รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการจัดการธุรกิ จบริการผู้สูงอายุ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
ชื่อหลักสูตร

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

ภาษาไทย : หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการผูส้ งู อายุ
ภาษาอังกฤษ : Master of Management Program in Hospitality Business Management
for the Elderly

ชื่อปริญญา และสาขาวิชา
ชื่อภาษาไทย

ชื่อเต็ม : การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจบริการผูส้ ูงอายุ(
ชื่อย่อ : กจ.ม. (การจัดการธุรกิจบริการผูส้ ูงอายุ(
ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Management (Hospitality Business Management
for the Elderly)
ชื่อย่อ : M.M. (Hospitality Business Management for the Elderly)

จานวนหน่ วยกิ ตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. ผูจ้ ดั การในองค์กรหรือหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจบริการผูส้ ูงอายุ
2. ผูค้ วบคุมมาตรฐานธุรกิจการบริการผูส้ ูงอายุ
3. ผูบ้ ริหารในองค์กรหรือหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจบริการผูส้ ูงอายุ
4. ผูป้ ระกอบการธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับธุรกิจบริการผูส้ ูงอายุ
5. ผูด้ าเนินการงานบริการเพื่อสังคมผูส้ ูงอายุในหน่วยงานภาครัฐ
6. นักวิจยั และนักพัฒนานวัตกรรมเพื่อธุรกิจในการบริการผูส้ ูงอายุ
7. นักวิชาการในสถาบันการศึกษา องค์กรหรือหน่วยงานทีเ่ กี่ยวกับธุรกิจบริการผูส้ ูงอายุ
และสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทีเ่ กี่ยวข้อง
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การรับเข้าศึกษา
รับ ทัง้ นั ก ศึก ษาไทยและนั ก ศึก ษาต่ างชาติ ที่ส ามารถพู ด ฟั ง อ่ าน เขี ย น และเข้าใจ
ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษได้เป็ นอย่างดี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. ศึกษาแผน ก แบบ ก 1 เรียนแบบทาเฉพาะวิทยานิ พน์ จานวน 36 หน่ วยกิต
1( สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จากัดสาขา จาก
สถาบันการศึกษาภายในประเทศ หรือ ต่างประเทศทีส่ านักงาน ก.พ. รับรอง
2( มีประสบการณ์ ด้านการบริห ารที่ เกี่ยวข้องกับการดูแลหรือการจัด การผู้สูง อายุ
อย่างน้ อย 2 ปี หรือมีผ ลงานวิจยั ที่ได้ร ับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็ น ที่
ยอมรับในระดับชาติ และเป็ นผลงานทีไ่ ม่ใช่เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
3( ผ่านการสอบคัดเลือกตามระบบของมหาวิทยาลัย
4( มีสุขภาพแข็งแรง และผ่านการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
5( สามารถเข้าเรียนตามที่หลักสูตรกาหนดได้ไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละร้อยละ 80
ของเวลาเรียน
2. แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข เรียนแบบมีการเรียนการสอนในชัน้ เรียนและท า
วิทยานิ พนธ์ หรือทาศึกษาอิ สระ
1( สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จากัดสาขา จาก
สถาบันการศึกษาภายในประเทศ หรือ ต่างประเทศทีส่ านักงาน ก.พ. รับรอง
2( ผ่านการสอบคัดเลือกตามระบบของมหาวิทยาลัย
3( มีสุขภาพแข็งแรง และผ่านการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
4( สามารถเข้าเรียนตามหลักสูตรกาหนดได้ไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละร้อยละ
80

ระยะเวลาการศึกษา
โดยการเรียนการสอนภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาสามารถสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้
ภายใน 2 ปี การศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการผูส้ ูงอายุ จานวน
หน่วยกิตไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต แบบ่งออกเป็ น 3 แผน ดังนี้
1. แผน ก แบบ ก 1 เป็ นแผนการศึก ษาที่ เน้ น การวิจัย โดยมีก ารท าวิท ยานิ พ นธ์
ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
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2. แผน ก แบบ ก 2 เป็ นแผนการศึกษาทีเ่ น้นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิพนธ์
ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
3. แผน ข เป็ นแผนการศึกษาทีเ่ น้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์
ทาการศึกษาอิสระ จานวน 6 หน่วยกิต ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และต้องสอบประมวล
ความรูข้ อ้ เขียนและปากเปล่า
นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 แผน
แผน ก แบบ ก
1
หมวดวิชา
วิทยานิ พนธ์
(หน่ วยกิต)
1. หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
2. หมวดวิชาบังคับ
3. หมวดวิชาเลือก
4. วิทยานิพนธ์
36
5. การศึกษาอิสระ
6. สอบประมวลความรูแ้ ละสอบปากเปล่า
รวม
36

แผน ก แบบ ก 2
วิทยานิ พนธ์
(หน่ วยกิต)
ไม่นับหน่วยกิต
12
12
12
36

แผน ข
การศึกษา
อิ สระ (หน่ วย
กิต)
ไม่นับหน่วยกิต
12
18
6
ผ่าน/ไม่ผ่าน
36

รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร

ความหมายของรหัสประจาวิชาในหลักสูตร
HB
หมายถึง รายวิชาของหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการผูส้ ูงอายุ
EG
หมายถึง รายวิชาของภาษาอังกฤษ

เลขสีต่ วั หลัง มีความหมายดังนี้
หลักหน่วย หมายถึง จานวนหน่วยกิต
หลักสิบ
หมายถึง ลาดับวิชา
หลักร้อย
หมายถึง (1( หมวดวิชาบังคับ
(2( หมวดวิชาเลือกด้านสุขภาพ
(3( หมวดวิชาเลือกด้านอื่นๆ
(8( รายวิชาเสริมพืน้ ฐาน
(9( วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
หลักพัน
หมายถึง (0( รายวิชาเสริมพืน้ ฐาน
(8( รายวิชาในหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต
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หมวดวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Remedial Course) ไม่นับหน่ วยกิต/3 รายวิชา
รหัสวิ ชา
EG 0803
HB 0813
HB 0823

ชื่อวิ ชา
ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
การจัดการธุรกิจเบื้องต้น
การสร้างเครือข่ายธุรกิจการบริการผูส้ ูงอายุ

หมวดวิชาบังคับ

วิ ชาบังคับก่อน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

หน่ วยกิ ต
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต

12 หน่ วยกิต

รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

HB 8113
HB 8143
HB 8153
HB 8163

แนวคิดพืน้ ฐานของการสูงอายุและการดูแลสุขภาพผูส้ ูงอายุ
การบัญชีเพื่อการจัดการและการเงินสาหรับธุรกิจการบริการ
การจัดการองค์การสมัยใหม่สาหรับธุรกิจการบริการผูส้ ูงอายุ
การตลาดเชิงสร้างสรรค์สาหรับธุรกิจการบริการผูส้ ูงอายุ

วิ ชาบังคับ
ก่อน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

หน่ วยกิ ต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

หมวดวิ ชาเลือก
รหัสวิ ชา
HB 8213
HB 8223
HB 8233
HB 8243
HB 8253
HB 8263
HB 8273
HB 8283
HB 8313
HB 8323
HB 8333
HB 8343
HB 8353
HB 8363
HB 8373
HB 8383

