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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:

หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ
Master of Science Program in Service Innovation

ชื่อเต็ม
ชื่อย่ อ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่ อ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการบริการ)
วท.ม. (นวัตกรรมการบริการ)
Master of Science (Service Innovation)
M.S. (Service Innovation)

3. วิชาเอก (ถ้ ามี)
ไม่ มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร 36 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
5.3 การรับเข้ าศึกษา
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา

หลักสู ตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ปี
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
เป็ นหลักสู ตรของสถาบันโดยเฉพาะ
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ
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6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสู ตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ ฉบับ พ.ศ. 2551
กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 17/2554
เมือ่ วันที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2554
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา
1/2555 เมือ่ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555 และการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมือ่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ในการประชุมครั้งที่

ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2555
เมือ่ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ในปี การศึกษา
2557
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพในระดับจัดการของภาคอุตสาหกรรมการบริการในด้ านต่ าง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่ น
8.1 ผู้จดั การโรงแรม ธุรกิจนาเทีย่ ว ธุรกิจสปา
8.2 ผู้จดั การฝ่ ายบริการของโรงพยาบาล
8.3 ผู้จดั การฝ่ ายบริการของธนาคาร สถาบันการเงิน
8.4 ผู้จดั การฝ่ ายลูกค้ าสัมพันธ์ บริการโทรคมนาคม การติดต่ อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ ง
10. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
ใช้ สถานที่และอุปกรณ์ การเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อุทยานการเรียนรู้ (Learning Resort) ศู นย์ พัทยา
จังหวัดชลบุรี
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากการทีป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีข้อตกลงในเรื่องของ ASEAN Framework Agreement on Service ตั้งแต่ ปี 1995
โดยมีเป้ าหมายที่จะเปิ ดเสรีในอุตสาหกรรมการบริการประเภทต่ าง ๆ ดังนี้ การบริการด้ านธุรกิจ (Business Services), การบริการ
สื่ อสาร (Communication Services), การบริการด้ านที่เกี่ยวเนื่องกับวิศวกรรมและการก่ อสร้ าง (Construction and related
engineering Services), การกระจายสิ นค้ าและบริการ (Distribution Services), การบริการการศึกษา (Educational Services), การ
บริการด้ านสิ่ งแวดล้ อม (Environmental Services), การบริการด้ านการเงิน (Financial Services), การให้ บริการด้ านสั งคมและ
สุ ขอนามัย (Health-related and Social Services), การให้ บริการด้ านท่ องเที่ยว และที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทาง (Tourism and
Travel-related Services), การให้ บริการด้ านการกีฬา วัฒนธรรมและสันทนาการ (Recreational, cultural, and sporting services)
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การให้ บริการขนส่ ง (Transport Services) และการให้ บริการด้ านอื่นๆ ที่มิได้ มีกาหนดไว้ ในที่ใด (Other services not included
elsewhere)
ปัจจุบันการเปิ ดเสรีดังกล่ าวใน Mode 1 และ 2 ซึ่งเป็ นเรื่องของการซื้อขายบริการข้ ามพรมแดนบรรลุผลสาเร็จในระดับ
หนึ่ง ขณะนีอ้ ยู่ในช่ วงการเปิ ดเสรีใน Mode 3 คือ การให้ นักธุรกิจจากต่ างประเทศเข้ ามาลงทุนในประเทศ และต่ อไปเป็ นการเปิ ดเสรี
ใน Mode 4 เรื่องการเคลื่อนย้ ายบุคลากรเข้ าไปทางานในประเทศที่มีการลงนามเปิ ดเสรีเคลื่อนย้ ายแรงงาน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้
สามารถนามาซึ่งผลประโยชน์ แก่ ประเทศ และในขณะเดียวกัน ก็สามารถส่ งผลกระทบต่ ออุตสาหกรรมการบริการของไทยได้ หาก
ปราศจากการเตรียมความพร้ อมทั้งในส่ วนของภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้ องและภาคเอกชนในการเตรียมความพร้ อมเพื่อรับมือการเปิ ดเสรีใน
ภาคบริการทีก่ าลังจะเกิดขึน้ ดังนั้น สถาบันการศึกษาของประเทศไทยจึงจาเป็ นต้ องปรับแนวทางการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้
สอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์ ของภูมภิ าคและของโลกเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่ งขันของบุคลากรในภาค
บริการ โดยหลักสู ตรนวัตกรรมการบริการได้ ปรับปรุงเนือ้ หาหลักสู ตรให้ มีความเหมาะสม สอดคล้ องกับสถานการณ์ ปัจจุบัน ทั้งนี้
เพือ่ เป็ นการเตรียมความพร้ อมของบุคลากรของอุตสาหกรรมการบริการของประเทศในการแข่ งขันกับบุคลากรจากประเทศอืน่ ๆ ได้
อย่ างมีประสิทธิภาพ
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปั จจุบันแนวความคิดเรื่ องการพัฒนาสั งคมแห่ งการเรี ยนรู้ และการอนุรักษ์ ธรรมชาติ วัฒนธรรมเป็ นองค์ ประกอบที่มี
ความสาคัญในทุกภาคส่ วนไม่ ว่าจะเป็ นภาครัฐหรือภาคเอกชน ซึ่ งองค์ กรต่ าง ๆ โดยเฉพาะภาคส่ วนของอุตสาหกรรมการบริ การ
เล็งเห็นถึงความสาคัญของแนวคิดนี้ และในหลายองค์ กรมีการวางนโยบายที่เรี ยกว่ า “Corporate Social Responsibility” เพื่อ
ดาเนินกิจกรรมโครงการทีต่ อบแทนคืนสู่ สังคม อย่ างไรก็ดี ยังมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้ องสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ ความตระหนักในเรื่อง
นีใ้ ห้ มากขึน้ เพราะการดาเนินธุรกิจภาคบริการนั้น โดยเฉพาะในภาคการท่ องเที่ยว ซึ่งจะไม่ สามารถประสบความสาเร็จได้ ในระยะ
ยาว หากปราศจากทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และสั งคมชุ มชนซึ่งเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่ า และเป็ นสิ่ งที่นักท่ องเที่ยวจากต่ าง
ถิ่นต้ องการเข้ ามาสัมผัส ค้ นหา และเรียนรู้
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
จากสถานการณ์ ในปัจจุบันที่กล่ าวในเบือ้ งต้ น ทาให้ วิทยาลัยนวัตกรรมพัฒนาปรับปรุ งหลักสู ตรเพื่อตอบสนองต่ อความ
ต้ องการของภาคอุตสาหกรรมการบริ การในด้ านบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ การคิดในเชิ งสร้ างสรรค์ เพื่อ
ประยุกต์ ใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาต่ าง ๆ และสามารถก้ าวขึ้นไปทางานในตาแหน่ งระดับหัวหน้ างานหรื อระดับบริ หารได้ ดังนั้ น
หลักสู ตรจึงเน้ นการต่ อยอดองค์ ความรู้ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สามารถ
ประยุกต์ ใช้ องค์ ความรู้ ในเรื่องนวัตกรรมการบริการในการจัดการภายใต้ สถานการณ์ ต่าง ๆ ได้ ดขี นึ้ รวมถึงการมีมุมมองการทางานที่
รอบด้ านและสามารถทางานได้ อย่ างมีประสิทธิภาพมากขึน้
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
วิทยาลัยนวัตกรรมมีพนั ธกิจในการพัฒนาบัณฑิตให้ เป็ นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการสร้ างสรรค์ นวัตกรรม
ทางความคิด สามารถนาพาองค์ กรให้ ประสบความสาเร็จภายใต้ การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้ อมทั้งทางด้ านเศรษฐกิจ การเมือง
สังคม และเทคโนโลยี และสามารถนาความรู้ ที่ได้ รับไปประยุกต์ ใช้ รองรับ ตอบสนอง และบริหารความเปลี่ยนแปลงนั้นได้ ดังนั้น
หลักสู ตรจึงมีความสอดคล้ องและสามารถตอบสนองต่ อเป้ าหมายและพันธกิจของวิทยาลัยได้ เป็ นอย่ างดี
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
ไม่ มี

ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
หลักสู ตรมีความมุ่งมั่นที่จะเป็ นผู้นาด้ านการเรียนรู้ เรื่องนวัตกรรมการบริการ และสร้ างมาตรฐานการเรียนการสอนและ
ผลงานวิจยั ในระดับนานาชาติ โดยมีปรัชญาในการสร้ างพลังจากความหลากหลาย (Synergy from Diversity) ก้ าวไกลด้ วยคุณธรรม
(Excellence with Ethics) มุ่งสร้ างนวัตกรรมการศึกษาและพัฒนาโดยคานึงถึงองค์ รวม (Educational Innovation with Holistic
Development)
จากการเปลีย่ นแปลงรู ปแบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน ทาให้ ภาคบริการกลายเป็ นอุตสาหกรรมทีม่ คี วามสาคัญต่ อระบบ
เศรษฐกิจ และมีการเติบโตอย่ างต่ อเนื่องโดยภาคการบริการนีส้ ามารถสร้ างงานและสร้ างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
ของประเทศ ดังนั้น แนวคิดของหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการจึงเน้ นการใช้ แนวความคิดใหม่
วิธีการหรือเครื่องมือใหม่ รวมถึงกระบวนการทีด่ กี ว่ า มีประสิทธิภาพมากกว่ าในการจัดการให้ บริการประเภทต่ าง ๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้ องการและความพอใจของลูกค้ าทีแ่ ตกต่ าง นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้ นการพัฒนาทักษะของผู้เรียนด้ านความคิดเชิงสร้ างสรรค์ การ
ใช้ ความคิดเชิงออกแบบเพือ่ สร้ างนวัตกรรมในการให้ บริการรู ปแบบต่ าง ๆ สาหรับทั้งองค์ กรขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ โดยยึดหลักของ
ความยัง่ ยืนของทรัพยากร และความรับผิดชอบต่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อมในการประกอบธุรกิจให้ บริการ
1.2 ความสาคัญ
ภาคบริ การเป็ นภาคเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ มีอัตราการขยายตัวสู ง และมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่ างรวดเร็ ว
ปั จ จุ บั น แม้ ว่ า ประเทศไทยจะเป็ นประเทศที่ มี ศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น ในภาคบริ ก าร ทั้ ง จากปั จ จั ย ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวติ และบุคลิกลักษณะทีส่ ะท้ อนถึงความงดงามอย่ างไทย แต่ ภายใต้ บริบทการแข่ งขันในเวทีโลกที่เปลี่ยนแปลง
ทุกขณะ การรั กษาระดับความสามารถ รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ งขันสาหรั บภาคบริ การของประเทศ ความ
ได้ เปรียบจากปัจจัยที่มีอยู่เดิมนั้น อาจไม่ เพียงพอ ประกอบกับผลของการพัฒนาด้ านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์ วิชาการ
ด้ านอืน่ ๆ รวมถึงการเปลีย่ นแปลงรู ปแบบการดาเนินธุรกิจใหม่ ๆ ทาให้ ทุกภาคธุรกิจในระบบเศรษฐกิจจาเป็ นต้ องพัฒนากลยุทธ์ เพื่อ
รองรับการเปลีย่ นแปลงดังกล่ าว การพัฒนาทีส่ าคัญประการหนึ่งได้ แก่ การพัฒนาระบบการบริการ ซึ่งได้ มกี ารผสมผสานหลอมรวม
องค์ ความรู้ ด้านต่ าง ๆ เข้ ากับศาสตร์ ด้านการบริการ ไม่ ว่าจะเป็ นการบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและ
การสื่อสาร เป็ นต้ น ทาให้ การศึกษา วิจยั รวมถึงการผลิตบุคลากรด้ านระบบการบริการ เพือ่ รองรับความต้ องการของหน่ วยธุรกิจทั้ง
ต่ อภาคบริการ และภาคธุรกิจอืน่ ๆ มีความซับซ้ อนและทวีความสาคัญมากขึน้
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตระหนักถึงแนวโน้ มและทิศทางการพัฒนาดังกล่ าว จึงเห็นความสาคัญและ
ความจาเป็ นในการพัฒนาหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริ การขึ้น โดยมีวัตถุ ประสงค์ ที่จะผลิต
ทรั พยากรบุคคลด้ านการบริ การที่มีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ และสามารถผสมผสานศาสตร์ ด้านอื่นๆ เพื่อการพัฒนา
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ออกแบบ และสร้ างระบบบริการแบบใหม่ ๆ รวมทั้งเป็ นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรมที่ดีต่อการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ ยัง
มุ่งเน้ นทาการศึกษา ค้ นคว้ า วิจัยและพัฒนาองค์ ความรู้ ด้านระบบบริการ ซึ่งมีความเป็ นพลวัตรและเกี่ยวข้ องกับศาสตร์ ด้านอื่น ๆ
สาหรับเป็ นต้ นทุนความรู้ ทสี่ าคัญสาหรับการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศทางด้ านนีอ้ กี ด้ วย
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการได้ รับการออกแบบเนือ้ หาให้ เป็ นลักษณะสหวิทยาการ
หรือ Multi-Disciplinary เป็ นการผสมผสานศาสตร์ จากหลากหลายองค์ ความรู้ อาทิ ความรู้ ด้านการจัดการงานบริการ (Knowledge
of Service Management) ความรู้ ด้านการจัดการธุรกิจและองค์ กร (Knowledge of Corporate Function) ความรู้ ด้านนวัตกรรม
การบริ การและระบบบริ การเฉพาะทาง (Service Innovation Concentrated Knowledge) และความรู้ ด้านอื่นที่เป็ นประโยชน์
(Knowledge of Supporting Disciplines) เช่ น การบริหารจัดการทรั พยากรด้ านการเงิน และทรัพยากรบุคคลผู้ให้ บริ การ การใช้
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการให้ บริการ การจัดการองค์ ความรู้ และใช้ ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสิ นใจอย่ างรอบด้ าน การ
พัฒนาการคิดเชิงออกแบบเพือ่ นาไปสู่ การแก้ ไขปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ เป็ นต้ น ซึ่งการผสมผสานศาสตร์ ต่าง ๆ ที่กล่ าวมานีน้ ับเป็ น
ความโดดเด่ นและเอกลักษณ์ ของหลักสู ตรในการพัฒนาบุคลากร ผู้นาในด้ านนวัตกรรมการบริการ (แสดงดังแผนภาพ)

