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หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการธรุกิจเรือส าราญ 

หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2563 

 
1. รหสัและช่ือหลกัสตูร 
  รหสัหลกัสตูร    :  
  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  พนกังานบรกิารส่วนหน้าบนเรอืส าราญ 
  3.2  พนกังานแมบ่า้นบนเรอืส าราญ 
  3.3  พนกังานบรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเรอืส าราญ 
  3.4    พนกังานบรกิารจดัเลีย้งบนเรอืส าราญ 
  3.5  พนกังานผสมเครือ่งดื่ม 
  3.6  พนกังานประสานงานการท่องเทีย่วบนฝัง่ 
  3.7  พนกังานประสานงานประจ าท่าเรอื 
  3.8  พนกังานบรกิารในธุรกจิทีพ่กัแรม 
  3.9  พนกังานในธุรกจิบรกิารการท่องเทีย่ว 
  
4. หลกัสตูรและแผนการศึกษา 
  4.1   หลกัสตูร  
    4.1.1  จ านวนหน่วยกิต  
       ตลอดหลกัสตูร 126 หน่วยกติ 
    4.1.2 โครงสร้างหลกัสตูร   
       1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   จ านวน     30 หน่วยกิต 
         หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป-บงัคบั  จ านวน     21 หน่วยกิต 
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         (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 เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 (ปรบัปรงุเลก็น้อย) 
            2)  หมวดวิชาเฉพาะ    จ านวน     90 หน่วยกิต 
         (1)  กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชพี   จ านวน    27 หน่วยกติ 
         (2)  กลุ่มวชิาเฉพาะ    จ านวน    63 หน่วยกติ 
           ก.  วชิาเฉพาะบงัคบั   จ านวน   (33) หน่วยกติ 
           ข.  วชิาเฉพาะเลอืก   จ านวน   (15) หน่วยกติ 
           ค. วชิาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชพี จ านวน    (15) หน่วยกติ 
       3) หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน       6 หน่วยกิต 
 
 
    4.1.3 รายวิชา  
       ความหมายของรหสัวิชา 
       รายวิชาในหลกัสูตรมีหลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชา โดยแทนด้วยตัวอักษร 2 ตัว และ
ตวัเลข 3 หลกั น าหน้าทุกรายวชิาในหลกัสตูร ดงัต่อไปนี้ 
       1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
         รายวชิาต่างๆ ในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปจะมรีหสัน าหน้าชื่อวชิา ซึ่งมคีวามหมาย 
ดงันี้ 
         ตวัอกัษรสองตวั คอื GE หมายถงึ หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 
         ตวัเลขหลกัรอ้ย 0-4 หมายถงึกลุ่มวชิา ประกอบดว้ย 
         เลข 0  หมายถงึ กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการสื่อสาร 
         เลข 1  หมายถงึ กลุ่มวชิาธุรกจิและการประกอบการ 
         เลข 2  หมายถงึ กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
         เลข 3  หมายถงึ กลุ่มวชิาสุนทรยีศาสตรแ์ละวฒันธรรม 
         เลข 4  หมายถงึ กลุ่มวชิาคุณภาพชวีติและสงัคมยัง่ยนื  
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       2) หมวดวิชาเฉพาะ 
         หมวดวชิาเฉพาะประกอบด้วยรายวชิาในกลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชพี และกลุ่มวชิา
เฉพาะ จะมรีหสัน าหน้าชื่อวชิา ซึง่มคีวามหมาย ดงันี้ 
         2.1 กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชพี  
           TS หมายถงึ คณะการท่องเทีย่วและอุตสาหกรรมบรกิาร 
           เลขหลกัรอ้ย  คอื  ชัน้ปีที ่ ประกอบดว้ย 
           เลข 1 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่1 
           เลข 2 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่2 
           เลข 3 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่3 
           เลข 4 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่4 
           เลขหลกัสบิและหลกัหน่วย  หมายถงึ  ล าดบัวชิาตัง้แต่ 01-99 
         2.2  กลุ่มวชิาเฉพาะ  
           อักษรแรกและตัวที่ สอง คือ   TC หมายถึง คณะการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมบรกิาร สาขาวชิาการจดัการธุรกจิเรอืส าราญ 
           เลขหลกัรอ้ย  คอื  ชัน้ปีที ่ ประกอบดว้ย 
           เลข 1 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่1 
           เลข 2 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่2 
           เลข 3 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่3 
           เลข 4 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่4 
           เลขหลกัสบิและหลกัหน่วย  หมายถงึ  ล าดบัวชิาตัง้แต่ 01-99 
       4) วิชาโทการจดัการธรุกิจเรือส าราญ 
         อกัษรแรกและตวัที่สอง คอื  TX หมายถึง คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
บรกิาร  
           เลขหลกัรอ้ย คอื ชัน้ปีที ่ประกอบดว้ย 
          เลข 1 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่1 
          เลข 2 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่2 
          เลข 3 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่3 
          เลข 4 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่4 
          เลขหลกัสบิ คอื สาขาวชิา ประกอบดว้ย 
          เลข 1  หมายถงึ สาขาวชิาการท่องเทีย่ว 
          เลข 2 หมายถงึ สาขาวชิาการจดัการธุรกจิสายการบนิ 
          เลข 3 หมายถงึ สาขาวชิาการจดัการอเีวน้ท ์
          เลข 4 หมายถงึ สาขาวชิาการจดัการการโรงแรม 
          เลข 5 หมายถงึ สาขาวชิาการจดัการธุรกจิบรกิาร 
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          เลข 6     หมายถงึ สาขาวชิาการจดัการธุรกจิเรอืส าราญ 
          เลขหลกัหน่วย คอื ล าดบัวชิาตัง้แต่ 01-09 
 
