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 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการธุรกิจเรือส าราญ 

หลกัสูตรใหม ่พ.ศ. 2563 

 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา     มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะการท่องเทีย่วและอุตสาหกรรมบรกิาร 
           สาขาวชิาการจดัการธุรกจิเรอืส าราญ 
 
1. รหสัและช่ือหลกัสตูร 
  ภาษาไทย     :  หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการธุรกจิเรอืส าราญ 
  ภาษาองักฤษ    :  Bachelor of Arts Program in Cruise Business Management 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
  ชื่อเตม็ (ไทย)    :  ศลิปศาสตรบณัฑติ (การจดัการธุรกจิเรอืส าราญ)  
  ชื่อยอ่ (ไทย)    :  ศศ.บ. (การจดัการธุรกจิเรอืส าราญ) 

 ชื่อเตม็ (องักฤษ)    :  Bachelor of Arts (Cruise Business Management)  
 ชื่อยอ่ (องักฤษ)   :  B.A. (Cruise Business Management) 

 
3. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา  
  3.1  พนกังานบรกิารหอ้งพกับนเรอืส าราญ 
  3.2  พนกังานบรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเรอืส าราญ 
  3.3  พนกังานฝ่ายกจิกรรมบนัเทงิบนเรอืส าราญ 
  3.4    พนกังานฝ่ายขายและการตลาดบนเรอืส าราญ 
  3.5  พนกังานฝ่ายบรหิารจดัการบนเรอืส าราญ 
  3.6  พนกังานประสานงานประจ าท่าเรอืส าราญ 
  3.7  พนกังานประสานงานการท่องเทีย่วบนฝัง่  
  3.8  พนกังานบรกิารในธุรกจิทีพ่กัแรม 
  3.9  พนกังานในธุรกจิบรกิารการท่องเทีย่ว 
  3.10  นกัวจิยัและนกัวชิาการในธุรกจิเรอืส าราญ 
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4. หลกัสตูร 
  4.1   หลกัสตูร  
    4.1.1  จ านวนหน่วยกิต  
       ตลอดหลกัสตูร 126 หน่วยกติ 
    4.1.2 โครงสร้างหลกัสตูร   
       1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   จ านวน     33 หน่วยกิต 
         หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป-บงัคบั  จ านวน     21 หน่วยกิต 
         (1)  กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการสื่อสาร จ านวน   (15) หน่วยกติ 
         (2)  กลุ่มวชิาธุรกจิและการประกอบการ จ านวน    (3) หน่วยกติ 
         (3)  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  จ านวน    (3) หน่วยกติ 
         หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป-เลือก  จ านวน      9 หน่วยกิต 
              (1)  กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการสื่อสาร     
         (2)  กลุ่มวชิาธุรกจิและการประกอบการ 
         (3)  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
         (4)  กลุ่มวชิาสุนทรยีศาสตรแ์ละวฒันธรรม 
         (5)  กลุ่มวชิาคุณภาพชวีติและสงัคมยัง่ยนื 
         หมายเหตุ เป็นไปตามหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 (ปรบัปรุงเลก็น้อย) 
            2)  หมวดวิชาเฉพาะ    จ านวน     93 หน่วยกิต 
         (1)  กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชพี   จ านวน    27 หน่วยกติ 
         (2)  กลุ่มวชิาเฉพาะ    จ านวน    63 หน่วยกติ 
           ก.  วชิาเฉพาะบงัคบั   จ านวน   (36) หน่วยกติ 
           ข.  วชิาเฉพาะเลอืก   จ านวน   (12) หน่วยกติ 
           ค. วชิาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชพี จ านวน    (15) หน่วยกติ 
       3) หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน       6 หน่วยกิต 
    4.1.3 รายวิชา 

1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  จ านวน 30 หน่วยกติ 
อา้งถึง หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ระดบัปรญิญาตร ีหลกัสูตรปรญิญาตร ีพ.ศ. 2560 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ทีผ่่านการอนุมตัเิรยีบรอ้ยแลว้ (ภาคผนวก ก.)  
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 90 หน่วยกติ  

         ประกอบดว้ย 2 กลุ่มวชิา ไดแ้ก่ 
(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จ านวน 27 หน่วยกติ 
(2)  
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รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

TS106 อุตสาหกรรมบรกิารและการท่องเทีย่ว 
(Tourism and Hospitality Industry) 

3(3-0-6) - 

TS107 จติวทิยาการบรกิารและการพฒันา 
บุคลกิภาพ 
(Service Psychology and 
Personality Development) 

3(3-0-6) - 

TS108 อุตสาหกรรมเรอืส าราญ 
(Cruise Industry) 

