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                   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการอตุสาหกรรมการบินและการบริการ 
 

ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
ภาษาไทย     ช่ือเตม็ :      ศิลปศาสตรบณัฑิต (การจดัการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ) 
                      ช่ือยอ่ :       ศศ.บ. (การจดัการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ) 
ภาษาองักฤษ     ช่ือเตม็ :   Bachelor of Arts (Aviation Industry and Hospitality Management) 
                           ช่ือยอ่ :   B.A. (Aviation Industry and Hospitality Management) 
 
ปรัชญาของหลกัสูตร 
 
  มุ่งผลิตบณัฑิตท่ีบูรณาการความรู้กบัการท างานในสถานการณ์จริงดา้นอุตสาหกรรมการบินและการบริการให้สามารถ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางทฤษฎีดา้นอุตสาหกรรมการบินและการบริการพร้อมน าไปใชป้ฏิบติังานจริงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทนัต่อ
การเปล่ียนแปลงของสงัคมโลกบนพ้ืนฐานของบณัฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตบริการอยา่งมืออาชีพระดบัสากล 
 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
 
PLO1  ปฏิบติัการใหบ้ริการในอุตสาหกรรมการบินและการบริการไดถู้กตอ้งตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณ รวมทั้ง

เช่ือมโยงระบบการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการบิน 
PLO2 ใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษ ในการปฏิบติังานดา้นอุตสาหกรรมการบินและการบริการไดเ้หมาะสมตาม

สถานการณ์ 
PLO3 ใชภ้าษาจีนในการส่ือสารและปฏิบติังานดา้นอุตสาหกรรมการบินและการบริการเบ้ืองตน้ 
PLO4 แสดงออกถึงคุณลกัษณะท่ีพร้อมส าหรับปฏิบติังานดา้นอุตสาหกรรมการบินและ การบริการ 
PLO5 ปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นบนพ้ืนฐานของการเป็นผูน้ าและผูต้าม ทั้งในสงัคมพหุวฒันธรรมและบริบทสากลได ้
PLO6 สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการบินและการบริการไดเ้ป็นอยา่งดี ทนัต่อการ

เปล่ียนแปลง 
 
 
 
 
 





เอกสาร 2.2 

โครงสร้างหลกัสูตร 
 
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 ให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาองักฤษตามกลุ่มคะแนนสอบเขา้วิชาภาษาองักฤษจากการสอบความรู้รวบยอด
ปลายช่วงชั้น (O-NET) โดยให้เป็นไปตามประกาศ เร่ือง เกณฑ์การเรียนรายวิชาศึกษาทัว่ไป สาระบงัคบัเรียน สาระท่ี 6 ภาษาและ
การส่ือสารส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรปกติ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปี
การศึกษา 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   **  ให้ เ ลือกเ รียนจากวิชา เ ลือกหมวดศึกษาทั่วไป  อ่ืนๆ ของวิทยา เขตหาดใหญ่  ท่ี เ ปิดสอนโดยคณะ 
ศิลปศาสตร์ จ านวน 2 หน่วยกิต 

2. หมวดวชิาเฉพาะ     90 หน่วยกติ 
 2.1 กลุ่มวชิาชีพบังคบั     75 หน่วยกติ  
898-101 ปริทรรศน์ในอุตสาหกรรมการบินและการบริการ  3((3)-0-6) 
898-102  จิตวทิยาและการพฒันาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมการบินและการบริการ  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) 
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 ชุดวชิาการจดับริการอาหารและเคร่ืองด่ืมส 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 ภาษาองักฤษเพื่อการจดัการคลงัสินคา้และครัวการบิน               2((2)-0-4) 
898-222 ภาษาองักฤษเพ่ือการส ารองท่ีนัง่บนเคร่ืองบินและการออกบตัรโดยสาร    2((2)-0-4) 
898-321 ภาษาองักฤษเพ่ือการบริการภาคพ้ืนและบนเคร่ืองบิน      2((2)-0-4) 

2.2.2 วชิาชีพบงัคบัภาษาต่างประเทศ (ภาษาจนี)       6 หน่วยกติ 
898-231 สนทนาภาษาจีนส าหรับการใหบ้ริการภาคพ้ืน      3((3)-0-6) 



898-232 สนทนาภาษาจีนส าหรับการใหบ้ริการผูโ้ดยสารบนเคร่ืองบิน    3((3)-0-6) 

2.2.3 กลุ่มวชิาเลือกเสรี (อตุสาหกรรมการบินและการบริการ)       3  หน่วยกติ 
(เลือกเรียนจากรายวชิาดงัต่อไปน้ีจ านวน ไม่นอ้ยกวา่ 3  
หน่วยกิต ทั้งน้ี ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ) 
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 ความหลากหลายทางวฒันธรรมในบริบทของอุตสาหกรรมการบิน      3((3)-0-6) 
 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี               6 หน่วยกติ 
  นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ท่ีสนใจท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยั สงขลานครินทร์ หรือมหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ 
 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยไดรั้บควาเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลกัสูตร



  

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 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วธีิการสอน และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมินผล 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

PLO1 ปฏิบัติการให้บริการในอุตสาหกรรมการบินและการบริการได้

ถูกต้องตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณ รวมทั้งเช่ือมโยงระบบการ