ชื่อวิ ชา
การประเมินสุขภาพ และการจัดการทางกายภาพบาบัดสาหรับผูส้ ูงอายุ
นวัตกรรมเพื่อผูส้ ูงอายุ
สมุนไพรเพื่อความงามและสุขภาพสาหรับผูส้ ูงอายุ
โภชนาการเพื่ออายุทยี่ นื ยาว
การดูแลผูส้ ูงอายุทมี่ ภี าวะสมองเสื่อม
นันทนาการและการท่องเทีย่ วเพื่อสุขภาวะผูส้ ูงอายุ
ศาสตร์ชะลอวัยและการสร้างเสริมสุขภาพ
ระบบบริการสุขภาพ กฎหมาย มาตรฐานคุณภาพสาหรับผู้สูงอายุ
การวิจยั และสถิตสิ าหรับการจัดการธุรกิจบริการผูส้ ูงอายุ
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในธุรกิจบริการผูส้ ูงอายุ
สัมมนาทางธุรกิจบริการผูส้ ูงอายุ
พฤฒพลังเพื่อการดารงชีวติ อิสระ
การออกแบบทีอ่ ยู่อาศัยและสิง่ แวดล้อมสาหรับผูส้ ูงอายุ
การบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อผูป้ ระกอบการ
การดูแลสุขภาพผูส้ ูงอายุดว้ ยแพทย์แผนจีน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการบริการผูส้ ูงอายุ

หน่ วยกิ ต
3(3/3-0-0(
3(3/3-0-0(
3(3/3-0-0(
3(3/3-0-0(
3(3/3-0-0(
3(3/3-0-0(
3(3/3-0-0(
3(3/3-0-0(
3(3/3-0-0(
3(3/3-0-0(
3(3/3-0-0(
3(3/3-0-0(
3(3/3-0-0(
3(3/3-0-0(
3(3/3-0-0(
3(3/3-0-0(
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หมวดวิทยานิ พนธ์ (แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2) และ การศึกษาอิ สระ (แผน ข)
1) แผน ก แบบ ก 1 ไม่น้อยกว่า 36 หน่ วยกิต
รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

HB 8919

วิทยานิพนธ์ 1 (Thesis 1)

HB 8929
HB 8939
HB 8949

วิทยานิพนธ์ 2 (Thesis 2)
วิทยานิพนธ์ 3 (Thesis 3)
วิทยานิพนธ์ 4 (Thesis 4)

วิ ชาบังคับ
ก่อน
วิชาเสริม
พืน้ ฐาน

หน่ วยกิ ต

9(0-0-9/P)

HB 8919
HB 8929
HB 8939

9(0-0-9/P)
9(0-0-9/P)
9(0-0-9/P)

วิ ชาบังคับ
ก่อน
รายวิชาตาม
โครงสร้าง
หลักสูตร ไม่
น้อยกว่า 24
หน่วยกิต

หน่ วยกิ ต

2) แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 12 หน่ วยกิต
รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

HB 8916

วิทยานิพนธ์ 1 (Thesis 1)

HB 8926

วิทยานิพนธ์ 2 (Thesis 2)

6(0-0-6/P)

HB 8916

6(0-0-6/P)

วิ ชาบังคับ
ก่อน
รายวิชาตาม
โครงสร้าง
หลักสูตร ไม่
น้อยกว่า 24
หน่วยกิต

หน่ วยกิ ต

3) แผน ข ไม่น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต
รหัสวิ ชา

HB 8936

ชื่อวิ ชา

การศึกษาอิสระ (Independent Study)

6(2-2-4/P)
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แผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 1
รหัสวิ ชา
รายวิ ชาเสริม
พื้นฐาน

EG 0803
HB 0813
HB 0823
รวม

ชื่อวิ ชา
ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
การจัดการธุรกิจเบื้องต้น
การสร้างเครือข่ายธุรกิจการบริการผูส้ ูงอายุ

รหัสวิ ชา

ภาค

ชื่อวิ ชา

HB 8919
ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1 รวม
HB 8929
ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2 รวม

วิทยานิพนธ์ 1

HB 8939
ชัน้ ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 รวม
HB 8949
ชัน้ ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2 รวม

วิทยานิพนธ์ 3

วิทยานิพนธ์ 2

วิทยานิพนธ์ 4

วิ ชาบังคับ
ก่อน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

หน่ วยกิ ต
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
-

วิ ชาบังคับ
ก่อน
ไม่มี

9(0-0-9/P)

HB 8919

9 หน่ วยกิ ต
9(0-0-9/P)

HB 8929

9 หน่ วยกิ ต
9(0-0-9/P)

HB 8939

9 หน่ วยกิ ต
9(0-0-9/P)

หน่ วยกิ ต

9 หน่ วยกิ ต
36 หน่ วยกิ ต

รวมทัง้ หมด
แผน ก แบบ ก 2
รายวิ ชาเสริม
พื้นฐาน

รหัสวิ ชา
EG 0803
HB 0813
HB 0823

ภาค

รหัสวิ ชา
HB 8113

ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1

ชัน้ ปี ที่ 1

HB 8143
HB 8xxx
รวม
HB 8153

ชื่อวิ ชา
ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
การจัดการธุรกิจเบื้องต้น
การสร้างเครือข่ายธุรกิจการบริการผูส้ ูงอายุ

วิ ชาบังคับก่อน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

หน่ วยกิ ต
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต

วิ ชาบังคับก่อน

หน่ วยกิ ต

แนวคิดพืน้ ฐานของการสูงอายุและการดูแล
สุขภาพผูส้ ูงอายุ
การบัญชีเพื่อการจัดการและการเงินสาหรับ
ธุรกิจการบริการ
วิชาเลือก (1(

ไม่มี

3(3/3-0-0)

ไม่มี

3(3/3-0-0)

ไม่มี

การจัดการองค์การสมัยใหม่สาหรับธุรกิจการ
บริการผูส้ ูงอายุ

ไม่มี

3(3/3-0-0)
9 หน่ วยกิ ต
3(3/3-0-0)

ชื่อวิ ชา
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ภาค

รหัสวิ ชา

ภาคการศึกษาที่ 2

HB 8163

ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคฤดูร้อน

HB 8xxx
HB 8xxx
รวม
HB 82XX
รวม
HB 8916

ชัน้ ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 รวม
HB 8926
ชัน้ ปี ที่ 2

ชื่อวิ ชา

วิ ชาบังคับก่อน

หน่ วยกิ ต

ไม่มี

3(3/3-0-0)

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
12 หน่ วยกิ ต
3(3/3-0-0)

ไม่มี

3 หน่ วยกิ ต
6(0-0-6/P)

HB 8916

6 หน่ วยกิ ต
6(0-0-6/P)

การตลาดเชิงสร้างสรรค์สาหรับธุรกิจการ
บริการผูส้ ูงอายุ
วิชาเลือก (2(
วิชาเลือก (3(
วิชาเลือก (4(
วิทยานิพนธ์ 1
วิทยานิพนธ์ 2

