รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 2/2560

รหัสวิชา 3644203 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การสร้างตราผลิตภัณฑ์
(ภาษาอังกฤษ) Branding

อาจารย์ผู้สอน
ดร.นกุล ฤกษ์จริจุมพล

คานา
เอกสารรายละเอี ย ดของรายวิ ช า (มคอ.3) ของรายวิ ช า 3644203 การสร้ า งตราผลิ ต ภั ณ ฑ์
(Branding) จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวให้มีความเป็นมาตรฐาน ครบถ้วน
และถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายและความสาคัญของตราผลิตภัณฑ์และการสร้างตราผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์พฤติก รรมผู้บริโภค
ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างตราผลิตภัณฑ์ การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ บุคลิกภาพของตราผลิตภัณฑ์ การ
กาหนดเอกลักษณ์ การตั้งชื่อตราผลิตภัณฑ์ การออกแบบตราผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์การรับรู้ ภาพลักษณ์
ความซื่อสัตย์ และคุณค่าของตราผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์และยุทธวิธีในการนาเสนอ การจัดการ และการปรับปรุง
ตราผลิตภัณฑ์
รายละเอี ย ดรายวิช านี้ เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ต่ อผู้ เรีย น ที่ เน้ น ทั้ งการเรียนการสอนที่ เป็ น ทฤษฎี แ ละ
การศึกษาค้น คว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วย
ตนเองเพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากการเรี ย นภายในห้ อ ง ผู้ เรีย นสามารถน าความรู้ ที่ ได้ จ ากรายวิ ช านี้ ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พฤศจิกายน 2560
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3644203 ขื่อรายวิชา การสร้างตราผลิตภัณฑ์
(Branding)
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์ เมนะสินธุ์
4.2 อาจารย์ผู้สอน
ดร.นกุล ฤกษ์จริจุมพล

ตอนเรียน A1

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทา
8 สิงหาคม 2559
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
20 พฤศจิกายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญของตราผลิตภัณฑ์และ
การสร้างตราผลิตภัณฑ์
2. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์คุณค่าและภาพลักษณ์ของตรา
ผลิตภัณฑ์ได้
3. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคกับตรา
ผลิตภัณฑ์ได้
4. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจและสามารถสร้างตราผลิตภัณฑ์ได้
5. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ตาแหน่งตราผลิตภัณฑ์ได้
6. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารตราผลิตภัณฑ์
7. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์กลยุทธ์และยุทธวิธีในการนาเสนอ
ตราผลิตภัณฑ์ได้
8. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการตราผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าสู่ตลาดระดับโลก
9. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินคุณค่าตราผลิตภัณฑ์
10. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับตรา
ผลิตภัณฑ์
11. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการสร้างตราผลิตภัณฑ์
12. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างตราผลิตภัณฑ์กับนวตกรรมทางธุรกิจ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อเป็น
การปรับปรุงความถูกต้องของเนื้อหา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสาคัญของตราผลิตภัณฑ์และการสร้างตราผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้ บ ริ โภค ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การสร้ างตราผลิ ต ภั ณ ฑ์ การก าหนดต าแหน่ งผลิ ต ภั ณ ฑ์ บุ ค ลิ กภาพของตรา
ผลิตภัณฑ์ การกาหนดเอกลักษณ์ การตั้งชื่อตราผลิตภัณฑ์ การออกแบบตราผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์การ
รับรู้ ภาพลักษณ์ ความซื่อสัตย์ และคุณค่าของตราผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์และยุทธวิธีในการนาเสนอ การจัดการ
และการปรับปรุงตราผลิตภัณฑ์
Definition and importance of brands and branding, consumer behavior analysis,
factors influencing branding, product positioning, brand personality, identity creation,
brand name selection, brand design, analysis of brand awareness, image, loyalty, and
equity, strategies and tactics in brand presentation, management, and improvement.
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมงต่อภาค สอนเสริมเพื่อทดแทน
การศึกษา
คาบเรียนที่ไม่สามารถทา
การสอนได้ หรือตามที่
ผู้เรียนร้องขอ เพื่อ
ทบทวนความรู้ความ
เข้าใจให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น

