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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
คณะพยำบำลศำสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

6023201 กำรประกอบธุรกิจด้ำนสุขภำพ
Entrepreneurship in Health Business
2 (1-2-3)

2. จานวนหน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
พยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ประเภทรายวิชา
กลุ่มวิชำเลือกเสรี
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อำจำรย์กิติวัฒนำ
ศรีวงศ์
อาจารย์ผู้สอน
อำจำรย์ ดร.สุชำดำ
คุ้มสลุด
ผศ.ดร.ภัทรพร
ทิมแดง
อำจำรย์อังคณำ
โสภำรัตนกุล
ผศ.นงลักษณ์
โพธิ์ไพจิตร
อำจำรย์วรรณิกำ
เกิดบำง
รศ. ดร.พรเพ็ญ
ไตรพงษ์
อำจำรย์กิติวัฒนำ
ศรีวงศ์
5. ภาคเรียน/ชั้นปีที่เรียน
ภำคฤดูร้อน / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ระบบจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 204/3 หรือ ห้องเรียน 303
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษำมหำวชิรำลงกรณ
ถนนสิรินธร แขวงบำงพลัด เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ 18 เมษำยน พ.ศ. 2563

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ แนวคิดเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจด้ำนสุขภำพ คุณลักษณะของผู้ประกอบกำร
ควำมพร้อมในกำรดำเนินธุรกิจ ควำมเป็นไปได้ก่อนกำรตัดสินใจประกอบธุรกิจ กำรออกแบบธุรกิจ และกำร
บริหำรจัดกำรธุรกิจด้ำนสุขภำพ และเขียนแผนธุรกิจด้ำนสุขภำพ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อพัฒนำหรือปรับปรุงรำยวิชำให้ทันสมัย ออกแบบประมวลรำยวิชำออนไลน์ ให้สอดคล้องกับสังคม
ปัจจุบันและอนำคต ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเองในกำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจด้ำนสุขภำพ สำมำรถนำ
ควำมรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตจริง

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
แนวคิดเกี่ย วกับ กำรประกอบธุร กิจ คุณลั กษณะของผู้ ประกอบกำร สถำนกำรณ์ และแนวโน้มที่
เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจด้ำนสุขภำพ กำรจัดองค์กำรธุรกิจและบุคคล กำรผลิตและกำรตลำด กำรเงินและ
กำรบั ญชี กำรออกแบบตรำสิ น ค้ำและบรรจุภัณฑ์ กฎหมำยและภำษีที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุ ร กิ จ
จริยธรรมสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ กำรจัดทำแผนธุรกิจด้ำนสุขภำพเด็กและผู้สูงอำยุ
Concepts on entrepreneurship, characteristics of business owners, situations and
trends in health business, business and personnel management, production and marketing,
finance and accounting, brand and packaging designs, related laws and business tax,
entrepreneur ethics, practicing in developing a business plan relating to children and elderly
health.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
15 ชั่วโมง

สอนเสริม
ไม่มี

ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน
30 ชั่วโมง

การศึกษาด้วยตนเอง
45 ชั่วโมง

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
ผู้เรียนนัดหมำยวันเวลำล่วงหน้ำ หรือ พบอำจำรย์เป็นรำยบุคคล หรือ รำยกลุ่ม ตำมควำมต้องกำร
จำนวน 1 ชั่วโมง ต่อสัปดำห์ หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
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อาจารย์
อำจำรย์กิติวัฒนำ ศรีวงศ์
อำจำรย์ ดร. สุชำดำ คุ้มสลุด

โทรศัพท์
081 986 8534
085 555 4467

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
kitivadhanasriwong@gmail.com
skoomsalud@gmail.com

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในกลุ่มมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่มุ่งหวังตำมหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดรำยวิชำนี้
นักศึกษำจะมีคุณลักษณะ หรือมีควำมสำมำรถดังนี้
ผลการเรียนรู้
4.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 4.1.3 มีควำมรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และผลกำรปฏิบัติงำน
 4.1.4 มีควำมซื่อสัตย์ และมี
วินัยในตนเอง

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

วิธีสอน

วิธีประเมินผล

1. บรรจุบทเรียน (upload)
ในระบบจัดกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ (WBSC-LMS) ส่งเสริม
ให้ผู้เรียน ศึกษำค้นคว้ำควำมรู้
ด้วยตัวเองในแต่ละสัปดำห์
2. มอบหมำยงำนกำรเรียนกำร
สอน และกำหนดกำรส่งงำนอย่ำง
ชัดเจน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำม
รับผิดชอบต่อตนเอง-กำรทำงำน
เป็นกลุ่ม และผลกำรปฏิบัติงำน
3. สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม ในกิจกรรมกำรเรียน
ด้ำนควำมซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อ
เวลำ และมีควำมรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผลกำรปฏิบัติงำน
4. ผู้สอนเป็นแบบอย่ำงที่ดี มี
พฤติกรรมจริยธรรมที่เหมำะสม
เช่น กำรตรงต่อเวลำ ให้ผล
ป้อนกลับ (feedback) ทันที
หรือ ให้ผลป้อนกลับที่ชัดเจน

1. กำรเข้ำศึกษำบทเรียน ใน
ระบบจัดกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ (WBSC-LMS)
กำรประเมินผล :
-วันและเวลำในกำรเข้ำระบบ
-log in online classroom
2. ควำมรับผิดชอบของผู้เรียน
ทั้งรำยบุคคลและรำยกลุ่ม
กำรประเมินผล :
-ตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำของงำน
-ตรวจสอบควำมตรงต่อเวลำใน
กำรส่งงำน
-แบบประเมินกำรทำงำนกลุ่ม

