รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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รหัสวิชา 3053101 ชื่อรายวิชา การสร้างตราสินค้า
Branding

อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิพร ต่ายคา

คานา
รายละเอียดของการจัดการเรียนการสอนรายวิชา การสร้างตราสินค้า รหัสวิชา 3053101 เป็น
รายวิชาเลือก ตามหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เนื้อหา
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ประกอบด้วย บทนา แนวคิดการสร้างแบรนด์ การสร้างแบรนด์สินค้า
การออกแบบองค์ประกอบแบรนด์ การสื่อสารแบรนด์ การสร้างแบรนด์บุคคล การสร้างแบรนด์องค์กร และ
การสร้างแบรนด์สถานที่
โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติง านด้านการสร้าง
แบรนด์ การจัดทารายละเอียดการสอนของรายวิชาดังกล่าว เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้ตลอดหลักสูตรเท่านั้น ดังนั้น ผู้เรียนจะต้องอาศัยการศึกษา การค้นคว้าอิสระ เพื่อศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม และจะต้องฝึกฝนทักษะเชิงความคิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตลอด
การจัดการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนในการทาความเข้าใจเนื้อหาของรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพร ต่ายคา
15 มิถุนายน 2563
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3053101

ชื่อรายวิชา การสร้างตราสินค้า
Branding

2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
นิเทศศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาบังคับ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิพร ต่ายคา
อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิพร ต่ายคา ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2563 /ชั้นปีที่ 4
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
………………………………………………………..
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
………………………………………………………..
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
15 มิถุนายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจความหมายของแบรนด์ การสร้างแบรนด์ ประเภทของ
แบรนด์ โครงสร้างแบรนด์ คุณลักษณะของแบรนด์ แนวคิดการสร้างแบรนด์สินค้า กลยุทธ์การสร้างแบรนด์
และกระบวนการสร้างแบรนด์
1.2 เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสร้างแบรนด์สินค้าโดยการคิ ดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ และคิด
สร้างสรรค์
1.3 เพื่อให้นักศึกษาค้นคว้า และฝึกเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนากระบวนการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการ
สร้างแบรนด์
1.4 เพื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์ SWOT และ PEST เพื่อนามาใช้ในการสร้างแบรนด์และวางแผนการ
สื่อสารแบรนด์
1.5 เพื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายและใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการสื่อสาร
แบรนด์
1.6 เพื่อให้นักศึกษาสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ตระหนักถึงความส าคัญของการมีบุคลิกภาพที่
เหมาะสม และการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น
1.7 เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในการศึกษา
เคารพในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย สิทธิ บทบาทหน้าทีข่ องตนเอง และผู้อื่น และตระหนักในคุณค่า
ของความเป็นมนุษย์โดยการทากิจกรรมการสร้างแบรนด์เพือ่ ชุมชน
1.8 เพื่อให้นักศึกษาใช้ภาษา ตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศในการอภิปรายหรือนาเสนอผลงาน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อพัฒนาเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัยสอดคล้องการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ
สังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
2.2 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการสร้างแบรนด์ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา (ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ศึกษาโครงสร้างของตราสินค้า คุณสมบัติของตราสินค้า หลักการและแนวคิดในการสร้างตรา
สินค้า กลยุทธ์การสร้างตราสินค้า วิธีการสร้างตราสินค้า การสื่อสารตราสินค้า
Study structures of brand, brand attributes, principles and concepts in branding,
brand building strategies, brand building tools, brand communication.
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
45 ชั่วโมง

