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หลักสูตรควบสองปริญญา 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 
วิทยาลัยการท่องเท่ียวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต (มรส.)  

กับ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร (สจล.) 
 

…………………………………………………………………………………………………….………….……………………………………………………………… 
 

จุดเด่นของหลักสูตรควบสองปริญญา 
เป็นหลักสูตรควบ (ระยะเวลาเรียน 4 ปี) ที่น า “จุดแข็งของทั้งสองสถาบัน” มาเป็นการสร้างโอกาสให้กับนักศึกษา” 

มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนด้าน “การจัดการธุรกิจการบิน” ในระดับปริญญาบัณฑิต 
มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน สร้างบัณฑิตที่มีความเพียบพร้อมเข้าสู่วงการ  
ธุรกิจการบินจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นสถาบันอุดมศึกษา 
ของรัฐที่มีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่  
       สถาบันทั้งสองได้ยอมรับในศักยภาพและคุณภาพการศึกษาของกันและกัน และได้จัดท า “บันทึกความเข้าใจร่วมกัน” 
โดยให้การยอมรับการเทียบรายวิชา ท้ังในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป รายวิชาแกนและรายวิชาชีพเลือกอ่ืนๆ ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระหว่างกัน เพื่อสร้างโอกาสให้บัณฑิตมีทักษะหลากหลายมากขึ้น ตอบโจทย์การประกอบอาชีพในอนาคต โดยสามารถ
เลือกอาชีพในลักษณะทีแ่ตกต่างกันควบคู่กันได้  
         จุดเด่นของหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต  
คือ การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานองค์กรวิชาชีพด้านการบินในระดับสากล ได้แก่ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
(International Civil Aviation Organization)  หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า ICAO สร้างเสริมให้เข้าถึงองค์ความรู้จากสมาคมขนส่งทาง
อากาศระหว่างประเทศ0(International0Air0Transport0Association)0หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า IATA สนับสนุนให้มีการฝึกปฏิบัติ 
ในเนื้องานที่เน้นทักษะเฉพาะด้าน ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและข้อปฏิบัติในวิชาชีพ อาทิ การใช้ความรู้
และทักษะตามสถานการณ ์การใช้ภาษาเพื่อสือ่สารด้านการบิน มีความไวและไหวพริบในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ฝึกปฏิบัติการ
ท างานภายใต้ภาวะความกดดันและข้อจ ากัด การรู้เท่าทันต่อภั ยคุกคามการขนส่งทางอากาศและการจัดการความปลอดภัย 
ในปัจจุบัน เป็นต้น  

จุดเด่นของหลักสูตรบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ของสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ คือ การจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดชุมพร ศูนย์กลางการเดินทางและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 
ที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต มีท่าอากาศยานส าคัญในภาคใต้ตอนบนที่จะพัฒนาไปสู่การเป็น “ท่าอากาศยานนานาชาติ” เช่ือมโยง 
ในระดับภูมิภาค จังหวัดชุมพรอยู่ในเส้นทางการขนส่งระบบรางด้วยรถไฟความเร็วสูง โดดเด่นด้านการท่องเที่ย วทางเรือ 
ไปยังแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของประเทศ ตามแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ หลักสูตรควบสองปริญญา จึงเน้นการจัดการ
เรียนการสอนที่สร้างบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มและสามารถผสมผสานประยุกต์ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการสมัยใหม่แห่งอนาคต เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้งสองสถาบัน คือ ปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินจากมหาวิทยาลัยรังสิต และปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

นักศึกษาจะมีโอกาสในการเข้าสู่การมีงานท าในการให้บริการผู้โดยสาร0(Passenger0Services)0การอ านวยการ 
ด้านการบิน (Flight Operation) การขนส่งทางอากาศ (Cargo Management) รวมทั้งการให้บริการหลายหลากแก่ผู้โดยสาร 
ที่จะเดินทางมาทางอากาศด้วยเครื่องบินส่วนตัว (Private Jet) เครื่องบินสายการบินต้นทุนต่ า (Low Cost Airlines) มาทางบก 
ด้วยรถไฟความเร็วสูง (High Speed Train) มาทางเรือด้วยเรือด่วนข้ามอ่าวไทย (Express Cruise) ตามโครงการเช่ือมโยงอ่าวไทย
และอันดามัน และเรือส าราญ (Cruise) เป็นต้น 
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แนวทางการประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา 
บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในหลักสตูรควบสองปริญญา สามารถท างานได้หลากหลาย ดังน้ี 