มคอ.3 (form03)

5

ผลการเรียนรู้
4.2 ด้านความรู้
 4.2.1 มีควำมรู้เกี่ยวกับ
แนวคิดกำรประกอบธุรกิจด้ำน
สุขภำพ สถำนกำรณ์และแนวโน้มที่
เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจด้ำน
สุขภำพ แผนธุรกิจ ประกอบด้วย
กำรผลิต กำรตลำด กำรจัดกำร
องค์กรและบุคคล กำรเงินและกำร
บัญชี กำรออกแบบตรำสินค้ำและ
บรรจุภัณฑ์ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจ กำรจัดกำรทรัพย์สินทำง
ปัญญำ และจริยธรรมสำหรับผู้
ประกอบธุรกิจ

วิธีสอน

วิธีประเมินผล

1. ใช้รูปแบบกำรสอนแบบ
Project based Learning
ส่งเสริมให้ผู้เรียน ศึกษำบทเรียน
ค้นคว้ำควำมรู้ ด้วยตัวเองในแต่
ละสัปดำห์
2. อภิปรำยกลุ่มร่วมกับ
อำจำรย์เพื่อเสริมควำมรู้ควำม
เข้ำใจในบทเรียน
3. ใช้คำถำมปลำยเปิดกระตุ้น
กำรเรียนรู้ของผู้เรียน
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถ
นำควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกอบ
ธุรกิจ โดยผู้เรียนจัดกลุ่มตำม
ควำมสนใจและใช้ Project
based Learning ในกำรทำ
แผนธุรกิจด้ำนสุขภำพเกี่ยวกับ
เด็ก หรือ ผู้สูงอำยุ โดยใช้
เครื่องมือกำรวำงแผนธุรกิจ
Business Model Canvas

1. ควำมรู้ของผู้เรียนรำยบุคคล
กำรประเมินผล :
-ตรวจสอบควำมถูกต้องของ
กิจกรรมในแต่ละหน่วยกำรเรียนรู้
2. กระบวนกำรทำแผนธุรกิจ
ด้ำนสุขภำพรำยกลุ่ม
กำรประเมินผล :
-ตรวจสอบควำมถูกต้องของใบ
งำน ในกำรทำแผนธุรกิจ
-ตรวจสอบควำมถูกต้องของ
เนื้อหำในกำรนำเสนอแผนธุรกิจ

4.3 ด้านทักษะทางปัญญา
 4.3.2 สำมำรถสืบค้น และ
1. ค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วยตัวเอง
วิเครำะห์ข้อมูล จำกแหล่งข้อมูลใน ก่อนเรียน
กำรทำแผนธุรกิจด้ำนสุขภำพ
2. ใช้ Project based
Learning ในกำรเพิ่มพูนทักษะ
2.1 กำรแก้ปัญหำจำกกำร
ทำงำน
2.2 ค้นคว้ำสืบค้น และ
วิเครำะห์ข้อมูลที่ได้ในกำรทำ
แผนธุรกิจด้ำนสุขภำพ

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

1. กำรนำควำมรู้ในแต่ละหน่วย
กำรเรียนไปใช้ในกำรทำแผนธุรกิจ
ด้ำนสุขภำพ
กำรประเมินผล :
-ตรวจสอบควำมถูกต้องของใบ
งำน ในกำรทำแผนธุรกิจ
-ตรวจสอบควำมถูกต้องของ
เนื้อหำในกำรนำเสนอแผนธุรกิจ
2. กำรสะท้อนคิด
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ผลการเรียนรู้

4.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 4.4.1 มีทักษะในกำรสร้ำง
สัมพันธภำพในระหว่ำงเรียนและ
กับผู้สอน ผู้ใช้บริกำร และทีม
สุขภำพ

4.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 4.5.1 สำมำรถวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข และใช้สถิติได้อย่ำง
เหมำะสมในกำรปฏิบัติงำน
 4.5.2 สำมำรถแปลงข้อมูลให้
เป็นข่ำวสำรทีมีคุณภำพ เพื่อกำร
สื่อสำร และถ่ำยทอดไปยังบุคคล
และกลุ่มคน ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเหมำะสมกับ
เหตุกำรณ์

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

วิธีสอน
วิธีประเมินผล
2.4 ระดมควำมคิดของกลุ่ม กำรประเมินผล :
ในกำรทำแผนธุรกิจด้ำนสุขภำพ -กำรนำเสนอ Reflective
3. กำรสรุปสิ่งที่เรียนรู้ และ
thinking
กำรสะท้อนคิด (Reflective
thinking)

ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเป็น
กลุ่มย่อย สร้ำงปฏิสัมพันธ์
ระหว่ำงผู้เรียน-ผู้สอน ผู้เรียนผู้เรียน เสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียนแต่ละคน กำรแสดง
บทบำทกำรเป็นผู้นำ และผู้ตำม
กำรช่วยเหลือกัน เพื่อบรรลุ
เป้ำหมำยในกำรทำแผนธุรกิจ
ด้ำนสุขภำพ

ควำมรับผิดชอบของผู้เรียนใน
กำรทำงำนกลุ่ม
กำรประเมินผล :
-ตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำของงำน
–ตรวจสอบควำมตรงต่อเวลำใน
กำรส่งงำน
-แบบประเมินกำรทำงำนกลุ่ม