ฝึกปฏิบัติ
ไม่มีฝึกปฏิบัติ

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ให้คาปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และกาหนดไว้ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1
ชั่วโมง
- อาจารย์ประจารายวิชา จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของผู้เรียน
โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1 ตระหนั กในคุณค่าแห่ งวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรทางวิชาการและ
วิชาชีพ
 1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล้อม
 1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
1.2 วิธีการสอน
(1) กาหนดวัฒนธรรมองค์กรให้กับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และข้อบังคับ
(2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบี ยบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน การแต่งกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
(3) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน/แบบฝึกหัด โดยเน้นการส่งงานให้ตรงเวลา
(4) ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการทางาน มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่คัดลอกงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของตน
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1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
(2) ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล
(4) ประเมิน จากงาน /กิจกรรม /กรณี ศึกษา /รายงาน/แบบฝึ กหั ด ที่ได้รับมอบหมาย มีความ
ซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาชาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก
 2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ของศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ ด้าน
การจัดการธุรกิจค้าธุรกิจค้าปลีก โดยสามารถบูรณาการและนามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
 2.2.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์
 2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงทางราชการและวิชาชีพทางด้าน
การจัดการธุรกิจค้าปลีก ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
2.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหารายวิชาการสร้างตราผลิตภัณฑ์
(2) บรรยายจากสื่อ Power Point พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
(3) สอนแบบการอภิป รายกลุ่ ม สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ ยนความคิ ด เพื่ อวัดความเข้าใจและ
เสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ
(4) กาหนดให้นักศึกษาทารายงานกลุ่ม พร้อมการนาเสนองานหน้าชั้นเรียน
(5) มอบหมายงานต่างๆ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบอัตนัย
(2) ประเมินจากการสอบประมวลความรู้ เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
(3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
(4) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ทาการศึกษาค้นคว้า พร้อมการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
(5) ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน เช่นแบบฝึกหัดทบทวน การสร้างตราผลิตภัณฑ์
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
 3.1.2 สามารถสืบค้น จาแนก และประเมินข้อมูล เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
 3.1.3 สามารถประยุก ต์ค วามรู ้แ ละทั ก ษะกั บ การแก้ ไขปั ญ หาทางธุรกิ จ ค้ าปลี ก ได้ อ ย่า ง
เหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหารายวิชาการสร้างตราผลิตภัณฑ์
(2) สอนแบบการอภิ ป รายกลุ่ ม สนทนาโต้ ต อบ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เพื่ อวัด ความเข้ าใจและ
เสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ
(3) กาหนดให้นักศึกษาฝึกการสืบค้นข้อมูลและจัดทารายงานการสร้างตราผลิตภัณฑ์
(4) มอบหมายงานต่างๆ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบอัตนัย
(2) ประเมินจากการสอบประมวลความรู้ เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
(3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
(4) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ทาการศึกษาค้นคว้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมการ
นาเสนอหน้าชั้นเรียน
(5) ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน เช่นแบบฝึกหัดทบทวน การสร้างตราผลิตภัณฑ์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 สามารถทางานเป็นกลุ่ม และสามารถแสดงภาวะผู้นา สมาชิกของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
 4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ
ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทสมาชิกของกลุ่ม
 4.1.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
(2) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน (กลุ่ม) โดยเน้นความรู้ที่ได้ศึกษาในชั้นเรียน
เพื่อดูความสามารถในการทางานเป็นทีม กล้าที่จะแสดงภาวะผู้นา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน
พฤติกรรมการทางานเป็นทีม และการส่งงาน
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(2) ประเมิ น จากการน าเสนอผลงานต่ างๆ /รายงาน (กลุ่ ม ) และการเป็ น ผู้ น า ผู้ ต ามในการ
อภิปรายซักถาม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา
 5.1.1 มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก
 5.1.2 สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญ หาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของ
สื่อการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานให้ นักศึกษา ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-learning
และการทารายงาน โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
(2) กาหนดให้นักศึกษานาเสนอผลงาน /รายงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ า โดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงานที่ได้รับมอบหมาย
(2) ประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนาเสนอโดยการเลือกใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
1

