ตารางโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) รหัส 58 สาขาวิชาธุรกิจการบิน 132 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
บังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE133 การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE122 ปรัชญากับชีวิต
GE123 ไทยศึกษา
GE131 อารยธรรมโลก
GE134 การคิดเชิงวิจารณญาณและสร้างสรรค์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
บังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
BA102 การวิเคราะห์และการทาแผนธุรกิจ
เลือก 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
GE135 มนุษย์กับสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
GE136 จิตวิทยาเชิงบวกเพือ่ คุณภาพชีวิต
GE138 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
GE140 ประชาคมอาเซียน
GE147 จิตสาธารณะเพื่อชุมชน
PA101 คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
LW103 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
บังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
MA109 คณิตศาสตร์และสถิติ
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
SC103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ คุณภาพชีวิตและสังคม
SC104 สุขภาพเพือ่ ชีวิต
กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
LH001 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
LH101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 1
LH102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 2
TH104 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

(3)
(3)
(3)
(3)
(-)
(3)
(3)
(3)

หมวดวิชาเฉพาะ (90 / 93 หน่วยกิต) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6/3 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (24 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ (27 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (21 หน่วยกิต)
AV201 อุตสาหกรรมการบิน
(3) AV301 โภชนาการและบริการครัวการบิน
(3) LH309 ภาษาอังกฤษสาหรับงาน บริการ (3)
AV202 จิตวิทยาการบริการเพือ่ ธุรกิจการบิน
(3) AV302 การดาเนินงานบริการบนเครือ่ งบิน
(3)
อาหารและเครื่องดืม่
AV203 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับธุรกิจการบิน
(3) AV303 การบริการผู้โดยสารภาคพื้น
(3) LH313 การสนทนาภาษาอังกฤษสาหรับ (3)
AV204 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในธุรกิจการบิน (3) AV304 การดาเนินงานออกบัตรผู้โดยสาร
(3)
งานบริการ
AV205 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรการบิน
(3)
เครื่องบินและการสารองทีน่ ั่ง
LH351 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
(3)
AV206 อาหารและเครื่องดื่มสาหรับธุรกิจการบิน
(3) AV305 การดาเนินงานบริการคลังสินค้าทางอากาศ (3) LH361 ภาษาอังกฤษเพื่อการบิน
(3)
TO201 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(3) AV306 การตลาดในธุรกิจการบิน
(3) LH362 ภาษาอังกฤษสาหรับงานบริการ (3)
TO202 วิวัฒนาการของสังคมไทย
(3) AV307 ความปลอดภัยและนิรภัยทางการบิน
(3)
ผู้โดยสารภาคพื้น
AV308 การวิจัยธุรกิจการบิน
(3) LH363 ภาษาอังกฤษสาหรับงานบริการ (3)
AV309 กฎหมายและข้อกาหนดด้านธุรกิจการบิน
(3)
บนเครือ่ งบิน
LH364 ภาษาอังกฤษสาหรับงานบริการ (3)
คลังสินค้าทางอากาศ
หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 / 3 หน่วยกิต
AV410 สหกิจศึกษาทางธุรกิจการบิน

(6)

หรือ

AV402 ฝึกงานทางธุรกิจการบิน

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 18/21 หน่วยกิต
นักศึกษาทีเ่ ลือกเรียน AV410 สหกิจศึกษาทางธุรกิจการบิน (6 หน่วยกิต) ให้เลือกเรียน 6 รายวิชา
นักศึกษาทีเ่ ลือกเรียน AV402 ฝึกงานทางธุรกิจการบิน
(3 หน่วยกิต) ให้เลือกเรียน 7 รายวิชา
AV331 โลจิสติกส์และโซ่อุปทานสาหรับอุตสาหกรรมการบิน (3)
AV332 การสือ่ สารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อธุรกิจการบิน
(3)
AV333 การจัดการบริการและนวัตกรรมในธุรกิจการบิน
(3)
AV334 การจัดการวิกฤตในธุรกิจการบิน
(3)
AV335 การดาเนินการท่าอากาศยาน
(3)
AV336 พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจการบิน
(3)
AV337 สัมมนาธุรกิจการบิน
(3)
AV338 ภูมิศาสตร์การขนส่ง
(3)
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และคณะอนุมตั ิให้เป็นวิชาเลือกเสรีได้

(3)

แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต รหัส 58 สาขาวิชาธุรกิจการบิน 132 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาธุรกิจการบิน ปีการศึกษา 2558
ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
AV201 อุตสาหกรรมการบิน
GE131 สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย 4.0
GE135 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
LH001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
LW103 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
SC104 สุขภาพเพื่อชีวิต
TH103 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3

ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
AV202 จิตวิทยาการบริการเพื่อธุรกิจการบิน
AV203 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับธุรกิจการบิน
GE133 การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม
LH1011 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
MA103 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
TO201 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3

ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาธุรกิจการบิน ปีการศึกษา 2559
ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
AV204 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในธุรกิจการบิน
AV205 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรการบิน
AV306 การตลาดในธุรกิจการบิน
LH1022 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
LH361 ภาษาอังกฤษเพื่อการบิน
TO202 วิวัฒนาการของสังคมไทย

1
2

ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)
หน่วยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3
AV206 อาหารและเครื่องดื่มสาหรับธุรกิจการบิน
3
AV301 โภชนาการและบริการครัวการบิน
3
AV303 การบริการผู้โดยสารภาคพื้น
3
AV305 การดาเนินงานบริการคลังสินค้าทางอากาศ
3
LH309 ภาษาอังกฤษสาหรับงาน บริการอาหารและเครื่องดื่ม
3
วิชาเลือกเสรี #1