1. กำรเรียนในระบบจัดกำร
เรียนกำรสอนออนไลน์ (WBSCLMS) และกำรใช้ Application
ในเรียน รวมถึงกำรกำหนด
ข้อตกลงในกำรเรียน
2. ให้ผู้เรียนใช้ทักษะกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลขและสถิติ
กำรสื่อสำร และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ แต่ละขั้นตอน /
หัวข้อในกำรทำแผนธุรกิจด้ำน
สุขภำพ

1. กำรเข้ำศึกษำบทเรียน ใน
ระบบจัดกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ (WBSC-LMS)
กำรประเมินผล :
-วันและเวลำในกำรเข้ำระบบ
จัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์
(WBSC-LMS)
-log in online classroom
2. กระบวนกำรทำแผนธุรกิจ
ด้ำนสุขภำพและกำรนำเสนอ
กำรประเมินผล :
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ผลการเรียนรู้

วิธีสอน
3. ฝึกภำคทดลองโดยกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
ซอฟต์แวร์ต่ำงๆ ได้แก่
-กำรทำแผนธุรกิจ
-กำรนำเสนอ
-กำรสะท้อนคิด (Reflective
thinking)

วิธีประเมินผล
-กำรส่งใบงำน
-กำรนำเสนอ
3. กำรนำเสนอ Reflective
thinking

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

หัวข้อเรื่อง

สัปดาห์ที่ 1
วันพฤหัสบดีที่
4 มิ.ย. 2563
08.00-09.00 น.
(1 ชั่วโมง)

ปฐมนิเทศรำยวิชำ
ลักษณะวิชำ วัตถุประสงค์
กำรเรียนรู้ กำรจัดกำรเรียน
กำรสอน กำรมอบหมำยงำน
และ กำรประเมินผล

จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี ทดลอง

วันพฤหัสบดีที่ หน่วยที่ 1 :
4 มิ.ย. 2563 สถานการณ์และแนวโน้ม
09.00-12.00 น. การประกอบธุรกิจสุขภาพ
(3 ชั่วโมง)

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

-

1

-

2

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชี้แจงจัดกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ (WBSC-LMS) หน่วยกำร
เรียน รูปแบบกำรเรียน-กำรสอน
กำรมอบหมำยงำน และกำร
ประเมินผล
สื่อการเรียนการสอน :
เอกสำรประกอบกำรเรียนและใบ
งำนในแต่ละหน่วย ในระบบกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์
Application :
Microsoft team, Zoom, line
group, Facebook
กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมที่ 1
มอบหมำยให้ผู้เรียน สืบค้น
หลักฐำนควำมรู้ (Evidence-base)

ผู้สอน

อ.กิติวัฒนำ
ศรีวงศ์

อ.กิติวัฒนำ
ศรีวงศ์
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

หัวข้อเรื่อง

จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี ทดลอง

โอกำส และควำมเป็นไปได้
ในกำรประกอบธุรกิจด้ำน
สุขภำพ

วันพฤหัสบดีที่
4 มิ.ย. 2563
13.00-16.00 น.
(3 ชั่วโมง)

หน่วยที่ 2 :
แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจ
1. ควำมหมำยและ
ควำมสำคัญของธุรกิจ
2. จุดมุ่งหมำยและปัจจัย
ในกำรประกอบธุรกิจ
3. ประเภทของธุรกิจ
-หลักกำรประกอบธุรกิจให้
ประสบผลสำเร็จ
4. คุณสมบัติของผูป้ ระกอบ
ธุรกิจ

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

2

1

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อการสอน

ผู้สอน

ในกำรทำธุรกิจด้ำนสุขภำพ โอกำส
และควำมเป็นไปได้ของกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรธุรกิจด้ำนสุขภำพใน
บทบำทของพยำบำล
1. ผู้สอนชี้แจงกิจกรรม
2. กำหนดระยะเวลำในกำรเรียนรู้
ได้แก่
- สืบค้นหลักฐำนควำมรู้ และ
กำรศึกษำด้วยตนเอง
- กำรส่งงำนทำง Application
- กำรนำเสนอผลงำน ทำง
Application และแลกเปลีย่ นควำม
คิดเห็น
3. ผู้สอนให้ข้อเสนอแนะ
4. ผู้เรียนปรับแก้และส่งงำนฉบับ
สมบูรณ์ (ร้อยละ 2)
สื่อการเรียนการสอน :
เอกสำรประกอบกำรเรียน และ/
หรือ วีดิทัศน์ และใบงำนในแต่ละ
หน่วย ในระบบกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนออนไลน์
Application :
Microsoft team, Zoom,
line group, Facebook
กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.ดร.สุชำดำ
กิจกรรมที่ 2
คุ้มสลุด
มอบหมำยให้ผู้เรียน สืบค้น
หลักฐำนควำมรู้ ศึกษำบทเรียน
เกี่ยวกับแนวคิดในกำรทำธุรกิจ
(Business Idea)
1. ผู้สอนชี้แจงกิจกรรม
2. กำหนดระยะเวลำในกำรเรียนรู้
- สืบค้นหลักฐำนควำมรู้ และ
กำรศึกษำด้วยตนเอง
- กำรส่งงำนทำง Application
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

หัวข้อเรื่อง

จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี ทดลอง

5. กำรสำรวจควำมต้องกำร
ของตลำด
6. รูปแบบโมเดลธุรกิจ
(Business Model Canvas)

สัปดาห์ที่ 2
วันพฤหัสบดีที่
11 มิ.ย. 2563
09.00-12.00 น.
(3 ชั่วโมง)

