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รายละเอียดของรายวิชา 

ชือสถาบนัอดุมศึกษา  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

วิทยาลยั/คณะ/ภาควิชา  คณะบรหิารธุรกจิ 

หมวดที   ข้อมูลทวัไป 

1. รหสัและชือรายวิชา  

BK322 การจดัการผลติภณัฑแ์ละตราสนิคา้ (Product and Brand Management) 

2. จาํนวนหน่วยกิต 

 หน่วยกติ  ( - - ) 

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ  สาขาวชิาการตลาด (กลุ่มวชิาเอก) 

4. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 

อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา:  อาจารย ์ดร.ศริริตัน์ รตันพทิกัษ ์

5. ภาคการศึกษา / ชนัปีทีเรียน 

ภาคตน้ ปีการศกึษา 255  ชนัปีท ี3 

6. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 

BA201 หลกัการตลาด  

7. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) 

ไม่ม ี

8. สถานทีเรยีน  

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย   

9. วนัทีจดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครงัล่าสดุ 

1 สงิหาคม 255  
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หมวดที  จุดมุง่หมายและวตัถปุระสงค ์

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1. เพอืใหน้กัศกึษาเขา้ใจแนวคดิพนืฐานของการจดัการผลติภณัฑ ์การจดัการส่วนประสมของ

ผลติภณัฑ ์การพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ การวางกลยทุธผ์ลติภณัฑใ์นแต่ละช่วงวงจรชวีติ  

1.2. เพอืใหน้กัศกึษาเขา้ใจแนวคดิพนืฐานเกยีวกบัคุณค่าตราสนิคา้  การวดัคุณค่าตราสนิคา้ 

กระบวนการจดัการตราสนิคา้  กลยทุธต์ราสนิคา้ การวางแผนสรา้งตราสนิคา้ การเพมิและ

รกัษาคุณค่าตราสนิคา้  

1.3. เพอืใหน้กัศกึษาสามารถประยกุตค์วามรูท้างทฤษฎ ีเพอืนําไปแกไ้ขปัญหาและวางแผนการ

จดัการผลติภณัฑแ์ละตราสนิคา้ได ้

1.4. เพอืใหน้กัศกึษาตระหนกัถงึความสาํคญัของการจดัการผลติภณัฑแ์ละตราสนิคา้อยา่งมคีวาม

รบัผดิชอบต่อสงัคม 

2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

2.1. เพอืใหน้กัศกึษาสามารถนําความรูไ้ปประยกุตใ์ชก้บัการศกึษาวชิาอนื ๆ ในหลกัสตูร

บรหิารธุรกจิ 

2.2. เพอืใหน้กัศกึษาสามารถนําความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการวเิคราะหปั์ญหาและวางแผนการจดัการ

ผลติภณัฑไ์ดอ้ยา่งเหมาะสมและสามารถนําไปใชก้บัวชิาอนืๆของสาขาวชิาการตลาดได ้ 

2.3. เพอืใหน้กัศกึษา นําหลกัการทางทฤษฎแีละกรณีตวัอยา่งทไีดจ้ากการเรยีนมาเป็นแนวทางใน

การปฏบิตักิารทางการตลาดได ้

หมวดที  ลกัษณะและการดาํเนินการ 

1. คาํอธิบายรายวิชา  

ความหมายและความสาํคญัของการจดัการผลติภณัฑแ์ละตราสนิคา้   บทบาทหน้าทแีละขอบเขต

ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารผลติภณัฑแ์ละตราสนิคา้    การตดัสนิใจเกยีวกบัการจดัการผลติภณัฑ ์ 

การกาํหนดกลยทุธผ์ลติภณัฑใ์นแต่ละช่วงวงจรชวีติ และการพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ การจดัการส่วน

ประสมผลติภณัฑ ์ รวมทงัแนวคดิเกยีวกบัคุณค่าของตราสนิคา้ การวดัคุณค่าตราสนิคา้  กระบวนการ