2

แนะนาบทเรียนและรายละเอียดในการ
จัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน และ
เกณฑ์การวัดผล
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์
- ความหมายของผลิตภัณฑ์
- ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- ความหมายของตราผลิตภัณฑ์
- วิวัฒนาการของตราผลิตภัณฑ์
- ความสาคัญของตราผลิตภัณฑ์
- การตลาดกับตราผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และ
ตราผลิตภัณฑ์
- ตราผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง
- การตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
คุณค่าตราผลิตภัณฑ์
- ความหมายของคุณค่าตราผลิตภัณฑ์
- คุณค่าของตราผลิตภัณฑ์
- คุณค่าของตราผลิตภัณฑ์โดยยึดลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนาวิธีการเรียนการสอน และ
อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์ และ
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผล
และประเมินผล แนะนาหนังสือเรียน
และwebsite เพิ่มเติม
2. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการสร้างตรา
ผลิตภัณฑ์
2. สื่อการสอน
Power point

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการสร้างตรา
ผลิตภัณฑ์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)
1

2

ผู้สอน
ดร.นกุล
ฤกษ์จริจุมพล

ดร.นกุล
ฤกษ์จริจุมพล
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

3

- การจัดการคุณค่าในสายตาลูกค้า
- ความหมายของภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์
- การสร้างภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์
- การวิเคราะห์ภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์ใน
สายตาผู้บริโภค
- ความหมายของเอกลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์
- การกาหนดเอกลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์
- ความหมายของอัตลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์
- การสร้างและการออกแบบอัตลักษณ์ตรา
ผลิตภัณฑ์
- ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่า ภาพลักษณ์
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขียนและวิเคราะห์
ภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์ในสายตาผู้บริโภค
ได้
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคกับตรา
ผลิตภัณฑ์
- ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
- แบบจาลองพฤติกรรมผู้บริโภค
- ปัจจัยส่วนบุคคลกับตราผลิตภัณฑ์

จานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

“ภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์ในสายตา
ผู้บริโภค” และนามาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

2. สื่อการสอน
Power point
3. กรณีศึกษา
“ภาพลักษณ์ตรา
ผลิตภัณฑ์ในสายตา
ผู้บริโภค”

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการสร้างตรา
ผลิตภัณฑ์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

3

ดร.นกุล
ฤกษ์จริจุมพล
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จานวน
ชั่วโมง

- ปัจจัยทางด้านจิตวิทยากับตราผลิตภัณฑ์
- ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมกับตราผลิตภัณฑ์
- ปัจจัยทางด้านสังคมกับตราผลิตภัณฑ์
- กระบวนการตัดสินใจซื้อ

4

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขียนและวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภคกับตราผลิตภัณฑ์ได้
การสร้างตราผลิตภัณฑ์
- ความหมายของการสร้างผลิตภัณฑ์
- องค์ประกอบการสร้างตราผลิตภัณฑ์ให้
ประสบความสาเร็จ
- หลักการสร้างตราผลิตภัณฑ์ให้แข็งแกร่ง
- ความท้าทายของการสร้างตราผลิตภัณฑ์
- ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างตราผลิตภัณฑ์
- กระบวนการสร้างตราผลิตภัณฑ์
- การออกแบบโครงสร้างตราผลิตภัณฑ์

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เรื่อง
“การเรียนกับตราผลิตภัณฑ์” “การ
เรียนกับตราผลิตภัณฑ์” “กลุ่มอ้างอิงกับ
ตราผลิตภัณฑ์” “ตราผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิ
ผล ต่อการซื้อของคนไทย”และนามา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

