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คณะวิทยาการจดัการ  มหาวทิยาลัยราชภัฏลําปาง 
 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) 

ภาคปกติ 
กลุ่มเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่  ๑   ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

รายวิชา  การสื่อสารการตลาด 
รหัสวิชา ๓๐๕๒๑๐๒ 

 
 

ลงชื่อ ………………..………………......…. ผู้สอน 
(อาจารย์อัจฉราภรณ์  มลิวงค์) 

 
 

รายงานผลการดําเนินการของรายวชิาได้ผ่านความเห็นชอบจาก 
 

ลงชื่อ ……......……..……...……….ประธานคณะกรรมการผู้รับผดิชอบ 
หลักสูตรสาขาวชิานิเทศศาสตร ์
(อาจารย์สุดจินดา  ปานคํา) 

 
ลงชื่อ …………..……...………............……. คณบด ี
(รองศาสตราจารย์ ดร.บญุฑวรรณ    วิงวอน) 
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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
ภาคเรียนที่  ๑/๒๕๕๓ 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

สาขาวิชา/คณะ สาขาวิชานิเทศศาสตร     คณะวิทยาการจัดการ 

หมวดที่ ๑ ขอมูลท่ัวไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
๓๐๕๒๑๐๒  การสื่อสารการตลาด (Marketing  Communication) 
๒. จํานวนหนวยกิต 

๓ (๓-๐-๓) 

๓. หลักสูตร และประเภทรายวิชา  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร  และเปนวิชาบังคบั ในกลุมเนื้อหา 

๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อาจารยอัจฉรา  มลิวงค 

๕. ระดับการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔ ของสาขาวิชานิเทศศาสตร ช้ันปที่ ๒ (รหสั  ๕๓) กลุมเรียนที่ ๑ 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ ศศ.บ. ๔ ป จํานวน ๓๒ คน ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๓ ประจําปการศกึษา  ๒๕๕๓ 
๖.รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

-    
๗. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)  

       - 
๘. สถานที่เรียน  

หองเรียนมาตรฐาน   ๓๖๗๔  อาคาร  ๓๖    คณะวิทยาการจัดการ……………………… 
๙. วันท่ีจัดทํารายละเอียดของรายวิชา หรือวันท่ีมีการปรับปรุงครัง้ลาสุด 

…๒๐ ตุลาคม  ๒๕๕๔………………………………………………………………………. 
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หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

๑.  รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ 
จํานวนชั่วโมง
ตามแผน 
การสอน 

จํานวน
ชั่วโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลท่ีการสอนจริง
ตางจากแผนการสอนหาก
มีความแตกตางเกิน ๒๕% 

บทท่ี  ๑  แนวความคิดเก่ียวกับการสื่อสาร
การตลาด 

               ๔          ๔ เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี ๒ กระบวนการสื่อสารการตลาด ๔ ๔ เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี ๓ การวิเคราะหผูรับสาร 
 

๔ ๔ เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี ๔ การวางแผนการสื่อสารการตลาด 
 

๔ ๔ เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี ๕ การวางแผนสื่อและกลยุทธการใชสื่อ 
สอนเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับ 

- กําหนดตราสินคา และ การสราง Brand Identity 
- วิเคราะหโอกาสทางธุรกิจ และ SWOT 
- วิเคราะหสถานการณการแขงขัน Competitive 

Analysis 
- การกําหนดตําแหนงสินคา/ ผลิตภัณฑ Brand 

Positioning 
- การกําหนดตลาดเปาหมาย/ กลุมเปาหมาย Target 

Market 

๔ ๔ 
 

เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี ๖ การโฆษณา ๔ ๔ เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี ๗ การประชาสัมพันธ ๑๖ ๑๖ เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี ๘ การขายโดยบุคคล ๔ ๔ เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี ๙ การสงเสริมการขาย ๔ ๔ เปนไปตามแผนการสอน 
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นักศึกษาดําเนนิงาน Project การวางแผนการ
สื่อสารการตลาด และทดลองใชจริง 

๑๒ ๑๒ เปนไปตามแผนการสอน 

นักศึกษานําเสนองาน Project(5) : การ
วางแผนการสื่อสารการตลาด (นําเสนอรวม 2 
กลุมเรียน) 

๔ ๔ เปนไปตามแผนการสอน 

สะทอนความรูสึก 
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักศึกษาและอาจารย 