การจดัการตราสนิคา้อยา่งมกีลยทุธ ์  การกาํหนดตาํแหน่งตราสนิคา้ การวางแผนสรา้งตราสนิคา้  เพมิ

คุณค่า และรกัษาคุณค่าตราสนิคา้ใหด้าํรงอยูใ่นตลาดไดอ้ยา่งยงัยนืเป็นทยีอมรบัของลกูคา้ ผูท้มีสี่วน

เกยีวขอ้งและสงัคมโดยส่วนรวม 
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2. จาํนวนชวัโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา      

บรรยาย 

(ชวัโมง) 

สอนเสริม 

(ชวัโมง) 

การฝึกปฏิบติังาน

ภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

(ชวัโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 

(ชวัโมง) 

บรรยาย  ชวัโมงต่อ

สปัดาห ์หรอื 39

ชวัโมงต่อภาค

การศกึษา 

ตามความตอ้งการ

ของนกัศกึษาเฉพาะ

รายและขอ้ตกลงของ

กลุ่มเรยีน 

40ชวัโมงโดยฝึก

ปฏบิตังิานระหวา่ง

งานกจิกรรม M-Day  

(8ชวัโมง/วนั 

 รวม5วนัต่อภาค

การศกึษา) 

ศกึษาดว้ยตนเอง6

ชวัโมงต่อสปัดาหห์รอื  

 ชวัโมงต่อภาค

การศกึษา 

 

3. จาํนวนชวัโมงต่อสปัดาหที์อาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบคุคล 

3.1. ผูส้อนจะจดัสรรเวลาใหน้กัศกึษาพบนอกชนัเรยีน อยา่งน้อย  ชวัโมงต่อสปัดาห ์ 

3.2. นกัศกึษาสามารถตดิต่อเพอืขอคาํปรกึษาและคาํแนะนําทางวชิาการนอกชนัเรยีนเป็นรายบุคคล 

หรอืกลุม่ไดต้ามเวลาทแีจง้ใหท้ราบ ตามเวลาทนีดัหมายเพมิเตมิ หรอืสามารถตดิต่อผ่านทาง

อเีมลแ์ละผ่านโปรแกรม Line สาํหรบักลุ่มนกัศกึษาทลีงวชิา BK 322 

หมวดที   การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพฒันาผลการเรยีนรูใ้นมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ต่ละดา้นทมีุ่งหวงั   มดีงัต่อไปน ี

1. คณุธรรม จริยธรรม 

1.1. คณุธรรม จริยธรรมทีต้องพฒันา 

1) มคีวามซอืสตัย ์ ซอืตรงต่อตนเอง และผูอ้นื เป็นผูท้สีงัคมสามารถใหค้วามเชอืถอืไวว้างใจ

ได ้

2) มคีวามเสยีสละ ไม่เหน็แก่ตวั  มมีารยาททดีทีางสงัคม และเคารพต่อกตกิาสงัคม คาํนึงถงึ

ประโยชน์ ความสุข ของสงัคมส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์หรอืความพงึพอใจส่วนตน  

3) มคีวามมุ่งมนั ขยนั เพยีรพยายามในการปฏบิตัภิาระหน้าทขีองตนใหส้าํเรจ็ลุล่วงอยา่งมี

วนิยัในตนเอง 

4) มคีวามรบัผดิชอบต่อผลการกระทาํของตน ทงัทเีป็นผลสาํเรจ็และขอ้ผดิพลาด และพรอ้ม

นําเอาขอ้ผดิพลาดไปพฒันาตนเองต่อไป 
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1.2. วิธีการสอน  

