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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/เขต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
6024101 การประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ (Entrepreneurship in Health Business)
2. จานวนหน่วยกิต
2 (1-2-3)
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประเภทรายวิชา
วิชาเลือก
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์กิติวัฒนา
ศรีวงศ์
อาจารย์รัชนี
ชัยประเดิมศักดิ์
อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์กิตติ
นีรมิตร
ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ์
อาจารย์วรรณิกา
เกิดบาง
นายฐสภ์รัตน์
สุขไพบูลย์
อาจารย์กิติวัฒนา
ศรีวงศ์
อาจารย์รัชนี
ชัยประเดิมศักดิ์
5. ภาคการศึกษาที่ / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่1 / ชั้นปีที่ 4 (จานวน 29 คน)
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ห้อง 304
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
204/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ถนน สิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพ 10700
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9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
12 กรกฎาคม 2560

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
1.1 มีความรู้ความเข้าใจ แนวคิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ คุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการ ความพร้อมในการดาเนินธุรกิจ ความเป็นไปได้ก่อนการตัดสินใจประกอบธุรกิจ การออกแบบ
ธุรกิจ และการบริหารจัดการธุรกิจด้านสุขภาพเด็กหรือผู้สูงอายุ
1.2 เขียนแผนธุรกิจด้านสุขภาพเด็กหรือผู้สูงอายุ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 ให้เนื้อหาทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันและอนาคต
2.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ คุณลักษณะของผู้ประกอบการ ความพร้อมในการ
ดาเนินธุรกิจ การศึกษาความเป็นไปได้ก่อนการตัดสินใจประกอบธุรกิจ การออกแบบธุรกิจ และการบริหาร
จัดการธุรกิจด้านสุขภาพเด็ก และผู้สูงอายุ
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
15 ชั่วโมง

สอนเสริม
-

ฝึกทดลอง
30 ชั่วโมง

การศึกษาด้วยตนเอง
45 ชั่วโมง

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษารายบุคคล
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่มุ่งหวังตามหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
นักศึกษาจะมีคุณลักษณะ หรือมีความสามารถดังนี้
4.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
4.1.1 มีความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม
ผู้ประกอบการธุรกิจ
4.1.2 สามารถควบคุมตนเอง
แยกแยะความถูกต้อง ความดีและ
ความชั่วได้
4.1.4 มีความรับผิดชอบต่อตัวเอง
และผลการปฏิบัติงาน
4.1.5 มีความซื่อสัตย์ มีวินัย
4.1.7 เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น
ในการดารงตนและการปฏิบัติงาน

วิธีสอน
1. การปฐมนิเทศรายวิชาก่อน
การเรียน
2. การบรรยายแบบมีส่วน
ร่วม
3. การอภิปรายกลุ่มย่อย
4. มอบหมายงานให้นักศึกษา
เป็นงานกลุ่มและรายบุคคล
-การสารวจความต้องการ
บริการธุรกิจด้านสุขภาพเด็ก
และผู้สูงอายุ
-แผนธุรกิจด้านสุขภาพเด็ก
และผู้สูงอายุ
-การออกแบบตราสินค้า
และบรรจุภัณฑ์สาหรับธุรกิจ
ด้านสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ
5. ฝึกวินัยในการเรียน การ
สอบ การส่งงาน การเข้าชั้น
เรียน
6. สอดแทรกคุณลักษณะ
เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม
ในกิจกรรมการเรียน
7. ผู้สอนเป็นแบบอย่างต่อ
ผู้เรียน ในด้านการตรงต่อเวลา
และ การแสดงพฤติกรรม
จริยธรรมที่เหมาะสม

วิธีประเมินผล
1. คุณภาพของรายงาน การ
สารวจความต้องการด้านสุขภาพ
แผนธุรกิจ การออกแบบตรา
สินค้าและบรรจุภัณฑ์ทั้ง
กระบวนการผลิตและผลผลิตของ
รายงาน
2. ความรับผิดชอบต่องานกลุ่ม
และรายบุคคล
3. การเข้าเรียนตามเวลาที่
กาหนด
4. การส่งงานตามเวลาที่
กาหนด
5. ความซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย ทั้งการเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การอ้างอิงข้อมูล
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ผลการเรียนรู้

วิธีสอน
8. ให้การเสริมแรง โดยแสดง
ความชื่นชม และสะท้อนกลับ
ทันทีที่ผู้เรียนมีพฤติกรรมการ
แสดงออกเหมาะสม

วิธีประเมินผล

วิธีสอน
1. การบรรยายแบบมีส่วน
ร่วม
2. การอภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในชั้นเรียน
3. มอบหมายงานให้นักศึกษา
เป็นงานกลุ่มและรายบุคคล
-การสารวจความต้องการ
บริการธุรกิจด้านสุขภาพเด็ก
และผู้สูงอายุ
-แผนธุรกิจด้านสุขภาพเด็ก
และผู้สูงอายุ
-การออกแบบตราสินค้า
และบรรจุภัณฑ์ด้านสุขภาพเด็ก
และผู้สูงอายุ

วิธีประเมินผล
1. การสอบด้วยข้อสอบปรนัย
และ/หรืออัตนัย
2. คุณภาพงานทั้งกระบวนการ
ผลิต ผลผลิตของรายงาน และ
การนาเสนองานจานวน 3 ชิ้นงาน
ได้แก่
2.1 การสารวจความต้องการ
บริการธุรกิจด้านสุขภาพเด็กและ
ผู้สูงอายุ
2.2 แผนธุรกิจด้านสุขภาพ
เด็กและผู้สูงอายุ
2.3 การออกแบบตราสินค้า
และบรรจุภัณฑ์ด้านสุขภาพเด็ก
และผู้สูงอายุ

วิธีสอน
1. มอบหมายให้สืบค้น และ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
และนามาใช้ในการ วิเคราะห์
และ แก้ปัญหา ในการประกอบ
ธุรกิจด้านสุขภาพ

วิธีประเมินผล
1. สังเกตการแสดงความเห็น
2. ผลการศึกษาค้นคว้าอย่าง
เป็นระบบ การวิเคราะห์ข้อมูล
3. รายงานการสารวจความ
ต้องการธุรกิจด้านสุขภาพ

