รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจ การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 1/2560

รหัสวิชา3644203
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การสร้างตราผลิตภัณฑ์
(ภาษาอังกฤษ) Branding

อาจารย์ผู้สอน
(1) ดร. นกุล ฤกษ์จริจุมพล
(2) อ. สมธีราภ์ พรมศิริ

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

คานา
รายละเอี ย ดรายวิ ช า การสร้ างตราผลิ ต ภั ณ ฑ์ รหั ส วิช า 3644203 เป็ น การจั ด ท ารายละเอี ย ด
ประกอบรายวิชาการสร้างตราผลิตภัณฑ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ในหมวดวิชา
เฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับ ความหมายและ
ความสาคัญของตราผลิตภัณฑ์และการสร้างตราผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยที่มีผลต่อ
การสร้ างตราผลิ ต ภั ณ ฑ์ การตั้ งชื่ อ ตราผลิ ต ภั ณ ฑ์ การออกแบบตราผลิ ต ภั ณ ฑ์ การวิเคราะห์ ก ารรับ รู้
ภาพลักษณ์ ความซื่อสัตย์ และคุณค่าของตราผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์และยุทธวิธีในการนาเสนอ การจัดการ และ
การปรับปรุงตราผลิตภัณฑ์
รายละเอียดรายวิชานี้ เป็นส่ วนสาคัญต่อ นักศึกษา ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎีและ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ นักศึกษาได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษาจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วย
ตนเองเพิ่ มเติม นอกเหนื อจากการเรียนภายในห้ อง นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ ได้จากรายวิช านี้ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
ผู้จัดทา
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

