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รายละเอียดของรายวิชารายละเอียดของรายวิชา  บธ บธ 00442200  การสรา้งตราสินค้าการสรา้งตราสินค้า  
ภาคการศึกษาที่ ภาคการศึกษาที่ 11  ชั้นปทีี่ ชั้นปทีี่ 22  
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

             

หมวดที่ หมวดที่ 11  ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไป  

1. รหัสและชื่อรายวิชา บธ 0420 การสร้างตราสินค้า 

2. จ านวนหน่วยกิต  3(2-2-5) 

3. หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มอินโดจีน 

4. ระดับการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน อนุปริญญา  ช้ันปีท่ี 2      

5. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) MK 1503 หลักการตลาด   

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) ไม่มี 

7. ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  

8. ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม ไม่มี     

9. สถานที่เรียน  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร      

10. วันที่จัดท ารายละเอียดของรายวิชาหรือวันที่มีการปรับปรุงคร้ังล่าสุด   พ.ศ.  2556   
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1.เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงแนวความคิด ความสัมพันธ์และบทบาทของผลิตภัณฑ์และตราสินค้าในการจัดการการตลาด 
 2.เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด  และน าสถานการณ์มาใช้เพื่อการสร้างตราสินค้า 
 3.เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ ออกแบบและตัดสินใจใช้กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และตราสินค้าได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ทางการตลาด 
2.    วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

        พัฒนารายวิชาตามการจัดการเรยีนการสอนของ หลกัสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด (ปรับปรุง/ 2555
 )            

 
  

หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

  แนวความคิดการจัดการผลิตภัณฑ์ บทบาทหน้าท่ีของผู้จัดการตราผลิตภัณฑ์ การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์
และตรา การจัดการส่วนประสมผลิตภัณฑ์ การจัดการบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ความหมายของ
ตราและการสร้างตรา กระบวนการจัดการตราให้เกิดคุณค่าและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการเรียนการสอน /ภาคการศึกษา  

       บรรยาย  45  ช่ัวโมง   

3.     วันเวลาให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการเป็นรายบุคคล 
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      สถานท่ีท างาน    วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  

  

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรยีนรูข้องนักศึกษาหมวดที่ 4 การพัฒนาการเรยีนรูข้องนักศึกษา   

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้ข้อมูลในแต่ละด้าน ดังนี้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม  
(1) คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  

         1.1  แสดงออกถึงจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (ภารกิจรอง) 
1.2 มีคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์  กตัญญู และด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  (ภารกิจรอง) 
1.4 เคารพกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม (ภารกิจรอง) 

(2) วิธีการสอน  
 - ปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตส านึกในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ตระหนักถึงคุณค่า และ มีคุณธรรม 6 ประการ 
ได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์  กตัญญู  และด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  รวมทั้งการเคารพ
กฏระเบียบและข้อบังคับของช้ันเรียน 

 
(3) วิธีการประเมินผล  

 - สังเกต และบันทึกพฤติกรรมของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การตรงต่อเวลา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการ
สอน  

 - การท าแบบทดสอบและงานท่ีมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม  

         

  2. ความรู้  

(1) ความรู้ที่ต้องได้รับ  
2.1 อธิบายความรู้หลักการและทฤษฎีในรายวิชาที่เรียน (ภารกิจหลัก) 
2.2 บูรณาการความรู้ในรายวิชาที่เรียนกับการเรียนในสาขาวิชาชีพ  (ภารกิจรอง) 
2.3 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการในรายวิชาที่เรียนและในสาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน าไปใช้แก้ปัญหา/

ต่อยอดองค์ความรู ้(ภารกิจรอง) 
 

      (2) วิธีการสอน  
 -การบรรยายโดยใช้ เอกสารประกอบการสอน 

 -การท าแบบทดสอบย่อย ในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน  
 -การมอบหมายงานให้นักศึกษาศึกษาวิเคราะห์จากบทความทางธุรกิจทั้งงานกลุ่มและงานรายบุคคล 

(3) วิธีการประเมินผล 
  - สังเกตและบันทึกพฤติกรรมของนักศึกษาในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

  -วิเคราะห์พฤติกรรมในการท างานท่ีมอบหมาย ความตั้งใจในการส่งแบบทดสอบ และ การวิเคราะห์บทความทางธุรกิจ 
   -การวัดความรู้จากแบบทดสอบย่อย  

   -การน าองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์บทความทางธุรกิจที่มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงาน                     

