
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
แบบเสนอโครงการเพ่ือประกอบการพิจารณางบประมาณปการศึกษา 2550 

คณะ / หนวยงาน ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา   พันธกิจที่   -    

แผนพัฒนาท่ี  9  กลยุทธที ่ 9.1 

ช่ือโครงการ  UTCC Brand Youth Creativity Camp 
ลําดับความสาํคัญของโครงการ    1 

 

หลักการและเหตุผล 

    สืบเนื่องจากการจัดโครงการ UTCC Brand Youth Creativity Camp คร้ังท่ี 1 ในปการศึกษา 2549 ผลปรากฎวาไดรับความ

สนใจจากนักศึกษาเพ่ือเขารวมโครงการเปนจํานวนมาก ตลอดจนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจภาพลักษณและทิศ

ทางการสรางแบรนดของมหาวิทยาลัยหอการคาไทยมากย่ิงข้ึน อีกท้ังมหาวิทยาลัยหอการคาไทยไดมีนโยบายดําเนินการรีแบรนดดิ่ง 

(Re-branding) ใหม ภายใตวิสัยทัศนการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําทางดานธุรกิจ ท้ังนี้เพ่ือเปนการสนับสนุนนโยบายดังกลาวใหบรรลุ

ผลสัมฤทธ์ิมากย่ิงข้ึน ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดตระหนักถึงความสําคัญของพลังสรางสรรคของ

นักศึกษาที่เปนทรัพยากรท่ีสําคัญในการท่ีจะชวยสนับสนุนและเขามารวมเปนสวนหนึ่งของการดําเนินนโยบายดังกลาว จึงเห็นสมควรท่ี

จัดโครงการนี้เพ่ือประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัยหอการคาไทยในปจจุบันและอนาคต 

วัตถุประสงคของโครงการ 
เพ่ือสรรหาตัวแทนนักศึกษาเขามามีสวนรวมในการประชาสัมพันธ และสรางภาพลักษณใหมท่ีดีใหกับมหาวิทยาลัย    1. 

เพ่ือสรางการรับรูในศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทยใหแกนักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย สื่อมวลชน องคกรภายนอกและ    2. 

       สาธารณชนท่ัวไป 
    3. เพ่ือสรางพลังความรูสึกรวมเปนเจาของและภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยหอการคาไทยเกิดขึ้นในหมูนักศึกษา 

วิธีดําเนินการ 
    1. รับสมัครจากทุกคณะรายวิชา ทุกชั้นปท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนด 

คัดเลือกนักศึกษารอบแรกจากคณะกรรมการคัดสรรโดยพิจารณาจากบุคลิกภาพ มารยาท การแตงกาย ความแมนยําในขอมูล    2. 

       ปฏิภาณไหวพริบ ความเปนผูนํา ความรับผิดชอบ ความมีวินัย โดยคัดเลือกประมวล 30 คน 
นํานักศึกษาเขาแคมปอบรม พัฒนาความรูเก่ียวกับแบรนดของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย และพัฒนาขีดความสามารถในการเปน    3. 

       นักสื่อสารแบรนด บุคลิกภาพ และอ่ืนๆ  

ดัชนีวัดความสําเร็จของโครงการ (KPIs)  
    1. ระดับความรูในเนื้อหาท่ีเก่ียวกับกลยุทธการสรางตราสินคา 
   2. ระดับความรู ความเขาใจในศักยภาพของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย  

   3. ระดับทัศนคติท่ีมีตอมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
   4. ระดับความพึงพอใจภายหลังการเขารวมโครงการ 

เปาหมายตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
นักศึกษามีความรูเก่ียวกับกลยุทธการสรางตราสินคาในระดับมาก    1. 

   2. นักศึกษามีความรู ความเขาใจในศักยภาพของมหาวิทยาลัยมากข้ึน 

นักศึกษามีทัศนคติเชิงบวกตอมหาวิทยาลัยมากยิ่งข้ึน    3. 

   4. นักศึกษามีความพึงพอใจตอโครงการในระดับมาก 



ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
1. มหาวิทยาลัยหอการคาไทยมีภาพลักษณท่ีดีเพ่ิมมากย่ิงข้ึน 
2. นักศึกษามีจิตสํานึก รักและภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาของตนเอง และชวยประชาสัมพันธชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

3. วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยฯ ไดรับการสนับสนุนเพ่ือความสามารถในการแขงขันมากย่ิงข้ึน  

ผลเสียทีค่าดวาจะเกิดถาไมไดรับอนุมัติ 

1. ขาดความรวมมือในการสรางภาพลักษณท่ีดีจากกลุมนักศึกษา 
2. ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยไมไดรับการสื่อสารออกไปในวงกวาง 
3. ความสามารถในการแขงขันไมเขมแข็งเทาท่ีควร 