4
5
6
7
11
23
23
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3644203 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การสร้างตราผลิตภัณฑ์
(ภาษาอังกฤษ) Branding
2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ดร.นกุล ฤกษ์จริจุมพล
อาจารย์ผู้สอน
(1) ดร.นกุล ฤกษ์จริจุมพล
ตอนเรียน A1
(2) อ.สมธีราภ์ พรมศิริ
ตอนเรียน B1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2560 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทา
15 มิถุนายน 2560
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.พุทธพิสัย (ความรู้ที่ได้จากการเรียน)
1.1เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจความหมายและความสาคัญของตราผลิตภัณฑ์และการ
สร้างตราผลิตภัณฑ์
1.2เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่มี ผลต่อ
การสร้างตราผลิตภัณฑ์
1.3 เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจถึงการตั้งชื่อตราผลิตภัณฑ์ การออกแบบตราผลิตภัณฑ์
การวิเคราะห์การรับรู้ ภาพลักษณ์ ความซื่อสัตย์ และคุณค่าของตราผลิตภัณฑ์
1.4เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจถึงกลยุทธ์และยุทธวิธีในการนาเสนอ การจัดการ และการ
ปรับปรุงตราผลิตภัณฑ์
2.ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรียน)
2.1 นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้รับมาทาการวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อ
การสร้างตราผลิตภัณฑ์ของธุรกิจในแต่ละกลุ่มได้
2.2 นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาข้อมูลจาก website ที่เกี่ยวข้องได้
2.3 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ทางกลยุทธ์และยุทธวิธีในการนาเสนอ การจัดการ และการปรับปรุง
ตราผลิตภัณฑ์
3. จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน)
3.1 นักศึกษาจะต้องทาการวิเคราะห์ภายใต้สภาวการณ์ที่เป็นจริงแหล่งข้อมูลจริงและน่าเชื่อถือ
นั กศึกษาจะต้องน างบของบริษัทที่ เปิ ดดาเนินการจริงมาทาการวิเคราะห์ โดยปราศจากอคติ และความ
ลาเอียง
3.2 นักศึกษาจะต้องทาการวิเคราะห์ข้อมูล และหาแหล่งข้อมูลด้วยตนเองไม่มีการคัดลอกจากผู้อื่น
3.3 นักศึกษามีส่วนร่วมในการทางานและปฏิบัติตามข้อตกลงในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความหมายและความสาคัญของตราผลิตภัณฑ์และการสร้างตราผลิตภัณฑ์
2. เพื่อให้ นั กศึกษาเข้าใจในการวิเคราะห์ พ ฤติกรรมผู้ บ ริโภคและปั จจัยที่มี ผ ลต่อการสร้างตรา
ผลิตภัณฑ์
3. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงการตั้งชื่อตราผลิตภัณฑ์ การออกแบบตราผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์การ
รับรู้ ภาพลักษณ์ ความซื่อสัตย์ และคุณค่าของตราผลิตภัณฑ์
4.เพื่อให้นักศึกษาความเข้าใจถึงกลยุทธ์และยุทธวิธีในการนาเสนอ การจัดการ และการปรั บปรุง
ตราผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสาเร็จตามสถานการณ์
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสาคัญของตราผลิตภัณฑ์และการสร้างตราผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภค ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างตราผลิตภัณฑ์ การตั้งชื่อตราผลิตภัณฑ์ การออกแบบตราผลิตภัณฑ์ การ
วิเคราะห์ การรั บ รู้ ภาพลั กษณ์ ความซื่อสั ต ย์ และคุ ณ ค่าของตราผลิ ต ภัณ ฑ์ กลยุท ธ์และยุท ธวิธีในการ
นาเสนอ การจัดการ และการปรับปรุงตราผลิตภัณฑ์
Definitions and importance of brands and branding. Consumer behavior analysis
Factor influencing branding. Product positioning. Brand personality, identity creation, brand
name selection, brand design. Analysis of brand awareness, image, loyalty, and equity.
Strategies and tactic in brand presentation, management, and improvement.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
สอนเสริมเพื่อทดแทน
คาบเรียนที่ไม่สามารถ
ทาการสอนได้ หรือ
ตามทีน่ ักศึกษาร้องขอ
เพื่อทบทวนความรู้ความ
เข้าใจให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ให้คาปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และกาหนดไว้
- อาจารย์ ป ระจ ารายวิช า จั ด เวลาให้ คาปรึกษาเป็ น รายบุ ค คลหรือรายกลุ่ มตามความต้ อ งการของ
นักศึกษา โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล้อม
 1.1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสร้างภูมิคุ้มกัน
 1.1.3 มีจิตสานึกและมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว
 1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสาคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 กาหนดวัฒนธรรมองค์กรให้กับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และข้อบังคับ
1.2.2 ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน การแต่งกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
1.2.3 มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน โดยเน้นการส่งงานให้ตรงเวลา
1.2.4 ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการทางาน มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่คัดลอกงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของตน
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย
1.3.2 ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล
1.4.4 ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน ที่ได้รับมอบหมาย มีความซื่อสัตย์ ไม่
ทุจริต ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการตลาด
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคั ญของศาสตร์ด้านการตลาด การเงิน การผลิตและการ
ดาเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์กร
2.1.3 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญเกี่ยวกับการตลาดและการจัดการการตลาด ในด้าน
การวางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดาเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน
2.1.4 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการตลาด รวมทั้งมีความเข้าใจ
ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 สอนแบบเน้ น นั กศึกษาเป็นส าคัญ มุ่งเน้นให้ นักศึก ษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหารายวิชาการสร้างตราผลิตภัณฑ์
2.2.2 บรรยายจากสื่อ Power Point พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2.3.3 สอนแบบการอภิปรายกลุ่ม สนทนาโต้ตอบ การแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อวัดความเข้าใจและ
เสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ
2.2.4 กาหนดให้นักศึกษาทารายงานกลุ่ม โดยการสืบค้นข้ อมูลจากแหล่งต่างๆพร้อมการนาเสนอ
งานหน้าชั้นเรียน
2.2.5 มอบหมายงานต่างๆ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
2.2.6 มอบหมายให้ นั กศึกษารายงานความเคลื่อนไหวทางการตลาดจากข่าวสารทางการตลาด
ประจาสัปดาห์
2.3 วิธีการประเมินผล
.
2.3.1 ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย
2.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
2.3.3 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ทาการศึกษาค้นคว้า พร้อมการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
2.3.4 ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สามารถสืบค้น จาแนกและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
3.1.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่
ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ๆ
3.1.3 สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผล
จากทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยการนาความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 สอนแบบเน้ น นั กศึกษาเป็นส าคัญ มุ่งเน้นให้ นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหารายวิชาการสร้างตราผลิตภัณฑ์
3.2.2 สอนแบบการอภิป รายกลุ่ม สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อวัดความเข้าใจและ
เสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ
3.2.3 กาหนดให้นักศึกษาฝึกการสืบค้นข้อมูลและจัดทารายงานเกี่ยวกับการสร้าตราผลิตภัณฑ์จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ตามสถานการณ์การณ์ทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลง
3.2.4 มอบหมายงานต่างๆ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย
3.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
3.3.3 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ทาการศึกษาค้นคว้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมการ
นาเสนอหน้าชั้นเรียน
3.3.4 ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษย์ สัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น และปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
4.1.2 มีความกระตือรือร้น สามารถทางานเป็นกลุ่ม และสามารถแสดงภาวะผู้นา ผู้ตามได้อย่าง
เหมาะสม มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
4.1.3 มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ของทีมงาน
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การเรียนแบบมีส่วนร่วมกระตุ้นให้เกิดการอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น
4.2.2 มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน (กลุ่ม) โดยเน้นความรู้ที่ได้ศึกษาในชั้นเรียน
เพือ่ ดูความสามารถในการทางานเป็นทีม กล้าที่จะแสดงภาวะผู้นา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน
พฤติกรรมการทางานเป็นทีม และการส่งงาน
4.3.2 ประเมิน จากการน าเสนอผลงานต่างๆ /รายงาน (กลุ่ ม) และการเป็นผู้ นา ผู้ ตามในการ
อภิปรายซักถาม และความคิดสร้างสรรค์
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุ ก ต์ ใช้ ห ลั ก คณิ ต ศาสตร์ สถิ ติ และการวิเคราะห์ เชิ งปริม าณมาใช้ ในการ
วิเคราะห์ และตัดสินใจทางการตลาด
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจ การเขียนรายงาน และการนาเสนองาน
อย่างถูกต้อง
5.1.4 สามารถนาเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดาเนินงาน
5.2 วิธีการสอน
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
5.2.1 มอบหมายงานให้นักศึกษา ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-learning
และการทารายงาน โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2 กาหนดให้นักศึกษานาเสนอผลงาน /รายงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า โดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงานที่ได้รับมอบหมาย
5.3.2 ประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนาเสนอโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสมและมีความคิดสร้างสรรค์
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1