Strategic Service Innovation Elements
ในกระบวนการสร้ างการเรี ย นรู้ หลัก สู ต รจะใช้ บุ คลากรผู้ สอนทั้ง ที่เ ป็ นอาจารย์ ป ระจ าของวิท ยาลัย ผู้เ ชี่ ยวชาญใน
อุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่ างประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทั้งนี้ เพื่อให้ หลักสู ตรมีการผสมผสานระหว่ างความรู้
ภาคทฤษฎีพื้นฐานและความรู้ เชิ ง ประยุกต์ ในสั ดส่ วนที่เ หมาะสม และมีความสอดคล้ องกับบริ บทหรื อปั จจัยที่เปลี่ยนไปของ
อุตสาหกรรมการบริการในปัจจุบัน
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพือ่ ให้ บณ
ั ฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในหลักสู ตรมีลกั ษณะ ดังนี้
1. มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งความเชี่ยวชาญด้ านการจัดการและกลยุทธ์ เพือ่ ตอบสนองต่ อธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม
บริการ
2. มีความรู้ ท้ังด้ านการบริ การ การบริ หารเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ สามารถพัฒนา ออกแบบ และสร้ างระบบการ
ให้ บริการแบบใหม่ ๆ
3. มีวิสัยทัศน์ ที่จาเป็ นต่ อการพัฒ นาธุ รกิจในอุต สาหกรรมบริ การ รวมถึงการเป็ นผู้ที่มีคุณ ธรรม จริ ยธรรม ที่ดีต่อการ
ประกอบธุรกิจอีกด้ วย
4. มีความสามารถในการสร้ างองค์ ความรู้ พัฒนางานวิจัย และเทคโนโลยี เพื่อสร้ างนวัตกรรมในการให้ บริ การที่มีความ
หลากหลาย
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ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมรี ะยะเวลาศึกษา
ไม่ น้อยกว่ า 15 สั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนโดยใช้ เวลาการศึกษา ไม่ น้อยกว่ า 8 สั ปดาห์ แต่ ให้ เพิ่มชั่ วโมงการศึ กษาในแต่ ละ
รายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ในการเรียนชั้นปี ที่ 1
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วันและเวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
นอกวัน – เวลาราชการ
เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา ต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษา พ.ศ.
2553 ข้ อ 7 และมีคุณสมบัตดิ งั นี้
 เป็ นผู้ ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ เที ย บเท่ า ไม่ จ ากั ด สาขาจากสถาบั น การศึ ก ษาในประเทศหรื อ
ต่ างประเทศทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
 หากเป็ นผู้ประกอบกิจการหรือธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้ องกับการบริการ หรือมีประสบการณ์ ในการทางานในสายงานภาคบริการ
ไม่ ตา่ กว่ า 1 ปี จะได้ รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
 หากเป็ นผู้ทมี่ ที กั ษะการใช้ ภาษาอังกฤษดี จะได้ รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
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การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
 ต้ องผ่ านการสอบข้ อเขียนที่วิทยาลัยนวัตกรรมจัดสอบ หรื อมีหนังสื อรั บรองอย่ างเป็ นทางการจากหน่ วยงานต้ น
สังกัดทีม่ คี วามร่ วมมือกับวิทยาลัย
 ต้ องผ่านการสอบสัมภาษณ์
 ต้ องมีคะแนนสอบความรู้ ภาษาอังกฤษ TU-GET ซึ่ งจัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรื อ ผล
คะแนน TOEFL หรือ IELTS โดยผลคะแนนการทดสอบจะต้ องต้ องมีอายุไม่ เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครสอบ
 เงื่อนไขอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้ าศึ กษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และหรือ/วิทยาลัยนวัตกรรม
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อืน่ ๆ (ระบุ)
นอกเหนือจากระบบการศึกษาแบบชั้นเรียน หลักสู ตรจะใช้ เทคนิคการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เพื่อให้ เหมาะสมกับ
นักศึกษาซึ่งเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ การทางานในภาคอุตสาหกรรมการบริการมาแล้ วระดับหนึ่ง โดยเทคนิคที่จะใช้ ในการสร้ างการ
เรียนรู้ ประกอบด้ วย การเรียนรู้ จากปัญหาที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน หรือ Problem-based learning, การทางานกลุ่ม, การทางานวิจัย
โครงการเดีย่ ว, การวิเคราะห์ กรณีศึกษา รวมถึงการศึกษาดูงาน
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้ อ 12.15 และข้ อ 19
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 36 หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึ กษา เป็ นหลักสู ตรแบบศึ กษาบางเวลา (หลักสู ตรไม่ เต็มเวลา) นักศึ กษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึ กษาตลอด
หลักสู ตร อย่ างน้ อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่ างมากไม่ เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
แผน ก2
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
18 หน่ วยกิต
18 หน่ วยกิต
หมวดวิชาเลือก
6 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์
12 หน่ วยกิต
การค้ นคว้ าอิสระ
6 หน่ วยกิต
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
36 หน่ วยกิต
36 หน่ วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้ วยอักษรย่ อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 หลัก โดยมีความหมายดังนี้
อักษรย่ อ นบ / SV หมายถึง อักษรย่ อของสาขาวิชานวัตกรรมการบริการ
หลักเลข
เลข
หมวด
เลขหลักร้ อย
6
วิชาปริญญาโทขั้นต้ น
แสดงระดับการศึกษา
7
วิชาปริญญาโทขั้นสู ง
8
วิทยานิพนธ์
เลขหลักสิบ
0-1
วิชาทฤษฎีพนื้ ฐาน
แสดงประเภทของวิชา
2
วิชาด้ านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
3
วิชาด้ านการบริหารธุรกิจบริการ
4-5
วิชาด้ านการโรงแรมและการท่ องเทีย่ ว
6
วิชาด้ านการบริการสุ ขภาพ
7
วิชาด้ านระบบการให้ บริการ
8
วิชาทีค่ ้ นคว้ าหรือวิจยั ด้ วยตนเอง
เลขหลักหน่ วย
0-4
วิชาบังคับ
แสดงวิชาบังคับและเลือก
5-9
วิชาเลือก
3.1.3.1 วิชาบังคับ
นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก2 และแผน ข ให้ ศึกษาวิชาบังคับ 6 วิชา รวม 18 หน่ วยกิต ดังต่ อไปนี้
จานวนหน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วยตนเอง)
นบ 600 นวัตกรรมการบริการและความสร้ างสรรค์
3 (3-0-9)
SV 600
Introduction to Service Innovation and Creativity
นบ 610 ระเบียบวิธีวจิ ยั สาหรับการออกแบบและการให้ บริการ
3 (3-0-9)
SV 610
Data and Decisions for Service Design and Delivery
นบ 611 การบริหารการเงินสาหรับอุตสาหกรรมการบริการ
3 (3-0-9)
SV 611
Finance Management for the Service Industries
นบ 631 การตลาดและการสร้ างแบรนด์ ในการจัดการบริการ
3 (3-0-9)
SV 631
Marketing and Branding in Service Management
นบ 632 การบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้ สถานการณ์ โลกปัจจุบัน
3 (3-0-9)
SV 632
Managing People in a Global Environment
นบ 770 การประกอบการบริการ ความเป็ นเลิศและนวัตกรรม
3 (3-0-9)
SV 770
Service Operations, Excellence and Innovation
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3.1.3.2 วิชาเลือก
นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก2 ให้ เลือกศึกษา 2 วิชา รวม 6 หน่ วยกิต และนักศึกษาแผน ข ให้ เลือกศึกษา 4 วิชา รวม 12 หน่ วย
กิต จากรายวิชาดังต่ อไปนี้
จานวนหน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วยตนเอง)
นบ 685 ประเด็นร่ วมสมัยในนวัตกรรมการบริการ
3 (3-0-9)
SV 685
Contemporary Issues in Service Innovation
นบ 686 สัมมนาหัวข้ อวิจยั พิเศษ
3 (3-0-9)
SV 686
Seminar on Special Topics
นบ 735 การบริหารเทคโนโลยีสาหรับผู้ประกอบการบริการ
3 (3-0-9)
SV 735
Managing Technology for Service Providers
นบ 736 การบริหารความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการบริการ
3 (3-0-9)
SV 736
Risk Management in the Service Industries
นบ 755 การออกแบบและการจัดงานอีเวนท์
3 (3-0-9)
SV 755
Event Design and Management
3.1.3.3 การค้ นคว้ าอิสระ (สาหรับนักศึกษา แผน ข)
รหัสวิชา
นบ 781
SV 781
นบ 782
SV 782

รายวิชา
การค้ นคว้ าอิสระ 1
Independent Study 1
การค้ นคว้ าอิสระ 2
Independent Study 2

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัตกิ าร – ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
3
3

3.1.3.4 วิทยานิพนธ์ (สาหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก2)
รหัสวิชา
นบ 800
SV 800

รายวิชา
วิทยานิพนธ์
Thesis

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัตกิ าร – ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
12
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
หลักสู ตรจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค มีแผนการศึกษาดังนี้
MSI CURRICULUM (SEMESTER SYSTEM)
YEAR 1

YEAR 2

Semester 1
(June – Sept)

Semester 2
(Nov – Feb)

Summer
(Mar – May)

Semester 1
(June – Sept)

Semester 2
(Nov – Feb)

SV 600
Introduction to Service
Innovation and
Creativity (3 credits)

SV 611
Finance Management
for the Service
Industries (3 credits)

Elective Course
(3 credits)

Plan A
Thesis (6)

Plan A
Thesis (6)

Or

Or

SV 610
Data & Decisions for
Service Design and
Delivery (3 credits)

SV 632
Managing People in a
Global Environment
(3 credits)

