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รายละเอียดของรายวิชา กภ 630 ธุรกิจและการตลาดทางกายภาพบำบัด 

สาขากายภาพบำบัด 
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ภาคเรียนท่ี 2 ประจำปการศึกษา 2565 

 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

กภ 630 ธุรกิจและการตลาดทางกายภาพบำบัด 

PTX630  Business and Marketing for Physical Therapy 

2. จำนวนหนวยกิต 

3 (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด 

หมวดวิชาเลือก   

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

ผศ.ดร.นิธินันท ชัยคีร ี nithinun@g.swu.ac.th                อาจารยผูประสานงานรายวิชา 

 สังกัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

 

 

 

รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข rumpa@g.swu.ac.th อาจารยผูสอน 

 สังกัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ kanda@g.swu.ac.th              อาจารยผูสอน 

 สังกัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
อาจารย กภ.ชัยรัตน แซโคว  นักกายภาพบำบัดอิสระ            อาจารยพิเศษ            

Professor Karl DeRosa 

 

สังกัด University of 

Montana ประเทศ

สหรัฐอเมริกา  อาจารยพิเศษ 

  

 

mailto:nithinun@g.swu.ac.th
mailto:rumpa@g.swu.ac.th
mailto:kanda@g.swu.ac.th


มคอ. 3 

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 2 

 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน  

ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 1-2 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) –ไมมี- 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) –ไมมี- 

8. สถานท่ีเรียน 

ระบบ SWU Moodle, Rehab Essentials Moodle และ Zoom Meeting 

9. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

1. วัตถุประสงคของรายวิชา 

1. อธิบายหลักการในการวิเคราะหทางธุรกิจ โดยใชเครื่องมือท่ีหลากหลาย เชน Profit/Loss 

statements, Balance Sheet และ Value proposition ได (2.2, 4.3) 

2. สืบคนแหลงขอมูลทางธุรกิจท่ีเชื่อถือได และสามารถนำขอมูลมาประกอบการออกแบบธุรกิจได 

(3.2, 5.5) 

3. ออกแบบธุร กิจและจัดทำ Value proposition สำหรับ ธุร กิจ ท่ี เก่ียวของกับวิชาชีพ

กายภาพบำบัดได (1.2, 2.2, 3.2) 

4. บอกวัตถุประสงคของการกำหนดคานิยมของธุรกิจ (core value) และสามารถระบุแผนในการ

กำกับใหธุรกิจเปนไปตามคานิยม (1.2, 2.2, 3.2) 

5. ประยุกตใช Porter 5 force model ในการจัดทำแผนกลยุทธของธุรกิจ และระบุตัวชี้วัด

ความสำเร็จทางธุรกิจท่ีเหมาะสมกับแผนได (1.2, 2.2, 3.2, 4.1) 

6. อธิบายความแตกตางระหวางการโฆษณาและการตลาด และสามารถเลือกใชวิธีการได

เหมาะสมตามสถานการณ (2.2, 3.2, 4.3) 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปญหา อุปสรรคท่ีพบ/ ขอเสนอแนะ

จากการประเมินการเรียนการสอน 

ส่ิงท่ีปรับปรุง ส่ิงท่ีขอการสนับสนุนจาก

คณะ 

นิสิตเสนอใหจัดการนำเสนอแผนธุรกิจ

ดวยวาจา เพ่ิมจากเดิมท่ีนำเสนอดวย

เอกสารใน SWU Moodle (จาก มคอ 

5 เทอม 2/64) 

จัดการนำเสนอแผนธุรกิจดวย

วาจา ผานระบบ zoom 

meeting 

- 
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หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

 

1. คำอธิบายรายวิชา 

 พ้ืนฐานและการประยุกต หลักเศรษฐศาสตร การตลาด  การบริหารธุรกิจ ความคุมคาและความสำเร็จ

ทางดานธุรกิจการบริการดานกายภาพบำบัด 

2. จำนวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม สัมมนา ศึกษาดวยตนเอง 

