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รายวิชา การประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ
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รหัสวิชา 6024101
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สำหรับนักศึกษำพยำบำลชั้นปีที่ 4 ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
คณะพยำบำลศำสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
6024101 กำรประกอบธุรกิจด้ำนสุขภำพ (Entrepreneurship in Health Business)
2. จานวนหน่วยกิต
2(1-2-3)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
 พยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
 พยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560)
ประเภทรายวิชา หมวดวิชำเฉพำะ
 กลุ่มวิชำพื้นฐำนวิชำชีพ
 กลุ่มวิชำวิชำชีพ ภำคทฤษฎี
 กลุ่มวิชำเลือก
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อำจำรย์กิติวัฒนำ
ศรีวงศ์
อำจำรย์รัชนี
ชัยประเดิมศักดิ์
อาจารย์ผู้สอน
อำจำรย์ ดร. สุชำดำ
คุ้มสลุด
ผศ.ดร.ภัทรพร
ทิมแดง
อำจำรย์อังคณำ
โสภำรัตนกุล
ผศ.นงลักษณ์
โพธิ์ไพจิตร
อำจำรย์วรรณิกำ
เกิดบำง
อำจำรย์ ดร. เฉลิมพล จินดำเรือง
รองศำสตรำจำรย์พรเพ็ญ ไตรพงษ์
อำจำรย์พีร์
พวงมะลิต
อำจำรย์กิติวัฒนำ
ศรีวงศ์
อำจำรย์รัชนี
ชัยประเดิมศักดิ์
5. ภาคเรียน/ชั้นปีที่เรียน
ภำคกำรศึกษำที่ 1 / ชั้นปีที่ 4 (จำนวน 28 คน)
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

(ไม่มี)
(ไม่มี)
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8. สถานที่เรียน
ห้องเรียน 305 คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 204/3
อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษำมหำวชิรำลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบำงพลัด
เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ 10 กรกฎำคม พ.ศ. 2562
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
มี ค วำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ กำรประกอบธุร กิจ ด้ ำนสุ ข ภำพ คุ ณ ลั ก ษณะของ
ผู้ประกอบกำร ควำมพร้อมในกำรดำเนินธุรกิจ ควำมเป็นไปได้ก่อนกำรตัดสินใจประกอบธุรกิจ กำร
ออกแบบธุรกิจ และกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจด้ำนสุขภำพ และเขียนแผนธุรกิจด้ำนสุขภำพ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
พิจำรณำจำก มคอ.5 รำยวิชำนี้ ในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ และต้องกำรพัฒนำหรือปรับปรุง
รำยวิชำในปีกำรศึกษำที่จะใช้สอนใน มคอ.3
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจด้ำนสุขภำพ คุณลักษณะของผู้ประกอบกำร ควำมพร้อม
ในกำรดำเนินธุรกิจ กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ก่อนกำรตัดสินใจประกอบธุรกิจ กำรออกแบบธุรกิจ
และกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจด้ำนสุขภำพเด็ก และผู้สูงอำยุ
Concepts related to entrepreneurship in health business, characteristics of
business owners, readiness for running a business, feasibility study, business design and
management of children and elderly health business.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
15 ชั่วโมง

สอนเสริม
ไม่มี

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง
30 ชั่วโมง
45 ชั่วโมง
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
ผู้เรียนนัดหมำยวันเวลำล่วงหน้ำ หรือมำพบอำจำรย์เป็นรำยบุคคล หรือ รำยกลุ่ม ตำม
ควำมต้องกำร จำนวน 1 ชั่วโมง ต่อสัปดำห์
อาจารย์
อำจำรย์กิติวัฒนำ ศรีวงศ์

โทรศัพท์
081 9868534

อีเมล
kitivadhanasriwong@gmail.com

อำจำรย์รัชนี ชัยประเดิมศักดิ์

095 1652945

ratchanee_cha@dusit.ac.th

อำจำรย์ ดร. สุชำดำ คุ้มสลุด

085 5554467

skoomsalud@gmail.com

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในกลุ่มมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่มุ่งหวังตำมหลักสูตร เมื่อสิ้นสุด
รำยวิชำนี้ นักศึกษำจะมีคุณลักษณะ หรือมีควำมสำมำรถดังนี้
ผลการเรียนรู้
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีควำมรู้เกี่ยวกับจริยธรรม
ผู้ประกอบกำรธุรกิจ
1.2 สำมำรถควบคุมตนเอง
แยกแยะควำมถูกต้อง ควำมดี
และควำมชั่วได้
1.4 มีควำมรับผิดชอบต่อ
ตัวเองและผลกำรปฏิบัติงำน
1.5 มีควำมซื่อสัตย์ มีวินัย
1.7 เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อผู้อื่น
ในกำรดำรงตนและกำร
ปฏิบัติงำน

วิธีสอน

วิธีประเมินผล

1. ใช้รูปแบบกำรสอนแบบ
กำรมีส่วนร่วม (Participatory
Learning) ของผู้เรียนใน
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
โดยกำรนำเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น
จริง (Case Based Learning)
ให้เกิดกำรพัฒนำทักษะกำร
คิดวิเครำะห์ โดยผู้สอน
สังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน
2. สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม ในกิจกรรมกำร
เรียน ด้ำนควำมซื่อสัตย์ มี
วินัย ตรงต่อเวลำ เสียสละ
และมีควำมรับผิดชอบต่อ

1. สังเกตและตรวจสอบ กำร
ตรงต่อเวลำในกำรเข้ำเรียน
และกำรส่งงำนตำมกำหนดเวลำ
โดยใช้แบบบันทึกและแบบ
ประเมิน
2. สังเกตและตรวจสอบ
ควำมรับผิดชอบรำยบุคคล
พฤติกรรมระหว่ำงกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมในกำรทำงำนร่วมกัน
โดยใช้แบบประเมิน
3. สังเกตพฤติกรรมที่ผู้เรียน
ในระหว่ำงเรียน
4. ควำมซื่อสัตย์ต่องำนที่
ได้รับมอบหมำย ทั้งกำรเก็บ
ข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล

•
•
•
•
•

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
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ผลการเรียนรู้

2 ด้านความรู้
2.1 มีควำมรู้เกี่ยวกับแนวคิด
กำรประกอบธุรกิจด้ำนสุขภำพ
สถำนกำรณ์และแนวโน้มที่
เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจด้ำน
สุขภำพ แผนธุรกิจ กำรผลิตและ
กำรตลำด กำรจัดกำรองค์กร
และบุคคล กำรเงินและกำรบัญชี
กำรออกแบบตรำสินค้ำและ
บรรจุภัณฑ์ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจ กำรจัดกำรทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ และจริยธรรม
สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ

วิธีสอน
ตนเองและสังคม ได้แก่ กำร
ผลิตสินค้ำที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม คัดลอกผลงำน กำร
ลอกเลียนแบบ
3. ผู้สอนเป็นแบบอย่ำงที่ดี
แก่ผู้เรียนและมีพฤติกรรม
จริยธรรมที่เหมำะสม เช่น
กำรตรงต่อเวลำ
4. กำหนดกติกำเกี่ยวกับ
กำรเข้ำชั้นเรียน กำรส่งงำน
5. ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม โดยแสดงควำมชื่น
ชม เมื่อผู้เรียนมีพฤติกรรม
กำรแสดงออกเหมำะสม
6. กำรมอบหมำยงำนกลุ่ม
-กำรทำแผนธุรกิจ
-กำรผลิตสินค้ำ (Product)
-กำรออกแบบตรำสินค้ำ
-Group Discussion

วิธีประเมินผล
และกำรอ้ำงอิงข้อมูล โดยใช้
แบบประเมิน
5. ตรวจสอบกระบวนกำร
ทำงำน ผลผลิต และผลลัพธ์
ของงำน โดยใช้แบบประเมิน
ได้แก่
-กำรทำแผนธุรกิจ
-กำรผลิตสินค้ำ (Product)
-กำรออกแบบตรำสินค้ำและ
บรรจุภัณฑ์
-Group Discussion

1. ใช้รูปแบบกำรสอนแบบ
กำรมีส่วนร่วม (Participatory
Learning) ของผู้เรียนใน
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้ำ
แสวงหำควำมรู้ด้วยตัวเอง
และมีกำรแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ระหว่ำงผู้เรียน
ด้วยกัน และผู้เรียนกับผู้สอน
2. ใช้รูปแบบกำรเรียนรู้โดย
กำรปฏิบัติ (Performancebased Learning) ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสำมำรถนำควำมรู้
เกี่ยวกับแนวคิด แนวโน้มกำร

1. กำรถำม-ตอบในระหว่ำง
กำรเรียนกำรสอน
2. กำรทดสอบกลำงภำคและ
ปลำยภำค
-ข้อสอบปรนัยและ/หรือ
อัตนัย
3. ตรวจผลงำนจำกกำร
ทำงำนรำยบุคคลและรำยกลุ่ม
ในกำรศึกษำค้นคว้ำ ควำม
ถูกต้อง ครบถ้วนของเนื้อหำ
กระบวนกำรทำงำน ผลผลิต
และผลลัพธ์ของงำน โดยใช้
แบบประเมิน ได้แก่
-กำรทำแผนธุรกิจ

•

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
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ผลการเรียนรู้

3 ด้านทักษะทางปัญญา
3.2 สำมำรถสืบค้น และ
วิเครำะห์ข้อมูล จำกแหล่งข้อมูล
ที่หลำกหลำยเกี่ยวกับควำม
ต้องกำรของผู้บริโภค และ
โอกำสทำงกำรตลำดเพื่อ
ตัดสินใจในกำรประกอบกำร
ธุรกิจและ กำรจัดทำแผนธุรกิจ
ด้ำนสุขภำพ
3.3 สำมำรถนำข้อมูล และ
หลักฐำนไปใช้ในกำรอ้ำงอิง
ประกอบกำรจัดทำแผนธุรกิจ
และกำรออกแบบตรำสินค้ำและ
บรรจุภัณฑ์ได้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของผู้บริโภค
3.4 สำมำรถคิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ และสร้ำงสรรค์
โดยใช้องค์ควำมรู้ทำงวิชำชีพ
และที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
ผลลัพธ์ปลอดภัยและมีคุณภำพ
ในกำรประกอบกำรธุรกิจด้ำน
สุขภำพ

วิธีสอน
วิธีประเมินผล
ประกอบธุรกิจด้ำนสุขภำพ
-กำรผลิตสินค้ำ (Product)
ในกำรทำแผนธุรกิจในชั้น
-กำรออกแบบตรำสินค้ำและ
เรียน
บรรจุภัณฑ์
3. ส่งเสริมกำรเรียนรู้โดย
-Group Discussion
มอบหมำยงำนกลุ่ม
-กำรทำแผนธุรกิจ
-กำรผลิตสินค้ำ (Product)
-กำรออกแบบตรำสินค้ำ
-Group Discussion
4. ส่งเสริมกำรเรียนรู้โดย
มอบหมำยงำนรำยบุคคล
-กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์
1. ใช้รูปแบบกำรสอนแบบ
กำรมีส่วนร่วม (Participatory
Learning) ของผู้เรียนใน
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้ำ
แสวงหำควำมรู้ด้วยตัวเอง
และมีกำรแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ระหว่ำงผู้เรียน
ด้วยกัน และผู้เรียนกับผู้สอน
2. จัดกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด
วิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ
ได้แก่ วำงแผนกำรแผนธุรกิจ
กำรทำ group discussion
กำรผลิตสินค้ำ กำรออกแบบ
ตรำสินค้ำและบรรจุภัณฑ์
3. ส่งเสริมกำรเรียนรู้โดย
มอบหมำยงำนกลุ่ม
-กำรทำแผนธุรกิจ
-กำรผลิตสินค้ำ (Product)

•

•
•

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

1. ตรวจผลงำนจำกกำร
ทำงำนรำยบุคคลและรำยกลุ่ม
โดยประเมินจำก กำรระดม
สมอง วิเครำะห์ สังเครำะห์
กำรเชื่อมโยงควำมรู้
กระบวนกำรทำงำน ผลผลิต
และผลลัพธ์ของงำน โดยใช้
แบบประเมิน ประกอบด้วย
-กำรทำแผนธุรกิจ
-กำรผลิตสินค้ำ (Product)
-กำรออกแบบตรำสินค้ำและ
บรรจุภัณฑ์
2. กำรทดสอบกลำงภำคและ
ปลำยภำค
-ข้อสอบปรนัยและ/หรือ
อัตนัย
3. กำรสรุปผลกำรเรียนรู้จำก
กำรสะท้อนคิดโดยใช้แบบ
บันทึก
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ผลการเรียนรู้

4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.2 มีควำมสำมำรถในกำร
ทำงำนเป็นทีมในบทบำทผู้นำ
และผู้ตำมอย่ำงมีควำมสุข
4.4 มีควำมรับผิดชอบในกำร
เรียนรู้และพัฒนำตนเอง ให้
สำมำรถทำงำนที่ได้รับ
มอบหมำยและเรียนรู้ตำม
หลักสูตรที่กำหนด

วิธีสอน
-กำรออกแบบตรำสินค้ำ
-Group Discussion
4. ส่งเสริมกำรเรียนรู้โดย
มอบหมำยงำนรำยบุคคล
-กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์