Core Courses

Core Courses

Plan B
SV 631
Marketing & Branding
in Service
Management
(3 credits)

Independent Study (3)
Elective Course
(6 credits)

Plan B
Independent Study (3)

SV 770
Service Operations,
Excellence and
Innovation (3 credits)

Elective Course
(3 credits)

นบ 600
SV 600
นบ 610
SV 610
นบ 632
SV 632

นบ 611
SV 611
นบ 631
SV 631
นบ 770
SV 770
นบ xxx

ปี การศึกษาที่ 1/ ภาคเรียนที่ 1 (สาหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข)
นวัตกรรมการบริการและความสร้ างสรรค์
Introduction to Service Innovation and Creativity
ระเบียบวิธีวจิ ยั สาหรับการออกแบบและการให้ บริการ
Data and Decisions for Service Design and Delivery
การบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้ สถานการณ์ โลกปัจจุบัน
Managing People in a Global Environment
รวม
ปี การศึกษาที่ 1/ ภาคเรียนที่ 2 (สาหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข)
การบริหารการเงินสาหรับอุตสาหกรรมการบริการ
Finance Management for the Service Industries
การตลาดและการสร้ างแบรนด์ ในการจัดการบริการ
Marketing and Branding in Service Management
การประกอบการบริการ ความเป็ นเลิศและนวัตกรรม
Service Operations, Excellence and Innovation
วิชาเลือก
รวม

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต
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นบ xxx

ปี การศึกษาที่ 1/ ภาคฤดูร้อน (สาหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข)
วิชาเลือก
การสอบประมวลความรู้ (สาหรับนักศึกษาแผน ข)
รวม

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 2/ ภาคเรียนที่ 1
นบ 800

แผน ก แบบ ก 2
วิทยานิพนธ์

รวม

6 หน่ วยกิต

นบ 781
นบ xxx
นบ xxx

6 หน่ วยกิต

แผน ข
การค้ นคว้ าอิสระ 1
วิชาเลือก
วิชาเลือก
รวม

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต

แผน ข
การค้ นคว้ าอิสระ2
รวม

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 2/ ภาคเรียนที่ 2
นบ 800

แผน ก แบบ ก 2
วิทยานิพนธ์

6 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต

นบ 782
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชาของหลักสู ตร มีดงั นี้
นบ 600
นวัตกรรมการบริการและความสร้ างสรรค์
3 (3-0-9)
SV 600
Introduction to Service Innovation and Creativity
บทบาทที่สาคัญของเศรษฐกิจภาคการบริการภายใต้ การพัฒนาของโลกปัจจุบัน รู ปแบบการให้ บริการประเภทต่ าง ๆ ที่ดาเนินการ
โดยภาครั ฐ เอกชน และองค์ กรพัฒนาเอกชน การจัดการให้ บริ การที่เน้ นการสร้ างประสบการณ์ ที่ดีของลูกค้ าที่มารั บบริ การ แนว
ทางการกาหนดยุทธศาสตร์ ในการจัดการให้ บริ การรู ปแบบต่ าง ๆ ตลอดจนแนวทางการพัฒนา การปรั บปรุ งการให้ บริ การให้ มี
คุณภาพสู งโดยการศึกษาตัวอย่ างรู ปแบบการให้ บริการประเภทต่ าง ๆ บนฐานของการคิดเชิงสร้ างสรรค์ ที่ส่งผลให้ เกิดนวัตกรรมใน
การบริการ
นบ 610
ระเบียบวิธีวจิ ยั สาหรับการออกแบบและการให้ บริการ
3 (3-0-9)
SV 610
Data and Decisions for Service Design and Delivery
เทคนิค วิธีการเก็บข้ อมู ลและการวิเคราะห์ ข้อมู ลทางด้ านนวัตกรรมการบริ การ รวมถึงเรี ยนรู้ ถึงมิติต่าง ๆ ของความเป็ น สห
วิทยาการของนวัตกรรมการบริ การ วิเคราะห์ แนวคิดที่จาเป็ นในการออกแบบการทาวิจัยในสาขานวัตกรรมการบริ การ ศึ กษา
แนวทางการใช้ ข้อมูลดิจติ อลเพือ่ เป็ นส่ วนหนึง่ ในกระบวนการเก็บข้ อมูลเพือ่ ประกอบการตัดสินใจ และวิธีการจัดการองค์ ความรู้ และ
การนาเสนอข้ อมูลได้ อย่ างมืออาชีพ
นบ 611
การบริหารการเงินสาหรับอุตสาหกรรมการบริการ
3 (3-0-9)
SV 611
Finance Management for the Service Industries
วิเคราะห์ กระแสและแนวโน้ มการเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจฐานการบริการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยศึกษา
ตัวแปรต่ าง ๆ ทีม่ ผี ลต่ อการบริการการเงิน เช่ น GDP อัตราค่ าแรงงาน อัตราเงินเฟ้อ อัตราค่ าดอกเบีย้ อัตราค่ าแลกเปลีย่ นฯ เรียนรู้
นโยบาย การวางแผนและการบริหารจัดการด้ านการเงิน รวมถึงโครงสร้ างองค์ กรทางการเงิน เรียนรู้ การบริหารจัดการการเงิน
สาหรับธุรกิจการให้ บริการขนาดต่ าง ๆ ภายใต้ ขีดความสามารถขององค์ กรแต่ ละประเภท เช่ น องค์ กรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
NGOs รวมถึงแนวทางการทางานร่ วมกันขององค์ กรทั้ง 3 ประเภท วิเคราะห์ ปัญหา และอุปสรรคขององค์ กรหรือหน่ วยงานการ
ให้ บริการในมิตขิ องการบริหารจัดการการเงินเพือ่ นาไปสู่ การให้ บริการอย่ างสร้ างสรรค์
นบ 631
การตลาดและการสร้ างแบรนด์ ในการจัดการบริการ
3 (3-0-9)
SV 631
Marketing and Branding in Service Management
แนวคิดพื้นฐานและวิธีการในการทาตลาดและการสร้ างแบรนด์ สาหรั บอุตสาหกรรมการบริ การ วิเคราะห์ ตลาด และกรอบหรื อ
แนวทางในการคิดเพือ่ ตัดสินใจในการทาการตลาดทีเ่ หมาะสม โดยเน้ นการวิเคราะห์ ลูกค้ า การวิเคราะห์ ความได้ เปรียบ การวิเคราะห์
การลงทุนด้ านการตลาด นอกจากนี้ ยังเรียนรู้ ประเด็นในการสร้ างแบรนด์ ในอุตสาหกรรมการบริการ และการตลาดเพื่อสั งคม ซึ่ ง
เป็ นองค์ ประกอบหนึ่งทีส่ าคัญในการทาตลาดและการสร้ างแบรนด์ ในปัจจุบัน
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นบ 632
การบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้ สถานการณ์ โลกปัจจุบัน
3 (3-0-9)
SV 632
Managing People in a Global Environment
ความสาคัญของการบริ หารทรั พยากรบุคคลซึ่ งเป็ นหัวใจหลักของการประสบความสาเร็ จและการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่ งขันขององค์ กร เรียนรู้ และวิเคราะห์ ปัจจัยในการจูงใจบุคลากรขององค์ กรให้ สามารถทางานได้ อย่ างเต็มศักยภาพเพื่อให้ งาน
สาเร็จลุล่วง เข้ าใจถึงความซับซ้ อนขององค์ กรในการบริหารทรัพยากรบุคคล การทางานเป็ นทีม การจัดจ้ างคนภายนอก การทางาน
ในลักษณะของ virtual offices การวิเคราะห์ รูปแบบ แนวทางการบริหารจัดการทรั พยากรบุคคลของธุรกิจการบริ การ ทั้งที่มีการ
ดาเนินงานโดยภาครัฐ เอกชน หรือองค์ กรพัฒนาเอกชนให้ มปี ระสิทธิภาพภายใต้ กระแสโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในปัจจุบัน
นบ 685
ประเด็นร่ วมสมัยในนวัตกรรมการบริการ
3 (3-0-9)
SV 685
Contemporary Issues in Service Innovation
วิเคราะห์ ประเด็นและเหตุการณ์ สาคัญต่ าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมบริ การและท่ องเที่ยว ตรวจสอบการ
กาหนดกลยุทธ์ การพัฒนาเนือ้ หาสาระ การนาไปใช้ งานและการประเมินผลงานในระดับต่ าง ๆ การทาความเข้ าใจปัจจัยทางสั งคม
วัฒนธรรม และการเมืองทีม่ อี ทิ ธิพลต่ ออุตสาหกรรมบริการ อภิปรายกรณีศึกษาต่ างๆ และเรียนรู้ วิธีการแก้ ปัญหาขององค์ กรต่ าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้ องทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์ กรพัฒนาเอกชน
นบ 686
สัมมนาหัวข้ อวิจยั พิเศษ
3 (3-0-9)
SV 686
Seminar on Special Topics
วิเคราะห์ แนวคิดและประเด็นทีเ่ ป็ นทีส่ นใจในภาคอุตสาหกรรมการบริการ อภิปรายความคิดใหม่ เพื่อแก้ ปัญหาสถานการณ์ ปัจจุบัน
ของอุตสาหกรรมบริการประเภทต่ าง ๆ ทีน่ ักศึกษาสนใจ เช่ น โรงพยาบาล อุตสาหกรรมเชิงสร้ างสรรค์ ธุรกิจขายปลีก ฯลฯ
นบ 735
SV 735