ไม่มีหรืออาจจัดเพิ่มเติม
ให้ตามความจาเป็น

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมง

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียนทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 –
15.00 น. ณ ห้องพักอาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
1.1.3 มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ จิตสาธารณะ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งมีค่านิยมที่ดีใน
การดาเนินชีวิต และเข้าใจผู้อื่น
1.1.4 ตระหนักในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1.1.5 ตระหนัก ยอมรับ และเคารพบทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเอง และผู้อื่น
 1.1.6 เคารพในกฎระเบียบ กติกา กฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม โดยตระหนักในคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
และส่งมอบงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กาหนด
1.2.2 ส่งเสริมให้นกั ศึกษาตระหนัก ยอมรับ และเคารพบทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเอง และผู้อื่น
1.2.3 ปลูกฝังให้นักศึกษาประพฤติตนอยู่ในกฏระเบียบของสถาบัน และตระหนักถึงคุณค่าของ
ตนเองและผูอ้ ื่นโดยการร่วมกิจกรรมการสร้างแบรนด์สินค้าชุมชน
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากความตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลา และความรับผิดชอบต่องานในหน้าทีท่ ี่ได้รับมอบหมาย
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1.3.2 ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาที่แสดงออกอย่างเหมาะสมตามบทบาท
ของตนเอง
1.3.3 ประเมินผลจากการแต่งกาย และการประพฤติตนอยู่ในกฏระเบียบของสถาบัน และร่วม
กิจกรรมการสร้างแบรนด์สินค้าชุมชน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รบั
 2.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจในขอบข่าย ลัก ษณะเบื้องต้น และหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
เนื้อหาสาระที่สาคัญของรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์
 2.1.2 มีความสามารถเชิงการคิดวิเ คราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ และคิดสร้างสรรค์ สามารถน า
ความรู้ด้านการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ เพื่อการประกอบอาชีพ และสามารถปรับตัวสร้างงานสร้างอาชีพได้
อย่างเหมาะสม
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ หลักการของศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักการบริหาร
จัดการ หลัก จิตวิทยา หลัก การใช้ภาษา หลัก ศิล ปะ หลั ก กฎหมายและจริยธรรม เป็นต้น น ามา
ประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้
2.1.4 มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 ใช้วิธีการสอนและกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นการลงมือปฏิบัติ (Active Learning) ที่เน้นให้
เกิดผลการเรียนรู้ (Learning Outcome)
2.2.2 การฝึกปฏิบัติการสร้างแบรนด์สินค้าโดยให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ และคิด
สร้างสรรค์
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินผลจากการตอบคาถามทบทวน การซักถาม หรือกิจกรรมในชั้นเรียน และการสอบ
ปลายภาค
2.3.2 ประเมินผลจากการแสดงความคิดเห็น การคิดวิพากษ์ และผลงานการคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ตอ้ งพัฒนา
3.1.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนานวัตกรรมการสื่อสารไปใช้ในงานเชิงวิชาชีพทางนิเทศ
ศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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 3.1.2 มีความใฝ่รู้ รอบรู้ รู้จักใช้แหล่งข้อมูลในการสืบค้นหาข้อเท็จจริง สามารถพิจารณาและ
ตัดสินใจนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับงานในแต่ละด้าน
 3.1.3 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ประเด็นปัญหาทางสังคม การสื่อสาร ประยุกต์ใช้
ทักษะทางสื่อสารเสนอปัญหา และแนวทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
3.1.4 มีความสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งรู้เท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด
ทักษะมาใช้สร้างสรรค์ช่องทางการสื่อสารที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม และสถานการณ์
ปัจจุบัน หรือเพื่อการประกอบวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ฝึกให้นักศึกษาค้นคว้า และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนากระบวนการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการ
สร้างแบรนด์
3.2.2 ฝึก ให้นักศึกษาวิเ คราะห์ SWOT และ PEST เพื่อนามาใช้ในการสร้างแบรนด์และวาง
แผนการสื่อสารแบรนด์
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า การเก็บรวบรวมข้อมูลและการนามาใช้ในการ
สร้างแบรนด์
3.3.2 ประเมินผลจากการนาเสนอผลการวิเคราะห์ SWOT และ PEST และการนามาใช้ในการ
สร้างแบรนด์และวางแผนการสื่อสารแบรนด์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจในจิตวิทยาผู้รับสาร สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม
และโลกที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ตัดสินใจเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคลต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
 4.1.2 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีบุคลิกภาพเหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน
ในองค์กร และบุคคลทั่วไป ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ สังคม และวัฒนธรรมองค์กรได้
O 4.1.3 สามารถใช้ความรู้ ทักษะการสื่อสารนาเสนอความคิดเห็นต่อประเด็นสาธารณะชี้นาสังคมได้
อย่างเหมาะสม
O 4.1.4 สามารถแสดงออกตามบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายใน
ปัจจุบันและอนาคต
4.2 วิธีการสอน
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4.2.1 ฝึกให้นักศึกษาวิเคราะห์ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายและใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการสื่อสาร
แบรนด์
4.2.2 ส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกับผู้อื่น ตระหนักถึงความสาคัญของการมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
และการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากการวางแผนการสื่อสารแบรนด์
4.3.2 ประเมินจากการวางตน การมีมนุษยสัมพันธ์ของนักศึกษาในการท างานกลุ่ม และสังเกต
จากพฤติกรรมที่แสดงออกในการสื่อสารกับผู้อื่น
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
O 5.1.1 มีความรู้ ทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
 5.1.2 มีทักษะ กลวิธี เทคนิคในการสื่อสารอธิบายหลักการ สถานการณ์ ตลอดจนการถ่ายทอด
อธิบายความคิด หรือสื่อสารความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
O 5.1.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และนาเสนองานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
O 5.1.4 นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ การทาประชามติ การทาโพลมาใช้ในวิชาชีพทางด้านนิเทศ
ศาสตร์
O 5.1.5 มีความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์การสื่อสารต่าง ๆ ตลอดจนสามารถ
เลือกและประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จาเป็นในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นกั ศึกษาใช้ภาษา ตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศในการอภิปราย
หรือนาเสนอผลงาน
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากการอภิปรายและการนาเสนอผลงานของนักศึกษา
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่
1

