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4. ปรัชญาและวัตถุประสงค
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ภาคบริการเปนภาคเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ มีอัตราการขยายตัวสูง และมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ว ปจจุบันแมวาประเทศไทยจะเปนประเทศที่มีศักยภาพการแขงขันในภาคบริการ ทั้งจากปจจัย
ดานทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และบุคลิกลักษณะที่สะทอนถึงความงดงามอยางไทย แต
ภายใตบริบทการแขงขันในเวทีโลกที่เปลี่ยนแปลงทุกขณะ การรักษาระดับความสามารถ รวมถึงเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันสําหรับภาคบริการของประเทศ ความไดเปรียบจากปจจัยที่มีอยูเดิมนั้นจึงอาจ
ไมเพียงพอ ประกอบกับผลของการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และศาสตรวิชาการดานอื่นๆ รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินธุรกิจใหม ๆ ทําใหทุกภาคธุรกิจในระบบเศรษฐกิจจําเปนตองพัฒนากล
ยุทธเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การพัฒนาที่สําคัญประการหนึ่งไดแก การพัฒนาระบบการบริการ
ซึ่งไดมีการผสมผสานหลอมรวมองคความรูดานตาง ๆ เขากับศาสตรดานการบริการ ไมวาจะเปน การ
บริหารจัดการ วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีและการสื่อสาร เปนตน ทําใหการศึกษา วิจัย
รวมถึงการผลิตบุคลากรดานระบบการบริการ เพื่อรองรับความตองการของหนวยธุรกิจทั้งตอภาคบริการ
และภาคธุรกิจอื่นๆ มีความซับซอนและทวีความสําคัญมากขึ้น

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตระหนักถึงแนวโนมและทิศทางการพัฒนาดังกลาว จึงเห็น
ความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลดานการบริการที่มีศักยภาพ มีความรู ความสามารถ และ
สามารถผสมผสานศาสตรดานอื่นๆ เพื่อการพัฒนา ออกแบบ และสรางระบบบริการแบบใหมๆ รวมทั้งเปนผู
ที่มีวิสัยทัศน คุ ณ ธรรม จริยธรรมที่ดีต อการประกอบธุรกิ จ นอกจากนี้ ยังมีวัต ถุประสงคที่มุงเน น
ทําการศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนาองคความรูดานระบบบริการ ซึ่งมีความเปนพลวัตรและเกี่ยวของกับ
ศาสตรดานอื่น ๆ สําหรับเปนตนทุนความรูที่สําคัญสําหรับการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศทางดาน
นี้อีกดวย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการมีเนื้อหาหลักสูตรเปนลักษณะสหวิทยาการ
(Multi-Disciplinary) ผสมผสานศาสตรจากหลากหลายองคความรู อาทิ ความรูดานการจัดการงานบริการ
(Knowledge of Service Management) ความรูดานการจัดการธุรกิจและองคกร (Knowledge of Corporate
Function) ความรู ด า นนวั ต กรรมการบริก ารและระบบบริ ก ารเฉพาะทาง (Service Innovation
Concentrated Knowledge) และความรูดานอื่นที่เปนประโยชน (Knowledge of Supporting Disciplines) มี
การใชบุคลากรผูสอนทั้งที่เปนอาจารยประจําภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และผูทรงคุณวุฒิภายนอก
เพื่ อ ให เ นื้ อ หาวิ ช าผสมผสานระหว า งความรู ภ าคทฤษฎี พื้ น ฐาน และความรู เ ชิ ง ประยุ ก ต ใ นสั ด ส ว นที่
เหมาะสม และสอดคลองกับบริบทหรือปจจัยแวดลอมที่เปนอยู
4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ รวมทั้งความเชี่ยวชาญดานการจัดการและกลยุทธ เพื่อ
ตอบสนองตอธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมบริการ
2. ผลิตมหาบัณฑิตใหเปนผูที่มีความรูทั้งดานการบริการ การบริหาร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให
สามารถพัฒนา ออกแบบ และสรางระบบการใหบริการแบบใหมๆ
3. ผลิตมหาบัณฑิตใหเปนผูที่มีวิสัยทัศนที่จําเปนตอการพัฒนาธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการ รวมถึงการ
เปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีตอการประกอบธุรกิจอีกดวย
4. สรางองคความรู พัฒ นางานวิจัย และเทคโนโลยี เพื่อสรางนวั ตกรรมในการให บ ริก ารที่มีค วาม
หลากหลาย
5. กําหนดการเปดสอน
ตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป
6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา

6.1

6.2

เปนผูที่สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือ
ตางประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ หากเปนผูประกอบกิจการหรือธุรกิจที่เกี่ยวของกับการ
บริการ หรือมีประสบการณในการทํางานในสายงานบริการไมต่ํากวา 1 ป จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
เปนผูมีคุณสมบัติตามขอ 8 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2541 พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550

7. วิธีการคัดเลือกเขาศึกษา
วิทยาลัยจะทําการคัดเลือกผูที่มีความเหมาะสมเขารับการศึกษา โดยพิจารณาจากผลการทดสอบ ดังตอไปนี้
7.1

7.2

7.3

การทดสอบความรู ผูสมัครเขาศึกษาจะตองผานการทดสอบพื้นฐานความรูและทัศนคติเกี่ยวกับการบริการที่
วิทยาลัยจัดสอบ หรือ ยื่นผลคะแนนการทดสอบทักษะดานการจัดการระดับปริญญาโท (SMART-II) ซึ่งจัด
สอบโดยศูนยทดสอบทักษะดานการจัดการแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทั้งนี้ ผลคะแนนการทดสอบ
จะตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับถึงวันสมัครสอบ
การทดสอบภาษาอังกฤษ ผูสมัครเขาศึกษาจะตองยื่นผลคะแนนทดสอบความรูภาษาอังกฤษ (TU-GET) ซึ่ง
จัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือผลคะแนน TOEFL หรือผลคะแนน IELTS ทั้งนี้
ผลคะแนน TU-GET จะตองไมนอยกวา 350 คะแนน หรือเทียบเทา (กรณียื่นผลคะแนน TOEFL หรือ
IELS) และมีอายุไมเกิน 2 ป นับถึงวันสมัครสอบ
การสอบสัมภาษณ

8. ระบบการศึกษา
8.1
8.2

8.3

เปนหลักสูตรที่สอนเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (สองภาษา)
เปนหลักสูตรแบบไมเต็มเวลาในระบบไตรภาค กําหนดการเปดภาคการศึกษาโดยอางอิงตามปฏิทินการศึกษา
หลักสูตรนานาชาติในระบบไตรภาคของสํานักทะเบียนและประมวลผล ดังนี้
ภาคการศึกษาที่ 1 : เดือนพฤษภาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 : เดือนสิงหาคม
ภาคการศึกษาที่ 3 : เดือนธันวาคม
ผูที่ศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเลือกศึกษาในแผนใดแผนหนึ่งใน 2 แผน ไดแก
แผน ก แบบ ก2 : แผนจัดทําวิทยานิพนธเปนแผนการศึกษาที่มีการศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ
นักศึกษาที่เลือกศึกษาแผนนี้ จะตองทําวิทยานิพนธ 15 หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีก
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
แผน ข :
แผนการศึ ก ษาลั ก ษณะวิ ช าโดยไม ต อ งทํ า วิ ท ยานิ พ นธ เป น แผนการศึ ก ษาที่ เ น น
การศึกษารายวิชาโดยไมตองทําวิทยานิพนธ แตตองศึกษาวิชาการคนควาอิสระและ
สอบประมวลวิชาแทน นักศึกษาที่เลือกศึกษาแผนนี้จะตองศึกษาวิชาการคนควาอิสระ
6 หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา 39 หนวยกิต

