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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา1มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา1วิทยาการจัดการ  สาขาวิชานิเทศศาสตร ์

 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อรายวิชา1 
    3133206การสื่อสารตราสินค้า Brand Communication 
 
2. จ านวนหน่วยกิต1 
    3 หน่วยกิต (2-2-5) 
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา1 
    นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ์
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน1 
    ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์ 
 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน1 
    ภาคเรียนที่ 2/2559  รุ่นกลุ่ม 58/31 
 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre- requisites) (ถ้ามี) 1 
    ไม่มี 
 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 1 
    ไม่มี 
 
8. สถานที่เรียน1 
     ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ (341)  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด1 
    15  พฤศจิกายน 2559 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา1 
      เพ่ือทราบถึงแนวความคิดเก่ียวกับแบรนด์ รวมถึงความส าคัญ หลักการเชิง กลยุทธ์ของแบรนด์เพื่อ
น าไปประยุกต์ใช้กับการท างานในอนาคต รวมถึงวิธีการสื่อสารแบรนด์ต่างๆ ในเชิงบูรณาการ เพ่ือแก้ปัญหา
ให้กับแบรนด์ต่างๆ ได้ถูกทิศทางและประสบความส าเร็จ 

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา1 

1. เพ่ือให้ทราบถึงความส าคัญของการสร้างตราสินค้า 
2. เพ่ือให้ทราบถึงการท าธุรกิจและวิธีการตลาดกับตราสินค้า 
3. เพ่ือให้ทราบถึงหลักการสร้างภาพตราสินค้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจแบบบูรณาการ 
4. เพ่ือให้ทราบถึงความหมายและจุดประสงค์ของผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารจากการใช้ตราสินค้า 
5. เพ่ือให้สามารถสร้างแนวคิดและการน าเสนอแนวคิดในงานตราสินค้าได้ 

 
 

 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา1 
           ความส าคัญของการสร้างตราสินค้ากับความส าเร็จของธุรกิจ วิธีการสร้างตราสินค้าและกลยุทธ์
การตลาดที่มีผลกระทบต่อการสร้างตราสินค้า ตลอดจนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือสร้างตรา
สินค้าในยุคปัจจุบัน 
 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา1 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

1บรรยาย  30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

 
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

การฝึกปฏิบัติ  30 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง  3 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล1 
    อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ  1ชั่วโมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะ
รายที่ต้องการ) 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม 1 
   1.2 มีวินัย  ตรงต่อเวลา  และความรับผิดชอบต่อตนเอง  หน้าที่และสังคม 
   1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม  สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ
ความส าคัญ 
   1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์  
   1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ  
  
     1.2 วิธีการสอน1 
     - การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (Case Study)  
     - การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Performance Based Learning)  
     - การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ (Media Learning)  
 
 
     1.3 วิธีการประเมินผล1 
      -  พฤติกรรมการเข้าเรียน  และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา  
      -  ประเมินผลการศึกษาจากการท ารายงาน 
 
2. ความรู้ 
    2.1 บูรณาการความรู้ในสาขาวิชา  
    2.2 ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ  
    2.3 ความรู้ ความเข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้  
    2.4 มีความรู้ในแนวลึก รู้กว้างในศาสตร์ของวิชา  
    2.5 มีการทดสอบมาตรฐานของข้อสอบทุกรายวิชา  
 
     2.2 วิธีการสอน1    
     - การบรรยาย  
     - การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ (Media Learning)  
     - ศึกษาด้วยตนเอง (Self-Directed Learning)  
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     2.3 วิธีการประเมินผล1 
      1. การสอบวัดระดับความรู ้ความจ า และความเข้าใจ  
      2. การอภิปรายและการน าเสนอรายงาน  
      3. การฝึกตีความจากกรณีศึกษา  
      4. การรายงานการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง  
3. ทักษะทางปัญญา 
     3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา1 
     คิดสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ รู้จักสืบค้น ตีความ ประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้
แก้ไขปัญหา พร้อมกับรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหา ความต้องการ  และประยุกต์ความรู้
และทักษะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม  
     3.2 วิธีการสอน1 
     1. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based Learning)  
     2. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Performance Based Learning)  
     3. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (Case Study)   
     3.2 วิธีการประเมินผล1 
  -  ประเมินผลจากการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค 
  -  ประเมินผลจากการน าเสนองาน 

  -  สังเกตพฤติกรรมการวิเคราะห์งาน 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
  -  พัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน  
  -  พัฒนาความเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม  
  -  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนอง และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย1 
 
     4.2 วิธีการสอน1 
  -   จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
  -  ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
  -  การน าเสนอผลงาน 
 
     4.3 วิธีการประเมินผล1 
  - ประเมินจากงานที่น าเสนอ และพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม 
  -  การน าเสนอผลงาน 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
         - ทักษะในการสื่อสารทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา 
         - ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 
         - ทักษะในการสร้างสรรค์งานให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคในการสื่อสารตราสินค้าใน
ปัจจุบัน 
         - ทักษะในการน าเสนองานโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 
     5.2 วิธีการสอน1 
     - มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการน าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
 
     5.3 วิธีการประเมินผล1 
      -  ประเมินจากรายงานและรูปแบบการน าเสนอชิ้นงาน  
 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สัปดาห ์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 
การสอน / สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

111 
 
 
 
 

 

-  แนะน ากระบวนการเรียน
การสอน   
-  ลักษณะการเรียนการสอน
ของรายวิชา 
- ความหมายและความส าคัญ
ของการสื่อสารตราสินค้า 