25 ชม./ภาคการศึกษา 
ตามความตองการของ

นิสิตเฉพาะราย 

สัมมนา 20 ชม./ภาค

การศึกษา 
 6 ชม./ภาคการศึกษา 

 

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง  

 
 

4. จำนวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาประกาศเวลาในการใหคำปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทำความเขาใจวิชา โดยจัด

เวลาใหคำปรึกษาตามความตองการของนิสิตเฉพาะราย 

 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

 1.1 ชี้ใหเห็นขอท่ีควรปรับปรุงและพัฒนาทางจริยธรรมดวยดุลยพินิจทางคุณธรรม 

1.2 สามารถประมวลปญหา และจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซับซอนรวมท้ังปญหาเชิง

วิชาการหรือวิชาชีพ  

1.3 สนับสนุนและสงเสริมใหผูอ่ืนประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมอยางจริงจัง 

วิธีการสอน 

การสอดแทรกเนื้อหาทางดานคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจริยธรรมการวิจัย และกระตุนให

ผูเรียนนำไปใชในการวางแผนธุรกิจทางกายภาพบำบัด 
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วิธีการประเมินผล 

ประเมินผลจากการอภิปรายแผนงานทางธุรกิจ 

2. ความรู 

ความรูท่ีตองไดรับ 

2.1 สรางองคความรูหรือนวัตกรรมอันกอใหเกิดคุณประโยชนท่ีสำคัญในการปฏิบัติทางวิชาชีพ หรือตอ

สังคม 

2.2 มีความรูความเขาใจอยางลึกซ้ึงและกวางขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติท่ีเปล่ียนแปลงในวิชาชีพท้ัง

ในระดับชาติและนานาชาติ และใหคำแนะนำแกผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม 

2.3 มีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย และการบริหารจัดการการวิจัย

อยางมีประสิทธิภาพ 

วิธีการสอน 

จัดการเรียนการสอนโดยผูสอนท่ีมีความรูอยางลึกซ้ึงและกวางขวางในระดับนานาชาติ ผานรูปแบบ

การจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายท้ังการบรรยาย การเรียนรูโดยการสัมมนา และการอภิปราย  

วิธีการประเมินผล 

ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี และการแสดงความคิดเห็น 

3. ทักษะทางปญญา 

ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

3.1 สามารถพัฒนากรอบแนวคิด ออกแบบ แกไข และจัดการปญหาดวยการวิจัยข้ันสูงเพ่ือสรางองค

ความรูใหม 

3.2 สามารถบูรณาการแนวคิดตางๆ ท้ังจากในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหเกิด

การปรับปรุงแนวคิดหรือแนวปฏิบัติในวิชาชีพอยางมีนัยสำคัญ 

3.3 สามารถปรับปรุง หรือสรางแนวปฏิบัติในวิชาชีพใหสอดคลองกับสถานการณและบริบททาง

สุขภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

วิธีการสอน 

1.  การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับผูเชี่ยวชาญ  

2.  สงเสริมการแลกเปลี่ยนความรูเชิงวิชาการอยางสรางสรรค 

3.  มุงเนนการใชทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห อยางเปนระบบ และมีหลักฐานเชิงประจักษ  

วิธีการประเมินผล 

ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะหและแกไขปญหาผานการนำเสนอผลงาน     
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

4.1 แสดงความเห็นและมีความเปนผูนำท่ีดีทางวิชาการและวิชาชีพ 

4.2 สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค 

4.3 รวมรับผิดชอบ บริหารจัดการเวลาในการดำเนินงานของตนเองและกลุม ใหสัมฤทธิ์ผลอยางมี

ประสิทธิภาพ 

วิธีการสอน 

จัดประสบการณเรียนรูท่ีมีการมอบหมายงานรายเดี่ยวและรายกลุมเพ่ือใหเสนอแนวทาง การวางแผน 