4.2 ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้
4.2.1 มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด
การประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ
สถานการณ์และแนวโน้มที่เกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ
แผนธุรกิจ การผลิตและการตลาด
การจัดการองค์กรและบุคคล
การเงินและการบัญชี การออกแบบ
ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา และจริยธรรม
สาหรับผู้ประกอบธุรกิจ

4.3 ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
4.3.2 สามารถสืบค้น และ
วิเคราะห์ข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายเกี่ยวกับความต้องการ
ของผู้บริโภค และโอกาสทางการ
ตลาดเพื่อตัดสินใจในการ
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ผลการเรียนรู้
ประกอบการธุรกิจและ การจัดทา
แผนธุรกิจด้านสุขภาพ
4.3.3 สามารถนาข้อมูล และ
หลักฐานไปใช้ในการอ้างอิง
ประกอบการจัดทาแผนธุรกิจได้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภค
4.3.4 สามารถคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และสร้างสรรค์ โดย
ใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่
ปลอดภัยและมีคุณภาพในการ
ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพ
4.3.6 สามารถแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นระบบและสร้างสรรค์

วิธีสอน
วิธีประเมินผล
2. การวิเคราะห์สถานการณ์
4. ผลงานแผนธุรกิจด้าน
จากการสารวจความต้องการ
สุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ
ธุรกิจด้านสุขภาพเด็ก และ
5. ผลงานการออกแบบตรา
ผู้สูงอายุ
สินค้าและบรรจุภัณฑ์
3. มอบหมายให้นักศึกษา
จัดทาแผนธุรกิจด้านสุขภาพเด็ก
และผู้สูงอายุรายกลุ่ม
4. มอบหมายการออกแบบ
ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ดา้ น
สุขภาพเด็ก และผู้สูงอายุ
รายบุคคล

4.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
4.4.2 มีความสามารถในการ
ทางานเป็นทีมในบทบาทผู้นาและผู้
ตามอย่างมีความสุข
4.4.4 มีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง ให้
สามารถทางานที่ได้รับมอบหมาย
และเรียนรู้ตามหลักสูตรที่กาหนด

วิธีสอน
1. มอบหมายงานกลุ่ม เพื่อ
ส่งเสริมการทางานเป็นทีม
ความรับผิดชอบ และการแสดง
บทบาทของการเป็นผู้นาและผู้
ตามและติดตามการพัฒนาของ
นักศึกษา
2. จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ให้มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และ ให้ข้อมูลป้อนกลับ ระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับ
ผู้สอน

วิธีประเมินผล
1. ประเมินพฤติกรรมของการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน
2. คุณภาพของงานที่ได้รับ
มอบหมาย ด้านกระบวนการและ
ผลลัพธ์

6

7

4.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
4.5.1 สามารถประยุกต์ ข้อมูล
ทางสถิติประกอบการวิเคราะห์
ข้อมูลการประกอบธุรกิจด้าน
สุขภาพ และแผนธุรกิจ
4.5.2 สามารถแปลงข้อมูลให้
เป็นข่าวสาร และถ่ายทอดข่าวสาร
แก่บุคคลอื่นได้อย่างมีคุณภาพ
4.5.3 สามารถสื่อสารภาษาไทย
ทั้งการพูด การอ่าน การเขียน
อย่างมีประสิทธิภาพ
4.5.4 สามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐานที่จาเป็นในการ
จัดทาเอกสาร และการนาเสนองาน
4.5.5 รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ทในการสืบค้นข้อมูล
และจัดการข้อมูล

วิธีสอน
1. การอ้างอิงข้อมูลสถิติใน
การสารวจความต้องการธุรกิจ
ด้านสุขภาพ แผนธุรกิจด้าน
สุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ
2. มอบหมายงานให้นักศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลจากสารสนเทศ
3. นาเสนอด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐานเกี่ยวกับ
การสารวจความต้องการด้าน
สุขภาพ แผนธุรกิจด้านสุขภาพ
เด็ก และผู้สูงอายุ และ มีการให้
ข้อมูลป้อนกลับ ระหว่างผู้เรียน
กับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน

วิธีประเมินผล
1. คุณภาพของผลงานที่
มอบหมายเกี่ยวกับการสารวจ
ความต้องการธุรกิจด้านสุขภาพ
เด็กและผู้สูงอายุ
แผนธุรกิจด้านสุขภาพเด็กและ
ผู้สูงอายุ
2. สังเกตการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐานและ
พฤติกรรมการสื่อสารภาษาไทยใน
การนาเสนองานการสารวจความ
ต้องการธุรกิจด้านสุขภาพ
และ แผนธุรกิจด้านสุขภาพเด็ก
และผู้สูงอายุ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้
5.1 แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อเรื่อง
วัน-เวลา
1
แนะนาการเรียนการสอน
พฤ.17 ส.ค.60
09.00-10.00 น
(1 ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียน การสอน
และสื่อการสอน
แนะนารายวิชา วิธีการ
เรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล
มอบหมายงาน
กาหนดให้นักศึกษาเลือก
กลุ่ม โดยแบ่งเป็น 9 กลุ่ม
- จานวน 7 กลุ่มๆละ 3 คน
- จานวน 2 กลุ่มๆละ 4 คน
เพื่อจัดทาแผนธุรกิจด้านสุขภาพ
- ธุรกิจด้านสุขภาพเด็ก
จานวน 4 กลุ่ม
- ธุรกิจด้านสุขภาพผู้สูงอายุ
จานวน 5 กลุ่ม
- การบรรยายแบบมีส่วน
ร่วม
- แบ่งกลุ่มอภิปราย

10.00-12.00 น หน่วยที่ 1 : แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจ
(2 ชั่วโมง) บรรยาย :
-ความสาคัญของธุรกิจ
-องค์ประกอบธุรกิจ
-เป้าหมายของธุรกิจ
-ประเภทของธุรกิจ
-หลักการประกอบธุรกิจให้
ประสบผลสาเร็จ
-ความรับผิดชอบของธุรกิจ
-คุณลักษณะและบุคลิกภาพของผู้
ประกอบธุรกิจ
-การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ
พฤ.17 ส.ค.60 หน่วยที่ 2 : สถานการณ์และ
- แบ่งกลุ่มอภิปราย และ
13.00–14.00น แนวโน้มที่เกี่ยวกับการประกอบ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(1 ชั่วโมง) ธุรกิจด้านสุขภาพ