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

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

1

2

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อการสอน

ผู้สอน

- กำรนำเสนอผลงำน ทำง
Application และแลกเปลีย่ น
ควำมคิดเห็น
3. ผู้สอนให้ข้อเสนอแนะ
4. ผู้เรียนปรับแก้และส่งงำนฉบับ
สมบูรณ์ (ร้อยละ 4)
สื่อการเรียนการสอน :
เอกสำรประกอบกำรเรียน และ/
หรือ วีดิทัศน์ และใบงำนในแต่ละ
หน่วย ในระบบกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนออนไลน์ (WBSC-LMS)
Application :
Microsoft team, Zoom, line
group, Facebook
ฝึกทดลอง :
จัดกิจกรรมกำรเรียนแบบ
Project based Learning โดย
แบ่งผู้เรียนเป็น 6 กลุ่มๆละ 8 คน
กำหนดให้กลุ่มผู้เรียน ประกอบ
ธุรกิจด้ำนสุขภำพเกี่ยวกับเด็ก
หรือ ผู้สูงอำยุ ธุรกิจละ 3 กลุ่ม
3. นำเสนอแนวคิดแผนธุรกิจของ
กลุ่มในกำรเรียนครั้งต่อไป
กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.ดร.สุชำดำ
กิจกรรมที่ 3
คุ้มสลุด
มอบหมำยให้ผู้เรียน สืบค้น
หลักฐำนควำมรู้ ศึกษำบทเรียน
กำรดำเนินกำรธุรกิจ และกำรทำ
แผนธุรกิจ
1. ผู้สอนชี้แจงกิจกรรม
2. กำหนดระยะเวลำในกำรเรียนรู้
ได้แก่
- สืบค้นหลักฐำนควำมรู้ และ
กำรศึกษำด้วยตนเอง
- กำรส่งงำนทำง Application
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

หัวข้อเรื่อง

วันพฤหัสบดีที่ การดาเนินการธุรกิจ (ต่อ)
11 มิ.ย. 2563 : การผลิต และการตลาด
13.00-16.00 น. 1. หลักและกระบวนกำร
(3 ชั่วโมง) ผลิต
2. หลักกำร และ
กระบวนกำร กำรตลำด

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี ทดลอง

1

2

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อการสอน

ผู้สอน

- กำรนำเสนอผลงำน ทำง
Application และแลกเปลีย่ น
ควำมคิดเห็น
3. ผู้สอนให้ข้อเสนอแนะ
4. ผู้เรียนปรับแก้และส่งงำนฉบับ
สมบูรณ์ (ร้อยละ 4)
สื่อการเรียนการสอน :
เอกสำรประกอบกำรเรียน และ/
หรือ วีดิทัศน์ และใบงำนในแต่ละ
หน่วย ในระบบกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนออนไลน์ (WBSC-LMS)
Application:
Microsoft team, Zoom, line
group, Facebook
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.ภัทรพร
กิจกรรมที่ 4
ทิมแดง
มอบหมำยให้ผู้เรียน สืบค้น
หลักฐำนควำมรู้ ศึกษำบทเรียน
กำรผลิต และกำรตลำด
1. ผู้สอนชี้แจงกิจกรรม
2. กำหนดระยะเวลำในกำรเรียนรู้
ได้แก่
- สืบค้นหลักฐำนควำมรู้ และ
กำรศึกษำด้วยตนเอง
- กำรส่งงำนทำง Application
- กำรนำเสนอผลงำน ทำง
Application และแลกเปลีย่ น
ควำมคิดเห็น
3. ผู้สอนให้ข้อเสนอแนะ
4. ผู้เรียนปรับแก้และส่งงำนฉบับ
สมบูรณ์ (ร้อยละ 4)
สื่อการเรียนการสอน :
เอกสำรประกอบกำรเรียน และ/
หรือ วีดิทัศน์ และใบงำนในแต่ละ
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

หัวข้อเรื่อง

จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี ทดลอง

สัปดาห์ที่ 3
วันพฤหัสบดีที่
18 มิ.ย. 2563
09.00-12.00 น.
(3 ชั่วโมง)

-

3

วันพฤหัสบดีที่ การดาเนินการธุรกิจ (ต่อ)
18 มิ.ย. 2563 : การจัดการองค์การธุรกิจ
13.00-16.00 น. และบุคคล
(3 ชั่วโมง)
1. ควำมหมำยและควำม
สำคัญของกำรจัดองค์กร
2. หลักกำรจัดองค์กร
3. หน้ำที่ขององค์กร
4. บทบำทขององค์กร

1

2

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อการสอน
หน่วย ในระบบกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนออนไลน์ (WBSC-LMS)
Application :
Microsoft team, Zoom, line
group, Facebook
ฝึกทดลอง :
ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจัดตั้งสถำน
ประกอบธุรกิจด้ำนสุขภำพเกี่ยวกับ
เด็ก (กลุ่ม 1-3) และ ผู้สูงอำยุ
(กลุ่ม 4-6)
ใบงานที่ 1
กำหนดคำถำมเกี่ยวกับ
- แผนธุรกิจ
- หลักกำรและกระบวนกำรผลิตกำรตลำด
1. ผู้เรียนศึกษำบทเรียน และ
ค้นคว้ำเพิ่มเติมจำกแหล่งอ้ำงอิงที่
น่ำเชื่อถือ บทควำมวิชำกำร หรือ
บทควำมวิจยั อย่ำงน้อย 3 ฉบับ
2. ตอบคำถำมให้สอดคล้องกับ
ธุรกิจของกลุ่ม และส่งใบงำน
พร้อมรำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง
3. กำหนดส่งงำน
- ส่งในระบบ WBSC-LMS
- วันจันทร์ที่ 22 มิถุนำยน 2563
ไม่เกิน 16.00 น.
กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมที่ 5
มอบหมำยให้ผู้เรียน สืบค้น
หลักฐำนควำมรู้ ศึกษำบทเรียน
กำรจัดกำรองค์กำรธุรกิจ และ
บุคคล
1. ผู้สอนชี้แจงกิจกรรม
2. กำหนดระยะเวลำในกำรเรียนรู้
ได้แก่