       รายวิชา 

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

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ทีผ่่านการอนุมตัเิรยีบรอ้ยแลว้   
       2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 99 หน่วยกติ  
         ประกอบดว้ย 2 กลุ่มวชิา ไดแ้ก่ 
         (1)   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จ านวน 24 หน่วยกติ 
                                  

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TS103 จติวทิยาการบรกิาร 
(Service Psychology) 

3(3-0-6) - 

TS106 อุตสาหกรรมบรกิาร 
(Hospitality Industry) 

3(3-0-6) - 

TS107 การพฒันาบุคลกิภาพส าหรบั 
งานบรกิาร 
(Personality Development for 
Service) 

3(3-0-6) - 

TS108 พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสื่อสาร
ขา้มวฒันธรรม 
(Tourist Behavior and Cross-
Cultural Communication) 

3(3-0-6) - 

TS109 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบั
อุตสาหกรรมบรกิาร 
(Information Technology for 
Hospitality Industry) 

2(2-2-5) - 

TS110 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพี
ส าหรบัอุตสาหกรรมบรกิาร 
(Law and Professional Ethics for 
Hospitality Industry) 

3(3-0-6) - 

 



 

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการธุรกจิเรอืส าราญ (หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2563)  5 

 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TS203 ทุนมนุษยแ์ละการจดัการองคก์าร
ส าหรบัอุตสาหกรรมบรกิาร 
(Human Capital and Organization 
Management for Hospitality 
Industry) 

3(3-0-6) - 

TS303 การจดัการบญัชแีละการเงนิส าหรบั
อุตสาหกรรมบรกิาร 
(Accounting and Financial 
Management for Hospitality 
Industry) 

3(3-0-6) - 

TS401 การบรหิารงานขายและการตลาด
ส าหรบัอุตสาหกรรมบรกิาร 
(Sale and Marketing Management 
for Hospitality Industry) 

3(3-0-6) - 

 

         (2)   กลุ่มวิชาเฉพาะ จ านวน 60 หน่วยกติ ประกอบดว้ย 
           ก.  วิชาเฉพาะบงัคบั จ านวน 33 หน่วยกติ  
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TC101 ธุรกจิเรอืส าราญ  
(Cruise Business) 

3(3-0-6) - 

TC201 การจดัการงานบรกิารส่วนหน้า 
(Front Office Service Management) 

3(3-0-6) - 

TC202 การจดัการงานแมบ่า้น 
(Housekeeping Management) 

3(3-0-6) - 

TC203 การจดัการงานบรกิารอาหารและ
เครือ่งดื่ม 
(Food and Beverage Service 
Management) 

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

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TC301 การจดัการงานครวัและการประกอบ
อาหาร 
(Kitchen and Culinary 
Management) 

3(2-2-5) - 

TC302 การจดัการท่าเรอืส าหรบัธุรกจิ 
เรอืส าราญ 
(Port Management for Cruise 
Business) 

3(3-0-6) - 

TC303 ความรูพ้ืน้ฐานคนประจ าเรอืและ
กฎหมายแรงงานทางทะเล 
(Fundamentals of Seafarer, STCW 
and Maritime Labor Convention) 

3(3-0-6) - 

TC401 สมัมนาประเดน็รว่มสมยัส าหรบัธุรกจิ
เรอืส าราญ 
(Seminar on Current Issues in 
Cruise Business) 