1) อาจารยผ์ูส้อนจะประกาศกฎและกตกิาการเรยีนก่อนเรมิบทเรยีนและสอดแทรกระหวา่ง

การบรรยาย ในเรอืงการตรงต่อเวลาในการเขา้ชนัเรยีน การแต่งกายอยา่งเหมาะสม  และ

การเคารพระเบยีบของมหาวทิยาลยัในการเรยีนและการสอบ  

2) สอดแทรกคุณธรรมและจรยิธรรมทางการตลาด ในการเรยีนการสอน ทงัในช่วงการ

บรรยาย และในช่วงเวลาฝึกปฏบิตั ิ รวมทงัในการอภปิราย ถกประเดน็ปัญหาในชนัเรยีน 

3) มกีารมอบหมายงานใหน้กัศกึษาทงัทเีป็นงานเดยีว งานกลุ่ม  การฝึกปฏบิตักิารการตลาด 

เพอืฝึกฝนใหเ้กดิคุณลกัษณะดา้นคุณธรรม จรยิธรรมทพีงึประสงคข์า้งตน้  

1.3. วิธีการประเมินผล 

1) ประเมนิผลจากพฤตกิรรมการเขา้เรยีนสมาํเสมอและตรงเวลา   

2) ประเมนิผลจากการส่งงานทไีดร้บัมอบหมายอยา่งครบถว้นและตรงเวลา 

3) ประเมนิผลจากการมสี่วนร่วมและพฤตกิรรมทแีสดงออกในชนัเรยีน ในการฝึกปฏบิตักิาร

การตลาด การนําเสนอรายงานหน้าชนัเรยีน และการสอบ 

4) แบบการประเมนิการทาํงาน โดยแบบประเมนินนีกัศกึษาจะถูกประเมนิดา้นต่างๆโดย

สมาชกิกลุ่มคนอนื  

2. ความรู้  

2.1. ความรู้ทีต้องได้รบั 

1) นกัศกึษาจะไดร้บัความรูแ้ละมคีวามเขา้ใจในเนือหาสาระสาํคญัในวชิาการจดัการ

ผลติภณัฑแ์ละตราสนิคา้  

2) นกัศกึษาจะไดร้บัความรูแ้ละความเขา้ใจในกระบวนการวางแผน การปฏบิตักิารและการ

ควบคุมในการจดัการผลติภณัฑแ์ละการจดัการตราสนิคา้ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางธุรกจิที

แปรเปลยีน 

3) นกัศกึษาจะไดร้บัความรูเ้กยีวกบัการประกอบอาชพีดา้นการเป็นผูจ้ดัการผลติภณัฑ์

รวมทงัการเป็นผูบ้รหิารจดัการตราสนิคา้ 

2.2. วิธีการสอน 

1) การบรรยายโดยผูส้อน ในส่วนของทฤษฎ ีเนือหาสาระของวชิาประกอบกบัการซกัถาม

แลกเปลยีนความรูก้บันกัศกึษา ในส่วนทนีกัศกึษาไดส้บืคน้ขอ้มลูหรอืมปีระสบการณ์  

2) การใชก้รณีตวัอยา่งเพอืใหน้กัศกึษาร่วมกนัวเิคราะหแ์ละถกประเดน็ในชนัเรยีน 

3) ใหน้กัศกึษาคน้ควา้จากฐานขอ้มลูต่างๆ เพอืประกอบการทาํงานกลุม่และงานรายบุคคล 

 

 



มอค.  

5 

 

2.3. วิธีการประเมินผล 

1) ประเมนิผลจากความถูกตอ้งและคุณภาพของงานทนีกัศกึษาไดร้บัมอบหมายให้

ดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ 

2) สอบปลายภาค 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1. ทกัษะทางปัญญาทีต้องพฒันา  

1) สามารถนําเอาความรูค้วามเขา้ใจในองคค์วามรูข้องวชิาไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิ  ดว้ย

กระบวนการคดิ วเิคราะห ์เชอืมโยงความรู ้ขอ้มลูและประสบการณ์ อยา่งมหีลกัวชิาการ 

2) สามารถสรา้งสรรคค์วามคดิรเิรมิใหม่ๆ  เพอืบรรลถุงึทางแกปั้ญหา  การวางกลยทุธ ์หรอื

