media) 

3(2-2-5) - 

HL005 ระเบยีบวธิวีจิยัเบือ้งตน้ 
(Introduction to Research 
Methodology) 

3(2-2-5) - 

HL006 สงัคมและการปกครองไทย 
(Thai Society and Government) 

3(3-0-6) - 

HL007 พรรคการเมอืงและกลุ่มพลงัในประเทศ
ไทย 
(Thai Political Parties and Pressure 
Groups)           

3(3-0-6) - 

HL008 การพฒันาความมัน่คงแห่งชาติ
(National Stability Development)           

3(3-0-6) - 

HL009   นโยบายต่างประเทศของไทย 
(Thai Foreign Policy) 

3(3-0-6) - 

HL010 ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกบัเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต ้
(Introduction to Southeast Asian 
Studies) 

3(3-0-6) - 

BA944 ความรูเ้กี่ยวกบัธุรกจิระหว่างประเทศ 
(Introduction to International 
Business) 

3(3-0-6) - 

HL011   ความรูเ้กี่ยวกบัองคก์ารระหว่าง
ประเทศ 
(Introduction to  International 
Organizations) 

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

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HL012 สถานการณ์โลกปจัจบุนั 
(Current Global Affairs)         

3(3-0-6) - 

HL013 ปญัหาสงัคมไทยในปจัจบุนั 
(Current Problems of Thai Society)      

3(3-0-6) - 

HL014 มนุษยแ์ละสภาพแวดลอ้ม 
(Man and Environment)          

3(3-0-6) - 

HL015 พืน้ฐานการแสดง 
(Introduction to Acting)      

3(2-2-5) - 

HL016   การพฒันาทกัษะการแสดง 
(Acting Skills Development) 

3(2-2-5) สอบผ่าน HL015 

HL017 การออกแบบเครือ่งแต่งกายและการ
แต่งหน้า 
(Costume and Make-Up Design) 

3(2-2-5) - 

HL018 การขบัรอ้ง 
(Score Reading and Singing)             

3(2-2-5) - 

HL019 นาฏศลิป์ไทย 1 
(Thai Dance 1)            

3(2-2-5) - 

HL020 นาฏศลิป์ไทย 2 
(Thai Dance 2) 

3(2-2-5) สอบผ่าน HL019 

HL021 การอ่านรอ้ยกรองไทย 
(Thai Poetry Recitation) 

3(2-2-5) - 

HL022 การละเล่นพืน้บา้นไทย 
(Thai Folk Games) 

3(3-0-6) - 

HL023   พุทธศาสนาในประเทศไทย   
(Buddhism in Thailand)           

3(3-0-6) - 

HL024   คตชินวทิยา                         
(Folklore)           

3(3-0-6) - 

HL025   เพลงพืน้บา้นไทย 
(Thai Folk Songs) 

3(2-2-5) - 
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รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HL026 โบราณคดไีทยและประเทศใกลเ้คยีง 
(Archaeology in Thailand and 
Neighboring Countries)          

3(3-0-6) - 

HL027 อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วในเชงิ
ภมูศิาสตรแ์ละวฒันธรรม            
(Tourism Industry from 
Geographical and Cultural 
Perspectives) 

3(3-0-6) - 

HL028   วฒันธรรมรว่มสมยั 
(Contemporary Culture) 

3(3-0-6) - 

HL029   การจดัท าวารสาร 
(Periodical Production) 

3(3-0-6) - 

HL030   หมากลอ้ม   
(Go) 

3(2-2-5) - 

HL031   จติวทิยาวยัรุน่ 
(Adolescence Psychology) 

3(3-0-6) - 

HL032   ภาวการณ์เปลีย่นแปลงกบัความ
รบัผดิชอบทางสงัคม 
(Change and Social 
Responsibilities) 

3(3-0-6) - 

HL033   ชุมชนกบักระแสโลกาภวิตัน์
(Community and Globalization)      

3(3-0-6) - 

HL034   วฒันธรรมประชานิยม 
(Popular Culture) 

3(3-0-6) - 

HL035   สื่อบนัเทงิปรทิศัน์ 
(Entertainment Media Review) 

3(3-0-6) - 

HL036 จติวทิยาครอบครวัและครอบครวัศกึษา 
(Family Psychology and Family 
Studies) 