                    รายบุคคล 

   -การสอบกลางภาค  

   -การสอบปลายภาค    
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3 ทักษะทางปัญญา  
(1) ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  

          3.1  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายแล้ว
น ามาสรุปใช้แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง (ภารกิจรอง) 

              3.2 สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไขท่ีสร้างสรรค์ (ภารกิจหลัก) 
        

(2) วิธีการสอน  

 - มอบหมายงานงานกลุ่มและงานรายบุคคลให้นักศึกษาสืบค้น และประเมินข้อมูล น าข้อมูลมาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์
ปัญหาจากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา พร้อมทั้งตัดสินใจเลือกทางเลือกเป็นแนวทางการแก้ไขท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์
ทางการตลาด 

  
(3) วิธีการประเมินผล   

 -การน าองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจทางเลือกเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจจากบทความที่มอบหมายให้ท าการสืบค้นท้ังงานกลุ่มและงานรายบุคคล 

   -การสอบกลางภาค  
                 -สอบปลายภาค 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

(1) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
4.1 สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหากลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ท้ังในฐานะผู้น าและผู้ตาม (ภารกิจรอง) 
4.2 สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม (ภารกิจรอง) 

   

 (2) วิธีการสอน 
 - มอบหมายให้นักศึกษาจัดท างานกลุ่ม  

(3) วิธีการประเมิน  

 - สังเกตและบันทึกรวมทั้งประเมินทักษะในการท างานเป็นทีมของผู้น าและ สมาชิกกลุ่มรวมทั้งการปรับตัวในการท างาน
ร่วมกัน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา  
           5.3  มีวิจารณาญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและน าเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 

5.4 สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ภารกิจรอง) 

 (2) วิธีการสอน  

 - มอบหมายให้สืบค้นข้อมูล รวบรวม ประมวลผล ตัดสินใจเลือกข้อมูลเพื่อน ามาใช้ 

 -น าเสนอรายงานและงานท่ีมอบหมายด้วยการเขียนและน าเสนอด้วยวาจา 

(3) วิธีการประเมิน ผล 

 - วัดผลจากการเลือกแหล่งข้อมูล การสืบค้นสืบค้น การตัดสินใจเลือกข้อมูล 

 - การสอบปลายภาค  
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 -  การน าเสนอโดยการเขียนรายงาน และวาจา การตอบค าถามและการสรุปประเด็น   
     

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มอินโดจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 

 ·  ความรับผิดชอบหลัก             ความรับผิดชอบรอง 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะ

ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.
ทักษะ
การ

ปฏิบัติ
ทาง

วิชาชี
พ 

      1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 

บธ 0420  การสร้างตราสินค้า 3(3/3-0-0)                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง

(บรรยาย/
ปฏิบัต/ิ
ฝึกงาน) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ชื่อผู้สอน 

1 -อธิบายเนื้อหารายวิชา 
-ช้ีแจงวิธีการเรียนและงานท่ีมอบหมาย 
-ช้ีแจงวิธีการวัดผลการเรียน 
-ทบทวนแนวความคิดทางการตลาด 
 

3   

2 บทท่ี 1  แนวความคิดและบทบาทของ
ผลิตภัณฑ์และราคาในการจัดการการการตลาด 
  -ความหมายและแนวความคิดทางการตลาด 
  -การบริหารการตลาด  และกระบวนการในการ   
   บริหารการตลาด 
 -บทบาทของผลิตภัณฑ์และตราในการบริหาร 
   การตลาด 

 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.การบรรยาย 
2.ถาม-ตอบในช้ันเรียน 
3.มอบหมายให้ท าแบบทดสอบ 
สื่อท่ีใช้ 
1.การสอนในช้ันเรียนด้วยสื่อการสอน
อิเลคทรอนิกส ์ 
2.eLearning-HCU 

 

3 
 
 
 
 

บทท่ี  2 การจัดการผลิตภัณฑ์ 
-ลักษณะงานการจัดการผลิตภัณฑ ์
-บทบาทและหน้าท่ีของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ 
-กระบวนการจัดการผลิตภัณฑ์ 
 -การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดและ
การค้นหาโอกาสทางการตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.บรรยาย 
2.ถาม-ตอบในช้ันเรียน 
3.มอบหมายให้ท าแบบทดสอบเพื่อวัด
ความรู้เรื่องการจัดการผลิตภัณฑ์ 
4.มอบหมาย บทความทางธุรกิจรายบุคคล
เพื่อวัดองค์ความรู้และการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางการตลาดและสภาพ
อุตสาหกรรม 
สื่อท่ีใช้ 
1.การสอนในช้ันเรียนด้วยสื่อการสอน
อิเลคทรอนิกส ์
2.eLearning-HCU 
3. เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูล 
4.บทความทางการตลาด 
 