ท างานทีเ่กีย่วข้องกบัอุตสาหกรรมการบิน 

1.1 ปฏิบติัการใหบ้ริการผูโ้ดยสารภาคพ้ืนและบนเคร่ืองบินไดถู้กตอ้งตาม

ขั้นตอน 

1.2 สามารถอธิบายภาพรวมของกระบวนท างานในอุตสาหกรรมการ

บินและการบริการไดต้ามมาตรฐาน 

1.3 สามารถเช่ือมโยงระบบการท างานท่ีเก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรม

การบินได ้

1.4 แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมี

ประสิทธิภาพตามมาตรฐานดา้นอุตสาหกรรมการบินและการ

บริการ 

1.5 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นอุตสาหกรรมการบินและการบริการไป

ประกอบอาชีพและสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

1.6 แสดงออกถึงจิตบริการ และทศันคติท่ีดีในการท างานดา้น

อุตสาหกรรมการบินและการบริการ 

1.7 วเิคราะห์หลกัการทรงงานของรัชกาลท่ี 9 และน าไปใชใ้นงาน

ดา้นอุตสาหกรรมการบินและการบริการ 

1. เนน้การเรียนการสอนรูปแบบ WIL บูรณาการความรู้จาก

ชั้นเรียนกบัประสบการณ์การท างานดว้ยการสลบักบัการเรียน

แบบต่อเน่ือง  

2. มีการฝึกปฏิบติัในระหวา่งเรียนทั้งในสถานการณ์จริงและ

ในสถานการณ์จ าลองตามสาขาวิชา   

3. เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น Active Learning  

4. จดับรรยายพิเศษโดยวทิยากรภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญ 

หรือมีประสบการณ์ตรงจากการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบั

อุตสาหกรรมการบินและบริการ 

1. การประเมินร่วมกบัของหลกัสูตรและองคก์รผูใ้ชบ้ณัฑิต 

ในการไปปฏิบติังานจริงของนกัศึกษา 

2. การประเมินตามขอ้ก าหนดของรายวชิาท่ีระบุไวใ้น มคอ 3   

3. การโตต้อบ และการตอบค าถามในชั้นเรียน 

4. แบบทดสอบ/แบบประเมิน 

 

 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

PLO2 ใช้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ในการปฏิบัตงิานด้าน
อุตสาหกรรมการบนิและการบริการได้เหมาะสมตามสถานการณ์ 

2.1 ส่ือสารภาษาไทยและภาษาองักฤษในการปฏิบติังานไดใ้นระดบั
ดี 

2.2 ประยกุตใ์ชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษในการส่ือสารส าหรับ
การปฏิบติังานดา้นอุตสาหกรรมการบินและการบริการไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

2.3 ประยกุตใ์ชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษกบังานบริการไดอ้ยา่งมือ
อาชีพ 

1. เนน้การเรียนการสอนรูปแบบ WIL การเรียนในสภาพจริง 
(Authentic learning) 

2. มีการฝึกปฏิบติัในระหวา่งเรียนทั้งในสถานการณ์จริงและใน
สถานการณ์ จ าลองตามสาขาวิชา 

3. เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น Active Learning โดยการเนน้
ปัญหาท่ีตอ้งประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการเรียน  

4. จดับรรยายพิเศษโดยวทิยากรภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญ 
หรือมีประสบการณ์ตรงจากการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อุตสาหกรรมการบินและบริการ 

5. การเรียนดว้ยการแสวงหาความรู้ของตวัผูเ้รียนเอง  

1. การประเมินร่วมกบัของหลกัสูตรและองคก์รผูใ้ชบ้ณัฑิต  
ในการไปปฏิบติังานจริงของนกัศึกษา 

2. การประเมินตามขอ้ก าหนดของรายวชิาท่ีระบุไวใ้น มคอ 3   

3. การโตต้อบ และการตอบค าถามในชั้นเรียน 

4. แบบทดสอบ/แบบประเมิน 

PLO3 ใช้ภาษาจนีในการส่ือสารและปฏบิัตงิานด้านอุตสาหกรรม
การบินและการบริการเบ้ืองต้น 

3.1 ส่ือสารภาษาจีนในชีวติประจ าวนั และในสายงานอุตสาหกรรม
การบินและการบริการได ้

3.2 ประยกุตใ์ชภ้าษาจีนส าหรับการส่ือสารในอุตสาหกรรมการบิน
และการบริการได ้

1. เนน้การเรียนการสอนรูปแบบ WIL การเรียนในสภาพจริง 
(Authentic learning) 

2. มีการฝึกปฏิบติัในระหวา่งเรียนทั้งในสถานการณ์จริงและ
ในสถานการณ์จ าลองตามสาขาวิชา 

3. เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น Active Learning โดยการเนน้
ปัญหาท่ีตอ้งประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการเรียน  

4. จดับรรยายพิเศษโดยวทิยากรภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญ 
หรือมีประสบการณ์ตรงจากการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อุตสาหกรรมการบินและบริการ 

