รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 1 / 2562

รหัสวิชา 3053101 ชื่อรายวิชา การสรางตราสินคา
Branding

อาจารยผสู อน
(1) ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศศิพร ตายคํา

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

คํานํา
รายละเอียดของการจัดการเรียนการสอนรายวิชา การสรางตราสินคา รหัสวิชา 3053101 เปน
รายวิชาเลือก ตามหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เนื้อหาการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชา ประกอบดวย บทนํา แนวคิดการสรางแบรนด การสรางแบรนดสินคา การ
ออกแบบองคประกอบแบรนด การสื่อสารแบรนด การสรางแบรนดบุคคล การสรางแบรนดองคกร และการ
สรางแบรนดสถานที่และแบรนดกิจกรรม
โดยมุ งเน นใหผูเรียนมีค วามรูค วามเข า ใจอั น เป นประโยชนต อ การปฏิ บัติ ง านดา นการสร า ง
แบรนด การจัดทํารายละเอียดการสอนของรายวิชาดังกลาว เปนเพียงองคประกอบหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรูตลอดหลักสูตรเทานั้น ดังนั้น ผูเรียนจะตองอาศัยการศึกษา การคนควาอิสระ เพื่อศึกษาคนควา
เพิ่มเติม และจะตองฝกฝนทักษะเชิงความคิดจากการเขารวมกิจกรรมเสริมทักษะที่เกี่ยวของตาง ๆ ตลอด
การจัดการเรียนการสอน เพื่อประโยชนสูงสุดของผูเรียนในการทําความเขาใจเนื้อหาของรายวิชา
ผูสอน
10 กรกฎาคม 2562
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หนา
ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

4
5
5
6
10
18
20
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3053101

ชื่อรายวิชา การสรางตราสินคา
Branding

2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
นิเทศศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผสู อน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศศิพร ตายคํา
อาจารยผูสอน
(1) ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศศิพร ตายคํา ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 /ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
………………………………………………………..
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
………………………………………………………..
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
สิงหาคม 2562 (ภาคเรียนที่ 1/2562)
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจความหมายของแบรนด การสรางแบรนด ประเภทของ แบ
รนด โครงสรางแบรนด คุณลักษณะของแบรนด แนวคิดการสรางแบรนดสินคา กลยุทธการสรางแบรนด
และกระบวนการสรางแบรนด
1.2 เพื่อใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการสรางแบรนดสินคาโดยการคิดวิเคราะห วิพากษวิจารณ และคิด
สรางสรรค
1.3 เพื่อใหนักศึกษาคนควา และฝกเก็บรวบรวมขอมูลโดยนํากระบวนการวิจัยมาประยุกตใชในการ
สรางแบรนด
1.4 เพื่อใหนักศึกษาวิเคราะห SWOT และ PEST เพื่อนํามาใชในการสรางแบรนดและวางแผนการ
สื่อสารแบรนด
1.5 เพื่อใหนักศึกษาวิเคราะหผูบริโภคกลุมเปาหมายและใชเปนข อมูลในการวางแผนการสื่อสาร
แบรนด
1.6 เพื่อใหนักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ตระหนักถึงความสําคัญของการมีบุคลิกภาพที่
เหมาะสม และการมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูอื่น
1.7 เพื่อใหนักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองในการศึกษา
เคารพในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย สิทธิ บทบาทหนาที่ของตนเอง และผูอื่น และตระหนักในคุณคา
ของความเปนมนุษยโดยการทํากิจกรรมการสรางแบรนดเพื่อชุมชน
1.8 เพื่อใหนักศึกษาใชภาษา ตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศในการอภิปรายหรือนําเสนอผลงาน
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อพัฒนาเนื้อหารายวิชาใหมีความทันสมัยสอดคลองการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ
สังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
2.2 เพื่อเสริมสรางศักยภาพดานการสรางแบรนดใหแกนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา (ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ศึกษาโครงสรางของตราสินคา คุณสมบัติของตราสินคา หลักการและแนวคิดในการสรางตรา
สินคา กลยุทธการสรางตราสินคา วิธีการสรางตราสินคา การสื่อสารตราสินคา
Study structures of brand, brand attributes, principles and concepts in branding,
brand building strategies, brand building tools, brand communication.
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
45 ชั่วโมง