แผนงานใหม่ๆ  ท ีเป็นประโยชน์ต่อผูท้เีกยีวขอ้ง และไมก่่อใหเ้กดิผลเสยีใดๆ ต่อสงัคม  

3.2. วิธีการสอน 

1) บรรยาย ยกตวัอยา่งจากภาคธุรกจิต่างๆ โดยชใีหเ้หน็แนวคดิ วธิแีกปั้ญหา และการ

สรา้งสรรคส์งิใหม่ๆ  ของภาคธุรกจิ 

2) ใหท้าํรายงานกลุ่มประกอบการฝึกปฏบิตักิารการตลาด เพอืเสรมิความสามารถใน

การศกึษาคน้ควา้   การคดิ วเิคราะหค์น้หาปัญหา และเสนอแผนงานทมีคีวามคดิรเิรมิ

ใหม่ๆ  

3.3. วิธีการประเมินผล 

1) ประเมนิผลจากการตอบปัญหาและแสดงความคดิเหน็ในชนัเรยีน จากผลการทาํรายงาน

และการนําเสนอ 

2) สอบปลายภาค 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

4.1. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบทีต้องพฒันา 

1) ความสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้นืไดด้ ีรูห้น้าทแีละมคีวามรบัผดิชอบต่อบทบาทหน้าทขีอง

ตน 

2) ความมมีนุษยสมัพนัธ ์สามารถทาํงานเป็นกลุ่ม และแสดงภาวะผูนํ้าผูต้ามไดอ้ยา่ง

เหมาะสม   

4.2. วิธีการสอน 

1) จดักจิกรรมฝึกปฏบิตักิารทางการตลาดและมอบหมายงานงานกลุ่ม 

4.3. วิธีการประเมินผล 

1) ประเมนิผลการฝึกปฏบิตักิารการตลาด และการทาํรายงานกลุ่ม  
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5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1. ทกัษะการวิเคราะห ์การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพฒันา 

1) ความสามารถในการใชข้อ้มลูเชงิตวัเลขและสถติ ิมาวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ  เพอืทาํความ

เขา้ใจ คาดคะเนแนวโน้มและตดัสนิใจทางการตลาด 

2) ความสามารถในการนําเทคโนโลยไีปเป็นเครอืงมอืในการสนบัสนุนการสอืสารใน

กระบวนการเรยีนไดอ้ยา่งเหมาะสม เช่น การสบืคน้ขอ้มลู การสอืสารกบัผูส้อนและเพอืน

ร่วมชนัเรยีน การนําเสนอรายงาน 

5.2. วิธีการสอน 

1) มกีารนําบทเรยีน upload ไวใ้น Hybrid Learning ของมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

2) มกีารมอบหมายแบบฝึดหดัไวใ้นระบบ iTunes U รายวชิา BK  การจดัการผลติภณัฑ์

และตราสนิคา้ 

3) มอบหมายใหท้าํรายงาน  โดยอาศยัขอ้มลูตวัเลขและสถติมิาอา้งองิในการตดัสนิใจ พรอ้ม

ทงัมกีารใชเ้ทคโนโลยใีนการสบืคน้ขอ้มลูและในการนําเสนอรายงาน  

5.3. วิธีการประเมินผล 

1) การจดัทาํรายงานและการนําเสนอหน้าชนัเรยีนดว้ยเทคโนโลยทีเีหมาะสม 

2) การจดัทาํรายงาน การเขยีน และการนําเสนอผลงานโดยมกีารคดิวเิคราะหแ์ละมขีอัมลู

ตวัเลขหรอืสถติอิา้งองิอยา่งเหมาะสม 

หมวดที   แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สปัดาหที์ 
หวัข้อการบรรยาย/ปฏิบติัการ 

(Topics) 

จาํนว

น 

ชงัโมง 

กิจกรรม/ 

สือการสอน 

อาจารย์

ผู้สอน 

สปัดาหท์ ี1 

(19 และ 20

สงิหาคม 2558) 

1. อธบิายวตัถุประสงค ์กรอบ

เนือหาวชิาวธิกีารเรยีนการ

สอน วธิกีารวดัผล พรอ้ม

ซกัถามทาํความเขา้ใจ

ร่วมกนัก่อนเรมิบทเรยีน 

2. บทท ี1: การบรหิาร

ผลติภณัฑแ์ละตราสนิคา้ 

(Product and Brand 

Management)  

3  

ชวัโมง 

1. ใหน้กัศกึษาเตรยีมจดักลุ่ม

เพอืทาํกจิกรรม MDay 

2. เอกสารประกอบการสอน

รายวชิา BK322 โดย อ.ดร.