ผู้สอน

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

ผศ.ดร.ภัทรพร
ทิมแดง
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

หัวข้อเรื่อง

สัปดาห์ที่ 4 การดาเนินการธุรกิจ (ต่อ)
วันพฤหัสบดีที่ : การเงินและการบัญชี
25 มิ.ย. 2563 1. ควำมหมำยของเงินทุน
09.00-12.00 น. 2. ประเภทและแหล่งที่มำ
(3 ชั่วโมง) ของเงินทุน
3. กำรจัดทำงบกำรเงิน
4. กำรวิเครำะห์ควำม
เป็นไปได้ทำงธุรกิจ

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี ทดลอง

1

2

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อการสอน

ผู้สอน

- สืบค้นหลักฐำนควำมรู้ และ
กำรศึกษำด้วยตนเอง
- กำรส่งงำนทำง Application
- กำรนำเสนอผลงำน ทำง
Application และแลกเปลีย่ น
ควำมคิดเห็น
3. ผู้สอนให้ข้อเสนอแนะ
4. ผู้เรียนปรับแก้และส่งงำนฉบับ
สมบูรณ์ (ร้อยละ 4)
สื่อการเรียนการสอน :
เอกสำรประกอบกำรเรียน และ/
หรือ วีดิทัศน์ และใบงำนในแต่ละ
หน่วย ในระบบกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนออนไลน์ (WBSC-LMS)
Application :
Microsoft team, Zoom, line
group, Facebook
กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.อังคณำ
กิจกรรมที่ 6
โสภำรัตนกุล
มอบหมำยให้ผู้เรียน สืบค้น
หลักฐำนควำมรู้ ศึกษำบทเรียน
กำรทำงบกำรเงินและกำรบัญชี
1. ผู้สอนชี้แจงกิจกรรม
2. กำหนดระยะเวลำในกำรเรียนรู้
ได้แก่
- สืบค้นหลักฐำนควำมรู้ และ
กำรศึกษำด้วยตนเอง
- กำรส่งงำนทำง Application
- กำรนำเสนอผลงำน ทำง
Application และแลกเปลีย่ น
ควำมคิดเห็น
3. ผู้สอนให้ข้อเสนอแนะ
4. ผู้เรียนปรับแก้และส่งงำนฉบับ
สมบูรณ์ (ร้อยละ 4)
สื่อการเรียนการสอน :
มคอ.3 (form03)
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

หัวข้อเรื่อง

วันพฤหัสบดีที่
25 มิ.ย. 2563
13.00-16.00 น.
(3 ชั่วโมง)

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี ทดลอง

-

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อการสอน
เอกสำรประกอบกำรเรียน และ/
หรือ วีดิทัศน์ และใบงำนในแต่ละ
หน่วย ในระบบกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนออนไลน์ (WBSC-LMS)
Application :
Microsoft team, Zoom, line
group, Facebook
ฝึกทดลอง :
มีทรัพย์สินในกำรเริ่มต้นทำธุรกิจ
ดังนี้
-บ้ำนพร้อมที่ดิน 50 ตำรำงวำ
-บ้ำนตึก 2 ชั้น ชั้นบนมี 3
ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ชั้นล่ำงเป็นห้องโถง 1 ห้องน้ำ 1
ห้องครัว
ใบงานที่ 2
กำหนดคำถำมเกี่ยวกับ
- กำรจัดกำรองค์กำรธุรกิจ และ
บุคคล
- กำรทำงบกำรเงินและกำรบัญชี
1. ผู้เรียนศึกษำบทเรียน และ
ค้นคว้ำเพิ่มเติมจำกแหล่งอ้ำงอิงที่
น่ำเชื่อถือ บทควำมวิชำกำร หรือ
บทควำมวิจยั อย่ำงน้อย 3 ฉบับ
2. ตอบคำถำมให้สอดคล้องกับ
ธุรกิจของกลุ่ม และส่งใบงำน
พร้อมรำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง
3. กำหนดส่งงำน
- ส่งในระบบ WBSC-LMS
- วันจันทร์ที่ 29 มิถุนำยน 2563
ไม่เกิน 16.00 น.

ผู้สอน

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

มคอ.3 (form03)
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา
สัปดาห์ที่ 5
วันพฤหัสบดีที่
2 ก.ค. 2563
08.00-10.00 น.
(2 ชั่วโมง)

หัวข้อเรื่อง

จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี ทดลอง

หน่วยที่ 4 :
จริยธรรมของผู้ประกอบ
ธุรกิจ :
1. ควำมหมำยของ
จริยธรรมในกำรประกอบ
ธุรกิจ
2. จริยธรรมของผู้ประกอบ
ธุรกิจ

วันพฤหัสบดีที่ หน่วยที่ 5 :
2 ก.ค. 2563 การจัดการทรัพย์สินทาง
10.00-12.00 น. ปัญญา :
(2 ชั่วโมง)
1. ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำ
2. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- พรบ.ลิขสิทธิ์
- พรบ.สิทธิบัตร
- พรบ.เครื่องหมำยกำรค้ำ