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมีหรืออาจจัดเพิ่มเติม
ไมมี
ใหตามความจําเปน

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกชั้นเรียนอยางนอย 2 ชั่วโมงตอสัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
O 1.1.1 ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
O 1.1.3 มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ จิตสาธารณะ ทํางานรวมกับผูอื่นได รวมทั้งมีคานิยมที่ดี
ในการดําเนินชีวิต และเขาใจผูอื่น
O 1.1.4 ตระหนักในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
 1.1.5 ตระหนัก ยอมรับ และเคารพบทบาท สิทธิ หนาที่ของตนเอง และผูอื่น
 1.1.6 เคารพในกฎระเบียบ กติกา กฎเกณฑขององคกรและสังคม โดยตระหนักในคุณคา ของ
ความเปนมนุษย
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง
และสงมอบงานที่ไดรับมอบหมายตามเวลาที่กําหนด
1.2.2 สงเสริมใหนักศึกษาตระหนัก ยอมรับ และเคารพบทบาท สิทธิ หนาที่ของตนเอง และ
ผูอื่น
1.2.3 ปลูกฝงใหนักศึกษาประพฤติตนอยูในกฏระเบียบของสถาบัน และตระหนักถึงคุณคาของ
ตนเองและผูอื่นโดยการรวมกิจกรรมการสรางแบรนดสินคาชุมชน
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากความตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียนและการสงงานตามกําหนด
ระยะเวลา และความรับผิดชอบตองานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
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1.3.2 ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาที่แสดงออกอยางเหมาะสมตามบทบาท
ของตนเอง
1.3.3 ประเมินผลจากการแตงกาย และการประพฤติตนอยูในกฏระเบียบของสถาบัน และรวม
กิจกรรมการสรางแบรนดสินคาชุมชน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 2.1.1 มีความรู ความเขา ใจในขอบขา ย ลักษณะเบื้องตน และหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
เนื้อหาสาระที่สําคัญของรายวิชาที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานิเทศศาสตร
 2.1.2 มีความสามารถเชิงการคิดวิ เคราะห วิพากษวิจารณ และคิ ดสรางสรรค สามารถนํา
ความรูดานการสื่อสารไปประยุกตใช เพื่อการประกอบอาชีพ และสามารถปรับตัวสรางงานสรางอาชีพได
อยางเหมาะสม
O 2.1.3 สามารถบูรณาการความรู หลักการของศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน หลักการบริ หาร
จัด การ หลักจิต วิ ท ยา หลักการใช ภาษา หลัก ศิลปะ หลักกฎหมายและจริ ยธรรม เป น ต น นํา มา
ประยุกตใชเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพได
O 2.1.4 มีความสามารถในการศึกษาคนควา และพัฒนาความรู ความเขาใจของตนเองได อย าง
ตอเนื่อง
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 ใชวิธีการสอนและกิจกรรมที่หลากหลาย เนนการลงมือปฏิบัติ (Active Learning) ที่เนนให
เกิดผลการเรียนรู (Learning Outcome)
2.2.2 การฝกปฏิบัติการสรางแบรนดสินคาโดยใหนักศึกษาคิดวิเคราะห วิพากษวิจารณ และคิด
สรางสรรค
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินผลจากการตอบคําถามทายบท การซักถาม หรือกิจกรรมในชั้นเรียน และการสอบ
ปลายภาค
2.3.2 ประเมินผลจากการแสดงความคิดเห็น การคิดวิพากษ และผลงานการคิดสรางสรรคในการ
ออกแบบตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
O 3.1.1 มีความคิดสรางสรรค และสามารถนํานวัตกรรมการสื่อสารไปใชในงานเชิงวิชาชีพทาง
นิเทศศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ

7

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
 3.1.2 มีความใฝรู รอบรู รูจักใชแหลงขอมูลในการสืบคนหาขอเท็จจริง สามารถพิจารณาและ
ตัดสินใจนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับงานในแตละดาน
 3.1.3 สามารถวิเคราะหสถานการณปจจุบัน ประเด็นปญหาทางสังคม การสื่อสาร ประยุกตใช
ทักษะทางสื่อสารเสนอปญหา และแนวทางแกไขไดอยางสรางสรรค
O 3.1.4 มีความสามารถปรับตัวเขากับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งรูเทาทัน
กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความกาวหนาทางเทคโนโลยี และประยุกตใชความรู ความเขาใจ แนวคิด
ทักษะมาใชสรางสรรคชองทางการสื่อสารที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน สังคม และสถานการณ
ปจจุบัน หรือเพื่อการประกอบวิชาชีพดานนิเทศศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ฝกใหนักศึกษาคนควา และเก็บรวบรวมขอมูลโดยนํากระบวนการวิจัยมาประยุกตใชในการ
สรางแบรนด
3.2.2 ฝ กใหนัก ศึก ษาวิ เคราะห SWOT และ PEST เพื่ อนํา มาใช ในการสร า งแบรนด และวาง
แผนการสื่อสารแบรนด
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการคนควา การเก็บรวบรวมขอมูลและการนํามาใชในการ
สรางแบรนด
3.3.2 ประเมินผลจากการนําเสนอผลการวิเคราะห SWOT และ PEST และการนํามาใชในการ
สรางแบรนดและวางแผนการสื่อสารแบรนด
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 4.1.1 มีความรู ความเขาใจในจิตวิทยาผูรับสาร สามารถวิเคราะหสถานการณที่เกิดขึ้นในสังคม
และโลกที่เกี่ยวของเพื่อใชตัดสินใจเสริมความสัมพันธระหวางบุคคล กลุมบุคคลตอการอยูรวมกันในสังคมได
อยางมีประสิทธิภาพ
 4.1.2 สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได มีบุคลิกภาพเหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงาน
ในองคกร และบุคคลทั่วไป ตลอดจนสามารถปรับตัวเขากับสถานการณ สังคม และวัฒนธรรมองคกรได
O 4.1.3 สามารถใชความรู ทักษะการสื่อสารนําเสนอความคิดเห็นตอประเด็นสาธารณะชี้นําสังคมได
อยางเหมาะสม
O 4.1.4 สามารถแสดงออกตามบทบาทหนาที่ และมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายใน
ปจจุบันและอนาคต
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 ฝกใหนักศึกษาวิเคราะหผูบริโภคกลุมเปาหมายและใชเปนขอมูลในการวางแผนการสื่อสาร
แบรนด
4.2.2 สงเสริมใหนักศึกษารวมกับผูอื่น ตระหนักถึงความสําคัญของการมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
และการมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูอื่น
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากการวางแผนการสื่อสารแบรนด
4.3.2 ประเมินจากการวางตน การมีมนุษยสัมพันธของนักศึกษาในการทํางานกลุม และสังเกต
จากพฤติกรรมที่แสดงออกในการสื่อสารกับผูอื่น
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
O 5.1.1 มีความรู ทักษะการใชภาษาในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
 5.1.2 มีทักษะ กลวิธี เทคนิคในการสื่อสารอธิบายหลักการ สถานการณ ตลอดจนการถายทอด
อธิบายความคิด หรือสื่อสารความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
O 5.1.3 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และนําเสนองานได
อยางมีประสิทธิภาพ
O 5.1.4 นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห การทําประชามติ การทําโพลมาใชในวิชาชีพทางดานนิเทศ
ศาสตร
O 5.1.5 มีความรู ทักษะการใชเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณการสื่อสารตาง ๆ ตลอดจนสามารถ
เลือกและประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่จําเปนในวิชาชีพนิเทศศาสตรไดอยางสรางสรรคและเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาใชภาษา ตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศในการอภิปราย
หรือนําเสนอผลงาน
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากการอภิปรายและการนําเสนอผลงานของนักศึกษา
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มคอ.