8.4

8.5

วิชาเสริมพื้นฐาน
เพื่อเปนการเตรียมพื้นฐานใหกับนักศึกษาใหมีความพรอมที่จะศึกษาในหลักสูตร คณะกรรมการประจํา
หลักสูตรจะพิจารณาใหนักศึกษาที่ยังมีพื้นความรูไมเพียงพอตองเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน ซึ่งวิชาเหลานี้จะ
วัดผลการศึกษาเปน 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผาน) หรือ N (ไมผาน) โดยจะไมนํามาคิดหนวยกิตสะสมและ
ระดับเฉลี่ยสะสม ดังนี้
นบ 501 ความสามารถในการแขงขันในภาคบริการ
3 หนวยกิต
SV 501 Competitiveness in the Service Economy
(ไมนับหนวยกิต)
นบ 502 สถิติสําหรับธุรกิจบริการ
3 หนวยกิต
SV 502 Statistics for Service Business
(ไมนับหนวยกิต)
วิทยานิพนธ (สําหรับการศึกษาแผน ก แบบ ก2)
1. นักศึกษาจะจดทะเบียนวิทยานิพนธได เมื่อศึกษารายวิชาตาง ๆ ไมต่ํากวา 24 หนวยกิต ทั้งนี้ จะตองผาน
การศึกษาวิชา นบ 610 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับนวัตกรรมการบริการและวิชาบังคับเลือกเฉพาะหมวด
อยางนอย 3 หนวยกิต และไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
2. นักศึกษาสามารถเขียนวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย
3. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1) อาจารยหรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสว นหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
2) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
รองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณใน
การทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
4. อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อาจารย
ประจํ า และผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกดั ง กล า วต อ งมี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท า หรื อ เป น ผู ดํ า รง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา อนึ่ง อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมอาจเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธได แตตอง
ไมเปนประธานกรรมการและตองเขาสอบวิทยานิพนธดวยทุกครั้ง
5. การสอบวิทยานิพนธกระทําโดยวิธีนําเสนอในที่ประชุมและสอบปากเปลา โดยคณะกรรมการสอบ
วิ ท ยานิ พ นธ เ ป น กรรมการชุ ด เดี ย วกั บ คณะกรรมการสอบเค า โครงวิ ท ยานิ พ นธ ทั้ ง นี้ การแต ง ตั้ ง
กรรมการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธจะกระทําไดเฉพาะกรณีที่มีเหตุจําเปน
6. นักศึกษาตองสอบผานภาษาตางประเทศใหไดระดับ P (ผาน) กอนการสอบวิทยานิพนธ

8.6

8.7

8.8

7. การทําวิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวา
ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2541 และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยวิทยานิพนธ
พ.ศ.2535
การคนควาอิสระ (สําหรับการศึกษาแผน ข)
1. นักศึกษาจะจดทะเบียนการคนควาอิสระได เมื่อศึกษารายวิชาตางๆ ไมต่ํากวา 24 หนวยกิต ทั้งนี้จะตอง
ผานการศึกษาวิชา นบ610 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับนวัตกรรมการบริการและวิชาบังคับเลือกเฉพาะหมวด
อยางนอย 3 หนวยกิต และไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
2. นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดผลวิชา นบ 782 การคนควาอิสระ 2 ได จะตองสอบประมวลวิชาไดระดับ P
(ผาน) และสอบภาษาตางประเทศใหไดระดับ P (ผาน)
การสอบประมวลวิชา (สําหรับนักศึกษาแผน ข)
1. นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 ไมตองสอบประมวลวิชา
2. นักศึกษาจะขอสอบประมวลวิชาได เมื่อเรียนวิชาบังคับครบทั้ง 18 หนวยกิต และไดคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมในขณะนั้นไมต่ํากวา 3.00
3. นักศึกษาตองสอบประมวลวิชาใหไดระดับ P (ผาน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจาก
ทะเบียนนักศึกษา และผลการสอบทุกครั้งจะบันทึกไวในระเบียน
การสอบภาษาตางประเทศ
1. นักศึกษาตองสอบภาษาตางประเทศใหผานไดระดับ P โดยนักศึกษาแผน ก แบบ ก2 ตองสอบ
ภาษาตางประเทศใหผานกอนสอบวิทยานิพนธ นักศึกษาแผน ข ตองสอบภาษาตางประเทศใหผานกอน
สอบวัดผลการคนควาอิสระ
2. รายละเอี ย ดอื่ น ๆ ให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ และระเบี ย บว า ด ว ยการสอบภาษาต า งประเทศระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2539

9. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไมเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ
10.

การลงทะเบียนเรียน
10.1 ในแตละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนรายวิชาและ/หรือ วิทยานิพนธไมต่ํากวา 6 หนวยกิต
และไมเกิน 9 หนวยกิต
10.2 สําหรับรายละเอียดการจดทะเบียนศึกษาอื่น ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2550

11.

การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผล
1. การวัดผลการศึกษาแบงเปน 9 ระดับมีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยกิต ดังนี้
ระดับ
A A- B+ B B- C+ C D F
คาระดับ 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00
2. การนับหนวยกิตที่ได ใหนับรวมเฉพาะหนวยกิตของลักษณะวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับ S หรือระดับไม
ต่ํากวา C เทานั้น สําหรับวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับ D หรือ ระดับ F ไมวาจะเปนลักษณะวิชาบังคับหรือ
วิชาเลือก ใหนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษานั้น และคาระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป
3. นักศึกษาที่ไดระดับ U ระดับ D หรือระดับ F ในรายวิชาใดที่เปนวิชาบังคับในหลักสูตรจะลงทะเบียน
ศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นๆ ไดเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะตองไดระดับ S หรือระดับไมต่ํากวา C
มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา หากเปนระบบวิชาเลือกนักศึกษาอาจจะลงทะเบียน
ศึกษาซ้ําใหรายวิชานั้นอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได
4. การวัดผลวิชาเสริมพื้นฐาน แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผาน) และระดับ N (ไมผาน) ผลการสอบที่ได
ระดับ P จึงจะนับวาสอบผาน
5. การวัดผลวิชาบังคับที่ไมนับหนวยกิตสะสม (นบ 780 สัมมนานวัตกรรมการบริการ) แบงเปน 2 ระดับ
คือ ระดับ P (ผาน) และระดับ N (ไมผาน) ผลการสอบที่ไดระดับ P จึงจะนับวาสอบผาน
6. การวัดผลวิทยานิพนธ สําหรับแผน ก แบบ ก2 แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใชได) และ ระดับ U (ใช
ไมได) โดยไมมีคาระดับ วิทยานิพนธที่ไดระดับ S จึงจะนับวาสอบผาน โดยวิทยานิพนธที่ไดระดับ S
จะตองไดรับมติเปนเอกฉันทจากกรรมการสอบ
7. การวัดผลวิชาการคนควาอิสระ (Independent Study) แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใชได) และ ระดับ
U (ใชไมได) โดยไมมีคาระดับ วิชาการคนควาอิสระที่ไดระดับ S จึงจะนับวาสอบผาน
8. การวัดผลการสอบภาษาตางประเทศ แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผาน) และ ระดับ N (ไมผาน) ผล
การสอบที่ไดระดับ P จึงจะนับวาสอบผาน
9. การวัดผลการสอบประมวลวิชา แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผาน) และ ระดับ N (ไมผาน) และ
นักศึกษาจะตองสอบประมวลวิชาใหไดระดับ P (ผาน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจาก
ทะเบียนนักศึกษา และผลการสอบทุกครั้งจะบันทึกไวในระเบียน
10. เงื่อนไขอื่น ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2541 พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550
11.2 การสําเร็จการศึกษา
1. ศึกษารายวิชาตางๆครบตามหลักสูตรและไดปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆตามที่วิทยาลัยกําหนดครบถวนแลว
2. ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมของวิชาทั้งหมดไมต่ํากวา 3.00
3. ไดระดับ P ในการสอบภาษาตางประเทศ (คะแนน TU-GET ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือ คะแนน
TOEFL สําหรับขอสอบ paper-based ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือ computer-based ไมต่ํากวา 213