ผู้สอน
อ.กิติวัฒนา
ศรีวงศ์

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ์

อ.กิติวัฒนา
ศรีวงศ์

9

สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

หัวข้อเรื่อง

กิจกรรมการเรียน การสอน
และสื่อการสอน

บรรยาย : สถานการณ์ธุรกิจด้าน
สุขภาพในปัจจุบันและแนวโน้มใน
อนาคต
พยาบาลกับการประกอบธุรกิจ
ด้านสุขภาพ
14.00-16.00น ฝึกทดลอง : ออกแบบสารวจความ
- แบ่งกลุ่มนักศึกษาตาม
(2 ชั่วโมง) ต้องการบริการธุรกิจด้านสุขภาพ ความสนใจกลุ่มธุรกิจ มี
เด็กและผู้สูงอายุ
อาจารย์ที่ปรึกษาประจากลุ่ม
1.ธุรกิจด้านสุขภาพเด็ก
จานวน 4 กลุ่ม
(อ.รัชนี ชัยประเดิมศักดิ์)
2.ธุรกิจด้านสุขภาพ
ผู้สูงอายุ จานวน 5 กลุ่ม
(อ.กิติวัฒนา ศรีวงศ์)
- มอบหมายงาน
ออกแบบสอบถามเพื่อสารวจ
ความต้องการบริการธุรกิจ
สุขภาพของเด็กและผู้สูงอายุ
- นาเสนอข้อสรุปของกลุ่ม
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ให้ข้อมูลป้อนกลับ ระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้เรียนผู้เรียนกับ
ผู้สอน
2
หน่วยที่ 3 : การดาเนินการธุรกิจ
- การบรรยายแบบมีส่วน
พฤ.24 ส.ค. 60 บรรยาย : 3.1 แผนธุรกิจ
ร่วม
09.00-10.00 น
- ความหมายของแผนธุรกิจ
(1 ชั่วโมง)
- ความสาคัญของแผนธุรกิจ
- วัตถุประสงค์ของการจัดทา
แผนธุรกิจ
- องค์ประกอบของแผนธุรกิจ

ผู้สอน

อ.กิติวัฒนา
ศรีวงศ์
อ.รัชนี
ชัยประเดิมศักดิ์

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ์
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

หัวข้อเรื่อง

- หลักและวิธีการเขียนแผน
ธุรกิจ
- ลักษณะของแผนธุรกิจที่ดี
10.00-12.00 น ฝึกทดลอง : ออกแบบแผนธุรกิจ
(2 ชั่วโมง) ครั้งที่ 1

3
พฤ. 31 ส.ค.60
09.00-10.00 น
(1 ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียน การสอน
และสื่อการสอน

- แบ่งกลุ่มนักศึกษาตาม
กลุ่มธุรกิจที่สนใจ
- มอบหมายงาน ออกแบบ
แผนธุรกิจ ครั้งที่ 1
- การบรรยายแบบมีส่วน
ร่วม

ผู้สอน

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ์

หน่วยที่ 3 : การดาเนินการธุรกิจ
ผศ.ศุภวรรณ
(ต่อ)
อภิชาติไตรสรณ์
บรรยาย : 3.2 การจัดการองค์การ
ธุรกิจและบุคคล
- ความหมายขององค์กรธุรกิจ
- หน้าที่ขององค์กรธุรกิจ
- บทบาทขององค์กรธุรกิจ
- การจัดโครงสร้างการบริหารงาน
10.00-12.00 น ฝึกทดลอง : ออกแบบแผนธุรกิจ
มอบหมายงาน ออกแบบ ผศ.ศุภวรรณ
(2 ชั่วโมง) ครั้งที่ 2 การจัดการองค์การธุรกิจ แผนธุรกิจ ครั้งที่ 2 การจัดการ อภิชาติไตรสรณ์
และบุคคล
องค์การและบุคคลในการ
ประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ
4
พฤ. 7 ก.ย.60
09.00-10.00 น
(1 ชั่วโมง)

หน่วยที่ 3 การดาเนินการธุรกิจ
- การบรรยายแบบมีส่วน
(ต่อ)
ร่วม
บรรยาย : 3.3 การผลิตและ
การตลาด
- หลักการผลิตและการตลาด
- กระบวนการจัดการธุรกิจการ
ผลิตและการตลาด
- กระบวนการการผลิตและ
การตลาด

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ์
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สัปดาห์ที่
หัวข้อเรื่อง
วัน-เวลา
10.00-12.00 น ฝึกทดลอง : ออกแบบแผนธุรกิจ
(2 ชั่วโมง) ครัง้ ที่ 3 การผลิตและการตลาด

กิจกรรมการเรียน การสอน
และสื่อการสอน
มอบหมายงาน ออกแบบ
แผนธุรกิจ ครั้งที่ 3 การผลิต
และการตลาด

13.00-16.00 น ฝึกทดลอง : การสารวจการตลาด
(3 ชั่วโมง) ความต้องการบริการธุรกิจสุขภาพ
ของเด็กและผู้สูงอายุ

กลุ่มของนักศึกษาตามธุรกิจ
ที่สนใจ สารวจความต้องการ
ธุรกิจสุขภาพ ตามแบบสารวจที่
จัดทาขึ้น
- การบรรยายแบบมีส่วน
ร่วม

อ.กิติวัฒนา
ศรีวงศ์
อ.รัชนี
ชัยประเดิมศักดิ์
ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ์

มอบหมายงาน ออกแบบ
แผนธุรกิจ ครั้งที่ 4 การผลิต
และการตลาด

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ์

5
พฤ. 14 ก.ย.60
09.00-10.00 น
(1 ชั่วโมง)
10.00-12.00 น
(2 ชั่วโมง)
6
พฤ. 21 ก.ย.60

หน่วยที่ 3 การดาเนินการธุรกิจ
(ต่อ)
บรรยาย : 3.4 การเงินและการ
บัญชี
ฝึกทดลอง : ออกแบบแผนธุรกิจ
ครั้งที่ 4 การเงินและการบัญชี