ภาคการศึกษาที่ 2 รวม
รวมทัง้ หมด

6 หน่ วยกิ ต
36 หน่ วยกิ ต

แผน ข
รายวิ ชาเสริม
พื้นฐาน

ภาค

รหัสวิ ชา
EG 0803
HB 0813
HB 0823
รวม
รหัสวิ ชา
HB 8113

ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1

HB 8143
HB 8xxx
รวม
HB 8153

ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2

ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคฤดูร้อน

ชื่อวิ ชา
ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
การจัดการธุรกิจเบื้องต้น
การสร้างเครือข่ายธุรกิจการบริการผูส้ ูงอายุ

HB 8163
HB 8xxx
HB 8xxx
รวม
HB 8xxx
รวม

วิ ชาบังคับก่อน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ชื่อวิ ชา
แนวคิดพืน้ ฐานของการสูงอายุและการดูแลสุขภาพ
ผูส้ ูงอายุ
การบัญชีเพื่อการจัดการและการเงินสาหรับธุรกิจการ
บริการ
วิชาเลือก (1(

หน่ วยกิ ต
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
-

วิ ชาบังคับ
ก่อน
ไม่มี

3(3/3-0-0)

ไม่มี

3(3/3-0-0)

ไม่มี

3(3/3-0-0)
9 หน่ วยกิ ต
3(3/3-0-0)

การจัดการองค์การสมัยใหม่สาหรับธุรกิจการบริการ
ผูส้ ูงอายุ
การตลาดเชิงสร้างสรรค์สาหรับธุรกิจการบริการผูส้ ูงอายุ
วิชาเลือก (2(
วิชาเลือก (3(

ไม่มี

วิชาเลือก (4(

ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

หน่ วยกิ ต

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
12 หน่ วยกิ ต
3(3/3-0-0)
3 หน่ วยกิ ต
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ภาค

รหัสวิ ชา

HB 8xxx
ชัน้ ปี ที่ 2
HB 8xxx
ภาคการศึกษาที่ 1 HB 8936
รวม
รวมทัง้ หมด

ชื่อวิ ชา
วิชาเลือก (5(
วิชาเลือก (6(
การศึกษาอิสระ

วิ ชาบังคับ
ก่อน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

หน่ วยกิ ต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
6(2-2-4/P)
12 หน่ วยกิ ต
36 หน่ วยกิ ต

คาอธิ บายรายวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Remedial Course)
EG 0803 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิ ตศึกษา
ไม่นับหน่ วยกิต
English for Graduate Studies
วิชาบังคับก่อน ไม่ม ี
ฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความ และจับรายละเอียดจากตารา ฝึกการเขียนย่อ
รายงานจากเรื่องทีอ่ ่าน และการเขียนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : สามารถอ่านเอกสารตาราภาษาอังกฤษแบบจับใจความ ตีความหมายได้ มีทกั ษะ
การนาเสนอ เขียนบทความและรายงานเป็ นภาษาอังกฤษได้
Practice reading skills in English to capture comprehension and capture details from
textbooks. Practice writing report summaries from readings and writing abstract thesis in English.
Learning Outcomes: Able to read comprehension English documents Can interpret, have
presentation skills, write articles and report in English.
HB 0813 การจัดการธุรกิจเบือ้ งต้น
ไม่นับหน่ วยกิต
Principles of Business Management
วิชาบังคับก่อน ไม่ม ี
แนวคิด ทฤษฎี ลักษณะของธุรกิจ ความสาคัญของธุรกิจทีม่ ตี ่อเศรษฐกิจและสังคม สิง่ แวดล้อม
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ องค์ประกอบสาคัญในการประกอบธุรกิจสมัยใหม่ การจัดการ การตลาด
การผลิต การบัญชีและการเงิน เศรษฐศาสตร์พ้นื ฐาน สภาพปัญหาของการดาเนินธุรกิจ การวิเคราะห์
และกระบวนการวางแผนธุรกิจ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : สามารถอธิบายถึงแนวคิด ทฤษฎี ลักษณะของการประกอบธุรกิจ มีความรูค้ วาม
เข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับฟังก์ช ั ่นต่าง ๆ ของธุรกิจ สามารถบูรณาการฟังก์ชั ่นต่าง ๆ ของธุรกิจเพื่อใช้
เป็ นพืน้ ฐานในการการวิเคราะห์และวางแผนทางธุรกิจ
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Conceptual theory of Business Characteristics. The importance of business to the
economy and society. Environment related to business operations, key elements in modern
business operations, management, marketing, production, financial accounting, fundamental
economics, problems of business operations, analysis and business planning processes
Learning Outcomes: Can explain concepts, theories, characteristics of business operations,
have knowledge and understanding and explain about various business functions, able to
integrate various functions of the business to use as a basis for analysis and planning a
business.
HB 0823 การสร้างเครือข่ายธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ
ไม่นับหน่ วยกิต
Creating a Service Network for the Elderly
วิชาบังคับก่อน ไม่ม ี
ศึกษาดูงาน สัมมนาการดาเนินงานธุรกิจที่ตอบสนองต่อสังคมผูส้ ูงอายุ รูปแบบการบริหารจัดการ
ปัญหา อุปสรรค โอกาส แนวทางการพัฒนาธุรกิจ การแลกเปลีย่ นเรียนรู้และพัฒนาทางธุรกิจการบริการ
ผูส้ ูงอายุ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : มีความเข้าใจปัญหาการบริการผูส้ งู อายุ การจัดการธุรกิจบริการผูส้ ูงอายุ มี
เครือข่ายทางธุรกิจการบริการผูส้ ูงอายุ
Study observe activities of business operations in response to the elderly society. As
well as management styles, problems, obstacles, opportunities, business development
approaches, exchange of knowledge and business development, service for the elderly
Learning Outcomes: Understanding Problems of Elderly Services Elderly Service Business
Management. Build a business network for the elderly services

