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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจ การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 1/2561

รหัสวิชา 3644203 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การสรางตราผลิตภัณฑ%
(ภาษาอังกฤษ) Branding

อาจารย0ผู2สอน
อ. สมธีราภ% พรมศิริ
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คํานํา
รายละเอียดรายวิ ชา การสรางตราผลิตภัณฑ% รหัสวิช า 3644203 เป5นการจัดทํารายละเอีย ด
ประกอบรายวิชาการสรางตราผลิตภัณฑ% หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ในหมวดวิชา
เฉพาะ กลุ;มวิชาเลือก โดยมุ;งเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับ ความหมายและ
ความสําคัญของตราผลิตภัณฑ%และการสรางตราผลิตภัณฑ% การวิเคราะห%พฤติกรรมผูบริโภค ปAจจัยที่มีผลต;อ
การสรางตราผลิ ต ภั ณ ฑ% การตั้ ง ชื่ อ ตราผลิ ต ภั ณฑ% การออกแบบตราผลิ ต ภั ณ ฑ% การวิ เ คราะห% การรั บ รู
ภาพลักษณ% ความซื่อสัตย% และคุณค;าของตราผลิตภัณฑ% กลยุทธ%และยุทธวิธีในการนําเสนอ การจัดการ และ
การปรับปรุงตราผลิตภัณฑ%
รายละเอี ย ดรายวิ ช านี้ เ ป5 น ส; ว นสํ า คั ญ ต; อผู เรี ย น ที่ เ นนทั้ ง การเรี ย นการสอนที่ เ ป5 น ทฤษฎี และ
การศึ กษาคนควาดวยตนเอง เพื่ อใหผู เรี ย นไดแนวทางในการจัด การเรีย นรู ทฤษฎีและกรณีศึกษาจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม; ๆ โดยใชทักษะการคนควาดวย
ตนเองเพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากการเรี ย นภายในหอง ผู เรี ย นสามารถนํ า ความรู ที่ ไ ดจากรายวิ ช านี้ ไ ป
ประยุกต%ใชในอนาคตได
ผูจัดทํา
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน2า
ขอมูลทั่วไป
จุดมุ;งหมายและวัตถุประสงค%
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

4
5
5
6
10
20
20
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข2อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3644203 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การสรางตราผลิตภัณฑ%
(ภาษาอังกฤษ) Branding
2. จํานวนหน8วยกิต
3 (3-0-6) หน;วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ กลุ;มวิชาเลือก
4. อาจารย0ผู2รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย0ผู2สอน
อาจารย%ผูรับผิดชอบรายวิชา อ.สมธีราภ% พรมศิริ
อาจารย%ผูสอน
อ.สมธีราภ% พรมศิริ
ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นป;ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2561 ชั้นปQที่ 3
6. รายวิชาที่ต2องเรียนมาก8อน (Pre-requisite) (ถ2ามี)
ไม;มี
7. รายวิชาที่ต2องเรียนพร2อมกัน (Co-requisites) (ถ2ามี)
ไม;มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล8าสุด
9.1 วันที่จัดทํา
1 สิงหาคม 2561
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล;าสุด

หมวดที่ 2 จุดมุ8งหมายและวัตถุประสงค0
1. จุดมุ8งหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความรูความเขาใจความหมายและความสําคัญของตราผลิตภัณฑ%และการ
สรางตราผลิตภัณฑ%
2. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความรูความเขาใจในการวิเคราะห%พฤติกรรมผูบริโภคและปAจจัยที่มีผลต;อ
การสรางตราผลิตภัณฑ%
3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความรูความเขาใจถึงการตั้งชื่อตราผลิตภัณฑ% การออกแบบตราผลิตภัณฑ%
การวิเคราะห%การรับรู ภาพลักษณ% ความซื่อสัตย% และคุณค;าของตราผลิตภัณฑ%
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4. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความรูความเขาใจถึงกลยุทธ%และยุทธวิธีในการนําเสนอ การจัดการ และการ
ปรับปรุงตราผลิตภัณฑ%
2. วัตถุประสงค0ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อใหนักศึกษาเขาใจความหมายและความสําคัญของตราผลิตภัณฑ%และการสรางตราผลิตภัณฑ%
2. เพื่ อใหนักศึ กษาเขาใจในการวิ เคราะห% พฤติ กรรมผู บริโ ภคและปA จจั ย ที่มีผ ลต; อการสรางตรา
ผลิตภัณฑ%
3. เพื่อใหนักศึกษาเขาใจถึงการตั้งชื่อตราผลิตภัณฑ% การออกแบบตราผลิตภัณฑ% การวิเคราะห%การ
รับรู ภาพลักษณ% ความซื่อสัตย% และคุณค;าของตราผลิตภัณฑ%
4.เพื่อใหนักศึกษาความเขาใจถึงกลยุทธ%และยุทธวิธีในการนําเสนอ การจัดการ และการปรับปรุง
ตราผลิตภัณฑ%ใหประสบความสําเร็จตามสถานการณ%