ศริริตัน์ รตันพทิกัษ์   

ดร.ศริริตัน์  

รตันพทิกัษ ์
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สปัดาหที์ 
หวัข้อการบรรยาย/ปฏิบติัการ 

(Topics) 

จาํนว

น 

ชงัโมง 

กิจกรรม/ 

สือการสอน 

อาจารย์

ผู้สอน 

สปัดาหท์ ี2 

(26 และ 27

สงิหาคม 2558) 

1. บทท ี2: การจดัการ

นวตักรรม (Innovation 

Management)  

2. บทท ี3: เครอืงมอืวเิคราะห์

พนืฐานสาหรบันกัการตลาด 

(Basic Strategic Tools for 

Marketers)  

 

3 

ชวัโมง 

1. บรรยายเนือหา ใหน้กัศกึษา

แลกเปลยีนความคดิเหน็

เกยีวกบัเนือหาของบทเรยีน

และความน่าสนใจของการ

ทาํงานดา้นการจดัการ

ผลติภณัฑแ์ละตราสนิคา้  

2. นกัศกึษาวเิคราะหบ์รษิทัต่าง

ทกีาํหนดดโดยใชเ้ครอืงมอื

การวเิคราะหต่์างๆทเีรยีนใน

บทเรยีน  

3. ส่งรายชอืกลุ่มงาน 

4. เอกสารประกอบการสอน

รายวชิา BK322 โดย อ.ดร.

ศริริตัน์ รตันพทิกัษ์   

อาจารย ์

ดร.ศริริตัน์  

รตันพทิกัษ ์

สปัดาหท์ ี  

(  และ  

กนัยายน ) 

  

1. บทท ี4: กลยทุธ ์STP 

(Segmentation, Targeting 

and Positioning Strategy) 

2. บทท ี5: กลยทุธพ์นืฐานสา

หรบัการจดัการผลติภณัฑ์

และตราสนิคา้เชงิกลยทุธ ์

(Basic Strategies for 

Strategic Product and 

Brand Management)  

 

3  

ชวัโมง 

1. บรรยายเนือหา  

2. งานยอ่ยส่งในชนัเรยี 

3. มอบหมายงานเดยีวใหศ้กึษา

วเิคราะหผ์ลติภณัฑท์สีนใจ 

4. เอกสารประกอบการสอน

รายวชิา BK322 โดย อ.ดร.

ศริริตัน์ รตันพทิกัษ์   

อาจารย ์

ดร.ศริริตัน์  

รตันพทิกัษ ์

สปัดาหท์ ี4 

(9 และ 10

กนัยายน 2558) 

1. บทท ี6: กลยทุธว์งจรชวีติ

ผลติภณัฑ ์(Product Life 

Cycle Strategy)  

 

3  

ชวัโมง 

 

 

 

 

 

1. บรรยายเนือหา  

2. สาํรวจผูบ้รโิภค (Marketing 

Insight) 

3. เอกสารประกอบการสอน

รายวชิา BK322 โดย อ.ดร.

ศริริตัน์ รตันพทิกัษ์   

อาจารย ์

ดร.ศริริตัน์  

รตันพทิกัษ ์
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สปัดาหที์ 
หวัข้อการบรรยาย/ปฏิบติัการ 

(Topics) 

จาํนว

น 

ชงัโมง 

กิจกรรม/ 

สือการสอน 

อาจารย์

ผู้สอน 

สปัดาหท์ ี5 

(16 และ 17

กนัยายน 2558) 

1. บทท ี7: การคน้หาโอกาสสา

หรบัผลติภณัฑใ์หม ่ 

2. บทท ี13: การวจิยัเชงิ

คุณภาพเพอืพฒันา

ผลติภณัฑใ์หม ่ 

 

3  

ชวัโมง 

1. บรรยายเนือหา  

2. การวเิคราะหผ์ูบ้รโิภคเชงิลกึ 

(Marketing Insight) 

3. สาธติการวจิยัแบบ Blind 

Test  

4. เอกสารประกอบการสอน

รายวชิา BK322 โดย อ.ดร.