ทรัพยากรที่ตองการและที่คาดวาจะไดรับ 
     ระยะเวลาจัดกิจกรรม           5   วัน             
     วันเสร็จสิ้นโครงการ           30 เมษายน 2551 

     สถานท่ีจัด                         มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และทัศนศึกษานอกสถานท่ี 

     จํานวนบุคลากรท่ีทําโครงการ   15  คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
แบบเสนอโครงการเพ่ือประกอบการพิจารณางบประมาณปการศึกษา 2550 

คณะ / หนวยงาน ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา   พันธกิจที่ 5 

แผนพัฒนาท่ี  6  กลยุทธที ่ 6.1 และ 6.3 

ช่ือโครงการสัมมนาระดับชาติ Thai Branding Symposium 
ลําดับความสาํคัญของโครงการ    2 

 

หลักการและเหตุผล 
ในฐานะศูนยศึกษาและวิจัยดานตราสินคาท่ีมีบทบาทภายใตพันธกิจในการศ ึกษาคนควาและเผยแพรองคความรูเก่ียวกับการบริหาร

ตราสินคาแกวงการธุรกิจการตลาดและสาธารณชน ในทุกๆปอยางตอเนื่องจึงตองมีการจัดงานสัมมนาใหญระดับชาติรวมกับกลุมเจาของ
กิจการ นักธุรกิจ และนักวิชาชีพ และนักวิชาการดานตราสินคา ภายใตชื่อโครงการสัมมนาวิชาการ Thai Branding Symposium เพ่ือรวม
อภิปรายถึงแนวคิดในการบริหารตราสินคาอยางมีประสิทธิภาพและเกิดมูลคาเพ่ิมตอธุรกิจ อีกท้ังเปนสวนหนึง่ในการตอกย้ําภาพลักษณ

มหาวิทยาลัยฯ ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนําดานธุรกิจ 

วัตถุประสงคของโครงการ 
1. เพ่ือแลกเปลี่ยนทรรศนะและแนวคิดดานการบริหารตราสินคาระหวางนักวิชาการและนักธุรกิจเจาของกิจการ อันจะยังผลใหเกิด 

ความรูความเขาใจและมุมมองใหมๆ ในการบริหารตราสินคาอยางมีประสิทธิภาพ     

2. เพ่ือเผยแพรขอมูลความรูทางวิชาการดานตราสินคาใหเกิดประโยชนตอวงการธุรกิจการตลาด  
3. เพ่ือประชาสัมพันธจุดยืนและภาพลักษณของศูนยวิทยาการดานตราสินคาโดยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

วิธีดําเนินการ 
จัดงานในรูปแบบสัมมนาวิชาการระดับชาติ โดยเชิญนักธุรกิจเจาของตราสินคาชั้นนํา มืออาชีพผูเชี่ยวชาญดานการบริหารตราสินคา 

และนักวิชาการดานตราสินคาจากมหาวิทยาลัยตางๆ มารวมสัมมนาในหัวขอเก่ียวกับการบริหารตราสินคาอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

มูลคาเพ่ิมตอธุรกิจโดยกําหนดกลุมเปาหมายหลักของผูฟงการสัมมนาเปนนักธุรกิจเจาของกิจการจากหลายหลายธุรกิจในประเทศไทย 

ผลสรุปท่ีไดจากงานสัมมนาจะนําเสนอเปนรายงานเผยแพรสูสาธารณชนในวงกวางผานเว็บไซตของศูนยฯ 

ดัชนีวัดความสําเร็จของโครงการ (KPIs)  
1. ระดับความรูในเนื้อหาที่จัดสัมมนา 
2. ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดโครงการภายหลังเขารวมการสัมมนา 

เปาหมายตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1. ผูเขารวมโครงการมีความรูในเนื้อหาเพ่ิมขึ้น 
2. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการระดับมาก 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
1. ผลสรุปแนวความคิดจากการสัมมนาจะเปนแนวทางใหแกเจาของกิจการตางๆ ในประเทศไทยนําไปประยุกตใชเพ่ือบริหารตรา 
    สินคาของตนใหสรางมูลคาเพ่ิมแกธุรกิจและแขงขันไดในตลาด 
2. ผูเขารวมสัมมนาไดรับความรูจากการสัมมนาเพ่ิมมากขึ้น 
3. ตอกย้ําจุดยืนท่ีชัดเจนของศูนยฯ ในฐานะผูใหบริการวิชาการดานตราสินคา โดยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 
 



 
ผล

 
ูนยฯ ตลอดจนการสงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัยฯ 

เสียทีค่าดวาจะเกิดถาไมไดรับอนุมัติ 
1. ไมเกิดการแลกเปลี่ยนองคความรูใหมๆ ดานการบริหารตราสินคาระหวางนักวิชาการและเจาของกิจการ