หมวดวิชาบังคับ

12 หน่ วยกิต

HB 8113 แนวคิดพื้นฐานของการสูงอายุและการดูแลสุขภาพผู้สงู อายุ
3(3/3-0-0)
Basic Concepts of Aging and holistic care
วิชาบังคับก่อน ไม่ม ี
ความหมายและทฤษฎีการสูงอายุ การเปลีย่ นแปลงตามกระบวนการชราภาพ ทัง้ ร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ การเปลีย่ นแปลงทางสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม และสิง่ แวดล้อมที่ส่ง ผลต่อสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต การดาเนินชีวติ และการเจ็บป่ วย และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในผูส้ ูงอายุ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : อธิบายการเปลีย่ นแปลงในกระบวนการชราภาพทีส่ ่งผลต่อคุณภาพชีวติ และ
การดูแลสุขภาพของผูส้ ูงอายุ
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Theory of aging and changing in the aging process, including physical, mental,
emotional, social, cultural, belief, values. The environment affects the physical health, mental
health, lifestyle and illness of the elderly.
Learning Outcomes: Explain the changes in the aging process that affect the quality of life of
the elderly and the holistic care.
HB 8143 การบัญชีเพื่อการจัดการและการเงินสาหรับธุรกิจการบริการ
3(3/3-0-0)
Managerial Accounting and Finance for Hospitality Business
วิชาบังคับก่อน ไม่ม ี
แนวคิดทางการบัญชี การจัดทางบการเงินและการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเกี่ยวกับต้น ทุนเพื่อ
การคานวณต้นทุนและกาไร พฤติกรรมต้นทุนและความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกาไร การใช้
สารสนเทศทางการบัญ ชีเพื่อการตัด สิน ใจทางธุร กิจ แนวคิด ทางการเงิน และแนวคิด เกี่ย วกับ
เศรษฐศาสตร์ท างการเงิน การจัดการทางการเงิน ในธุรกิจ ความสัมพัน ธ์ของหน้าที่ทางการเงิน กับ
หน้ าที่อ่ืน ๆทางธุร กิจ การบริห ารเงิน ทุ น หมุ น เวีย น การวิเคราะห์ท างการเงิน การจัด หาเงิน ทุ น
ตลอดจนการประยุกต์ทฤษฎีทางการบัญชีและการเงินในการจัดการธุรกิจการบริการผูส้ ูงอายุ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : สามารถใช้งบการเงินและการบัญชีวเิ คราะห์ต้นทุนเพื่อบริหารจัดการธุรกิจ
บริการได้
Accounting concepts, financial statement preparation and use of cost accounting
information for cost and profit calculations. Cost behavior and the relationship between cost,
quantity and profit. Use of accounting information for business decisions. Financial concepts
and concepts of financial economics, financial management in business. Study the relationship
between financial duties and other business functions. Working capital management, financial
analysis, financing, as well as the application of accounting and financial theories in the
management of the elderly service business.
Learning Outcomes: Financial statements and cost analysis can be used to manage service
businesses.
HB 8153 การจัดการองค์การสมัยใหม่สาหรับธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ
3(3/3-0-0)
Modern Organization Management for the Elderly Service Business
วิชาบังคับก่อน ไม่ม ี
ทฤษฎี กระบวนการจัด การและการพัฒ นาองค์ก าร การวิเคราะห์ข้ อ มู ล การด าเนิ น การ
โครงสร้างการดาเนินการการจัดการองค์การ พฤติกรรมการดาเนิน งานในองค์การ การประยุกต์ใช้
เครื่องมือทางการจัดการในการวิเคราะห์ การตัดสินใจ การควบคุม การวัดผล การสร้างมูลค่าเพิม่ จาก
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ทรัพยากรทัง้ ภายในและภายนอก และสร้างความสัมพัน ธ์ กบั คู่ค้า คู่แข่ง และลูกค้า ตลอดจนการ
กาหนดยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์การให้สามารถตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : อธิบายกระบวนการ หลักการ การจัดการและพัฒนาองค์การ วิเคราะห์เชื่อมโยง
หลักการกระบวนการไปประยุกต์ใช้ในการวางระบบองค์การการจัดการธุรกิจได้
Theory of management process and organization development. Action data analysis.
Organizational management structure. Operating behavior in organization. Application of
management tools for analysis, decision making, control, measurement, value creation from
internal and external resources. Establishing relationships with partners, competitors and
customers. As well as formulating strategies for developing the organization to be able to
respond to changes.
Learning Outcomes: Explain the process, principles, organization management and
development. Analyze the main links of the process to apply in the organization of business
management.
HB 8163 การตลาดเชิ งสร้างสรรค์สาหรับธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ
3(3/3-0-0)
Creative Marketing for the Elderly Service Business
วิชาบังคับก่อน ไม่ม ี
ปรัชญา แนวคิด หน้ าที่ และกระบวนการการจัดการการตลาดแบบองค์ร วม การวิเคราะห์
สภาวะแวดล้อม แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการผูบ้ ริโภคของผูส้ ูงอายุ กลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์การ
เลือกกลุ่มเป้ าหมาย การกาหนดตาแหน่งทางการตลาด การสร้าง แบรนด์ การสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ
นามาวางแผนทางการตลาดให้เกิดความแตกต่างเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : สามารถจัดทาแผนการตลาดธุรกิจบริการผูส้ งู อายุ
Philosophy, concepts, functions and processes of holistic marketing management.
Environmental analysis, concepts of consumer behavior of the elderly Marketing strategies,
target group selection strategies, marketing positioning, brand building, and creation of new
things in order to make marketing plans to differentiate to meet customer needs.
Learning Outcomes: Able to create marketing plans for the elderly service business