2

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

- ปฐมนิเทศ แนะนารายวิชา การจัดการเรียนการสอน
ตลอดจนการวัดและประเมินผล
- บทที่ 1 บทนา
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome)
- นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจความหมายของแบรนด์
การสร้างแบรนด์ ประเภทของแบรนด์ โครงสร้างแบรนด์
- นักศึกษาคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วจิ ารณ์ได้
- นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของตนเองในการศึกษา เคารพในกฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย สิทธิ บทบาทหน้าที่ของตนเอง และ
ผู้อื่น และตระหนักในคุณค่าของความเป็นมนุษย์
- นักศึกษาสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้ ตระหนักถึง
ความสาคัญของการมีบคุ ลิกภาพที่เหมาะสม และการมี
มนุษยสัมพันธ์ทดี่ ีตอ่ ผูอ้ ื่น
- บทที่ 2 แนวคิดการสร้างแบรนด์
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome)

3

-แนะนารายวิชา แจ้งรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3)
- บรรยายประกอบ Power point
- ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มสร้าง Mind Map
ความหมายของแบรนด์
- ให้นักศึกษาเล่นเกมแยกประเภทของ
แบรนด์
- ให้ผู้เรียนตอบคาถามทบทวน
- ผู้สอนกาหนดประเด็นในการทา
กิจกรรมการสร้างแบรนด์สินค้าชุมชน

- ระบบ WBSC
- Power Point
- ตัวอย่างแบรนด์
ประเภทต่าง ๆ
- ระบบสารสนเทศ
ออนไลน์
- อุปกรณ์สาหรับเล่นเกม
- กระดาษสาหรับทาผัง
ความคิด
- ตัวอย่างรายงานการ
สร้างแบรนด์

3

- ทบทวนเนื้อหา
- บรรยายประกอบ Power point

- ระบบ WBSC
- Power Point

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
1.1
1.2
1.6
1.7

1.1
1.2

ผู้สอน

ผศ.ดร.
ศศิพร
ต่ายคา

ผศ.ดร.
ศศิพร
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

3

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
- นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดการสร้างแบรนด์
สินค้า กลยุทธ์การสร้างแบรนด์
- นักศึกษามีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์
- นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของตนเองในการศึกษา เคารพในกฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย สิทธิ บทบาทหน้าที่ของตนเอง และ
ผู้อื่น และตระหนักในคุณค่าของความเป็นมนุษย์
- นักศึกษาสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้ ตระหนักถึง
ความสาคัญของการมีบคุ ลิกภาพที่เหมาะสม และการมี
มนุษยสัมพันธ์ทดี่ ีตอ่ ผูอ้ ื่น
- บทที่ 3 การสร้างแบรนด์สินค้า
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome)
- นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการสร้างแบรนด์
- นักศึกษาสร้างแบรนด์สินค้าโดยการคิดวิเคราะห์
วิพากษ์วจิ ารณ์ และคิดสร้างสรรค์ได้
- นักศึกษาวิเคราะห์ SWOT และ PEST เพือ่ นามาใช้ใน
การสร้างแบรนด์และวางแผนการสือ่ สารแบรนด์ได้
- นักศึกษาวิเคราะห์ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ STP

จานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

- ให้ผู้เรียนชมคลิปวีดีโอสินค้าชุมชนที่
สะท้อนศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย
- ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มทา Mind Map การ
สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน และการ
ประยุกต์ศิลปะวัฒนธรรมมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และนาเสนอความคิด
- ให้ผู้เรียนตอบคาถามทบทวน

- สินค้าชุมชน
- ระบบสารสนเทศ
ออนไลน์
- คลิปวีดีโอสินค้าชุมชน
ที่สะท้อน
ศิลปะวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาไทย

- ทบทวนเนื้อหา
- บรรยายประกอบ Power point และ
นาเสนอสาระสาคัญจากรายงานวิจยั - ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์
SWOT และ PEST
- ผู้สอนเพิ่มเติมเนื้อหาแนวโน้ม
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์โรคระบาดและ New

- ระบบ WBSC
- Power Point
- สาระสาคัญจาก
รายงานวิจยั การพัฒนา
รูปแบบการสร้างแบรนด์
ผลไม้แปรรูปของ
วิสาหกิจชุมชน
- ตัวอย่างการวิเคราะห์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
1.6
1.7

