ภาควิชาการสื่อสารตรา คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

โครงการ มรดกแห่งวัฒนธรรมเพื่อการสร้างสรรคแบรนด
วันที่ 27 พฤศจิกายน และวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากภาควิชาการสื่อสารตรา คณะนิเทศศาสตร์เปนภาควิชาที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนดาน
การวางแผนการสื่อสารตราเชิงกลยุทธ์ โดยมุงเนนใหนักศึกษามีความรูความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้งถึง
แนวความคิดและโครงสรางของตราสินคา รวมไปถึงสงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูทฤษฎีควบคูกับการฝกปฏิบัติ
และมุงสงเสริมประสบการณ์ทางการศึกษาจากการดูงานและเรียนรูจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง ทั้งที่เปนสื่อ
แบบพื้นฐานและสื่อสมัยใหมที่ใชเทคโนโลยีล้าสมัยของโลกอนาคตมาประยุกต์เพื่อสรรค์สรางและสงเสริมคุณคา
แหงตราสินคา โดยเฉพาะในยุคที่เศรษฐกิจเริ่มผันเขาสูยุคของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค์ ( Creative Economy)
ขณะเดียวกันทางภาควิชาฯ ยังเล็งเห็นถึงความส้าคัญของการสืบสานวัฒนธรรมไทยและการพัฒนาแนวคิดดาน
วัฒนธรรมมาสรางสรรค์จนกอใหเกิดแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอาทิ ชุมชนอัมพวาที่สามารถน้าแนวคิดดาน “ภูมิสังคม”
และพระราชด้าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวทางในการด้าเนินงานจนสามารถสรางชื่อเสียง และสราง
แบรนด์อัมพวาใหเปนที่รูจักโดยทั่วไปทั้งคนไทยและชาวตางประเทศ
ภาควิชาการสื่อสารตราจึงเล็งเห็นความส้าคัญของการสงเสริมใหนักศึกษามีความรอบรู เรียนอยางรู
จริงและคิดเปนพรอมที่จะปฏิบัติได ผานโครงสรางการเรียนการสอนเชิงสรางสรรค์ ( Creative Education) ที่สง
เสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูผานประสบการณ์จริง ไดเห็น ไดยิน ไดสัมผัสการตลาดและการสื่อสารตรา โดย
เล็งเห็นถึงความส้าคัญของการพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของไทยไปตอยอดความรู และพัฒนาความคิดดาน
การสื่อสารตรา การศึกษาโครงการตามแนวทางพระราชด้าริ การศึกษาแนวทางเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค์ รวมทั้ง
การพัฒนาชุมชนใหเปนผูประกอบการและแนวคิดการพัฒนาชุมชมแบบยั่งยืน ภาควิชาฯ จึงจัดโครงการ “มรดก
แหงวัฒนธรรมเพื่อสรางสรรค์แบรนด์” ขึ้นเพื่อน้านักศึกษาไปศึกษาดูงานการสื่อสารแบรนด์ของอัมพวา และ
ศึกษาถึงโครงการในมูลนิธิชัยพัฒนาตามพระราชด้าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อสรางเสริมโอกาสและ
ความสามารถในการเรียนและการท้างานของนักศึกษาตอไป
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูการสื่อสารตราอยางสรางสรรค์ ผานประสบการณ์จริง
2. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูการน้ามรดกทางวัฒนธรรมไทยมาพัฒนาแนวคิดดานการสื่อสารตรา
3. เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและศึกษาเกี่ยวกับโครงการตามแนวพระราชด้าริและโครงการในมูลนิธิชัยพัฒนา
4 เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูการพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค์ แนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน
และการพัฒนาชุมชมใหเปนผูประกอบการ เพื่อสนับสนุนความคิดสรางสรรค์และจิตวิญญาณความเปน
ผูประกอบการใหกับนักศึกษา
5. เพื่อเปดมุมมองและโลกทัศน์การสรางแบรนด์ และการสื่อสารแบรนด์ผานการศึกษาแนวคิดเชิงวัฒนธรรม

ผู้เข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาเอกและโทดานการสื่อสารตรา ป 3 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
BD305: Brand Channel ในภาคการศึกษาที่ 2 ป 2553 จ้านวน 150 คน
ลักษณะของโครงการ
วันเสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2553 เวลา 14.00-16.30 น. ณ หองประชุมปองทิพย์ 3 อาคาร 13 ชั้น 1
บรรยายเรื่อง “มรดกแหงวัฒนธรรมเพื่อสรางสรรค์แบรนด์” ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
วันเสาร์ ที่ 4 ธันวาคม 2553 เวลา 9.00-17.00 น. ศึกษาดูงาน ณ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ก้าหนดการวันที่ 4 ธันวาคม 2553 การเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
เวลา
9.00 น.
10.30 น.
13.00 น.
16.30 น.
17.30 น.