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่
1

หัวขอการสอน /
Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

- ปฐมนิเทศ แนะนํารายวิชา การจัดการเรียนการสอน
ตลอดจนการวัดและประเมินผล
- บทที่ 1 บทนํา
ผลการเรียนรู (Learning Outcome)
- นักศึกษามีความรู ความเขาใจความหมายของแบรนด
การสรางแบรนด ประเภทของแบรนด โครงสรางแบรนด
- นักศึกษาคิดวิเคราะห วิพากษวิจารณได
- นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่ของตนเองในการศึกษา เคารพในกฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย สิทธิ บทบาทหนาที่ของตนเอง และ
ผูอื่น และตระหนักในคุณคาของความเปนมนุษย
- นักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ตระหนักถึง
ความสําคัญของการมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และการมี
มนุษยสัมพันธที่ดีตอผูอื่น

3

-แนะนํารายวิชา แจงรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3)
- บรรยายประกอบ Power point
- ใหนักศึกษาแบงกลุมและคนควา
ความหมายของแบรนดและการสรางแบ
รนด
- ใหนักศึกษาเลนเกมแยกประเภทของแบ
รนด
- ใหนักศึกษารวมกันเขียนผังความคิด
เกี่ยวกับความสําคัญของแบรนด
- ใหผูเรียนตอบคําถามทายบท
- ผูสอนกําหนดประเด็นในการทํา
กิจกรรมการสรางแบรนดสินคาชุมชน
- นักศึกษาแตละกลุมออกภาคสนามเพื่อ
ไปติดตอผูประกอบการที่ผลิตสินคาชุมชน
เพื่อขอความรวมมือในเขารวมกิจกรรม

- Power Point
- ตัวอยางแบรนด
ประเภทตาง ๆ
- ระบบสารสนเทศ
ออนไลน
- อุปกรณสําหรับเลนเกม
- กระดาษโนตสําหรับทํา
ผังความคิด
- ตัวอยางรายงานการ
สรางแบรนด

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา
1.1
1.2
1.6
1.7

ผูสอน

1
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มคอ.
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน /
Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

2

- บทที่ 2 แนวคิดการสรางแบรนด
ผลการเรียนรู (Learning Outcome)
- นักศึกษามีความรู ความเขาใจแนวคิดการสรางแบรนด
สินคา กลยุทธการสรางแบรนด
- นักศึกษามีความสามารถในการคิดสรางสรรค
- นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่ของตนเองในการศึกษา เคารพในกฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย สิทธิ บทบาทหนาที่ของตนเอง และ
ผูอื่น และตระหนักในคุณคาของความเปนมนุษย
- นักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ตระหนักถึง
ความสําคัญของการมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และการมี
มนุษยสัมพันธที่ดีตอผูอื่น
- บทที่ 3 การสรางแบรนดสินคา
ผลการเรียนรู (Learning Outcome)
- นักศึกษามีความรู ความเขาใจกระบวนการสรางแบรนด
- นักศึกษาสรางแบรนดสินคาโดยการคิดวิเคราะห
วิพากษวิจารณ และคิดสรางสรรคได

3

- ทบทวนเนื้อหา
- บรรยายประกอบ Power point
- ใหผูเรียนแบงกลุมคนควาความหมาย
ของหวงโซคุณคา สรุปและนําเสนอ
- ใหผูเรียนชมคลิปวีดีโอสินคาชุมชนที่
สะทอนศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย
- ใหผูเรียนระดมสมองเพื่อคิดหาแนวทาง
ในการสรางมูลคาเพิ่ม (การประยุกต
ศิลปะวัฒนธรรมมาใชใหเกิดประโยชน)
สินคาชุมชนที่เขารวมกิจกรรม และ
นําเสนอความคิด
- ใหผูเรียนตอบคําถามทายบท
- ทบทวนเนื้อหา
- บรรยายประกอบ Power point และ
นําเสนอสาระสําคัญจากรายงานวิจัย- ผูเรียนแตละกลุมรวมกันสรางแบรนด
สินคา โดยการวิเคราะห SWOT และ
PEST วิเคราะหผูบริโภคกลุมเปาหมาย

- Power Point
- สินคาชุมชน
- ระบบสารสนเทศ
ออนไลน
- คลิปวีดีโอสินคาชุมชน
ที่สะทอน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาไทย

3-5
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- Power Point
- สาระสําคัญจาก
รายงานวิจัยการพัฒนา
รูปแบบการสรางแบรนด
ผลไมแปรรูปของ
วิสาหกิจชุมชน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา
1.1
1.2
1.6
1.7