5. การเรียนดว้ยการแสวงหาความรู้ของตวัผูเ้รียนเอง 

1. การประเมินร่วมกบัของหลกัสูตรและองคก์รผูใ้ชบ้ณัฑิต 
ในการไปปฏิบติังานจริงของนกัศึกษา 

2. การประเมินตามขอ้ก าหนดของรายวชิาท่ีระบุไวใ้น มคอ 3   

3. การโตต้อบ และการตอบค าถามในชั้นเรียน 

4. แบบทดสอบ/แบบประเมิน 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

PLO4 แสดงออกถึงคุณลกัษณะทีพ่ร้อมส าหรับปฏิบัตงิานด้าน
อุตสาหกรรมการบนิและการบริการ 

4.1 แสดงออกทางบุคลิกภาพท่ีพร้อมใหบ้ริการในสายงาน
อุตสาหกรรมการบินและการบริการ 

4.2 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ไปพฒันาบุคลิกภาพใหมี้ความเหมาะสมกบั
งานทางดา้นอตุสาหกรรมการบินและการบริการ 

1. จดับรรยายพิเศษโดยวทิยากรภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญ 
หรือมีประสบการณ์ตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการบิน
และบริการ 

2. มีการฝึกปฏิบติัในระหวา่งเรียนทั้งในสถานการณ์จริงและ
ในสถานการณ์จ าลอง  

3. เนน้การเรียนการสอนรูปแบบ WIL โดยใชส้ถานการณ์
จริงตามสาขาวชิาชีพเป็นเคร่ืองมือในการจดัการเรียนการ
สอน  

1. แบบทดสอบ/แบบประเมิน 

2. การประเมินร่วมกบัของหลกัสูตรและองคก์รผูใ้ชบ้ณัฑิต 
ในการไปปฏิบติังานจริงของนกัศึกษา 

3. การประเมินตามขอ้ก าหนดของรายวชิาท่ีระบุไวใ้น มคอ 3   

 

PLO5 ปฏิบัตงิานร่วมกบัผู้อ่ืนบนพื้นฐานของการเป็นผู้น าและผู้
ตามทั้งในสังคมพหุวฒันธรรมและบริบทสากลได้ 

5.1 สามารถท างานเป็นทีมไดอ้ยา่งมืออาชีพ ภายใตภ้าวะความ
กดดนั 

5.2 แสดงบทบาทการเป็นผูน้ าและผูต้ามไดอ้ยา่งเหมาะสมตาม
สถานการณ์ 

5.3 สามารถปรับตวัในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

5.4 มีความเขา้ใจและยอมรับในความหลากหลายทางวฒันธรรม 

5.5 รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

1. เนน้การท างานร่วมกนัเป็นทีม ผา่นการฝึกปฏิบติัใน
สถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง 

2. เนน้การเขา้เรียนตรงต่อเวลาและการแต่งกายตามระเบียบ
ของมหาวทิยาลยัและองคก์รผูใ้ชบ้ณัฑิต 

3. อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอน 

4. การบรรยายแบบมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูเ้รียนทั้งในสงัคมพหุ
วฒันธรรมและบริบทสากล 

5. การฝึกปฏิบติัในสถานการณ์จริงกบัผูรั้บบริการท่ีมีความ
หลากหลายทางวฒันธรรม โดยกระบวนการส่ือสารขา้ม
วฒันธรรม 

1. สงัเกตจากพฤติกรรมนกัศึกษาในชั้นเรียนทั้งในฐานะผูน้ า
และผูต้ามของกลุ่ม 

2. ประเมินจากการตรงต่อเวลาและการแต่งกายของนกัศึกษา
ในการเขา้เรียน การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายและการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

3. การโตต้อบ และการตอบค าถามในชั้นเรียน 

4. การประเมินร่วมกบัของหลกัสูตรและองคก์รผูใ้ชบ้ณัฑิต 
ในการไปปฏิบติังานจริงของนกัศึกษา 

5. การสอบปฏิบติั 

 

 

 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

PLO6 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่กีย่วข้องกบัอุตสาหกรรม

การบินและการบริการได้เป็นอย่างด ีทนัต่อการเปลีย่นแปลง 

6.1 เลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการบิน

และการบริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและทนัต่อสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลง 

6.2 ประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัอุตสาหกรรมการบินและการบริการ 

1. จดัการเรียนการสอนโดยเนน้กิจกรรมปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น
ในช่องทางต่างๆ 

2. เนน้การเรียนการสอนรูปแบบ WIL โดยฝึกปฏิบติัผา่นการ

ใชเ้ทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัการท างานจริง เช่น เทคโนยี
สารสนเทศส าหรับการออกตัว๋เคร่ืองบิน 

1. การประเมินตามขอ้ก าหนดของรายวชิาท่ีระบุไวใ้น มคอ 3   

2. การโตต้อบ และการตอบค าถามในชั้นเรียน 

3. การประเมินร่วมกบัของหลกัสูตรและองคก์รผูใ้ชบ้ณัฑิต ใน
การไปปฏิบติังานจริงของนกัศึกษา 

4. แบบทดสอบการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการออก
ตัว๋เคร่ืองบิน 

 



เอกสาร 2.3 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

คณะศิลปศำสตร์ สำขำวชิำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมกำรบินและกำรบริกำร 

 

หมวดวชิำเฉพำะ 

กลุ่มวชิำชีพบงัคบั 

898-101 ปริทรรศน์ในอุตสำหกรรมกำรบินและกำรบริกำร 3((3)-0-6) 

 (Fundamental Knowledge of Aviation and Hospitality Industry) 

 ประวติัและความเป็นมาของอุตสาหกรรมการบิน องคป์ระกอบของอุตสาหกรรมการบิน การด าเนินงานของธุรกิจ

สายการบิน กฎหมายการบินระหวา่งประเทศ ประเภทเคร่ืองบิน ชั้นบริการผูโ้ดยสาร ขอ้มูลในบตัรโดยสาร เส้นทางและตาราง

การบิน หน่วยงานและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานในอุตสาหกรรมการบินและการบริการ  

 History and proceedings of aviation industry, its organizational components; the operation of airline business; 

international aviation law; types of aircraft; passengers’  service classes on board; ticket information; flight routes and flight 

schedules; organizations concerning aviation and hospitality industry 

 

898-102 จติวทิยำและกำรพฒันำบุคลกิภำพในอุตสำหกรรมกำรบินและกำรบริกำร 3((3)-0-6) 

 (Psychology and Personality Development in Aviation Industry and Hospitality) 

 ความหมายและทฤษฎีเก่ียวกับจิตวิทยาและบุคลิกภาพ การส่ือสารแบบไทย การใช้ภาษาไทย การส่ือสารขา้ม

วฒันธรรม องค์ประกอบท่ีท าให้มนุษย์มีบุคลิกภาพแตกต่างกัน พฒันาการทางบุคลิกภาพและการปรับตัว การปรับปรุง

พฤติกรรม การส่งเสริมบุคลิกภาพภายนอกและภายในส าหรับผูใ้หบ้ริการดา้นอุตสาหกรรมการบินและการบริการ  

 Meaning and theories of psychology and personality; Thai style communication; Thai usage; cross- cultural 

communication; factors making human personalities different; personality development and adaptation; behavior improvement, 

internal and external personality development for service providers in aviation and service industry 

 

898-111 กำรจดักำรธุรกจิท่องเทีย่วและกำรบริกำร 3((3)-0-6) 

 (Tourism Business and Hospitality Management) 

 แนวคิดการจดัการธุรกิจท่องเท่ียว นโยบายส่งเสริมการการท่องเท่ียวของรัฐ พระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ

ท่องเท่ียวและบริการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจท่องเท่ียว หลกัและวิธีการจดัการท่องเท่ียวทั้งภายในและต่างประเทศ 

ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้ม 
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 Business management concepts; government tourism promotion policy; acts and laws related to tourism business 

and services; tourism business ethics; principles and methods of domestic and international tourism management; direct and 

indirect tourism-related businesses 

898-211 กำรด ำเนินงำนบริกำรและจดัน ำเทีย่ว 3((3)-0-6) 

 (Tour Operation and Leading) 

 ลกัษณะและองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการจดัน าเท่ียว การส ารวจเสน้ทางท่องเท่ียว การใชแ้ผนท่ีเพ่ือการท่องเท่ียว 

การเขียนรายการน าเท่ียว การคิดราคารายการน าเท่ียว จรรยาบรรณ บทบาทหนา้ท่ีของมคัคุเทศก์ผูใ้หบ้ริการ กลยทุธ์การพรรณา

แหล่งท่องเท่ียว การจดักิจกรรมนนัทนาการระหวา่งการน าเท่ียว การให้บริการและแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ ฝึกปฏิบติัการจดัน า

เท่ียวนอกสถานท่ี 

 Characteristics and important elements of tour leading; tourism route surveys; use of tourist maps; writing travel 

itineraries; tour pricing calculations; ethics; roles of tour guides; strategies for describing tourists attractions; recreation activities 

during the tour; providing services and solving problems; field practicum 

 

898-301 กำรจดักำรก ำลงัพลทำงอุตสำหกรรมกำรบิน 4((1)-6-5) 

 (Manpower Management for Aviation Industry) 

 การวางแผนการจดัการอตัราก าลงัพลดา้นการบิน ขอ้จ ากดัของการปฏิบติังานดา้นการบินแต่ละช่วงเวลา และการ

ก าหนดตารางการบิน การจดัสรรตารางการบินแบบยดืหยุน่ การเรียกก าลงัพลในการบินการจดัการอตัราก าลงัพลดา้นการบิน 

 Aviation manpower management planning; flight duty-time limitations and flight scheduling; flexible flight duty-time 

allocation; aviation manpower recruitment; aviation manpower management 

898-302 กำรบริกำรภำคพื้น 1 4((1)-6-5) 

 (Ground Services I) 

 ความรู้เก่ียวกบัการให้บริการภาคพ้ืนของสายการบิน ขั้นตอนการลงทะเบียนการเดินทาง การออกบตัรท่ีนัง่ การตรวจ

เอกสารการเดินทาง การตรวจสอบและการล าเลียงสมัภาระ นโยบายและขอ้ก าหนดต่าง ๆ  

 Knowledge about ground services; travel registration procedures; ticket issuing; travel document verification; 

baggage checking and handling; policy and terms 

 

