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สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (02747) 

02747111  อุตสาหกรรมการบิน                3 (3-0-6) 

     (Aviation Industry)  

อุตสาหกรรมการบินเบื้องตน ประวัติศาสตรการบิน อุตสาหกรรมการบินท่ัวไป ความรูเบื้องตน

เก่ียวกับอากาศยานพลศาสตร ภูมิศาสตรการบิน อากาศยาน ทาอากาศยาน สายการบิน ตาราง

การบิน บุคลากรการบิน การดําเนินงานบริการภาคพ้ืน การบริการบนเครื่องบิน การตลาดสาย

การบิน การขนสงสินคาทางอากาศ หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการขนสงทางอากาศ การบิน

ระหวางประเทศ  

Introduction to aviation industry. Aviation history. General aviation industry. 

Introduction to aerodynamics. Geographical aviation. Aircraft. Airport. Airline. 

Airline timetable. Aviation Personnel. Ground service operation. In-flight services. 

Airline marketing. Air cargo. Air transportation organizations. International Aviation.  

  

02747112 องคการและการจัดการในธุรกิจการบิน         3 (3-0-6) 

      (Organization and Management in Aviation Business)  

ทฤษฎีองคการและการจัดการ การจัดองคการธุรกิจการบิน โครงสรางและการออกแบบองคการ 

พฤติกรรมองคการ วัฒนธรรมองคการและสภาพแวดลอมการทํางานในธุรกิจการบิน การทํางาน

เปนทีม ภาวะผูนํา การสรางแรงจูงใจ  การติดตอสื่อสารในองคการ การจัดการความขัดแยงและ

การเปลี่ยนแปลง กรณีศึกษา 

Organizational theories and management. Aviation organization management. 

Organizational structure and design. Organizational behavior. Organizational 

culture and working environment in aviation business. Teamwork. Leadership. 

Motivation. Organizational communication. Conflict and change management. 

Case study. 

 

02747113 เศรษฐศาสตรเพ่ือธุรกิจการบิน          3 (3-0-6) 

      (Economics for Aviation Business)  

แนวคิดและการประยุกตใชทฤษฎีเศรษฐศาสตรในธุรกิจการบิน อุปทานและอุปสงคทางการบิน 

การแขงขันของตลาด พฤติกรรมผูบริโภค ตนทุนการขนสงทางอากาศ การกําหนดราคา บทบาท

ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ 

Principles of economics with applications in aviation business. Supply and 

demand. Market competition. Consumer behavior. Air transportation costs. 

Pricing. Roles of government in economic systems.  
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02747114 การส่ือสารระหวางวัฒนธรรมในธุรกิจการบิน                  3 (3-0-6) 

      (Intercultural Communication in Aviation Business)  

ทฤษฎีและแนวคิดดานวัฒนธรรม การสื่อสารขามวัฒนธรรม ความเขาใจและยกยองวัฒนธรรม

ตางๆ  บนพ้ืนฐานความหลากหลายของมนุษย การมีปฏิสัมพันธระหวางวัฒนธรรม และการ

ปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันในบริบทธุรกิจการบิน กรณีศึกษา 

Theories and concepts of culture. Cross cultural communication. Understanding 

and appreciating different cultures based on human diversity. Intercultural 

interaction and practices in everyday life in aviation business context. Case study. 
 

02747211 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพในธุรกจิการบิน        3 (3-0-6) 

     (Law and Professional Ethics in Aviation Business)  

อนุสัญญา กฎหมาย ระเบียบขอบังคับและขอตกลงตางๆ ทางการบินท้ังในระดับประเทศ ระดับ

ภูมิภาคและระดับระหวางประเทศท่ีมีผลตอการดําเนินการธุรกิจการบินและตอผูปฏิบัติหนาท่ีใน

ธุรกิจการบิน จรรยาบรรณวชิาชีพ ขอควรปฏิบัติในการทํางาน  

National, regional and international treaties, laws regulations and agreements 

affecting aviation business and personnel. Professional code of ethics. Code of 

conduct. 
 