4.
5.
6.

7.
8.
9.

12.

คะแนน หรือ internet-based ไมต่ํากวา 79 คะแนน หรือ คะแนน IELTS ไมต่ํากวา 5.5 หรือ ศึกษาและ
สอบผานวิชา TU 005 และ TU 006 ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด)
ไดระดับ P ในการสอบวิชาเสริมพื้นฐานทุกวิชา
ไดระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ (สําหรับการศึกษาแผน ก แบบ ก2)
ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของ
ผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่
มีรายงานการประชุม (Proceeding)
ไดระดับ P ในการสอบประมวลวิชา (สําหรับการศึกษา แผน ข)
ไดระดับ S ในการสอบการคนควาอิสระ (สําหรับการศึกษาแผน ข)
เงื่อนไขอื่น ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2541 พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550

สถานที่เรียน
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา

13.

จํานวนนักศึกษา

14.

รับนักศึกษาเขาศึกษาปการศึกษาละประมาณ 40 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2551
2552
2553
นักศึกษาใหม
40
40
40
นักศึกษาเกา
40
40
รวม
40
80
80
นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จ
40
40
การศึกษา
หองสมุด

2554
40
40
80

2555
40
40
80

40

40

14.1 หนังสือ ตํารา และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับองคความรูดานการบริการ การบริหารจัดการ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ที่สํานักหอสมุด ทาพระจันทร ประมาณ 5,500 เลม แบงเปนภาษาไทย 2,900 เลม และ
ภาษาอังกฤษ 2,600 เลม
14.2 วารสารวิจัย-วิชาการ จากฐานขอมูลสากลที่สํานักหอสมุดเปนสมาชิก อาทิ
ABI/INFORM, Blackwell Synergy, Cambridge Journals, EBSCO HOST, Econlist, Emerald,
Oxford Journal, IEEE, Science Direct, Scopus
14.3 วารสารกึ่งวิชาการ ระดับนานาชาติ ที่วิทยาลัยรับเปนสมาชิก อาทิ TIME, FORTUNE, Business Week,
Harvard Business Review, FORBES ASIA

14.4 หนังสือ ตํารา วารสารทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีอยูในหองสมุดทุกแหง
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
15.

งบประมาณ
หลักสูตรดําเนินการในรูปโครงการเลี้ยงตัวเอง ประมาณการคาใชจายในการผลิตมหาบัณฑิตตลอดหลักสูตร 2 ป
330,000 บาท โดยนักศึกษามีคาใชจายหลัก ไดแก คาหนวยกิต ๆ ละ 3,500 บาท และคาธรรมเนียมอื่นๆ ภาค
การศึกษาละ 20,000 บาท ทั้งนี้ ยังไมรวมคาใชจายการศึกษาดูงานตางประเทศ

16.

หลักสูตร
16.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 45 หนวยกิต
16.2 โครงสรางหลักสูตร แบงออกเปน 2 แผน คือ
แผน ข
โครงสรางหลักสูตร
แผน ก แบบ ก2
วิชาบังคับ
18
18
วิชาบังคับเลือกเฉพาะหมวด
9
9
วิชาเลือก
3
12
การคนควาอิสระ
6
วิทยานิพนธ
15
รวม
45
45
16.3 รายวิชา
เลขรหัสวิชาในหลักสูตรประกอบดวย 3 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขหลักหนวย
0-4
หมายถึง
วิชาบังคับ / วิชาบังคับเลือกเฉพาะทาง
5-9
หมายถึง
วิชาเลือก
เลขหลักสิบ
0-1
หมายถึง
วิชาทฤษฎีพื้นฐาน
2
หมายถึง
วิชาดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3
หมายถึง
วิชาดานการบริหารธุรกิจบริการ
4-5
หมายถึง
วิชาหมวดการโรงแรมและการทองเที่ยว
6
หมายถึง
วิชาหมวดการบริการสุขภาพ
7
หมายถึง
วิชาหมวดระบบการใหบริการ
8
หมายถึง
วิชาที่คนควาหรือวิจัยดวยตนเอง
เลขหลักรอย
5
หมายถึง
วิชาเสริมพื้นฐาน
6
หมายถึง
วิชาปริญญาโทขั้นตน
7
หมายถึง
วิชาปริญญาโทขั้นสูง

8

หมายถึง

วิทยานิพนธ

16.3.1 วิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิตสะสม)
รหัส

รายวิชา

นบ 501
SV 501
นบ 502
SV 502
16.3.2

ความสามารถในการแขงขันในภาคบริการ
Competitiveness in the Service Economy
สถิติสําหรับธุรกิจบริการ
Statistics for Service Business

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

วิชาบังคับ

รหัส
นบ 610
SV 610
นบ 611
SV 611
นบ 612
SV 612
นบ 620
SV 620
นบ 630
SV 630
นบ 730
SV 730
นบ 780
SV 780

รายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับนวัตกรรมการบริการ
Research Methods for Service Innovation
การเงินและการบัญชีสําหรับผูใหบริการ
Financial and Accounting for Service Providers
การจัดการคุณภาพและการออกแบบการบริการ
Managing Service Quality and Service Designs
การพัฒนาอยางยั่งยืนในอุตสาหกรรมบริการ
Sustainable Development in the Service Industries
การจัดการนวัตกรรมการบริการในยุคโลกาภิวัตน
Service Innovation Management in Globalization Era
การบริหารเทคโนโลยีสําหรับนวัตกรรมการบริการ
Managing Technology for Service Innovation
สัมมนานวัตกรรมการบริการ
Seminar in Service Innovation

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
ไมนับหนวยกิต
3 (3-0-9)

16.3.3 วิชาบังคับเลือกเฉพาะหมวด
นักศึกษาจะตองเลือกอยางนอย 3 วิชาในหมวดวิชาใดวิชาหนึ่งที่ไดเลือกไวแลว
หมวดวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
รหัส
นบ. 640
SV 640

รายวิชา
การบริหารธุรกิจสปา
Management of Spa Operations

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-9)