898-303 กำรบริกำรผู้โดยสำรบนเคร่ืองบิน 1 4((1)-6-5) 

 (In-flight Services I) 

 การสาธิตและการใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัความปลอดภยัในเท่ียวบิน ขั้นตอนการบริการบนเคร่ืองบินลกัษณะภายในของ

เคร่ืองบิน อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการบริการ และการเตรียมงานก่อนใหบ้ริการส าหรับชั้นประหยดั 
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 In-flight safety demonstration; in-flight service procedures; aircraft cabin; in-flight services equipment; and preparation 

before serving the economy class 

 

898-304 ฝึกงำน ≥200 ช่ัวโมง 

 (Internship) 

 ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีเก่ียวกับงานทางด้านอุตสาหกรรมการบินและการบริการหรือสถาน

ประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บการเห็นชอบจากหลกัสูตร และมีการประเมินผลสามฝ่ายจากผูเ้รียน สถานประกอบการและ

หลกัสูตรฯ 

 Practicum in Aviation Industry and Hospitality places or other related places approved by the programmed and 

assessment among students, the program and the institution or organization  

898-401 กำรบริกำรภำคพื้น 2 4((1)-6-5) 

 (Ground Services II ) 

 ขั้นตอนการใหบ้ริการผูโ้ดยสารพิเศษ การบริการในหอ้งรับรองของสายการบิน การใหบ้ริการผูโ้ดยสารเปล่ียนผา่น 

การบริการผูโ้ดยสารก่อนข้ึนเคร่ืองบิน 

 Steps for serving VIP passengers; services in the airline lounge; services for transit passengers; services for passengers 

prior to boarding 

 

898-402 กำรบริกำรผู้โดยสำรบนเคร่ืองบิน 2 4((1)-6-5) 

 (In-flight Services II) 

 ขั้นตอนการบริการบนเคร่ืองบิน ลกัษณะภายในของเคร่ืองบิน อุปกรณ์ท่ีใช้ในการบริการและการเตรียมงาน

ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นธุรกิจ  

 In- flight service procedures; aircraft cabin characteristics; equipment used for services and preparation for 

business class passengers 

 

กลุ่มวชิำชีพบงัคบัภำษำต่ำงประเทศ 

898-221 ภำษำองักฤษเพ่ือกำรจดักำรคลงัสินค้ำและและครัวกำรบิน 2((2)-0-4) 

 (English for Air Cargo and In-flight Catering) 

 การส่ือสารโดยใชภ้าษาองักฤษเพื่อการปฏิบติังานในครัวการบิน การส่ือสารภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาคปฏิบติัส าหรับ

การจดัการคลงัสินคา้ โครงสร้างระวางบรรทุก การแสดงรหสั น ้ าหนกับรรทุกปริมาตร ความจุ ค่าขนส่ง  

 Communication skills in English for in- flight catering; emphasis on practical communication in English for air 

cargo management; freight structure; code displaying, codes of weight, volume, capacity and transportation rate 
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898-222 ภำษำองักฤษเพ่ือกำรส ำรองทีน่ั่งบนเคร่ืองบินและกำรออกบัตรโดยสำร 2((2)-0-4) 

 (English for Reservation and Ticketing) 

 การส่ือสารภาษาองักฤษส าหรับการส ารองท่ีนัง่และออกบตัรโดยสาร ค าศพัทส์ าหรับการส ารองท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน

และการออกบตัรโดยสาร การส่งข่าวสารทางธุรกิจใหก้บัลูกคา้ ผูบ้งัคบับญัชาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งอยา่งเป็นมาตรฐาน 

 Communication skills in English for reservation and ticketing; terminology for reservation and ticketing; sending 

business text messages to customers, supervisors, and other persons involved in a standard way 

898-231 สนทนำภำษำจนีส ำหรับกำรให้บริกำรภำคพื้น 3((3)-0-6) 

 (Chinese Conversation for Ground Services) 

 การส่ือสารภาษาจีนส าหรับการใหบ้ริการภาคพ้ืน ค าศพัทเ์ฉพาะส าหรับการใหบ้ริการภาคพ้ืน ระบบการใหบ้ริการ

ภาคพ้ืน การให้ขอ้มูลและการประชาสัมพนัธ์สายการบิน การส่ือสารกบัลูกคา้สายการบิน  ปัญหาท่ีมกัจะเกิดข้ึนกบัผูโ้ดยสาร 

โดยเนน้ทกัษะการฟังและการพดู 

 Communication in Chinese for ground services; terminology; ground services system; giving airline information 

and publicity; communicating with airline customers; frequent problems for passengers, emphasis on listening and speaking 

skills 

898-232 สนทนำภำษำจนีส ำหรับกำรให้บริกำรผู้โดยสำรบนเคร่ืองบิน 3((3)-0-6) 

 (Chinese Conversation for In-flight Service) 

 การส่ือสารภาษาจีนส าหรับการให้บริการบนเคร่ืองบิน ระบบการให้บริการบนเคร่ืองบิน ค าศัพท์เฉพาะท่ีใช้

ส าหรับการบริการบนเคร่ืองบิน ขั้นตอนการให้บริการบนเคร่ืองบิน การประกาศบนเคร่ืองบิน วฒันธรรมการส่ือสารกับ