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสําคัญของตราผลิตภัณฑ%และการสรางตราผลิตภัณฑ% การวิเคราะห%พฤติกรรม
ผูบริโภค ปAจจัยที่มีผลต;อการสรางตราผลิตภัณฑ% การตั้งชื่อตราผลิตภัณฑ% การออกแบบตราผลิตภัณฑ% การ
วิ เ คราะห% การรั บ รู ภาพลั กษณ% ความซื่ อสั ต ย% และคุ ณค; า ของตราผลิ ต ภั ณฑ% กลยุ ทธ% และยุ ทธวิ ธี ในการ
นําเสนอ การจัดการ และการปรับปรุงตราผลิตภัณฑ%
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. จํานวนชั่วโมงที่ใช2ต8อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝdก
สอนเสริม
ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด2วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝdกงาน
45 ชั่วโมงต;อภาค
สอนเสริมเพื่อทดแทน ไม;มีการฝUกปฏิบัติงาน
90 ชั่วโมงต;อภาค
การศึกษา
คาบเรียนที่ไม;สามารถ
การศึกษา
ทําการสอนได หรือ
ตามที่ผูเรียนรองขอ เพื่อ
ทบทวนความรูความ
เขาใจใหมีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น
3. จํานวนชั่วโมงต8อสัปดาห0ที่อาจารย0ให2คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก8นักศึกษาเปeนรายบุคคล
- อาจารย%ประจํารายวิชา ใหคําปรึกษาไดตามเวลาที่เหมาะสม และกําหนดไว
- อาจารย%ประจํารายวิชา จัดเวลาใหคําปรึกษาเป5นรายบุคคลหรือรายกลุ;มตามความตองการของผูเรียน
โดยมีการนัดหมายล;วงหนา
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู2ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต2องพัฒนา
1.1.1 มีความซื่อสัตย%สุจริต เสียสละไม;เอารัดเอาเปรียบผูอื่น มีความรับผิดชอบต;อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดลอม
1.1.2 มีความพอเพียงเป5นหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมี
เหตุผลและการสรางภูมิคุมกัน
1.1.3 มีจิตสํานึกและมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกตอง ความดี และความชั่ว
1.1.4 มีความรูความเขาใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสําคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ปAญหาทางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 กําหนดวัฒนธรรมองค%กรใหกับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และขอบังคับ
1.2.2 ปลูกฝAงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียน การแต;งกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
1.2.3 มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน โดยเนนการส;งงานใหตรงเวลา
1.2.4 ฝUกนักศึกษาใหมีความรับผิดชอบในการทํางาน มีความซื่อสัตย% ไม;ทุจริต ไม;คัดลอกงานของ
ผูอื่นมาเป5นของตน
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การส;งงานตามกําหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย
1.3.2 ประเมินจากการแต;งกายของนักศึกษาที่เป5นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายรายกลุ;มและบุคคล
1.4.4 ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน ที่ไดรับมอบหมาย มีความซื่อสัตย% ไม;
ทุจริต ไม;นําผลงานของผูอื่นมาเป5นของตน
2. ความรู2
2.1 ความรู2ที่ต2องได2รับ
2.1.1 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตร%ที่เป5นพื้นฐานที่จําเป5นสําหรับการตลาด
2.1.2 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตร%ดานการตลาด การเงิน การผลิตและ
การดําเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค%กร
2.1.3 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับการตลาดและการจัดการการตลาด ใน
ดานการวางแผน การปฎิ บั ติ การ การควบคุ มและการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งาน รวมทั้ งการปรั บ ปรุ ง
แผนงาน
2.1.4 มีความรูเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานการตลาด รวมทั้งมีความเขาใจ
ในสถานการณ%ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย;างเท;าทัน
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 สอนแบบเนนผูเรียนเป5นสําคัญ มุ;งเนนใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาการสรางตราผลิตภัณฑ%
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2.2.2 บรรยายจากสื่อ Power Point พรอมยกตัวอย;างประกอบ
2.3.3 สอนแบบการอภิปรายกลุ;ม สนทนาโตตอบ การแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อวัดความเขาใจและ
เสริมสรางความรูใหม;ๆ
2.2.4 กําหนดใหนักศึกษาทํารายงานกลุ;ม โดยการสืบคนขอมูลจากแหล;งต;างๆพรอมการนําเสนอ
งานหนาชั้นเรียน
2.2.5 มอบหมายงานต;างๆ ใหนักศึกษาฝUกปฏิบัติทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน
2.2.6 มอบหมายใหนักศึกษารายงานความเคลื่อนไหวทางการตลาดจากข;าวสารทางการตลาด
ประจําสัปดาห%
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใชขอสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย
2.3.2 ประเมินจากการมีส;วนร;วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ;ม
2.3.3 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาไดทําการศึกษาคนควา พรอมการนําเสนอหนาชั้นเรียน
2.3.4 ประเมินจากงาน /กิจกรรมต;างๆ ที่มอบหมายใหนักศึกษาทั้งในและนอกหองเรียน
3. ทักษะทางปfญญา
3.1 ทักษะทางปfญญาที่ต2องพัฒนา
3.1.1 สามารถสืบคน จําแนกและวิเคราะห%ขอมูล เพื่อใหไดซึ่งสารสนเทศที่เป5นประโยชน%ในการ
แกไขปAญหาและการตัดสินใจอย;างเหมาะสม
3.1.2 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค% ต;อยอดกรอบความรูเดิม สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่
ศึกษาและประสบการณ%เพื่อใหเกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม;ๆ
3.1.3 สามารถคิดคนทางเลือกใหม;ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห%ทางเลือกและผลกระทบที่เป5นผล
จากทางเลือกอย;างรอบดาน โดยการนําความรูและประสบการณ%มาประยุกต%ใช
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 สอนแบบเนนผูเรียนเป5นสําคัญ มุ;งเนนใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาการสรางตราผลิตภัณฑ%
3.2.2 สอนแบบการอภิปรายกลุ;ม สนทนาโตตอบ แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อวัดความเขาใจและ
เสริมสรางความรูใหม;ๆ
3.2.3 กําหนดใหนักศึกษาฝUกการสืบคนขอมูลและจัดทํารายงานเกี่ยวกับการสราตราผลิตภัณฑ%จาก
แหล;งขอมูลต;างๆ ตามสถานการณ%การณ%ทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลง
3.2.4 มอบหมายงานต;างๆ ใหนักศึกษาฝUกปฏิบัติทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใชขอสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย
3.3.2 ประเมินจากการมีส;วนร;วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ;ม
3.3.3 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาไดทําการศึกษาคนควา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค% พรอมการ
นําเสนอหนาชั้นเรียน
3.3.4 ประเมินจากงาน /กิจกรรมต;างๆ ที่มอบหมายใหนักศึกษาฝUกปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียน
4. ทักษะความสัมพันธ0ระหว8างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ0ระหว8างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต2องพัฒนา