รหัส
นบ. 641
SV 641
นบ. 650
SV 650
นบ. 651
SV 651
นบ. 740
SV 740
นบ. 750
SV 750

รายวิชา
การจัดการธุรกิจบริการอาหาร
Food Service Management
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
Health and Wellness Tourism
พลวัตรการทองเที่ยว
Dynamics of Tourism
กลยุทธการแขงขันในธุรกิจโรงแรม
Competitive Strategies for Hotel Business
การจัดการการประชุมและนิทรรศการ
MICE Management

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

หมวดวิชาการบริการดานสุขภาพ
รหัส

รายวิชา

นบ. 660
SV 660
นบ. 661
SV 661
นบ. 760
SV 760
นบ. 761
SV 761

การบริหารสถานประกอบการบริการดานสุขภาพ
Management of Health Care Operations
แบบจําลองเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการบริการดานสุขภาพ
Decision Support Model for Health Care Services
กลยุทธการบริหารสําหรับธุรกิจการบริการดานสุขภาพ
Strategic Management of Health Care Operations
บูรณาการการศึกษาในอุตสาหกรรมการบริการดานสุขภาพ
Integrated Studies in Health Service Industry

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

หมวดวิชาระบบการใหบริการ
รหัส
นบ. 670
SV 670
นบ. 671
SV 671
นบ. 672
SV 672

รายวิชา
ระบบและองคประกอบในการใหบริการ
Service Delivery Systems/Organization
ขอมูลและเศรษฐกิจการบริการ
The Information and Services Economy
การจัดการนวัตกรรมการบริการ
Managing Service Innovation

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

รหัส

รายวิชา

นบ. 770 การประกอบการบริการ ความเปนเลิศและนวัตกรรม
SV 770 Service Operations, Excellence and Innovation
นบ. 771 กลยุทธและการกํากับดูแลธุรกิจบริการ
SV 771 Service Business Strategy and Governance
16.3.4 วิชาเลือก
รหัส

รายวิชา

นบ. 636 การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานการบริการ
SV 636 Service Performance Analysis
นบ. 645 แฟรนไชสและการประกอบธุรกิจบริการ
SV 645 Hospitality Franchising and Entrepreneurship
นบ. 646 การจัดการรายไดและผลตอบแทน
SV 646 Revenue and Yield Management
นบ. 675 ขอมูลและสถาปตยกรรมธุรกิจ
SV 675 Information and Business Architecture
นบ. 735 มิติดานพหุวัฒนธรรมในอุตสาหกรรมบริการ
SV 735 Multi-cultural Dimensions in the Service Industry
นบ. 736 การวิเคราะหความเสี่ยงในนวัตกรรมการบริการ
SV 736 Risk Analysis in Service Innovation
นบ. 745 ประเด็นรวมสมัยในการบริการและการทองเที่ยว
SV 745 Contemporary Issues in Hospitality and Tourism Studies
16.3.5 วิชาการคนควาอิสระ
รหัส

รายวิชา

นบ.781 การคนควาอิสระ 1
SV 781 Independent Study 1
นบ.782 การคนควาอิสระ 2
SV 782 Independent Study 2
16.3.6 วิทยานิพนธ
รหัส
นบ 800
SV 800

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
1.5 (1.5-0-4.5)
3 (3-0-9)
1.5 (1.5-0-4.5)
3 (3-0-9)
1.5 (1.5-0-4.5)
3 (3-0-9)
1.5 (1.5-0-4.5)
จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

รายวิชา
วิทยานิพนธ
Thesis

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
15

16.4

แผนการศึกษา
วิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต)
นบ 501 ความสามารถในการแขงขันในอุตสาหกรรมบริการ
3 หนวยกิต
นบ 502 สถิติสําหรับธุรกิจบริการ
3 หนวยกิต
ปที่ 1 / ภาคที่ 1
นบ 610 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับนวัตกรรมการบริการ
นบ 611 การเงินและการบัญชีสําหรับผูใหบริการ
นบ 612 การจัดการคุณภาพและการออกแบบการบริการ

วิชาบังคับ (9 หนวยกิต)
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

ปที่ 1 / ภาคที่ 2
นบ 620 การพัฒนาอยางยั่งยืนในอุตสาหกรรมบริการ
นบ 630 นวัตกรรมการบริการในยุคโลกาภิวัฒน
นบ 730 การบริหารเทคโนโลยีสําหรับนวัตกรรมการบริการ

วิชาบังคับ (9 หนวยกิต)
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

ปที่ 1 / ภาคที่ 3
วิชาบังคับเลือกเฉพาะหมวด (9 หนวยกิต)
 หมวดวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
3 วิชา
 หมวดวิชาการบริการดานสุขภาพ
3 วิชา
 หมวดวิชาระบบการใหบริการ
3 วิชา
ปที่ 2 / ภาคที่ 1
แผน ก
นบ 800 วิทยานิพนธ
6 หนวยกิต
วิชาเลือก
3 หนวยกิต
สอบเคาโครงวิทยานิพนธ

แผน ข
นบ 781 การคนควาอิสระ 1
วิชาเลือก
สอบประมวลวิชา

3 หนวยกิต
6 หนวยกิต

ปที่ 2 / ภาคที่ 2
แผน ก
นบ 800 วิทยานิพนธ

9 หนวยกิต

แผน ข
นบ 782 การคนควาอิสระ 2
วิชาเลือก

ปที่ 2 / ภาคที่ 3
นบ 780 สัมมนานวัตกรรมการบริการ (ไมนับหนวยกิต)

3 หนวยกิต
6 หนวยกิต

3 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชา
วิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต)
นบ501
SV501

ความสามารถในการแขงขันในภาคบริการ
Competitiveness in the Service Economy

3 (3 – 0 – 9)

ลักษณะตลาดโดยทั่วไปของสถานที่บริการตางๆ ที่มีการแขงขัน นักศึกษาจะไดรับความรูในระดับ มหภาคของ
อุตสาหกรรมบริ การ กรอบความคิด พื้นฐานในการบริห ารการบริการและสภาพแวดล อมในการบริการโดยทั่วไป การที่
ผูบริหารธุรกิจบริการจะสามารถใชความคิดดานนวัตกรรมผสมเขากับการดําเนินกิจการประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพและ
สามารถแขงขันกับผูอื่นได
นบ502
SV502

สถิติสําหรับธุรกิจบริการ
Statistics for Service Business

3 (3 – 0 – 9)

กลสถิติสําหรับธุรกิจบริการเบื้องตน แนวคิดและวิธีการ การใชขอมูลสถิติเชิงพรรณนาและอนุมานเบื้องตนโดยใช
ขอมูลการวิเคราะหจากโปรแกรมคอมพิวเตอร เชน SPSS และ EXCEL เพื่อการนําเสนอและวิเคราะหปรากฏการณในธุรกิจ
บริการ กระบวนการตัดสินใจทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการขององคกรโดยอาศัยขอมูลทางสถิติและรายงาน
ประจําป พรอมทั้งชี้ใหเห็นความสอดคลองระหวางการวิเคราะหสถิติขั้นพื้นฐานและระเบียบวิธีวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา
วิชาบังคับ
นบ610
SV610

ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับนวัตกรรมการบริการ
Research Methods for Service Innovation

3 (3 – 0 – 9)

ระเบียบวิธีการดําเนินการวิจัย หลักการและแนวคิดในการระบุและกําหนดขอบเขตที่มาของปญหา พรอมทั้ง
ขั้นตอนในการพิสูจนทราบแนวทางในการแกไขปญหานั้น การเลือกกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่สอดคลองกับปญหา การเก็บ
รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ การเลือกแนวทางและเครื่องมือการวิเคราะหผลไดอยางเหมาะสมทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
รวมถึงการเขียนรายงานการวิจัยตามเกณฑระดับบัณฑิตศึกษา
นบ611
SV611