2. สื่อการสอน
Power point
3. กรณีศึกษา เรื่อง
“การเรียนกับตรา
ผลิตภัณฑ์” “การ
เรียนกับตรา
ผลิตภัณฑ์” “กลุ่ม
อ้างอิงกับตรา
ผลิตภัณฑ์” และ
“ตราผลิตภัณฑ์ที่มี
อิทธิผล ต่อการซื้อ
ของคนไทย”
สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการสร้างตรา
ผลิตภัณฑ์
2. สื่อการสอน
Power point

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาทาใบงาน “แนวทางการ
สร้างตราผลิตภัณฑ์” และนามา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

4

ดร.นกุล
ฤกษ์จริจุมพล
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จานวน
ชั่วโมง

- การออกแบบตราผลิตภัณฑ์
- การตั้งชื่อตราผลิตภัณฑ์
- การตรวจสอบตราผลิตภัณฑ์
- การจัดการและการปรับปรุงตราผลิตภัณฑ์
- แนวทางการสร้างตราผลิตภัณฑ์สาหรับ
ธุรกิจเฉพาะ

5

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขียนแนวทางการสร้างตรา
ผลิตภัณฑ์สาหรับธุรกิจที่ตนเองสนใจได้
การสร้างตราผลิตภัณฑ์ในองค์การ
- ความหมายของตราผลิตภัณฑ์ในองค์การ
- องค์ประกอบของความเป็นตราผลิตภัณฑ์
ในองค์การ
- ความหมายของการสร้างตราผลิตภัณฑ์ใน
องค์การ
- ความสาคัญของการสร้างตราผลิตภัณฑ์ใน
องค์การ
- องค์ประกอบของการสร้างตราผลิตภัณฑ์ใน
องค์การ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

3. ใบงาน “แนว
ทางการสร้างตรา
ผลิตภัณฑ์”

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
“ตราผลิตภัณฑ์ในองค์การ ก็ล้มได้”
และนามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการสร้างตรา
ผลิตภัณฑ์
2. สื่อการสอน
Power point
3. กรณีศึกษา เรื่อง
“ตราผลิตภัณฑ์ใน
องค์การ ก็ล้มได้”

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

4

ดร.นกุล
ฤกษ์จริจุมพล
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาดูวิดิทัศน์ “องค์ประกอบ
ของตราผลิตภัณฑ์” แล้วนามาฝึกปฏิบัติ
ในใบงาน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

5

ดร.นกุล
ฤกษ์จริจุมพล

- แนวทางในการสร้างตราผลิตภัณฑ์ใน
องค์การ
- รูปแบบสามสัมพันธ์ของตราผลิตภัณฑ์ใน
องค์การ
- ปัจจัยในการสร้างตราผลิตภัณฑ์ในองค์การ
ให้ประสบความสาเร็จ
- การพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ในองค์การเพื่อเข้า
สู่ AEC

6

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขียนและวิเคราะห์ถึงปัจจัย
ในการสร้างตราผลิตภัณฑ์ในองค์การให้
ประสบความสาเร็จได้
การกาหนดตาแหน่งตราผลิตภัณฑ์
- ความหมายของการกาหนดตาแหน่ง
ผลิตภัณฑ์
- ความหมายของการกาหนดตาแหน่งตรา
ผลิตภัณฑ์
- หลักการวางตาแหน่งตราผลิตภัณฑ์
- การวางตาแหน่งตราผลิตภัณฑ์ที่มุ่ง
ประโยชน์การใช้งานเชิงหน้าที่

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการสร้างตรา
ผลิตภัณฑ์
2. สื่อการสอน
Power point
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