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
4.1.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ%และสามารถสรางสัมพันธภาพอันดีกับ
ผูอื่น และปรับตัวเชิงวิชาชีพได
4.1.2 มีความกระตือรือรน สามารถทํางานเป5นกลุ;ม และสามารถแสดงภาวะผูนํา ผูตามไดอย;าง
เหมาะสม มีการเรียนรูอย;างต;อเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
4.1.3 มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกต;างอย;างสรางสรรค%ของทีมงาน
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การเรียนแบบมีส;วนร;วมกระตุนใหเกิดการอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น
4.2.2 มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน (กลุ;ม) โดยเนนความรูที่ไดศึกษาในชั้นเรียน
เพื่อดูความสามารถในการทํางานเป5นทีม กลาที่จะแสดงภาวะผูนํา ผูตามไดอย;างเหมาะสมตามสถานการณ%
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมในหองเรียน เช;น การเขาเรียน การมีส;วนร;วมในกิจกรรมในหองเรียน
พฤติกรรมการทํางานเป5นทีม และการส;งงาน
4.3.2 ประเมินจากการนําเสนอผลงานต;างๆ /รายงาน (กลุ;ม) และการเป5นผูนํา ผูตามในการ
อภิปรายซักถาม และความคิดสรางสรรค%
5. ทักษะการวิเคราะห0เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห0เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ 2องพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุกต%ใชหลักคณิตศาสตร% สถิติ และการวิเคราะห%เชิงปริมาณมาใชในการ
วิเคราะห% และตัดสินใจทางการตลาด
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต;างประเทศได
5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรางความเขาใจ การเขียนรายงาน และการนําเสนองาน
อย;างถูกตอง
(4) สามารถนําเทคโนโลยีไปเป5นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานใหนักศึกษา ศึกษาคนควาดวยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-learning
และการทํารายงาน โดยมีการอางอิงแหล;งที่มาของขอมูลที่น;าเชื่อถือ
5.2.2 กําหนดใหนักศึกษานําเสนอผลงาน /รายงานที่ไดจากการศึกษาคนควา โดยใชรูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร%ดวยตนเอง
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงานที่ไดรับมอบหมาย
5.3.2 ประเมินจากผลการสืบคน เทคนิคการนําเสนอโดยการเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศได
อย;างเหมาะสมและมีความคิดสรางสรรค%