02747212 นิรภัยและความปลอดภัยทางการบิน                   3 (3-0-6) 

      (Aviation Safety and Security)   

แนวคิดดานนิรภัยการบิน องคกรและผูมีบทบาทเก่ียวกับกฎระเบียบดานนิรภัยการบิน ความ

แตกตางนิรภัยและความปลอดภัยดานการบิน รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุ มนุษยปจจัยในนิรภัยการ

บิน ระบบความปลอดภัยดานการจราจรทางอากาศ อากาศยาน ทาอากาศยาน และสายการบิน 

เครื่องมือการจัดการดานความปลอดภัย การจัดการทรัพยากรบุคคลดานการเดินอากาศ 

กรณีศึกษา 

Aviation safety concepts. Safety regulatory organization and rule makers. 

Differences between safety and security of aviation. Accident causation models. 

Human factors in aviation safety. Safety systems of air traffic, aircraft, airport and 

airline. Safety management tools. Crew Resource Management (CRM). Case study.

  

02747213 ระบบสํารองท่ีนั่งและการออกบัตรโดยสาร         3 (2-2-5) 

      (Reservation Systems and Ticketing)  

 ประวัติความเปนมาของระบบสํารองท่ีนั่งดวยคอมพิวเตอร ระบบการจัดจําหนายแบบ

เบ็ดเสร็จ ระบบสํารองท่ีนั่ ง การคํานวณคาโดยสาร การออกบัตรโดยสาร ฝกปฏิบัติ ใน

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
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History of computer reservation systems. Global distribution systems. Reservation 

systems. Fare quotation. Ticketing. Computer practical training required.   

 

02747214 พฤติกรรมผูบริโภคในธุรกิจการบิน                   3 (3-0-6) 

     (Consumer Behavior in Aviation Business)  

แนวคิดและทฤษฎีดานพฤติกรรมผูบริโภค การรับรู เรียนรู เจตคติ วิถีชีวิต บุคลิกภาพและกลุม

อางอิง กระบวนการตัดสินใจซ้ือ แนวโนมพฤติกรรมผูบริโภคในธุรกิจการบิน กรณีศึกษา 

Concepts and theories of consumer behavior. Perception, learning, attitude, 

lifestyle, personality and reference groups. Purchasing decision process. 

Consumer behavior trends in aviation business. Case study.   
  

02747241 การจัดการการตลาดในธุรกจิการบิน                       3 (3-0-6) 

     (Marketing Management in Aviation Business)  

 แนวคิดการตลาดการบินเชิงพาณิชย สวนประสมทางการตลาด อุปสงคและอุปทาน 

พฤติกรรมผูบริโภคในธุรกิจสายการบิน กระบวนการตัดสินใจซ้ือ การแบงสวนตลาด การเลือก

กลุมเปาหมาย การกําหนดตําแหนงทางการตลาด สภาพแวดลอมทางการตลาดการบิน พันธมิตร

ทางการบิน จริยธรรมในธุรกิจการบิน กรณีศึกษา 

Marketing concepts of civil aviation. Marketing mix. Demand and supply. 

Consumer behavior in airline business. Purchasing decision process. Market 

segmentation. Market target selection. Market positioning. Aviation market 

environment. Aviation alliance. Ethics in aviation business. Case study.  
  

02747242 การส่ือสารการตลาดในธุรกิจการบิน                   3 (3-0-6) 

      (Marketing Communication in Aviation Business)  

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสื่อสารทางการตลาดในธุรกิจการบิน ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

สื่อสารการตลาด การวางแผนการสื่อสารการตลาด การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ กลยุทธ 

แนวโนมการตลาดการบิน กรณีศึกษา 

Marketing communication concepts and theories in aviation business. Influencing 

factors toward marketing communication planning. Integrated marketing 

communication. Strategies. Aviation marketing trends. Case study. 
 