3(3-0-6) - 

HL037 จติวทิยาพฒันาการ 
(Developmental Psychology) 

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

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HL038 ภมู-ิประวตัศิาสตรก์ารท่องเทีย่วไทย
(Thai Geography and History for 
Tourism) 

3(3-0-6) - 

HL039   อนาคตศาสตรเ์บือ้งตน้ 
(Introduction to Futurology)     

3(3-0-6) - 

HL040   ปรชัญาธุรกจิ 
(Philosophy of Business) 

3(3-0-6) - 

HL041   พุทธธรรม 
(Buddhadhamma) 

3(3-0-6) - 

HL042   สนัตภิาพในพหุวฒันธรรม 
(Peace in Multiculturalism) 

3(3-0-6) - 

HL043   ปรชัญาศลิปะ   
(Philosophy of Art) 

3(3-0-6) - 

HL044   ความหลากหลายของกลุ่มชาตพินัธุใ์น
สงัคมไทย 
(Diversity of Ethnic Groups in Thai 
Society) 

3(3-0-6) - 

HL045   สงัคมศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 
(Social Sciences in Daily Life )          

3(3-0-6) - 

HL046   ภาษาเกาหลเีพื่อการสื่อสาร 1 
(Korean for Communication 1) 

3(2-2-5) - 

HL047   ภาษาเกาหลเีพื่อการสื่อสาร 2 
(Korean for Communication 2) 

3(2-2-5) สอบผ่าน HL046 

HL048   ภาษามาเลยเ์พื่อการสื่อสาร1 
(Malay for Communication 1) 

3(2-2-5) - 

HL049 ภาษามาเลยเ์พื่อการสื่อสาร 2 
(Malay for Communication 2) 

3(2-2-5) สอบผ่าน HL048 

HL050   ภาษาเวยีดนามเพื่อการสื่อสาร 1 
(Vietnamese for Communication 1) 

3(2-2-5) - 
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รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HL051   ภาษาเวยีดนามเพื่อการสื่อสาร 2 
(Vietnamese for Communication 2) 

3(2-2-5) สอบผ่าน HL050 
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    3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
       1) ส าหรบันักศึกษา แผน ก หลกัสตูรปกติ (เรียนวิชาประสบการณ์วิชาชีพ) 
ปีท่ี 1  ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HG008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) - 
HG009 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6) - 
SG004 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีมยัใหม่ 3(3-0-6) - 
BG002 ธุรกจิสมยัใหม่ 3(3-0-6) - 
HO108 อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบรกิาร 3(3-0-6) - 
HO109 การพฒันาบุคลกิภาพส าหรบับุคลากรใน

อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบรกิาร 
3(3-0-6) - 

รวม 18  
 
ปีท่ี 1 ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HG010 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) ศกึษาก่อน HG009  
หรอื คะแนน TOEIC  
250 หรอืเทยีบเท่า 

HG022 การบรหิารตนเอง 3(3-0-6) - 
SG005 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรบัชวีติประจ าวนั 3(3-0-6) - 
HO111 ธุรกจิสายการบนิ  3(3-0-6) - 
HO113 จติวทิยาการบรกิาร 3(3-0-6) - 
HO114 พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสื่อสารระหว่าง

วฒันธรรม 
3(3-0-6) - 

HY241 ภาษาองักฤษส าหรบัอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่วและการบรกิาร 

3(2-2-5) - 

รวม 21  
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ปีท่ี 2  ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HG011 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 3  3(3-0-6) ศกึษาก่อน HG010  
หรอื คะแนน TOEIC  
350 หรอืเทยีบเท่า 

HO206 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่วและบรกิาร 

3(3-0-6) - 

HY201 การด าเนินงานและการจดัการท่าอากาศยาน 3(3-0-6) - 
HY202 การจดัการงานบรกิารผูโ้ดยสารภาคพืน้ 3(3-0-6) - 
HY… วชิาเอกเลอืก (1) 3(3-0-6)  
HY242 ภาษาองักฤษส าหรบัการปฏบิตังิานในธุรกจิ

สายการบนิ 
3(2-2-5) - 

รวม 18  
 
ปีท่ี 2 ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HG012 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 4  3(3-0-6) ศกึษาก่อน HG011 
หรอื คะแนน TOEIC 
450 หรอืเทยีบเท่า 

