
ตารางโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) รหัส 58 สาขาวิชาธุรกิจการบิน 132 หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) 
หมวดวิชาเฉพาะ (90 / 93 หน่วยกิต) หมวดวิชาฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 6/3 หนว่ยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกติ 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ (24 หน่วยกิต) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ (27 หน่วยกิต) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (21 หน่วยกิต) 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
บังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกติ 
GE133 การพัฒนาคณุภาพชีวิตแบบองค์รวม 
 เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
GE122 ปรัชญากับชีวิต 
GE123 ไทยศึกษา 
GE131 อารยธรรมโลก 
GE134 การคิดเชิงวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
บังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกติ 
BA102  การวิเคราะห์และการท าแผนธุรกิจ 
 เลือก 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต 
GE135 มนุษย์กับสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 
GE136 จิตวิทยาเชิงบวกเพือ่คุณภาพชวีิต 
GE138 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมอืง 
GE140 ประชาคมอาเซียน 
GE147 จิตสาธารณะเพื่อชุมชน 
PA101 คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
LW103 กฎหมายในชวีิตประจ าวนั 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
บังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกติ 
MA109 คณิตศาสตร์และสถิต ิ
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
SC103 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพือ่คุณภาพชีวิตและสังคม 
SC104 สุขภาพเพือ่ชีวิต 
กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต 
LH001 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 
LH101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 1 
LH102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 2 
TH104 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 
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AV201 อุตสาหกรรมการบิน          
AV202 จิตวทิยาการบริการเพือ่ธุรกิจการบิน 
AV203 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับธุรกิจการบิน 
AV204 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รในธรุกจิการบิน 
AV205 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองคก์รการบิน      
AV206 อาหารและเครื่องดื่มส าหรับธรุกจิการบิน 
TO201 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
TO202 วิวัฒนาการของสังคมไทย    

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

AV301 โภชนาการและบรกิารครัวการบิน 
AV302 การด าเนนิงานบริการบนเครือ่งบิน 
AV303 การบริการผู้โดยสารภาคพ้ืน 
AV304 การด าเนนิงานออกบัตรผู้โดยสาร 
          เครื่องบินและการส ารองทีน่ั่ง 
AV305 การด าเนนิงานบริการคลังสินค้าทางอากาศ 
AV306 การตลาดในธรุกจิการบิน 
AV307 ความปลอดภัยและนริภัยทางการบิน 
AV308 การวิจัยธุรกิจการบิน 
AV309 กฎหมายและข้อก าหนดด้านธุรกิจการบิน 

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

LH309 ภาษาอังกฤษส าหรับงาน บรกิาร 
          อาหารและเครื่องดืม่ 
LH313 การสนทนาภาษาอังกฤษส าหรับ 
          งานบริการ 
LH351 ภาษาอังกฤษเพื่องานบรกิาร 
LH361 ภาษาอังกฤษเพื่อการบิน 
LH362 ภาษาอังกฤษส าหรับงานบรกิาร  
          ผู้โดยสารภาคพื้น 
LH363 ภาษาอังกฤษส าหรับงานบรกิาร 
          บนเครือ่งบิน 
LH364 ภาษาอังกฤษส าหรับงานบรกิาร 
          คลังสินค้าทางอากาศ 

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

หมวดวิชาฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 6 / 3 หน่วยกิต 

AV410 สหกิจศกึษาทางธุรกิจการบิน             (6)     หรือ     AV402 ฝึกงานทางธรุกิจการบิน                   (3) 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 18/21 หน่วยกิต 