หมวดวิชาเลือก
HB 8213 การประเมินสุขภาพ และการจัดการทางกายภาพบาบัดสาหรับผู้สูงอายุ
3(3/3-0-0)
Health Assessment and Physical Therapy Management for the Elderly
วิชาบังคับก่อน ไม่ม ี
แนวคิดการเสริมสร้างสุขภาพและศักยภาพของผู้สูงอายุ กระบวนการประเมินภาวะสุขภาพและ
ศักยภาพของผู้สูงอายุ การออกแบบกิจกรรม การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ความสูงอายุ แนวทางการ
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ให้บริการกายภาพบ าบัดแก่ผู้สูงอายุในเชิงป้ องกัน แก้ไขและฟื้ นฟู สุขภาพ แนวทางและรูปแบบการ
จัดบริการกายภาพบาบัด เครื่องมือและนวัตกรรมกายภาพบาบัดส าหรับผู้สูงอายุ การออกแบบสถานที่
เพื่อให้บริการกายภาพบาบัด
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : สามารถประเมินสุขภาพและเลือกรูปแบบการจัดบริการกายภาพบาบัดในธุรกิจ
บริการผูส้ งู อายุได้
Concepts of health promotion and potential of the elderly. Health assessment and
potential assessment process for the elderly, activity design, preparation for elderly access.
Guidelines for providing physical therapy services for the elderly in prevention, correcting and
rehabilitating health. Guidelines and forms of physical therapy services. Physical therapy tools
and innovations for the elderly. Design of facilities for physical therapy services.
Learning Outcomes: Able to assess health and select a form of physical therapy services in
the elderly service business.
HB 8223 นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ
3(3/3-0-0)
Innovation for the Elderly
วิชาบังคับก่อน ไม่ม ี
แนวคิด หลักการ จรรยาบรรณของนักวิจยั และวิธกี ารดาเนินการวิจยั และการพัฒนานวัตกรรม
การพัฒนาโครงร่างการวิจยั การเก็บและจัดกระข้อมูล การนาเสนอผลและเขียนรายงานการวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบริการผูส้ ูงอายุ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : สามารถบอกความต้องการหรือออกแบบการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะของ
ผูส้ งู อายุ
Concepts, principles, ethics of researchers and methods of research and innovation
development. Development of research framework Data collection and organizing.
Presentation and writing research reports related to the elderly service business.
Learning Outcomes: Able to identify needs or design innovative development for the wellbeing of the elderly.
HB 8233 สมุนไพรเพื่อความงามและสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ
3(3/3-0-0)
Herbs for beauty and health in the elderly
วิชาบังคับก่อน ไม่ม ี
แหล่งที่มา สารประกอบที่สาคัญ และการควบคุมคุณ ภาพสารส าคัญ เบื้องต้น ของสมุนไพรที่
นามาใช้เพื่อความงามและสุขภาพของผู้สูงอายุ เช่ น สมุน ไพรเพื่อความคุมความดัน สมุน ไพรเพื่อ
ควบคุมระดับน้าตาลหรือไขมันในเลือด เป็ นต้น การใช้สมุนไพรในอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเสริมสุขภาพ
การคัดเลือกและวิธกี ารเตรียมวัตถุดบิ สมุนไพรโดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้ได้ปริมาณ
สารสาคัญมากทีส่ ุด และการเตรียมผลิตภัณฑ์สมุนไพร
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ : สามารถจัดทาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อความงามและสุขภาพเบื้องต้นสาหรับ
ผูส้ งู อายุได้
Sources, important compounds, and quality control, basic substances of herbs used for
the beauty and health of the elderly such as herbs for controlling blood pressure, herbs for
controlling blood sugar or fat levels etc. Food and beverages for health promotion. Selection and
methods of preparing herbal raw materials using various tools and technology in order to obtain
the most important substances and herbal product preparation.
Learning Outcomes: Able to create basic beauty and health products for the elderly.
HB 8243 โภชนาการเพื่ออายุที่ยืนยาว
3(3/3-0-0)
Nutrition for Longevity
วิชาบังคับก่อน ไม่ม ี
แนวคิดโภชนาการ โภชนบาบัดต่อสุขภาพ ความต้องการพลังงานและสารอาหารของผู้สูงอายุ
ปั ญหาโภชนาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ การบริโภคอาหาร อาหารเสริม และยาสาหรับผู้สูงอายุ หลัก
โภชนาการและตารับอาหารของจีนเพื่อสุขภาพทีแ่ ข็งแรงและอายุยนื ยาว
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : มีแนวทางในการจัดการโภชนาการทีเ่ หมาะสมสาหรับผูส้ งู อายุ
Nutrition concepts, nutrition therapy for health, energy and nutrients needs of the elderly,
common nutrition problems in the elderly, food intake, dietary supplements and medicines for the
elderly. Chinese nutrition principles and recipes for good health and long life.
Learning Outcomes: Proper nutrition management for the elderly
HB 8253 การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
3(3/3-0-0)
Caring for the Elderly with Dementia
วิชาบังคับก่อน ไม่ม ี
ภาวะสมองเสื่อม สาเหตุ การวินิจฉัย หลักการและกระบวนการดูแลและกิจกรรมบาบัดฟื้ นฟู
การจัดการปัจจัยเสีย่ ง การป้ องกัน การให้คาปรึกษาญาติและผูด้ ูแล การปรับภูมสิ ถาปัตย์ให้เอื้อต่อการ
ดูแลผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะสมองเสื่อม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : อธิบายภาวะสมองเสื่อมในผูส้ งู อายุ ประเมินอาการ ให้คาแนะนาและการดูแล
เบื้องต้นได้
Dementia, etiology, diagnosis, principles and processes of viewing and rehab activities.
Management of risk factors, prevention, counseling, relatives and caregivers. Landscape
architecture is conducive to the care of the elderly with dementia.
Learning Outcomes: Explain dementia in the elderly, assess symptoms, provide advice and
basic care.
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HB 8263 นันทนาการและการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาวะผู้สูงอายุ
3(3/3-0-0)
Recreation and Tourism for the Elderly
วิชาบังคับก่อน ไม่ม ี
หลักการ แนวคิด และกระบวนการจัดกิจกรรมนันทการ การท่องเทีย่ ว ศิลปะ และงานอดิเรก
สาหรับผูส้ ูงอายุในแต่ละช่วงอายุ การประเมินปัญหาและความต้องการ การออกแบบ และวางแผนเพื่อ
การส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ อารมณ์และสังคมของผูส้ ูงอายุ นันทนาการในรูปแบต่างๆ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : สามารถออกแบบและจัดกิจกรรมนันทนาการและการท่องเทีย่ วเพื่อสุขภาวะ
ผูส้ งู อายุได้
Principles, concepts and process of organizing activities. Art tourism and hobbies for
the elderly in each age range. Assessing problems and needs, designing and planning for
promoting physical, mental, emotional and social health of the elderly. Recreation in various
forms.
Learning Outcomes: Able to design and organize recreation and tourism activities for the
health of the elderly.
HB 8273 ศาสตร์ชะลอวัยและการสร้างเสริมสุขภาพ
3(3/3-0-0)
Anti-Aging and Health Promotion
วิชาบังคับก่อน ไม่ม ี
แนวคิดของศาสตร์ชะลอวัยและการสร้างเสริมสุขภาพ โภชนาการ และอาหารเสริม สมุนไพร
เพื่อสุขภาพและความงาม การออกกาลังกายและกายภาพบาบั ด การสร้างเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์
แพทย์แผนจีน การจัดสิง่ แวดล้อมที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ การนันทนาการและการท่องเที่ยว และ
นวัตกรรมเพื่อผูส้ ูงอายุ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : อธิบายถึง ศาสตร์ชะลอวัยและการสร้างเสริมสุขภาพในด้านต่าง ๆ สาหรับ
ผูส้ งู อายุ
Concepts of anti-aging and health promotion, nutrition and food supplements, herbs for
health and beauty, exercise and physical therapy, promoting health with Chinese medicine,
setting the suitable environment for the elderly, recreation and tourism and innovation for the
elderly.
Learning Outcomes: Explaining the anti-aging and health promotion for the elderly.
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HB 8283 ระบบบริการสุขภาพ กฎหมาย มาตรฐานคุณภาพสาหรับผู้สูงอายุ
3(3/3-0-0)
Health Service System, Law, Quality Standards for the Elderly
วิชาบังคับก่อน ไม่ม ี
การจัดการระบบบริการสุขภาพสาหรับผูส้ ูงอายุ พระราชบัญญัติ สิทธิประโยชน์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจบริการผู้สูงอายุ การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการสาหรับ
ผูส้ ูงอายุ จริยธรรม การประกอบโรคศิลปะ แนวปฏิบตั ดิ ้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ การสร้างระบบการ
