
เอกสาร 1-2 

 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร   126 หน่วยกติ 
1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป          30 หน่วยกติ 

สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  
            4 หน่วยกติ  

001-102   ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื     2((2)-0-4)  
388-100   สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์                       1((1)-0-2)  
880-101   ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์                         1((1)-0-2)  

สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นติ    5 หน่วยกติ  
950-102   ชีวติท่ีดี                                            3((3)-0-6)  
895-001   พลเมืองท่ีดี                                       2((2)-0-4)  

สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ              1 หน่วยกติ  
001-103   ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ             1((1)-0-2)  

สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทนัและรู้ดจิทิลั   4 หน่วยกติ  

กลุ่มวชิาการอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั  
820-100   รักษโ์ลก รักษเ์รา                                 2((2)-0-4)  

กลุ่มวชิาการรู้ดิจิทลั  
200-107   การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพ่ือชีวติยคุดิจิทลั   2((2)-0-4)  

สาระที ่5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตวัเลข   
                  4 หน่วยกติ  
กลุ่มวชิาการคิดเชิงระบบ  
895-011   การคิดเพื่อสร้างสุข                                  2((2)-0-4)  

กลุ่มวชิาการคิดเชิงตรรกะและตวัเลข  
895-010   การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์                2((2)-0-4)  

สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร*        4 หน่วยกติ  
890-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั     2((2)-0-4)  
890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้     2((2)-0-4)  
890-004 ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั     2((2)-0-4)  
890-005 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ     2((2)-0-4)  

 

หมายเหตุ ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ
ตามกลุ่มคะแนนสอบเขา้วชิาภาษาองักฤษจากการสอบความรู้
รวบยอดปลายช่วงชั้น (O-NET) โดยให้เป็นไปตามประกาศ 
เร่ือง เกณฑ์การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป สาระบังคบัเรียน 
สาระท่ี  6  ภาษาและการส่ือสารส าหรับนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี หลกัสูตรปกติ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยา
เขตหาดใหญ่ ท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นตน้ไป  

สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา        จ านวน 2 หน่วยกติ  
895-030  วา่ยน ้ า        1((1)-0-2) 
895-039  การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ          1((1)-0-2) 

วชิาเลือกศึกษาทัว่ไป      6 หน่วยกติ  
- บงัคบัเลือก       4 หน่วยกิต 
891-020  ภาษาจีนเบ้ืองตน้              2((2)-0-4)  
891-021  สนทนาภาษาจีนในชีวติประจ าวนั     2((2)-0-4) 
- เลือกเรียน      2 หน่วยกิต 
89x-xxx **        2((2)-0-4) 
หมายเหตุ  ** ให้เลือกเรียนจากวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 
ของวิทยาเขตหาดใหญ่ ท่ีเปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 
จ านวน 2 หน่วยกิต 

2. หมวดวชิาเฉพาะ   90 หน่วยกติ 
 2.1 กลุ่มวชิาชีพบังคบั   75 หน่วยกติ  
898-101 ปริทรรศน์ในอุตสาหกรรมการบินและการบริการ 
                   3((3)-0-6) 
898-102  จิตวทิยาและการพฒันาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรม 
  การบินและการบริการ 3((3)-0-6) 
898-111 การจดัการธุรกิจท่องเท่ียวและการบริการ 
                3((3)-0-6) 
898-211 การด าเนินการบริการและจดัน าเท่ียว 3((3)-0-6) 
898-301 การจดัการก าลงัพลทางอุตสาหกรรมการบิน    
                4((1)-6-5) 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการอตุสาหกรรมการบินและการบริการ 
ช่ือย่อปริญญาภาษาไทย  ศศ.บ. (การจัดการอตุสาหกรรมการบินและการบริการ)   

ภาษาองักฤษ  B.A. (  Aviation Industry and Hospitality Management ) 



898-302 การบริการภาคพ้ืร 1    4((1)-6-5) 
898-303 การบริการผูโ้ดยสารบนเคร่ืองบิน 1   4((1)-6-5) 
898-304 ฝึกงาน                                                 ≥200 ชัว่โมง 
898-401 การบริการภาคพ้ืน 2    4((1)-6-5) 
898-402 การบริการผูโ้ดยสารบนเคร่ืองบิน 2    4((1)-6-5) 
898-251 ชุดวชิามนุษยปั์จจยัทางดา้นการบิน  7((4)-6-11) 
898-252 ชุดวชิานิรภยัทางการบิน  6((6)-0-12) 
898-351 ชุดวชิาการจดับริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
              ส าหรับครัวการบิน                               8((2)-12-10) 
898-352 ชุดวชิาการจดัการคลงัสินคา้และวตัถุอนัตราย 
     6((6)-0-12) 
898-451 ชุดวชิาการออกบตัรโดยสารทางเคร่ืองบิน 
       4((1)-6-5) 
898-452 ชุดวชิาความปลอดภยัและภาวะฉุกเฉินดา้นการบิน 
                                  12((3)-18-15) 
 