.3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1.

แผนการสอน

สัปดาห0ที่

หัวข2อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล2องกับ
จุดมุ8งหมายรายวิชา

ผู2สอน

(ระบุข2อ)
1

หัวข2อการสอน
1.ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับตรา
ผลิตภัณฑ%
1.1ความหมายของตราผลิตภัณฑ%
1.2ความสําคัญของตราผลิตภัณฑ%
1.3การสรางตราผลิตภัณฑ%
Learning Outcome
ผูเรียนไดรับรูในเรื่องความหมาย
ความสําคัญและการสรางตรา
ผลิตภัณฑ%

3

1. แนะนําวิธีการเรียนการสอน และอธิบาย
เนื้ อ หารายวิ ชา จุด ประสงค% และ เปa าหมาย
ของรายวิชา เกณฑ%การวัดผลและประเมินผล
แนะนําหนังสือเรียน และwebsite เพิ่มเติม
2. การบรรยายโดยใหผู เรี ย นมี ส; ว นร; ว ม
อภิ ป รายในประเด็ น ที่ สํ า คั ญ ที่ เ กี่ ย วของกั บ
สาระการเรียนรู
3. ใหนักศึกษาฝUกวิเคราะห% และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน
4. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทายบทเรียน

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการสรางตรา
ผลิตภัณฑ%
2. สื่อการสอน Power
point

2

หัวข2อการสอน
3
1.กระบวนการสรางตราผลิตภัณฑ%
1.1หลั ก การของการสรางตรา
ผลิตภัณฑ%
1.2กรณีศึกษากระบวนการสรางตรา
Learning Outcome
ผูเรียนไดรับรูในเรื่องกระบวนการ
สรางตราผลิตภัณฑ%

1. การบรรยายโดยใหผู เรี ย นมี ส; ว นร; ว ม
อภิ ป รายในประเด็ น ที่ สํ า คั ญ ที่ เ กี่ ย วของกั บ
สาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาฝUกวิเคราะห% และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน
3. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทายบทเรียน

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการสรางตรา
ผลิตภัณฑ%
2. สื่อการสอน Power
point

อ.สมธีราภ%
พรมศิริ

อ.สมธีราภ%
พรมศิริ

.3
สัปดาห0ที่

หัวข2อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล2องกับ
จุดมุ8งหมายรายวิชา