2

หัวข้อการสอน / Learning
จานวน
Outcome
ชั่วโมง
หัวข้อการสอน
3
1.ความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับตรา
ผลิตภัณฑ์
1.1ความหมายของตราผลิตภัณฑ์
1.2ความสาคัญของตราผลิตภัณฑ์
1.3การสร้างตราผลิตภัณฑ์
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายได้ถึง
ความหมายความสาคัญและการ
สร้างตราผลิตภัณฑ์และสามารถ
วิเคราะห์ตราสินค้าที่มีชื่อเสียง
และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)
1. เอกสารประกอบการ 1.1,
สอนวิชาการสร้างตรา
ผลิตภัณฑ์
2. สื่อการสอน Power
point
3. แนวการสอน
4. Website หลักสูตร
และWebsite ของ
ผู้สอน
5.ใบงาน

1. แนะน าวิ ธี ก ารเรี ย นการสอน และ
อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์ และ
เป้ าหมายของรายวิ ชา เกณฑ์ ก ารวั ด ผล
และประเมินผล แนะนาหนังสือเรียน และ
website เพิ่มเติม
2. การบรรยายโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
3. ให้ นั ก ศึ ก ษ า ฝึ ก วิ เค ร า ะ ห์ แ ล ะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
4. ให้ นั ก ศึ ก ษาท าค าถามทบทวนท้ า ย
บทเรียน

หัวข้อการสอน
3
1.กระบวนการสร้างตราผลิตภัณฑ์
1.1หลั ก การของการสร้ า งตรา

1. การบรรยายโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม 1. เอกสารประกอบการ 1.1,1.3,1.4,2.3,3.3
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ สอนวิชาการสร้างตรา
สาระการเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์

ผู้สอน
(1) (2)