การบริหารเทคโนโลยีสาหรับผู้ประกอบการบริการ
Managing Technology for Service Providers

3 (3-0-9)

ความจาเป็ นของเทคโนโลยีในการสร้ างความได้ เปรียบทางการแข่ งขันภายใต้ เศรษฐกิจการบริการ ศึกษาประโยชน์ ของเทคโนโลยีใน
การออกแบบระบบบริการ เช่ น โปรแกรมสร้ างจาลองระบบบริการแบบพลวัฒน์ การนาเสนอตัวอย่ างของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่ อสารที่เพิ่มประสิ ทธิภาพของระบบบริ การจากบริษัทชั้นนา การวางแผนพัฒนาเทคโนโลยีและนาไปสู่ ภาคปฏิบัติ การตัดสิ นใจ
เลือกใช้ เทคโนโลยีโดยพิจารณาจากมิติพืน้ ฐานที่สาคัญ ได้ แก่ ผลตอบแทนด้ านการเงิน ความสามารถในการเรียนรู้ การยกระดับ
ประสิ ทธิภาพ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ รวมถึงเทคนิคการบริหารทรัพยากรบุคลที่ต้องใช้ เทคโนโลยีเป็ นส่ วนหนึ่งของ
ระบบการให้ บริการ
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นบ 736
SV 736

การบริหารความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการบริการ
Risk Management in the Service Industries

3 (3-0-9)

ความสาคัญของการบริ หารความเสี่ ยงในอุตสาหกรรมการบริ การ การศึ กษาปั จจัยเสี่ ยงในการดาเนินธุ รกิจและการเตรี ยมความ
พร้ อมของผู้ให้ บริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ งขัน รู ปแบบการประยุกต์ ใช้ การบริ หารความเสี่ ยงในอุตสาหกรรมการ
บริการ ความสาคัญวิเคราะห์ ความซับซ้ อนของการบริหารจัดการความเสี่ ยงในภาคการบริการท่ องเที่ยวและการบริการสุ ขภาพ ใน
ส่ วนของภาคการบริการท่ องเที่ยว ศึกษาแนวทางการบริหารความเสี่ ยงทั้งในระดับแหล่ งท่ องเที่ยวและธุ รกิจการให้ บริการ และใน
ส่ วนของภาคการบริการสุ ขภาพ ศึกษาแนวทางการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล
นบ 755
SV 755

การออกแบบและการจัดงานอีเวนท์
Event Design and Management

3 (3-0-9)

การออกแบบและการจัดงานหรือกิจกรรมประเภทต่ าง ๆ เช่ น การประชุ ม สั มมนาและนิทรรศการ รู ปแบบการจัดงานกิจกรรมโดย
ภาคส่ วนต่ างๆ เช่ น ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และ NGOs การประเมินบทบาท ความสาคัญของการจัดกิจกรรมเพื่อนาไปสู่ การสื บ
สาน อนุรักษ์ วถิ ีวฒ
ั นธรรมชุมชน เพือ่ การท่ องเทีย่ วและการพัฒนาเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังศึกษาบทบาทและหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
ของหน่ วยงานและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง การทาการตลาด การบริหารความเสี่ยง การวางแผนการเงินและการประเมินผลกระทบของการ
จัดงานกิจกรรมรู ปแบบต่ าง ๆ
นบ 770
SV 770

การประกอบการบริการ ความเป็ นเลิศและนวัตกรรม
Service Operations, Excellence and Innovation

3 (3-0-9)

หลักการ Total Quality Management การควบคุมและปรับปรุ งคุณภาพการให้ บริการ การวิเคราะห์ ช่องว่ างของการบริการตาม
คุณภาพการบริการ กลยุทธ์ และเทคนิคการบริการ เช่ น การใช้ แนวคิด Six Sigma เพื่อนาไปสู่ การสร้ างความพึงพอใจระดับสู งของ
ผู้ใช้ บริ การ แนวคิดและการปฏิบัติเพื่อนาองค์ กรไปสู่ ความสาเร็ จในด้ านความเป็ นเลิศและนวัตกรรมภายใต้ สภาพแวดล้ อมและ
สถานการณ์ ทแี่ ตกต่ าง ภาวะผู้นาและจริยธรรม หลักการปรับปรุ งการดาเนินงานอย่ างต่ อเนื่อง การออกแบบระบบการบริการ การ
สร้ างวัฒนธรรมการทางานแบบลีน การพัฒนาอย่ างยัง่ ยืนในอุตสาหกรรมบริการ
นบ 781
SV 781

การค้ นคว้ าอิสระ 1
Independent Study 1

3 หน่ วยกิต

เป็ นการศึ กษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง และนาเสนอข้ อเสนองานวิ จัย ความเป็ นไปได้ ของงานวิจัย โดยการค้ นคว้ าข้ อมูลในหัวข้ อวิจัยที่
เกีย่ วข้ องกับอุตสาหกรรมการบริการตามความสนใจ เน้ นการใช้ นวัตกรรมทางความคิด วิเคราะห์ ประเด็นปัญหาของการบริการตาม
ประเภททีเ่ ลือกศึกษา ออกแบบกระบวนการ วิธีการดาเนินงานวิจยั รวมถึงการนาเทคนิคและทฤษฎีต่างๆ ที่ได้ ศึกษามาแล้ วประกอบ
กับประสบการณ์ ของตนเองมาประยุ กต์ กับ งานวิจัยที่ไ ด้ เลือ กที่จะศึ กษาค้ นคว้ า ภายใต้ ก ารควบคุมของอาจารย์ ที่ปรึ ก ษาและ
คณะกรรมการ
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นบ 782
SV 782

การค้ นคว้ าอิสระ 2
Independent Study 2

3 หน่ วยกิต

เป็ นการศึ กษาค้ นคว้ าเชิงลึกที่ต่อเนื่องมาจากการค้ นคว้ าอิสระ 1 ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ โดย
นักศึ กษาต้ องทาการเก็บข้ อมู ล วิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ข้อมู ล ประมวลและสรุ ปผลการวิจัย จัดทาข้ อเสนอแนะ และนาเสนอ
ผลงานวิจยั ทีส่ มบูรณ์ ต่อคณะกรรมการ
นบ 800
SV 800

วิทยานิพนธ์
Thesis

12 หน่ วยกิต

เป็ นการศึกษา ค้ นคว้ า และทางานวิจัยด้ านนวัตกรรมการบริการประเภทต่ าง ๆ ที่สนใจ ภายใต้ คาแนะนาของอาจารย์ ที่ปรึกษา และ
ดาเนินการทาวิจัยอันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชานวัตกรรมการบริการ เขียนวิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับนวัตกรรมการบริ การ
และนาเสนอวิทยานิพนธ์ ตามระเบียบว่ าด้ วยการเขียนวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร่
จริยธรรมในการวิจยั และจริยธรรมในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
SV 600