จัดการและกากับดูแลกิจการที่ดใี ห้มคี วามโปร่งใสและความรับผิดชอบของธุรกิจในเชิงความสัมพันธ์กบั
ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียในสังคม โดยมุ่งเน้นศึกษาประเด็นปั ญหาต่างๆ การสัมมนาจากกรณีศกึ ษาทีเ่ กิดขึ้น
จริง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : อธิบายระบบสุขภาพ กฎหมายและมาตรฐานคุณภาพทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจบริการ
ผูส้ งู อายุได้
Health service system management for the elderly. Act, rights and benefits related to the
elderly service business. Quality control and service business standards for the elderly, ethics,
business ethics practices, professional license, establishing good corporate governance and
governance systems to ensure transparency and accountability of the business. Build relationships
with stakeholders in society by focusing on studying various issues. Seminars based on actual case
studies
Learning Outcomes: Explain health systems, laws, and quality standards related to the elderly
service business.
HB 8313 การวิจยั และสถิติสาหรับการจัดการธุรกิจบริการผู้สูงอายุ
3(3/3-0-0)
Research and Statistics for Elderly Service Business Management
วิชาบังคับก่อน ไม่ม ี
แนวคิด หลักการ จรรยาบรรณของนักวิจยั และวิธกี ารดาเนินการวิจยั และการพัฒนานวัตกรรม
การพัฒนาโครงร่างการวิจยั การเก็บและจัดกระทาข้อมูลด้วยสถิติ การนาเสนอผลและเขียนรายงานการ
วิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจการบริการผูส้ งู อายุ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : สามารถเขียนโครงการงานวิจยั ได้
Concepts, principles, ethics of researchers and methods of research and innovation
development. Developing research protocols, collecting and creating data using statistics.
Presentation and writing research reports related to the elderly service business.
Learning Outcomes: Able to write a research project.
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HB 8323 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในธุรกิจบริการผู้สูงอายุ
3(3/3-0-0)
Chinese for Communication in the Elderly Service Business
วิชาบังคับก่อน ไม่ม ี
การสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้นในการบริหารจัดการสถานประกอบการดูแลผูส้ งู อายุ ธุรกิจ
ท่องเทีย่ ว และธุรกิจบริการอื่นๆ สาหรับผูส้ งู อายุ การให้บริการด้านสุขภาพตามศาสตร์แพทย์แผนจีน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : สามารถสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้นได้
Basic Chinese communication for managing the elderly care establishment. Business
travel and other service businesses for the elderly, health services according to Chinese
medicine
Learning Outcomes: Able to communicate in basic Chinese.
HB 8333 สัมมนาทางธุรกิจบริการผู้สูงอายุ
3(3/3-0-0)
Seminar in the Elderly Service Business
วิชาบังคับก่อน ไม่ม ี
การสัมมนาในประเด็นที่น่ าสนใจในปั จจุบนั ที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นผู้ประกอบการและหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการผูส้ ูงอายุ หรือธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้อง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : วิเคราะห์ประเด็นและแนวโน้มของการประกอบธุรกิจบริการผูส้ ูงอายุ
Seminars on current interesting issues related to entrepreneurship and topics related to
the elderly service business or related businesses.
Learning Outcomes: Analyze issues and trends of the elderly service business.
HB 8343 พฤฒพลังเพื่อการดารงชีวิตอิสระ
3(3/3-0-0)
Active Aging
วิชาบังคับก่อน ไม่ม ี
ปรัชญาแนวคิดการดารงชีวติ อิสระ แนวคิดพฤฒพลัง การเสริมพลัง พัฒนาทักษะการดารงชีวติ
อิสระของผูส้ ูงอายุ การมีส่วนร่วม การมีหลักประกันความมั ่นคง การปรับปรุงและพัฒนาสิง่ แวดล้อม
ภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนการดารงชีวติ อิสระของผูส้ ูงอายุ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : สามารถนาแนวคิดพฤฒพลังมาใช้ในการดูแลและประกอบธุรกิจบริการผูส้ งู อายุ
ให้สามารถดารงชีวติ ได้อย่างอิสระ
Philosophy of Independent Living, Concept of Empowerment, Empowerment,
Development of Independent Living Skills of the Elderly, Participation, Security Guarantee.
Improvement and development of internal and external environment to support the
independent living of the elderly.
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Learning Outcomes: Able to apply the active aging power concept to take care of and
operate the elderly service business to lead a free life.
HB 8353 การออกแบบที่อยู่อาศัยและสิ่ งแวดล้อมสาหรับผู้สูงอายุ
3(3/3-0-0)
Housing Design and Environmental Set up for the Elderly
วิชาบังคับก่อน ไม่ม ี
แนวคิดอารยสถาปัตย์ ประโยชน์ หลักการออกแบบทีอ่ ยู่อาศัยสาหรับผูส้ งู อายุ องค์ประกอบ
ในการออกแบบทีอ่ ยู่อาศัย การจัดสิง่ แวดล้อมเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการดารงชีวติ ของผูส้ ูงอายุ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบทีอ่ ยู่อาศัยและสิง่ แวดล้อมสาหรับ
ผูส้ งู อายุ
Civilized architecture, utility, principles of housing design for the elderly, Housing
design elements, Setting up the environment for the benefit of the elderly.
Learning Outcomes: Understanding about housing design and environment set up for the
elderly.
HB 8363 การเป็ นผู้ประกอบการยุคใหม่
3(3/3-0-0)
Modern Entrepreneur
วิชาบังคับก่อน ไม่ม ี
แนวคิดและลักษณะการเป็ น ผู้ประกอบการ รูปแบบของภาวะผู้ประกอบการภายในองค์การ
คุณลักษณะของการเป็ นผูป้ ระกอบการ การดาเนินงานทีเ่ กี่ยวกับนวัตกรรมทางความคิด การแสวงหา
แนวคิดหรือลู่ทางใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาสินค้ าหรือบริการ การเปลี่ยนจากแนวคิดให้เป็ นผลิตภัณ ฑ์หรือ
บริการ ตลอดจนแนวคิดการจัดการธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ
รวมทัง้ เทคนิควิธกี ารสร้างธุรกิจใหม่ และกลยุทธ์ การยกระดับการจัดการธุรกิจให้มคี วามสามารถในการ
แข่งขัน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : สามารถเป็ นผู้ประกอบการธุรกิจบริก าร และใช้นวัตกรรมในการพัฒนารูปแบบ
ธุรกิจได้
Concepts and characteristics of entrepreneurship. The form of entrepreneurship within
an organization. Characteristics of being an entrepreneur. Operations related to thought
innovation. Seeking new ideas or ways to develop products or services. Changing from
concept to product or service. As well as business management concepts Writing a business
plan. Project feasibility study Including techniques, new business building methods and
strategies Enhancing business management to be more competitive.
Learning Outcomes: Able to be a service business entrepreneur and use innovation to
develop business models.
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HB 8373 การดูแลสุขภาพผูส้ ูงอายุด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน
3(3/3-0-0)
Health Care for the Elderly with Traditional Chinese Medicine
วิชาบังคับก่อน ไม่ม ี
การดูแลสุขภาพโดยความรูพ้ น้ื ฐานในศาสตร์การแพทย์แผนจีนทีเ่ กี่ยวข้องกับผูส้ ูงอายุ การดูแล
ผู้สูงอายุด้วยวิธีการนวดทุยหนา การกดจุดหยุดโรค การแปะหูบนใบหู การรมยา การกวาซา การใช้
สมุนไพรจีน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : อธิบายถึงการดูแลสุขภาพผูส้ ูอายุดว้ ยศาสตร์การแพทย์ต่างๆ
The health care, by basic knowledge in Chinese medicine related to the elderly. Taking
care of the elderly by means of thick massage, acupressure, on the ears, moxibustion, Qwasa
and the use of Chinese herbs.
Learning Outcomes: Describing elderly health care through various medical sciences.
HB 8383 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ
3(3/3-0-0)
Information Technology for Elderly Service Business Management
วิชาบังคับก่อน ไม่ม ี
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาและดาเนินธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ การใช้
ข้อมู ล ส าหรับ การบริห ารและการพัฒ นาธุร กิจ การสร้างความสัม พัน ธ์กับลู ก ค้าผ่ านการใช้ข้อ มู ล
สารสนเทศพาณิช ย์อิเลคทรอนิ กส์และการใช้ง านเทคโนโลยีส ารสนเทศเฉพาะด้านเพื่อการบริการ
ผู้สูงอายุ การค้น คว้าองค์ความรู้เพื่อการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ จ ะ