การเงินและการบัญชีสําหรับผูใหบริการ
Financial and Accounting for Service Providers

3 (3 – 0 – 9)

การบริหารเงินสด การควบคุมภายใน สินคาคงคลัง การกําหนดมูลคาของสินทรัพยและวิธีการคํานวณคาเสื่อม
ราคา การจัดการเงินผานหนี้สินและ/หรือสวนของผูถือหุน ความแตกตางระหวางหนี้สินระยะสั้นและระยะยาวโดยพิจารณา
จากหลักการบัญชีทั่วไป เปรียบเทียบความแตกตางระหวางหุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ หุนทุนซื้อคืน และศึกษาความสําคัญของ
มูลคาพาร มูลคาตามบัญชี และมูลคาตามราคาตลาดของหุนทุน วิชานี้มุงเนนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลทางการเงินเพื่อใช
ในการประกอบการตัดสินใจไดอยางถูกตองของผูบริหารธุรกิจบริการ

นบ612
SV612

การจัดการคุณภาพและการออกแบบการบริการ
Managing Service Quality and Service Designs

3 (3 – 0 – 9)

ความรูที่ทันสมัยสําหรับการพัฒนาคุณภาพ และออกแบบกิจกรรมบริการที่สรางสรรค โดยการอางอิงแบบจําลอง
ที่เกี่ยวของกับระบบริการที่มีการประยุกตใชในวงกวาง ไดแก Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA)
เนื้อหาการบรรยายจะครอบคลุมประเด็นที่นาสนใจ ไดแก ภาวะผูนําองคกร การกําหนดกลยุทธสําหรับธุรกิจบริการและการ
นําไปสูภาคปฏิบัติ การวิเคราะหและใหความสําคัญกับลูกคา การบริการขอมูล ความรู สารสนเทศ รวมถึงการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใหความสําคัญแกพนักงานบริการและประเมินผลการทํางาน การวิเคราะหผลลัพธของธุรกิจบริการ
ในมิติของลูกคา การเงินและตลาด ระดับความสามารถของพนักงาน ระดับความสามารถของกระบวนการทั้งหมดในระบบบ
และ ความสามารถของผูบริหาร นอกจากนี้กระบวนการออกแบบกิจกรรมและขั้นตอนบริการจะอาศัยแนวคิดดาน การย
ศาสตร การวิเคราะหลําดับขั้นของกิจกรรม และการออกแบบแผนผังของหนวย/กิจกรรมบริการ เปนตน
นบ620
SV620

การพัฒนาอยางยั่งยืนในอุตสาหกรรมบริการ
Sustainable Development in the Service Industries

3 (3 – 0 – 9)

การสรางจุดเดนและความมั่นคงอยางยั่งยืนในสภาพการแขงขันที่รุนแรงจากการหลอมรวมพันธกิจทางสังคมเขากับ
กลยุทธการแขงขันของกิจการ หลักการการรักษาสมดุลของการเงิน สังคม และสิ่งแวดลอม (Triple Bottom Line) เพื่อเปน
ฐานสําหรับการวิเคราะหโดยมีการบูรณาการรวมกับกระบวนการการใหบริการ ระบบการใหบริการ และกลยุทธตางๆ ศึกษา
ตัวอยางของกิจการที่มีความไดเปรียบในการแขงขันมีรากฐานมาจากความสามารถในการปองกันมลพิษที่ออกสูสิ่งแวดลอม
การมีปฏิสัมพันธกับผูที่มีสวนไดสวนเสียขององคกร การทําโครงการเพื่อพัฒนาชุมชน ผานกรณีศึกษา บทความ การบรรยาย
การชมวีดีทัศนที่เกี่ยวของ อภิปรายรวมกันในอันที่จะพัฒนารูปแบบและกลยุทธของกิจการบริการใหเปนไปในแนวทางที่
สามารถทําใหกิจการดํารงอยูไดอยางยั่งยืน
นบ630
SV630

การจัดการนวัตกรรมการบริการในยุคโลกาภิวัฒน
Service Innovation Management in Globalization Era

3 (3 – 0 – 9)

โอกาสในการพัฒนานวัตกรรมการบริการจากแนวโนมในยุคโลกาภิวัฒนที่สําคัญ 2 แนวคือ การเปลี่ยนจากระบบ
เศรษฐกิจที่พึ่งพิงการผลิตมาสู ระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพิงการบริการ และ การแพรหลายของใชสื่ออิเลคโทรนิคสเปนสวนในการ
สงมอบบริการ เรียนรูกระบวนการในการออกแบบบริการใหมๆ ซึ่งไดจากการใหคําจํากัดความของปญหา การทําวิจัย การ
ออกแบบ การพัฒนา และการนําไปใช การพัฒนาระบบการบริการ ชองทางการใหบริการ กระบวนการใหบริการ และการ
พัฒนารูปแบบทางธุรกิจที่เหมาะสมในการใหบริการในสภาวะแวดลอมที่ตองแขงขันในยุคโลกาภิวัตน
นบ730
SV730

การบริหารเทคโนโลยีสําหรับนวัตกรรมการบริการ
Managing Technology for Service Innovation

3 (3 – 0 – 9)

แนวทางการนํ า เทคโนโลยีเ ข า มาเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบบริ ก าร ซึ่ ง ครอบคลุ ม ตั้ ง แต ค วามจํ า เป น ของ
เทคโนโลยีในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน การใชเทคโนโลยีชวยในการออกแบบระบบบริการ เชน โปรแกรมสราง

จําลองระบบบริการแบบพลวัฒน การนําเสนอตัวอยางของเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารที่เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
บริการจากบริษัทฯ ชั้นนํา การวางแผนพัฒนาเทคโนโลยีและนําไปสูภาคปฏิบัติ การตัดสินใจเลือกใชเทคโนโลยีโดยพิจารณา
จากมิติพื้นฐานที่สําคัญ ไดแก ผลตอบแทนดานการเงิน ความสามารถในการเรียนรู การยกระดับประสิทธิภาพ และความพึง
พอใจของผูรับบริการ รวมถึงเทคนิคการบริหารทรัพยากรบุคลที่ตองใชเทคโนโลยีเปนสวนหนึ่งของระบบการใหบริการ
นบ780
SV780

สัมมนานวัตกรรมการบริการ
Seminar in Service Innovation

ไมนับหนวยกิต
3 (3 – 0 – 9)

สัมมนาประเด็นและแนวคิดที่เปนที่สนใจในธุรกิจบริการ การดําเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม ตลอดจนการ
พัฒนามาตรฐานการทํางานและความรับผิดชอบของผูบริหารขององคกร เนนการวิเคราะหและอภิปรายรวมถึงริเริ่มความคิด
ใหมเพื่อแกปญหาสถานการณปจจุบันของอุตสาหกรรมบริการทั้งในและตางประเทศ พัฒนาความคิดสรางสรรคเพื่อเพิ่ม
มูลคาให แก อุตสาหกรรมบริ การรวมไปถึงการทองเที่ยวอยางมีป ระสิทธิภาพ พัฒนาแผนกลยุทธเ พื่อสงเสริมและสราง
สัญลักษณไทยไปสูอุตสาหกรรมบริการและทองเที่ยวระดับนานาชาติ โดยการประยุกต สื่อ และแทรกความเปนวิถีชีวิตไทยใน
อุตสาหกรรมการบริการและทองเที่ยว แลกเปลี่ยนทัศนะและฝกทักษะในการนําเสนอความคิดเห็นอยางเปนทางการ
วิชาบังคับเลือกเฉพาะหมวด
I.
นบ640
SV640

หมวดวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
การบริหารธุรกิจสปา
Management of Spa Operations

3 (3 – 0 – 9)

แนวคิดการดําเนินธุรกิจสปา หลักในการทําแผนการตลาดเชิงกลยุทธโดยศึกษาจากกรณีศึกษาและตัวอยางของ
สปาหลายๆ รูปแบบ วิเคราะหดานการตลาดและการเงินที่สําคัญสําหรับผูประกอบการสปา เชน งบประมาณ งบดุล งบกําไร
ขาดทุน เรียนรูรูปแบบและการออกแบบสปา อุปกรณเครื่องใชในธุรกิจสปา รวมถึงการประกอบธุรกิจความงามและธุรกิจ
เพื่อสุขภาพ โดยเนนการเรียนรูกลยุทธตางๆ สําหรับผูประกอบกิจการสปาแบบเดี่ยวและแบบรีสอรต
นท641
SV641

การจัดการธุรกิจบริการอาหาร
Food Service Management

3 (3 – 0 – 9)

วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการประกอบการธุรกิจอาหาร ทั้งในโรงแรม รานอาหารทั่วไป และในธุรกิจ
บริการอื่นๆ รวมถึงความทาทายและประเด็นที่มีผลกระทบตอการบริหารจัดการธุรกิจดานอาหาร อภิปรายกลยุทธในการ
บริหารจัดการ แนวโนม การออกแบบ และรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับธุรกิจอาหารแตละประเภท เรียนรูเกี่ยวกับการจัดทํา
และการตั้งราคาอาหาร กระบวนการจัดซื้อ จัดเก็บ และจัดการกับวัตถุดิบหรือสินคาคงคลัง ศึกษาวิธีสรางผลกําไรสูงสุดใน
การประกอบธุรกิจอาหาร

นบ650
SV650

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
Health and Wellness Tourism

3 (3 – 0 – 9)

การพัฒนาและการจัดการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งเปนธุรกิจที่ทวีความสําคัญขึ้นในปจจุบัน ไมเพียงแตความ
ใสใจในเรื่องสุขภาพทางกาย สุขภาพทางใจ และ ความเปนอยูประจําวันในสังคมอยางมีความสุขไดรับความสนใจเพิ่มมากขึ้น
เทานั้น ความสนใจในการหาความสุขเพิ่มเติมในการทองเที่ยวในสถานที่แปลกใหมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณชีวิตก็ยังไดรับ
ความนิยมมากขึ้นในฐานะที่เปนรูปแบบหนึ่งของการสรางความสุขทางใจดวย วิชานี้มุงเนนที่จะทําความเขาใจในเรื่อง
แรงจูงใจที่ผลักดันใหธุรกิจในสาขาการทองเที่ยวเชิงสุขภาพนี้เติบโต ศึกษาคุณลักษณะที่สําคัญของสินคา บริการ หรือธุรกิจ
ตอเนื่องที่ควรถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับความตองการที่เพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนการนําหลักการบริหารมาประยุกตใชเพื่อจัดการ
แหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพเหลานี้ วิชานี้อาจมีการศึกษาดูงานที่เกี่ยวเนื่องได
นบ651
SV651

พลวัตรการทองเที่ยว
Dynamics of Tourism

3 (3 – 0 – 9)

สว นประกอบสํ า คัญ ของระบบการท อ งเที่ย วในประเทศและนานาชาติ รวมไปถึ ง ผลกระทบทางสัง คมและ
เศรษฐกิจ กฎหมายและปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม รวมถึงการวางแผนและหนาที่ระดับบริหาร ความคิดที่มีผลตอลักษณะ
พฤติกรรมของนักทองเที่ยว ความเกี่ยวของกันระหวางโลกาภิวัฒนและวัฒนธรรม ความสัมพันธในลักษณะเจาบานและแขก
ความสมจริง ความไมเทาเทียม และหัวขอเพศกับการทองเที่ยว
นบ740
SV740

กลยุทธการแขงขันในธุรกิจโรงแรม
Competitive Strategies for Hotel Business

3 (3 – 0 – 9)

กลยุทธการแขงขัน กลยุทธขององคกร กลยุทธการเติบโตในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยมีจุดมุงหมายที่
จะพัฒนากลยุทธหลักที่ใชในการแขงขันในธุรกิจโรงแรมพรอมทั้งพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห ซึ่งการเรียนการสอน
จะใชกรณีศึกษาของโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องมาใชเปนหลัก ในการนี้จะกระตุนใหนักศึกษามีการคิดนอกกรอบเพื่อพัฒนา
กลยุทธที่เหมาะสมซึ่งตองอาศัยความรูหลายดานเขามาชวยไมวาจะเปนการตลาด การเงิน การบริหารองคกร และการบริหาร
บุคคล
นบ750
SV750

การจัดการการประชุมและนิทรรศการ
MICE Management

3 (3 – 0 – 9)

การวางแผนและการพัฒนาการประชุม สัมมนาและนิทรรศการ ศึกษาปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จของการ
จัดงาน อาทิเชน โครงสรางการบริหาร การบริหารความเสี่ยงและผลกระทบของกิจกรรมการทองเที่ยวตาง ๆ เขาใจถึง
บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ เทคนิคการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทักษะใน
การสื่อสารและกระบวนการที่สําคัญของอุตสาหกรรมการประชุมสัมมนา นอกจากนี้ยังศึกษาถึงการจัดเลี้ยงทั้งในและนอก
สถานที่สําหรับการประชุมดวย

II.
นบ660
SV660

หมวดวิชาการบริการดานสุขภาพ
การบริหารสถานประกอบการบริการดานสุขภาพ
Management of Health Care Operations

3 (3 – 0 – 9)

วิชานี้มุงเนนที่จะสรางผูประกอบการการบริการดานสุขภาพ โดยเริ่มจากการศึกษาทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อ
พิจารณาวาผูใหบริการและผูรับบริการนั้นมีบทบาทและควรมีบทบาทอยางไรในกิจการดานสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีการศึกษา
เชิงลึกในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจดานสุขภาพ เชน การประกันสุขภาพ รูปแบบองคกรดานสุขภาพที่ไมหวังผลกําไร กิจการ
โรงพยาบาล และกิจการดูแลสุขภาพตางๆ ทั้งในดานการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานของแพทยและบุคลากรสนับสนุนทาง
การแพทย การเภสัชกรรม รวมถึงการบริหารคาจางแรงงานในธุรกิจนี้
นบ661
SV661

แบบจําลองเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการบริการดานสุขภาพ
Decision Support Model for Health Care Services

3 (3 – 0 – 9)

วิธีการและการบริหารงานที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อประยุกตกับปญหาในสถานประกอบการบริการของรัฐและเอกชน
เนนความเขาใจแนวความคิดและกระบวนการรวมไปถึงการประยุกตใชระบบและวิธีการที่เปนเหตุเปนผลเพื่อแกปญหาใน
ระดั บ ผู จั ด การ รวมถึ ง การวิ เ คราะห ต น ทุ น -กํ า ไร และต น ทุ น และความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการให บ ริ ก ารในธุ ร กิ จ การ
ประกอบการดานสุขภาพ ตัวอยางการใชแบบจําลองคอมพิวเตอรพลวัฒนเพื่อการออกแบบระบบบริการและการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อชวยในการตัดสินใจ
นบ760
SV760