Introduction to Service Innovation and Creativity

3 (3-0-9)

Significant role of the service economy in society and various industries and sectors, services offered in the three main
sectors in the society: for-profit, non-profit, and the government sector, an overview of service management with an
emphasis on reaching customer satisfaction in the service experience, service management strategies and tools for
analyzing and optimizing the service experience, continuous quality improvement and customer service, various models
exploring the use of creativity as an essential element in the innovation process, characteristics of change leadership in the
context of creativity, ideological dimensions of different service delivery environments.
SV 610
Data and Decisions for Service Design and Delivery
3 (3-0-9)
A wide range of service innovation data collection and analytic techniques, multidisciplinary dimensions of service
innovation, a range of issues and research design concepts, quantitative and qualitative analysis, research methods from
related disciplines that will help understanding the service experience in a wide range of different public, private and
nonprofit industries, the use of digital data as part of the data collection process, professional techniques for knowledge
management and data presentation.
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SV 611
Finance Management for the Service Industries
3 (3-0-9)
Financial dimensions of the delivery of a range of services, financial realities of each sector, finance related policy,
planning, management and organizational dimensions of various organizations, broader framework of service delivery
and innovation, financial management models and approaches, how various sectors can work together effectively in order
to ensure the best possible views of resources while allowing various sectors to achieve their specific objectives, finance
management dimensions of the various sectors, major issues facing these organizations as they seek to innovate in service
delivery.
SV 631

Marketing and Branding in Service Management

3 (3-0-9)

Basic concepts and techniques of service industry marketing and branding, strategic analysis and framework for the
decisions associated with the management of the marketing and branding function in the modern organization focusing on
customer analysis, competitive analysis and the analysis of marketing investments, different approaches that must be
taken depending on the nature of the organization and its capacities, social marketing within the larger context of
marketing and branding.
SV 632

Managing People in a Global Environment

3 (3-0-9)

Human resources as a key ingredient for success and competitiveness, how to motivate employees to go above and beyond
the call of duty to get the job done, how to ensure that talent management decisions, how to understand complex
organizations by covering topics spanning the micro (individual level of analysis), teamwork, outsourcing and virtual
offices, different talent management models that must be used depending on the nature of organizations whether they be
in the public, private or nongovernmental sectors.
SV 685

Contemporary Issues in Service Innovation

3 (3-0-9)

Major and up-to-date issues confronting the service industry, a strategy formulation, content development,
implementation, and evaluation at the unit and multi-unit level, the influence of socio-cultural and political factors on the
industry, various case studies on how varying types of service organizations have succeeded, issues of different approaches
in public, private and nongovernmental organizations.
SV 686

Seminar on Special Topics

3 (3-0-9)

A special topic will be selected for in depth study and analysis. The course topic will be selected by consulting the students
and will provide them with the opportunity of understanding a particular service industries such as hospitality, retail,
healthcare, creative industries etc.
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SV 735

Managing Technology for Service Providers

3 (3-0-9)

Service planning process, service distribution channels, pricing for services, promotional and sales efforts based on using
information from market research, understanding customer behavior, managing customer relationship, and employing
appropriate communication, strategies for the whole service process by looking at service ‘value chain’, management of
technology based on the nature of the organization, important perspectives on the role of technology in delivering services
to a wide range of users and different service settings.
SV 736

Risk Management in the Service Industries

3 (3-0-9)

Importance of effective risk management to service industries, complexity of risk management the hospitality and
healthcare industries, analysis of risk within the hospitality focused on both the destination level as well as at the scale of
operation, analysis of risk within the healthcare industry focused on hospital environments, lessons from the hospitality
and healthcare industries related to service industries in general.
SV 755

Event Design and Management

3 (3-0-9)

A range of the design and management dimensions of different types of events, design and management of events by
different stakeholders including communities, nonprofit groups, the public and private sectors, role of events in
community revitalization, cultural preservation, tourism and economic development, stakeholder management, marketing
and branding, organizational structures, risk management, financial planning and assessing the impact of various types of
events.
SV 770
Service Operations, Excellence and Innovation
3 (3-0-9)
Total Quality Management (TQM), service quality control and improvement, gap analysis in SERVQUAL model, service
strategies and techniques such as the Six Sigma for achieving high levels of customer satisfaction, a set of concepts and
practices that lead organizations to achieve operational excellence and innovation in different environments and
situations, operational excellence models, leadership & ethics, continuous process improvement, design for service
operations/systems, consistent lean enterprise culture, sustainable development in service industry.
SV 781

Independent Study 1

3 หน่ วยกิต

Students will develop ideas and innovative research topics relating to the service industry. Theoretical concepts and
previous literature must be used and consulted. Examination of research progress is required.
SV 782

Independent Study 2

3 หน่ วยกิต

In this portion of the Independent Study process, the student will present his/her service innovation project/research, its
findings and suggestions. A formal presentation is mandatory.
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SV 800

Thesis

12 หน่ วยกิต

The student will develop and undertake the innovative research of which its result brings the new idea/ knowledge in
service innovation. The student will write his/her service innovation thesis and present its results to the committee
members as well as write an academic article for disseminating its results/ new idea to the public.

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ ามี)
ไม่ มี
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาวิทยานิพนธ์ และการทาการค้ นคว้ าอิสระ
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
หลักสู ตรมี 2 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก2 และแผน ข
แผน ก แบบ ก2
เป็ นแผนการศึกษาทีต่ ้ องจัดทาวิทยานิพนธ์
การทาวิทยานิพนธ์ คือ การศึกษา ค้ นคว้ า และทางานวิจัยด้ านนวัตกรรมการบริการประเภทต่ าง ๆ ที่สนใจ ภายใต้ คาแนะนาของ
อาจารย์ ที่ปรึกษา และดาเนินการทาวิจัยอันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชานวัตกรรมการบริ การ เขียนวิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับ
นวัตกรรมการบริการ และนาเสนอวิทยานิพนธ์ ตามระเบียบว่ าด้ วยการเขียนวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเขียน
รายงานวิจยั เพือ่ เผยแพร่ จริยธรรมในการวิจยั และจริยธรรมในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
แผน ข
เป็ นแผนการศึกษาทีต่ ้ องจัดทาการค้ นคว้ าอิสระ 1 และ 2
การค้ นคว้ าอิสระ 1 คือ การศึ กษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง และนาเสนอข้ อเสนองานวิจัย ความเป็ นไปได้ ของงานวิจัย โดยการค้ นคว้ า
ข้ อมูลในหัวข้ อวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมการบริ การตามความสนใจ เน้ นการใช้ นวัตกรรมทางความคิด วิเคราะห์ ประเด็น
ปัญหาของการบริการตามประเภททีเ่ ลือกศึกษา ออกแบบกระบวนการ วิธีการดาเนินงานวิจัย รวมถึงการนาเทคนิคและทฤษฎีต่างๆ
ที่ได้ ศึกษามาแล้ วประกอบกับประสบการณ์ ของตนเองมาประยุกต์ กับงานวิจัยที่ได้ เลือกที่จะศึกษาค้ นคว้ า ภายใต้ การควบคุมของ
อาจารย์ ทปี่ รึกษาและคณะกรรมการ
การค้ นคว้ าอิสระ 2 คือ การศึ กษาค้ นคว้ าเชิงลึกที่ต่อเนื่องมาจากการค้ นคว้ าอิสระ 1 ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการ โดยนักศึกษาต้ องทาการเก็บข้ อมูล วิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ข้อมูล ประมวลและสรุ ปผลการวิจัย จัดทาข้ อเสนอแนะ
และนาเสนอผลงานวิจยั ทีส่ มบูรณ์ ต่อคณะกรรมการ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
หลังจากได้ ศึกษาวิทยานิพนธ์ การค้ นคว้ าอิสระแล้ ว มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการแนวคิดของนวัตกรรมการบริ การ
สร้ างสรรค์ นวัตกรรมทางความคิด การจัดการธุรกิจองค์ กรภาครัฐและเอกชนด้ านการให้ บริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การออกแบบระบบ
การบริการ และมีทกั ษะในการทางานวิจัยเชิงปริมาณหรือคุณภาพ โดยสามารถการประยุกต์ ใช้ ความรู้ ท้งั หมดที่ได้ รับจากหลักสู ตร
เพื่อแก้ ไขประเด็นปั ญหาที่สนใจศึ กษาวิจัย ตลอดจนสามารถนาเสนอรายงานการศึ กษา วิทยานิพนธ์ ภายใต้ การกากับดูแลของ
คณะกรรมการ และผลการศึกษานอกจากต้ องใช้ ความรู้ และความเข้ าใจในกระบวนการต่ าง ๆ แล้ ว ยังสามารถสร้ างองค์ ความรู้ ใหม่
เพือ่ นาไปใช้ และเป็ นประโยชน์ ต่อองค์ กรต่ าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ อกี ด้ วย
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5.2.1 สาหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก2 ต้ องจัดทาบทความวิทยานิพนธ์ ที่พร้ อมสาหรับการตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการ
หรือนาเสนอรายงานการประชุมวิชาการ
5.2.2 นักศึกษาได้ ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ และรายวิชา นบ 782 การค้ นคว้ าอิสระ 2 กระทาโดยวิธีนาเสนอในที่
ประชุมต่ อคณะกรรมการ และนาวิทยานิพนธ์ การค้ นคว้ าอิสระทีพ่ มิ พ์ และ
เย็บเล่ มเรียบร้ อยแล้ ว มามอบให้ มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่ วยกิต