วิธีประเมินผล

1. ใช้รูปแบบกำรเรียนรู้
แบบร่วมมือ (Collaborative
Learning) ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ลงมือปฏิบัติงำนเป็นกลุ่มย่อย
เสริมสร้ำงสมรรถภำพกำร
เรียนรู้ของแต่ละคน กำร
แสดงบทบำทกำรเป็นผู้นำ
และผู้ตำม มีกำรช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน เพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำย
2. ส่งเสริมกำรเรียนรู้โดย
มอบหมำยงำนกลุ่ม
-กำรทำแผนธุรกิจ
-กำรผลิตสินค้ำ (Product)
-กำรออกแบบตรำสินค้ำ
-Group Discussion
3. จัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอน ให้มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และ ให้ข้อมูลป้อนกลับ
ระหว่ำงผู้เรียนกับผู้เรียน
ผู้เรียนกับผู้สอน และกำร
นำเสนอผลงำน

1. สังเกตพฤติกรรม ควำม
เสียสละ ในระหว่ำงกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม
2. คุณภำพของงำนที่ได้รับ
มอบหมำย ทั้งกระบวนกำร
และผลลัพธ์ ในกำรทำงำนกลุ่ม
โดยใช้แบบประเมิน

•
•

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
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ผลการเรียนรู้
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สำมำรถประยุกต์ ข้อมูล
ทำงสถิติประกอบกำรวิเครำะห์
ข้อมูลกำรประกอบธุรกิจด้ำน
สุขภำพ และแผนธุรกิจ
5.2 สำมำรถแปลงข้อมูลให้
เป็นข่ำวสำร และถ่ำยทอด
ข่ำวสำรแก่บุคคลอื่นได้อย่ำงมี
คุณภำพ
5.3 สำมำรถสื่อสำรภำษำไทย
ทั้งกำรพูด กำรอ่ำน กำรเขียน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5.4 สำมำรถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐำนที่จำเป็นใน
กำรจัดทำเอกสำร กำรนำเสนอ
งำน กำรออกแบบตรำสินค้ำ
และบรรจุภัณฑ์
5.5 รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ คอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ตในกำรสืบค้นข้อมูล
และจัดกำรข้อมูล

วิธีสอน

วิธีประเมินผล

1. จัดกำรเรียนกำรสอนที่ให้
ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกำรวิเครำะห์
เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และ
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ได้แก่
-กำรเงินและกำรบัญชี
-กำรทำแผนธุรกิจ
-กำรผลิตสินค้ำ (Product)
-กำรออกแบบตรำสินค้ำ
-Group Discussion
-กำรนำเสนอผลงำน
2. กำรนำเสนอแผนธุรกิจ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือ วีดิทัศน์ และมีกำรให้
ข้อมูลป้อนกลับ ระหว่ำง
ผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียน
กับผู้สอน

1.ตรวจผลงำนกำรสืบค้น
ข้อมูลจำกหนังสือ เอกสำร
งำนวิจัย และอินเทอร์เน็ต โดย
ใช้แบบประเมิน
2.ตรวจผลงำนกำรใช้
เทคโนโลยีในกำรนำเสนอ
ข้อมูล โดยใช้แบบประเมิน
3.ตรวจงำนกำรวิเครำะห์เชิง
เชิงตัวเลขด้ำนต่ำงๆ โดยใช้
แบบประเมิน

•

•
•

•
•

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อเรื่อง
วัน-เวลา
สัปดาห์ที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ ปฐมนิเทศรำยวิชำ
15 ส.ค. 2562 1. แนะนำรำยวิชำและ
08.00-09.00 น. วัตถุประสงค์รำยวิชำ
2. ชี้แจงกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน ได้แก่
-แผนกำรสอนในแต่ละ
สัปดำห์
-กำรมอบหมำยงำน
-เกณฑ์กำรประเมินผล

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอน
และสื่อการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ประเมินควำมคำดหวัง อำจำรย์กิติวัฒนำ
และควำมต้องกำรกำรเรียนรู้ ศรีวงศ์
ของผู้เรียน
2. ผู้สอนชี้แจง
กระบวนกำรกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน กำร
มอบหมำยงำน และกำร
ประเมินผล

09.00-11.00 น. หน่วยที่ 1 :
(2 ชั่วโมง) แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจ
บรรยาย :
1. ควำมหมำยและ
ควำมสำคัญของธุรกิจ
2. จุดมุ่งหมำยและปัจจัย
ในกำรประกอบธุรกิจ
3. ประเภทของธุรกิจ
-หลักกำรประกอบธุรกิจให้
ประสบผลสำเร็จ
4. คุณสมบัติของผู้
ประกอบธุรกิจ
5. กำรสำรวจควำม
ต้องกำรของตลำด
6. รูปแบบโมเดลธุรกิจ
(Business Model Canvas)

กิจกรรมการเรียนการสอน
จัดกำรเรียนรู้แบบ Active
Learning โดย
1. ผู้สอนบรรยำยแนวคิด
เกี่ยวกับธุรกิจ
2. กำรถำมตอบใน
ระหว่ำงบรรยำย เปิดโอกำส
ให้ผู้เรียนซักถำม และ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
3. มอบหมำยให้ผู้เรียน
สืบค้นหลักฐำนควำมรู้
(Evidence-base) จำก
website ใน Internet
ประกอบกำรตัดสินใจใน
กำรทำแผนธุรกิจ
4. ผู้สอนและผู้เรียน
ร่วมกันสรุปบทเรียน

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

อำจำรย์ ดร. สุชำดำ
คุ้มสลุด
ผศ.ดร.ภัทรพร
ทิมแดง
อำจำรย์ อังคณำ
โสภำรัตนกุล
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

หัวข้อเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อการสอน
5. ผู้สอนวิเครำะห์
พฤติกรรมกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

ผู้สอน

สื่อการสอน
1. Power Point, VDO
ประกอบกำรบรรยำย
2. Smart phone ,
Computer ของผู้เรียน
วันพฤหัสบดีที่
15 ส.ค. 2562
11.00-12.00 น.
(1 ชั่วโมง)

วันพฤหัสบดีที่
22 ส.ค. 2562
สัปดาห์ที่ 2
วันพฤหัสบดีที่
22 ส.ค. 2562
13.00-16.00 น.
(3 ชั่วโมง)

ฝึกทดลอง :
แบ่งกลุ่มและระดมสมอง
เพื่อพัฒนำแนวคิดธุรกิจ
(Business Idea)

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. มอบหมำยงำน โดย
กำหนดให้ผู้เรียนจัดกลุ่มๆ
ละ 5-6 คน ในกำรพัฒนำ
แนวคิดธุรกิจด้ำนสุขภำพ
2. ระดมสมองกำรผลิต
สินค้ำด้ำนสุขภำพ

อำจำรย์ ดร. สุชำดำ
คุ้มสลุด
ผศ.ดร.ภัทรพร
ทิมแดง
อำจำรย์ อังคณำ
โสภำรัตนกุล

วันไหว้ครูและมอบหมวกวิชำชีพนักศึกษำพยำบำลชั้นปีที่ 2
ฝึกทดลอง :
กำรค้นหำโอกำสและ
ควำมเป็นไปได้ธุรกิจด้ำน
สุขภำพในบทบำทของ
พยำบำล