วิเคราะห และแกปญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

วิธีการประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายรวมกัน 

2.  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะรวมการสัมมนา 

3.  ประเมินจากรายงานรายบุคคลของงานท่ีไดรับมอบหมาย 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 

5.1 คนควาในประเด็นปญหาท่ีสำคัญและซับซอน สรุปปญหาและเสนอวิธีแกไขไดตรงประเด็นโดยใช

วิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติ 

5.2 สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถประเมินความสำเร็จของการสื่อสารตอกลุมบุคคลตางๆ 

5.3 นำเสนอผลงานวิชาการท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการหรือไมเปนทางการไดอยางมีประสิทธิภาพดวย

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตอกลุมบุคคลตางๆ 

5.4 นำเสนอผลงานวิชาการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการในระดับนานาชาติ 

5.5 มีทักษะ และความสามารถในการใช และประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

วิธีการสอน 

มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเองโดยใชสื่อสารสนเทศ 

วิธีการประเมินผล 

ประเมินจากขอมูลและรูปแบบในการนำเสนอผลงานของนิสิต  
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

เวลาเรียน วันพุธ เวลา 13.30-16.30 น. 

ครั้
งที่

 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัติ

 

สัม
มน

า 
สอ

บ

บร
รย

าย
 

สอ
บป

ฏิบั
ติ 

หัวขอ 
อาจารย

พิเศษ 

อาจารย 

ผูสอน 

1 1         Introduction to Business in Physical 

Therapy 

Prof. 

DeRosa 

รศ.รัมภา 

      2     Active learning: Assignment 1 - push 

technology 

  ผศ.ดร.

นิธินันท 

2 3         Foundational definitions (Profit/Loss, 

Revenue, supply demand) 

Prof. 

DeRosa 

ผศ.

นิธินันท 

3 2         Value Propositions Prof. 

DeRosa 

รศ.รัมภา 

4 3         Professional, Business and Core 

values 

Prof. 

DeRosa 

ผศ.

นิธินันท 

5 3         Autonomy and Practice Prof. 

DeRosa 

รศ.รัมภา 

      4     Active learning: Assignment 2 - core 

values  

  ผศ.ดร.

นิธินันท 

6 2         Future trends of physical Therapy 

business in Thailand  

  ผศ.กานดา 

      1     Active learning PT bussiness in 

Thailand 

    

7 2   1     Examples of physical therapy 

business in Thailand 

(สอนผานระบบ Zoom meeting) 

อ.กภ.ชัย

รัตน 

แซโคว 

ผศ.ดร.

นิธินันท 

8 3         Equity/ Porter 5 force model Prof. 

DeRosa 

รศ.รัมภา 

9 1         Legal issues in business Prof. 

DeRosa 

รศ.รัมภา 

10 2         Strategic planning 1 Prof. 

DeRosa 

รศ.รัมภา 

      4     Active learning: Assignment 3 - 

business model for wellness 

  รศ.รัมภา 

13 1         Marketing Prof. 

DeRosa 

ผศ.

นิธินันท 

14 1         Evaluating practice and environment 

(key indicators) 

Prof. 

DeRosa 

รศ.รัมภา 
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ครั้
งที่

 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัติ

 

สัม
มน

า 
สอ

บ

บร
รย

าย
 

สอ
บป

ฏิบั
ติ 

หัวขอ 
อาจารย

พิเศษ 

อาจารย 

ผูสอน 

      4     Active learning: Assignment 4 - 

strategic plan/KPI 

  รศ.รัมภา 

15 1         Summary-business and marketing for 

PT 

Prof. 