(1) (2)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

3

หัวข้อการสอน / Learning
จานวน
Outcome
ชั่วโมง
ผลิตภัณฑ์
1.2กรณีศึกษากระบวนการสร้าง
ตรา
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายได้ถึง
กระบวนการสร้างตราผลิตภัณฑ์
และสามารถวิเคราะห์กรณีศึกษา
กระบวนการสร้างตราได้
หัวข้อการสอน
3
1.การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภค
1.1ความหมายของพฤติกรรม
ผู้บริโภค
1.2การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภค
1.3เทคนิคการวิเคราะห์
พฤติกรรม
ผู้บริโภค
1.4ปัจจัยที่มีอิทธิพลและส่งผลต่อ
การแสดงพฤติกรรมผู้บริโภค
Learning Outcome

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

1. เอกสารประกอบการ 1.1,1.2,1.4,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3
สอนวิชาการสร้างตรา
ผลิตภัณฑ์
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงาน

(1) (2)

2. ให้ นั ก ศึ ก ษ า ฝึ ก วิ เค ร า ะ ห์ แ ล ะ 2. สื่อการสอน Power
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
point
3. ให้ นั ก ศึ ก ษาท าค าถามทบทวนท้ า ย 3. ใบงาน
บทเรียน
4. เปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาอภิ ป รายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. การบรรยายโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. ให้ นั ก ศึ ก ษ า ฝึ ก วิ เค ร า ะ ห์ แ ล ะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้ นั ก ศึ ก ษาท าค าถามทบทวนท้ า ย
บทเรียน
4. เปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาอภิ ป รายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
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สัปดาห์ที่

4

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายได้ถึงการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลและส่งผลต่อการ
แสดงพฤติกรรมผูบ้ ริโภคและ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลและ
ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม
ผู้บริโภคได้

จานวน
ชั่วโมง

หัวข้อการสอน
3
1.ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างตรา
ผลิตภัณฑ์
1.1การสร้างคุณค่าให้กับตรายี่ห้อ
1.2แนวคิดเบื้องต้นของ Brand
Equity
1.3การสร้างสิ่งที่เกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงกับตรายี่ห้อ
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายได้ถึง
ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างตรา
ผลิตภัณฑ์และสามารถวิเคราะห์
การสร้างสิ่งที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยง

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. การบรรยายโดยให้นักศึกษามีสว่ นร่วม
อภิปรายในประเด็นทีส่ าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์ และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

1. เอกสารประกอบการ 1.1,1.4,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3
สอนวิชาการสร้างตรา
ผลิตภัณฑ์
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงาน

ผู้สอน

(1) (2)
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สัปดาห์ที่

5

6

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
กับตรายี่ห้อและสามารถวิเคราะห์
Brand Equity ของสินค้าแต่ละ
กลุ่มได้

จานวน
ชั่วโมง

หัวข้อการสอน
3
1.ผลิตภัณฑ์
1.1ความหมายของการกาหนด
ตาแหน่งทางการตลาด
1.2การกาหนดตาแหน่งโดยการ
สร้างความแตกต่าง
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายถึง
ผลิตภัณฑ์ในด้านความหมายและ
การสร้างความแตกต่าง นักศึกษา
สามารถวิเคราะห์ถึงตาแหน่งของ
ตราสินค้าว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างไร
หัวข้อการสอน
3
1.การกาหนดบุคลิกภาพ และ
เอกลักษณ์ของตราผลิตภัณฑ์
1.1ความหมายของบุคลิกภาพ

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. การบรรยายโดยให้นักศึกษามีสว่ นร่วม
อภิปรายในประเด็นทีส่ าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์ และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

1. เอกสารประกอบการ 1.4,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3
สอนวิชาการสร้างตรา
ผลิตภัณฑ์
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงาน

(1) (2)

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการสร้าง 1. เอกสารประกอบการ 1.4,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3
ตราผลิตภัณฑ์
สอนวิชาการสร้างตรา
2. สื่อการสอน Power point
ผลิตภัณฑ์
3. กรณีศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพของตรา 2. สื่อการสอน Power