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. มอบหมำยให้ผู้เรียน
ร่วมกันสืบค้นหลักฐำน
ควำมรู้ (Evidence-base)
จำก website , Internet
และ เตรียมควำมพร้อมใน
กำรจัดกิจกรรมสนทนำ
กลุ่ม (Group Discussion)
2. ผู้สอนวิเครำะห์
พฤติกรรมกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

อำจำรย์กิติวัฒนำ
ศรีวงศ์
อำจำรย์รัชนี
ชัยประเดิมศักดิ์

สื่อการสอน :
Smart phone , Computer
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา
สัปดาห์ที่ 3
วันพฤหัสบดีที่
29 ส.ค. 2562
09.00-10.00 น.
(1 ชั่วโมง)

หัวข้อเรื่อง
หน่วยที่ 2 :
สถานการณ์และแนวโน้ม
การประกอบธุรกิจด้าน
สุขภาพ
บรรยาย :
1. อนำคต และกำร
แข่งขันด้ำนธุรกิจสุขภำพ
2. กำรสร้ำงโอกำสทำง
ธุรกิจสุขภำพ

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอน
และสื่อการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
จัดกำรเรียนรู้แบบ Active อำจำรย์ ดร.เฉลิมพล
Learning โดย
จินดำเรือง
1. ผู้สอนบรรยำยเกี่ยวกับ
แนวโน้มของธุรกิจด้ำน
สุขภำพ
2. กำรถำมตอบใน
ระหว่ำงบรรยำย เปิด
โอกำสให้ผู้เรียนซักถำม
และแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น
3. ผู้สอนวิเครำะห์
พฤติกรรมกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
สื่อการสอน
1. Power Point, VDO
ประกอบกำรบรรยำย
2. Smart phone ,
Computer ของผู้เรียน

10.00-12.00 น. ฝึกทดลอง :
(2 ชั่วโมง)
กิจกรรมกำรสนทนำกลุ่ม
(Group Discussion)

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้เรียนจัดกิจกรรมกำร
สนทนำกลุ่ม (Group
Discussion) หัวข้อ
โอกำสและควำมเป็นไปได้
ธุรกิจด้ำนสุขภำพใน
บทบำทของพยำบำล
2. ผู้เรียนร่วมกันแสดง
ควำมคิดเห็น
3. ผู้สอนร่วมวิพำกษ์กับ
ผู้เรียน

อำจำรย์ ดร.เฉลิมพล
จินดำเรือง
อำจำรย์กิติวัฒนำ
ศรีวงศ์
อำจำรย์รัชนี
ชัยประเดิมศักดิ์
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

สัปดาห์ที่ 4
วันพฤหัสบดีที่
5 ก.ย. 2562
09.00-10.00 น.
(1 ชั่วโมง)

หัวข้อเรื่อง

หน่วยที่ 3 :
การดาเนินการธุรกิจ
บรรยาย : แผนธุรกิจ
1. ควำมหมำยของแผน
ธุรกิจ
2. ควำมสำคัญของกำร
จัดทำแผนธุรกิจ
3. องค์ประกอบของแผน
ธุรกิจ
4. กำรเขียนแผนธุรกิจ

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อการสอน
4. ผู้สอนวิเครำะห์
พฤติกรรมกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
จัดกำรเรียนรู้แบบ Active
Learning โดย
1. ผู้สอนบรรยำยเกี่ยวกับ
แผนธุรกิจ
2. กำรถำมตอบใน
ระหว่ำงบรรยำย เปิด
โอกำสให้ผู้เรียนซักถำม
และแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น
3. ผู้สอนวิเครำะห์
พฤติกรรมกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

ผู้สอน

อำจำรย์ ดร. สุชำดำ
คุ้มสลุด
ผศ.ดร.ภัทรพร
ทิมแดง
อำจำรย์ อังคณำ
โสภำรัตนกุล

สื่อการสอน
1. Power Point, VDO
ประกอบกำรบรรยำย
2. Smart phone ,
Computer ของผู้เรียน
10.00-12.00 น. ฝึกทดลอง :
กิจกรรมการเรียนการสอน
(2 ชั่วโมง) นำเสนอแบบจำลองธุรกิจ
1. ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
(Business Model Canvas) นำเสนอแบบจำลองธุรกิจ
สินค้ำด้ำนสุขภำพ
สินค้ำด้ำนสุขภำพ โดยใช้
กระบวนกำรสืบค้นหลักฐำน
ควำมรู้ (Evidence-base)
จำก website , Internet
2. ผู้สอนร่วมวิพำกษ์กับ
ผู้เรียน

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

อำจำรย์ ดร. สุชำดำ
คุ้มสลุด
ผศ.ดร.ภัทรพร
ทิมแดง
อำจำรย์ อังคณำ
โสภำรัตนกุล
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

สัปดาห์ที่ 5
วันพฤหัสบดีที่
12 ก.ย. 2562
09.00-10.00 น.
(1 ชั่วโมง)

หัวข้อเรื่อง

หน่วยที่ 3 :
การดาเนินการธุรกิจ (ต่อ)
บรรยาย : การผลิต และ
การตลาด
1. หลักและกระบวนกำร
ผลิต
2. หลักและกระบวนกำร
กำรตลำด

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อการสอน
3. ผู้สอนวิเครำะห์
พฤติกรรมกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
จัดกำรเรียนรู้แบบ Active
Learning โดย
1. ผู้สอนบรรยำยเกี่ยวกับ
กำรผลิตและกำรตลำด
2. กำรถำมตอบใน
ระหว่ำงบรรยำย เปิด
โอกำสให้ผู้เรียนซักถำม
และแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น
3. ผู้สอนวิเครำะห์
พฤติกรรมกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

ผู้สอน

อำจำรย์ ดร. สุชำดำ
คุ้มสลุด
ผศ.ดร.ภัทรพร
ทิมแดง
อำจำรย์ อังคณำ
โสภำรัตนกุล

สื่อการสอน
1. Power Point, VDO
ประกอบกำรบรรยำย
2. Smart phone ,
Computer ของผู้เรียน
10.00-12.00 น. ฝึกทดลอง :
(2 ชั่วโมง) กำรทำแผนธุรกิจ
(Business Plan)
ครั้งที่ 1

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันจัดทำแผนธุรกิจ
ตำมแนวคิดในกำรทำสินค้ำ
ด้ำนสุขภำพ ในสัปดำห์ที่ 4
2. ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันวำงแผนกำรผลิต
กำรตลำด โดยใช้
กระบวนกำรสืบค้นหลักฐำน