7

- การวางตาแหน่งตราผลิตภัณฑ์ที่มุ่ง
ประโยชน์เชิงอารมณ์
- การวางตาแหน่งเพื่อสร้างตราผลิตภัณฑ์ที่
แข็งแกร่ง
- การปรับปรุงตาแหน่งตราผลิตภัณฑ์
- องค์ประกอบของตราผลิตภัณฑ์
- แนวทางการใช้เครื่องมือตามองค์ประกอบ
ตราผลิตภัณฑ์
- ความสัมพันธ์ระหว่างตาแหน่งตรา
ผลิตภัณฑ์กับองค์ประกอบของตราผลิตภัณฑ์
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขียนแนวทางการใช้
เครื่องมือตามองค์ประกอบตราผลิตภัณฑ์ได้
การสื่อสารตราผลิตภัณฑ์
- ความหมายของการสื่อสารตราผลิตภัณฑ์
- รูปแบบการสื่อสารตราผลิตภัณฑ์
- การวางแผนการสื่อสารตราผลิตภัณฑ์
- กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์
ตราผลิตภัณฑ์

จานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

3. ให้นักศึกษาทาใบงาน “แนวทางการ
ใช้เครื่องมือตามองค์ประกอบตรา
ผลิตภัณฑ์” และนามาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน
4. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

3. วิดิทัศน์
“องค์ประกอบของ
ตราผลิตภัณฑ์
4. ใบงาน “แนว
ทางการใช้เครื่องมือ
ตามองค์ประกอบตรา
ผลิตภัณฑ์”

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาดูวิดิทัศน์ “การสื่อสาร :
หัวใจสาคัญของการสร้างภาพลักษณ์ตรา
ผลิตภัณฑ์” แล้วนามาฝึกปฏิบัติในใบ
งาน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการสร้างตรา
ผลิตภัณฑ์
2. สื่อการสอน
Power point

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

6

ดร.นกุล
ฤกษ์จริจุมพล
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จานวน
ชั่วโมง

- การสื่อสาร : หัวใจสาคัญของการสร้าง
ภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์
- กลยุทธ์การสื่อสารตราผลิตภัณฑ์ในสื่อยุค
เปลี่ยนผ่าน
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขียนกระบวนการสื่อสาร
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์ได้
8

กลยุทธ์การนาเสนอตราผลิตภัณฑ์
- ความหมายของกลยุทธ์ตราผลิตภัณฑ์
- ความหมายของกลยุทธ์ตราผลิตภัณฑ์
พอร์ตโฟลิโอ
- ความสาคัญของกลยุทธ์ตราผลิตภัณฑ์
พอร์ตโฟลิโอ
- กลยุทธ์ตราผลิตภัณฑ์พอร์ตโฟลิโอ
- ปัจจัยประกอบการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์
ตราผลิตภัณฑ์พอร์ตโฟลิโอ
- เคล็ดลับกลยุทธ์ตราผลิตภัณฑ์พอร์ตโฟลิโอ
- กลยุทธ์ตราผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันได้

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

3. ให้นักศึกษาทาใบงาน “กระบวนการ
สื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ตรา
ผลิตภัณฑ์” และนามาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน
4. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

3. วิดิทัศน์ “การ
สื่อสาร : หัวใจสาคัญ
ของการสร้าง
ภาพลักษณ์ตรา
ผลิตภัณฑ์”
4. ใบงาน
“กระบวนการสื่อสาร
เพื่อสร้างภาพลักษณ์
ตราผลิตภัณฑ์”

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาทาใบงาน “กลยุทธ์ตรา
ผลิตภัณฑ์พอร์ตโฟลิโอ” และนามา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการสร้างตรา
ผลิตภัณฑ์
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน “กลยุทธ์
ตราผลิตภัณฑ์
พอร์ตโฟลิโอ”