ผูสอน

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1

11

มคอ.
สัปดาห
ที่

6-8

หัวขอการสอน /
Learning Outcome
- นักศึกษาวิเคราะห SWOT และ PEST เพื่อนํามาใชใน
การสรางแบรนดและวางแผนการสื่อสารแบรนดได
- นักศึกษาวิเคราะหผูบริโภคกลุมเปาหมายและใชเปน
ขอมูลในการวางแผนการสื่อสารแบรนดได
- นักศึกษาสามารถคนควา และฝกเก็บรวบรวมขอมูลโดย
นํากระบวนการวิจัยมาประยุกตใชในการสรางแบรนดได
- นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา มีความ
รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองในการศึกษา
เคารพในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย สิทธิ บทบาท
หนาที่ของตนเอง และผูอื่น และตระหนักในคุณคาของ
ความเปนมนุษย
- นักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ตระหนักถึง
ความสําคัญของการมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และการมี
มนุษยสัมพันธที่ดีตอผูอื่น
- นักศึกษาสามารถใชภาษา ตัวเลข และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการอภิปรายหรือนําเสนอผลงาน
- บทที่ 4 การออกแบบองคประกอบแบรนด
ผลการเรียนรู (Learning Outcome)

จํานวน
ชั่วโมง

9

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

- ผูเรียนแตละกลุมรวมกันระดมสมอง
รวมกันกําหนดจุดยืนของแบรนด อัต
ลักษณแบรนด
- ผูเรียนแตละกลุมออกภาคสนามเพื่อ
เก็บขอมูลความตองการของผูบริโภคและ
พฤติกรรมการสื่อสารโดยการสัมภาษณ
นํามาผลมาวิเคราะหสรุป และนําเสนอ
- ผูสอนสรุปเนื้อหาและตอบขอซักถาม
- ใหผูเรียนตอบคําถามทายบท

- ตัวอยางการวิเคราะห
SWOT และ PEST การ
วิเคราะหผูบริโภค
กลุมเปาหมาย
- ตัวอยางจุดยืนของแบ
รนด อัตลักษณแบรนด
- ตัวอยางแบบสัมภาษณ
และแบบสอบถาม

- ผูสอนทบทวนเนื้อหา
- บรรยายประกอบ Power point

- Power Point

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา
1.7
1.8

ผูสอน

1.1
1.2

1
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มคอ.
สัปดาห
ที่

9-10

หัวขอการสอน /
Learning Outcome
- นักศึกษามีความรู ความเขาใจกระบวนการสรางแบรนด
ในสวนของการออกแบบองคประกอบแบรนด
- นักศึกษาสรางแบรนดสินคาโดยการคิดวิเคราะห
วิพากษวิจารณ และคิดสรางสรรคได
- นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่ของตนเองในการศึกษา เคารพในกฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย สิทธิ บทบาทหนาที่ของตนเอง และ
ผูอื่น และตระหนักในคุณคาของความเปนมนุษย
- นักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ตระหนักถึง
ความสําคัญของการมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และการมี
มนุษยสัมพันธที่ดีตอผูอื่น
- บทที่ 5 การสื่อสารแบรนด
ผลการเรียนรู (Learning Outcome)
- นักศึกษามีความรู ความเขาใจกระบวนการสรางแบรนด
ในสวนของการสื่อสารแบรนด
- นักศึกษาสรางแบรนดสินคาโดยการคิดวิเคราะห
วิพากษวิจารณ และคิดสรางสรรคได

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

- ใหผูเรียนแตละกลุมออกแบบตรา
สัญลักษณ คําโปรย คูมือแบรนด และ
บรรจุภัณฑ
- ผูสอนใหคําแนะนําเกี่ยวกับการ
ออกแบบ
- ผูสอนสรุปเนื้อหาและตอบขอซักถาม
- ใหผูเรียนตอบคําถามทายบท

6

- ทบทวนเนื้อหา
- บรรยายประกอบ Power point และ
นําเสนอสาระสําคัญจากรายงานวิจัย
- ผูเรียนแตละกลุมรวมกันเขียนผัง
ความคิดเกี่ยวกับจุดสัมผัสแบรนด
- ผูเรียนแตละกลุมระดมสมองรวมกันวาง
แผนการสื่อสารแบรนด