3(3-0-6) - 

TC299 ประสบการณ์วชิาชพี 1 
(Professional Internship I) 

3(0-40-20) - 

TC399 ประสบการณ์วชิาชพี 2 
(Professional Internship II) 

3(0-40-20) สอบผ่าน 
TC299 

TC499 ประสบการณ์วชิาชพี 3 
(Professional Internship III) 

3(0-40-20) สอบผ่าน 
TC399 
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           ข.  วิชาเฉพาะเลือก จ านวน 15 หน่วยกิต ให้นักศึกษาเลือกเรยีนจาก
รายวชิาดงัต่อไปนี้   
 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TC204 การจดัการภตัตาคารและงานบรกิาร 
จดัเลีย้ง 
(Restaurant and Catering Service 
Management) 

3(3-0-6) - 

TC205 การผสมเครือ่งดื่มและไวน์ 
(Mixology and Wine) 

3(2-2-5) - 

TC206 ศลิปะการท ากาแฟ 
(Barista) 

3(2-2-5) - 

TC304 การผลติเบเกอรี ่
(Bakery Production) 

3(2-2-5) - 

TC305 การประกอบอาหารไทย 
(Thai Culinary) 

3(2-2-5) - 

TC306 การประกอบอาหารนานาชาต ิ
(International Culinary) 

3(2-2-5) - 

TC307 ศลิปะการจดัดอกไม ้
และการแกะสลกั 
(Flower Arrangement and Carving 
Decoration Art) 

3(2-2-5) - 

TC308 การบรกิารสปาและความงาม 
(Spa and Aesthetic Service) 

3(3-0-6) - 

TC309 การนวดเพื่อสุขภาพ 
(Health Massage) 

3(2-2-5) - 

TC402 การจดักจิกรรมพเิศษส าหรบัธุรกจิ 
เรอืส าราญ 
(Special Event Management for 
Cruise Business) 

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

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TC403 การจดัการสิง่อ านวยความสะดวกและ
ความบนัเทงิส าหรบัธุรกจิเรอืส าราญ 
(Facilities and Entertainment 
Management for Cruise Business) 

3(3-0-6) - 

TC404 การจดัการโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน
ส าหรบัธุรกจิเรอืส าราญ 
(Logistic and Supply Chain 
Management for Cruise Business) 

3(3-0-6) - 

TC405 การจดัการสุขอนามยัและความ
ปลอดภยัส าหรบัธุรกจิเรอืส าราญ 
(Hygiene and Safety Management 
for Cruise Business) 

3(3-0-6) - 

TC406 การวางแผนและการจดัน าเทีย่วบนฝัง่
ส าหรบัการท่องเทีย่วเรอืส าราญ 
(Shore Excursion Planning and 
Conducting for Cruise Tourism) 

3(3-0-6) - 

TC407 การจดัการการท่องเทีย่วทางทะเล 
และชายฝัง่ 
(Marine and Coastal Tourism 
Management) 

3(3-0-6) - 

 

           - กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศส าหรบังานอาชีพ จ านวน 15 หน่วยกติ 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TC102 ภาษาองักฤษส าหรบัธุรกจิเรอืส าราญ 
(English for Cruise Business) 

        3(2-2-5) - 

TC207 ภาษาองักฤษส าหรบัการด าเนินงาน
หอ้งพกั 
(English for Room Operation) 

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

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TC310 ภาษาองักฤษส าหรบัการด าเนินงาน
บรกิารอาหารและเครือ่งดื่ม 
(English for Food and Beverage 
Service Operation) 

        3(2-2-5) - 

TC311 ภาษาองักฤษทางทะเล 
(Maritime English) 

        3(2-2-5) - 

TC408 ภาษาองักฤษส าหรบัการเตรยีมความ
พรอ้มดา้นอาชพีในธุรกจิเรอืส าราญ 
(English for Career Preparation in 
Cruise Business) 

        3(2-2-5) - 

 
       3) หมวดเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกติ 
         นักศกึษาอาจเลอืกเรยีนรายวชิาที่เปิดสอนในสาขาวชิาอื่นในระดบัปรญิญาตรี ใน
คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ หรือคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย และรายวิชาที่เปิดสอนใน
มหาวทิยาลยัอื่นๆ ทัง้ในและต่างประเทศทีม่ขีอ้ตกลง/รว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัหรอืไดร้บัรองจากส านกังาน ก.พ.  