2. เสียโอกาสในการตอกยํ้าจุดยืนท่ีชัดเจนของศ

ทรัพยากรที่ตองการและที่คาดวาจะไดรับ 

 เมอรรัลด 

     จํานวนบุคลากรท่ีทําโครงการ   15  คน 

     ระยะเวลาจัดกิจกรรม           1   วัน             
     วันเสร็จสิ้นโครงการ           30 เมษายน 2551 

     สถานท่ีจัด                         โรงแรมดิเอม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบเสนอโครงก ารศึกษา 2550 

คณะ ี่ 5 

แผ .3 

ช่ือโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร CEO Branding  

จ

ing แกกลุมเปาหมาย CEO นักธุรกิจเจาของกิจการ ศิษยเกา และนักวิชาการดานตราสินคาจากมหาวิทยาลัยตางๆ อยางตอเนื่อง ท้ัง

ระชาสัมพันธศูนยฯ และมหาวิทยาลัยใหเปนท่ีรูจักและยอมรับในฐานะศูนยวิทยาการดานตราสินคาอีก

ดวย

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ารเพ่ือประกอบการพิจารณางบประมาณปก

 / หนวยงาน ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา   พันธกิจท
นพัฒนาที่  6  กลยุทธที ่ 6.1 และ 6

ลําดับความสาํคัญของโครงการ  4 

 

หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากการที่ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคาไดศึกษาและพัฒนาแนวคิด CEO Banding ซึ่งนับไดวาเปนนวัตกรรมทางความคิดใน

การสรางตราสินคาในมุมมองใหมท่ีมุงเนนการสรางและบริหารตราสินคาโดยใหผูบริหารองคกรเปนศูนยกลาง ซึ่งเปนองคความรูท่ียังคง

มีการศึกษาและวิจัยอยางตอเนื่อง ดังนั้นจึงควรมีการ ัดการบรรยายทางวิชาการ เพ่ือรายงานความคืบหนาของการศึกษาเร่ือง CEO 
Brand
ยังเปนกิจกรรมที่เปนการสื่อสารป

 
วัต

สาธารณชน 

ารับการฝกอบรมมีความรูเก่ียวกับแนวคิด CEO Branding  

ถุประสงคของโครงการ 
1. เพ่ือเผยแพรองคความรูใหมจากการศึกษาคนควาอยางตอเนื่องของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคาแก

2. เพ่ือใหผูเข

3. เพ่ือตอกย้ําจุดยืนและภาพลักษณของศูนยวิทยาการดานตราสินคาโดยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

วิธีดําเนินการ 
จัดงานในรูปแบบการบรรยายทางวิชาการ โดยเชิญนักธุรกิจเจาของกิจการ ศิษยเกา มกค. และนักวิชาการดานตราสินคาจากมหาวิทยาลัย

าองคความรูใหม CEO Branding ของศูนยฯ ตลอดจนเผยแพรในรูปเอกสารวิชาการ

และ

ตางๆ มารวมฟงการบรรยายผลการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒน

ฐานขอมูลความรูในเว็บไซตของศูนยฯ แกสาธารณชนผูสนใจ 

ดัช

Branding ของผูเขารับการฝกอบรม 

ตอการดําเนินโครงการ 

นีวัดความสําเร็จของโครงการ (KPIs)  
1. ระดับความรูเก่ียวกับแนวคิด CEO 
2. ระดับความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมท่ีมี

เปา

EO Branding มากข้ึน 

หมายตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ  
1. มีความรูเก่ียวกับแนวคิด C
2. มีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการระดับมาก 

ปร

เนื่อง 
2. ตอกย้ําจุดยืนท่ีชัดเจนของศูนยฯ ในฐานะผูใหบริการวิชาการดานตราสินคา โดยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
3. เป โอกาสในการประชาสัมพันธผลงานวิชาการของศูนยฯ เพ่ือสรางการยอมรับในความนาเชื่อถือ 

ะโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
1. นักธุรกิจเจาของกิจการ ศิษยเกา และนักวิชาการไดความรูจากการศึกษาคนควาของศูนยฯ อยางตอ

น

 

 



 

 

ผล

การเสียโอกาสที่จะไดรับความรูใหมดานการบริหารตราสินคา 
องศูนยฯ และมหาวิทยาลัยฯ ในการสรางและเผยแพรผลงานวิชาการ 

เสียทีค่าดวาจะเกิดถาไมไดรับอนุมัติ 
1. ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคาขาดการเผยแพรความรูใหมดานตราสินคาอยางตอเนื่อง 
2. นักธุรกิจเจาของกิจการ ศิษยเกา และนักวิชา

3. เสียโอกาสในการตอกยํ้านโยบายท่ีชัดเจนข

ทรัพยากรที่ตองการและที่คาดวาจะไดรับ 
     ระยะเวลาจัดกิจกรรม           1   วัน             
     วันเสร็จสิ้นโครงการ           30 เมษายน 2551 

     สถานท่ีจัด                         มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

     จํานวนบุคลากรท่ีทําโครงการ   12  คน 

 

 