ผู้สอน
ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ์

วันไหว้ครู และมอบหมวกวิชาชีพนักศึกษาชั้นปีที่ 2

13.00-16.00 น ฝึกทดลอง : นาเสนอผลการสารวจ
(3 ชั่วโมง) การตลาด ความต้องการบริการ
ธุรกิจสุขภาพของประชากรวัยเด็ก
และวัยสูงอายุ
7
หน่วยที่ 4 : การออกแบบตรา
พฤ. 28 ก.ย.60 สินค้าและบรรจุภัณฑ์
09.00-10.00น บรรยาย :
(1 ชั่วโมง) แนวคิดเกี่ยวกับตราสินค้าและ
บรรจุภัณฑ์
10.00-12.00 น ฝึกทดลอง : การออกแบบตรา
(2 ชั่วโมง) สินค้าและบรรจุภัณฑ์

นาเสนอ ผลการสารวจ
การตลาดความต้องการธุรกิจ
สุขภาพของเด็กและผู้สูงอายุ
-การบรรยายแบบมีส่วนร่วม

อ.กิติวัฒนา
ศรีวงศ์
อ.รัชนี
ชัยประเดิมศักดิ์
อ.วรรณิกา
เกิดบาง

- นักศึกษาทุกคนออกแบบ อ.วรรณิกา
ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ตาม เกิดบาง
ธุรกิจที่สนใจ
อุปกรณ์
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

8
พฤ. 5 ต.ค.60
09.00-11.00 น
(2 ชั่วโมง)
9
พฤ. 12 ต.ค.60
08.00-10.00 น
(2 ชั่วโมง)

หัวข้อเรื่อง

กิจกรรมการเรียน การสอน
และสื่อการสอน
-กรรไกร/ cutter
-สีไม้/เมจิ
-ที่เจาะรูกระดาษ
-กระดาษเทา-ขาว
-กระดาษ A4
-เชือก/ ริบบิ้น
-กาว 2 หน้าบาง

สอบกลางภาค
หน่วยที่ 1 - 3 (3.1, 3.2, 3.3)
ฝึกทดลอง : ทาแผนธุรกิจ
การตลาดความต้องการธุรกิจ
สุขภาพของเด็กและผู้สูงอายุ
ครั้งที่ 1

10.00-12.00น หน่วยที่ 5 : จริยธรรมสาหรับผู้
(2 ชั่วโมง) ประกอบธุรกิจ
บรรยาย :
- ความหมายของจริยธรรมใน
การประกอบธุรกิจ
- จริยธรรมของผู้ประกอบธุรกิจ
10
หน่วยที่ 6 กฎหมายและภาษีที่
ศ. 20 ต.ค.60 เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
13.30-16.30น บรรยาย :
(3 ชั่วโมง)
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์
- ความหมายของภาษีและภาษี
อากร

ผู้สอน

คณะกรรมการ
คุมสอบ

กระบวนการกลุ่ม ค้นคว้า
และศึกษาด้วยตนเอง
ให้ข้อมูลป้อนกลับ

อ.กิติวัฒนา
ศรีวงศ์
อ.รัชนี
ชัยประเดิมศักดิ์

- การบรรยายแบบมีส่วน

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ์

ร่วม
- มอบหมายให้ศึกษา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับจริยธรรมสาหรับผู้
ประกอบธุรกิจสุขภาพ
- การบรรยายแบบมีส่วน
ร่วม
- มอบหมายให้ศึกษา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายสาหรับผู้
ประกอบธุรกิจสุขภาพ

อ.กิตติ นิรมิตร
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

หัวข้อเรื่อง

กิจกรรมการเรียน การสอน
และสื่อการสอน

ผู้สอน

- การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ
- ประเภทของภาษีธุรกิจ
- การคานวณภาษีธุรกิจ
11
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พฤ. 26 ต.ค.60
12
หน่วยที่ 7 : การจัดการทรัพย์สิน
- การบรรยายแบบมีส่วน
พฤ. 2 พ.ย.60 ทางปัญญา
ร่วม
08.00-10.00 น บรรยาย :
- มอบหมายให้ศึกษา
(2 ชั่วโมง)
- ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย เพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่
ทรัพย์สินทางปัญญา
เกี่ยวข้องกับกฎหมายสาหรับผู้
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องของ
ประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินทางปัญญา
- พรบ.ลิขสิทธิ์
- พรบ.สิทธิบัตร
- พรบ.เครื่องหมายการค้า

อ.ฐสภ์รัตน์
สุขไพบูลย์

10.00-12.00 น ฝึกทดลอง : ทาแผนธุรกิจ
(2 ชั่วโมง) การตลาดความต้องการธุรกิจ
สุขภาพของเด็กและผู้สูงอายุ ฉบับ
สมบูรณ์

กระบวนการกลุ่ม ค้นคว้า
และศึกษาด้วยตนเอง
ให้ข้อมูลป้อนกลับ

อ.กิติวัฒนา
ศรีวงศ์
อ.รัชนี
ชัยประเดิมศักดิ์

13
นาเสนอแผนธุรกิจสุขภาพ :
พฤ. 9 พ.ย.60 กลุม่ 1 - 5
08.00-12.00 น
(4 ชั่วโมง)

- นาเสนอแผนธุรกิจ
กลุ่มละ 30 นาที
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์
การทาแผนธุรกิจกับเพื่อนต่าง
กลุ่ม
- ผู้สอนให้ข้อมูลป้อนกลับ

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาตไตรสรณ์
อ.กิติวัฒนา
ศรีวงศ์
อ.รัชนี
ชัยประเดิมศักดิ์

14
นาเสนอแผนธุรกิจสุขภาพ :
พฤ.16 พ.ย.60 กลุม่ 6 - 9

- นาเสนอแผนธุรกิจ
กลุ่มละ 30 นาที

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาตไตรสรณ์
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา
08.00-12.00 น
(4 ชั่วโมง)

หัวข้อเรื่อง

กิจกรรมการเรียน การสอน
และสื่อการสอน
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์
การทาแผนธุรกิจกับเพื่อนต่าง
กลุ่ม
- ผู้สอนให้ข้อมูลป้อนกลับ

ผู้สอน
อ.กิติวัฒนา
ศรีวงศ์
อ.รัชนี
ชัยประเดิมศักดิ์
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พฤ.23 พ.ย.60

09.00-11.00 น
(2 ชั่วโมง)