3(3-0-6) - 

TS109 พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสื่อสาร
ขา้มวฒันธรรมส าหรบัธุรกจิเรอืส าราญ 
(Tourist Behavior and Cross-
Cultural Communication for Cruise 
Business) 

3(3-0-6) - 

TS110 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ส าหรบัธุรกจิเรอืส าราญ 
(Innovation and Information 
Technology for Cruise Business) 

3(2-2-5) - 

TS111 กฏหมายธุรกจิเรอืส าราญ 
และจรรยาบรรณวชิาชพี 
(Law Cruise Business and 
Professional Ethics) 

3(3-0-6) - 

TS203 
 

การจดัการและการพฒันาทรพัยากร
มนุษยส์ าหรบัธุรกจิเรอืส าราญ 
(Human Resource Management 
and Development for Cruise 
Business) 

3(3-0-6) - 

TS303 การบญัชแีละการจดัการทางการเงนิ
ส าหรบัธุรกจิเรอืส าราญ 
(Accounting and Financial 
Management for Cruise Business) 

3(3-0-6) - 
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รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

TS401 การตลาดดจิทิลัส าหรบัธุรกจิ 
เรอืส าราญ 
(Digital Marketing for Cruise 
Business) 

3(3-0-6) - 

 

    
      (2)   กลุ่มวิชาเฉพาะ จ านวน 63 หน่วยกติ ประกอบดว้ย 
           ก.  วิชาเฉพาะบงัคบั จ านวน 36 หน่วยกติ  
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

TC201 การด าเนินงานและการจดัการ 
งานบรกิารหอ้งพกับนเรอืส าราญ 
(Room Division Service Operation 
and Management on Cruise) 

3(3-0-6) - 

TC202 การจดัการท่าเรอืส าราญ 
(Cruise Port Management) 

3(3-0-6) - 

TC203 การจดัการโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน
ส าหรบัธุรกจิเรอืส าราญ 
(Logistic and Supply Chain 
Management for Cruise Business) 

3(3-0-6) - 

TC301 การด าเนินงานและการจดัการ 
งานบรกิารอาหารและเครื่องดืม่ 
บนเรอืส าราญ 
(Food and Beverage Service 
Operation and Management  
on Cruise) 

3(3-0-6) - 

TC302 การจดัการงานครวัและการประกอบ
อาหารบนเรอืส าราญ 
(Kitchen and Culinary Management 
on Cruise) 

3(2-2-5) - 
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รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

TC303 การจดัการสถานทีแ่ละสิง่อ านวย 
ความสะดวกส าหรบัธุรกจิเรอืส าราญ 
(Venues and Facility Management 
for Cruise Business) 

3(3-0-6) - 

TC304 ความรูพ้ืน้ฐานส าหรบัคนประจ าเรอื
และกฎหมายแรงงานทางทะเล 
(Fundamentals for Seafarer, STCW 
and Maritime Labor Convention) 

3(2-2-5) - 

TC401 การจดัการสุขอนามยัและ 
ความปลอดภยัส าหรบัธุรกจิเรอืส าราญ 
(Hygiene and Safety Management 
for Cruise Business) 

3(3-0-6) - 

TC402 สมัมนาประเดน็ร่วมสมยัส าหรบัธุรกจิ
เรอืส าราญ 
(Seminar on Current Issues for 
Cruise Business) 

3(3-0-6) - 

TC299 ประสบการณ์วชิาชพี 1 
(Professional Internship I) 

3(ฝึกงาน 600 ชัว่โมง) - 

TC399 ประสบการณ์วชิาชพี 2 
(Professional Internship II) 

3(ฝึกงาน 600 ชัว่โมง) สอบผ่าน 
TC299 

TC499 ประสบการณ์วชิาชพี 3 
(Professional Internship III) 

3 (ฝึกงาน 600 ชัว่โมง) สอบผ่าน 
TC399 
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           ข.  วิชาเฉพาะเลือก จ านวน 12 หน่วยกิต ให้นักศึกษาเลือกเรียนจาก
รายวชิาดงัต่อไปนี้   
 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

TC101 การจดัการภตัตาคารและงานบรกิาร 
จดัเลีย้งบนเรอืส าราญ 
(Restaurant and Catering Service 
Management on Cruise) 

3(3-0-6) - 

TC102 การจดักจิกรรมพเิศษและความบนัเทงิ
ส าหรบัธุรกจิเรอืส าราญ 
(Special Event and Entertainment 
Management for Cruise Business) 

3(3-0-6) - 

TC103 การจดัการการท่องเทีย่วทางทะเล
(Marine Tourism Management) 

3(3-0-6) - 

TC204 การวางแผนและการจดัน าเทีย่วบนฝัง่
ส าหรบัการท่องเทีย่วเรอืส าราญ 
(Shore Excursion Planning and 
Conducting for Cruise Tourism) 