นามาใช้พฒ
ั นาวิจยั หรือนวัตกรรม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : อธิบายและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจบริการผูส้ งู อายุ
The role of information technology for the development and operation of the elderly
service business. Use of data for business administration and development. Relationship
building with customers through the use of electronic commerce information and the use of
specific information technology for the elderly service. Knowledge research for research and
innovation. As well as various technologies that will be used to develop research or innovation.
Learning Outcomes: Explain and apply information technology in the elderly service business.
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หมวดวิทยานิ พนธ์และการศึกษาอิ สระ
1) แผน ก แบบ ก 1 ไม่น้อยกว่า 36 หน่ วยกิต
HB 8919 วิทยานิ พนธ์ 1
9(0-0-9/P)
(Thesis 1)
วิชาบังคับก่อน ไม่ม ี
วิท ยานิ พ นธ์ 1 เป็ นขัน้ ตอนของการวิเ คราะห์ ส ถานการณ์ การก าหนดหั ว ข้ อ วิจัย ,
วัต ถุ ป ระสงค์ก ารวิจ ัย โจทย์ก ารวิจ ัย สมมติ ฐ านการวิจัย (ถ้ า มี( ขอบเขตการวิจัย การทบทวน
วรรณกรรม กรอบคิดในการวิจยั และวิธีวทิ ยาการวิจยั เพื่อการจัดทาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ภายใต้การ
แนะนาของอาจารย์ทปี่ รึกษาอย่างต่อเนื่อง สาระสาคัญวิทยานิพนธ์ ต้องเกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจ
บริการผูส้ ูงอายุ
ผลการเรียนรู้ : นักศึกษาสามารถพัฒนาเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจเพื่อการ
สอบเค้าโครงได้
The first step of preparing research proposal which consists of situation analysis; setting up
research topic, research objective, research question, research hypothesis ( If any( , scope of
research, literature review, conceptual framework, and research design under close supervision of
advisor. The thesis must focus on Hospitality Business Management for the Elderly
Learning Outcomes: Student is able to develop the thesis proposal that he/she is interesting
for thesis outline defense exams.
HB 8929 วิทยานิ พนธ์ 2
9(0-0-9/P)
(Thesis 2)
วิชาบังคับก่อน : HB 8919 วิทยานิพนธ์ 1
วิทยานิพนธ์ 2 เป็ นขัน้ ตอนของการสร้างเครื่องมือการวิจยั การขอรับรองจริยธรรมการวิจยั
การวางแผนเก็บรวบรวมข้อมู ลการวิจยั และการเก็บ รวบรวมข้อมูลการวิจยั ภายใต้การแนะน าของ
อาจารย์ทปี่ รึกษาอย่างต่อเนื่อง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : นักศึกษาสามารถสร้างเครื่องมือการวิจยั ได้รบั การรับรองจริยธรรมการวิจยั และ
ดาเนินการเก็บข้อมูลการวิจยั ได้
This step is developing research instruments, getting approval of research ethics,
planning for data collecting, and collecting the data under close supervision of advisor.
Learning Outcomes: Student is able to develop research instruments, gets approval of
research ethics, and collects the data.
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HB 8939 วิทยานิ พนธ์ 3
9(0-0-9/P)
(Thesis 3)
วิชาบังคับก่อน : HB 8929 วิทยานิพนธ์ 2
วิทยานิพนธ์ 3 เป็ นขัน้ ตอนของดาเนินการประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูล
จัดทาร่างรายงานการวิจยั รวมทัง้ ปรับปรุงแก้ไขร่างรายงานการวิจยั ภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่
ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง
ผลลัพธ์การเรียนรู:้ นักศึกษาสามารถประมวลข้อมูลวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลและจัดทา (ร่าง(
รายงานการวิจยั
This step is data processing, data analysis and synthesis, drafting and improving
research report under close supervision of advisor.
Learning Outcomes: Student is able to do data processing, data analysis and synthesis, and
prepare a draft of research report for Thesis defense exams.
HB 8949 วิทยานิ พนธ์ 4
9(0-0-9/P)
(Thesis 4)
วิชาบังคับก่อน : HB 8939 วิทยานิพนธ์ 3
วิทยานิพนธ์ 4 เป็ น ขัน้ ตอนสุดท้ายของการท าวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย การสอบป้ องกัน
วิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบป้ องกัน โดยการนาเสนอระเบียบวิธวี จิ ยั ผลการวิจยั และข้อค้นพบได้
อย่างชัดเจน อันแสดงถึงความรู้ ความเข้าใจอย่างลุ่มลึกในหัวข้อที่ทาการวิจยั ทีเ่ ชื่อมโยงกับการบริหาร
สวัสดิการสังคม การปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามคาแนะนาของคณะกรรมการ การตรวจสอบการลอก
เลียนผลงาน ทางวิชาการ การตรวจสอบมาตรฐานการจัดพิมพ์รูปเล่มของวิทยานิพนธ์ให้เป็ นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติว่าด้วยการจัดทาวิทยานิพนธ์ รวมทัง้ เขียนบทความ
ทางวิชาการส่งตีพมิ พ์วารสาร
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : นักศึกษาผ่านการสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์ ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบอัครพิสทุ ธิ ์
และได้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานวิททยานิพนธ์
The last step that consists of the thesis examination to committee by presenting clearly
research methodology, findings, in-depth knowledge and understanding of the research topic
relating to social welfare administration, improving the research report as the suggestion of
committee, and also detecting plagiarism and standard format of the thesis according to
university regulation, and then writing the article for publishing in journal.
Learning outcomes: Student is able to get approved of his/her thesis from thesis defense
exams, detecting plagiarism and also being published.
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2) แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 12 หน่ วยกิต
HB 8916 วิทยานิ พนธ์ 1
6(0-0-6/P)
(Thesis I)
วิชาบังคับก่อน :
HB 8113 แนวคิดพืน้ ฐานของการสูงอายุและการดูแลสุขภาพผูส้ ูงอายุ
HB 8123 ศาสตร์ชะลอวัยและการสร้างเสริมสุขภาพ
HB 8133 ระบบบริการสุขภาพ กฎหมาย มาตรฐานคุณภาพสาหรับผูส้ งู อายุ
HB 8143 การบัญชีเพื่อการจัดการและการเงินสาหรับธุรกิจการบริการ
HB 8153 การจัดการองค์การสมัยใหม่สาหรับธุรกิจการบริการผูส้ งู อายุ
HB 8163 การตลาดเชิงสร้างสรรค์สาหรับธุรกิจการบริการผูส้ งู อายุ
HB 8173 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการบริการผูส้ งู อายุ
วิทยานิพนธ์ 1 เป็ นขัน้ ตอนของการวิเคราะห์สถานการณ์ การกาหนดหัวข้อวิจยั วัตถุประสงค์
โจทย์การวิจยั สมมติฐานการวิจยั (ถ้ามี( ขอบเขตการวิจยั การทบทวนวรรณกรรม กรอบคิดในการวิจัย
วิธีวทิ ยาการวิจยั การสร้างเครื่องมือการวิจยั การขอรับรองจริยธรรมการวิจัย และการวางแผนเก็บ
รวบรวมข้อมูลการวิจยั เพื่อการจัดทาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ภายใต้การแนะนาของอาจารย์ทปี่ รึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
สาระสาคัญของวิทยานิพนธ์ ต้องเกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจบริการผูส้ ูงอายุ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : นักศึกษาสามารถพัฒนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์เพื่อเข้าสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ได้
The first step of preparing research proposal which consists of situation analysis; setting
up research topic, research objective, research question, research hypothesis (If any(, scope of
research, literature review, conceptual framework, research design, developing research
instruments, getting approval of research ethics, and planning for data collecting under close
supervision of advisor. The thesis must focus on Hospitality Business Management for the
Elderly.
Learning Outcomes: Student is able to develop a research proposal for thesis defense exams.
HB 8926 วิทยานิ พนธ์ 2
6(0-0-6/P)
(Thesis 2)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชา HB 8916 วิทยานิพนธ์ 1
วิทยานิพนธ์ 2 เป็ นขัน้ ตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ขอ้ มูล จัดทาร่างรายงานการวิจยั และการปรับปรุงแก้ไข ภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่
ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง
การสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบป้ องกัน โดยการนาเสนอระเบียบวิธวี จิ ยั ผล
การ วิจยั และข้อค้น พบได้อย่างชัดเจน อันแสดงถึงความรู้ ความเข้าใจอย่างลุ่มลึกในหัวข้อที่ท าการ