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

2

-

2

-

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมที่ 7
มอบหมำยให้ผู้เรียน สืบค้น
หลักฐำนควำมรู้ ศึกษำบทเรียน
จริยธรรมของผู้ประกอบธุรกิจ
1. ผู้สอนชี้แจงกิจกรรม
2. กำหนดระยะเวลำในกำรเรียนรู้
ได้แก่
- สืบค้นหลักฐำนควำมรู้ และ
กำรศึกษำด้วยตนเอง
- กำรส่งงำนทำง Application
- กำรนำเสนอผลงำน ทำง
Application และแลกเปลีย่ น
ควำมคิดเห็น
3. ผู้สอนให้ข้อเสนอแนะ
4. ผู้เรียนปรับแก้และส่งงำนฉบับ
สมบูรณ์ (ร้อยละ 3)
สื่อการเรียนการสอน :
เอกสำรประกอบกำรเรียน และ/
หรือ วีดิทัศน์ และใบงำนในแต่ละ
หน่วย ในระบบกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนออนไลน์ (WBSC-LMS)
Application :
Microsoft team, Zoom, line
group, Facebook
กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมที่ 8
มอบหมำยให้ผู้เรียน สืบค้น
หลักฐำนควำมรู้ ศึกษำบทเรียน
กฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำ
1. ผู้สอนชี้แจงกิจกรรม
2. กำหนดระยะเวลำในกำรเรียนรู้
ได้แก่
- สืบค้นหลักฐำนควำมรู้ และ
กำรศึกษำด้วยตนเอง

ผู้สอน
ผศ.นงลักษณ์
โพธิ์ไพจิตร

รศ.ดร.พรเพ็ญ
ไตรพงษ์
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

หัวข้อเรื่อง

วันพฤหัสบดีที่ หน่วยที่ 6 : การออกแบบ
2 ก.ค. 2563 สัญลักษณ์ ตราสินค้า
13.00-16.00 น. 1. ควำมหมำย และหลักใน
(3 ชั่วโมง) กำรออกแบบตรำสินค้ำ หรือ
สัญลักษณ์ (Logo)
2. หลักกำรเลือกสีสำหรับ
สถำนประกอบกำรธุรกิจด้ำน
สุขภำพ เด็ก และผู้สูงอำยุ

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี ทดลอง

1

2

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อการสอน

ผู้สอน

- กำรส่งงำนทำง Application
- กำรนำเสนอผลงำน ทำง
Application และแลกเปลีย่ น
ควำมคิดเห็น
3. ผู้สอนให้ข้อเสนอแนะ
4. ผู้เรียนปรับแก้และส่งงำนฉบับ
สมบูรณ์ (ร้อยละ 3)
สื่อการเรียนการสอน :
เอกสำรประกอบกำรเรียน และ/
หรือ วีดิทัศน์ และใบงำนในแต่ละ
หน่วย ในระบบกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนออนไลน์ (WBSC-LMS)
Application :
Microsoft team, Zoom, line
group, Facebook
กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.วรรณิกำ
กิจกรรมที่ 9
เกิดบำง
มอบหมำยให้ผู้เรียน สืบค้น
หลักฐำนควำมรู้ ศึกษำบทเรียน
-หลักในกำรออกแบบตรำสินค้ำ
หรือสัญลักษณ์ (Logo)
-หลักกำรเลือกสีสำหรับสถำน
ประกอบกำรธุรกิจด้ำนสุขภำพ
1. ผู้สอนชี้แจงกิจกรรม
2. กำหนดระยะเวลำในกำรเรียนรู้
ได้แก่
- สืบค้นหลักฐำนควำมรู้ และ
กำรศึกษำด้วยตนเอง
- กำรส่งงำนทำง Application
- กำรนำเสนอผลงำน ทำง
Application และแลกเปลีย่ น
ควำมคิดเห็น
3. ผู้สอนให้ข้อเสนอแนะ
4. ผู้เรียนปรับแก้และส่งงำนฉบับ
สมบูรณ์ (ร้อยละ 4)
มคอ.3 (form03)
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

หัวข้อเรื่อง

ทฤษฎี ทดลอง

สัปดาห์ที่ 6
วันพฤหัสบดีที่
9 ก.ค. 2563
08.00-12.00 น.
(4 ชั่วโมง)

วันพฤหัสบดีที่
9 ก.ค. 2563
13.00-16.00 น.
(3 ชั่วโมง)

จานวนชั่วโมง

หน่วยที่ 6 :
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจ :
กฎหมำยที่ควบคุมกำร
ประกอบกำร
-ประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์
-พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

-

4

3

-

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อการสอน
สื่อการเรียนการสอน :
เอกสำรประกอบกำรเรียน และ/
หรือ วีดิทัศน์ และใบงำนในแต่ละ
หน่วย ในระบบกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนออนไลน์ (WBSC-LMS)
Application :
Microsoft team, Zoom, line
group, Facebook
ฝึกทดลอง :
ใบงานที่ 3
กำหนดคำถำมเกี่ยวกับ
-กำรออกแบบตรำสินค้ำ หรือ
สัญลักษณ์ (Logo) รวมถึงกำร
ออกแบบสถำนประกอบกำร
-กฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำ
1. ผู้เรียนศึกษำบทเรียน และ
ค้นคว้ำเพิ่มเติมจำกแหล่งอ้ำงอิงที่
น่ำเชื่อถือ บทควำมวิชำกำร หรือ
บทควำมวิจยั อย่ำงน้อย 3 ฉบับ
2. ตอบคำถำมให้สอดคล้องกับ
ธุรกิจของกลุ่ม และส่งใบงำน
พร้อมรำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง
3. กำหนดส่งงำน
- ส่งในระบบ WBSC-LMS
- วันจันทร์ที่ 13 กรกฎำคม 2563
ไม่เกิน 16.00 น.
กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมที่ 10
มอบหมำยให้ผู้เรียน สืบค้น
หลักฐำนควำมรู้ ศึกษำบทเรียน
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำร
ประกอบธุรกิจ
1. ผู้สอนชี้แจงกิจกรรม
2. กำหนดระยะเวลำในกำรเรียนรู้
ได้แก่