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา
- ตัวอยางตราสัญลักษณ 1.6
คําโปรย คูมือแบรนด
1.7
บรรจุภัณฑ
- โปรแกรมคอมพิวเตอร
กราฟก

- Power point
- สาระสําคัญจาก
รายงานวิจัยการพัฒนา
รูปแบบการสื่อสาร
การตลาดออนไลนสินคา
เกษตรอินทรีย

ผูสอน

1.1
1.2
1.4
1.5
1.6
1.7

1

13

มคอ.
สัปดาห
ที่

11

หัวขอการสอน /
Learning Outcome
- นักศึกษาวิเคราะหผูบริโภคกลุมเปาหมายและใชเปน
ขอมูลในการวางแผนการสื่อสารแบรนดได
- นักศึกษาวางแผนการสื่อสารแบรนดได
- นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่ของตนเองในการศึกษา เคารพในกฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย สิทธิ บทบาทหนาที่ของตนเอง และ
ผูอื่น และตระหนักในคุณคาของความเปนมนุษย
- นักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ตระหนักถึง
ความสําคัญของการมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และการมี
มนุษยสัมพันธที่ดีตอผูอื่น
- บทที่ 6 การสรางแบรนดบุคคล
ผลการเรียนรู (Learning Outcome)
- นักศึกษามีความรู ความเขาใจการสรางแบรนดบุคคล
- นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห วิพากษวิจารณ และคิด
สรางสรรคการสรางแบรนดได
- นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา มีความ
รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองในการศึกษา เคารพใน
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย สิทธิ บทบาทหนาที่ของ

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

- ผูเรียนแตละกลุมออกภาคสนามเพื่อ
ศึกษาสังเกตจุดสัมผัสแบรนดในแหลง
การคาหรือพื้นที่สาธารณะและนําขอมูลที่
ไดมาประยุกตใชในการวางแผนการ
สื่อสารแบรนด
- ผูสอนสรุปเนื้อหาและตอบขอซักถาม
- ใหผูเรียนตอบคําถามทายบท

- ตัวอยางภาพจุดสัมผัส
แบรนด
- ตัวอยางแผนการ
สื่อสารแบรนด
- แหลงเรียนรูจุดสัมผัส
แบรนดในแหลงการคา
หรือพื้นที่สาธารณะ
หางสรรพสินคา/
ซุปเปอรมาเก็ต

- ผูสอนทบทวนเนื้อหา
- บรรยายประกอบ Power point
- ใหผูเรียนแตละกลุมเลือกแบรนดบุคคล
คนหาขอมูล นํามาวิเคราะหหาแนว
ทางการสรางแบรนดของบุคคลนั้น
นําเสนอและอภิปรายรวมกัน
- ใหผูเรียนประยุกตใชความรูในการสราง
แบรนดบุคคลในการคิดสรางสรรควิธีการ

- ตัวอยางแบรนดบุคคล
- กรณีศึกษาการสรางแบ
รนดบุคคล
- เครื่องแตงกาย
- ระบบสารสนเทศ
ออนไลน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา

ผูสอน

1.1
1.2
1.6
1.7

1

14

มคอ.
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน /
Learning Outcome

ตนเอง และผูอื่น และตระหนักในคุณคาของความเปน
มนุษย
- นักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ตระหนักถึง
ความสําคัญของการมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และการมี
มนุษยสัมพันธที่ดีตอผูอื่น
12-13 - บทที่ 7 การสรางแบรนดองคกร
ผลการเรียนรู (Learning Outcome)
- นักศึกษามีความรู ความเขาใจกระบวนการสรางแบรนด
- นักศึกษาคิดวิเคราะห วิพากษวิจารณ และคิดสรางสรรค
ได
- นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่ของตนเองในการศึกษา เคารพในกฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย สิทธิ บทบาทหนาที่ของตนเอง และ
ผูอื่น และตระหนักในคุณคาของความเปนมนุษย
- นักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ตระหนักถึง
ความสําคัญของการมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และการมี
มนุษยสัมพันธที่ดีตอผูอื่น

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา

ผูสอน

สรางแบรนดบุคคลใหแกตนเองและ
นําเสนออัตลักษณของตนเอง
- อาจารยใหคําแนะนําเพิ่มเติม
-ใหผูเรียนตอบคําถามทายบท
6