ผู2สอน

(ระบุข2อ)
3

หัวข2อการสอน
1.การวิเคราะห%พฤติกรรมผูบริโภค
1.1ความหมายของพฤติกรรม
ผูบริโภค
1.2การวิเคราะห%พฤติกรรมผูบริโภค
1.3เทคนิคการวิเคราะห%พฤติกรรม
ผูบริโภค
1.4ปAจจัยที่มีอิทธิพลและส;งผลต;อ
การแสดงพฤติกรรมผูบริโภค
Learning Outcome
ผูเรียนไดรับรูในเรื่องการวิเคราะห%
พฤติกรรมผูบริโภคและปAจจัยที่มี
อิทธิพลและส;งผลต;อการแสดง
พฤติกรรมผูบริโภค

3

1. การบรรยายโดยใหผู เรี ย นมี ส; ว นร; ว ม
อภิ ป รายในประเด็ น ที่ สํ า คั ญ ที่ เ กี่ ย วของกั บ
สาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาฝUกวิเคราะห% และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน
3. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทายบทเรียน

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการสรางตรา
ผลิตภัณฑ%
2. สื่อการสอน Power
point

อ.สมธีราภ%
พรมศิริ

4

หัวข2อการสอน
1.ปAจจัยที่มีผลต;อการสรางตรา
ผลิตภัณฑ%
1.1การสรางคุณค;าใหกับตรายี่หอ
1.2แนวคิดเบื้องตนของ Brand
Equity
1.3การสรางสิ่งที่เกี่ยวของเชื่อมโยง
กับตรายี่หอ
Learning Outcome

3

1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมีส;วนร;วม
อภิปรายในประเด็นทีส่ ําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาฝUกวิเคราะห% และแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นกัน
3. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทายบทเรียน

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการสรางตรา
ผลิตภัณฑ%
2. สื่อการสอน Power
point

อ.สมธีราภ%
พรมศิริ

.3
สัปดาห0ที่

หัวข2อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล2องกับ
จุดมุ8งหมายรายวิชา

ผู2สอน

(ระบุข2อ)

5

6

ผูเรียนไดรับรูในเรื่องปAจจัยที่มผี ลต;อ
การสรางตราผลิตภัณฑ%และสามารถ
วิเคราะห%การสรางสิ่งที่เกี่ยวของ
เชื่อมโยงกับตรายี่หอ
หัวข2อการสอน
3
1.ผลิตภัณฑ%
1.1ความหมายของการกําหนด
ตําแหน;งทางการตลาด
1.2การกําหนดตําแหน;งโดยการสราง
ความแตกต;าง
Learning Outcome
ผูเรียนไดรับรูในเรื่องผลิตภัณฑ%
ความหมายและการสรางความ
แตกต;าง
หัวขอการสอน
3
1.การกําหนดบุคลิกภาพ และ
เอกลักษณ%ของตราผลิตภัณฑ%
1.1ความหมายของบุคลิกภาพของ
ตราผลิตภัณฑ%
1.2การกําหนดบุคลิกภาพของตรา
ผลิตภัณฑ%
1.3การกําหนดเอกลักษณ%ของตรา
ผลิตภัณฑ%
Learning Outcome

1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมีส;วนร;วม
อภิปรายในประเด็นทีส่ ําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาฝUกวิเคราะห% และแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นกัน
3. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทายบทเรียน

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการสรางตรา
ผลิตภัณฑ%
2. สื่อการสอน Power
point
3. กรณีศึกษาการกําหนด
ตําแหน;งทางการตลาด

อ.สมธีราภ%
พรมศิริ

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการสรางตรา
ผลิตภัณฑ%
2. สื่อการสอน Power point
3. กรณีศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพของตรา
ผลิตภัณฑ%

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการสรางตรา
ผลิตภัณฑ%
2. สื่อการสอน Power
point
3. กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพของตรา
ผลิตภัณฑ%

อ.สมธีราภ%
พรมศิริ

.3
สัปดาห0ที่

หัวข2อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล2องกับ
จุดมุ8งหมายรายวิชา

ผู2สอน

(ระบุข2อ)