HY203 การจดัการงานบรกิารผูโ้ดยสารบนเครือ่งบนิ 3(3-0-6) - 
HY204 การจดัการความปลอดภยัทางการบนิ 3(3-0-6) - 
HY205 ระบบการออกบตัรโดยสารและการส ารองทีน่ัง่

ส าหรบัธุรกจิสายการบนิ 
3(3-0-6) - 

HY… วชิาเอกเลอืก (2) 3(3-0-6) - 
HY243 ภาษาองักฤษส าหรบัส าหรบัการบรกิาร

ภาคพืน้ 
3(2-2-5) - 

รวม 18  
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ปีท่ี 0  ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HG032 ทกัษะการด ารงชวีติในสงัคมโลก 3(3-0-6) - 
HO304 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพีส าหรบั

อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบรกิาร 
3(3-0-6) - 

HO306 การจดัการและการพฒันาทรพัยากรมนุษย์
ส าหรบัอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการ
บรกิาร 

3(3-0-6) - 

HY301 การบรหิารงานขายและการตลาดส าหรบัธุรกจิ
สายการบนิ 

3(3-0-6) - 

HY… วชิาเอกเลอืก (3) 3(3-0-6) - 
HY341 ภาษาองักฤษส าหรบัการบรกิารบนเครือ่งบนิ 3(2-2-5) - 

 วชิาเลอืกเสร ี(1)  - 
รวม 21  

 
ปีท่ี 0 ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HY302 การจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทานดา้น 
การบนิ 

3(3-0-6) - 

HY303 การจดัการงานบรกิารคลงัสนิคา้ทางอากาศ 3(3-0-6) - 
HY304 การจดัการงานบรกิารดา้นสมัภาระ  3(3-0-6) - 
HY… วชิาเอกเลอืก (4) 3(3-0-6) - 
HY342 ภาษาองักฤษส าหรบัการออกบตัรโดยสารและ

การส ารองทีน่ัง่สายการบนิ 
3(2-2-5) - 

 วชิาเลอืกเสร ี(2)  - 
รวม 18  
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ปีท่ี 0 ภาคฤดรู้อน 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HY451 ประสบการณ์วชิาชพี 3  
รวม 3  

 
ปีท่ี 4  ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HY401 การจดัการความเสีย่งส าหรบัธุรกจิสายการบนิ 3(3-0-6) - 
HY402 การจดัการเชงิกลยุทธแ์ละนวตักรรมส าหรบั

ธุรกจิสายการบนิ 
3(3-0-6) - 

HY403 ระเบยีบวธิวีจิยัส าหรบัธุรกจิสายการบนิ 3(2-2-5) - 
HY441 ภาษาองักฤษส าหรบับุคลากรทางธุรกจิสาย

การบนิ 
3(2-2-5) - 

รวม 12  
 
ปีท่ี 4 ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HY404 สมัมนาประเดน็รว่มสมยัทางธุรกจิสายการบนิ 3(3-0-6) - 
HY… วชิาเอกเลอืก (5) 3(3-0-6) - 
HY… วชิาเอกเลอืก (6) 3(3-0-6)  

รวม 9  
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       2) ส าหรบันักศึกษา แผน ข หลกัสูตรท่ีมีสหกิจศึกษา (เรียนวิชาสหกิจศึกษา)   
ปีท่ี 1  ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HG008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) - 
HG009 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6) - 
SG004 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีมยัใหม่ 3(3-0-6) - 
BG002 ธุรกจิสมยัใหม่ 3(3-0-6) - 
HO108 อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบรกิาร 3(3-0-6) - 
HO109 การพฒันาบุคลกิภาพส าหรบับุคลากรใน

อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบรกิาร 
3(3-0-6) - 

รวม 18  
 
ปีท่ี 1 ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HG010 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) ศกึษาก่อน HG009  
หรอื คะแนน TOEIC  
250 หรอืเทยีบเท่า 

HG022 การบรหิารตนเอง 3(3-0-6) - 
SG005 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรบัชวีติประจ าวนั 3(3-0-6) - 
HO111 ธุรกจิสายการบนิ  3(3-0-6) - 
HO113 จติวทิยาการบรกิาร 3(3-0-6) - 
HO114 พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสื่อสารระหว่าง