 

4 บทท่ี  2 การจัดการผลิตภัณฑ์ (ต่อ) 
-การก าหนดการแข่งขันและการวิเคราะห์คู่
แข่งขัน 
 -การวิเคราะห์ลูกค้า 
-การแบ่งส่วนตลาดและเลือกตลาดเป้าหมาย 
 
 
 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.บรรยาย 
2.ถาม-ตอบในช้ันเรียน 
3. มอบหมายงานกลุ่ม เพื่อท าการสืบค้น 
ประเมินข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบเกี่ยวกับการวิเคราะห์คู่แข่งขัน การ
แบ่งส่วนตลาดและเลือกตลาดเป้าหมาย 
4.มอบหมายงานให้นักศึกษาดูตัวอย่างการ
โฆษณาใน E-Learning เพื่ออภิปรายในช้ัน
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง

(บรรยาย/
ปฏิบัต/ิ
ฝึกงาน) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ชื่อผู้สอน 

เรียน.ในสัปดาห์ที่ 3 
สื่อท่ีใช้ 
1.การสอนในช้ันเรียนด้วยสื่อการสอน
อิเลคทรอนิกส ์
2.eLearning-HCU 
3. เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูล 
4.บทความทางการตลาด 

5 บทท่ี 3  การก าหนดต าแหน่งทางการตลาด 
  -การสร้างต าแหน่งทางการตลาด 
  -การก าหนดรายการข้อเสนอต าแหน่งทาง 
   การตลาด 
  -การสื่อสารต าแหน่งทางการตลาด 
 
 
 
 
 
 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.บรรยาย 
2.ถาม-ตอบในช้ันเรียน 
3.มอบหมายให้นักศึกษาท างานกลุ่มสืบค้น
โฆษณาของผลิตภัณฑ์เพื่อเปรียบเทียบ
ต าแหน่งทางการตลาดและน าเสนอใน
สัปดาห์ที่ 4 
4.มอบหมาย บทความทางธุรกิจรายบุคคล
เพื่อวัดองค์ความรู้และการวิเคราะห์การ
ก าหนดต าแหน่งทางการตลาด 
สื่อท่ีใช้ 
1.การสอนในช้ันเรียนด้วยสื่อการสอน
อิเลคทรอนิกส ์
2.eLearning-HCU 
3.ตัวอย่างโฆษณา 
4.บทความทางการตลาด 

 

6 บทท่ี 4  การจัดการบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้า 
     -หน้าท่ีของบรรจุภัณฑ ์
     -การตัดสินใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของบรรจ ุ
      ภัณฑ ์
     -ข้อพิจารณาในการออกแบบบรรจุภัณฑ ์
    -แผนปฏิบัติการในการออกแบบบรรจุภัณฑ ์
    -การตัดสินใจกลยุทธ์บรรจุภัณฑ ์
    -ป้ายฉลากและกลยุทธ์ป้ายฉลาก 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.บรรยาย 
2.ถาม-ตอบในช้ันเรียน 
3.มอบหมายให้ท าแบบทดสอบเพื่อวัด
ความรู้เรื่องบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้า 
4.มอบหมายงานกลุ่มให้นักศึกษาเลือกบรรจุ
ภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ 
OTOP จ.สมุทรปราการ ท่ีเข้าร่วมโครงการ
บริการวิชาการของคณะฯและท าการ
วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์และตราสินค้า เพื่อน าเสนอใน
สัปดาห์ที่ 15 
สื่อท่ีใช้ 
1.การสอนในช้ันเรียนด้วยสื่อการสอน
อิเลคทรอนิกส ์
2.eLearning-HCU 
3.บทความทางการตลาด 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง

(บรรยาย/
ปฏิบัต/ิ
ฝึกงาน) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ชื่อผู้สอน 

7 บทท่ี 6 การจัดการส่วนประสมผลิตภัณฑ์และ
การบริหารกลุ่มผลิตภัณฑ ์
     -แนวความคิดเกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ ์
     -การตัดสินใจสายผลิตภัณฑ ์
     -การบริหารกลุ่มผลิตภัณฑ ์