02747243 การจัดการทรัพยากรมนุษยในธุรกิจการบิน                  3 (3-0-6) 

      (Human Resource Management in Aviation Business)  

แนวคิดและทฤษฎีของการจัดการทรัพยากรมนุษยในธุรกิจการบิน การวางแผนกําลังคน การสรร

หา การคัดเลือก การจัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการคาตอบแทน การวางแผนเพ่ือ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาสายอาชีพ 
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แนวโนมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในธุรกิจการบิน  แรงงานสัมพันธ กฎหมายแรงงานท่ี

เก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษยในธุรกิจการบิน กรณีศึกษา 

Concepts and theories of human resource management in aviation business. 

Planning, recruitment, selection, performance appraisal, compensation, human 

resource development planning and process. Career development. Trends in 

human resource development in aviation business. Employee relation. Labor 

legislation in human resource management in aviation business. Case study.  

 

02747244 การจัดการงานสํานักงานเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ                  3 (3-0-6) 

     (Office Management for Service Industry)  

 ลักษณะงานสํานักงาน ตําแหนงงาน ระบบในการบริหารจัดการ การตัดสินใจ ระบบจัดเก็บ

ขอมูลและการจัดเก็บเอกสาร การติดตอสื่อสาร การวางแผน การจัดองคกร การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล การบริหารทรัพยากรในสํานักงาน  

Characteristics of office tasks. Positions. Office management and systems. 

Decision Making. Database management systems and document handlings. 

Communication. Planning. Organization management. Human resources 

management. Office resources management.  

 

02747251 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสําหรับธุรกิจสายการบิน                 3 (3-0-6) 

     (Communicative English for Airline Business)   

คําศัพท สํานวน และศัพทเทคนิคท่ีใชในสายการบิน เนนฝกฝนทักษะการฟง การพูด การอาน 

และการเขียน รวมไปถึงการใชภาษาสื่อสารไดอยางมีประสิทธิผลและเหมาะสมกับสถานการณ

ตาง ๆ ท่ัวไปในธุรกิจสายการบิน 

Vocabulary, expressions and terminology in airline business. Emphasis on 

listening, speaking, reading and writing skills to communicate effectively and 

appropriately in airline business general context.    

  

02747321 การดําเนินงานบริการภาคพ้ืน          3 (2-2-5) 

      (Ground Service Operations)  

 ลักษณะของงานบริการภาคพ้ืน ณ ทาอากาศยาน พิธีการและงานบริการผูโดยสารขาเขา 

ผูโดยสารผานและผูโดยสารเปลี่ยนเครื่อง พิธีการและงานบริการผูโดยสารขาออก ข้ันตอนการ

ลงทะเบียนเพ่ือเดินทาง ประเภทและการดูแลผูโดยสารพิเศษ การบริการในหองรับรองพิเศษ การ

ใหบริการ ณ ประตูทางออกข้ึนเครื่อง หนวยงานท่ีเก่ียวของ ปญหาและแนวทางแกไขสําหรับงาน

บริการภาคพ้ืน กรณีศึกษา มีการศึกษานอกสถานท่ี 
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Characteristics of ground services at the airport. Arrival formalities and passenger 

services. Transit and transfer passengers. Departure formalities and passenger 

services. Check-in procedures. Special passenger types and assistance. Lounge 

services. Gate services. Corporation related work units. Problems and solutions 

for ground services. Case Study. Field trip required.    
  