ผู้สอน

อ.ดร.สุชำดำ
คุ้มสลุด
ผศ.ดร.ภัทรพร
ทิมแดง
อ.อังคณำ
โสภำรัตนกุล
อ.วรรณิกำ
เกิดบำง

รศ.ดร.พรเพ็ญ
ไตรพงษ์
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

หัวข้อเรื่อง

จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี ทดลอง

-พ.ร.บ.รับผิดชอบต่อควำม
เสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่
ไม่ปลอดภัย
-ประมวลรัษฎำกร

สัปดาห์ที่ 7
วันพฤหัสบดีที่
16 ก.ค. 2563
08.00-16.00 น.
(7 ชั่วโมง)

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

-

7

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อการสอน
- สืบค้นหลักฐำนควำมรู้ และ
กำรศึกษำด้วยตนเอง
- กำรส่งงำนทำง Application
- กำรนำเสนอผลงำน ทำง
Application และแลกเปลีย่ น
ควำมคิดเห็น
3. ผู้สอนให้ข้อเสนอแนะ
4. ผู้เรียนปรับแก้และส่งงำนฉบับ
สมบูรณ์ (ร้อยละ 4)
สื่อการเรียนการสอน :
เอกสำรประกอบกำรเรียน และ/
หรือ วีดิทัศน์ และใบงำนในแต่ละ
หน่วย ในระบบกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนออนไลน์ (WBSC-LMS)
Application :
Microsoft team, Zoom, line
group, Facebook
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นำเสนอ Business Model
Canvas ธุรกิจของกลุ่มในรูปแบบ
Infographic, VDO
2. กำรส่งงำนทำง Application
3. ผู้สอนให้ข้อเสนอแนะ เพื่อ
ผู้เรียนปรับแก้และส่งงำนฉบับ
สมบูรณ์ในสัปดำห์ที่ 8
สื่อการเรียนการสอน :
เอกสำรประกอบกำรเรียน และ/
หรือ วีดิทัศน์ และใบงำนในแต่ละ
หน่วย ในระบบกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนออนไลน์ (WBSC-LMS)
Application :
Microsoft team, Zoom, line
group, Facebook

ผู้สอน

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

หัวข้อเรื่อง

จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี ทดลอง

สัปดาห์ที่ 8
วันพฤหัสบดีที่
23 ก.ค. 2563

-

-

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อการสอน
หลังจำกเสร็จสิ้นกำรเรียนกำรสอน
งำนทีต่ ้องส่ง ได้แก่
1. Project แผนธุรกิจด้ำน
สุขภำพ (งำนกลุ่ม) ฉบับสมบูรณ์
ประกอบด้วย file Business
Model Canvas, ใบงำนที่ 1-3
และกำรนำเสนอ (ร้อยละ 50)
2. ประเมินตนเองและกำรทำงำน
กลุ่ม (ร้อยละ 5)
3. file VDO กำรสะท้อนคิด
(รำยบุคคล) (ร้อยละ 10)
กำหนดส่งงำนในระบบ WBSCLMS
- ภำยในวันพฤหัสบดีที่
23 กรกฎำคม 2563
เวลำ 08.00-16.00 น.

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

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ลาดับที่
1

2
3
4

ผลการเรียนรู้
4.1.3, 4.1.4
4.2.1
4.3.2
4.4.1
4.5.1, 4.5.2

วิธีการประเมิน
Project Base Learning : ประกอบธุรกิจด้ำน
สุขภำพเกี่ยวกับเด็ก หรือ ผู้สูงอำยุ ประกอบด้วย
1. ใบงำนกำรทำแผนธุรกิจที่ 1-3
2. กำรนำเสนอแผนธุรกิจ
-Business Model Canvas
-ธุรกิจด้ำนสุขภำพเกี่ยวกับเด็ก หรือ ผู้สูงอำยุ
กิจกรรมในแต่ละหน่วยกำรเรียน
กิจกรรมที่ 1-10
กำรสะท้อนคิด (Reflective thinking)
-นำเสนอกำรสะท้อนคิด รำยบุคคล
กำรประเมินตนเอง และกำรทำงำนกลุ่ม

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

สัปดาห์ที่

สัดส่วนการ
ประเมินผล
ร้อยละ 50
: ร้อยละ 20
: ร้อยละ 30

3,4,6
7
1-6

ร้อยละ 35

8

ร้อยละ 10

8

ร้อยละ 5
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เกณฑ์การประเมินผลการเรียนการสอน
ประเมินผลโดยใช้แบบอิงเกณฑ์และ/หรืออิงกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์ให้ค่ำระดับคะแนนดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมายของผลการเรียน
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมำก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fair Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมำก (Very Poor)
ตก (Fail)