นักศึกษาต้องได้ผลการเรียน “S” จากรายวิชา LH001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนวิชา LH101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ได้
นักศึกษาต้องได้ผลการเรียนไม่ต่ากว่า “D” จากรายวิชา LH101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนวิชา LH102 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 2 ได้

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3

แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต รหัส 58 สาขาวิชาธุรกิจการบิน 132 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาธุรกิจการบิน ปีการศึกษา 2560
ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต รหัสวิชา
BA102 การวิเคราะห์และการทาแผนธุรกิจ
3
AV308
AV302 การดาเนินงานบริการบนเครื่องบิน
3
LH363
AV304 การดาเนินงานออกบัตรผูโ้ ดยสารเครื่องบินและการสารองที่นั่ง
3
LH364
AV309 กฎหมายและข้อกาหนดด้านธุรกิจการบิน
3
AV331
LH313 การสนทนาภาษาอังกฤษสาหรับงานบริการ
3
AV332
LH362 ภาษาอังกฤษสาหรับงานบริการ ผูโ้ ดยสารภาคพื้น
3

ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)
ชื่อวิชา
การวิจัยธุรกิจการบิน
ภาษาอังกฤษสาหรับงานบริการบนเครื่องบิน
ภาษาอังกฤษสาหรับงานบริการคลังสินค้าทางอากาศ
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิชาเฉพาะเลือก #1
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม วิชาเฉพาะเลือก #2
วิชาเลือกเสรี #2

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3

ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาธุรกิจการบิน ปีการศึกษา 2561
ภาคเรียนที่ 1 (18 / 21 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
AV307 ความปลอดภัยและนิรภัยการบิน
LH351 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
AV333 การจัดการบริการและนวัตกรรม วิชาเฉพาะเลือก #3
AV335 การดาเนินงานท่าอากาศยาน วิชาเฉพาะเลือก #4
AV337 สัมมนาธุรกิจการบิน วิชาเฉพาะเลือก #5
AV338 ภูมิศาสตร์การขนส่ง วิชาเฉพาะเลือก #6
พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจการบิน วิชาเฉพาะเลือก #7
AV336 (สาหรับผู้ที่เลือกวิชา AV402 ฝึกงานทางธุรกิจการบิน หรือ
ผู้ที่ไม่ลง AV335)

ภาคเรียนที่ 2 (6 / 3 หน่วยกิต)
หน่วยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3
AV410 สหกิจศึกษาทางธุรกิจการบิน
3
หรือ
3
AV402 ฝึกงานทางธุรกิจการบิน
3
3
3
3

หน่วยกิต
6
3

ค่าใช้จ่ายภาคปฏิบัติ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในรายวิชา สาขาวิชาธุรกิจการบิน
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชา
AV000 ปฏิบัติการวิชาชีพเสริมหลักสูตร
AV201 อุตสาหกรรมการบิน

ภาคการศึกษาที่ 2
รายวิชา
AV202 จิตวิทยาการบริการเพื่อธุรกิจการบิน
AV203 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับธุรกิจการบิน

วัตถุประสงค์
ค่าเครื่องแบบวิทยาลัย
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC

จานวนเงิน (บาท)
3,700
600
100
รวม 4,400

วัตถุประสงค์
โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC
ค่าห้องปฏิบัติการ

จานวนเงิน (บาท)
700
1,200
รวม 1,900

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชา
LH361 ภาษาอังกฤษเพื่อการบิน

วัตถุประสงค์
โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC

จานวนเงิน (บาท)
700
รวม 700

ภาคการศึกษาที่ 2
รายวิชา
AV206 อาหารและเครื่องดื่มสาหรับธุรกิจการบิน
AV301 โภชนาการและบริการครัวการบิน
AV305 การดาเนินงานบริการคลังสินค้าทางอากาศ

วัตถุประสงค์
โครงการทัศนศึกษาและฝึกปฏิบัติ
โครงการทัศนศึกษาและฝึกปฏิบัติ
โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC

จานวนเงิน (บาท)
2,500
2,000
700
รวม 5,200

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชา
AV302 การดาเนินงานบริการบนเครื่องบิน
AV304 การดาเนินงานออกบัตรผู้โดยสารเครื่องบินและการสารอง
ที่นั่ง
LH362 ภาษาอังกฤษสาหรับงานบริการผู้โดยสารภาคพื้น

วัตถุประสงค์
- ห้องปฏิบัติการ
- ห้องปฏิบัติการ
โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC

จานวนเงิน (บาท)
2,500
1,200
700
รวม 4,400

ภาคการศึกษาที่ 2
รายวิชา
LH364 ภาษาอังกฤษสาหรับงานบริการคลังสินค้าทางอากาศ

วัตถุประสงค์
โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC

จานวนเงิน (บาท)
800
รวม 800

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชา
LH351 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ

วัตถุประสงค์
โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC

จานวนเงิน (บาท)
800
รวม 800

รายวิชาเฉพาะเลือก สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ชาระเมื่อลงเรียนรายวิชาเท่านั้น)
รายวิชา
AV335 การดาเนินการท่าอากาศยาน
AL337 สัมมนาธุรกิจการบิน

วัตถุประสงค์
โครงการทัศนศึกษา
ค่าจัดสัมมนา

จานวนเงิน (บาท)
9,000
700