ศริริตัน์ รตันพทิกัษ์   

อาจารย ์

ดร.ศริริตัน์  

รตันพทิกัษ ์

สปัดาหท์ ี6 

(23 และ 24

กนัยายน 2558) 

1. บทท ี8: การพฒันาแนวคดิ

ผลติภณัฑ ์ 

2. บทท ี9: การประเมนิแนวคดิ

ผลติภณัฑใ์หม ่ 

 

3  

ชวัโมง 

1. บรรยายเนือหา  

2. นําเสนอความคบืหน้า

รายงานกลุ่มครงัท ี1 

3. เอกสารประกอบการสอน

รายวชิา BK322 โดย อ.ดร.

ศริริตัน์ รตันพทิกัษ์   

อาจารย ์

ดร.ศริริตัน์  

รตันพทิกัษ ์

สปัดาหท์ ี7 

(30 กนัยายน 

และ 1 ตุลาคม 

2558) 

 

1. บทท ี10: การประเมนิ

แนวคดิผลติภณัฑใ์หม ่ 

2. บทท ี14: การวจิยัเชงิ

ปรมิาณเพอืพฒันาผลติภณัฑ์

ใหม ่(ทฤษฏ)ี 

 

3  

ชวัโมง 

1. บรรยายเนือหา  

2. กรณีศกึษาการเลอืก

องคป์ระกอบเพอืสรา้งคุณค่า

ตราสนิคา้ของโชกุบุสซ ึโมโน

กาตาร ิและนําเสนอภายใน

ชนัเรยีน 

3. เอกสารประกอบการสอน

รายวชิา BK322 โดย อ.ดร.

ศริริตัน์ รตันพทิกัษ์   

 

อาจารย ์

ดร.ศริริตัน์  

รตันพทิกัษ ์

สปัดาหท์ ี8 

(7 และ 8  

ตุลาคม 2558) 

1. มหาวทิยาลยัหยดุเรยีน

เนืองจากโครงการทบทวน

ความรูสู้่มหาวทิยาลยักบั

มาม่า 

 

ชวัโมง  

1. งดการบรรยายเนืองจาก

โครงการทบทวนความรูสู้่

มหาวทิยาลยักบัมาม่า 

 

งดการ

บรรยาย 

สปัดาหท์ ี9 

(12 และ 17 

ตุลาคม 2558) 

1. หยดุสอบกลางภาค  

(วชิานีไม่มกีารสอบกลาง

ภาค) 

 

ชวัโมง 

1. งดการบรรยายเนืองจาก

นกัศกึษาหยสุอบกลางภาค  

งดการ

บรรยาย 
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สปัดาหที์ 
หวัข้อการบรรยาย/ปฏิบติัการ 

(Topics) 

จาํนว

น 

ชงัโมง 

กิจกรรม/ 

สือการสอน 

อาจารย์

ผู้สอน 

สปัดาหท์ ี10 

(21 และ 22 

ตุลาคม 2558) 

1. บทท ี14: การวจิยัเชงิ

ปรมิาณเพอืพฒันาผลติภณัฑ์

ใหม ่(การออกแบบการวจิยั) 

2. บทท ี11: การนาสนิคา้ใหม่

เขา้สู่ตลาด  

 

ชวัโมง 

1. บรรยายเนือหา  

2. การออกแบบการวจิยัสาํหรบั

กรณีศกึษา Kazabella  

3. เอกสารประกอบการสอน

รายวชิา BK322 โดย อ.ดร.