7

8

ผูเรียนไดรับรูในเรื่องการกําหนด
บุคลิกภาพ และเอกลักษณ%ของตรา
ผลิตภัณฑ%และสามารถวิเคราะห%
บุคลิกภาพของตราได
หัวข2อการสอน
3
1.การตั้งชื่อ และการออกแบบตรา
ผลิตภัณฑ%
1.1ความสําคัญของการตั้งชื่อตรา
ผลิตภัณฑ%
1.2ขอพิจารณาในการตั้งชื่อ
ผลิตภัณฑ%
1.3ความสําคัญของการออกแบบตรา
ผลิตภัณฑ%
1.4ขั้นตอนการออกแบบตรา
ผลิตภัณฑ%
Learning Outcome
ผูเรียนไดรับรูในเรื่องการตั้งชื่อ,การ
ออกแบบตราผลิตภัณฑ%และสามารถ
นําเสนอแนวคิดในการสรางบริการ
ใหม;เพื่อสรางความแตกต;าง
หัวข2อการสอน
3
1.การวิเคราะห%การรับรู ภาพลักษณ%
ของตราผลิตภัณฑ%
Learning Outcome

1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมีส;วนร;วม
อภิปรายในประเด็นทีส่ ําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาฝUกวิเคราะห% และแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นกัน
3. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทายบทเรียน
4. นําเสนอแนวคิดในการสรางบริการใหม;เพื่อ
สรางความแตกต;าง

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการสรางตรา
ผลิตภัณฑ%
2. สื่อการสอน Power
point

อ.สมธีราภ%
พรมศิริ

1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมีส;วนร;วม
อภิปรายในประเด็นทีส่ ําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาฝUกวิเคราะห% และแลกเปลีย่ น

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการสรางตรา
ผลิตภัณฑ%
2. สื่อการสอน Power

อ.สมธีราภ%
พรมศิริ

.3
สัปดาห0ที่

หัวข2อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล2องกับ
จุดมุ8งหมายรายวิชา

ผู2สอน

(ระบุข2อ)

9

10

ผูเรียนไดรับรูในเรื่องการวิเคราะห%
การรับรู ภาพลักษณ%ของตรา
ผลิตภัณฑ%
หัวข2อการสอน
3
1.ความซื่อสัตย%ต;อตราผลิตภัณฑ%
และการสรางคุณค;าของผลิตภัณฑ%
1.1ความหมายของความซื่อสัตย%ตอ;
ตราผลิตภัณฑ%
1.2ความสําคัญของความซื่อสัตย%ตอ;
ตราผลิตภัณฑ%
1.3การสรางคุณค;าของผลิตภัณฑ%
Learning Outcome
ผูเรียนไดรับรูในเรื่องความซื่อสัตย%ต;อ
ตราผลิตภัณฑ% และการสรางคุณค;า
ของผลิตภัณฑ%
หัวข2อการสอน
3
1.กลยุทธ%/ยุทธวิธี การนําเสนอ ตรา
ผลิตภัณฑ%
1.1กลยุทธ%/ยุทธวิธี ตราผลิตภัณฑ%
1.2การนําเสนอตราผลิตภัณฑ%
1.3กรณีศึกษาการนําเสนอตรา
ผลิตภัณฑ%ที่ประสบความสําเร็จ
Learning Outcome
ผูเรียนไดรับรูในเรื่องกลยุทธ%/ยุทธวิธี

ความคิดเห็นกัน
3. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทายบทเรียน

point

1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมีส;วนร;วม
อภิปรายในประเด็นทีส่ ําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาฝUกวิเคราะห% และแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นกัน
3. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทายบทเรียน

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการสรางตรา
ผลิตภัณฑ%
2. สื่อการสอน Power
point

อ.สมธีราภ%
พรมศิริ

1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมีส;วนร;วม
อภิปรายในประเด็นทีส่ ําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาฝUกวิเคราะห% และแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นกัน
3. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทายบทเรียน

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการสรางตรา
ผลิตภัณฑ%
2. สื่อการสอน Power
point
3. กรณีศึกษาธุรกิจที่ใช
กลยุทธ%การนําเสนอตรา
ผลิตภัณฑ%

อ.สมธีราภ%
พรมศิริ

.3
สัปดาห0ที่

หัวข2อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล2องกับ
จุดมุ8งหมายรายวิชา

ผู2สอน

(ระบุข2อ)