02747331 การบริการบนเครื่องบิน                    3 (2-2-5) 

     (In-flight Services)  

ลักษณะเฉพาะงานบริการบนเครื่องบิน บุคลากรผูปฏิบัติหนาท่ีบนเครื่องบิน ความรูเก่ียวกับ

เครื่องบิน ความปลอดภัยบนเครื่องบิน อุปกรณและข้ันตอนปฏิบัติกรณีเหตุฉุกเฉิน เวชศาสตร

การบิน  หนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของ ความรูและทักษะในงานบริการบนเครื่องบิน ข้ันตอน

การเตรียมการบริการอาหารและเครื่องด่ืม การจัดการอาหารและเครื่องด่ืมตามเสนทางการบิน 

การบริการสําหรับผูโดยสารพิเศษ ระบบความบันเทิงบนเครื่องบิน ปญหาและแนวทางแกไขการ

บริการบนเครื่องบิน  กรณีศึกษา การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการจําลองการบริการบนเครื่องบิน  

Characteristics of in-flight services. Air Crew. Aircraft Knowledge. On board safety. 

Emergency equipments and procedures. Aviation medicine. Related aviation 

works units and organizations. Job knowledge and skills in in-flight services. Food 

and beverage service preparation. Food and beverage management according to 

routes. Special passenger services. In-flight service entertainment systems. In-

flight service problems and solutions. Case study. In-flight service mock up 

training required.  
 

02747341     การจัดการครัวการบิน           3 (3-0-6) 

        (Flight Catering Management)  

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับครัวการบิน อุตสาหกรรมครัวการบิน พฤติกรรมผูโดยสาร ลักษณะ

การใหบริการอาหารและเครื่องดื่มของสายการบิน อาหารพิเศษ การจัดรายการอาหารและกล

ยุทธดานผลิตภัณฑ การจัดการโซอุปทานครัวการบิน การปฏิบัติงานดานครัวการบิน สิ่งอํานวย

ความสะดวกในการผลิต การบรรจุและการขนสง การบริการและการจัดเก็บบนเครื่องบิน 

หลักการประกันคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสําหรับครัวการบิน มาตรฐานและ

องคการท่ีเก่ียวของ กรณีศึกษา  

Introduction to flight catering. Flight catering industry. Passenger behavior. Airline 

food and beverage service characteristics. Special meals. Menu planning and 

product strategies. Flight catering supply chain management. Flight catering 

operations. Flight production facilities. Loading and transportation. Onboard 
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stowage and services. Occupational health and safety for flight catering. 

Standards and related organizations. Case study.  
 

02747342 การจัดการขนสงสินคาทางอากาศ          3 (3-0-6) 

      (Air Cargo Management)  

แนวคิดเก่ียวกับการขนสงทางอากาศ ประเภทของการขนสงทางอากาศ ธุรกิจการขนสงสินคา

ทางอากาศ การจัดแบงประเภทของสินคา การจัดการคลังสินคา เทคโนโลยีสําหรับการจัดการ

คลังสินคา พิธีการ ขอบังคับและกฎหมาย บทบาทของรัฐและนโยบายระหวางประเทศตอธุรกิจ

การขนสงสินคาทางอากาศ กรณีศึกษา  

Concepts of air transportation. Types of air transportation. Air cargo business. 

Classification of goods. Warehouse management. Technology for warehouse 

management. Formalities, regulations and laws. Government roles and 

international policy toward air cargo business. Case study.     
 

02747343 การจัดการสายการบิน                    3 (3-0-6) 

     (Airline Management)  

 ธุรกิจสายการบินเบื้องตน การขนสงผูโดยสารและการขนสงสินคา เศรษฐศาสตรการบิน อุป

สงคและอุปทาน การแขงขันของสายการบิน การวางแผนฝูงบิน การวางแผนเสนทางบินและ

เครือขาย การกําหนดราคา การจัดการผลตอบแทนและรายได การจัดการตนทุนดําเนินงาน 

กรณีศึกษา 

Introduction to airline business. Air passenger and cargo transportation. Aviation 

Economics. Demand and supply. Airline competitions. Fleet planning. Route 

planning and network. Pricing. Yield and revenue management. Operating cost 

management. Case study.  
 