3(3-0-6) - 

TC205 การบรกิารสปาและความงาม 
(Spa and Aesthetic Service) 

3(3-0-6) - 

TC305 การผสมเครื่องดื่มและไวน์ 
(Mixology and Wine) 

3(2-2-5) - 

TC306 ศลิปะการท ากาแฟ 
(Barista) 

3(2-2-5) - 

TC307 การผลติเบเกอรี ่
(Bakery Production) 

3(2-2-5) - 

TC308 การประกอบอาหารไทย 
(Thai Culinary) 

3(2-2-5) - 

TC309 การประกอบอาหารนานาชาต ิ
(International Culinary) 

3(2-2-5) - 
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รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

TC403 การจดัการความเสีย่งและวกิฤตส าหรบั
ธุรกจิเรอืส าราญ 
(Risk and Crisis Management  
for Cruise Business) 

3(3-0-6) - 

TC404 การส ารวจและวจิยัส าหรบัธรุกจิ 
เรอืส าราญ 
(Survey and Research for Cruise 
Business) 

3(3-0-6) - 

 
 

           ค.    กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศส าหรบังานอาชีพ จ านวน 15 หน่วยกติ 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

TC104 ภาษาองักฤษส าหรบัธรุกจิเรอืส าราญ 
(English for Cruise Business) 

        3(2-2-5) - 

TC206 ภาษาองักฤษส าหรบัการด าเนินงาน
บรกิารหอ้งพกับนเรอืส าราญ 
(English for Room Division Service 
Operation on Cruise) 

        3(2-2-5) - 

TC310 ภาษาองักฤษส าหรบัการด าเนินงาน
บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเรอืส าราญ 
(English for Food and Beverage 
Service Operation on Cruise) 

        3(2-2-5) - 

TC311 ภาษาองักฤษทางทะเล 
(Maritime English) 

        3(2-2-5) - 

TC405 ภาษาองักฤษส าหรบัการเตรยีมความ
พรอ้มดา้นอาชพีในธุรกจิเรอืส าราญ 
(English for Career Preparation in 
Cruise Business) 

        3(2-2-5) - 
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       3) หมวดเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกติ 
         นกัศกึษาอาจเลอืกเรยีนรายวชิาที่เปิดสอนในสาขาวชิาอื่นในระดบัปรญิญาตรี ใน
คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ หรือคณะอื่นๆ ในมหาวทิยาลัย และรายวิชาที่เปิดสอนใน
มหาวทิยาลยัอื่นๆ ทัง้ในและต่างประเทศทีม่ขีอ้ตกลง/ร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัหรอืไดร้บัรองจากส านกังาน ก.พ.  

 
        4)  วิชาโทการจดัการธรุกิจเรือส าราญ จ านวน 15 หน่วยกติ 
          ส าหรบันกัศกึษาต่างสาขาวชิาในคณะการท่องเทีย่วและอุตสาหกรรมบรกิาร และ
คณะอื่นๆ เลอืกเรยีน  
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

TX261 อุตสาหกรรมเรอืส าราญ 
(Cruise Industry) 

3(3-0-6) - 

TX262 การด าเนินงานและการจดัการงาน
บรกิารหอ้งพกับนเรอืส าราญ 
(Room Division Service Operation 
and Management on Cruise) 

3(3-0-6) - 

TX363 การด าเนินงานและการจดัการงาน
บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบน  
เรอืส าราญ 
(Food and Beverage Service 
Operation and Management on 
Cruise) 

3(3-0-6) - 

TX364 การจดัการท่าเรอืส าราญ 
(Cruise Port Management) 

3(3-0-6) - 

TX465 การจดัการสถานทีแ่ละสิง่อ านวยความ
สะดวกส าหรบัธรุกจิเรอืส าราญ 
(Venues and Facility Management 
for Cruise Business) 

3(3-0-6) - 
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  4.2 แผนการศึกษา 
     
ปีท่ี 1 ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GE002 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6) - 
GEXXX วชิาศกึษาทัว่ไป-เลอืก 3(3-0-6) - 
GEXXX วชิาศกึษาทัว่ไป-เลอืก 3(3-0-6) - 
GEXXX วชิาศกึษาทัว่ไป-เลอืก 3(3-0-6) - 
TS106 อุตสาหกรรมบรกิารและการท่องเทีย่ว 3(3-0-6) - 
TS107 จติวทิยาการบรกิารและการพฒันาบุคลกิภาพ 3(3-0-6) - 

รวม 18  
 
ปีท่ี 1 ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชพี 3(3-0-6) - 
GE003 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) ศกึษาก่อน GE002  