21

วิจัยที่เชื่อ มโยงกับ การบริห ารสวัส ดิการสัง คม การปรั บ ปรุ ง แก้ ไขวิท ยานิ พ นธ์ตามคาแนะน าของ
คณะกรรมการ การตรวจสอบการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ การตรวจสอบมาตรฐานการจัดพิมพ์
รูปเล่มของวิท ยานิพนธ์ให้เป็ น ไปตามระเบียบของมหาวิท ยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติว่าด้วยการ
จัดทาวิทยานิพนธ์ รวมทัง้ เขียนบทความทางวิชาการส่งตีพมิ พ์วารสาร
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : นักศึกษาสามารถเขียนรายงานการวิจยั เพื่อเข้าสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์ได้
This step is the collecting the data, data processing, data analysis and synthesis,
improving research report under close supervision of advisor. The thesis examination to
committee by presenting clearly research methodology, findings, in-depth knowledge and
understanding of the research topic relating to social welfare administration, Improving the research
report as the suggestion of committee, and also detecting plagiarism and standard format of the thesis
according to university regulation, and then writing the article for publishing in journal.
Learning Outcomes : Student is able to write a research for thesis defense exams.
3) แผน ข ไม่น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต
HB 8936 การศึกษาอิ สระ
6(2/2-0-4/P)
(Independent Study)
วิชาบังคับก่อน :
HB 8113 แนวคิดพืน้ ฐานของการสูงอายุและการดูแลสุขภาพผูส้ ูงอายุ
HB 8123 ศาสตร์ชะลอวัยและการสร้างเสริมสุขภาพ
HB 8133 ระบบบริการสุขภาพ กฎหมาย มาตรฐานคุณภาพสาหรับผูส้ งู อายุ
HB 8143 การบัญชีเพื่อการจัดการและการเงินสาหรับธุรกิจการบริการ
HB 8153 การจัดการองค์การสมัยใหม่สาหรับธุรกิจการบริการผูส้ งู อายุ
HB 8163 การตลาดเชิงสร้างสรรค์สาหรับธุรกิจการบริการผูส้ งู อายุ
HB 8173 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการบริการผูส้ งู อายุ
และ รายวิชาในหมวดวิชาเลือก 3 วิชา จานวนรวม 9 หน่วยกิต
การศึกษาอิสระเป็ น การวิเคราะห์สถานการณ์ ทางสังคม การเลือกกรณีศึกษาหรือประเด็น
สถานการณ์สงั คมที่น่าสนใจซึ่งเชื่อมโยงกับการบริหารสวัสดิการสังคม จัดท าเป็ นเค้าโครงการศึกษา
โดยการระบุถึงความส าคัญ ของปั ญ หา วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง บูรณาการแนวคิดทฤษฏีเพื่ อกาหนด
กรอบแนวคิดในการศึกษา กาหนดระเบียบวิธีการศึกษา แผนการศึกษา ดาเนิ นการศึกษาตามแผน
จัดทารายงานการศึกษา สอบป้ องกันผลการศึกษา ปรับปรุงแก้ไขรายงานการศึกษาตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสอบป้ อ งกัน การตรวจสอบการลอกเลีย นผลงานทางวิช าการ การตรวจสอบ
มาตรฐานการจัดพิมพ์รูปเล่มของวิทยานิพนธ์ให้เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติว่าด้วยการจัดทาการศึกษาอิสระ รวมทัง้ การเขียนบทความทางวิชาการส่งตีพมิ พ์วารสาร
สาระสาคัญของการศึกษาอิสระ ต้องเกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจบริการผูส้ ูงอายุ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ : นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในเรื่องการจัดการธุรกิจบริการ
ผูส้ งู อายุ
Independent Study is an analyzing of social situation, selecting a case study or an
interesting social issue, which related to social welfare administration. Presenting a study
proposal which composes of state of problems, related literatures, integrating concepts and
theories, formulating conceptual framework, research methodology, study plan, conducting
research as planned. Writing a drafted report and defend with the committee, improving a
report according to the committee’s suggestions and base on academic standard, and
detecting for plagiarism and standard format of the independent study according to university
regulation, and writing the article for publishing in journal.
The independent study must focus on Hospitality Business Management for the Elderly.
Learning Outcomes: Student is able to do an independent study in Hospitality Business
Management for the Elderly.

อาจารย์
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี การศึกษาที่จบ

1

ดร.นพนัฐ จาปาเทศ

ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน( มหาวิทยาลัยมหิดล (2558(
กศ.ม. (วิจยั และสถิตทิ างการศึกษา(
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2546(
กศ.ม. (สุขศึกษา( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2542(
พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2550(
ส.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2536(

2

ผศ.ดร.สุนี ชาญณรงค์

ปร.ด. (เภสัชการ( มหาวิทยาลัยมหิดล (2550(
วท.ม. (เภสัชศาสตร์( มหาวิทยาลัยมหิดล (2538(
ภ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล (2534(

3

ผศ. ดร.อัญชลี ชุ่มบัวทอง

ปร.ด. (การวิจยั และสถิตทิ างวิทยาการปั ญญา)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2561(
วท.ม. (สรีรวิทยา( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542(
วทบ. (กายภาพบาบัด( มหาวิทยาลัยมหิดล (2533(

4

ดร.นุช สัทธาฉัตรมงคล

ปร.ด. (การจัดการ( มหาวิทยาลัยศิลปากร (2560(
บช.ม. (การบัญชีบริหาร( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2537(
บช.บ. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2532(