ค่าระดับคะแนน
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.00

ค่าร้อยละ
85 – 100
79 – 84
73 – 78
67 – 72
61 – 66
55 – 60
50 – 54
00 – 49

3. แนวทางการช่วยเหลือผู้ที่เรียนอ่อน
ด้วยบริบทของกำรเรียนแบบออนไลน์ เป็นกำรสื่อสำรผ่ำนคอมพิวเตอร์ระหว่ำงผู้เรียนและผู้สอน แนว
ทำงกำรช่วยเหลือผู้เรียนให้พัฒนำกำรเรียนรู้ ดังนี้
3.1 มีช่องทำงในกำรให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่เรียนอ่อน ได้แก่ ไลน์ จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์
3.2 แนะนำแหล่งกำรเรียนรู้ในแต่ละหน่วยกำรเรียน ได้แก่ เวบไซต์ เอกสำร-ตำรำ
3.3 ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของผู้เรียน เพื่อให้กำรสนับสนุนที่เหมำะสม รวมถึงแจ้งคะแนนหรือผล
กำรประเมินให้ทรำบ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนทรำบและกำกับตนเองในกำรเรียน
3.4 ให้ผลป้อนกลับ (Feedback) ที่ชัดเจนทันที

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
เอกสารและตาราหลัก
กลุ่มวิชำกำรภำษีอำกร. (2557). ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร. กรุงเทพ : เรือนแก้วกำรพิมพ์.
ชัยสิทธิ์ ตรำชูธรรม. (2556). คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายภาษีอากร. พิมพ์ครั้งที่ 9 แก้ไขเพิ่มเติม. กรุงเทพ :
สำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบัณฑิตยสภำ.
ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง. (2556). ความรู้ทั่วไปกฎหมายภาษีตามประมวลรัษฎากร. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์
วิญญูชน.
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นวพร ประสมทอง. (2555). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ. นครสวรรค์ : มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์.
ศุภวรรณ อภิชำติไตรสรณ์. (2559). การตลาดสาหรับธุรกิจบริการ. กรุงเทพ : ศูนย์บริกำรสื่อและสิ่งพิมพ์
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สุภำภรณ์ สมไพบูลย์. (2557). เอกสารประกอบการสอน การเป็นผู้ประกอบการ. กรุงเทพ : โครงกำรสวน
ดุสิต กรำฟฟิคไซท์.
Lovelock. (2012). Service Marketing. (3rded.). Upper Saddle River, New Jersey : Prentice Hall.
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the firm. (3rd ed.). New York : McGraw-Hill.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของรายวิชาโดย นักศึกษา
1.1 กำรประเมินกำรจัดกำรเรียน กำรสอนของอำจำรย์เป็นรำยบุคคลในระบบออนไลน์
1.2 กำรประเมินกำรเรียน กำรสอนรำยวิชำโดยแบบประเมินของคณะพยำบำลศำสตร์
1.3 กำรสัมมนำปัญหำกำรเรียน กำรสอนเมื่อสิ้นสุดปีกำรศึกษำ ระหว่ำงอำจำรย์และนักศึกษำ
1.4 กำรสะท้อนคิดของนักศึกษำ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ควำมรู้ และควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนักศึกษำในกำรเป็นผู้ประกอบกำร
2.2 กำรทวนสอบผลลัพธ์กำรเรียนรู้
2.3 กำรสัมมนำปัญหำกำรจัดกำรเรียน กำรสอนระหว่ำงนักศึกษำ และอำจำรย์
3. การปรับปรุงการสอน
นำผลจำกกำรประเมินประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนโดยนักศึกษำ และกลยุทธ์กำรประเมินกำรสอน
มำพิจำรณำร่วมกันในคณะผู้สอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 พิจำรณำทบทวนคะแนนรำยงำน กำรนำเสนองำน กำรทำงำนเป็นทีม ผลกำรสอบกลำงภำค
และปลำยภำค ผลกำรวิเครำะห์ข้อสอบ และผลกำรเรียนโดยอำจำรย์ผู้รับผิดชอบวิชำและ/อำจำรย์ผู้สอน
และหัวหน้ำสำขำ
4.2 คณะกรรมกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ ประเมินผลลัพธ์กำรเรียนรู้ตำมที่
ก ำหนดใน curriculum mapping ทวนสอบกำรวั ด ประเมิ น ผล และพิ จ ำรณำกำรให้ เ กรด ตำมแนว
ปฏิบัติกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต (ปรับปรุง
เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2561)
4.3 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบวิชำและ/อำจำรย์ผู้สอนเสนอผลกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสั มฤทธิ์ฯต่ อ
ประธำนหลักสูตรเพื่อพิจำรณำอนุมัติผลกำรเรียน และเสนอแบบบันทึกผลกำรเรียน (มสด 6) ให้คณบดีลงนำม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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5.1 ก่อนดำเนินกำรเรียนกำรสอน ผู้รับผิดชอบรำยวิชำและคณะผู้สอน ร่วมกันออกแบบกำรเรียน
กำรสอนและประเมินกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอนโดยใช้แบบฟอร์ม (Course design checklist- Doc. No.
03) เสนอคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรพิจำรณำก่อนดำเนินกำรเรียนกำรสอน
5.2 ขณะดำเนินกำรเรียนกำรสอน ประชุมทบทวนแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกันเมื่อพบปัญหำ
หรือเมื่อได้รับข้อมูลป้อนกลับในเชิงลบจำกนักศึกษำ หรือผู้เกี่ยวข้อง
5.3 ผู้รับผิดชอบวิชำจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ (มคอ.5) เมื่อสิ้นสุดกำรเรียนกำร
สอน จำกข้อมูลที่ได้ในข้อ 1, 2 และประเมินตนเองโดยใช้แบบฟอร์มประเมินผลรำยวิชำ (Course Evaluation
Checklist-Doc. No. 12)
5.4 นำผลมำออกแบบรำยละเอียดของรำยวิชำ (มคอ.3) สำหรับปีกำรศึกษำต่อไป
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