(1) (2)
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หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
ของ
ตราผลิตภัณฑ์
1.2การกาหนดบุคลิกภาพของตรา
ผลิตภัณฑ์
1.3การกาหนดเอกลักษณ์ของตรา
ผลิตภัณฑ์
Learning Outcome
นั ก ศึ ก ษาสามารถอธิ บ ายการ
ก า ห น ด บุ ค ลิ ก ภ า พ แ ล ะ
เอกลักษณ์ของตราผลิตภัณฑ์และ
สามารถวิเคราะห์บุคลิกภาพของ
ตราได้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
เปรี ย บเที ย บถึ ง เอกลั ก ษณ์ แ ละ
บุ ค ลิ ก ภาพของตราสิ น ค้ า ที่ เป็ น
คู่แข่งกันได้

จานวน
ชั่วโมง

หัวข้อการสอน
3
1.การตั้งชื่อ และการออกแบบ
ตราผลิตภัณฑ์
1.1ความสาคัญของการตั้งชื่อตรา
ผลิตภัณฑ์

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผลิตภัณฑ์
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

point
3. ใบงาน

1. การบรรยายโดยให้นักศึกษามีสว่ นร่วม
อภิปรายในประเด็นทีส่ าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์ และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน

1. เอกสารประกอบการ 1.2,1.4,2.1,2.2,3.1,3.2,3.3
สอนวิชาการสร้างตรา
ผลิตภัณฑ์
2. สื่อการสอน Power
point

ผู้สอน

(1) (2)
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หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
1.2ข้อพิจารณาในการตั้งชื่อ
ผลิตภัณฑ์
1.3ความสาคัญของการออกแบบ
ตราผลิตภัณฑ์
1.4ขั้นตอนการออกแบบตรา
ผลิตภัณฑ์
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายเรื่องการ
ตั้งชื่อ,การออกแบบตราผลิตภัณฑ์
และสามารถวิ เ คราะห์ น าเสนอ
แนวคิ ด ในการสร้ า งบริ ก ารใหม่
เพื่ อ สร้ า งความแตกต่ า งให้ กั บ
ผลิตภัณฑ์ได้และนาเสนอแนวคิด
ในการสร้างบริการใหม่เพื่อสร้าง
ความแตกต่าง

จานวน
ชั่วโมง

หัวข้อการสอน
3
1.การวิเคราะห์การรับรู้
ภาพลักษณ์ของตราผลิตภัณฑ์
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายเรื่องการ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. นาเสนอแนวคิดในการสร้างบริการใหม่
เพื่อสร้างความแตกต่าง
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

3. ใบงาน

1. การบรรยายโดยให้นักศึกษามีสว่ นร่วม
อภิปรายในประเด็นทีส่ าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์ และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน

1. เอกสารประกอบการ 1.2,1.4,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3
สอนวิชาการสร้างตรา
ผลิตภัณฑ์
2. สื่อการสอน Power
point

ผู้สอน

(1) (2)
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หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
การรั บ รู้ ภาพลั ก ษณ์ ของตรา
ผลิตภัณฑ์ และสามารถวิเคราะห์
ภาพลักษณ์ของสินค้าเปรียบเทียบ
กั น ได้ แ ละสามารถระบุ ลู ก ค้ า
กลุ่มเป้าหมายได้

จานวน
ชั่วโมง

หัวข้อการสอน
3
1.ความซื่อสัตย์ต่อตราผลิตภัณฑ์
และการสร้างคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์
1.1ความหมายของความซื่อสัตย์
ต่อตราผลิตภัณฑ์
1.2ความสาคัญของความซื่อสัตย์
ต่อตราผลิตภัณฑ์
1.3การสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์
Learning Outcome
นั ก ศึ ก ษาสามารถอธิ บ ายเรื่ อ ง
ความซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ ตราผลิ ต ภั ณ ฑ์
และวิเคราะห์ถึ งการสร้างคุ ณ ค่ า
ของผลิตภัณฑ์แต่ละกลุ่มได้

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

3. ใบงาน

1. การบรรยายโดยให้นักศึกษามีสว่ นร่วม
อภิปรายในประเด็นทีส่ าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์ และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสารประกอบการ 1.2,1.4,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3
สอนวิชาการสร้างตรา
ผลิตภัณฑ์
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงาน

ผู้สอน

(1) (2)
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หัวข้อการสอน / Learning
จานวน
Outcome
ชั่วโมง
หัวข้อการสอน
3
1.กลยุทธ์/ยุทธวิธี การนาเสนอ
ตราผลิตภัณฑ์
1.1กลยุทธ์/ยุทธวิธี ตราผลิตภัณฑ์
1.2การนาเสนอตราผลิตภัณฑ์
1.3กรณีศึกษาการนาเสนอตรา
ผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสาเร็จ
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายเรื่องกล
ยุทธ์/ยุทธวิธี การนาเสนอ ตรา
ผลิตภัณฑ์และสามารถวิเคราะห์
ตราผลิตภัณฑ์ที่ประสบ
ความสาเร็จ
หัวข้อการสอน
3
1.การบริหารจัดการตรา
ผลิตภัณฑ์
1.1ความสาคัญของการบริหาร
จัดการตราผลิตภัณฑ์
1.2การจัดการตราผลิตภัณฑ์
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายเรื่องการ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)
1. การบรรยายโดยให้นักศึกษามีสว่ นร่วม 1. เอกสารประกอบการ 1.4,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3
อภิปรายในประเด็นทีส่ าคัญที่เกี่ยวข้องกับ สอนวิชาการสร้างตรา
สาระการเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์
2. ให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์ และ
2. สื่อการสอน Power
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
point
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
3. ใบงาน
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. การบรรยายโดยให้นักศึกษามีสว่ นร่วม
อภิปรายในประเด็นทีส่ าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์ และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ

สื่อการสอน

1. เอกสารประกอบการ 1.2,1.4,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3
สอนวิชาการสร้างตรา
ผลิตภัณฑ์
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงาน

ผู้สอน
(1) (2)

(1) (2)
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หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
บริหารจัดการตราผลิตภัณฑ์ และ
สามารถวิเคราะห์ถึงความสาคัญ
ของการบริหารจัดการตรา
ผลิตภัณฑ์และการจัดการตรา
ผลิตภัณฑ์

จานวน
ชั่วโมง

หัวข้อการสอน
3
1.การปรับปรุงตราผลิตภัณฑ์
1.1ปัจจัยในการพิจารณาปรับปรุง
ตราผลิตภัณฑ์
1.2ขั้นตอนในการปรับปรุงตรา
ผลิตภัณฑ์
1.3กรณีศึกษาในการปรับปรุงตรา
ผลิตภัณฑ์
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายเรื่องการ
ป รั บ ป รุ ง ต ราผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล ะ
สามารถวิเคราะห์ ถึงการปรับปรุง
ตราผลิตภัณ ฑ์ และกรณี ศึกษาใน
การปรับปรุงตราผลิตภัณฑ์

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. การบรรยายโดยให้นักศึกษามีสว่ นร่วม
อภิปรายในประเด็นทีส่ าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์ และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสารประกอบการ 1.2,1.4,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3
สอนวิชาการสร้างตรา
ผลิตภัณฑ์
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงาน

(1) (2)
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สัปดาห์ที่
13

14

หัวข้อการสอน / Learning
จานวน
Outcome
ชั่วโมง
หัวข้อการสอน
3
1.การออกแบบตราผลิตภัณฑ์
1.1การออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์
1.2การออกแบบตราผลิตภัณฑ์
1.3การสร้างบุคลิกให้กับตรา
ผลิตภัณฑ์
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายเรื่องการ
ออกแบบตราผลิ ต ภั ณ ฑ์ และ
วิเคราะห์ กรณี ศึก ษาแลกเปลี่ย น
ความคิ ดเห็ น กัน ในเรื่อ งตราและ
บุคลิกของตราผลิตภัณฑ์
หัวข้อการสอน
3
1.แผนในการนาเสนอตรา
ผลิตภัณฑ์
1.1นาเสนอแผนการเสนอตรา
ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
1.2การอภิปรายกลยุทธ์/ยุทธวิธี
โดยนักศึกษา
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายเรื่องแผน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นาเสนอแนวคิด และการออกแบบตรา
ผลิตภัณฑ์
2. ให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. นาเสนอแนวคิด และการออกแบบตรา
ผลิตภัณฑ์
2. ให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์ และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)
1. เอกสารประกอบการ 1.2,1.4,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3
สอนวิชาการสร้างตรา
ผลิตภัณฑ์
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงาน

1. เอกสารประกอบการ 1.2,1.4,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3
สอนวิชาการสร้างตรา
ผลิตภัณฑ์
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงาน

ผู้สอน
(1) (2)

(1) (2)
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สัปดาห์ที่

15

หัวข้อการสอน / Learning
จานวน
Outcome
ชั่วโมง
ในการนาเสนอตราผลิตภัณฑ์และ
สามารถวิเคราะห์และนาเสนอ
อภิ ป รายถึ ง กลยุ ท ธ์ /ยุ ท ธวิ ธี ข อง
สินค้าแต่ละกลุ่มได้
หัวข้อการสอน
3
1.จรรยาบรรณและความ
รับผิดชอบในการสร้างตรา
ผลิตภัณฑ์
1.1ความหมายของจรรยาบรรณ
1.2ความสาคัญของจรรยาบรรณ
ในการสร้างตราผลิตภัณฑ์
Learning Outcome
นั ก ศึ ก ษาสามารถอธิ บ ายเรื่ อ ง
จรรยาบรรณและความรับผิดชอบ
ใน ก า ร ส ร้ า งต ร า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
สามารถน าเสนอผลงานได้ รั บ
มอบหมาย มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ ไม่
ทุ จ ริ ต ไม่ น าผลงานของผู้ อื่ น มา
เป็นของตนและ

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. การบรรยายโดยให้นักศึกษามีสว่ นร่วม
อภิปรายในประเด็นทีส่ าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์ และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

1. เอกสารประกอบการ 1.2,1.4,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3
สอนวิชาการสร้างตรา
ผลิตภัณฑ์
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงาน

ผู้สอน

(1) (2)

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้ที่ได้

วิธีการประเมิน

(ระบุข้อ)

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

1. การเข้าชั้น (1.1),(1.3),(1.4)
เรียน / การ
ตรงต่อเวลา /
การแต่งกาย /
ความซื่อสัตย์

1-15

10 %

2.
แบบฝึกหัด/
กิจกรรม /
งานที่ได้รับ
มอบหมาย

1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาใน
การเข้ า ชั้ น เรี ย น การส่ ง งานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2. ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษาที่
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่
ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล
(1.1) (1.3) (1.4) (2.1) 1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาใน
(2.2) (2.3) (2.4)
การเข้ า ชั้ น เรี ย น การส่ ง งานตามก าหนด
(3.1) (3.3) (4.3)
ระยะเวลาที่มอบหมาย
(5.1) (5.3) (5.4)
2.ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่
ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล
3. ประเมิ น จากงาน /กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่
มอบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ปฏิ บั ติ ทั้ ง ใน
ห้ อ งเรี ย นและนอกห้ อ งเรี ย น ต้ อ งมี ค วาม
ซื่อสัตย์ ไม่ ทุจริต ไม่น าผลงานของผู้อื่นมา
เป็นของตนเช่นแบบฝึกหัดทบทวน
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
5. ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น
การมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมในห้ อ งเรี ย น
พฤติกรรมการทางานเป็นทีม
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4) 1. ประเมินจากการสอบ
(3.1) (3.2) (3.3)
ประมวลความรู้ เพื่ อ วั ด ความเข้ า ใจของ
นักศึกษา

1-15

30 %

8

20 %

(2.1) (2.2) (2.3) (2.4) 1. ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้
(3.1) (3.2) (3.3) (5.1) ข้อสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย
(5.3) (5.4)

16

40 %

3.สอบ
ประมวล
ความรู้การ
สร้างตรา
ผลิตภัณฑ์
4.สอบปลาย
ภาค
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
นกุล ฤกษ์จริจุมพล (2557). เอกสารประกอบการบรรยาย การสร้างตราผลิตภัณฑ์.
กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มสด.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์ (2551). การสร้างแบรนด์ของ Kellogg : Kellogg on branding.ซีเอ็ดบุค.
Keller, L. Kevin (2008). Strategic Brand Management. Pearson International Edition,
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
นิตยสารทางการตลาด และหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คทางการตลาด

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและนักศึกษา
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน เพื่อกากับดูแลการสอนให้ได้คุณภาพ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การทาวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนตามข้อกาหนดการวัดและประเมินผลประจา
รายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปีการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นนักศึกษาเป็นสาคัญ
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