หรอื คะแนน TOEIC  
350 หรอืเทยีบเท่า 

GE101 การประกอบการทีข่บัเคลื่อนดว้ยนวตักรรม 3(3-0-6) - 
GE201 การคดิเชงินวตักรรมทางดจิทิลัและการโคด้ 3(3-0-6) - 
TS108 อุตสาหกรรมเรอืส าราญ 3(3-0-6) - 
TS109 พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสื่อสาร 

ขา้มวฒันธรรมส าหรบัธุรกจิเรอืส าราญ 
3(3-0-6) - 

TC104 ภาษาองักฤษส าหรบัธรุกจิเรอืส าราญ 3(2-2-5) - 
รวม 21  
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ปีท่ี 1 ภาคฤดรู้อน 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

TS110 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบั
ธุรกจิเรอืส าราญ 

3(2-2-5) - 

TS111 กฏหมายธุรกจิเรอืส าราญและจรรยาบรรณ
วชิาชพี 

3(3-0-6) - 

TC000 วชิาเฉพาะเลอืก (1) 3(3-0-6) - 
รวม 9  

 
ปีท่ี 2 ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GE004 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชพี 1  3(3-0-6) ศกึษาก่อน GE003 
หรอืคะแนน TOEIC 
450 หรอืเทยีบเท่า 

TS203 การจดัการและการพฒันาทรพัยากรมนุษย์
ส าหรบัธุรกจิเรอืส าราญ 

3(3-0-6) - 

TC201 การด าเนินงานและการจดัการงานบรกิาร
หอ้งพกับนเรอืส าราญ 

3(3-0-6) - 

TC202 การจดัการท่าเรอืส าราญ 3(3-0-6) - 
TC203 การจดัการโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชนส าหรบั

ธุรกจิเรอืส าราญ 
3(3-0-6) - 

TC000 วชิาเฉพาะเลอืก (2) 3(3-0-6) - 
TC206 ภาษาองักฤษส าหรบัการด าเนินงานบรกิาร

หอ้งพกับนเรอืส าราญ 
3(2-2-5) - 

รวม 21  
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ปีท่ี 2 ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TC299 ประสบการณ์วชิาชพี 1  3(ฝึกงาน 600 ชม.) - 
รวม 3  

 
ปีท่ี 3 ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GE005 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชพี 2 3(3-0-6) ศกึษาก่อน GE004 
หรอื คะแนน TOEIC 
550 หรอืเทยีบเท่า 

TS303 การบญัชแีละการจดัการทางการเงนิส าหรบั
ธุรกจิเรอืส าราญ 

3(3-0-6) - 

TC301 การด าเนินงานและการจดัการงานบรกิารอาหาร
และเครื่องดื่มบนเรอืส าราญ 

3(3-0-6) - 

TC302 การจดัการงานครวัและการประกอบอาหาร 
บนเรอืส าราญ 

3(2-2-5) - 

TC303 การจดัการสถานทีแ่ละสิง่อ านวยความสะดวก
ส าหรบัธุรกจิเรอืส าราญ 

3(3-0-6) - 

TC000 วชิาเฉพาะเลอืก (3) 3(3-0-6) - 
TC310 ภาษาองักฤษส าหรบัการด าเนินงานการบรกิาร

อาหารและเครื่องดื่มบนเรอืส าราญ 
3(2-2-5) - 

รวม 21  
 
ปีท่ี 3 ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

TC399 ประสบการณ์วชิาชพี 2  3(ฝึกงาน 600 ชม.) TC299 
รวม 3  
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ปีท่ี 3 ภาคฤดรู้อน 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

TC304 ความรูพ้ืน้ฐานส าหรบัคนประจ าเรอืและ
กฎหมายแรงงานทางทะเล 

3(2-2-5) - 

TC311 ภาษาองักฤษทางทะเล  3(2-2-5) - 
รวม 6  

 
ปีท่ี 4 ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

TS401 การตลาดดจิทิลัส าหรบัธุรกจิเรอืส าราญ 3(3-0-6) - 
TC401 การจดัการสุขอนามยัและความปลอดภยัส าหรบั

ธุรกจิเรอืส าราญ 
3(3-0-6) - 

TC402 สมัมนาประเดน็ร่วมสมยัส าหรบัธุรกจิเรอืส าราญ 3(3-0-6) - 
TC000 วชิาเฉพาะเลอืก (4) 3(3-0-6) - 
XX000 วชิาเลอืกเสร ี(1) 3(3-0-6) - 
XX000 วชิาเลอืกเสร ี(2) 3(3-0-6) - 
TC405 ภาษาองักฤษส าหรบัการเตรยีมความพรอ้ม 

ดา้นอาชพีในธุรกจิเรอืส าราญ 
3(2-2-5) - 

รวม 21  
 
ปีท่ี 4 ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

TC499 ประสบการณ์วชิาชพี 3 3(ฝึกงาน 600 ชม.) TC399 
รวม 3  

 
 
    