รูปแบบการศึกษาดูงาน
ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วิทยาเขตรังสิต
ศึกษาดูงานโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา
และพิพิธภัณฑ์ในอัมพวา
ศึกษาดูงานการสรางแบรนด์ตางๆ ในอัมพวา
ออกเดินทางจากอัมพวา
เดินทางถึงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผูรับผิดชอบ
อาจารย์สุมาลี เล็กประยูร
เจาหนาที่ของเทศบาลอัมพวา
เปนผูด้าเนินงานและประสานงาน
อาจารย์สุมาลี เล็กประยูร
อาจารย์สุมาลี เล็กประยูร
อาจารย์สุมาลี เล็กประยูร

ประเภทของโครงการ/กิจกรรม (ตอบไดหลายขอ)
 กิจกรรมเสริมหลักสูตรหัสวิชา BD305 วิชา Brand Channel
( ) กิจกรรมนอกหลักสูตร
( ) โครงการบริการวิชาการสูสังคม
โดยสามารถจัดอยูในประเภท (ตอบไดเพียงขอเดียว)
( ) กิจกรรมวิชาการ
( ) กิจกรรมกีฬาและสงเสริมสุขภาพ

( ) กิจกรรมนันทนาการ
 กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

( ) กิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดลอม ( ) อื่น ๆ

รูปแบบของโครงการ (สามารถตอบไดหลายขอและระบุรายละเอียดพรอมแนบก้าหนดการไวหลังโครงการ)
( ) การอภิปรายกลุมยอย
( ) การเสวนา
 สัมมนา
( ) อบรม
( ) นิทรรศการ
 ศึกษา ดูงานนอกสถานที่
( ) การอบรมเชิงปฏิบัติการ ( ) อื่นๆ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. เสนอโครงการตามสายงาน
2. ติดตอส้านักงานเทศบาลต้าบลอัมพวา อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ ประสานงานและด้าเนินงาน
4. ประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ (ให้นาข้อมูลนี้ไปประกอบการประเมินผลความสาเร็จโครงการใน
CAQA003)
1. มีนักศึกษาภาควิชาการสื่อสารตรา สนใจเขารวมโครงการไมต่้ากวา 80 %
2. นักศึกษามีความพึงพอใจโครงการอยูในระดับมาก
3. นักศึกษามีความเห็นวา โครงการนี้มีประโยชน์ตอการพัฒนาการเรียนดานการสื่อสารแบรนด์ใดดียิ่งขึ้น
4. นักศึกษามีความเห็นวา โครงการนี้ใหประโยชน์ในดานการเปดโลกทัศน์และการพัฒนาแนวคิดดาน
วัฒนธรรมไทยตอการสรางแบรนด์
การประกันความเสี่ยง
- มีการส้ารวจจ้านวนนักศึกษาที่จะเขารวมโครงการลวงหนา
- ก้าหนดเปนสวนหนึ่งของรายงานในวิชา BD305: Brand Channel
- นักศึกษาสามารถเดินทางไปดูงานดวยตนเองไดนอกเหนือจากวันที่ก้าหนดไว
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาไดเรียนรูการสื่อสารตราอยางสรางสรรค์ ผานประสบการณ์จริง
2. นักศึกษาไดเปดโลกทัศน์และเรียนรูการน้ามรดกทางวัฒนธรรมไทยมาพัฒนาแนวคิดดานการ
สื่อสารตรา
3. นักศึกษาไดศึกษาโครงการตามแนวพระราชด้าริและโครงการในมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อน้า
ประยุกต์ใชในการสื่อสารตราและชีวิตประจ้าวัน
4 นักศึกษาไดเรียนรูถึงแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค์ และเล็งเห็นถึงความส้าคัญของการพัฒนา
ชุมชมใหเปนผูประกอบการ และเพิ่มพูนจิตวิญญาณความเปนผูประกอบการของนักศึกษา เพื่อสามารถ
ประยุกต์ใชความรูและประสบการณ์ที่ไดรับในการสรางตราสินคาและการท้างานในอนาคต
5. เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาในภาควิชาการสื่อสารตราและนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
BD305
ไดมีโอกาสในการท้ากิจกรรมรวมกันอันเปนการสรางความสัมพันธ์อันดีตอกันในอนาคต

หมายเหตุ 1. เมื่อจัดโครงการเสร็จแลว ใหหัวหนาโครงการจะจัดท้าแบบสอบถามประเมินผลโครงการให
ผูเขารวมโครงการตอบ
2. หัวหนาโครงการสรุปงบประมาณและการประเมินผลโครงการตามแบบฟอร์ม CAQA003 ภายใน
10 วันท้าการหลังเสร็จสิ้นโครงการโดยใหผานตามสายงาน
คณะกรรมการดาเนินงาน
ผศ.เสริมยศ ธรรมรักษ์ ที่ปรึกษาโครงการ
อาจารย์สุมาลี เล็กประยูร หัวหนาโครงการ
อาจารย์กนกพร เพ็ญนารถ คณะกรรมการ
ดร.อริชัย อรรคอุดม คณะกรรมการ