2.2 กลุ่มวชิาชีพบังคบัภาษาต่าประเทศ              12 หน่วยกติ 
2.2.1 วชิาชีพบงัคบัภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 

                 6 หน่วยกติ 
898-221 ภาษาองักฤษเพื่อการจดัการคลงัสินคา้ 
               และครัวการบิน              2((2)-0-4) 
898-222 ภาษาองักฤษเพ่ือการส ารองท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน  
              และการออกบตัรโดยสาร   2((2)-0-4) 
898-321 ภาษาองักฤษเพ่ือการบริการภาคพ้ืนและ 
               บนเคร่ืองบิน     2((2)-0-4) 

2.2.2 วชิาชีพบงัคบัภาษาต่างประเทศ (ภาษาจนี)  
6 หน่วยกติ 

898-231 สนทนาภาษาจีนส าหรับการใหบ้ริการภาคพ้ืน 
   3((3)-0-6) 

898-232 สนทนาภาษาจีนส าหรับการใหบ้ริการผูโ้ดยสาร 
              บนเคร่ืองบิน    3((3)-0-6) 

2.2.3 กลุ่มวชิาเลือกเสรี (อตุสาหกรรมการบินและการบริการ)  
   3  หน่วยกติ 

(เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปน้ีจ านวน ไม่น้อยกว่า 3  
ห น่วย กิต  ทั้ ง น้ี  ต้อ ง ได้ รั บคว าม เ ห็นชอบจ ากคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ) 
898-341 การวจิยัส าหรับอตุสาหกรรมการบินและการบริการ

    3((3)-0-6) 

898-342 การจดัการธุรกิจนนัทนาการในอุตสาหกรรมการบิน
    3((3)-0-6) 

898-343 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ    3((3)-0-6) 
898-344 การจดัการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ   3((3)-0-6) 
898-345 การจดัการท่องเท่ียวเชิงอาหาร   3((3)-0-6) 
898-346 การจดัการธุรกิจท่องเท่ียวทางทะเล   3((3)-0-6) 
898-347 การจดัการตลาดการบิน    3((3)-0-6) 
898-348 ความหลากหลายทางวฒันธรรมในบริบทของ 
               อุตสาหกรรมการบิน    3((3)-0-6) 
 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี    6 หน่วยกติ 

    นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ท่ีสนใจ 
ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยั สงขลานครินทร์ หรือมหาวทิยาลยั
อ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยไดรั้บควาเห็นชอบ
จากกรรมการบริหารหลกัสูตร



  

แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 

กลุ่มวชิาศึกษาทัว่ไป 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื         2((2)-0-4) 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์                       1((1)-0-2) 
880-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์                       1((1)-0-2) 
950-102 ชีวติท่ีดี                                                      3((3)-0-6) 
820-100 รักษโ์ลกรักษเ์รา                                      2((2)-0-4) 
895-001 พลเมืองท่ีดี                                      2((2)-0-4) 
895-030 วา่ยน ้ า                                                     1((1)-0-2) 
890-xxx ภาษาองักฤษ (หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มสาระท่ี 6)
                                                                    2((2)-0-4) 
891-020 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ (หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป วชิาเลือก 1)
                                                                    2((2)-0-4) 
กลุ่มวชิาชีพบงัคบั 
898-101 ปริทรรศน์ในอุตสาหกรรมการบินและการบริการ*
                                                                   3((3)-0-6) 
                                                     รวม  19  หน่วยกติ 
หมายเหตุ :*จัดการเรียนการสอนร่วมกับบริษัท ไทยไฟลท์เทรน
น่ิง จ ากัด (บริษัทในก ากับของ บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน))  ท่ีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ภาคการศึกษาที ่2 
กลุ่มวชิาศึกษาทัว่ไป 
200-107 การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพ่ือชีวติยคุดิจิทลั 2((2)-0-4) 
895-010 การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์ 2((2)-0-4) 
895-011 การคิดเพื่อสร้างสุข 2((2)-0-4) 
895-039 การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 1((1)-0-2) 
890-xxx ภาษาองักฤษ (หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มสาระท่ี 6)
                                                                                    2((2)-0-4) 
891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวติประจ าวนั  
               (หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป วชิาเลือก 2) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx วชิาเลือก 3 (หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป อ่ืน ๆ) 2((2)-0-4) 
 
กลุ่มวชิาชีพบงัคบั 
898-102 จิตวทิยาและการพฒันาบุคคลิกภาพในอุตสาหกรรม 
               การบินและการบริการ 3((3)-0-6) 
898-111 การจดัการธุรกิจท่องเท่ียวและการบริการ 3((3)-0-6) 
                                                                           รวม  19  หน่วยกติ 

ปีที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 
กลุ่มวชิาศึกษาทัว่ไป 
001-103ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2) 