สอบปลายภาค
หน่วยที่ 1 - 7

คณะกรรมการ
คุมสอบ

5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
ที่
1
4.2.1

2

4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5,
4.1.7
4.2.1
4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.6
4.4.2, 4.4.4
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4,
4.5.5

3

4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5,
4.1.7
4.2.1
4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.6
4.4.2, 4.4.4

ชิ้นงานที่ใช้
สัปดาห์ที่ สัดส่วนการ
ประเมินผลผู้เรียน
กาหนด
ประเมินผล
การสอบ :
ร้อยละ 50
-สอบกลางภาค
8
-ร้อยละ 22
-สอบปลายภาค
15
-ร้อยละ 28
งานกลุ่ม :
1.การสารวจความต้องการ
1,4,6 ร้อยละ 10
บริการด้านธุรกิจสุขภาพ
-รายงานการสารวจ
ความต้องการแผนธุรกิจฯ
-การนาเสนอ
2.แผนธุรกิจ
1,2,3,4, ร้อยละ 35
-รายงานแผนธุรกิจ
5,9,12
-ร้อยละ 25
-การนาเสนอแผนธุรกิจ 13,14
-ร้อยละ 10
งานเดี่ยว :
การออกแบบตราสินค้าและ
บรรจุภัณฑ์

7

ร้อยละ 5
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กิจกรรม
ที่

ชิ้นงานที่ใช้
ประเมินผลผู้เรียน

ผลการเรียนรู้

สัปดาห์ที่
กาหนด

สัดส่วนการ
ประเมินผล

4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4,
4.5.5

การประเมินผล
ประเมินผลโดยใช้แบบอิงเกณฑ์และ/หรืออิงกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์ให้ค่าระดับคะแนนดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ช่วงคะแนน
90 – 100
85 – 89
75 – 84
70 – 74
60 – 69
55 – 59
50 – 54
0 – 49

แนวทางการพัฒนานักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อน
1. คณะผู้สอนติดตามผลการเรียนและหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกัน
2. ให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรายบุคคลและรายกลุ่ม
3. มีการเฉลยข้อสอบหลังการสอบเพื่อให้นักศึกษารับรู้จุดบกพร่องของตนเอง
4. สอนและสอบซ่อมเสริมในรายสอบได้คะแนน ต่ากว่าร้อยละ 60
5. กากับ ดูแลและติดตามความก้าวหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่องและให้คาปรึกษา
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
เอกสารและตาราหลัก
นวพร ประสมทอง.(2555). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ. นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์.
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สุภาภรณ์ สมไพบูลย์.(2557).เอกสารประกอบการสอน การเป็นผู้ประกอบการ. กรุงเทพฯ : โครงการสวนดุสิต
กราฟฟิคไซท์.
อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ และ จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร. (2549). หลักการตลาดเพื่อธุรกิจ. (พิมพ์ครั้งที่ 2).
กรุงเทพฯ : เสริมมิตร.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของรายวิชาโดย นักศึกษา
1.1 การประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นรายบุคคลโดยนักศึกษาในระบบออนไลน์
1.2 การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาโดยแบบประเมินของคณะพยาบาลศาสตร์
1.3 การสัมมนาปัญหาการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
1.4 การสะท้อนคิดของนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
1.1 คุณภาพงานนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ทางการพยาบาลของนักศึกษา
1.2 การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้
2.3. การสัมมนาปัญหาการจัดการเรียนการสอนระหว่างนักศึกษา และอาจารย์
3. การปรับปรุงการสอน
นาผลจากการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยนักศึกษา และกลยุทธ์การประเมินการสอน
มาพิจารณาร่วมกันในคณะผู้สอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 คณะผู้สอนร่วมกันประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ใน Curriculum mapping
4.2 การประเมินรายงาน และการนาเสนอรายงานของนักศึกษาโดยคณะผู้สอน
4.3 มีการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) กับรายงานและผลงานของ
นักศึกษา โดยคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
4.4 คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทวนสอบการวัดประเมินผล และให้เกรด
ตามแนวทางการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4.5 การพิจ ารณาเกรดโดยคณะกรรมการบริห ารหลักสู ตรของคณะพยาบาลศาสตร์ ก่อนเสนอความ
เห็นชอบจากคณบดี
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ก่อนดาเนินการเรียนการสอน ผู้รับผิดชอบรายวิชาและคณะผู้สอน ร่วมกันออกแบบการเรียน
การสอนและประเมินการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้แบบฟอร์ม (Course design checklist- Doc. No.
03) เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาก่อนดาเนินการเรียนการสอน
5.2 ขณะดาเนินการเรียนการสอน ประชุมทบทวนแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกันเมื่อพบปัญหา
หรือเมื่อได้รับข้อมูลป้อนกลับในเชิงลบจากนักศึกษา หรือผู้เกี่ยวข้อง

18

5.3 ผู้รับผิดชอบวิชาจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
จากข้อมูลที่ได้ในข้อ 1, 2 และประเมินตนเองโดยใช้แบบฟอร์มประเมินผลรายวิชา (Course Evaluation
Checklist-Doc. No. 12)
5.4 นาผลมาออกแบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) สาหรับปีการศึกษาต่อไป
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ตารางวิเคราะห์หลักสูตร (Test Blueprint)
ประกอบการออกข้อสอบวิชา 6024101 การประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ
(Entrepreneurship in Health Business)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
หัวข้อ
เรื่อง
1
2

3
4

เนื้อหาวิชา / หัวข้อ
หน่วยที่ 1
แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจ
(2 ชั่วโมง)
หน่วยที่ 3
การดาเนินการธุรกิจ
3.1 แผนธุรกิจ
(3 ชั่วโมง)
3.2 การจัดการองค์การธุรกิจและบุคคล
(3 ชั่วโมง)
3.3 การผลิตและการตลาด
(3 ชั่วโมง)
สอบกลางภาค

5
6

7
8

9
10

(11 ชั่วโมง)