ผูโ้ดยสารโดยเนน้ทกัษะการฟังและการพดู 

 Communication in Chinese for in- flight services; in- flight services system; terminology; in- flight service 

procedures; in-flight announcements; communication culture with airline passengers, emphasis on listening and speaking skills 

898-321 ภำษำองักฤษเพ่ือกำรบริกำรภำคพื้นและบนเคร่ืองบิน 2((2)-0-4) 

 (English for Ground and In-flight Services) 

 ทกัษะดา้นการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการภาคพ้ืนและบนเคร่ืองบิน 

ทั้งยามปกติหรือยามฉุกเฉิน ค าศพัท ์ค  าเฉพาะท่ีใชส้ าหรับการบริการภาคพ้ืนและบนเคร่ืองบิน 

 listening, speaking, reading and writing English related to ground and in- flight service in a normal situation and 

emergency; vocabulary and terminology for ground and in-flight service 

 

กลุ่มวชิำชีพเลือก (อุตสำหกรรมกำรบินและกำรบริกำร) 

898-341 กำรวจิยัส ำหรับอุตสำหกรรมกำรบินและกำรบริกำร 3((3)-0-6) 

 (Research for Hospitality and Aviation industry) 
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 การวางแผนโครงการวจิยัส าหรับอุตสาหกรรมการบินและการบริการ การออกแบบการวจิยั การสร้างเคร่ืองมือวจิยั 

การเลือกใชส้ถิติการวจิยั การวเิคราะห์ขอ้มูลและน าเสนอผลการวจิยั  

 Research plan for hospitality and aviation industry; research design; research instrument development; statistics 

selection; data analysis; and research results presentation 

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

 (Recreation Business Management in Hospitality Industry) 

 ววิฒันาการนนัทนาการในประเทศและต่างประเทศ ลกัษณะและความส าคญั ประเภทของธุรกิจนนัทนาการ การจดั

ธุรกิจนนัทนาการส าหรับการท่องเท่ียวและการบริการ ศึกษาดูงานในแหล่งใหบ้ริการนนัทนาการท่ีประสบความส าเร็จ  

 Evolution of recreation in Thailand and abroad; characteristics and importance; types of recreation business; 

recreation business management in hospitality industry; study visits to successful sources of recreation services 

898-343 กำรท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 3((3)-0-6) 

 (Eco-tourism) 

 ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ ความส าคญัของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ องคป์ระกอบและรูปแบบของการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศของไทยและสากล การจดักิจกรรมท่ีเหมาะสมกบันกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การบริการ

ส่ิงอ านวยความสะดวกและท่ีพกัเชิงนิเวศ การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานภาครัฐบาลและ

ภาคเอกชนในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ศึกษาดูงานแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 Eco- tourism; eco- tourism attractions in Thailand and other countries; suitable activities for eco- tourists; eco-

tourism facilities and accommodations; eco- tourism attractions development; cooperation between the government and the 

private sectors in eco-tourism promotion; study visits to eco-tourism attractions 

 

898-344 กำรจดักำรกำรท่องเทีย่วเชิงสุขภำพ 3((3)-0-6) 

 (Health Tourism Management) 

 ความหมายและความส าคญัของการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ องคป์ระกอบของการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ รูปแบบของ

กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกับสุขภาพ ธุรกิจการ

ท่องเท่ียวทางดา้นสุขภาพ การจดักิจกรรมศึกษาดูงานการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

 Meaning and importance of health tourism; elements of health tourism; types of activities for health tourism; contact 

and coordination with government and private organizations related to health; health tourism business; study visits to health  

tourism places  

898-345 กำรจดักำรท่องเทีย่วเชิงอำหำร 3((3)-0-6) 

 (Gastronomy Tourism) 
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 ความรู้เก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเภทของอาหาร หลกัโภชนาการเบ้ืองตน้เก่ียวกบัอาหาร หลกัและวิธีการ

เลือกอาหาร การจดับริการอาหารให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว การจดับริการอาหารในแต่ละม้ือ มารยาทใน

การรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 Knowledge about food and beverages; types of food, basic nutrition related to food; principles and methods of 

food selection; catering service appropriate for tourists; catering service for each meal; eating and drinking etiquette 

 

898-346 กำรจดักำรธุรกจิท่องเทีย่วทำงทะเล 3((3)-0-6) 

 (Marine Tourism Management) 

 ธุรกิจการท่องเท่ียวทางทะเล การด าเนินการท่องเท่ียวทางทะเล กฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติทางทะเล ความรู้

เก่ียวกบัระบบนิเวศวิทยาและส่ิงมีชีวิตในทางทะเล แหล่งท่องเท่ียวทางทะเล กระแสน ้ า คล่ืนลม ฤดูกาลท่องเท่ียวทางทะเล การ

ใหบ้ริการท่องเท่ียวทางทะเลดว้ยเรือส าราญ ความปลอดภยัในการท่องเท่ียวทางทะเล การอนุรักษแ์ละส่งเสริมการท่องเท่ียวทาง