การค้ นคว้ าอิสระ 6 หน่ วยกิต

5.5 ข้ อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์ การค้ นคว้ าอิสระ และการสอบประมวลความรู้
5.5.1 การทาวิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2
 นักศึกษาจะจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 2 ภาคการศึกษาปกติ และ
จะต้ องมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 18 หน่ วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
 นักศึกษาสามารถเลือกทาวิทยานิพนธ์ เป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
 หลังจากจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ แล้ ว นักศึกษาต้ องเสนอเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการบริหาร
โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรนวัตกรรมการ
บริการ เพื่อให้ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมแต่ งตั้งอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์
ซึ่งจะให้ คาแนะนานักศึกษา รวมทั้งสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
 คุณสมบัติของอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษา
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ์
 อาจารย์ ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ได้ เมือ่ สอบภาษาต่ างประเทศผ่านแล้ ว
 การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามระเบียบและข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และการสอบ
วิทยานิพนธ์ ทจี่ ะได้ ผลระดับ S ต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
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5.5.3 การค้ นคว้ าอิสระ แผน ข
 นักศึกษาตามหลักสู ตร แผน ข จะจดทะเบียนทาการค้ นคว้ าอิสระได้ เมือ่ ศึกษารายวิชามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 2
ภาคการศึกษาปกติ และจะต้ องมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 18 หน่ วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ ต่า
กว่ า 3.00
 นักศึกษาสามารถเลือกทาการค้ นคว้ าอิสระเป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
 หลัง จากจดทะเบี ย นทาการค้ น คว้ า อิส ระแล้ ว นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเสนอเค้ า โครงการค้ น คว้ า อิส ระต่ อ คณะ
กรรมการบริ หารโครงการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนวัตกรรมการบริ การ เพื่อให้ คณบดีวิทยาลัย
นวัตกรรมแต่ งตั้งอาจารย์ ที่ปรึ กษาการค้ นคว้ าอิสระ และกรรมการการค้ นคว้ าอิสระ ซึ่ งจะให้ คาแนะนา
นักศึกษา รวมทั้งสอบเค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระและสอบการค้ นคว้ าอิสระ
 คุณสมบัตขิ องอาจารย์ ทปี่ รึกษาการค้ นคว้ าอิสระ และกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 นักศึกษาจะสอบวัดผลวิชา นบ 782 การค้ นคว้ าอิสระ 2 ได้ เมื่อสอบภาษาต่ างประเทศผ่านแล้ ว
5.5.4 การสอบประมวลความรู้ (สาหรับนักศึกษาแผน ข)
 การสอบประมวลความรู้ เป็ นการสอบข้ อเขียนและ/หรือสอบปากเปล่ า
 นักศึกษามีสิทธิ์ ที่จะสอบประมวลความรู้ เมื่อจดทะเบียนรายวิชาครบ 18 หน่ วยกิตโดยมีค่าระดับเฉลี่ย
สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
 วิทยาลัยนวัตกรรมจะเปิ ดสอบประมวลความรู้ ปี การศึกษาละ 3 ครั้ง
 นักศึกษาจะต้ องสอบประมวลความรู้ ให้ ได้ ระดับ P (ผ่ าน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้น จะถูกถอนชื่อออกจาก
ทะเบียนนักศึกษา
5.6 การเตรียมการ
การเตรียมการของหลักสู ตรแก่ นักศึกษาในช่ วงก่ อนและระหว่ างการทาวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ มีดงั นี้
 การเปิ ดให้ นักศึ กษาลงทะเบียนเรี ยนวิชา นบ 610 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรั บ การออกแบบและการให้ บริ การ ในภาค
การศึกษาที่ 1 ปี การศึกษาที่ 1 ซึ่งเป็ นวิชาที่ให้ ความรู้ เกี่ยวกับการวางกรอบในการทางานวิจัย การเลือกกระบวนการ
และวิธีการทีเ่ หมาะสมในการทางานวิจยั ตลอดจนการฝึ กการเก็บข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
 การฝึ กทักษะการคิด การวิเคราะห์ และการเขียนงานวิจยั ผ่านการศึกษารายวิชาต่ าง ๆ ของหลักสู ตร
 การจัดประชุ มกับนักศึกษาเพื่อทาความเข้ าใจถึงการเลือกแผนการศึกษาสาหรับการทาวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ า
อิสระ และการเลือกหัวข้ อการทาวิจยั ในมิตขิ องนวัตกรรมการบริการ
 การแต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาเพือ่ ทาหน้ าทีใ่ ห้ คาแนะนาการทาวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระสาหรับนักศึกษา
 การให้ ข้อมูลรายชื่อวารสารทางวิชาการ และงานประชุ มวิชาการที่จัดขึน้ ในแต่ ละปี เพื่อให้ นักศึกษา แผน ก แบบ ก2
พิจารณาส่ งบทความของวิทยานิพนธ์ เพือ่ ตีพมิ พ์
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5.7 กระบวนการประเมินผล
5.7.1 วิทยานิพนธ์
การประเมินผลวิทยานิพนธ์
การสอบเค้ าโครง
การสอบกระทาโดยวิธีการนาเสนอในที่ประชุ มและสอบปากเปล่ า โดยคณบดีแต่ งตั้ง
(Proposal Defense)
คณะกรรมการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ อย่ างน้ อย 3 คน ซึ่งประกอบด้ วยอาจารย์ ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ อาจารย์ ประจามหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก และอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม อาจเป็ นกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ ได้ แต่ ต้องไม่ เป็ นประธานกรรมการและต้ องเข้ าสอบวิทยานิพนธ์ ด้วยทุก
ครั้ง
อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตาม
เกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การสอบวิทยานิพนธ์
กระท าโดยวิ ธี น าเสนอในที่ ป ระชุ ม และสอบปากเปล่ า โดยคณะกรรมการสอบ
(Final Thesis Defense) วิทยานิพนธ์ เป็ นกรรมการชุ ดเดียวกันกับคณะกรรมการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ซึ่ งการ
แต่ งตั้งกรรมการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จะกระทาได้ เฉพาะ
กรณีทมี่ เี หตุจาเป็ น
อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตาม
เกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตาม “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วย
การศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา พ.ศ. 2553 และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วย
วิทยานิพนธ์ “
การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S หรือใช้ ได้ และระดับ U หรือใช้
ไม่ ได้ โดยวิทยานิพนธ์ ที่ได้ รับระดับ S จะต้ องได้ มติเป็ นเอกฉั นท์ จากคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์
5.7.2 การค้ นคว้ าอิสระ
การสอบเค้ าโครง
(Proposal Defense)