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

ผู้สอน

ต่ายคา

ผศ.ดร.
ศศิพร
ต่ายคา
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

4

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
model และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการสื่อสาร
แบรนด์ได้
- นักศึกษาสามารถค้นคว้า และฝึกเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
นากระบวนการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการสร้างแบรนด์ได้
- นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในการศึกษา
เคารพในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย สิทธิ บทบาท
หน้าที่ของตนเอง และผูอ้ ื่น และตระหนักในคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์
- นักศึกษาสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้ ตระหนักถึง
ความสาคัญของการมีบคุ ลิกภาพที่เหมาะสม และการมี
มนุษยสัมพันธ์ทดี่ ีตอ่ ผูอ้ ื่น
- นักศึกษาสามารถใช้ภาษา ตัวเลข และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการอภิปรายหรือนาเสนอผลงาน
- บทที่ 3 การสร้างแบรนด์สินค้า (ต่อ)
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome)
- นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการสร้างแบรนด์
- นักศึกษาสร้างแบรนด์สินค้าโดยการคิดวิเคราะห์

จานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

normal
- ผู้สอนสรุปเนื้อหาและตอบข้อซักถาม
- ให้ผู้เรียนตอบคาถามทบทวน

SWOT และ PEST
- กรณีศึกษาพฤติกรรม
ผู้บริโภคในช่วง
สถานการณ์โรคระบาด
และ New normal

- ทบทวนเนื้อหา
- บรรยายประกอบ Power point และ
นาเสนอสาระสาคัญจากรายงานวิจยั - ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์

- ระบบ WBSC
- Power Point
- สาระสาคัญจาก
รายงานวิจยั การพัฒนา

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

1.1
1.2
1.3
1.4

ผศ.ดร.
ศศิพร
ต่ายคา
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
วิพากษ์วจิ ารณ์ และคิดสร้างสรรค์ได้
- นักศึกษาวิเคราะห์ SWOT และ PEST เพือ่ นามาใช้ใน
การสร้างแบรนด์และวางแผนการสือ่ สารแบรนด์ได้
- นักศึกษาวิเคราะห์ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ STP
model และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการสื่อสาร
แบรนด์ได้
- นักศึกษาสามารถค้นคว้า และฝึกเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
นากระบวนการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการสร้างแบรนด์ได้
- นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในการศึกษา
เคารพในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย สิทธิ บทบาท
หน้าที่ของตนเอง และผูอ้ ื่น และตระหนักในคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์
- นักศึกษาสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้ ตระหนักถึง
ความสาคัญของการมีบคุ ลิกภาพที่เหมาะสม และการมี
มนุษยสัมพันธ์ทดี่ ีตอ่ ผูอ้ ื่น
- นักศึกษาสามารถใช้ภาษา ตัวเลข และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการอภิปรายหรือนาเสนอผลงาน

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย
- ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสร้างแบบสอบถาม
ออนไลน์เพื่อเก็บข้อมูลกับผูบ้ ริโภค
- ผู้สอนสรุปเนื้อหาและตอบข้อซักถาม
- ให้ผู้เรียนตอบคาถามทบทวน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
รูปแบบการสร้างแบรนด์ 1.5
ผลไม้แปรรูปของ
1.6
วิสาหกิจชุมชน
1.7
- ตัวอย่างแบบสอบถาม 1.8
กลุ่มเป้าหมาย
- ระบบสารสนเทศ
ออนไลน์ Google Form

ผู้สอน

13

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

5

- บทที่ 3 การสร้างแบรนด์สินค้า (ต่อ)
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome)
- นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการสร้างแบรนด์
- นักศึกษาสร้างแบรนด์สินค้าโดยการคิดวิเคราะห์
วิพากษ์วจิ ารณ์ และคิดสร้างสรรค์ได้
- นักศึกษาวิเคราะห์ SWOT และ PEST เพือ่ นามาใช้ใน
การสร้างแบรนด์และวางแผนการสือ่ สารแบรนด์ได้
- นักศึกษาวิเคราะห์ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ STP
model และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการสื่อสาร
แบรนด์ได้
- นักศึกษาสามารถค้นคว้า และฝึกเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
นากระบวนการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการสร้างแบรนด์ได้
- นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในการศึกษา
เคารพในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย สิทธิ บทบาท
หน้าที่ของตนเอง และผูอ้ ื่น และตระหนักในคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์
- นักศึกษาสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้ ตระหนักถึง
ความสาคัญของการมีบคุ ลิกภาพที่เหมาะสม และการมี

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
- ทบทวนเนื้อหา
- ระบบ WBSC
1.1
- บรรยายประกอบ Power point และ - Power Point
1.2
นาเสนอสาระสาคัญจากรายงานวิจยั - ผลการสารวจความ
1.3
- ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการสารวจ คิดเห็นของผูบ้ ริโภค
1.4
ความคิดเห็นของผู้บริโภค
- ระบบสารสนเทศ
1.5
- ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมสมอง
ออนไลน์ Google Form 1.6
ร่วมกันกาหนดจุดยืนของแบรนด์
1.7
อัตลักษณ์แบรนด์
1.8
- ผู้สอนสรุปเนื้อหาและตอบข้อซักถาม
- ให้ผู้เรียนตอบคาถามทบทวน