02747344 การจัดการทาอากาศยาน           3 (3-0-6) 

     (Airport Management)  

ทาอากาศยานและระบบทาอากาศยาน องคกรและการดําเนินการทาอากาศยาน ประวัติและกฎหมาย

เก่ียวกับทาอากาศยาน องคประกอบทาอากาศยาน การจัดการและดําเนินการทาอากาศยาน ความ

ปลอดภัยทาอากาศยาน การจัดการดานการเงินทาอากาศยาน การจัดการความสามารถในการรองรับ

ของทาอากาศยานและความลาชาของเท่ียวบิน การจดัการทาอากาศยานในอนาคต กรณีศึกษา 

Airport and airport systems. Airport organization and administration. Airport 

historical and legislative perspectives. Components of the airport. Airport 

operations and management. Airport security. Airport financial management. 

Airport capacity and delay management. The future of airport management. Case 

study. 
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02747345 การจัดการงานบริการภาคพ้ืนสวนอากาศยาน                  3 (3-0-6) 

      (Aircraft Ground Handling)  

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการงานบริการภาคพ้ืนสวนอากาศยานทาอากาศยาน ความ

ปลอดภัยดานการบิน การบริการลานจอด งานอํานวยการบิน การบริการผูโดยสารและลูกเรือ 

การสื่อสารการจราจรภาคพ้ืนดิน การจัดการสินคาและสัมภาระ เทคโนโลยีและอุปกรณดานงาน

บริการภาคพ้ืนสวนอากาศยาน การจัดการความเสี่ยง มาตรฐานระหวางประเทศ องคกร และ

กฎระเบียบดานการบิน กรณีศึกษา 

Introduction to aircraft ground handling. Airports. Aviation safety. Ramp services. 

Aircraft dispatch. Passenger and crew services. Aircraft marshalling. Baggage and 

cargo handling. Aircraft ground handling equipments and technology. Risk 

management. Aviation international standard, organizations, and regulations. Case 

study.   
 

02747346 อาชีวอนามัยในธุรกิจสายการบิน          3 (3-0-6) 

     (Occupational Health in Airline Business)  

ความปลอดภัยในการทํางาน การใชเครื่องมือ เครื่องจักรและยานพาหนะ เทคโนโลยีและ

วิศวกรรมความปลอดภัยเบื้องตน อัคคีภัยและการปองกัน การวิเคราะหและปรับปรุงสภาพการ

ทํางานตามหลักการยศาสตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องตน การสอบสวนและ

วิเคราะหอุบัติเหตุในการทํางาน กรณีศึกษา 

Safety work. Tool, machine and vehicle usage. Technology and fundamental 

safety engineering. Fires and fire prevention. Analysis and improvement of 

working condition through ergonomics. Occupational health and basic safety. 

Investigation and accident analysis in working. Case study. 
 

02747347 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานในธุรกิจการบิน                   (3-0-6) 

      (Logistics and Supply Chain Management in Aviation Business)  

 โลจิสติกสและระบบการขนสงทางอากาศ โลจิสติกสการทองเท่ียว โลจิสติกสและการจัดการโซ

อุปทาน การผลิตและการจัดซ้ือ เทคโนโลยีและสารสนเทศโลจิสติกส โครงสรางการขนสงและการ

ดําเนินงาน สินคาคงคลัง คลังสินคา การบรรจุหีบหอและการจัดการสินคา หวงโซอุปทานสากล การ

วางแผนการดําเนินงานและการออกแบบเครือขาย ความเสี่ยงดานโซอุปทาน ผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอมและความยั่งยืน กรณีศึกษา 

Logistics and air transportation systems. Tourism logistics. Logistics and supply 

chain management. Manufacturing and procurement. Logistics technology and 

Information. Transportation infrastructure and operations. Inventory. Warehousing. 

Packaging and Material handlings. Global supply chain. Network design and 
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operation planning. Supply chain risk. Environmental impact and sustainability. 

Case Study.     
 