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

7

ดร.นกุล
ฤกษ์จริจุมพล
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

9

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขียนและวิเคราะห์
วิเคราะห์กลยุทธ์ตราผลิตภัณฑ์พอร์ตโฟลิโอ
ได้
กลยุทธ์สู่ยุทธวิธีการนาเสนอตราผลิตภัณฑ์
- การนาเสนอตราผลิตภัณฑ์ด้วยการโฆษณา
- การนาเสนอตราผลิตภัณฑ์ด้วยการจัดวาง
สินค้าและสื่อ ณ จุดซื้อ
- การนาเสนอตราผลิตภัณฑ์ด้วยการ
ประชาสัมพันธ์
- การนาเสนอตราผลิตภัณฑ์ด้วยการส่งเสริม
การขาย
- การนาเสนอตราผลิตภัณฑ์ด้วยการตลาด
ทางตรง
- การนาเสนอตราผลิตภัณฑ์ด้วยพนักงาน
- การนาเสนอตราผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์
- การนาเสนอตราผลิตภัณฑ์ด้วยการบริการ
ลูกค้า
- การนาเสนอตราผลิตภัณฑ์ด้วยCall
Center

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาดูวิดิทัศน์ “การนาเสนอ
ตราผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ” แล้ว
นามาฝึกปฏิบัติการนาเสนอตรา
ผลิตภัณฑ์หน้าชั้นเรียน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการสร้างตรา
ผลิตภัณฑ์
2. สื่อการสอน
Power point
3. วิดิทัศน์ “การ
นาเสนอตรา
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ
ต่างๆ”

7

ดร.นกุล
ฤกษ์จริจุมพล
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
“การสร้างตราผลิตภัณฑ์ระดับโลก”
และนามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการสร้างตรา
ผลิตภัณฑ์
2. สื่อการสอน
Power point
3. กรณีศึกษา “การ
สร้างตราผลิตภัณฑ์
ระดับโลก”

8

ดร.นกุล
ฤกษ์จริจุมพล

- การนาเสนอตราผลิตภัณฑ์ด้วยกิจกรรมทาง
การตลาด
- การนาเสนอตราผลิตภัณฑ์ด้วยการเป็น
ผู้สนับสนุนกิจกรรม
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถการนาเสนอตราผลิตภัณฑ์
ในรูปแบบต่างๆได้ อย่างน้อย 2 วิธี
10

การจัดการตราผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าสู่ตลาด
ระดับโลก
- ความสาคัญของการก้าวเข้าสู่ตลาดระดับ
โลก
- การตั้งชื่อตราผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าสู่ตลาด
ระดับโลก
- สิ่งสาคัญในการจัดการตราผลิตภัณฑ์ระดับ
โลก
- ข้อดีของการขยายตราผลิตภัณฑ์สู่ระดับโลก
- ข้อเสียของการขยายตราผลิตภัณฑ์สู่ระดับ
โลก
- กลยุทธ์การขยายตราผลิตภัณฑ์สู่ระดับโลก
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

9

ดร.นกุล
ฤกษ์จริจุมพล

- ตาแหน่งทางการตลาดสาหรับตรา
ผลิตภัณฑ์ระดับโลก
- การสร้างคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ในสายตา
ผู้บริโภคในตลาดระดับโลก
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถตั้งชื่อตราผลิตภัณฑ์เพื่อเข้า
สู่ตลาดระดับโลกได้
11

การวัดและประเมินคุณค่าตราผลิตภัณฑ์
- การวัดและประเมินคุณค่าตราผลิตภัณฑ์
- เส้นทางการประเมินคุณค่าตราผลิตภัณฑ์
- เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณค่าตรา
ผลิตภัณฑ์
- Kern’s X-time Model
- The Ac Neilsen Brand Balance Sheet
- Interbrand Brand Valuation Model
- BBDO’s Brand Equity Valuation
System
- Brand Finance Valuation

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการสร้างตรา
ผลิตภัณฑ์
2. สื่อการสอน
Power point
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
12

ตราผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
- ความหมายของ e-Brand
- การสร้าง e-Brand
- ความสาคัญของการตั้งชื่อตราผลิตภัณฑ์
e-Brand
- วิธีสร้างความแข็งแกร่งให้ตราผลิตภัณฑ์
e-Brand
- การโฆษณาประชาสัมพันธ์ตราผลิตภัณฑ์
e-Brand
- การตั้งชื่อเว็บไซต์
- การสร้างเอกลักษณ์ของเว็บไซต์
- การจัดอับดับเว็บไซต์ไทย
- พฤติกรรมผู้บริโภคกับอีคอมเมิร์ซใน
ประเทศไทย

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
“พฤติกรรมผู้บริโภคกับอีคอมเมิร์ซใน
ประเทศไทย” และนามาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการสร้างตรา
ผลิตภัณฑ์
2. สื่อการสอน
Power point
3. กรณีศึกษา
“พฤติกรรมผู้บริโภค
กับอีคอมเมิร์ซใน
ประเทศไทย”

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)
1,2,3,4

ผู้สอน
ดร.นกุล
ฤกษ์จริจุมพล

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขียนและวิเคราะห์
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคกับอีคอมเมิร์ซใน
ประเทศไทยในปัจจุบันได้
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
13

14

จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตรา
ผลิตภัณฑ์
- ความหมายของจริยธรรม
- ความหมายของจริยธรรมทางธุรกิจ
- ความสาคัญของจริยธรรมทางธุรกิจ
- จริยธรรมกับการสร้างตราผลิตภัณฑ์
- หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับตรา
ผลิตภัณฑ์
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตราผลิตภัณฑ์
การวิจัยและพัฒนาการสร้างตราผลิตภัณฑ์
- ความหมายของการวิจัย
- ความหมายของการพัฒนา
- ความหมายของการวิจัยและพัฒนา
- ขอบข่ายของงานวิจัยและพัฒนา
- เป้าหมายหลักของการวิจัยและพัฒนา
- ความสาคัญของการวิจัยและพัฒนา
- กระบวนการวิจัยและพัฒนาการสร้างตรา
ผลิตภัณฑ์

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการสร้างตรา
ผลิตภัณฑ์
2. สื่อการสอน
Power point

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลงานวิจัย คน
ละ 1 เรื่อง แล้วนามาศึกษาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน
3. สอบประมวลความรู้ ท างด้ า นการ
สร้างตราผลิตภัณฑ์
- องค์ความรู้
- ศัพท์ภาษาอังกฤษ

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการสร้างตรา
ผลิตภัณฑ์
2. สื่อการสอน
Power point
3. อินเทอร์เน็ต
4. ข้อสอบประมวล
ความรู้

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)
10

11

ผู้สอน
ดร.นกุล
ฤกษ์จริจุมพล

ดร.นกุล
ฤกษ์จริจุมพล
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่

15

Learning Outcome
1. นักศึกษาสามารถสืบค้นงานวิจัยเกี่ยวกับ
การสร้างตราผลิตภัณฑ์ได้
2. นั ก ศึ ก ษาสามารถท าข้ อ สอบประมวล
ความรู้ได้
นวัตกรรมทางธุรกิจกับกรณีศึกษา
- ความหมายของนวัตกรรมทางธุรกิจ
- ประเภทของนวัตกรรมทางธุรกิจ
- ขอบเขตของนวัตกรรมทางธุรกิจ
- คุณค่าของนวัตกรรมทางธุรกิจ
- แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ
- ตัวอย่างนวัตกรรมทางธุรกิจ
การนาเสนอผลงาน
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถนาเสนอผลงาน “การสร้าง
ตราผลิตภัณฑ์” ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

12

ดร.นกุล
ฤกษ์จริจุมพล

4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
4. การนาเสนอผลงาน “การสร้างตรา
ผลิตภัณฑ์”

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการสร้างตรา
ผลิตภัณฑ์
2. สื่อการสอน
Power point
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มคอ. 3
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1. การเข้าชั้นเรียน 1.1.2, 1.1.3
/ การตรงต่อเวลา /
การแต่งกาย