หน่วยที่ 3 (ต่อ)
3.4 การเงินและการบัญชี (3 ชั่วโมง)
หน่วยที่ 4
การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์
(3 ชั่วโมง)
หน่วยที่ 5
จริยธรรมสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจ (2 ชั่วโมง)
หน่วยที่ 6
กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการประกอบการ
ธุรกิจ
(3 ชั่วโมง)
หน่วยที่ 7
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (2 ชั่วโมง)
หน่วยที่ 1 – 3 (3.1, 3.2,.3.3)

สอบปลายภาค

(25 ชั่วโมง)

ความรู้
ความจา

ความ
เข้าใจ

การนา
การ
ไปใช้ วิเคราะห์

รวม

3

4

3

-

10

4

6

5

-

15

4

6

5

-

15

4

6

5

-

15

15

22

18

-

55

4

6

5

-

15

4

6

5

-

15

3

4

3

-

10

4

6

5

-

15

3

4

3

-

10
8

18

27

27

-

72

20

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิชา 6024101 การประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กรอบรายงาน : การสารวจความต้องการบริการธุรกิจด้านสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ
จุดประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
1.สืบค้นสาระจากสารสนเทศเกี่ยวกับความต้องการการบริการธุรกิจด้านสุขภาพ และสารวจความ
ต้องการก่อนจัดทาแผนธุรกิจด้านสุขภาพ
2.วิเคราะห์สาระ ข้อมูลทางสถิติ และนามาประยุกต์ใช้ประกอบผลการสารวจความต้องการการ
บริการธุรกิจด้านสุขภาพ
3.พัฒนาทักษะการศึกษาค้นคว้า การทารายงานอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการอ้างอิง
4.พัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมในบทบาทผู้นาและผู้ตามในงานที่มอบหมาย
5.พัฒนาทักษะการสื่อสาร ด้วยการเขียนรายงาน และการนาเสนอ
กระบวนการ
1. รายงานนี้เป็นรายงานกลุ่ม
2. ให้นักศึกษาเลือกกลุ่มเพื่อจัดทาแผนธุรกิจด้านสุขภาพตามความสนใจ ประกอบด้วย ธุรกิจด้าน
สุขภาพเด็ก และธุรกิจด้านสุขภาพผู้สูงอายุ โดยแบ่งเป็น 9 กลุ่ม
- จานวน 7 กลุ่ม
นักศึกษากลุ่มละ 3 คน
- จานวน 2 กลุ่ม
นักศึกษากลุ่มละ 4 คน
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560
(สัปดาห์ที่ 1)
3. สืบค้นสาระจากสารสนเทศในกิจกรรมที่กาหนดให้ ดังนี้
- กิจกรรมที่ 1 สถานการณ์ แนวโน้ม และปัญหาด้านสุขภาพของกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ
- กิจกรรมที่ 2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพของกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ
- กิจกรรมที่ 3 แนวโน้มการประกอบธุรกิจด้านสุขภาพของกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ
- กิจกรรมที่ 4 บทบาทของพยาบาลในการประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ
- กิจกรรมที่ 5 คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจด้านสุขภาพของกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ
- กิจกรรมที่ 6 การออกแบบสารวจความต้องการบริการธุรกิจด้านสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ
4. นาเสนอความคืบหน้าของรายงาน ได้รับข้อมูลป้อนกลับ โดยอาจารย์ประจากลุ่ม และนาไปปรับปรุงแก้ไข
ในวันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น.
(สัปดาห์ที่ 4)
5. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 และนาเสนอผลการสารวจความต้องการบริการ
ธุรกิจด้านสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ ในวันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น.
(สัปดาห์ที่ 6)
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การประเมินผล
60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 10
1. เนื้อหาสาระครบถ้วน
2. ผลการสารวจสอดคล้องกับสถานการณ์ แนวโน้ม และปัญหาด้านสุขภาพ
3. การนาเสนอ
- น่าสนใจ การใช้ข้อมูลทางสถิติประกอบการนาเสนอ
- มีทักษะการสื่อสาร
4. ส่งงานตรงต่อเวลา

25 คะแนน
20 คะแนน
10 คะแนน

5 คะแนน
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิชา 6024101 การประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กรอบรายงาน : แผนธุรกิจด้านสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ
จุดประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
1. สืบค้นสาระจากสารสนเทศเกี่ยวกับความต้องการการบริการธุรกิจด้านสุขภาพ และสารวจความ
ต้องการก่อนจัดทาแผนธุรกิจด้านสุขภาพ
2. วิเคราะห์สาระ ข้อมูลทางสถิติ และนามาประยุกต์ใช้ประกอบผลการสารวจความต้องการการ
บริการธุรกิจด้านสุขภาพ
3. พัฒนาทักษะการศึกษาค้นคว้า การทารายงานอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการอ้างอิง
4. พัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมในบทบาทผู้นาและผู้ตามในงานที่มอบหมาย
5. พัฒนาทักษะการสื่อสาร ด้วยการเขียนรายงาน และการนาเสนอ
กระบวนการ
1. รายงานนี้เป็นรายงานกลุ่ม
2. นักศึกษากลุ่มทีจ่ ัดทาแผนธุรกิจฯ จานวน 9 กลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการสารวจฯ และนามา
วางแผนและสร้างสรรค์บริการธุรกิจด้านสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ ตามขั้นตอนที่ได้ศึกษาและเรียนรู้จากภาค
ทดลองในห้องเรียน (สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5)
3. ทดลองทาแผนธุรกิจ ครั้งที่ 1 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม และได้รับข้อมูลป้อนกลั บโดยอาจารย์
ประจากลุ่ม ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00-10.00 น.
(สัปดาห์ที่ 9)
4. ทดลองทาแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม และได้รับข้อมูลป้อนกลับโดยอาจารย์
ประจากลุ่ม ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น.
(สัปดาห์ที่ 12)
5.นาเสนอแผนธุรกิจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่ม กลุ่มละ 30 นาที และได้รับข้อมูล
ป้อนกลับโดยอาจารย์ผู้สอน และนาไปปรับปรุงแก้ไข
กลุ่มที่ 1-5 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00-12.00 น. (สัปดาห์ที่ 13)
กลุ่มที่ 6-9 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00-12.00 น. (สัปดาห์ที่ 14)
6. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
การประเมินผล
1. รายงานแผนธุรกิจ
80 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 25
1. สอดคล้องกับสถานการณ์ แนวโน้ม น่าสนใจและมีความคิดสร้างสรรค์
2. เนื้อหาสาระครบถ้วน
3.รูปแบบสินค้า (Model) และบรรจุภัณฑ์ (packaging design)