วฒันธรรม 
3(3-0-6) - 

HY241 ภาษาองักฤษส าหรบัอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่วและการบรกิาร 

3(2-2-5) - 

รวม 21  
 
 
 



 

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการธุรกจิสายการบนิ  (หลกัสตูรใหม่ พ.ศ.2557)  22 

 

ปีท่ี 2  ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HG011 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 3  3(3-0-6) ศกึษาก่อน HG010  
หรอื คะแนน TOEIC  
350 หรอืเทยีบเท่า 

HO206 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่วและบรกิาร 

3(3-0-6) - 

HY201 การด าเนินงานและการจดัการท่าอากาศยาน 3(3-0-6) - 
HY202 การจดัการงานบรกิารผูโ้ดยสารภาคพืน้ 3(3-0-6) - 
HY… วชิาเอกเลอืก (1) 3(3-0-6)  
HY242 ภาษาองักฤษส าหรบัการปฏบิตังิานในธุรกจิ

สายการบนิ 
3(2-2-5) - 

รวม 18  
 
ปีท่ี 2 ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HG012 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 4  3(3-0-6) ศกึษาก่อน HG011 
หรอื คะแนน TOEIC 
450 หรอืเทยีบเท่า 

HY203 การจดัการงานบรกิารผูโ้ดยสารบนเครือ่งบนิ 3(3-0-6) - 
HY204 การจดัการความปลอดภยัทางการบนิ 3(3-0-6) - 
HY205 ระบบการออกบตัรโดยสารและการส ารองทีน่ัง่

ส าหรบัธุรกจิสายการบนิ 
3(3-0-6) - 

HY… วชิาเอกเลอืก (2) 3(3-0-6) - 
HY243 ภาษาองักฤษส าหรบัการบรกิารภาคพืน้ 3(2-2-5) - 

รวม 18  
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ปีท่ี 0  ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HG032 ทกัษะการด ารงชวีติในสงัคมโลก 3(3-0-6) - 
HO304 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพีส าหรบั

อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบรกิาร 
3(3-0-6) - 

HO306 การจดัการและการพฒันาทรพัยากรมนุษย์
ส าหรบัอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการ
บรกิาร 

3(3-0-6) - 

HY301 การบรหิารงานขายและการตลาดส าหรบัธุรกจิ
สายการบนิ 

3(3-0-6) - 

HY… วชิาเอกเลอืก (3) 3(3-0-6) - 
HY341 ภาษาองักฤษส าหรบัการบรกิารบนเครือ่งบนิ 3(2-2-5) - 
HG032 วชิาเลอืกเสร ี(1)  - 

รวม 21  
 
ปีท่ี 0 ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HY302 การจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทานดา้น 
การบนิ 

3(3-0-6) - 

HY303 การจดัการงานบรกิารคลงัสนิคา้ทางอากาศ 3(3-0-6) - 
HY304 การจดัการงานบรกิารดา้นสมัภาระ  3(3-0-6) - 
HY… วชิาเอกเลอืก (4) 3(3-0-6) - 
HY342 ภาษาองักฤษส าหรบัการออกบตัรโดยสารและ

การส ารองทีน่ัง่สายการบนิ 
3(2-2-5) - 

 วชิาเลอืกเสร ี(2)  - 
รวม 18  
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ปีท่ี 4  ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HY401 การจดัการความเสีย่งส าหรบัธุรกจิสายการบนิ 3(3-0-6) - 
HY402 การจดัการเชงิกลยุทธแ์ละนวตักรรมส าหรบั

ธุรกจิสายการบนิ 
3(3-0-6) - 

HY403 ระเบยีบวธิวีจิยัส าหรบัธุรกจิสายการบนิ 3(2-2-5) - 
HY404 สมัมนาประเดน็รว่มสมยัทางธุรกจิสายการบนิ 3(3-0-6) - 
HY… วชิาเอกเลอืก (5) 3(3-0-6) - 
HY441 ภาษาองักฤษส าหรบับุคลากรทางธุรกจิสาย

การบนิ 
3(2-2-5) - 

รวม 18  
 
ปีท่ี 4 ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

HY452 สหกจิศกึษา 6(0-40-20)  
รวม 6  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