11

12

การนําเสนอ ตราผลิตภัณฑ%และ
สามารถวิเคราะห%ตราผลิตภัณฑ%ที่
ประสบความสําเร็จ
หัวข2อการสอน
1.การบริหารจัดการตราผลิตภัณฑ%
1.1ความสําคัญของการบริหาร
จัดการตราผลิตภัณฑ%
1.2การจัดการตราผลิตภัณฑ%
Learning Outcome
ผูเรียนไดรับรูในเรื่องการบริหาร
จัดการตราผลิตภัณฑ%
หัวข2อการสอน
1.การปรับปรุงตราผลิตภัณฑ%
1.1ปAจจัยในการพิจารณาปรับปรุง
ตราผลิตภัณฑ%
1.2ขั้นตอนในการปรับปรุงตรา
ผลิตภัณฑ%
1.3กรณีศึกษาในการปรับปรุงตรา
ผลิตภัณฑ%
Learning Outcome
ผูเรียนไดรับรูในเรื่องการปรับปรุง
ตราผลิตภัณฑ%และสามารถวิเคราะห%
การปรับปรุงตราผลิตภัณฑ%

3

1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมีส;วนร;วม
อภิปรายในประเด็นทีส่ ําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาฝUกวิเคราะห% และแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นกัน
3. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทายบทเรียน

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการสรางตรา
ผลิตภัณฑ%
2. สื่อการสอน Power
point

อ.สมธีราภ%
พรมศิริ

3

1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมีส;วนร;วม
อภิปรายในประเด็นทีส่ ําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาฝUกวิเคราะห% และแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นกัน
3. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทายบทเรียน

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการสรางตรา
ผลิตภัณฑ%
2. สื่อการสอน Power
point
3. กรณีศึกษาในการ
ปรับปรุงตราผลิตภัณฑ%

อ.สมธีราภ%
พรมศิริ

.3
สัปดาห0ที่

หัวข2อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล2องกับ
จุดมุ8งหมายรายวิชา

ผู2สอน

(ระบุข2อ)
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14

15

หัวข2อการสอน
1.การออกแบบตราผลิตภัณฑ%
1.1การออกแบบชื่อผลิตภัณฑ%
1.2การออกแบบตราผลิตภัณฑ%
1.3การสรางบุคลิกใหกับตรา
ผลิตภัณฑ%
Learning Outcome
ผูเรียนไดรับรูในเรื่องการออกแบบ
ตราผลิตภัณฑ%
หัวข2อการสอน
1.แผนในการนําเสนอตราผลิตภัณฑ%
1.1นําเสนอแผนการเสนอตรา
ผลิตภัณฑ%ออกสู;ตลาด
1.2การอภิปรายกลยุทธ%/ยุทธวิธีโดย
นักศึกษา
Learning Outcome
ผูเรียนไดรับรูในเรื่องแผนในการ
นําเสนอตราผลิตภัณฑ%และสามารถ
อภิปรายกลยุทธ%/ยุทธวิธีได
หัวข2อการสอน
1.จรรยาบรรณและความรับผิดชอบ
ในการสรางตราผลิตภัณฑ%
1.1ความหมายของจรรยาบรรณ
1.2ความสําคัญของจรรยาบรรณใน

3

1. นําเสนอแนวคิด และการออกแบบตรา
ผลิตภัณฑ%
2. ใหนักศึกษาฝUกวิเคราะห% และแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นกัน

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการสรางตรา
ผลิตภัณฑ%
2. สื่อการสอน Power
point

อ.สมธีราภ%
พรมศิริ

3

1. นําเสนอแนวคิด และการออกแบบตรา
ผลิตภัณฑ%
2. ใหนักศึกษาฝUกวิเคราะห% และแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นกัน

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการสรางตรา
ผลิตภัณฑ%
2. สื่อการสอน Power
point

อ.สมธีราภ%
พรมศิริ

3

1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมีส;วนร;วม
อภิปรายในประเด็นทีส่ ําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาฝUกวิเคราะห% และแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นกัน

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการสรางตรา
ผลิตภัณฑ%
2. สื่อการสอน Power
point

อ.สมธีราภ%
พรมศิริ

.3
สัปดาห0ที่

หัวข2อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล2องกับ
จุดมุ8งหมายรายวิชา
(ระบุข2อ)