02747351 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสําหรับการบริการภาคพ้ืน                 3 (3-0-6) 

     (Communicative English for Ground Services)  

คําศัพท สํานวน และศัพทเทคนิคท่ีใชในงานบริการภาคพ้ืนสายการบิน เนนฝกฝนทักษะการฟง การ

พูด การอาน และการเขียน รวมไปถึงการใชภาษาสื่อสารไดอยางมีประสิทธิผลและเหมาะสมในงาน

บริการภาคพ้ืน ดานการบริการผูโดยสารภาคพ้ืน การสํารองท่ีนั่งและออกบัตรโดยสาร การบริการดาน

สัมภาระ การขนสงสินคา ครัวการบิน และการบรกิารสําหรับอากาศยาน  

Vocabulary, expressions and terminology in airline ground services. Emphasis on 

listening, speaking, reading and writing skills to communicate effectively and 

appropriately for services in passenger ground services, reservation and ticketing 

services, baggage claim, cargo, flight catering, and aircraft ground services.  
 

02747352 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสําหรับการบริการบนเครื่องบิน                3 (3-0-6) 

     Communicative English for In-flight Services)  

 คําศัพท สํานวน และศัพทเทคนิคท่ีใชในการบริการบนเครื่องบิน เนนฝกฝนทักษะการฟง การพูด 

การอาน และการเขียน รวมไปถึงการใชภาษาสื่อสารไดอยางมีประสิทธิผลและเหมาะสม ในการตอนรับ

ผูโดยสาร การประกาศแจงขอมูลแกผูโดยสารบนเครื่องบิน การสื่อสารระหวางลูกเรือ และการใหบริการ

อาหารและเครื่องดื่ม  

Vocabulary, expressions and terminology in in-flight services. Emphasis on 

listening, speaking, reading and writing skills to communicate effectively and 

appropriately in regulated to passenger welcoming, onboard public 

announcement. air crew communication, and food and beverage services. 
  

02747353 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสําหรับการสํารองท่ีนั่งและการออกบัตรโดยสาร     3 (3-0-6) 

     (Communicative English for Reservation and Ticketing)  

 คําศัพท สํานวน และศัพทเทคนิคท่ีใชในสํารองท่ีนั่งและการออกบัตรโดยสารสายการบิน เนนฝกฝน

ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน รวมไปถึงการใชภาษาสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสม เชน การสื่อสารทางโทรศัพท การแจงขอมูลแกผูโดยสาร  

Vocabulary, expressions and terminology in airline reservation and ticketing. 

Emphasis on listening, speaking, reading and writing skills to communicate 

effectively and appropriately such as phone communication, passenger 

information providing.  
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02747354 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสําหรับการจัดการครัวการบิน       3 (3-0-6) 

     (Communicative English for Flight Catering Management)  

คําศัพท สํานวน และศัพทเทคนิคท่ีใชในการจัดการครัวการบิน เนนฝกฝนทักษะการฟง การพูด การ

อาน และการเขียน รวมไปถึงการใชภาษาสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เชน ลักษณะการ

ใหบริการอาหารและเครื่องดื่มของสายการบิน การปฏิบัติงานดานครัวการบิน สิ่งของอํานวยความ

สะดวกบนเครื่องบิน การสื่อสารกับสายการบินลูกคา เอกสารท่ีเก่ียวของ  

Vocabulary, expressions and terminology in airline flight catering management. 

Emphasis on listening, speaking, reading and writing skills to communicate 

effectively and appropriately such as airline food and beverage service 

characteristics, Flight catering operation, airline amenities, airline customer 

communication. Related documents. 

  

02747355 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสําหรับการขนสงสินคาทางอากาศ               3 (3-0-6) 

     (Communicative English for Air Cargo)  

 คําศัพท สํานวน และศัพทเทคนิคท่ีใชในการขนสงสินคาทางอากาศ เนนฝกฝนทักษะการฟง การพูด การ

อาน และการเขียน รวมไปถึงการใชภาษาสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เชน เอกสารดานการสง

สินคาทางอากาศ การสื่อสารทางโทรศัพท การแจงขอมูลแกลูกคา  

Vocabulary, expressions and terminology in air cargo. Emphasis on listening, 

speaking, reading and writing skills to communicate effectively and appropriately 

such as air cargo documents, phone communication, customer information 

providing.  