15 คะแนน
30 คะแนน
10 คะแนน
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สอดคล้องกับธุรกิจ สวยงาม สร้างสรรค์
4. กระบวนการกลุ่ม
ประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน 5 คะแนน
ประเมินโดยอาจารย์
5 คะแนน
5. ส่งงานตรงต่อเวลา
6. รูปเล่มรายงานมีส่วนประกอบครบถ้วนและอ้างอิงถูกต้อง
2. การนาเสนอ
35 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 10
- เนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
- มีรูปแบบและวิธีการทีน่ ่าสนใจชวนให้ติดตาม
- นาเสนอต่อเนื่อง เป็นลาดับ
- เหมาะสมกับเวลา เป็นไปตามเวลาที่กาหนด
- มีทักษะการสื่อสาร รวมถึงบุคลิกภาพ และน้าเสียงในการนาเสนอ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

10 คะแนน

5 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
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วิชา 6024101 การประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
แบบประเมิน : การสารวจความต้องการบริการธุรกิจด้านสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ
ชื่อแผนธุรกิจ ...............................................................................................................................................................................
กลุ่มเป้าหมาย
เด็ก
ผู้สูงอายุ
สมาชิกกลุม่
1.ชื่อ-สกุลนักศึกษา................................................................................................รหัสประจาตัว..............................................
2.ชื่อ-สกุลนักศึกษา................................................................................................รหัสประจาตัว..............................................
3.ชื่อ-สกุลนักศึกษา................................................................................................รหัสประจาตัว..............................................
4.ชื่อ-สกุลนักศึกษา................................................................................................รหัสประจาตัว..............................................
เกณฑ์คะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง น้อย
1 หมายถึง น้อยที่สุด
ระดับคะแนน

รายการประเมิน
1 เนื้อหาสาระครบถ้วนตามที่กาหนด
- กิจกรรมที่ 1 สถานการณ์ แนวโน้ม และปัญหาด้านสุขภาพของกลุ่ม
- กิจกรรมที่ 2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพของกลุ่ม
- กิจกรรมที่ 3 แนวโน้มการประกอบธุรกิจด้านสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย
- กิจกรรมที่ 4 บทบาทของพยาบาลในการประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ
- กิจกรรมที่ 5 คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ
2 การออกแบบสารวจความต้องการบริการธุรกิจด้านสุขภาพ
- แบบสอบถาม ตรงตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้
- ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน และจานวนคาถามพอเหมาะ
- คาตอบที่ได้ สามารถนามาแปลงเป็นข้อมูลทางสถิติ และนาไปใช้ได้จริง
- ผลการสารวจสอดคล้องกับสถานการณ์ /แนวโน้ม /ปัญหาด้านสุขภาพ
3 การนาเสนอ
- การใช้ข้อมูลทางสถิติประกอบการนาเสนอ
- มีทักษะการสื่อสาร น่าสนใจ
4 ส่งงานตรงต่อเวลา

คะแนนเต็ม 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 10

5 4 3 2 1
(25 คะแนน)

(20 คะแนน)

(10 คะแนน)

( 5 คะแนน)
รวมความถี่
รวมคะแนน
ร้อยละ

ข้อเสนอแนะ.................................................................................................................................................................................
................................................................... ผู้ประเมิน
วันที่ประเมิน ...............................................................
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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วิชา 6024101 การประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
แบบประเมิน : แผนธุรกิจด้านสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ
ชื่อแผนธุรกิจ ...............................................................................................................................................................................
กลุ่มเป้าหมาย
เด็ก
ผู้สูงอายุ
สมาชิกกลุม่
1.ชื่อ-สกุลนักศึกษา................................................................................................รหัสประจาตัว..............................................
2.ชื่อ-สกุลนักศึกษา................................................................................................รหัสประจาตัว..............................................
3.ชื่อ-สกุลนักศึกษา................................................................................................รหัสประจาตัว..............................................
4.ชื่อ-สกุลนักศึกษา................................................................................................รหัสประจาตัว..............................................
เกณฑ์คะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง น้อย
1 หมายถึง น้อยที่สุด
รายการประเมิน

ระดับคะแนน
5

4

3

2 1

1

การวางแผนธุรกิจ
(15 คะแนน)
- สอดคล้องกับสถานการณ์ แนวโน้ม /ปัญหาด้านสุขภาพ
- น่าสนใจ
- มีความคิดสร้างสรรค์
2 เนื้อหาสาระครบถ้วน
(30 คะแนน)
- ความเป็นไปได้ของการดาเนินธุรกิจ และความถูกต้องของข้อมูล
- การจัดการองค์การธุรกิจและบุคคล
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพในการดาเนินธุรกิจ (SWOT analysis)
- กลยุทธ์ทางการตลาด
- แผนทางการตลาด
- การวางแผนทางการเงิน
3 รูปแบบสินค้า (Model) และบรรจุภัณฑ์ (packaging design)
(10 คะแนน)
- สอดคล้องกับธุรกิจ
- สร้างสรรค์ และสวยงาม
4 รูปเล่มรายงาน
(10 คะแนน)
- มีส่วนประกอบของรายงานครบถ้วน
- การอ้างอิงถูกต้อง
5 ส่งงานตรงต่อเวลา
(5 คะแนน)
รวมความถี่
คะแนนเต็ม 70 คะแนน
รวมคะแนน

ข้อเสนอแนะ.................................................................................................................................................................................
................................................................... ผู้ประเมิน
วันที่ประเมิน ...............................................................
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิชา 6024101 การประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
แบบประเมิน : การนาเสนอแผนธุรกิจด้านสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ
ชื่อแผนธุรกิจ ...............................................................................................................................................................................
กลุ่มเป้าหมาย
เด็ก
ผู้สูงอายุ
สมาชิกกลุม่
1.ชื่อ-สกุลนักศึกษา................................................................................................รหัสประจาตัว..............................................
2.ชื่อ-สกุลนักศึกษา................................................................................................รหัสประจาตัว..............................................
3.ชื่อ-สกุลนักศึกษา................................................................................................รหัสประจาตัว..............................................
4.ชื่อ-สกุลนักศึกษา................................................................................................รหัสประจาตัว..............................................
เกณฑ์คะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง น้อย
1 หมายถึง น้อยที่สุด