ศริริตัน์ รตันพทิกัษ์   

อาจารย ์

ดร.ศริริตัน์  

รตันพทิกัษ ์

สปัดาหท์ ี11 

(28 และ 29 

ตุลาคม 2558) 

1. บทท ี12: กลยทุธก์ารสรา้ง

ตราสนิคา้  

 

3 

ชวัโมง 

1. บรรยายเนือหา  

2. การออกแบบการวจิยัสาํหรบั

กรณีศกึษา Kazabella  

3. เอกสารประกอบการสอน

รายวชิา BK322 โดย อ.ดร.

ศริริตัน์ รตันพทิกัษ์   

อาจารย ์

ดร.ศริริตัน์  

รตันพทิกัษ ์

สปัดาหท์ ี12 

(4 และ 5 

พฤศจกิายน 

2558) 

1. เตรยีมงาน M-Day 2015 

2. กจิกรรม Road Show  

 

 

ชวัโมง 

1. งดการบรรยายเพอืให้

นกัศกึษาเตรยีมงาน M-Day 

2015 

2. กจิกรรม Road Show เพอื

ประชาสมัพนัธง์าน 

อาจารย ์

ดร.ศริริตัน์  

รตันพทิกัษ ์

สปัดาหท์ ี13 

( -  

พฤศจกิายน 

2558) 

1. งาน M-Day 2015 (รวม

ระยะเวลา  วนั) 

 

ชวัโมง 

1. บรรยายเนือหา  

2. การวเิคราะหก์ารออกแบบ

โปรแกรมการตลาดเพอืสรา้ง

คุณค่าตราสนิคา้และให้

นกัศกึษานําเสนอหน้าชนั

เรยีน 

 

อาจารย ์

ดร.ศริริตัน์  

รตันพทิกัษ ์

สปัดาหท์ ี14 

(18 และ 19

พฤศจกิายน 

2558) 

1. บทท ี15: การสรา้งและรกัษา

คุณค่าตราสนิคา้  

3 

ชวัโมง 

1. บรรยายเนือหา  

2. การวเิคราะหก์ารออกแบบ

โปรแกรมการตลาดเพอืสรา้ง

คุณค่าตราสนิคา้และให้

นกัศกึษานําเสนอหน้าชนั

เรยีน 

 

อาจารย ์

ดร.ศริริตัน์  

รตันพทิกัษ ์
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สปัดาหที์ 
หวัข้อการบรรยาย/ปฏิบติัการ 

(Topics) 

จาํนว

น 

ชงัโมง 

กิจกรรม/ 

สือการสอน 

อาจารย์

ผู้สอน 

สปัดาหท์ ี15 

(25 และ 26

พฤศจกิายน 

2558) 

1. บทท ี16: การวดัผลการดา

เนินงานของตราสนิคา้  

 

3 

ชวัโมง 

1. บรรยายเนือหา  

2. สรุปปัญหา อุปสรรค และ

รายงานการดาํเนินงานของ

กจิกรรม M-Day 2015  

 

อาจารย ์

ดร.ศริริตัน์  

รตันพทิกัษ ์

สปัดาหท์ ี16 

(2และ 3  

ธนัวาคม2558) 

1. การนําเสนอรายงานกลุ่ม  

ชวัโมง 

1. นกัศกึษานําเสนอรายงาน

กลุ่ม  

อาจารย ์

ดร.ศริริตัน์  

รตันพทิกัษ ์

สปัดาหท์ ี 17 

(19 ธนัวาคม 

2558)  

1. สอบปลายภาค  

ชวัโมง 

 งดการ

บรรยาย 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรมที 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้ สปัดาหที์ประเมิน 

สดัส่วน 

ของการ

ประเมินผล 

1 1.1 , .  , 1.3 , 

2.1 ,2.2 ,2.3,3.1 , 

3.2 , 3.3,4.1 ,4.2 , 

4.3 , 5.1 , 5.3 

1. การเขา้ชนัเรยีน 

2. การสงัเกตพฤตกิรรมระหวา่ง

เรยีน 

3. การตอบปัญหาในชนัเรยีน

หรอืทาํงานยอ่ยส่งในชนั

เรยีน 

สปัดาหท์ ี 

-   

เปอรเ์ซน็ต ์ 

 

2 1.3 , 2.2 , 2.3 , 

5.1 ,5.2 ,5.3 

1. การบา้นเดยีว สปัดาหท์ ี  และ  เปอรเ์ซน็ต ์

2. รายงานเดยีว สปัดาหท์ ี  และ  

3 1.1,1.2,1.3,2.1,2.2

,2.3,3.1,3.2,3.3,4.