- ผูสอนทบทวนเนื้อหา
- บรรยายประกอบ Power point
- ใหนักศึกษาแตละกลุมคนควาและศึกษา
การสรางแบรนดองคกร
- ใหนักศึกษารวมกันวิเคราะหเขียนผัง
ความคิด แนวทางการสรางแบรนด
องคกรจากกรณศึกษา
- ใหนักศึกษาแตละกลุมออกภาคสนาม
ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพื่อศึกษา
และวิเคราะหการสรางแบรนดองคกรของ
มหาวิทยาลัย และเสนอแนวทางการ
พัฒนา
- ผูสอนสรุปเนื้อหาและตอบขอซักถาม

- ตัวอยางแบรนดองคกร
-ระบบสารสนเทศ
ออนไลน
- กระดาษเขียนผังโนต
สําหรับเขียนผังความคิด
- ทัศนศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1.1
1.2
1.6
1.7

1

15

มคอ.
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน /
Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา

ผูสอน

-ใหผูเรียนตอบคําถามทายบท
14-15 - บทที่ 8 การสรางแบรนดสถานที่และแบรนดกิจกรรม
- การนําเสนอรายงานการสรางแบรนดสินคาชุมชน
ผลการเรียนรู (Learning Outcome)
- นักศึกษามีความรู ความเขาใจกระบวนการสรางแบรนด
- นักศึกษาสามารถใชภาษา ตัวเลข และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการอภิปรายหรือนําเสนอผลงาน
- นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่ของตนเองในการศึกษา เคารพในกฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย สิทธิ บทบาทหนาที่ของตนเอง และ
ผูอื่น และตระหนักในคุณคาของความเปนมนุษย
- นักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ตระหนักถึง
ความสําคัญของการมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และการมี
มนุษยสัมพันธที่ดีตอผูอื่น

6

- ผูสอนทบทวนเนื้อหา
- บรรยายประกอบ Power point
- ใหนักศึกษาคนควาและอภิปรายการ
สรางแบรนดสถานที่และแบรนดกิจกรรม
จากระบบสารสนเทศออนไลน พรอม
นําเสนอ
- ใหนักศึกษาแตละกลุมนําเสนอรายงาน
การสรางแบรนดสินคาชุมชนพรอมสง
รายงานและตัวอยางบรรจุภัณฑ
- อาจารยสรุปและใหคําแนะนําเพิ่มเติม

- กรณีศึกษาการขยาย/
ปรับตรา
- ตัวอยางสินคา/บรรจุ
ภัณฑ
- รายงานการสรางแบ
รนดสินคาชุมชน

1.1
1.6
1.7
1.8

1

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สัปดาห

16

มคอ.
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1.1 เพื่อใหนักศึกษามี
ประเมินผลจากการตอบคําถาม
1-15
15
ทบทวน การซักถาม หรือกิจกรรม
ความรู ความเขาใจ
งานและ
ในชั
น
้
เรี
ย
น
ความหมายของแบรนด การ
กิจกรรมระหวาง
สรางแบรนด ประเภทของ
ภาคเรียน
แบรนด โครงสรางแบรนด
คุณลักษณะของแบรนด
แนวคิดการสรางแบรนด
สินคา กลยุทธการสราง
แบรนด กระบวนการสราง
แบรนด
1-15
10
1.2 เพื่อใหนักศึกษาฝก
ประเมินผลจากการแสดงความ
คิดเห็น การคิดวิพากษ และ
รายงานการ
ปฏิบัตกิ ารสรางแบรนด
ผลงานการคิ
ด
สร
า
งสรรค
ใ
นการ
สินคาโดยการคิดวิเคราะห
สรางแบรนด
ออกแบบตราสัญลักษณและ
วิพากษวิจารณ และคิด
บรรจุภัณฑ
สรางสรรค
1.3 เพื่อใหนักศึกษาคนควา ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการ
3-5
10
และฝกเก็บรวบรวมขอมูล คนควา การเก็บรวบรวมขอมูล
รายงานการ
และการนํ
า
มาใช
ใ
นการสร
า
ง
โดยนํากระบวนการวิจัยมา
สรางแบรนด
แบรนด
ประยุกตใชในการสราง
แบรนด
3-5
5
1.4 เพื่อใหนักศึกษา
ประเมินผลจากการนําเสนอผล
การวิเคราะห SWOT และ PEST
รายงานการ
วิเคราะห SWOT และ
PEST เพื่อนํามาใชในการ และการนํามาใชในการสราง
สรางแบรนด
แบรนด
แ
ละวางแผนการสื
อ
่
สาร
สรางแบรนดและวาง
แบรนด
แผนการสื่อสารแบรนด
5
1.5 เพื่อใหนักศึกษา
ประเมินจากการวางแผนการ
3-5,
สื่อสารแบรนด
รายงานการ
วิเคราะหผูบริโภค
9-10
กลุมเปาหมายและใชเปน
สรางแบรนด