ผู้สอน

ผศ.ดร.
ศศิพร
ต่ายคา

14

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

6

7

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
มนุษยสัมพันธ์ทดี่ ีตอ่ ผูอ้ ื่น
- นักศึกษาสามารถใช้ภาษา ตัวเลข และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการอภิปรายหรือนาเสนอผลงาน
- บทที่ 4 การออกแบบองค์ประกอบแบรนด์
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome)
- นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการสร้างแบรนด์
ในส่วนของการออกแบบองค์ประกอบแบรนด์
- นักศึกษาสร้างแบรนด์สินค้าโดยการคิดวิเคราะห์
วิพากษ์วจิ ารณ์ และคิดสร้างสรรค์ได้
- นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของตนเองในการศึกษา เคารพในกฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย สิทธิ บทบาทหน้าที่ของตนเอง และ
ผู้อื่น และตระหนักในคุณค่าของความเป็นมนุษย์
- นักศึกษาสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้ ตระหนักถึง
ความสาคัญของการมีบคุ ลิกภาพที่เหมาะสม และการมี
มนุษยสัมพันธ์ทดี่ ีตอ่ ผูอ้ ื่น
- บทที่ 4 การออกแบบองค์ประกอบแบรนด์ (ต่อ)
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome)

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

3

- ผู้สอนทบทวนเนื้อหา
- บรรยายประกอบ Power point
- ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกแบบชื่อแบรนด์
แนวคิดชื่อแบรนด์ เรือ่ งราวของแบรนด์
คาโปรย ออกแบบตราสัญลักษณ์
- ผู้สอนให้คาแนะนาเกีย่ วกับการ
ออกแบบ
- ผู้สอนสรุปเนื้อหาและตอบข้อซักถาม
- ให้ผู้เรียนตอบคาถามทบทวน

- ระบบ WBSC
- Power Point
- ตัวอย่างตราสัญลักษณ์
คาโปรย
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟิก

1.1
1.2
1.6
1.7

ผศ.ดร.
ศศิพร
ต่ายคา

3

- ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มปรับปรุงการ
ออกแบบตราสัญลักษณ์ และออกแบบ

- ระบบ WBSC
- Power Point

1.1
1.2

ผศ.ดร.
ศศิพร

15

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

8

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
- นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการสร้างแบรนด์
ในส่วนของการออกแบบองค์ประกอบแบรนด์
- นักศึกษาสร้างแบรนด์สินค้าโดยการคิดวิเคราะห์
วิพากษ์วจิ ารณ์ และคิดสร้างสรรค์ได้
- นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของตนเองในการศึกษา เคารพในกฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย สิทธิ บทบาทหน้าที่ของตนเอง และ
ผู้อื่น และตระหนักในคุณค่าของความเป็นมนุษย์
- นักศึกษาสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้ ตระหนักถึง
ความสาคัญของการมีบคุ ลิกภาพที่เหมาะสม และการมี
มนุษยสัมพันธ์ทดี่ ีตอ่ ผูอ้ ื่น
- บทที่ 4 การออกแบบองค์ประกอบแบรนด์ (ต่อ)
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome)
- นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการสร้างแบรนด์
ในส่วนของการออกแบบองค์ประกอบแบรนด์
- นักศึกษาสร้างแบรนด์สินค้าโดยการคิดวิเคราะห์
วิพากษ์วจิ ารณ์ และคิดสร้างสรรค์ได้
- นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ

จานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

บรรจุภัณฑ์ และคู่มอื แบรนด์
- ผู้สอนให้คาแนะนาเกีย่ วกับการ
ออกแบบ
- ผู้สอนสรุปเนื้อหาและตอบข้อซักถาม
- ให้ผู้เรียนตอบคาถามทบทวน

- ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์
และคู่มอื แบรนด์
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟิก

- ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มปรับปรุงการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
- ผู้สอนให้คาแนะนาเกีย่ วกับการ
ออกแบบ
- ผู้สอนสรุปเนื้อหาและตอบข้อซักถาม
- ให้ผู้เรียนตอบคาถามทบทวน

- ระบบ WBSC
- Power Point
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟิก

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
1.6
1.7

1.1
1.2
1.6
1.7

ผู้สอน

ต่ายคา

ผศ.ดร.
ศศิพร
ต่ายคา

16

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

9

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
ต่อหน้าที่ของตนเองในการศึกษา เคารพในกฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย สิทธิ บทบาทหน้าที่ของตนเอง และ
ผู้อื่น และตระหนักในคุณค่าของความเป็นมนุษย์
- นักศึกษาสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้ ตระหนักถึง
ความสาคัญของการมีบคุ ลิกภาพที่เหมาะสม และการมี
มนุษยสัมพันธ์ทดี่ ีตอ่ ผูอ้ ื่น
- บทที่ 5 การสือ่ สารแบรนด์
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome)
- นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการสร้างแบรนด์
ในส่วนของการสื่อสารแบรนด์
- นักศึกษาสร้างแบรนด์สินค้าโดยการคิดวิเคราะห์
วิพากษ์วจิ ารณ์ และคิดสร้างสรรค์ได้
- นักศึกษาวิเคราะห์ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายและใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนการสื่อสารแบรนด์ได้
- นักศึกษาวางแผนการสือ่ สารแบรนด์ได้
- นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของตนเองในการศึกษา เคารพในกฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย สิทธิ บทบาทหน้าที่ของตนเอง และ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