1. งานบริการสายการบินแบบประจ า (ScheduledชAirlines) การบริการการบินเชิงธุรกิจ (Business Aviation)  
  อาทิ แท็กซี่อากาศ การบินส่วนบุคคล 

2. งานในส่วนของการอ านวยการบิน การปฏิบัติการบินในส่วนปฏิบัติการและการด าเนินงานในท่าอากาศยาน 
  และลานจอดอากาศยาน 

3. งานบริษัทการขนส่งสินค้าทางอากาศ 
4. งานบริการไปรษณีย์อากาศแบบเบ็ดเสร็จ (Air Courier)  
5. งานตัวแทนการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Freight Forwarder) 
6. งานบริษัทบริการการบิน (Ground Handling Agent) 
7. งานตัวแทนขายสายการบินท้ังไทยและต่างชาติ ณ เมืองต่างๆ (General Sales Agent-GSA) 
8. งานตัวแทนทางการท่องเที่ยวด้านการขายบัตรโดยสารและการส ารองที่น่ัง (Travel Agency) 
9. งานจัดท าเว็บไซต์ตัวแทนขายสินค้าทางการท่องเที่ยวออนไลน์ (OTAs-Online Travel Agent) 
10. งานด้านการตลาดและการขายบัตรโดยสาร/การส ารองที่น่ังสายการบิน 
11. งานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการการเดินทางในองค์กรธุรกิจทั่วไป 
12. งานพิธีการน าเข้า-ส่งออกและสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร เพื่อการจัดแสดงสินค้าระหว่างประเทศ 
13. งานในภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ และองค์กรการบิน 
14. งานธุรกิจด้านการบริการและการท่องเที่ยวท่ีเกี่ยวเนื่องกับการขนส่งทางอากาศ และโลจิสติกส์ 
15. เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  
16. นักวิจัย 
17. งานประกอบธุรกิจ Startup (ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสร้างธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับ 

  การขนส่งทางอากาศ หรือธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) 
 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
รับผู้สมัครที่จบระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรนานาชาติ 

หลักสูตรอาชีวศึกษา หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และตามประกาศของมหาวิทยาลัยรังสิต 
 

โครงสร้างหลักสูตร   
หลักสตูร 4 ปี มีหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสตูร 159 หน่วยกิต (53 วิชา + 1 สหกิจศึกษา)  
 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  
  

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 รวม 

112,800 112,000 115,300 31,400 371,500 

 
 
 
 
 
 



3 

 

 
 
ค่าใช้จ่ายภาค S/64 
 

ค่าชุดพละ อุปกรณ์การแต่งกาย ค่าบ ารุงและอื่นๆ ค่าตรวจสุขภาพ ค่าหน่วยกิต รวม 

720 380 14,000 500 11,200 26,800 

 
ค่าบ ารุงและอื่นๆ ประกอบด้วย 

1.  ค่าบ ารุงการศึกษาภาคพิเศษภาคละ   5,000  บาท 
2.  ค่าประกันของเสยีหาย   8,000  บาท 
3.  ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม ่       300  บาท 
4.  ค่าประกันอุบัตเิหตุปลีะ         500  บาท 
5.  ค่าท าบัตรนักศึกษา        200  บาท 
  รวม            14,000  บาท 
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แผนการศึกษา 
(เรียน 159 หน่วยกิต เพื่อรับ 2 ปริญญา) 

ชั้นปีที่ 1 (45 หน่วยกิต) ชั้นปีที่ 2 (45 หน่วยกิต) 