ทะเล 

 Marine tourism; marine tourism operations; rules and regulations of Marine National Parks; knowledge about the 

marine ecosystem and marine life; marine tourist attractions; currents, waves and marine tourism season; marine tourism 

services with cruisers; marine tourism safety; marine tourism conservation and promotion 

898-347 กำรจดักำรตลำดกำรบิน 3((3)-0-6) 

 (Airline Marketing Management) 

 ความหมายและความส าคญัของการตลาด แนวความคิดและปรัชญาทางการตลาด ส่วนผสมทางการตลาด ระบบ

การตลาดเป้าหมาย แรงจูงใจและพฤติกรรมนกัเดินทาง ประเภทของตลาด การตลาดสีเขียว การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ จริยธรรม

การตลาดการบิน  

 Meaning and importance of the marketing; marketing concepts and philosophy; marketing mix; target marketing 

systems; incentives and traveler behavior; types of marketing; green marketing; electronic marketing; airline marketing ethics 

 

898-348 ควำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรมในบริบทของอุตสำหกรรมกำรบิน 3((3)-0-6) 

 (Multicultural in Aviation Industry) 

 การจ าแนกพฤติกรรมนักท่องเท่ียว ความแตกต่างทางด้านเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา วฒันธรรม สถานภาพทาง

เศรษฐกิจและสงัคม แรงจูงใจในการเดินทาง การแสดงออกทางวฒันธรรมการส่ือสาร การสร้างความประทบัใจในการใหบ้ริการ

ความหลากหลายทางวฒันธรรม  

 Classification of tourists’  behaviors; differences in race, religion, language, culture, and socioeconomic status; 

travel motivations; communication culture expression; giving good impressions of intercultural services 
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898-251 ชุดวชิำมนุษย์ปัจจยัทำงด้ำนกำรบิน 7((4)-6-11) 

 (Human Factors in aviation) 

 แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบัจิตวิทยาและการจดัการพฤติกรรมมนุษยใ์นองคก์าร ปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีมีผลกระทบต่อ

พฤติกรรมการท างานของมนุษย ์การปรับเปล่ียนพฤติกรรมมนุษยใ์นองคก์าร ความขดัแยง้การบริหารความขดัแยง้ พฤติกรรม

ผูน้ าและความมีประสิทธิภาพขององคก์ารท่ีท าใหเ้กิดความผิดพลาดไดต้ลอดเวลา พร้อมทั้งความรู้ดา้นมนุษยท่ี์น ามาใชเ้พ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพระหว่างคนกบัระบบท่ีท างาน ความส าคญัของการยศาสตร์ ปฏิบติัการดูแลป้องกนัตนเองและผูอ่ื้นท่ีอาจบาดเจ็บ 

จากการปฏิบติังานหรืออุบติัเหตุในหนา้ท่ีการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานร่วมกนัระหว่างคนกบัเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร เคร่ืองใช ้

และส่ิงแวดลอ้ม 

 Basic concepts related to psychology and human behavioral management in an organization; psychological factors 

affecting working behavior, human behavior change in an organization; conflict, conflict management; leader behavior and 

organizational efficiency frequently causing errors; knowledge about humans to increase efficiency between humans and the 

work system; importance of ergonomics; practice protecting yourself and others from injury at work; increasing work efficiency 

between humans and tools; machines, appliances and environments 

898-252 ชุดวชิำนิรภัยทำงกำรบิน 6((6)-0-12) 

 (flight Operation Safety) 

 วิวฒันาการของความปลอดภยั แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการจดัการดา้นความปลอดภยัในองค์กร กระบวนการ

จดัการความปลอดภยัดา้นพ้ืนฐาน โครงสร้างและกระบวนการจดัการความปลอดภยั ระเบียบขอ้บงัคบัและขั้นตอนเก่ียวกบั

นิรภยัการบิน การป้องกนัการเกิดอุบติัการณ์ สาเหตุของการเกิดอุบติัการณ์การจดัการมนุษยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ

ปลอดภยัดา้นการบิน 

 Evolution of safety; basic concepts on safety management in an organization; basic safety management process; 

structure and safety management process; rules, regulations and procedures of flight safety; the preventive measures of flight 

incidents and accidents; causes of air incidents and accidents; management of human resources and flight safety equipment 

898-351 ชุดวชิำกำรจดับริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมส ำหรับครัวกำรบิน 8((2)-12-10) 

 (Food and Beverage management for In-flight Catering) 

 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัครัวการบิน อุตสาหกรรมครัวการบิน ลกัษณะการให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมของสาย

การบิน อาหารพิเศษ การจดัรายการอาหาร กระบวนการคดัเลือกวตัถุดิบ การประกอบอาหาร การบรรจุ และการจดัการความ

ปลอดภยัดา้นอาหาร ความหมาย ความเป็นมาของอาหารและเคร่ืองด่ืม โครงสร้างงานฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ค าศพัท์ ช่ือเรียก

ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม วตัถุดิบและส่วนผสมท่ีใช้ในการปรุงกล่ิน สี รสชาติ ขั้นตอนการผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม  

การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีใชใ้นการใหบ้ริการในโรงแรมและบนเคร่ืองบิน 