DeRosa 

รศ.รัมภา 

      2     Active learning: Assignment 5 - 

marketing strategy 

  นิธินันท 

      1     Active learning: รวมช้ินงานและสรุปแผน

ธุรกิจ 

    

12     1     Seminar    รศ.รัมภา 

  25 0 20 0 0 45     

 

 

หมายเหตุ  

• สื่อการสอน ไดแก ระบบการเรียนรู moodle เอกสารประกอบการสอน คอมพิวเตอร  

• คณาจารยใหการแนะนำ (formative feedback) เพ่ือการพัฒนาแกนิสิตเปนระยะๆ อยางสม่ำเสมอ

ผานการสัมมนาหรือการใหคำปรึกษารายบุคคล 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

 

กิจกรร

มท่ี 
ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ีประเมิน 

สัดสวนของ

การประเมิน 

1 
คุณธรรมจรยิธรรม 

1.2 

การสัมมนา รายงานท่ี

มอบหมาย 

สัปดาหท่ี 7 และ

สัปดาหท่ี 15 

5 % 

1, 2 
ความรู 

2.2  

การสัมมนา การมีสวนรวม 

การสอบบรรยาย 
สัปดาหท่ี 7 และ

สัปดาหท่ี 15 

30% 

1, 2 
ทักษะทางปญญา 

3.2  

การสมัมนา การมีสวนรวม 

การสอบบรรยาย 
ตลอดภาค 

การศึกษา 
50% 

2 

ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1, 4.3 

 

การสงงานตามท่ีมอบหมาย 

การเขาเรียนตรงเวลา 

ตลอดภาค 

การศึกษา 
10 % 

1, 2 
ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

 

รายงานท่ีมอบหมาย 
2 5% 
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ใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.5  

 

• รายละเอียดการประเมิน  

 กิจกรรมท่ี 1. งานท่ีมอบหมาย              85% 

1) Push technology   5%.    

2) Core values    10%    

3) Business model for wellness 30%  

4) Strategic plan/KPI   20%  

5) Marketing strategy   20% 

กิจกรรมท่ี 2. มีสวนรวมในการฟงบรรยายพิเศษและสัมมนา รวม 3 ครั้ง (Live)         10%  

 กิจกรรมท่ี 3 ความรับผิดชอบและตรงตอเวลา                5% 

          รวม     100% 

  

  

• เกณฑการพิจารณาตัดเกรด : อิงเกณฑ 

ระดับคะแนนเปนแบบอิงเกณฑ ดังนี้ 

ระดับคะแนน ระดับเกรด 

80.0-100 A 

75.0-79.9 B+ 

70.0-74.9 B 

65.0-69.9 C+ 

55.0-64.9 C 

50.0-54.9 D+ 

45.0-49.9 D 

< 45 E 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตำราและเอกสารหลัก 

• The Innovator’s Prescription. Christensen C, Grossman J, Hwang J. The Innovator’s 

Prescription: A Disruptive Solution for Health Care. McGraw-Hill, 2008.  

• 60 Minute Strategic Plan. Johnson J, Smith A. 60 Minute Strategic Plan. 2006.  

2.วารสารประกอบการเรียนการสอน 

• Harvard Business Review 

• The economist 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

-  สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน ระหวางการทำสัมมนาและอภิปราย  

-  สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย  

-  การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

-  การสังเกตการสอนของผูสอน โดยทีมผูรวมสอน หรือ ผูทรงคุณวุฒิ  

-  ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานท่ีมอบหมายสามารถตอบเปาประสงคท่ีตั้งไว 

3. การปรับปรุงการสอน  

-  เปดใหมครั้งแรก 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

-  การทวนสอบโดยคณาจารยผูรวมสอนและนิสิต  

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

-  นำขอคิดเห็นของนิสิตมาประมวล เพ่ือจัดกลุมเนื้อหาความรูท่ีตองปรับปรุง วิธีการสัมมนา 

การคนควาดวยตนเอง และรูปแบบของจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการประมวลจะ

นำไปปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุนตอไป  

-  นำผลการประเมินการสอนของตนเอง มาจัดเทียบเคียงกับขอคิดเห็นของนิสิต เพ่ือ 

     พัฒนาเนื้อหาสาระใหทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลใหตรงกับผล

การเรียนรูท่ีคาดหวัง 

-    ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรอืตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 
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