  

02747356 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมความพรอมดานอาชีพในธุรกิจการบิน      3 (3-0-6) 

     (Communicative English for Career Preparation in Airline Business)  

คําศัพท สํานวน และศัพทเทคนิคท่ีใชสําหรับการเตรียมความพรอมดานอาชีพในธุรกิจการบิน เนนฝกฝน

ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน รวมไปถึงการใชภาษาสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสม เชน การอานประกาศรับสมัครงาน การกรอกใบสมัครงาน การเขียนจดหมาย สมัครงาน การเขียน

ประวัติยอ การสัมภาษณและการนําเสนองาน 

Vocabulary, expressions and terminology for career preparation in airline 

business. Emphasis on listening, speaking, reading and writing skills to 

communicate effectively and appropriately such as reading a job advertisement, 

filling out a job application form, writing an application letter and a resume, 

having an interview, and giving a presentation. 
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02747390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา                   1 (1-0-2) 

      (Cooperative Education Preparation)  

 หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ ความรู

พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษย

สัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการ

นําเสนอ การเขียนรายงาน 

Principles, concepts, and process of cooperative education. Related rules and 

regulations. Basic knowledge and techniques in job application. Basic knowledge 

and techniques in working. Communication and human relations. Personality 

development. Quality management system in workplace. Presentation 

techniques. Report writing. 
  

02747391 การเตรียมความพรอมดานอาชีพในธุรกิจการบิน        2 (1-2-3) 

      (Career Preparation in Aviation Business)  

 การเตรียมความสําหรับความเปนมืออาชีพดานการบิน คุณลักษณะและคุณสมบัติของบุคลากรดานการ

บิน ความรูและทักษะในสายงาน บุคลิกภาพและเจตคติตอวิชาชีพ การพัฒนาทักษะระหวางบุคคล การ

ทํางานเปนทีม ภาวะผูนํา การทํางานทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

Preparation for aviation professional. Characteristics and qualifications of aviation 

personnel. Job knowledge and skills. Personality and attitude toward 

professionals. Interpersonal skill. Team work. Leadership. Working among 

multicultural environment.   
  

02747441 การจัดการเชิงกลยุทธในธุรกิจการบิน                   3 (3-0-6) 

      (Strategic Management in Aviation Business)  

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ การวิเคราะหเชิงกลยุทธ การวางแผน การนํากล

ยุทธไปปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผลกลยุทธในธุรกิจการบิน รูปแบบการแขงขันในธุรกิจการ

บิน รูปแบบธุรกิจของสายการบิน กลยุทธสายการบิน กลยุทธดานประสิทธิภาพตนทุน กลยุทธ

ดานความเปนเลิศทางการบริการ กลยุทธดานเครือขายสายการบิน กลยุทธทาอากาศยาน กล

ยุทธและการพัฒนาการขนสงสินคา ผลกระทบดานกลยุทธของ ทาอากาศยานและสายการบิน 

กรณีศึกษา 

Introduction to strategic management. Strategic analysis, planning, 

implementation, control and evaluation in aviation business. Types of 

competition in aviation business. Airline business models. Airline strategies. Cost 

effectiveness strategy. Service excellence strategy. Network carrier strategy. 
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Airport strategies. Airfreight development and strategies. Airport and airline 

strategy impacts. Case Study.  