- ทบทวนเนื้อหา
- บรรยายประกอบ Power point และ
นาเสนอสาระสาคัญจากรายงานวิจยั
- ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมสมอง
ร่วมกันวางแผนการสือ่ สารแบรนด์และจุด
สัมผัสแบรนด์
- ผู้สอนสรุปเนื้อหาและตอบข้อซักถาม
- ให้ผู้เรียนตอบคาถามทบทวน

- ระบบ WBSC
- Power point
- สาระสาคัญจาก
รายงานวิจยั การพัฒนา
รูปแบบการสือ่ สาร
การตลาดออนไลน์สินค้า
เกษตรอินทรีย์
- ตัวอย่างภาพจุดสัมผัส
แบรนด์
- ตัวอย่างแผนการ
สื่อสารแบรนด์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

1.1
1.2
1.4
1.5
1.6
1.7

ผศ.ดร.
ศศิพร
ต่ายคา

17

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

10

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
ผู้อื่น และตระหนักในคุณค่าของความเป็นมนุษย์
- นักศึกษาสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้ ตระหนักถึง
ความสาคัญของการมีบคุ ลิกภาพที่เหมาะสม และการมี
มนุษยสัมพันธ์ทดี่ ีตอ่ ผูอ้ ื่น
- บทที่ 5 การสือ่ สารแบรนด์ (ต่อ)
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome)
- นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการสร้างแบรนด์
ในส่วนของการสื่อสารแบรนด์
- นักศึกษาสร้างแบรนด์สินค้าโดยการคิดวิเคราะห์
วิพากษ์วจิ ารณ์ และคิดสร้างสรรค์ได้
- นักศึกษาวิเคราะห์ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายและใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนการสื่อสารแบรนด์ได้
- นักศึกษาวางแผนการสือ่ สารแบรนด์ได้
- นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของตนเองในการศึกษา เคารพในกฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย สิทธิ บทบาทหน้าที่ของตนเอง และ
ผู้อื่น และตระหนักในคุณค่าของความเป็นมนุษย์
- นักศึกษาสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้ ตระหนักถึง

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

- ทบทวนเนื้อหา
- บรรยายประกอบ Power point
- ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกภาคสนามเพือ่
ศึกษาสังเกตจุดสัมผัสแบรนด์ในแหล่ง
การค้าหรือพื้นที่สาธารณะและนาข้อมูลที่
ได้มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการ
สื่อสารแบรนด์
- ผู้สอนสรุปเนื้อหาและตอบข้อซักถาม
- ให้ผู้เรียนตอบคาถามทบทวน

- ระบบ WBSC
- Power point
- แหล่งเรียนรูจ้ ดุ สัมผัส
แบรนด์ในแหล่งการค้า
หรือพื้นที่สาธารณะ
ห้างสรรพสินค้า/
ซุปเปอร์มาเก็ต

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

1.1
1.2
1.4
1.5
1.6
1.7

ผศ.ดร.
ศศิพร
ต่ายคา
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

11

12

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
ความสาคัญของการมีบคุ ลิกภาพที่เหมาะสม และการมี
มนุษยสัมพันธ์ทดี่ ีตอ่ ผูอ้ ื่น
- บทที่ 6 การสร้างแบรนด์บุคคล
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome)
- นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจการสร้างแบรนด์บุคคล
- นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วจิ ารณ์ และคิด
สร้างสรรค์การสร้างแบรนด์ได้
- นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในการศึกษา เคารพใน
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย สิทธิ บทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง และผู้อื่น และตระหนักในคุณค่าของความเป็น
มนุษย์
- นักศึกษาสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้ ตระหนักถึง
ความสาคัญของการมีบคุ ลิกภาพที่เหมาะสม และการมี
มนุษยสัมพันธ์ทดี่ ีตอ่ ผูอ้ ื่น
- บทที่ 7 การสร้างแบรนด์องค์กร
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome)
- นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการสร้างแบรนด์

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

3

- ผู้สอนทบทวนเนื้อหา
- บรรยายประกอบ Power point
- ให้นักศึกษาชมคลิปการสัมภาษณ์งาน
และวิพากษ์วจิ ารณ์
- ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้าง
แบรนด์บคุ คลในการคิดสร้างสรรค์วิธีการ
สร้างแบรนด์บคุ คลให้แก่ตนเองและ
นาเสนออัตลักษณ์ของตนเอง โดยการ
ออกแบบ Resume ที่แสดงอัตลักษณ์
ของตนเอง
- อาจารย์ให้คาแนะนาเพิ่มเติม
-ให้ผู้เรียนตอบคาถามทบทวน