4 ปฐมนิเทศ 
ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียน 
บรรยาย  ตอบค าถาม 

 
 

ผศ.ดร.ศิกษก 
บรรลือฤทธิ ์

 

22 
222 

- ศึกษาองค์ประกอบของตรา
สินค้า 
 

4 การบรรยาย 
ตอบค าถาม 
ท าแบบฝึกหัด 

ผศ.ดร.ศิกษก 
บรรลือฤทธิ ์
 

13 
 
 

 

- ความหมายและจุดประสงค์
ของผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร
จากการใช้ตราสินค้า 
 

4 การบรรยาย 
ศึกษากรณีตัวอย่าง 
อภิปรายวิเคราะห์ 
 

ผศ.ดร.ศิกษก 
บรรลือฤทธิ ์
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน / สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

14 
 

 

- คุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ที่
โดดเด่นของตราสินค้าและ
การสร้างตราสินค้า 

4 การบรรยาย 
ศึกษากรณีตัวอย่าง 
อภิปรายวิเคราะห์ 

ผศ.ดร.ศิกษก 
บรรลือฤทธิ ์

 
8855 - หลักการสร้างภาพตรา

สินค้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
แบบบูรณาการ 

4 การบรรยาย 
ศึกษากรณีตัวอย่าง 
อภิปรายวิเคราะห์ 

ผศ.ดร.ศิกษก 
บรรลือฤทธิ ์
 

66 
 

 

- การสื่อสารการตลาด การ
ท าธุรกิจและวิธีการตลาดกับ
ตราสินค้า 

4 การบรรยาย 
ศึกษากรณีตัวอย่าง 
อภิปรายวิเคราะห์ 

ผศ.ดร.ศิกษก 
บรรลือฤทธิ ์

 
17 - สอบกลางภาค    
888 - การบริหารตราสินค้า  

 
4 การบรรยาย 

ศึกษากรณีตัวอย่าง 
อภิปรายวิเคราะห์ 

ผศ.ดร.ศิกษก 
บรรลือฤทธิ ์

19 
 

-ตราสินค้ากับผู้บริโภค 
 

 การบรรยาย 
ศึกษากรณีตัวอย่าง 
อภิปรายวิเคราะห์ 

ผศ.ดร.ศิกษก 
บรรลือฤทธิ ์

10 
1010 

- หลักการสร้างภาพตรา
สินค้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
แบบบูรณาการ   

4 การบรรยาย 
ศึกษากรณีตัวอย่าง 
อภิปรายวิเคราะห์ 

ผศ.ดร.ศิกษก 
บรรลือฤทธิ ์

 
11 
 
 

 

- วิธีการและเครื่องมือสื่อสาร
เพื่อสร้างตราสินค้า 
 

4 การบรรยาย 
ศึกษากรณีตัวอย่าง 
อภิปรายวิเคราะห์ 
ฝึกปฏิบัต ิ

ผศ.ดร.ศิกษก 
บรรลือฤทธิ ์

 

12 
 

 

- การรักษาคุณค่าของตรา
สินค้า 
 

4 การบรรยาย 
ศึกษากรณีตัวอย่าง 
อภิปรายวิเคราะห์ 

ผศ.ดร.ศิกษก 
บรรลือฤทธิ ์

 
8813 

 
 

- กรณีศึกษาการสื่อสารตรา
สินค้า 
 

4 การบรรยาย 
ศึกษากรณีตัวอย่าง 
อภิปรายวิเคราะห์ 

ผศ.ดร.ศิกษก 
บรรลือฤทธิ ์

 
114 

 
 

- ทบทวนบท สรุปบทเรียน  
 

4 การบรรยาย 
ศึกษากรณีตัวอย่าง 
อภิปรายวิเคราะห์ 

ผศ.ดร.ศิกษก 
บรรลือฤทธิ ์
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สัปดาห ์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 
การสอน / สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

115 
 

- น าเสนอผลงาน 
 

4 น าเสนอผลงานตัวแต่ละกลุ่ม ผศ.ดร.ศิกษก 
บรรลือฤทธิ ์

1116 - สอบปลายภาค    

 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม 

ที่ 
ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที ่
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

1 1,2 สอบกลางภาค 8 30% 
2 4,5,6 ผลงานของนักศึกษา 14 40% 
3 1,2 สอบปลายภาค 15 30% 

 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารและต าราหลัก1 
เสริมยศ ธรรมรักษ์. (2552). การสื่อสารแบรนด์ ปทุมธานี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.  
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ1 
นิตยสาร Marketeer  
นิตยสาร BrandAge  
เว็บไซต์ businessthai.co.th  
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า1 
ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์. (2551). การสร้างแบรนด์ของ Kellogg : Kellogg on Branding.  
ซีเอ็ดบุ๊ค. 

 
 

 
 
 
 



 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
      การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความ
คิดเห็นจากนักศึกษา ได้ดังนี้ 

-  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
-  แบบประเมินผู้สอน 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
      ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ดังนี้ 
         -  ผลการเรียนของนักศึกษา 
 
3. การปรับปรุงการสอน 
        หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน โดยการวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
        ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาผล
สอบของนักศึกษา 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
         จากผลการประเมิน ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพ
มากขึ้น โดยเปลี่ยนสลับอาจารย์ผู้สอนหรือเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงเพ่ือให้นักศึกษามี
มุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้เพ่ือน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 

เอกสารหมายเลข มคอ.3/8 
 


