
เงื่อนไขการอบรม
โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนที่มีสมรรถนะ

เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศกึษาไทย 
ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

หลักสูตร: การออกแบบธุรกิจสุขภาพส าหรับการจัดการท่องเที่ยว 
(Wellness business designed for tourism)

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพริน เวชธัญญะกุล
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



เงื่อนไขการอบรม
หลักสูตร: การออกแบบธุรกิจสุขภาพส าหรับการจัดการท่องเที่ยว (Wellness business designed for tourism)

1. ผูเ้ข้าอบรมต้องเข้าเรียนออนไลน์ผ่านช่องทาง onlinecourse.dusit.ac.th เท่านั้น 
และต้อง Log Out ออกจากระบบทุกครั้ง มิฉะนั้นระบบอาจจะไม่บันทึกเวลารับชม

2. ผู้เข้าอบรมต้องมีผลการ Log in เข้าอบรมทุกหัวข้อการอบรมไม่น้อยกว่า 80% 
และต้องอบรมภาคปฎิบัติทั้งรูปแบบ online หรือ รูปแบบ onsite จึงจะผ่านการอบรม 
และได้รับวุฒิบัตรการอบรม (e-certificate) 

3. เอกสารประกอบการอบรม สื่อประกอบการอบรม ตลอดจนเอกสาร และสื่ออื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับการอบรม 
เป็น ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เท่านั้น ห้ามน าไปเผยแพร่ทุกกรณี

4. ผู้เข้าอบรมสามารถเริ่มอบรมได้ ตั้งแตว่ันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – วันที่ 31 สิงหาคม 2565
5. คอร์สอบรมสิ้นสุดในวันที่ 31 สิงหาคม 2565



การใช้งานระบบ SDU Online Course ส าหรับการอบรม
หลักสูตร: การออกแบบธุรกิจสุขภาพส าหรับการจัดการท่องเที่ยว (Wellness business designed for tourism)



Step 1
ผู้เข้าอบรมสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานออนไลน์ผ่านช่องทาง 

onlinecourse.dusit.ac.th
เข้าถึงได้จาก Web browser: Google Chrome, Firefox, Microsoft 

Edge และ Safari ผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีได้ทุกชนิด



Step 2
ผู้เข้าอบรมใส่ Username และ Password

ทีม่หาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดเตรียมให้
Username: ชื่อภาษาอังกฤษ_นามสกุลภาษาอังกฤษ 3 ตัวแรก

เช่น Ekkachai_wec
Password: sdu



Step 2
ผู้เข้าอบรมใส่ Username และ Password ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดเตรียมให้ ดังตัวอย่าง



Step 3
ผู้เข้าอบรมโปรดศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดของหลักสูตรที่เปิดสอน

เพื่อเป็นการรับทราบก่อนเรียนผ่านระบบ



Step 4
การเข้าอบรมผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ SDU Online Course

ผู้เข้าอบรมจะสามารถตรวจสอบ Username ดังตัวอย่าง 



Step 4
การเข้าอบรมผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ SDU Online Course

ให้ผู้เข้าอบรม  Click เข้าไปอบรมตามหัวข้อ ดังแสดงในเอกสารแนะน าหน้าที่ 8 



Step 4
ตัวอย่าง การเรียนการสอนออนไลน์ SDU Online Course

ให้ผู้เข้าอบรม  Click เข้าไปอบรมตามหัวข้อ



ข้อก าหนด
การเรียนออนไลน์ 

SDU Online Course
ผู้เข้าอบรม  Click 
เข้าไปอบรมตาม

หัวข้อ และต้องเรียน
จนครบเวลา เมื่อครบ
แล้วจะต้อง Log out 
ออกจากระบบทุกครั้ง 
ระบบจะท าการบันทึก
เวลาการเข้าอบรม 



ระบบจะท าการบันทึก
เวลาการเข้าอบรม
ภายหลังการ

Log out 



Step 5
หัวข้อการอบรม SDU online course

หัวข้อการอบรม วิทยากร ตารางการลงระบบ

การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อสร้างสรรค์

นวัตกรรมส าหรับการออกแบบการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ผศ.ดร.ภูชิตต์ ภูรปิาณิก วันที่ 1 – 6 พฤษภาคม 2565

ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจสุขภาพ  อาจารย์ชนภา นโิครธานนท์ วันที่ 7 – 12 พฤษภาคม 2565

แนวคิดและหลักการการออกแบบธุรกิจ

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ผศ.ดร.เพ็ญพักร์ศิณา วิเชียรวรรณ วันที่ 13 - 18 พฤษภาคม 2565

การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพ ผศ.ดร.เพ็ญพักร์ศิณา วิเชียรวรรณและคณะ วันที่ 19 - 24 พฤษภาคม 2565

การจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.ไพริน เวชธัญญะกุล วันที่ 25 - 30 พฤษภาคม 2565



Step 5
หัวข้อการอบรม SDU online course

หัวข้อการอบรม วิทยากร ตารางการลงระบบ

การออกแบบรายการน าเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ 

(package tour) เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจและความสุข

ผศ.ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ วันที่ 1 - 6 มิถุนายน 2565

การออกแบบรายการอาหาร/เครื่องดื่มส าหรับ

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความรู้เรื่อง

สมุนไพรท้องถิ่น

อาจารย์พงษ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ วันที่ 7 - 12 มิถุนายน 2565

มาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัย ผศ.วริษฐา แก่นศาลสันติ วันที่ 13 - 18 มิถุนายน 2565



Step 6
ผู้เข้าอบรมจะต้องท าการลงชื่อออกจากระบบ (Logout) หลังจากเลิกเรียนทุกครั้ง