รายการประเมิน

ระดับคะแนน
5 4 3 2 1

1
2
3
4
5
6

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง
(X 2 )
การนาเสนอมีรูปแบบและวิธีการทีน่ ่าสนใจชวนให้ติดตาม
การนาเสนอต่อเนื่อง เป็นลาดับ
เหมาะสมกับเวลา เป็นไปตามเวลาที่กาหนด
มีทักษะการสื่อสาร รวมถึงบุคลิกภาพ และน้าเสียงในการนาเสนอ
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การให้ข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งกลุ่มตนเอง และกลุ่มอื่น
รวมความถี่
รวมคะแนน
คะแนนเต็ม 35 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 10)
ร้อยละ
ข้อเสนอแนะ.................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
................................................................... ผู้ประเมิน
วันที่ประเมิน ...............................................................
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิชา 6024101 การประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
แบบประเมินกระบวนการทางานกลุ่ม : แผนธุรกิจด้านสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ
ชื่อแผนธุรกิจ ...............................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุลผู้ประเมิน................................................................................................รหัสประจาตัว.................................................
คาชี้แจง ให้ผู้ประเมินพฤติกรรมการทางานของสมาชิกในกลุ่มและตนเอง ให้คะแนนตามความเป็นจริง โดยกาหนดเกณฑ์การ
ให้คะแนนในแต่ละประเด็นดังนี้
เกณฑ์คะแนน 4 หมายถึง แสดงพฤติกรรมทุกครั้ง 3 หมายถึง แสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
2 หมายถึง แสดงพฤติกรรมนานๆครั้ง
1 หมายถึง ไม่มีส่วนร่วม

ส่วนที่ 1 ประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน
1 ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2 รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีม
3 ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทางาน
4 มีความอดทน อดกลั้นในการทางาน
5 ยอมรับบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นา / ผู้ตามทีด่ ี
รวมคะแนน
คะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็น 5 คะแนน
ส่วนที่ 2 ประเมินโดยอาจารย์
1 ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2 ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทางาน
3 มีจิตอาสาและเสียสละ
4 ความกระตือรือร้น
5 ตรงต่อเวลา
รวมคะแนน
คะแนนเต็ม 20 คะแนน

(คิดเป็น 5 คะแนน)

รวมคะแนนส่วนที่ 1 และ 2

(คิดเป็น 10 คะแนน)

ชือ่ -สกุล.......................................
รหัส.............................................

ชือ่ -สกุล.......................................
รหัส.............................................

ชือ่ -สกุล.......................................
รหัส.............................................

ชือ่ -สกุล.......................................
รหัส.............................................

รายการประเมิน

ชือ่ -สกุล.......................................
รหัส.............................................

รายชื่อสมาชิกกลุม่
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิชา 6024101 การประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
แบบประเมิน : การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ด้านสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ
ชื่อผลิตภัณฑ์ ......................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุลนักศึกษา........................................................................รหัสประจาตัว.................................................
เกณฑ์คะแนน 5
3
1

หมายถึง มากที่สุด
หมายถึง ปานกลาง
หมายถึง น้อยทีส่ ุด

4
2

หมายถึง มาก
หมายถึง น้อย
ระดับคะแนน
5 4 3 2 1

รายการประเมิน
การออกแบบตราสินค้า
(15 คะแนน)
1 ตราสินค้า สามารถสื่อสารความหมายเชื่อมโยงสินค้าและบริการได้ชัดเจน
2 ตราสินค้า มีความสวยงาม สะดุดตา จดจาง่าย
3 การออกแบบตราสินค้ามีความเหมาะสมกับเด็กและผู้สูงอายุ
บรรจุภัณฑ์
(25 คะแนน)
1 รูปทรงของบรรจุภัณฑ์ แข็งแรง สินค้ามีความปลอดภัย
2 บรรจุภัณฑ์ ออกแบบให้มีที่ถือ จับ หิ้ว ได้สะดวก
3 ระบุรายละเอียดสาคัญ บนบรรจุภณ
ั ฑ์ ได้อย่างครบถ้วน
4 จัดองค์ประกอบ ได้สวยงาม อ่านง่าย เข้าใจง่าย สวยงามมีความคิดสร้างสรรค์
5 ภาพรวมของบรรจุภัณฑ์ มีความเหมาะสมกับเด็กและผู้สูงอายุ
รวมความถี่
รวมคะแนน
คะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 5

ร้อยละ

ข้อเสนอแนะ.................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
................................................................... ผู้ประเมิน
วันที่ประเมิน ...............................................................
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การสารวจความต้องการบริการธุรกิจด้านสุขภาพ(เด็ก หรือผู้สูงอายุ)
ชื่อธุรกิจ.............................................................................................
จัดทาโดย
1.ชื่อ-สกุล...................................................... รหัสนักศึกษา................... เลขที่ ....................
2.ชื่อ-สกุล...................................................... รหัสนักศึกษา................... เลขที่ ....................
3.ชื่อ-สกุล...................................................... รหัสนักศึกษา................... เลขที่ ....................
4.ชื่อ-สกุล...................................................... รหัสนักศึกษา................... เลขที่ ....................

เสนอ

อาจารย์(ประจากลุ่ม) .............................................................................

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา การประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ (6024101)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

30

แผนธุรกิจการบริการธุรกิจด้านสุขภาพ(เด็ก หรือผู้สูงอายุ)
ชื่อธุรกิจ.............................................................................................
จัดทาโดย
1.ชื่อ-สกุล...................................................... รหัสนักศึกษา................... เลขที่ ....................
2.ชื่อ-สกุล...................................................... รหัสนักศึกษา................... เลขที่ ....................
3.ชื่อ-สกุล...................................................... รหัสนักศึกษา................... เลขที่ ....................
4.ชื่อ-สกุล...................................................... รหัสนักศึกษา................... เลขที่ ....................

เสนอ
ผศ.ศุภวรรณ
อาจารย์กิติวัฒนา
อาจารย์รัชนี

อภิชาติไตรสรณ์
ศรีวงศ์
ชัยประเดิมศักดิ์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา การประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ (6024101)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