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.บรรยาย 
2.ถาม-ตอบในช้ันเรียน 
4.มอบหมาย บทความทางธุรกิจรายบุคคล
เพื่อวัดองค์ความรู้ การวิเคราะห์ทางเลือก
และการตัดสินใจเลือกทางเลือกเรื่องการ
จัดการส่วนประสมผลิตภัณฑ์ 
สื่อท่ีใช้ 
1.การสอนในช้ันเรียนด้วยสื่อการสอน
อิเลคทรอนิกส ์
2.eLearning-HCU 
3.บทความทางการตลาด 
 
 

 

8 บทท่ี 7 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ ์(ใช้สอบปลาย
ภาค) 
     -แนวความคิดเกี่ยวกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ ์
     -ลักษณะของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ ์
     -กลยุทธ์การตลาดในแต่ละช่วงของวงจรชีวิต     
      ผลิตภัณฑ ์

 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.บรรยาย 
2.ถาม-ตอบในช้ันเรียน 
3.มอบหมายงานให้นักศึกษาวิเคราะห์
บทความ 
สื่อท่ีใช้ 
1.การสอนในช้ันเรียนด้วยสื่อการสอน
อิเลคทรอนิกส ์
2.eLearning-HCU 
3.บทความทางการตลาด 
 

 

          สอบกลางภาค 
         บทท่ี 1-6 

           30 กรกฎาคม 2556 
        เวลา 12.30-15.30 น. 

 

10 บทท่ี 8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
   -แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม ่
   -ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม ่
    -การยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.บรรยาย 
2.ถาม-ตอบในช้ันเรียน 
3.มอบหมายงานให้นักศึกษาท าแบบทดสอบ
เรื่องวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

 

11 บทท่ี 9 แนวความคิดและบทบาทของตราสินค้า 
-ความหมายของตราสินค้า 
-บทบาทและความส าคัญของตราสินค้า 
-ประเภทของตราสินค้า 
-แนวคิดและความหมายของการจัดการตราสินค้า
การจัดการตราสินค้า 
-ค่าตราสินค้า 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.บรรยาย 
2.ถาม-ตอบในช้ันเรียน 
3.มอบหมายให้นักศึกษาสืบค้นตราสินค้าท่ีมี
คุณค่า 
สื่อท่ีใช้ 
1.การสอนในช้ันเรียนด้วยสื่อการสอน

 



มคอ. 3 

                          

         10 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง

(บรรยาย/
ปฏิบัต/ิ
ฝึกงาน) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ชื่อผู้สอน 

อิเลคทรอนิกส ์
2.eLearning-HCU 
3.บทความทางการตลาด 
 
 
 

     12 บทท่ี 10 การตัดสินใจเพ่ือการจัดการตราสินค้า 
-การตัดสินใจก าหนดตราสินค้า 
-การตัดสินใจเป็นเจ้าของตราสินค้า 
-การตัดสินใจช่ือตราสินค้า 
-การตัดสินใจกลยุทธ์ตราสินค้า 
-การตัดสินใจเปลี่ยนต าแหน่งตราสินค้า 
 

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.บรรยาย 
2.ถาม-ตอบในช้ันเรียน 
3.มอบหมายงานให้นักศึกษาวิเคราะห์
บทความ 
สื่อท่ีใช้ 
1.การสอนในช้ันเรียนด้วยสื่อการสอน
อิเลคทรอนิกส ์
2.eLearning-HCU 
3.บทความทางการตลาด 
 

 

13 
 

บทท่ี 11 การสร้างตราสินค้า 
-ความหมายและแนวคิดการสร้างตราสินค้า 
-กระบวนการสร้างตราสินค้า 
-รูปแบบการสร้างตราสินค้า 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.บรรยาย 
2.ถาม-ตอบในช้ันเรียน 
3.มอบหมายงานให้นักศึกษาวิเคราะห์
บทความ 
สื่อท่ีใช้ 
1.การสอนในช้ันเรียนด้วยสื่อการสอน
อิเลคทรอนิกส ์
2.eLearning-HCU 
3.บทความทางการตลาด 

 

14 บทท่ี 12 การสื่อสารตราสินค้า 
-องค์ประกอบของเครื่องมือในการสื่อสารตรา
สินค้า 
-เครื่องมือการสื่อสารตราสินค้า 
 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.บรรยาย 
2.ถาม-ตอบในช้ันเรียน 
3.มอบหมายงานให้นักศึกษาวิเคราะห์
บทความ 
สื่อท่ีใช้ 
1.การสอนในช้ันเรียนด้วยสื่อการสอน
อิเลคทรอนิกส ์
2.eLearning-HCU 
3.บทความทางการตลาด 