การสรางตราผลิตภัณฑ%
Learning Outcome
ผูเรียนไดรับรูในเรื่องจรรยาบรรณ
และความรับผิดชอบในการสรางตรา
ผลิตภัณฑ%

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห% จํานวน 15 สัปดาห%

ผู2สอน

.3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู2
สัดส8วนของการ สัปดาห0ที่
วิธีการประเมิน
ประเมินผล
ประเมิน
10 %
1-15 1. ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การส;ง
งา นต าม กํ าห นด ระ ย ะเ ว ล า ที่
มอบหมาย
2. ประเมินจากการแต;งกายของ
นักศึกษาที่เป5นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หนาที่ ที่ไดรับมอบหมายรายกลุ;ม
และบุคคล
30 %
1-15 1. ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การส;ง
งา นต าม กํ าห นด ระ ย ะเ ว ล า ที่
มอบหมาย
2.ประเมิ นจากความรับ ผิด ชอบใน
หนาที่ ที่ไดรับมอบหมายรายกลุ;ม
และบุคคล
3. ประเมินจากงาน /กิจกรรมต;างๆ
ที่มอบหมายใหนั กศึกษาฝUกปฏิบั ติ
ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรีย น
ตองมีความซื่อสัตย% ไม;ทุจริต ไม;นํา
ผลงานของผูอื่นมาเป5นของตนเช;น
แบบฝUกหัดทบทวน
4. ประเมินจากการมีส;วนร;วมใน
การแสดงความคิดเห็นการอภิปราย
กลุ;ม
5. ประเมิ น จากพฤติ ก รรมใน
หองเรี ย น เช; น การมี ส; ว นร; ว มใน
กิ จ กรรมในหองเรี ย น พฤติ ก รรม
การทํางานเป5นทีม

ผลการเรียนรู2ที่ได2

กิจกรรมที่

(ระบุข2อ)

(1.1),(1.3),(1.4)

1. การเขาชั้นเรียน
/ การตรงต;อเวลา
/ การแต;งกาย /
ความซื่อสัตย%

(1.1) (1.3) (1.4)
(2.1) (2.2) (2.3)
(2.4) (3.1) (3.3)
(4.3)
(5.1) (5.3) (5.4)

2. แบบฝUกหัด/
กิจกรรม / งานที่
ไดรับมอบหมาย

.3

สัดส8วนของการ สัปดาห0ที่
วิธีการประเมิน
ผลการเรียนรู2ที่ได2
(ระบุข2อ)
ประเมินผล
ประเมิน
20 %
8
1. ประเมินจากการสอบ
(2.1) (2.2) (2.3)
ประมวลความรู เพื่อวัดความเขาใจ (2.4) (3.1) (3.2)
ของนักศึกษา
(3.3)
40 %

16

1. ประเมินจากการสอบปลายภาค (2.1) (2.2) (2.3)
โดยใชขอสอบแบบปรนัยและแบบ (2.4) (3.1) (3.2)
อัตนัย
(3.3) (5.1) (5.3)
(5.4)

กิจกรรมที่
3. สอบประมวล
ความรูการสราง
ตราผลิตภัณฑ%
4.สอบปลายภาค

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
นกุล ฤกษ%จริจุมพล (2557). เอกสารประกอบการบรรยาย การสรางตราผลิตภัณฑ%.
2. เอกสารและข2อมูลสําคัญ
ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท% (2551). การสรางแบรนด%ของ Kellogg : Kellogg on branding.ซีเอ็ดบุค.
Keller, L. Kevin (2008). Strategic Brand Management., Pearson International Edition,
3. เอกสารและข2อมูลแนะนํา
นิตยสารทางการตลาด และหนังสือพ็อกเก็ตบุpคทางการตลาด

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ0การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ;มระหว;างผูสอนและผูเรียน
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ0การประเมินการสอน
- แต;งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน เพื่อกํากับดูแลการสอนใหไดคุณภาพ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรูของผูเรียน
3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การทําวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนตามขอกําหนดการวัดและประเมินผลประจํา
รายวิชา
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปQการศึกษาที่เปqดการเรียนการสอนหรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
- ปรับปรุงรูปแบบการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเนนผูเรียนเป5นสําคัญ