17

มคอ.
กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู
ขอมูลในการวางแผนการ
สื่อสารแบรนด
1.6 เพื่อใหนักศึกษา
สามารถทํางานรวมกับผูอื่น
ได ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการมีบุคลิกภาพที่
เหมาะสม และการมีมนุษย
สัมพันธที่ดีตอผูอื่น
1.7 เพื่อใหนักศึกษามี
ระเบียบวินัย ตรงตอเวลา มี
ความรับผิดชอบตอหนาที่
ของตนเองในการศึกษา
เคารพในกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย สิทธิ บทบาท
หนาที่ของตนเอง และผูอื่น
และตระหนักในคุณคาของ
ความเปนมนุษย

1.8 เพื่อใหนักศึกษา
ใชภาษา ตัวเลข และ
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การอภิปรายหรือนําเสนอ
ผลงาน

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

ประเมินจากการวางตน การมี
มนุษยสัมพันธของนักศึกษาในการ
ทํางานกลุม และสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการ
สื่อสารกับผูอื่น

1-15

5
งานและ
กิจกรรมระหวาง
ภาคเรียน

ประเมินจากความตรงตอเวลาของ
นักศึกษาในการเขาชั้นเรียนและ
การสงงานตามกําหนดระยะเวลา
และความรับผิดชอบตองานใน
หนาที่ที่ไดรบั มอบหมาย
- สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาที่
แสดงออกอยางเหมาะสมตาม
บทบาทของตนเอง
- การแตงกาย และการประพฤติ
ตนอยูในกฏระเบียบของสถาบัน
และรวมกิจกรรมการสรางแบรนด
สินคาชุมชน
ประเมินจากการอภิปรายและการ
นําเสนอผลงานของนักศึกษา

1-15

10
พฤติกรรม

3-5,
14-15

10
รายงานการ
สรางแบรนด

16

30

- การสอบปลายภาคเรียน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ศศิพร ตายคํา. (2562). ตํารา การสรางตราสินคา. กรุงเทพฯ : สวนดุสิต กราฟฟคไซท.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ประเมินโดยแบบสอบถามความคิดเห็นออนไลนของสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 ประเมินโดยแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา
2.2 การวัดผล
2.2.1 คะแนนระหวางภาค 70 %
- พฤติกรรม
10 คะแนน
(บุคลิกภาพ การมีสวนรวมในชั้นเรียน การตรงตอเวลา ความรับผิดชอบ ฯลฯ)
- งานและกิจกรรมระหวางภาคเรียน
20 คะแนน
- รายงานการสรางแบรนด
40 คะแนน
2.2.2 คะแนนสอบปลายภาค 30 %
2.3 การประเมินผล แบบอิงเกณฑของมหาวิทยาลัย
ระดับคะแนน คารอยละ
A
90-100
+
85-89
B
B
+

C
C

+

D
D
F

75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49

3. การปรับปรุงการสอน
อาจารยผูสอนประเมินความสนใจในชั้นเรียนของนักศึกษา และปรับวิธีการสอนใหสอดคลองกับ
ลักษณะของผูเรียนในแตละสัปดาห
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา และนักศึกษาผานเกณฑการประเมินตาม
รายวิชา
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 วางแผนปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป
5.2 ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาจากการประเมินการสอนของนักศึกษาที่ประเมินผานประเมิน
โดยแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา สรุปและวางแผนการปรับปรุงเพื่อใชในปการศึกษาถัดไป
5.3 ปรับปรุงมคอ.3 และตํารา
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