ภาคการศึกษา S 
RSU 111  สังคมธรรมาธิปไตย  
ENL 125  ภาษาอังกฤษเพือ่ทัศนาโลก  
RSU xxx  รายวิชาศึกษาทัว่ไป 1 (จากกลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8)  
ภาคการศึกษา 1 
ENL 126   ภาษาอังกฤษในบริบทของเทคโนโลยี การบันเทิง และการ
ออกแบบ  
RSU xxx   รายวิชาศึกษาทั่วไป 2 (จากกลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8)  
RSU xxx   รายวิชาศึกษาทั่วไป 3 (จากกลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8)  
RSU xxx   รายวิชาศึกษาทั่วไป 4 (จากกลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที ่8)  
RSU xxx   รายวิชาศึกษาทั่วไป 5 (จากกลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที ่8)  
RSU 112   กีฬาเพื่อสุขภาพ  
ABM 101  อุตสาหกรรมการบินเบื้องต้น  
ภาคการศึกษา 2 
MGT 202  องค์การและการจัดการ (วิชาเลือกเสรี 1)   
ACC 100   การบัญชีการเงิน   
ECO 111   หลักเศรษฐศาสตร์     
ABM 103   การบริการลูกค้าในธุรกจิสายการบิน  
XXX xxx   รายวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ 
              ระหวา่งประเทศ (1) (จากกลุ่มที่ 2.2) 
XXX xxx   รายวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ 
              ระหวา่งประเทศ (2) (จากกลุ่มที่ 2.2)                                                                                       

ภาคการศึกษา 1  
ACC 103    การบัญชีเพื่อการจัดการ   
DBS 201    เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับธุรกิจ  
ABM 201   กฎหมายและจรยิธรรมในธรุกิจการบิน   
ABM 203   การจัดการธุรกจิสายการบนิ    
ABM 208   การอ านวยการบินและระบบการจราจรทางอากาศ 
ABM 268   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการบิน 1  
ภาคการศึกษา 2 
FIN 201    การเงินธุรกิจ 
LSM 203   การวิเคราะห์สถิติทางธุรกิจ  
ABM 204   การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ 
ABM 205   การจัดการท่าอากาศยาน  
ABM 209   หลักการตลาดส าหรับธุรกจิการบิน 
ABM 210   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมน้ าหนักและความสมดุล 
               ของอากาศยาน   
ภาคการศึกษา 3 (ฤดูร้อน) (เรียนที่ มรส. สอนโดยคณาจารย์จาก สจล.) 
11546119   ผู้ประกอบการ  
11536128   การเขยีนแผนธุรกจิส าหรบัผู้ประกอบการ  
11536107   การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ  
 
 

ชั้นปีที่ 3 (45 หน่วยกิต) ชั้นปีที่ 4 (24 หน่วยกิต) 

ภาคการศึกษา 1  
ABM 269   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการบิน 2 
ABM 300   การจัดการข้ามวัฒนธรรมในธุรกิจการบิน  
ABM 301   ระบบสารสนเทศในธุรกิจการบิน  
ABM 312   การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน (วิชาชีพ-เลือก 1)  
ABM 313   งานบริการผู้โดยสารภาคพืน้ (วิชาชพี-เลือก 2)  
ABM 333   การจัดการผลิตภัณฑ์ส าหรบัเที่ยวบิน (วิชาชพี-เลือก 3)   
ภาคการศึกษา 2 
ABM 304   การจัดการความปลอดภยัในธุรกิจการบิน  
ABM 310   องค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการบิน  
ABM 423   การจัดการขนส่งสินค้าพิเศษ (วิชาชพี-เลือก 4)   
ABM 425   การจัดการการขนส่งสินค้าอันตราย (วิชาชีพ-เลือก 5)  
ABM 410   ระเบียบวิธวีิจัยในธุรกิจการบิน 
MGT 416   การจัดการเชิงกลยุทธ์ (วิชาเลือกเสรี 2)  
ภาคการศึกษา 3 (ฤดูร้อน) (เรียนที่ มรส. สอนโดยคณาจารย์จาก สจล.)
11536114  การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส ์
11546225  การจัดตั้งธุรกิจ Start up 
11546227  สัมมนาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ 

ภาคการศึกษา010(เรียนที่0สจล.0วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สอนโดย
คณาจารย์จาก สจล.) 
11536116  การจัดการโครงการ  
11536117  การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ  
11536223  การภาษีอากรธุรกจิ  
11536403  ระบบการจัดการคุณภาพ 
11536429  พื้นฐานเทคโนโลยีธุรกิจและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
11536201  การจัดการธุรกจิเฟรนไชส์  
11536124  การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ  
ภาคการศึกษา 2 
ABM 498   สหกิจศึกษาในธุรกจิการบนิ  
 

 