1,4.2,4.3,5.1,5.2, 

5.3 

1. ฝึกปฏบิตักิารM-Day สปัดาหท์ ี  และ  เปอรเ์ซน็ต ์

2. รายงานกลุ่มประกอบM-Day สปัดาหท์ ี  และ  เปอรเ์ซน็ต ์ 

4 2.1 , 2.3 , 3.1,3.3 1. การสอบปลายภาค สปัดาหท์ ี1  50เปอรเ์ซน็ต ์
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หมวดที  ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตาํราและเอกสารหลกั 

เอกสารคาํสอนวชิา การจดัการผลติภณัฑแ์ละตราสนิคา้ เรยีบเรยีงโดยอาจารย ์ดร.ศริริตัน์ รตันพทิกัษ ์

2. เอกสารและข้อมลูสาํคญั 

2.1. Keller, K. ( ). Strategic Brand Management. New Jersey: Prentice Hall. 

2.2. Lehmann, D. & Winner, R. Product Management. ( ). Boston: McGraw-Hill Irwin. 

2.3. Solomon, Michael R., Greg W. Marshall, and Elnora W. Stuart ( ), Marketing: Real 

People, Real Choice, th ed. NJ: Pearson Hall. 

2.4. หนงัสอืทุกเล่มทเีกยีวขอ้งกบัการจดัการผลติภณัฑ ์และ การจดัการตราสนิคา้ 

2.5. Hybrid learning วชิา Bk  การจดัการผลติภณัฑ ์และตราสนิคา้  

2.6. iTunes U วชิา วชิา Bk  การจดัการผลติภณัฑ ์และตราสนิคา้ 

3. เอกสารและข้อมลูแนะนํา 

3.1. นิตยสารทางดา้นธุรกจิและการตลาด เช่น นิตยสาร BrandAge,  Marketeer, Positioning, 

MBAฯลฯ 

3.2. หนงัสอืพมิพท์างดา้นธุรกจิและการตลาด เช่น ประชาชาตธิุรกจิ  ผูจ้ดัการ  ฐานเศรษฐกจิ  

ประชาชาตธิุรกจิ   ฯลฯ 

หมวดที  การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของรายวิชา 

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1.1. จากรายงานผลของนกัศกึษาเกยีวกบัสงิทไีดเ้รยีนรูจ้ากการฝึกปฏบิตักิารการตลาด 

1.2. จากการสงัเกตพฤตกิรรมของนกัศกึษา 

1.3. จากการประเมนิการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศกึษา 

2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

2.1. ผลการสอบของนกัศกึษา 

2.2. อาจารยผ์ูส้อนปรกึษาหารอืการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู ้

3. การปรบัปรงุการสอน  
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3.1. อาจารยผ์ูส้อนปรกึษาหารอืการจดัการเรยีนการสอนเพอืร่วมหาแนวทางหรอืวางแผนการ

ปรบัปรุง 

3.2. พฒันารายวชิา 

3.3. จดบนัทกึขอ้มลูยอ้นกลบัของนกัศกึษา และดผูลการประเมนิรายวชิา BK  เพอืปรบัปรุงการ

เรยีนการสอนอยา่งสมาํเสมอและต่อเนือง  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1. คณะกรรมการกาํกบัมาตรฐานผลการเรยีนรู ้ ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้สอบกบัการวดัและ

ประเมนิผลรายวชิา  

5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

5.1. ปรบัปรุงประมวลรายวชิาทุกปี หรอืตามขอ้เสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ ิ

 