กลยุทธการบริหารสําหรับธุรกิจการบริการดานสุขภาพ
Strategic Management of Health Care Operations

3 (3 – 0 – 9)

การจัดการเปาหมาย กลยุทธ และโครงสรางในสถานประกอบการดานสุข ภาพ การออกแบบความสัมพันธ
ภายนอกกับโครงสรางภายใน การสรางกลยุทธ การตัดสินใจและความเปลี่ยนแปลง การผสมผสานของความเชี่ยวชาญ สังคม
และคานิยมในองคกร ใชทฤษฎี นักศึกษาและประสบการณของผูประกอบการ และกรณีศึกษาเขาประกอบเพื่อเพิ่มพูนทักษะ
และวิธีการในการบริหาร
นบ761
SV761

บูรณาการการศึกษาในอุตสาหกรรมการบริการดานสุขภาพ
Integrated Studies in Health Service Industry

3 (3 – 0 – 9)

ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการบริการดานสุขภาพ เชน การหาเงินทุนเพื่อจัดหาอุปกรณ และ
เทคโนโลยีดานการบริการสุขภาพ สัดสวนของความรับผิดชอบตนทุนทางดานการบริการสุขภาพ เปนตน นักศึกษาจะคุนเคย
กับประสิทธิภาพ ตนทุน มูลคาที่จายไปเมื่อเปรียบเทียบกับคุณคาที่ไดรับจากการบริการของสถานบริการดานสุขภาพ และการ
ใหบริการดานการประกันสุขภาพของเอกชน นอกจากนี้นักศึกษาจะไดเรียนรูเกี่ยวกับรูปแบบของการใหบริการ ผลลัพธ การ
ประเมินผล และหวงโซคุณคาของการบริการดานสุขภาพในหลากหลายประเทศ

III. หมวดวิชาระบบการใหบริการ
นบ670
SV670

ระบบและองคประกอบในการใหบริการ
Service Delivery Systems/Organization

3 (3 – 0 – 9)

วิเคราะหกิจกรรมบริการเชิงระบบ การวิเคราะหจุดเชื่อมตอระหวางผูใหบริการกับลูกคา การวิเคราะหความ
ตองการของลูกคาทั้งที่เปนรูปธรรมและไมใชรูปธรรม เทคนิคการแปรความตองการของลูกคาไปเปนขอกําหนดกิจกรรม
บริการ การออกแบบขอกําหนดของกิจกรรมการบริการ ความสามารถในการสื่อหรือนําเสนอขอกําหนดกิจกรรมการบริการ
ตาง ๆ เพื่อใหลูกคามีความเขาใจ การวิเคราะหความพรอมของทรัพยากรที่สนับสนุนระบบบริการ เชน บุคลากร (การสราง
แรงจูงใจ) เทคโนโลยี การเงินและงบประมาณ การประเมินผลัพธของกิจกรรมบริการ ธุรกิจบริการแบบไฮบริท การตัดสินใจ
ใชผูรบั จางชวงในบางกิจกรรมบริการโดยวิเคราะห กรณีศึกษาของบริการสุขภาพ โรงแรม โรงพยาบาล เปนตน
นบ671
SV671

ขอมูลและเศรษฐกิจการบริการ
The Information and Services Economy

3 (3 – 0 – 9)

ความสัมพันธทางเศรษฐศาสตร วิศวกรรม กฎหมาย และสังคมวิทยาขององคกรในระดับมหภาคที่สงผลให
ผลักดันใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในองคกร รวมถึงกลไกในการสรางนวัตกรรมและการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
ศึกษาความแตกตางขององคความรู เพื่อประเมินความสําเร็จในการปรับตัวขององคกรและการนําสิ่งที่ศึกษามาใชเปนกลไกใน
การสรางรูปแบบขององคกรใหมที่เอื้อตอการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสถาปตยกรรมขององคกร
นบ672
SV672

การจัดการนวัตกรรมการบริการ
Managing Service Innovation

3 (3 – 0 – 9)

รูปแบบของนวัตกรรมดานการบริการที่แตกตางจากนวัตกรรมการผลิต แนวโนมการบริหารงานที่เกี่ยวของกับ
นวัตกรรมการบริการนั้น ไดแก การรับรูความตองการดานบริการ การออกแบบตามความตองการของลูกคาและการรับชวง
งานบริการ ซึ่งรวมถึง แบบจําลองกระบวนการสรางนวัตกรรมการบริการ อาทิเชน การเลือกกลยุทธ และการนําไปกลยุทธไป
ปฏิบัติ การวางนโยบายการบริการ เพื่อสรางความสามารถในการบริหารนวัตกรรม วงจรชีวิตทางของผลิตภัณฑบริการ
ความสัมพันธของระบบและกระบวนการ รวมถึงการศึกษาตัวแบบการสรางนวัตกรรมบริการใหมทดแทน การบริการรูป
แบบเดิม
นบ770
SV770

การประกอบการบริการ ความเปนเลิศและนวัตกรรม
Service Operations, Excellence and Innovation

3 (3 – 0 - 9)

กลุมของกิจกรรมที่จะนําองคกรกาวไปสูความเปนเลิศในธุรกิจบริการ เนื้อหาวิชาประกอบดวย ภาวะผูนําและ
จริยธรรม การพัฒนาบุคลากร (การศึกษา การฝกอบรม และการใหคําแนะนํา) การกระจายอํานาจและสงเสริมความมีสวนรม
ของพนักงาน ขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยสําหรับธุรกิจบริการ การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (หลักการของลีน
การวิเคราะหการไหลของงาน ความสัมพันธกับลูกคา และการออกแบบกิจกรรมบริการ) การสรางวัฒนธรรมการทํางานแบบ
ลีน การกําหนดนโยบาย และการวิเคราะหผลลัพธของกิจกรรมหรือระบบบริการในมิติตาง ๆ (การพัฒนาทักษะของบุคลากร

ความพึ ง พอใจของลู กค า ผลการดํา เนิ น งานดา นการเงิน และระดับ ความสามารถในการแข ง ขัน โดยรวม) นอกจากนนี้
เนื้อหาวิชายังครอบคลุมขั้นตอนการวิเคราะหชองวางระหวางระดับความคาดหวังและความพึงพอใจในบริการที่ไดรับตาม
แบบจําลอง SERVQUAL เพื่อนําไปสูการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
นบ771
SV771

กลยุทธและการกํากับดูแลธุรกิจบริการ
Service Business Strategy and Governance

3 (3 – 0 – 9)

แบบจําลองการทํากําไรที่สอดคลองกับการเติบโตของตลาด การลงทุนเพื่อเพิ่มคุณคาขอเสนอใหกับลูกคาและกลไก
การกํากับดูแลที่ทําหนาที่ประสานหุนสวน ผูมีอํานาจควบคุม และผูที่มีผลไดผลเสียอื่นๆ การระบุกลยุทธและหัวขอดานการ
กํากับดูแลที่กระทบตอพลวัตรของระบบเครือขายการบริการ
วิชาเลือก
นบ636
SV636

การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานการบริการ
Service Performance Analysis

1.5 (1.5 – 0 – 4.5)

นําเสนอแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอาศัยเทคนิคลิขิตสมดุล การจัดทําแผนที่กลยุทธ การพัฒนา
องคประกอบและตัวบงชี้พื้นฐานที่สําคัญในการประเมินผลปฏิบัติงานทั้งระดับบริหาร ระดับฝาย และระดับดําเนินการ โดย
ศึกษาจากหลักเกณฑประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกรภาครัฐและเอกชน
นบ645
SV645

แฟรนไชสและการประกอบธุรกิจบริการ
Hospitality Franchising and Entrepreneurship

3 (3 – 0 – 9)

กระบวนการเริ่มตนธุรกิจ คุณสมบัติของผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จ วิเคราะหแนวโนมในอุตสาหกรรม
การบริการโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมและทองเที่ยว การจัดทําแผนธุรกิจ และแนวคิดที่ถูกเสนอโดยผูสอนเพื่อมาเปนแนวทาง
สําหรับการเริ่มธุรกิจ วิเคราะหแผนธุรกิจจริงที่สามารถเพิ่มเงินทุนและทบทวนตัวอยางจริงของการเพิ่มเงินทุน ศึกษา
ความสัมพันธระหวางเจาของแฟรนไชส (franchisor) กับผูซื้อแฟรนไชส (franchisee) ขอดีและขอเสียของการประกอบ
ธุรกิจแฟรนไชสในอุตสาหกรรมบริการ โครงสรางและการบริการจากเจาของแฟรนไชส มีการอภิปรายกับผูประกอบการและ/
หรือบริษัทแฟรนไชส ถายทอดประสบการณตรง และกรณีศึกษา
นบ646
SV646

การจัดการรายไดและผลตอบแทน
Revenue and Yield Management

1.5 (1.5 – 0 – 4.5)

วิธีในการจัดการรายไดและผลตอบแทนที่ใชในสถานที่ประกอบการบริการโดยเฉพาะโรงแรม แนวคิดเบื้องตน จุด
ตัดสินใจ และการจัดสรรแบงสวนสินคาที่มีอายุไมยืนยาว การแบงสรรการบริการและสินคาใหถูกกับกลุมลูกคา การจํากัดการ
รับจอง ระดับการปองกัน และการจองเกินจํานวน ทฤษฎี การปฏิบัติและสูตรคํานวณตางๆ ที่ใชเพื่อใหไดรายไดที่ดีที่สุด

นบ675
SV675

ขอมูลและสถาปตยกรรมธุรกิจ
Information and Business Architecture

3 (3 – 0 – 9)

รูปแบบระบบขอมูลเพื่องานบริการ โดยมุงเนนการศึกษาวิเคราะหและออกแบบหรือคัดเลือกระบบสารสนเทศ
สําหรับกิจการ โดยอาศัยกระบวนการทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่องานบริการตามความ
ตองการของลูกคา โดยใชวิธีการสรางแบบจําลองกระบวนการดําเนินงาน การศึกษารูปแบบการใชขอมูล เพื่อการบริหารธุรกิจ
บริการที่สัมพันธกับสถาปตยกรรมของแตละธุรกิจบริการ เพื่อการวิเคราะหและจัดหาระบบขอมูลสารสนเทศที่เหมาะสมที่สุด
นบ735
SV735

มิติดานพหุวัฒนธรรมในอุตสาหกรรมบริการ
Multi-cultural Dimensions in the Service Industry

1.5 (1.5 – 0 – 4.5)

ความแตกตางทางวัฒนธรรมและพื้นฐานทางดานความเชื่อและความคิดของบุคคลตางวัฒนธรรมเพื่อนํามา
ประยุกตในการใชงานในธุรกิจบริการซึ่งมีแพรหลายอยูทั่วโลก ความทาทายในการบริหารจัดการองคกรที่เกี่ยวเนื่องกับบุคคล
ตางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังศึกษาไปถึงแนวคิดและงานวิจัยดานวัฒนธรรมที่ตางกันถึงขอเดน/ดอยของงานวิจัยตางๆ รวมถึง
ผลและขอสรุปของงานวิจัยเหลานั้น ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชในธุรกิจบริการในโลกปจจุบัน
นบ736
SV736

การวิเคราะหความเสี่ยงในนวัตกรรมการบริการ
Risk Analysis in Service Innovation

3 (3 – 0 – 9)

รูปแบบการประยุกตใชการบริหารความเสี่ยงดานยุทธศาสตร และ การดําเนินงานขององคกรในการพัฒนา
นวัตกรรมการบริการ เขาใจถึงความสําคัญของกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ชวยสนับสนุนการวางแผนการดําเนินการ
ขององคกร ที่มุงเนนการวางแผนในการบริหารเชิงรุก และการเตรียมความพรอมในการจัดการกับภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นระหวาง
การดําเนินงาน พรอมทั้งศึกษาแนวทางในการสรางวัฒนธรรมที่ผลักดันในองคกรสามารถบริหารความเสี่ยงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
นบ745
SV745

ประเด็นรวมสมัยในการบริการและการทองเที่ยว
Contemporary Issues in Hospitality and Tourism Studies

1.5 (1.5 – 0 – 4.5)

วิเคราะหประเด็นและเหตุการณสําคัญตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในปจจุบันเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมบริการและทองเที่ยว
ตรวจสอบการกําหนดกลยุทธ การพัฒนาเนื้อหาสาระ การนําไปใชงานและการประเมินผลงานในระดับตาง ๆ ทําความเขาใจ
ปจจัยทางสังคม วัฒนธรรม และการเมืองที่มีอิทธิพลตออุตสาหกรรมบริการ อภิปรายจากกรณีศึกษาตาง ๆ และเรียนรูวิธีการ
แกปญหาขององคกรเหลานั้น การจัดการความเสี่ยงและวิกฤตในอุตสาหกรรมบริการ แนวโนมและหัวขอที่เกี่ยวของในการ
ทองเที่ยวและการบริการทั้งในประเทศและทั่วโลก รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร หรือจริยธรรมในธุรกิจบริการ
การคนควาอิสระ
นบ781
SV781

การคนควาอิสระ 1
Independent Study 1

3 (3 – 0 – 9)

ออกแบบและดําเนินการคนควาขอมูลในหัวขอวิจัยที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมบริการ โดยใชเทคนิคและทฤษฎี
ตา งๆที่ได ศึกษามาแลว วิ เ คราะหประเด็นปญ หาที่จ ะนํามาพัฒนาเปนงานวิจัยและสอบเค าโครงและความคืบหนาของ
โครงการวิจัยเฉพาะกรณี
นบ782
SV782

การคนควาอิสระ 2
Independent Study 2

3 (3 – 0 – 9)

วิเคราะหขอมูล ประมวลผลการวิจัย สรุปผลงานวิจัย ขอเสนอแนะ นําเสนอ และสอบโครงการวิจัยเฉพาะกรณี
วิทยานิพนธ
นบ800
SV800

วิทยานิพนธ
Thesis

15 (0 – 0 – 60)

ศึกษาคนควาและทํางานวิจัยที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานวัตกรรมการบริการ ภายใตการควบคุมของอาจารยที่
ปรึกษาและคณะกรรมการ โดยนักศึกษานําเสนอผลงานวิจัยที่สมบูรณตอคณะกรรมการ
เงื่อนไขอื่นๆ
รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่ไดระบุไวในหลักสูตร ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2541 พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550