อำจำรย์ ดร. สุชำดำ
คุ้มสลุด
ผศ.ดร.ภัทรพร
ทิมแดง
อำจำรย์ อังคณำ
โสภำรัตนกุล
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

สัปดาห์ที่ 6
วันพฤหัสบดีที่
19 ก.ย. 2562
09.00-10.00 น.
(1 ชั่วโมง)

หัวข้อเรื่อง

หน่วยที่ 4 : การออกแบบ
ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์
บรรยาย :
1. ควำมหมำยของตรำ
สินค้ำและกำรบรรจุภัณฑ์
2. กลยุทธ์ในกำรใช้ตรำ
สินค้ำและกำรบรรจุภัณฑ์
ทำงด้ำนกำรตลำด
3.หลักในกำรออกแบบ
ตรำสินค้ำและกำรบรรจุ
ภัณฑ์

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อการสอน
ควำมรู้ (Evidence-base)
จำก website , Internet
3. ผู้สอนเป็นที่ปรึกษำ
และเสนอแนะกับผู้เรียนแต่
ละกลุ่ม
4. ผู้สอนสอดแทรกด้ำน
คุณธรรม-จริยธรรม
เกี่ยวกับ กำรคัดลอกงำน
กำรทำเลียนแบบ ในกำร
ออกแบบตรำสินค้ำ
5. ผู้สอนวิเครำะห์
พฤติกรรมกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
จัดกำรเรียนรู้แบบ Active อำจำรย์วรรณิกำ
Learning โดย
เกิดบำง
1. ผู้สอนบรรยำยเกี่ยวกับ
กำรออกแบบตรำสินค้ำและ
บรรจุภัณฑ์
2. ผู้สอนสอดแทรกด้ำน
คุณธรรม-จริยธรรม
เกี่ยวกับ กำรคัดลอกงำน
กำรทำเลียนแบบ ในกำร
ออกแบบตรำสินค้ำ
3. กำรถำมตอบใน
ระหว่ำงบรรยำย เปิด
โอกำสให้ผู้เรียนซักถำม
และแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น
4. ผู้สอนวิเครำะห์
พฤติกรรมกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

หัวข้อเรื่อง

วันพฤหัสบดีที่ ฝึกทดลอง :
19 ก.ย. 2562 กำรออกแบบตรำสินค้ำ
10.00-12.00 น. และบรรจุภัณฑ์
(2 ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อการสอน
สื่อการสอน
1. Power Point, VDO
ประกอบกำรบรรยำย
2. Smart phone ,
Computer ของผู้เรียน

ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
อำจำรย์วรรณิกำ
นำเสนอตรำสินค้ำ(Brand) เกิดบำง
ที่ออกแบบในสัปดำห์ที่ 5
โดยมีผู้สอนเป็นที่ปรึกษำ
และเสนอแนะกับผู้เรียนแต่
ละกลุ่ม
2. ผู้สอนสอดแทรกด้ำน
คุณธรรม-จริยธรรม
เกี่ยวกับ กำรคัดลอกงำน
กำรทำเลียนแบบ ในกำร
ออกแบบตรำสินค้ำ
3. ผู้เรียนฝึกออกแบบ
บรรจุภัณฑ์
4. ผู้สอนวิเครำะห์
พฤติกรรมกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
อุปกรณ์
- กรรไกร/ cutter
- สีไม้/ เมจิ
- ที่เจำะกระดำษ
- กระดำษขนำด A4 สี
- เชือก/ ริบบิ้น
- กำว 2 แบบหน้ำบำง

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา
สัปดาห์ที่ 7
วันพฤหัสบดีที่
26 ก.ย. 2562
08.00-09.00 น.
(1 ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อการสอน
สอบกลางภาค
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจ
หน่วยที่ 2 สถำนกำรณ์และแนวโน้มกำรประกอบธุรกิจ
ด้ำนสุขภำพ
หน่วยที่ 3 แผนธุรกิจ กำรผลิต และกำรตลำด

วันพฤหัสบดีที่
26 ก.ย. 2562
09.00-12.00 น.
(3 ชั่วโมง)

ฝึกทดลอง :
กำรผลิตผลิตภัณฑ์ ตรำ
สินค้ำ บรรจุภัณฑ์
แผนกำรผลิต และแผนกำร
ตลำด ครั้งที่ 1

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
นำเสนอควำมก้ำวหน้ำใน
กำรผลิตสินค้ำ และผลิต
สินค้ำ (Product)
2. ผู้สอนเป็นที่ปรึกษำ
และเสนอแนะกับผู้เรียนแต่
ละกลุ่ม
3. ผู้สอนวิเครำะห์
พฤติกรรมกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

สัปดาห์ที่ 8
วันพฤหัสบดีที่
3 ต.ค. 2562
09.00-10.00 น.
(1 ชั่วโมง)

หน่วยที่ 3
การดาเนินการธุรกิจ (ต่อ)
บรรยาย : การจัดการ
องค์การธุรกิจ และบุคคล
1. ควำมหมำยและควำม
สำคัญของกำรจัดองค์กร
2. หลักกำรจัดองค์กร
3. หน้ำที่ขององค์กร
4. บทบำทขององค์กร

กิจกรรมการเรียนการสอน
จัดกำรเรียนรู้แบบ Active
Learning โดย
1. ผู้สอนบรรยำยเกี่ยวกับ
กำรจัดกำรองค์กำรธุรกิจ
และบุคคล
2. กำรถำมตอบใน
ระหว่ำงบรรยำย เปิด
โอกำสให้ผู้เรียนซักถำม
และแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น
3. ผู้สอนวิเครำะห์
พฤติกรรมกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

หัวข้อเรื่อง

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

ผู้สอน
อำจำรย์กิติวัฒนำ
ศรีวงศ์
อำจำรย์รัชนี
ชัยประเดิมศักดิ์
อำจำรย์ ดร. สุชำดำ
คุ้มสลุด
ผศ.ดร.ภัทรพร
ทิมแดง
อำจำรย์ อังคณำ
โสภำรัตนกุล
อำจำรย์กิติวัฒนำ
ศรีวงศ์
อำจำรย์รัชนี
ชัยประเดิมศักดิ์
อำจำรย์ ดร. สุชำดำ
คุ้มสลุด
ผศ.ดร.ภัทรพร
ทิมแดง
อำจำรย์ อังคณำ
โสภำรัตนกุล
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

หัวข้อเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อการสอน
สื่อการสอน
1. Power Point, VDO
ประกอบกำรบรรยำย
2. Smart phone ,
Computer ของผู้เรียน

วันพฤหัสบดีที่
3 ต.ค. 2562
10.00-12.00 น.
(2 ชั่วโมง)