- ระบบ WBSC
- ตัวอย่างแบรนด์บุคคล
- คลิปการสัมภาษณ์งาน
- กรณีศึกษาการสร้างแบ
รนด์บุคคล
- ตัวอย่าง Resume
- ระบบสารสนเทศ
ออนไลน์

1.1
1.2
1.6
1.7

ผศ.ดร.
ศศิพร
ต่ายคา

3

- ผู้สอนทบทวนเนื้อหา
- ระบบ WBSC
1.1
- บรรยายประกอบ Power point
- ตัวอย่างแบรนด์องค์กร 1.2
- ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มค้นคว้าและศึกษา -ระบบสารสนเทศ
1.6

ผศ.ดร.
ศศิพร
ต่ายคา
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

13

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
- นักศึกษาคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วจิ ารณ์ และคิดสร้างสรรค์
ได้
- นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของตนเองในการศึกษา เคารพในกฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย สิทธิ บทบาทหน้าที่ของตนเอง และ
ผู้อื่น และตระหนักในคุณค่าของความเป็นมนุษย์
- นักศึกษาสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้ ตระหนักถึง
ความสาคัญของการมีบคุ ลิกภาพที่เหมาะสม และการมี
มนุษยสัมพันธ์ทดี่ ีตอ่ ผูอ้ ื่น
- บทที่ 7 การสร้างแบรนด์องค์กร (ต่อ)
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome)
- นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการสร้างแบรนด์
- นักศึกษาคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วจิ ารณ์ และคิดสร้างสรรค์
ได้
- นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของตนเองในการศึกษา เคารพในกฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย สิทธิ บทบาทหน้าที่ของตนเอง และ
ผู้อื่น และตระหนักในคุณค่าของความเป็นมนุษย์

จานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

การสร้างแบรนด์องค์กร
- ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มออกภาคสนาม
ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสติ เพือ่ ศึกษา
และวิเคราะห์การสร้างแบรนด์องค์กรของ
มหาวิทยาลัย
- ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มเขียน Mind
Map การสื่อสารแบรนด์องค์กรสวนดุสติ
- ผู้สอนสรุปเนื้อหาและตอบข้อซักถาม
-ให้ผู้เรียนตอบคาถามทบทวน

ออนไลน์
- กระดาษสาหรับเขียน
Mind Map
- ทัศนศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

- ระบบ WBSC
- ให้นักศึกษาแต่ละกลุม่ เสนอแนว
ทางการสร้างแบรนด์มหาวิทยาลัยสวน - ตัวอย่างการสร้างแบ
รนด์องค์กร
ดุสิต
- ผู้สอนสรุปเนื้อหาและตอบข้อซักถาม
-ให้ผู้เรียนตอบคาถามทบทวน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
1.7

ผู้สอน

1.1
1.2
1.6
1.7

ผศ.ดร.
ศศิพร
ต่ายคา
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

14

15

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้ ตระหนักถึง
ความสาคัญของการมีบคุ ลิกภาพที่เหมาะสม และการมี
มนุษยสัมพันธ์ทดี่ ีตอ่ ผูอ้ ื่น
- บทที่ 8 การสร้างแบรนด์สถานที่และแบรนด์กจิ กรรม
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome)
- นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการสร้างแบรนด์
- นักศึกษาสามารถใช้ภาษา ตัวเลข และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการอภิปรายหรือนาเสนอผลงาน
- นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของตนเองในการศึกษา เคารพในกฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย สิทธิ บทบาทหน้าที่ของตนเอง และ
ผู้อื่น และตระหนักในคุณค่าของความเป็นมนุษย์
- นักศึกษาสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้ ตระหนักถึง
ความสาคัญของการมีบคุ ลิกภาพที่เหมาะสม และการมี
มนุษยสัมพันธ์ทดี่ ีตอ่ ผูอ้ ื่น
- การนาเสนอรายงานการสร้างแบรนด์สินค้าชุมชน
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome)
- นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการสร้างแบรนด์

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

3

- ผู้สอนทบทวนเนื้อหา
- ระบบ WBSC
- บรรยายประกอบ Power point
- คลิปวีดีโอสถานที่
- ให้นักศึกษาชมคลิปวิดีโอสถานที่
ท่องเทีย่ วและกิจกรรม
ท่องเทีย่ วและกิจกรรม แล้ว
วิพากษ์วจิ ารณ์
- ให้นักศึกษาค้นคว้าและอภิปรายการ
สร้างแบรนด์สถานที่และแบรนด์กจิ กรรม
จากระบบสารสนเทศออนไลน์ พร้อม
นาเสนอ