กลุ่มวชิาบังคบัภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ – ภาษาจนี) 
898-221 ภาษาองักฤษเพื่อการจดัการคลงัสินคา้และครัวการบิน
                                                                                2((2)-0-4) 
898-231 สนทนาภาษาจีนส าหรับการใหบ้ริการภาคพ้ืน                 
                                                                                     3((3)-0-6) 

กลุ่มวชิาเลือกเสรี 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 1                                           2-3 หน่วยกิต 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 2                                           2-3 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 
กลุ่มวชิาชีพบงัคบั 
898-211 การด าเนินงานบริการและจดัน าเท่ียว 3((3)-0-6) 

กลุ่มวชิาบังคบัภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ – ภาษาจนี) 
898-222 ภาษาองักฤษเพ่ือการส ารองท่ีนัง่บนเคร่ืองบินและ 
               การออกบตัรโดยสาร 2((2)-0-4) 
898-232 สนทนาภาษาจีนส าหรับการใหบ้ริการผูโ้ดยสาร 
               บนเคร่ืองบิน 3((3)-0-6) 

กลุ่มวชิาเลือกเสรี 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3                                               2-3 หน่วยกิต 
 



  

กลุ่มชุดวชิา (Module) 
898-251 ชุดวชิามนุษยปั์จจยัทางดา้นการบิน*            7((4)-6-11) 
                                                                  รวม  17-19  หน่วยกติ 
 

กลุ่มชุดวชิา (Module) 
898-252 ชุดวชิานิรภยัทางการบิน*                                6((6)-0-12) 
                                                                      รวม  16-17  หน่วยกติ 

หมายเหตุ :*จัดการเรียนการสอนร่วมกับบริษทั ไทยไฟลท์เทรนน่ิง จ ากัด (บริษัทในก ากับของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
                     ท่ีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 
ปีที ่3 

ภาคการศึกษาที ่1 
กลุ่มวชิาชีพบงัคบั 
898-301 การจดัการก าลงัพลทางอุตสาหกรรมการบิน*4((1)-6-5) 

กลุ่มวชิาบังคบัภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ – ภาษาจนี) 
898-321 ภาษาองักฤษเพ่ือการบริการภาคพ้ืนและบนเคร่ืองบิน
                                                                                 2((2)-0-4) 
กลุ่มวชิาชีพเลือก 
898-34x วชิาชีพเลือก (อุตสาหกรรมการบินและการบริการ)
                                                                                 3((3)-0-6) 
กลุ่มชุดวชิา (Module) 
898-351 ชุดวชิาการจดับริการอาหารและเคร่ืองด่ืมส าหรับ 
               ครัวการบิน*                                               8((2)-12-10) 
                                                                        รวม  17  หน่วยกติ 
หมายเหตุ :*จดัการเรียนการสอนร่วมกบับริษทั ไทยไฟลทเ์ทรน
น่ิง จ ากัด (บริษัทในก ากับของ บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) ท่ีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วทิยาเขตหาดใหญ่ 

ภาคการศึกษาที ่2 
กลุ่มวชิาชีพบงัคบั 
898-302 การบริการภาคพ้ืน 1* 4((1)-6-5) 
898-303 การบริการผูโ้ดยสารบนเคร่ืองบิน 1* 4((1)-6-5) 

กลุ่มชุดวชิา (Module) 
898-352 ชุดวชิาการจดัการคลงัสินคา้และวตัถุอนัตราย* 
                                                                                       6((6)-0-12) 
                                                                           รวม  14  หน่วยกติ 

หมายเหตุ : *จัดการเรียนการสอนท่ีบริษทั ไทยไฟลท์เทรนน่ิง 
จ ากดั (บริษทัในก ากบัของ บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)) 
และสถานปฏิบติัการตามท่ีบริษทัก าหนด 

ภาคฤดูร้อน 
898-304  ฝึกงาน                                             ≥200 ชัว่โมง 

 

ปีที ่4 

ภาคการศึกษาที ่1 
กลุ่มวชิาชีพบงัคบั 
898-401 การบริการภาคพ้ืน 2*                                     4((1)-6-5) 
898-402 การบริการผูโ้ดยสารบนเคร่ืองบิน 2*             4((1)-6-5) 

กลุ่มชุดวชิา (Module) 
898-451 ชุดวชิาการออกบตัรโดยสารทางเคร่ืองบิน*   4((1)-6-5) 
                                                                        รวม  12  หน่วยกติ 

ภาคการศึกษาที ่2 
กลุ่มชุดวชิา (Module) 
898-452 ชุดวชิาความปลอดภยัและภาวะฉุกเฉินดา้นการบิน*
                                                                              12((3)-18-15) 
                                                                           รวม  12  หน่วยกติ 

หมายเหตุ : *จดัการเรียนการสอนท่ีบริษทั ไทยไฟลทเ์ทรนน่ิง จ ากดั (บริษทัในก ากบัของ บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)) 
                     และสถานปฏิบติัการตามท่ีบริษทัก าหนด 