ฝึกทดลอง :
กิจกรรมการเรียนการสอน
กำรผลิตผลิตภัณฑ์ ตรำ
1. ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
สินค้ำ บรรจุภัณฑ์
ผลิตสินค้ำ (Product)
แผนกำรผลิต และแผนกำร 2. ผูส้ อนเป็นที่ปรึกษำ
ตลำด ครั้งที่ 2
และเสนอแนะกับผู้เรียนแต่
ละกลุ่ม
3. ผู้สอนวิเครำะห์
พฤติกรรมกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

สัปดาห์ที่ 9
วันพฤหัสบดีที่
10 ต.ค. 2562
09.00-10.00 น.
(1 ชั่วโมง)

หน่วยที่ 3
การดาเนินการธุรกิจ (ต่อ)
บรรยาย : การเงินและ
การบัญชี
1. ควำมหมำยของเงินทุน
2. ประเภทและแหล่งที่มำ
ของเงินทุน
3. กำรจัดทำงบกำรเงิน
4. กำรวิเครำะห์ควำม
เป็นไปได้ทำงธุรกิจ

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

กิจกรรมการเรียนการสอน
จัดกำรเรียนรู้แบบ Active
Learning โดย
1. ผู้สอนบรรยำยเกี่ยวกับ
กำรเงินและกำรบัญชี
2. กำรถำมตอบใน
ระหว่ำงบรรยำย เปิด
โอกำสให้ผู้เรียนซักถำม
และแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น
3. ผู้สอนวิเครำะห์
พฤติกรรมกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

ผู้สอน

อำจำรย์ ดร. สุชำดำ
คุ้มสลุด
ผศ.ดร.ภัทรพร
ทิมแดง
อำจำรย์ อังคณำ
โสภำรัตนกุล
อำจำรย์กิติวัฒนำ
ศรีวงศ์
อำจำรย์รัชนี
ชัยประเดิมศักดิ์
อำจำรย์ ดร. สุชำดำ
คุ้มสลุด
ผศ.ดร.ภัทรพร
ทิมแดง
อำจำรย์ อังคณำ
โสภำรัตนกุล
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

หัวข้อเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อการสอน
สื่อการสอน
1. Power Point, VDO
ประกอบกำรบรรยำย
2. Smart phone ,
Computer ของผู้เรียน

ผู้สอน

10.00-12.00 น. ฝึกทดลอง :
(2 ชั่วโมง) กำรวิเครำะห์ควำมเป็นไป
ได้ของธุรกิจ

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
ฝึกกำรวิเครำะห์ควำม
เป็นไปได้ของธุรกิจ
2. ผู้สอนเป็นที่ปรึกษำ
และเสนอแนะกับผู้เรียนแต่
ละกลุ่ม
3. ผู้สอนวิเครำะห์
พฤติกรรมกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

สัปดาห์ที่ 10
วันพฤหัสบดีที่
17 ต.ค. 2562
09.00-12.00 น.
(3 ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนการสอน
จัดกำรเรียนรู้แบบ Active รศ.พรเพ็ญ ไตรพงษ์
Learning โดย
1. ผู้สอนบรรยำยเกี่ยวกับ
กฎหมำยที่ควบคุมกำร
ประกอบกำรทุกประเภท
2. กำรเรียนรู้จำก
กรณีศึกษำ (Case-Based
Learning) โดยให้ผู้เรียน
วิเครำะห์ แสดงควำม
คิดเห็น และสรุปประเด็น
สำคัญ
3. กำรถำมตอบใน
ระหว่ำงบรรยำย เปิด
โอกำสให้ผู้เรียนซักถำม
และแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น

หน่วยที่ 5 :
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบธุรกิจ
บรรยาย :
กฎหมำยที่ควบคุมกำร
ประกอบกำร
-ประมวลกฎหมำยแพ่ง
และพำณิชย์
-พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค
-พรบ.รับผิดชอบต่อควำม
เสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำ
ที่ไม่ปลอดภัย
-ประมวลรัษฎำกร

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

อำจำรย์ ดร. สุชำดำ
คุ้มสลุด
ผศ.ดร.ภัทรพร
ทิมแดง
อำจำรย์ อังคณำ
โสภำรัตนกุล
อำจำรย์กิติวัฒนำ
ศรีวงศ์
อำจำรย์รัชนี
ชัยประเดิมศักดิ์
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

หัวข้อเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อการสอน
4. ผู้สอนวิเครำะห์
พฤติกรรมกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

ผู้สอน

สื่อการสอน
1. Power Point, VDO
ประกอบกำรบรรยำย
2. Smart phone ,
Computer ของผู้เรียน
สัปดาห์ที่ 11
วันพฤหัสบดีที่
24 ต.ค. 2562
08.00-10.00 น.
(2 ชั่วโมง)

หน่วยที่ 6 :
จริยธรรมของผู้ประกอบ
ธุรกิจ
บรรยาย :
1. ควำมหมำยของ
จริยธรรมในกำรประกอบ
ธุรกิจ
2. จริยธรรมของผู้ประกอบ
ธุรกิจ

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

กิจกรรมการเรียนการสอน
จัดกำรเรียนรู้แบบ Active ผศ. นงลักษณ์
Learning โดย
โพธิไ์ พจิตร
1. ผู้สอนบรรยำยเกี่ยวกับ
จริยธรรมของผู้ประกอบ
ธุรกิจ
2. กำรเรียนรู้จำก
กรณีศึกษำ (Case-Based
Learning) โดยให้ผู้เรียน
วิเครำะห์ แสดงควำม
คิดเห็น และสรุปประเด็น
สำคัญ
3. กำรถำมตอบใน
ระหว่ำงบรรยำย เปิด
โอกำสให้ผู้เรียนซักถำม
และแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น
4. ผู้สอนวิเครำะห์
พฤติกรรมกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

วันพฤหัสบดีที่
24 ต.ค. 2562
10.00-12.00 น.
(2 ชั่วโมง)

หัวข้อเรื่อง

หน่วยที่ 7 :
การจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา
บรรยาย :
1. ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กฎหมำยทรัพย์สินทำง
ปัญญำ
2. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- พรบ.ลิขสิทธิ์
- พรบ.สิทธิบัตร
- พรบ.เครื่องหมำยกำรค้ำ

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อการสอน
สื่อการสอน
1. Power Point, VDO
ประกอบกำรบรรยำย
2. Smart phone ,
Computer ของผู้เรียน

ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
จัดกำรเรียนรู้แบบ Active อำจำรย์พีร์
Learning โดย
พวงมะลิต
1. ผู้สอนบรรยำยเกี่ยวกับ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินทำงปัญญำ
2. กำรเรียนรู้จำก
กรณีศึกษำ (Case-Based
Learning) โดยให้ผู้เรียน
วิเครำะห์ แสดงควำม
คิดเห็น และสรุปประเด็น
สำคัญ
3. กำรถำมตอบใน
ระหว่ำงบรรยำย เปิด
โอกำสให้ผู้เรียนซักถำม
และแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์จำกผู้สอน
4. ผู้สอนวิเครำะห์
พฤติกรรมกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
สื่อการสอน
1. Power Point, VDO
ประกอบกำรบรรยำย
2. Smart phone ,
Computer ของผู้เรียน