1.1
1.6
1.7
1.8

ผศ.ดร.
ศศิพร
ต่ายคา

3

- ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มนาเสนอรายงาน
การสร้างแบรนด์สินค้าชุมชนพร้อมส่ง
รายงานและตัวอย่างบรรจุภัณฑ์

1.1
1.6
1.7

ผศ.ดร.
ศศิพร
ต่ายคา

- ระบบ WBSC
- รายงานการสร้าง
แบรนด์สินค้าชุมชน

21

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถใช้ภาษา ตัวเลข และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการอภิปรายหรือนาเสนอผลงาน
- นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของตนเองในการศึกษา เคารพในกฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย สิทธิ บทบาทหน้าที่ของตนเอง และ
ผู้อื่น และตระหนักในคุณค่าของความเป็นมนุษย์
- นักศึกษาสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้ ตระหนักถึง
ความสาคัญของการมีบคุ ลิกภาพที่เหมาะสม และการมี
มนุษยสัมพันธ์ทดี่ ีตอ่ ผูอ้ ื่น

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

- อาจารย์สรุปและให้คาแนะนาเพิ่มเติม

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
1.8

ผู้สอน

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์ แผนการสอนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู้

การเข้า 1.1.2, 1.1.6
ชั้นเรียน

รายงาน
การสร้าง
แบรนด์

งานและ
กิจกรรม

วิธีการประเมิน

- ความตรงต่อเวลา
- การส่งงานตามกาหนดเวลา
และความรับผิดชอบต่องาน
- การสังเกตการแต่งกาย และการ
ประพฤติตน
2.1.1, 2.1.2, 3.1.2, 3.1.3, - การตอบคาถามทบทวน การ
ซักถาม หรือกิจกรรมในชั้นเรียน
4.1.1, 4.1.2, 5.1.2
- การแสดงความคิดเห็น การคิด
วิพากษ์ และผลงานการคิด
สร้างสรรค์ในการออกแบบตรา
สัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์
- จากข้อมู ลที่ ได้จากการค้นคว้า
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และการ
นามาใช้ในการสร้างแบรนด์
- จากการนาเสนอผลการวิเคราะห์
SWOT และ PEST และการ
นามาใช้ในการสร้างแบรนด์และ
วางแผนการสื่อสารแบรนด์
- จากการวางแผนการสื่อสารแบ
รนด์
- จากการวางตน การมี ม นุษ ย
สัมพันธ์ของนักศึกษาในการทางาน
กลุ่ม และสัง เกตจากพฤติก รรมที่
แสดงออกในการสื่อสารกับผู้อื่น
- จากการอภิ ป รายและการ
นาเสนอผลงานของนักศึกษา
2.1.1, 2.1.2, 3.1.2, 3.1.3, - การตอบคาถามทบทวน การ
4.1.2, 5.1.2
ซักถาม หรือกิจกรรมในชั้นเรียน

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1-15
10%

1-15

40%

1-14

20%

23

มคอ. 3
กิจกรรม
ที่
ระหว่าง
เรียน

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

- การแสดงความคิดเห็น การคิด
วิพากษ์ และผลงานการคิด
สร้างสรรค์ในการออกแบบ
- จากการวางตน การมี ม นุษ ย
สัมพันธ์ของนักศึกษาในการทางาน
กลุ่ม และสัง เกตจากพฤติก รรมที่
แสดงออกในการสื่อสารกับผู้อื่น
- จากการอภิปรายและการ
นาเสนอผลงานของนักศึกษา
- การสอบปลายภาคเรียน

16

30

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ประเมินโดยแบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ประเมินโดยแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา
2.2 การวัดผล
2.2.1 คะแนนระหว่างภาค 70 %
- พฤติกรรม
10 คะแนน
(บุคลิกภาพ การมีส่วนรวมในชั้นเรียน การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ฯลฯ)
- งานและกิจกรรมระหว่างภาคเรียน
20 คะแนน
- รายงานการสร้างแบรนด์
40 คะแนน
2.2.2 คะแนนสอบปลายภาค 30 %
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2.3 การประเมินผล แบบอิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
ระดับคะแนน ค่าร้อยละ
A
85-100
+
79-84
B
B
+

73-78
67-72

+

61-66
55-60

C
C

D
D
F

50-54
0-49

3. การปรับปรุงการสอน
อาจารย์ผู้สอนเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย และ
ปรับเปลี่ยนกิจ กรรมการสร้างแบรนด์ให้กระชับสอดรับกับ สถานการณ์และการสอนออนไลน์ในช่วงโรค
ระบาด
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา และนักศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
รายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 วางแผนปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี
5.2 ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาจากการประเมินการสอนของนักศึกษาทีป่ ระเมินผ่านประเมิน
โดยแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา สรุปและวางแผนการปรับปรุงเพื่อใช้ในปีการศึกษาถัดไป
5.3 ปรับปรุงมคอ.3 และตารา
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