02747442 การจัดการคุณภาพบริการในธุรกิจการบิน         3 (3-0-6) 

      (Service Quality Management in Aviation Business)  

 แนวคิดและทฤษฎีของการจัดการคุณภาพบริการในธุรกิจการบิน ลักษณะเฉพาะของการ

บริการในธุรกิจการบิน คุณภาพบริการ คุณคาและความพึงพอใจของลูกคา การจัดการลูกคา

สัมพันธ ขอไดเปรียบทางการแขงขันของคุณภาพบริการ แนวทางการสงเสริมคุณภาพบรกิาร การ

ติดตามและการวัดคุณภาพบริการ การจัดการความลมเหลวของงานบริการ การจัดการและ

การตลาดความสัมพันธภายในและภายนอกองคการ  ประเด็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมใน

คุณภาพบริการ เทคโนโลยีและผลกระทบท่ีมีตอคุณภาพบริการ กรณีศึกษา    

Concepts and theory of service quality management in aviation business. Unique 

characteristics of aviation services. Service quality, customer satisfaction and 

value. Customer relationship management (CRM). Service quality as a competitive 

advantages of aviation business. Approaches to enhance service quality. Service 

quality monitoring and measuring. Managing service failure. Managing and 

marketing internal and external relationships. Cross cultural issues in service 

quality. Technology and its impact on service quality. Case study.     
  

02747443 นวัตกรรมและการออกแบบบริการในธุรกิจการบิน        3 (3-0-6) 

      (Innovation and Services Design in Aviation Business)   

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการบิน นวัตกรรมดานอากาศยาน ทาอากาศยาน และนวัตกรรม

ดานการบริการ แนวโนมธุรกิจการบิน กรณีศึกษา 

Aviation technology and innovation.  Innovation of aircraft, airport and services.  

Aviation business trends. Case study. 
  

02747451 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสําหรับงานอาชีพในธุรกิจการบิน                      3 (3-0-6) 

      (Communicative English for Professional Purposes in Aviation Business)  

 คําศัพท สํานวน และศัพทเทคนิคท่ีใชในธุรกิจการบิน เนนฝกฝนทักษะการฟง การพูด การ

อาน และการเขียน รวมไปถึงการใชภาษาสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับงานการ

จัดการธุรกิจการบินดานตาง ๆ เชน งานฝายการตลาด งานฝายขาย งานฝายทรัพยากรบุคคล 

งานจัดการจราจรทางอากาศ 

Vocabulary, expressions and terminology in aviation business. Emphasis on 

listening, speaking, reading and writing skills to communicate effectively and 

appropriately in aviation business management tasks such as Marketing, Sales, 

Human Resources, Air Traffic Control.  
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02747490 สหกิจศึกษา         6 

     (Cooporative Education)  

 การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามท่ีไดรับมอบหมาย ตลอดจนการจัดทํารายงาน 

และการนําเสนอ 

On the job training as a temporary employee according to the assigned project, 

including report writing and presentation. 

  

02747491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางธุรกิจการบิน                 3 (3-0-6) 

      (Basic Research Methods in Aviation Business)  

หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจการบิน การกําหนดปญหา การวางรูปการวิจัย การต้ัง

วัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม การวิเคราะหและ

ตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย 

Principles and research methods in aviation business, identification of research 

problems, formulation of research objectives and hypotheses, collection of data, 

construction of questionnaire, data analysis and interpretation, application of 

statistics for research, report writing and presentation.  

  

02747496 เรื่องเฉพาะทางธุรกิจการบิน                    3 (3-0-6) 

      (Selected Topics in Aviation Business) 

 เรื่องเฉพาะทางธุรกิจการบินในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา 

Selected topics in aviation business at the bachelor’s degree level. Topics are 

subject to change each semester.  

 

02747497 สัมมนา              1 

      (Seminar)  

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางธุรกิจการบินในระดับปริญญาตรี 

Presentation and discussion on current interesting topics in aviation business 

management at the bachelor’s degree level. 

  

02747498 ปญหาพิเศษ             3 

      (Special Problems)  

 การศึกษาคนควาทางธุรกิจการบิน ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

Study and research in aviation business at the bachelor’s degree level and 

complied into a written report. 