 

15 น าเสนอรายงาน 3  
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง

(บรรยาย/
ปฏิบัต/ิ
ฝึกงาน) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ชื่อผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 

  สอบปลายภาค                
 

 

 
 
 
 
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

ผล 
การเรียนรู้* 

กิจกรรมการประเมิน 
 

ก าหนดการ
ประเมิน 

ผลการเรียนรู้ 
(ระบุ วัน-เวลา) 

ร้อยละของค่าน้ าหนัก
ในการประเมินผลการ

เรียนรู้ 

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ( 1.1 
1.2 1.4) 
ด้านความรู ้(2.1 2.2  2.3) 
ด้านทักษะทางปัญญา  (3.1 3.2 ) 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ (4.1 
4.2) 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (5.3 5.4 ) 

-การตรวจสอบการเข้าช้ันเรียนตรงตาม
ก าหนดเวลา 
-สังเกตและบันทึกพฤติกรรมในช้ันเรียนและ
การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
-การจัดท าแบบทดสอบและงานท่ีมอบหมาย
ส่งตามก าหนดเวลาทั้งงานรายบุคคลและงาน
กลุ่ม 
-การน าองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในการศึกษา
วิเคราะห์พร้อมทั้งตัดสินใจทางเลือกบทความ
จากทางธุรกิจและการสืบค้นท่ีมอบหมายงาน
รายบุคคล 

 

ตลอดภาค
การศึกษา 

20% 

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ( 1.1 
1.2 1.4) 
ด้านความรู ้ (2.1 2.2  2.3) 
ด้านทักษะทางปัญญา  (3.1 3.2 ) 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ (4.1 
4.2) 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

-การจัดท ารายงานกลุ่มที่มอบหมายโดยการบูร
ณาการกับการบริการวิชาการ 

-การ น าเสนอรายงานกลุ่มที่มอบหมายโดย
การบูรณาการกับการบริการวิชาการ 

 

ตลอดภาค
การศึกษา 

          10% 
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ผล 
การเรียนรู้* 

กิจกรรมการประเมิน 
 

ก าหนดการ
ประเมิน 

ผลการเรียนรู้ 
(ระบุ วัน-เวลา) 

ร้อยละของค่าน้ าหนัก
ในการประเมินผลการ

เรียนรู้ 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ(ิ5.3 5.34) 
ด้านความรู ้(2.1 2.2  2.3) 
ด้านทักษะทางปัญญา (3.1 3.2 ) 
 

สอบกลางภาค             30% 

ด้านความรู ้(2.1 2.2  2.3) 
ด้านทักษะทางปัญญา         (3.1 
3.2 ) 
 

สอบปลายภาค  40% 

* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา( Curriculum Mapping)  
ที่ก าหนดในหลักสูตร 

 

หมวดที่ 6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนหมวดที่ 6 ทรพัยากรประกอบการเรยีน   
 

1.ชื่อเอกสารอ่านประกอบ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์/แหล่งอ้างอิงอ่ืนๆ ท่ีนักศึกษาควรอ่านเพ่ิมเติม 
-  เอกสารหลัก 

1. ผศ.นภวรรณ คณานุรักษ์ . นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา กรุงเทพ :  ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552. 
2. รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา. Diamond in Business World, 2551 
3. Donald R. Lehmann.and Russell S. Winer. Product Management, Irwin/McGraw-Hill,1997 
4. Philip Kotler and Kelvin Lane Keller  Marketing  Management. 13ed,  Prentice  Hall, 2009 

      5.   นิตยสารธุรกิจ การตลาด  หนังสือพิมพ์ธุรกิจ 
 

หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรบัปรงุหมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรบัปรงุ   
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
            - ผลการประเมินการสอน online โดยพิจารณาจากข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อน ามาปรับปรุงการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน       

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
          - การสังเกตการณ์จากผู้สอนและผลการเรียนของนักศึกษา      
3. วิธีการปรับปรุงการสอน 
           - การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
           - ทวนจากจากคะแนนเก็บทั้งภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษา  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
            - น าข้อมูลที่ได้จากข้อ 1 ถึงข้อ 4 มาทบทวนและวางแผนปรับปรุงในการเรียนการสอนครั้งต่อไป  
        

 

 