นักศกึษาทีเ่ลือกเรียน AV410 สหกิจศกึษาทางธุรกิจการบิน (6 หน่วยกิต) ให้เลือกเรียน 6 รายวิชา           
นักศกึษาทีเ่ลือกเรียน AV402 ฝึกงานทางธรุกิจการบิน       (3 หน่วยกิต) ให้เลือกเรียน 7 รายวิชา  
AV331 โลจิสตกิส์และโซ่อุปทานส าหรับอุตสาหกรรมการบิน   (3) 
AV332 การสือ่สารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อธรุกิจการบิน          (3) 
AV333 การจัดการบรกิารและนวัตกรรมในธุรกจิการบิน        (3) 
AV334 การจัดการวกิฤตในธุรกิจการบิน                           (3) 
AV335 การด าเนนิการท่าอากาศยาน                              (3) 
AV336 พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจการบิน                        (3) 
AV337 สัมมนาธุรกิจการบิน                                         (3) 
AV338 ภูมิศาสตรก์ารขนส่ง                                         (3) 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และคณะอนุมตัิให้เป็นวิชาเลือกเสรีได ้



แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ รหัส 58 สาขาวิชาธุรกิจการบิน 132 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาธุรกจิการบิน ปีการศึกษา 2558 

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

AV201 อุตสาหกรรมการบิน 3 AV202 จิตวิทยาการบริการเพื่อธุรกิจการบิน 3 
GE131  สังคมและเศรษฐกิจไทยยคุประเทศไทย 4.0 3 AV203  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับธุรกจิการบิน 3 

GE135 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3 GE133 การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม 3 

LH001  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 LH1011  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 

LW103 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน - MA103  คณิตศาสตร์และสถติิในชีวิตประจ าวัน 3 

SC104  สุขภาพเพื่อชีวิต 3 TO201  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3 

TH103 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย 3    

 

ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาธุรกจิการบิน ปีการศึกษา 2559 

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

AV204  ความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รในธุรกิจการบิน 3 AV206  อาหารและเครื่องดื่มส าหรับธุรกจิการบิน 3 
AV205  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรการบิน 3 AV301  โภชนาการและบริการครัวการบิน 3 

AV306  การตลาดในธุรกิจการบิน 3 AV303  การบริการผู้โดยสารภาคพื้น 3 

LH1022  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3 AV305  การด าเนินงานบริการคลังสินค้าทางอากาศ 3 

LH361  ภาษาอังกฤษเพื่อการบิน 3 LH309  ภาษาอังกฤษส าหรับงาน บริการอาหารและเครื่องดื่ม 3 

TO202  วิวัฒนาการของสังคมไทย    3  วิชาเลือกเสรี #1 3 

                                                           
1 นักศึกษาต้องได้ผลการเรียน “S” จากรายวิชา LH001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนวิชา LH101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ได้ 
2 นักศึกษาต้องได้ผลการเรียนไม่ต่ ากว่า “D” จากรายวิชา LH101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 จึงจะสามารถลงทะเบยีนเรียนวิชา LH102 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 2 ได ้



แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ รหัส 58 สาขาวิชาธุรกิจการบิน 132 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาธุรกจิการบิน ปีการศึกษา 2560 

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

BA102 การวิเคราะห์และการท าแผนธุรกจิ 3 AV308  การวิจัยธุรกิจการบิน 3 
AV302  การด าเนินงานบริการบนเครื่องบนิ 3 LH363  ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการบนเครื่องบิน 3 

AV304  การด าเนินงานออกบัตรผูโ้ดยสารเครื่องบินและการส ารองที่น่ัง 3 LH364  ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการคลังสินค้าทางอากาศ 3 

AV309  กฎหมายและข้อก าหนดด้านธุรกจิการบิน 3 AV331 โลจสิติกส์และโซ่อุปทาน วิชาเฉพาะเลือก #1 3 

LH313  การสนทนาภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการ 3 AV332 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม วิชาเฉพาะเลือก #2 3 

LH362  ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการ ผูโ้ดยสารภาคพื้น 3  วิชาเลือกเสร ี#2 3 

 

ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาธุรกิจการบิน ปีการศึกษา 2561 

ภาคเรียนที่ 1 (18 / 21 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (6 / 3 หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