การสอบการค้ นคว้ า
อิสระ
(Final IS Defense)

การประเมินผลการค้ นคว้ าอิสระ
กระทาโดยวิธีการนาเสนอในทีป่ ระชุมและสอบปากเปล่ า
โดยคณบดีแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบเค้ าโครงการค้นคว้ าอิสระอย่ างน้ อย 2 คน ซึ่งประกอบด้ วย อาจารย์ ที่
ปรึกษาการค้ นคว้ าอิสระ อาจารย์ ประจามหาวิทยาลัย และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มหาวิทยาลัยเพือ่ ร่ วมกันสอบเค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระ
อาจารย์ ทปี่ รึกษาหลักและอาจารย์ ทปี่ รึกษาร่ วม อาจเป็ นกรรมการสอบการค้นคว้ า
อิสระได้ แต่ต้องไม่ เป็ นประธานกรรมการและต้องเข้ าสอบการค้ นคว้ าอิสระด้ วยทุกครั้ง
กระทาโดยวิธีนาเสนอในทีป่ ระชุมและสอบปากเปล่ า โดยคณะกรรมการสอบการ
ค้ นคว้ าอิสระเป็ นกรรมการชุดเดียวกันกับคณะกรรมการสอบเค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระ ซึ่ง
การแต่ งตั้งกรรมการเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลงกรรมการสอบจะกระทาได้ เฉพาะกรณีทมี่ เี หตุ
จาเป็ น
อาจารย์ ทปี่ รึกษาการค้ นคว้ าอิสระ และคณะกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระให้ เป็ นไป
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การประเมินผลการค้ นคว้ าอิสระ
ตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
การสอบการค้ นคว้ าอิสระให้ เป็ นไปตาม “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553” การวัดผลการค้ นคว้ าอิสระ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ
ระดับ S หรือใช้ ได้ และระดับ U หรือใช้ ไม่ ได้ โดยการค้ นคว้ าอิสระทีไ่ ด้ ผลระดับ S จะต้ อง
ได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระ

หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษา แบ่ งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยกิตดังต่ อไปนี้
ระดับ
A A- B+ B B- C+ C D F
ค่ าระดับ
4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00
1.2 การนับหน่ วยกิตที่ได้ ให้ นับรวมเฉพาะหน่ วยกิตของลักษณะวิชาที่นักศึกษาได้ ค่าระดับ S หรือระดับไม่ ต่ากว่ า C เท่ านั้น
สาหรับรายวิชาทีน่ ักศึกษาได้ ค่าระดับตา่ กว่ า C ให้ นามาคานวณค่ าระดับเฉลี่ยสาหรับภาคการศึกษานั้น และค่ าระดับเฉลี่ย
สะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาที่ได้ ระดับ U หรือระดับต่ากว่ า C ในรายวิชาใดที่เป็ นวิชาบังคับในหลักสู ตรจะสามารถลงทะเบียนศึกษาซ้าใน
รายวิชานั้นๆ ได้ อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้ งหลังนีจ้ ะต้ องได้ ระดับ S หรือระดับไม่ ต่ากว่ า C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจาก
ทะเบียนนักศึกษา นักศึกษาทีไ่ ด้ ค่าระดับไม่ ตา่ กว่ า C ในรายวิชาใด ไม่ มสี ิทธิ์จดทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก
1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ์ สาหรับแผน ก แบบ ก2 แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) โดยไม่ มีค่า
ระดับ วิทยานิพนธ์ ที่ได้ ระดับ S จึงจะนับว่ าสอบผ่ าน โดยวิทยานิพนธ์ ที่ได้ ระดับ S จะต้ องได้ รับมติเป็ นเอกฉั นท์ จาก
กรรมการสอบ หน่ วยกิตทีไ่ ด้ ไม่ นามาคานวณค่ าระดับเฉลีย่
1.5 การวัดผลวิชาการค้ นคว้ าอิสระ สาหรับแผน ข แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) โดยไม่ มีค่า
ระดับ วิชาการค้ นคว้ าอิสระทีไ่ ด้ ระดับ S จึงจะนับว่ าสอบผ่าน
1.6 การสอบประมวลความรู้ และการสอบภาษาต่ างประเทศ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผ่ าน) และระดับ N (ไม่ ผ่าน) ผล
การสอบทีไ่ ด้ ระดับ P จึงจะนับว่ าสอบผ่าน และไม่ นับหน่ วยกิต
1.7 เงือ่ นไขอืน่ ๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
กาหนดระบบการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ยนรู้ ของนั กศึ กษาเป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบประกัน คุณ ภาพภายในของ
สถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ะต้ องทาความเข้ าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนาไปดาเนินการจนบรรลุผลสั มฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้ อง
สามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชาอาจมีกระบวนการที่แตกต่ างกันไปตามแผนการสอนและวัตถุประสงค์ ที่กาหนดไว้ ซึ่งอาจ
ประกอบด้ วย การสอบข้ อเขียน รายงานบุคคล รายงานกลุ่ม เป็ นต้ น และควรให้ นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
การทวนสอบระดับหลักสู ตรทาได้ โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในการศึ กษาดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของนักศึ กษา ควรเน้ นการสารวจการประกอบอาชีพของบัณฑิต
หลังจบการศึกษาได้ ประกอบอาชีพตรงตามวัตถุประสงค์ หลักสู ตร หรือนาความรู้ ไปประยุกต์ ใช้ ประโยชน์ ในการประกอบอาชีพต่ าง
ๆ โดยทาอย่ างต่ อเนื่อง และนาผลการสารวจทีไ่ ด้ ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสู ตร โดยสารวจดังต่ อไปนี้
1. การประเมินตาแหน่ ง และ/ หรือความก้ าวหน้ าในสายงานของบัณฑิต
2. ภาวการณ์ ได้ งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตทีจ่ บการศึกษาในแต่ ละรุ่ นในด้ านของระยะเวลาในการหางานทา
ความคิดเห็นต่ อความรู้ ความสามารถ ความเชื่อมัน่ ของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
3. การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชี พ ในแง่ ของความพร้ อมและความรู้ จากวิชาที่กาหนดไว้ ในหลักสู ตร ที่
เกีย่ วเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ แสดงความคิดเห็น
4. ผลงานของนักศึ กษาที่วัดเป็ นรู ปธรรมเพื่อประเมินผลการศึ กษาได้ อาทิเช่ น จานวนรางวัลทางสั งคมและวิชาชี พ
จานวนทีศ่ ึกษาต่ อในระดับสู งขึน้ ไป จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์ กรที่ทาประโยชน์ ต่อสั งคม กิจกรรมการกุศล
เพือ่ สังคมและประเทศชาติ
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 ได้ ศึกษารายวิชาต่ าง ๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร และมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต
3.2 ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมของวิชาทั้งหมดไม่ ตา่ กว่ า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 ได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศตามเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด
3.4 ได้ ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ าย โดยคณะกรรมการที่วิทยาลัยนวัตกรรมแต่ งตั้ง และ
นาวิทยานิพนธ์ ทพี่ มิ พ์ และเย็บเล่ มเรียบร้ อยแล้ วมามอบให้ มหาวิทยาลัยตามระเบียบ (สาหรับการศึกษาแผน ก แบบ ก2)
3.5 ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพมิ พ์ หรืออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรือส่ วนหนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรับ
ให้ ตีพิม พ์ ใ นวารสารหรื อ สิ่ งพิม พ์ ทางวิช าการ หรื อ เสนอต่ อที่ป ระชุ ม วิช าการที่มีรายงานการประชุ ม (Proceeding)
(สาหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก2)
3.6 ได้ ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบประมวลความรู้ (สาหรับการศึกษา แผน ข)
3.7 ได้ ระดับ S ในการสอบการค้ นคว้ าอิสระ (สาหรับการศึกษา แผน ข)
3.8 ต้ องปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขอืน่ ๆ ทีว่ ทิ ยาลัยนวัตกรรมและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด
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