 Basic knowledge of in-flight catering; in-flight catering industry; etiquette of serving foods and beverages; special 

foods, practice menu planning; selection process of raw materials and ingredients; cooking and packing; and food safety 

management; meaning, background of food and beverage, organization chart of the food and beverage service section, types of 
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food and beverages, terminology, raw materials and ingredients for cooking, smell, colors, tastes,  steps for food and beverage 

productions, hotel and in-flight food and beverage services 

898-352 ชุดวชิำกำรจดักำรคลงัสินค้ำและวตัถุอนัตรำย 6((6)-0-12) 

 (Air Cargo and Dangerous Goods Management) 

 การจดัการระบบขนส่งสินคา้ทางอากาศ ระบบการจดัการสินคา้ทางอากาศ ประเภทของการขนส่งสินคา้ทางอากาศ 

การจดัแบ่งประเภทของสินคา้ การจดัการคลงัสินคา้ เทคโนโลยีส าหรับการจดัการคลงัสินคา้พิธีการ หลกัเกณฑ์ กฎระเบียบ 

บทบาทของรัฐและนโยบายระหว่างประเทศต่อธุรกิจการขนส่งสินคา้ทางอากาศ และการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมการ

ขนส่งทางอากาศ แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบัประเภทของสินคา้อนัตราย การขนส่งสินคา้อนัตรายทางอากาศ มาตรฐานสากลของ

การขนส่งสินคา้อนัตรายทางอากาศ วธีิการจดัเก็บ การบรรจุภณัฑ ์ปฏิบติัการจดัท าเอกสารใบส าแดงส าหรับสินคา้อนัตราย การ

ใชคู้่มือสินคา้อนัตราย  

 Study air cargo transportation system; air freight management system; types of air cargo transport; types of freights 

and freight segmentation; practice air cargo management; technology for air cargo management; formalities; criteria; 

regulations; government roles and intra-national policies on air cargo transport business and the change of air cargo transport 

industry; basic concepts on types of dangerous goods; transportation of dangerous goods by air; international standards for 

transportation of dangerous goods; storage; packaging; practice dangerous goods declaration documentations; using dangerous 

goods manual; 

 

898-451 ชุดวชิำกำรออกบัตรโดยสำรทำงเคร่ืองบิน 4((1)-6-5) 

 (Reservation and Ticketing) 

 ความรู้พ้ืนฐานดา้นบตัรโดยสาร ราคา การส ารองท่ีนัง่ ระบบส ารองท่ีนัง่ ระบบการจ าหน่ายบตัรโดยสาร การค านวณค่า

โดยสาร ปฏิบติัการออกบตัรโดยสาร และระบบการจดัจ าหน่ายแบบเบด็เสร็จ ตลอดจนศึกษาขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการจองบตัร

โดยสาร และกระบวนการดา้นการออกบตัรโดยสารและการส ารองท่ีนัง่ 

 Basic knowledge of passenger tickets, fares, seat reservation, seat reservation systems, ticket selling systems, fare 

calculation, practice ticketing and global distribution system (GDS) ; reservation requirements and conditions; ticketing and 

reservation systems 

898-452 ชุดวชิำควำมปลอดภัยและภำวะฉุกเฉินด้ำนกำรบิน 12((3)-18-15) 

 (Safety and Emergency) 

 ขั้นตอนการต้อนรับและกระบวนการบริการผูโ้ดยสารบนเคร่ืองบินในชั้นหน่ึง อุปกรณ์ท่ีใช้ในการบริการ 

ตลอดจนการบริการบุคคลส าคญัและบุคคลส าคญัพิเศษ ทฤษฎีและกฎระเบียบดา้นความปลอดภยัการบิน ระบบของเคร่ืองบิน 

ระบบออกซิเจน การปฐมพยาบาล การฝึกอบรมทางเวชศาสตร์การบิน ปฏิบติัวิธีการอพยพในกรณีฉุกเฉินทั้งทางบกและทางน ้ า 

การดบัเพลิง การอยูร่อดและรักษาชีวิตเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การใชอุ้ปกรณ์ส าหรับกรณีฉุกเฉิน ความรู้เบ้ืองตน้ดา้นเวชภณัฑแ์ละ
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อุปกรณ์ทางการแพทย ์หลกัการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ปฏิบติัการช่วยเหลือดูแลผูเ้จ็บป่วย การรักษาและบรรเทาอาการบาดเจ็บ 

ปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) ทกัษะในการปฏิบติัเพ่ือป้องกนัอนัตรายทางดา้นกายภาพและสุขภาพ 

 Steps of welcoming and procedures for serving first-class passengers; serving utensils and services for VIPs and 

VVIPs; theories and regulations of aviation safety; aircraft systems; aircraft oxygen system; first aid; aviation medicine training; 

practice emergency evacuations on land and on water; fire extinguishing process; emergency survival and emergency life-saving 

procedures; using emergency equipment; theories and regulations of aviation safety, aircraft systems, aircraft oxygen system, 

first aid, aviation medicine training, emergency evacuations on land and on water, fire extinguishing process, emergency 

survival and emergency life- saving procedures, using emergency equipment; basic knowledge of medical supplies and 

equipment; principles of first aid, practice caring for an injured person and reducing pain; practice cardiopulmonary resuscitation 

(CPR); practical skills for physical injury prevention and for health 
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