AV307 ความปลอดภัยและนิรภัยการบิน 3 AV410 สหกิจศึกษาทางธุรกิจการบิน 6 
LH351 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ 3  หรือ  

AV333 การจัดการบริการและนวัตกรรม วิชาเฉพาะเลือก #3 3 AV402 ฝึกงานทางธุรกิจการบิน 3 

AV335 การด าเนินงานท่าอากาศยาน วิชาเฉพาะเลือก #4 3    

AV337 สัมมนาธรุกิจการบิน วิชาเฉพาะเลอืก #5 3    

AV338 ภูมิศาสตร์การขนส่ง วิชาเฉพาะเลอืก #6 3    

AV336 
พฤติกรรมผู้บรโิภคในธุรกิจการบนิ วิชาเฉพาะเลือก #7  
(ส าหรับผู้ที่เลือกวิชา AV402 ฝึกงานทางธุรกิจการบิน หรือ 
ผู้ที่ไมล่ง AV335) 

3   
 

 



 

 

ค่าใช้จ่ายภาคปฏิบัติ 

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในรายวิชา สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
ภาคการศึกษาที่ 1 
รายวิชา วัตถุประสงค์ จ านวนเงิน (บาท) 
AV000 ปฏิบัติการวิชาชีพเสริมหลักสูตร ค่าเครื่องแบบวิทยาลัย 3,700 
AV201 อุตสาหกรรมการบิน โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 

โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC 
600 
100 

รวม 4,400 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
รายวิชา วัตถุประสงค์ จ านวนเงิน (บาท) 
AV202 จิตวิทยาการบริการเพ่ือธุรกิจการบิน โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC 700 
AV203 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับธุรกิจการบิน ค่าห้องปฏิบัติการ 1,200 

รวม 1,900 
  
 
 
 
 



 
 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
ภาคการศึกษาที่ 1 
รายวิชา วัตถุประสงค์ จ านวนเงิน (บาท) 
LH361 ภาษาอังกฤษเพ่ือการบิน โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC 700 

รวม 700 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
รายวิชา วัตถุประสงค์ จ านวนเงิน (บาท) 
AV206 อาหารและเครื่องดื่มส าหรับธุรกิจการบิน โครงการทัศนศึกษาและฝึกปฏิบัติ 2,500 
AV301 โภชนาการและบริการครัวการบิน โครงการทัศนศึกษาและฝึกปฏิบัติ 2,000 
AV305 การด าเนินงานบริการคลังสินค้าทางอากาศ โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC 700 

รวม 5,200 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
ภาคการศึกษาที่ 1 
รายวิชา วัตถุประสงค์ จ านวนเงิน (บาท) 
AV302 การด าเนินงานบริการบนเครื่องบิน - ห้องปฏิบัติการ 2,500 
AV304 การด าเนินงานออกบัตรผู้โดยสารเครื่องบินและการส ารอง
ที่นั่ง 

- ห้องปฏิบัติการ 1,200 

LH362 ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการผู้โดยสารภาคพ้ืน โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC 700 
รวม 4,400 

 
 



 
ภาคการศึกษาที่ 2 
รายวิชา วัตถุประสงค์ จ านวนเงิน (บาท) 
LH364 ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการคลังสินค้าทางอากาศ โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC 800 

รวม 800 
 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
ภาคการศึกษาที่ 1 
รายวิชา วัตถุประสงค์ จ านวนเงิน (บาท) 
LH351 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการ โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC 800 

รวม 800 
 
รายวิชาเฉพาะเลือก สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ช าระเม่ือลงเรียนรายวิชาเท่านั้น) 
 
รายวิชา วัตถุประสงค์ จ านวนเงิน (บาท) 
AV335 การด าเนินการท่าอากาศยาน   โครงการทัศนศึกษา 9,000 
AL337 สัมมนาธุรกิจการบิน                                          ค่าจัดสัมมนา 700 

 