2. แบบฝึกหัด/
กิจกรรม / งานที่
ได้รับมอบหมาย

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ 1-15
5%
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งา น ต า ม ก าห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย
2. ประเมิ น จากการแต่ ง กายของ
นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากความรับผิ ดชอบใน
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ ม
และบุคคล
วิธีการประเมินผล

1.1.2, 1.1.3, 2.1.2 1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
3.1.1, 4.1.1
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
5.1.3, 5.1.4
งา น ต า ม ก าห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย
2.ประเมิ น จากความรับ ผิ ด ชอบใน
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ ม
และบุคคล
3. ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ
ที่ มอบหมายให้ นั ก ศึก ษาฝึ กปฏิ บั ติ
ทั้ งในห้ อ งเรีย นและนอกห้ อ งเรี ย น
ต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่นา
ผลงานของผู้ อื่น มาเป็ นของตนเช่ น
แบบฝึ ก หั ด ทบทวน การสร้า งตรา
ผลิตภัณฑ์
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
5 . ป ร ะ เมิ น จ าก พ ฤ ติ ก ร รม ใน
ห้ อ งเรี ย น เช่ น การมี ส่ ว นร่ ว มใน
กิจกรรมในห้องเรียน พฤติกรรมการ
ทางานเป็นทีม

1-15

5%
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มคอ. 3
กิจกรรมที่
3. สอบ ป ระมวล
ความรู้ทางด้านการ
สร้างตราผลิตภัณฑ์
- องค์ความรู้
- ศัพท์
ภาษาอังกฤษ
4. รายงานการ
สร้างตราผลิตภัณฑ์
และการนาเสนอ

5. สอบปลายภาค

ผลการเรียนรู้
2.1.2 3.1.1,
5.1.3, 5.1.4

วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการสอบประมวล
ความรู้ เพื่อวัดความเข้าใจของ
นักศึกษา

1.1.2, 1.1.3, 2.1.2 1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
3.1.1, 4.1.1
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
5.1.3, 5.1.4
งา น ต า ม ก าห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย
2. ประเมิ น จากการแต่ ง กายของ
นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากความรับผิ ดชอบใน
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ ม
และบุคคล
4. ประเมิ น จากรายงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต
ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
5. ประเมินจากการนาเสนอผลงาน
(กลุ่ ม ) หน้ าชั้ น เรี ย น การเป็ น ผู้ น า
และผู้ ต ามในการอภิ ป รายซั ก ถาม
ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และสามารถแก้ไขปัญหาในการสร้าง
ตราผลิตภัณฑ์ได้
6. ประเมินจากผลการสืบค้นเทคนิค
ก าร น า เส น อ โด ย ก าร เลื อ ก ใช้
เท คโน โลยี ส ารสน เท ศได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
2.1.2, 3.1.1
1. ประเมินจากการสอบปลายภาค
โดยใช้ข้อสอบแบบอัตนัย

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
14
10%

1-14
15

30%

16

40%
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มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
นกุล ฤกษ์จริจุมพล. (2560). เอกสารประกอบการเรียนวิชาการสร้างตราผลิตภัณฑ์. กรุงเทพฯ :
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ภุชงค์ เมนะสินธุ์. (2560). การจัดการผลิตภัณฑ์. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ภุชงค์ เมนะสินธุ์. (2560). เอกสารประกอบการเรียนวิชาการสร้างตราผลิตภัณฑ์. กรุงเทพฯ :
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
3.1 หนังสือพิมพ์เส้นทางนักขาย
3.2 หนังสือ/วารสารทางด้านการตลาดและขาย
3.3 เว็บไซต์สานักหอสมุดของสถาบันการศึกษาต่างๆ

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินผู้สอนประเมินรายวิชาผ่านระบบฯ ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การทวนสอบผลโดยอาจารย์สอน เช่น การสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
นาผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการเรียน
การสอนโดยจัดกิจกรรม “การวิพากษ์แนวการสอนโดยผู้สอน”
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียนวิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนตามข้อกาหนดการวัด
และประเมินผลประจารายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
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