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
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สัปดาห์ที่
หัวข้อเรื่อง
วัน-เวลา
สัปดาห์ที่ 12 ฝึกทดลอง :
วันพฤหัสบดีที่ สรุปแผนธุรกิจ และกำรฝึก
31 ต.ค. 2562 Pitching
09.00-12.00 น.
(3 ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
นำเสนอผลงำน (Pitching)
โดยผู้สอนเป็นที่ปรึกษำ
และเสนอแนะ
1. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสรุป
แผนธุรกิจ
3. ผู้สอนวิเครำะห์
พฤติกรรมกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

สัปดาห์ที่ 13 ฝึกทดลอง :
วันพฤหัสบดีที่ นำเสนอแผนธุรกิจ และ
7 พ.ย. 2562 สินค้ำ กลุ่ม 1 - 3
08.00-12.00 น.
(4 ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นำเสนอแผนธุรกิจ
โดยใช้แบบจำลองธุรกิจ
(Business Model Canvas)
ด้วยคอมพิวเตอร์ ใน
รูปแบบ Infographic ,
VDO และนำเสนอสินค้ำ
(กลุ่มละ 40 นำที)
2. แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
กำรทำแผนธุรกิจกับเพื่อน
ต่ำงกลุ่ม
(กลุ่มละ 10 นำที)
3. ผู้สอนให้ข้อมูล
ป้อนกลับ
(กลุ่มละ 15 นำที)
4. ผู้สอนวิเครำะห์
พฤติกรรมกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

สัปดาห์ที่ 14 ฝึกทดลอง :
วันพฤหัสบดีที่ นำเสนอแผนธุรกิจ และ
14 พ.ย. 2562 สินค้ำ กลุ่ม 4 - 6
08.00-12.00 น.

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นำเสนอแผนธุรกิจ
อำจำรย์ ดร. สุชำดำ
โดยใช้แบบจำลองธุรกิจ
คุ้มสลุด
(Business Model Canvas)

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

ผู้สอน
อำจำรย์ ดร. สุชำดำ
คุ้มสลุด
ผศ.ดร.ภัทรพร
ทิมแดง
อำจำรย์ อังคณำ
โสภำรัตนกุล

อำจำรย์ ดร. สุชำดำ
คุ้มสลุด
ผศ.ดร.ภัทรพร
ทิมแดง
อำจำรย์ อังคณำ
โสภำรัตนกุล
อำจำรย์วรรณิกำ
เกิดบำง
อำจำรย์กิติวัฒนำ
ศรีวงศ์
อำจำรย์รัชนี
ชัยประเดิมศักดิ์

มคอ. 3 (form03)

22

สัปดาห์ที่
วัน-เวลา
(4 ชั่วโมง)

หัวข้อเรื่อง

สัปดาห์ที่ 15
วันพฤหัสบดีที่
21 พ.ย. 2562
9.00-10.30 น.
(1ชม. 30 นำที)

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อการสอน
ด้วยคอมพิวเตอร์ ใน
รูปแบบ Infographic ,
VDO และนำเสนอสินค้ำ
(กลุ่มละ 40 นำที)
2. แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
กำรทำแผนธุรกิจกับเพื่อน
ต่ำงกลุ่ม
(กลุ่มละ 10 นำที)
3. ผู้สอนให้ข้อมูล
ป้อนกลับ
(กลุ่มละ 15 นำที)
4. ผู้สอนวิเครำะห์
พฤติกรรมกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

สอบปลายภาค
หน่วยที่ 1-7

ผู้สอน
ผศ.ดร.ภัทรพร
ทิมแดง
อำจำรย์ อังคณำ
โสภำรัตนกุล
อำจำรย์วรรณิกำ
เกิดบำง
อำจำรย์กิติวัฒนำ
ศรีวงศ์
อำจำรย์รัชนี
ชัยประเดิมศักดิ์

อำจำรย์กิติวัฒนำ
ศรีวงศ์
อำจำรย์รัชนี
ชัยประเดิมศักดิ์

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
ที่
1
2.1

วิธีการประเมิน
การสอบ :
1. สอบกลำงภำค
2. สอบปลำยภำค

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

สัปดาห์ที่
ประเมิน
7
26 ก.ย.2562
15
21 พ.ย.2562

สัดส่วนการ
ประเมินผล
ร้อยละ 50
-ร้อยละ 20
-ร้อยละ 30
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กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
ที่
2
1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7
2.1
3.2, 3.3, 3.4, 3.6
4.2, 4.4
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5

3

1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7
2.1
3.2, 3.3, 3.4, 3.6
5.2, 5.4, 5.5

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

งานกลุ่ม :
1. กำรสนทนำกลุ่ม
3
2. กำรทำแผนธุรกิจ
ประกอบด้วย
-รำยงำนแผนธุรกิจ
4,5,9,12
และแบบจำลองธุรกิจ
-กำรออกแบบตรำ
6
สินค้ำ
13,14
-กำรนำเสนอแผนธุรกิจ
7,8
3. สินค้ำด้ำนสุขภำพ
2,3,4,5,6,7
4. กำรประเมินตนเอง
8,9,12,13,14
และกำรทำงำนกลุ่ม
งานรายบุคคล :
กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์

สัดส่วนการ
ประเมินผล
ร้อยละ 45
ร้อยละ 5
ร้อยละ 20
-ร้อยละ 10
-ร้อยละ 5
-ร้อยละ 5
ร้อยละ 15
ร้อยละ 5
ร้อยละ 5

6

เกณฑ์การประเมินผลการเรียนการสอน
ประเมินผลโดยใช้แบบอิงเกณฑ์และ/หรืออิงกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์ให้ค่ำระดับคะแนนดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

ช่วงคะแนน
90 – 100
85 – 89
75 – 84
70 – 74
60 – 69
55 – 59
50 – 54
0 – 49
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3. แนวทางการช่วยเหลือผู้ที่เรียนอ่อน
3.1 คณะผู้สอน ติดตำมผลกำรเรียนและหำแนวทำงในกำรแก้ไขร่วมกัน
3.2 ให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรเรียนรำยบุคคล และรำยกลุ่ม
3.3 สอนและสอบซ่อมเสริมในรำยทีส่ อบได้คะแนน ต่ำกว่ำร้อยละ 60
3.4 กำกับ ดูแลและติดตำมควำมก้ำวหน้ำของงำนที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงต่อเนื่องและให้
คำปรึกษำ
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร (Test Blueprint)
ประกอบการออกข้อสอบวิชา 6024101 การประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ
(Entrepreneurship in Health Business)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