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

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TX261 ธุรกจิเรอืส าราญ  
(Cruise Business) 

3(3-0-6) - 

TX262 การจดัการงานบรกิารส่วนหน้า 
(Front Office Service Management) 

3(3-0-6) - 

TX363 การจดัการงานแมบ่า้น 
(Housekeeping Management) 

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

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TX364 การจดัการงานบรกิารอาหารและ
เครือ่งดื่ม 
(Food and Beverage Service 
Management) 

3(3-0-6) - 

TX465 การจดัการท่าเรอืส าหรบัธุรกจิ 
เรอืส าราญ 
(Port Management for Cruise 
Business) 

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

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

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 อุตสาหกรรมบรกิาร 3(3-0-6) - 
TS107 การพฒันาบุคลกิภาพส าหรบังานบรกิาร 3(3-0-6) - 

รวม 18  
 
ปีท่ี 1 ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

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) - 
TS103 จติวทิยาการบรกิาร 3(3-0-6) - 
TC101 ธุรกจิเรอืส าราญ 3(3-0-6) - 
TC102 ภาษาองักฤษส าหรบัธุรกจิเรอืส าราญ 3(2-2-5) - 

รวม 21  
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ปีท่ี 1 ภาคฤดรู้อน 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TS108 พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสื่อสารขา้ม
วฒันธรรม 

3(3-0-6) 
- 

TS109 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัอุตสาหกรรมบรกิาร 3(2-2-5) - 
TS110 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพีส าหรบั

อุตสาหกรรมบรกิาร 
3(3-0-6) 

- 

รวม 9  
 
ปีท่ี 2 ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

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

TS203 ทุนมนุษยแ์ละการจดัการองคก์ารส าหรบั
อุตสาหกรรมบรกิาร 

3(3-0-6) - 

TC201 การจดัการงานบรกิารส่วนหน้า 3(3-0-6) - 
TC202 การจดัการงานแมบ่า้น 3(3-0-6) - 
 TC203 การจดัการงานบรกิารอาหารและเครือ่งดื่ม 3(3-0-6) - 
TC000 วชิาเฉพาะเลอืก (1) 3(3-0-6) - 
TC207 ภาษาองักฤษส าหรบัการด าเนินงานหอ้งพกั 3(2-2-5) - 

รวม 21  
 
ปีท่ี 2 ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

TC299 ประสบการณ์วชิาชพี 1  3(0-40-20) - 

รวม 3  
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ปีท่ี 3 ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

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

TS303 การจดัการบญัชแีละการเงนิส าหรบัอุตสาหกรรม
บรกิาร 

3(3-0-6) - 

TC301 การจดัการงานครวัและการประกอบอาหาร 3(2-2-5) - 
TC302 การจดัการท่าเรอืส าหรบัธุรกจิเรอืส าราญ  3(3-0-6) - 
TC000 วชิาเฉพาะเลอืก (2) 3(3-0-6) - 
TC000 วชิาเฉพาะเลอืก (3) 3(3-0-6) - 
TC310 ภาษาองักฤษส าหรบัการด าเนินงานการบรกิาร

อาหารและเครือ่งดื่ม 
3(2-2-5) - 

รวม 21  
 
ปีท่ี 3 ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TC399 ประสบการณ์วชิาชพี 2  3(0-40-20) TC299 
รวม 3  

 
ปีท่ี 3 ภาคฤดรู้อน 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TC303 ความรูพ้ืน้ฐานคนประจ าเรอืและกฎหมาย
แรงงานทางทะเล 

3(2-2-5) - 

TC310 ภาษาองักฤษทางทะเล  3(2-2-5) - 
รวม 6  
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ปีท่ี 4 ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TS401 การบรหิารงานขายและการตลาดส าหรบั
อุตสาหกรรมบรกิาร 

3(3-0-6) - 

TC401 สมัมนาประเดน็รว่มสมยัส าหรบัธุรกจิเรอืส าราญ 3(3-0-6) - 
TC000 วชิาเฉพาะเลอืก (4) 3(3-0-6) - 
TC000 วชิาเฉพาะเลอืก (5) 3(3-0-6) - 
XX000 วชิาเลอืกเสร ี(1) 3(3-0-6) - 
XX000 วชิาเลอืกเสร ี(2) 3(3-0-6) - 
TC408 ภาษาองักฤษส าหรบัการเตรยีมความพรอ้ม 

ดา้นอาชพีในธุรกจิเรอืส าราญ 
3(2-2-5) - 

รวม 21  
 
ปีท่ี 4 ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

TC499 ประสบการณ์วชิาชพี 3 3(0-40-20) TC399 
รวม 3  
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