4

3

0

10

1

2

2

1

0

5

1

2

2

1

0

5

1

2

2

1

0

5

5

9

10

6

0

25

หน่วยที่ 3 (ต่อ)
3.3 กำรจัดกำรองค์กำร
ธุรกิจและบุคคล
หน่วยที่ 3 (ต่อ)
3.4 กำรเงินและกำรบัญชี

1

2

2

1

0

5

1

2

2

1

0

5

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

วิเคราะห์

3

นาไปใช้

2

เข้าใจ

วิเคราะห์

หน่วยที่ 1
แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจ
หน่วยที่ 2 สถำนกำรณ์
และแนวโน้มที่เกี่ยวกับกำร
ประกอบธุรกิจด้ำนสุขภำพ
หน่วยที่ 3
กำรดำเนินกำรธุรกิจ
3.1 แผนธุรกิจ
หน่วยที่ 3 (ต่อ)
3.2 กำรผลิตและกำรตลำด
สอบกลางภาค

รู้จา

นาไปใช้

รวม
ข้อ

เข้าใจ

จานวน
ชั่วโมง

ระดับการวัด
(Summative)

รู้จา

เนื้อหา

ระดับการวัด
(Formative)
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1

0

5

3

4

6

5

0

15

หน่วยที่ 6
จริยธรรมสำหรับผู้
ประกอบธุรกิจ

2

3

4

3

0

10

หน่วยที่ 7
กำรจัดกำรทรัพย์สินทำง
ปัญญำ

2

3

4

3

0

10

2

2

1

0

5

18

22

15

0

55

หน่วยที่ 1,2,3(3.1,3.2)
สอบปลายภาค

9

วิเคราะห์

2

นาไปใช้

2

เข้าใจ

วิเคราะห์

1

หน่วยที่ 4
กำรออกแบบตรำสินค้ำ
และบรรจุภัณฑ์
หน่วยที่ 5
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
กำรประกอบกำรธุรกิจ

รู้จา

นาไปใช้

รวม
ข้อ

เข้าใจ

จานวน
ชั่วโมง

ระดับการวัด
(Summative)

รู้จา

เนื้อหา

ระดับการวัด
(Formative)

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
เอกสารและตาราหลัก
กลุ่มวิชำกำรภำษีอำกร. (2557). ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร. กรุงเทพ : เรือนแก้วกำรพิมพ์.
ชัยสิทธิ์ ตรำชูธรรม. (2556). คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายภาษีอากร. พิมพ์ครั้งที่ 9 แก้ไขเพิ่มเติม.
กรุงเทพ : สำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบัณฑิตยสภำ.
ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง. (2556). ความรู้ทั่วไปกฎหมายภาษีตามประมวลรัษฎากร. กรุงเทพ :
สำนักพิมพ์วิญญูชน.
นวพร ประสมทอง. (2555). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ. นครสวรรค์ :
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์.
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
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ศุภวรรณ อภิชำติไตรสรณ์. (2559). การตลาดสาหรับธุรกิจบริการ. กรุงเทพ : ศูนย์บริกำรสื่อและ
สิ่งพิมพ์กรำฟฟิคไซท์ มสด.
สุ ภ ำภรณ์ สมไพบู ล ย์ . (2557). เอกสารประกอบการสอน การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ. กรุ ง เทพ :
โครงกำรสวนดุสิต กรำฟฟิคไซท์.
อภิสิทธิ์ ฉัตรทนำนนท์ และ จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร. (2549). หลักการตลาดเพื่อธุรกิจ. (พิมพ์ครั้ง
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของรายวิชาโดย นักศึกษา
1.1 กำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์เป็นรำยบุคคลในระบบออนไลน์
1.2 กำรประเมินกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำโดยแบบประเมินของคณะพยำบำลศำสตร์
1.3 กำรสั ม มนำปั ญ หำกำรเรี ย นกำรสอนเมื่ อ สิ้ น สุ ด ปี ก ำรศึ ก ษำ ระหว่ ำ งอำจำรย์ แ ละ
นักศึกษำ
1.4 กำรสะท้อนคิดของนักศึกษำ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 คุณภำพงำนนวัตกรรมและงำนสร้ำงสรรค์ทำงกำรพยำบำลของนักศึกษำ
2.2 กำรทวนสอบผลลัพธ์กำรเรียนรู้
2.3 กำรสัมมนำปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระหว่ำงนักศึกษำ และอำจำรย์
3. การปรับปรุงการสอน
นำผลจำกกำรประเมินประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนโดยนักศึกษำ และกลยุทธ์กำรประเมิน
กำรสอน มำพิจำรณำร่วมกันในคณะผู้สอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 พิจำรณำทบทวนคะแนนรำยงำน กำรนำเสนองำน กำรทำงำนเป็นทีม ผลกำรสอบกลำง
ภำค และปลำยภำค ผลกำรวิเครำะห์ข้อสอบ และผลกำรเรียนโดยอำจำรย์ผู้รับผิดชอบวิชำและ/
อำจำรย์ผู้สอน และหัวหน้ำสำขำ
4.2 คณะกรรมกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ ประเมินผลลัพธ์กำรเรียนรู้
ตำมที่กำหนดใน curriculum mapping ทวนสอบกำรวัดประเมินผล และพิจำรณำกำรให้ เกรด
ตำมแนวปฏิบัติกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัย
สวนดุสิต (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2561)
4.3 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบวิชำและ/อำจำรย์ผู้สอนเสนอผลกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ฯ
ต่อประธำนหลักสูตรเพื่อพิจำรณำอนุมัติผลกำรเรียน และเสนอแบบบันทึกผลกำรเรียน (มสด 6) ให้
คณบดีลงนำม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ก่อนดำเนินกำรเรียนกำรสอน ผู้รับผิดชอบรำยวิชำและคณะผู้สอน ร่วมกันออกแบบกำร
เรี ย นกำรสอนและประเมิ น กำรออกแบบกำรเรี ย นกำรสอนโดยใช้ แ บบฟอร์ ม (Course design
checklist- Doc. No. 03) เสนอคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรพิจำรณำก่อนดำเนินกำรเรียนกำรสอน
5.2 ขณะดำเนินกำรเรียนกำรสอน ประชุมทบทวนแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกันเมื่อ
พบปัญหำ หรือเมื่อได้รับข้อมูลป้อนกลับในเชิงลบจำกนักศึกษำ หรือผู้เกี่ยวข้อง
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5.3 ผู้รับผิดชอบวิชำจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ (มคอ.5) เมื่อสิ้นสุดกำร
เรียนกำรสอน จำกข้อมูลที่ได้ในข้อ 1, 2 และประเมินตนเองโดยใช้แบบฟอร์มประเมินผลรำยวิชำ
(Course Evaluation Checklist-Doc. No. 12)
5.4 นำผลมำออกแบบรำยละเอียดของรำยวิชำ (มคอ.3) สำหรับปีกำรศึกษำต่อไป
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