เกี่ยวกับความรู ประโยชน ที่ไดรับในการเรียนการ
สอน 

- รับฟงเสียงสะทอนของนักศึกษาตอรูปแบบ/ วิธีการ
สอนของอาจารยผูสอน เพื่อนําไปปรับปรุงการเรียน
การสอนตอไป 

๔ ๔ เปนไปตามแผนการสอน 

สอบปลายภาคเรียน  

๒.  หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสําคัญของหัวขอตอผลการเรียนรูของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีที่มีนยัสําคัญใหเสนอแนวทางชดเชย 
หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน  

(ถามี) 
นัยสําคัญของหัวขอท่ีสอนไม

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

                             - 
 

                                   - 
 

                        - 

๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด

รายวิชา 
ประสิทธิผล 

ปญหาของการใชวิธีสอน  
(ถามี)  พรอมขอเสนอแนะ

ในการแกไข 

ดานคณุธรรม 
จริยธรรม  

๑. วิธีการสอนโดยการบรรยาย
พรอมยกตัวอยางประกอบ 
๒. มอบหมายงานเปนกลุม และ
อภิปรายกลุม  โดยสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม 
๓. ยกตัวอยางกรณีศึกษา 

 ไมมี 
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ดานความรู ๑. วิธีการสอนใหความรูโดยใช
รูปแบบการสอนบรรยายพรอม
ยกตัวอยาง 
๒. วิธีการสอนใหความรูโดย
การปฏิบัติ 
๓. วิธีการสอนใหความรูโดย
การใหสืบคน 
๔. จัดทําแบบทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน 
๕. มอบหมายงานเปนกลุมหรือ
งานรายบุคคล  แลวแตความยาก
งายของงาน 

 

 
                 
 
 
 
               ไมมี 

ดานทักษะทางปญญา ๑. มอบหมายงานเปนกลุม/
รายบุคคล   และนําเสนอผลงาน
การวางแผนการตลาดแบบ
ผสมผสานในชั้น เรี ยน  และ
รวมกันแสดงความเห็น  และ
ประเมินผล 
๒. อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู 
แ ล ะ ใ ห ข อ เ ส น อ แ น ะ ก า ร
นําเสนอของเพื่อรวมชั้นเรียน 

                

 
 
 
 

               ไมมี 

ดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

๑. มอบหมายงานเปนกลุม และ
นําเสนอผลงานในชั้นเรียน  

 
ไมมี 

ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตวัเลข  
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยี 

๑. มอบหมายงานเปนกลุม และ
นําเสนอผลงานในชั้นเรียน 
๒. อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู
ในชั้นเรียน 

 ไมมี 

 
๔. ขอเสนอการดําเนินการเพือ่ปรับปรงุวิธีสอน 
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      การปรับปรุงการสอน ดําเนินการดงันี ้
 ๔.๑ จัดใหมกีารสัมมนาเพื่อรวมกันหาแนวทางหรือวางแผนการพัฒนารายวิชา โดยนําผลการ
ประเมินประสทิธิภาพรายวิชา ผลการประเมินการสอน ผลการสอบ และขอมูลอ่ืนที่เกีย่วของ มาใช
ประกอบการพิจารณา 

                                หมวดที่ ๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน   
                   ๓๒    คน                                                                                        

๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา    
                   ๓๒    คน                                                                                        

๓. จํานวนนักศึกษาที่ถอน  (W)    
                         ๐  คน                                                                                         

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน (เกรด) จํานวน รอยละ 

A ๑ ๓.๑๓ 

 B+ ๗ ๒๑.๘๘ 

B ๔ ๑๒.๕๐ 

C+ ๖ ๑๘.๗๕ 

C ๕ ๑๕.๖๓ 

D+ ๓ ๙.๓๘ 

D ๓ ๙.๓๘ 

F ๓ ๙.๓๘ 

I ๐ ๐ 

ผาน (P, S) - - 

ไมผาน  (U) - - 
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การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 
             การวัดผล 
 ๑.  คะแนนระหวางภาคเรียน     รอยละ  ๗๐ 
  ๑.๑  การมีสวนรวมในชั้นเรยีน    รอยละ ๑๐ 
  ๑.๒   สรุปบทเรียนและนําเสนอ    รอยละ ๒๐ 

๑.๓  สรุปบทเรียนเปน Mind Mapping   รอยละ ๑๐ 
๑.๔  Final Project     รอยละ ๓๐ 

๒.  คะแนนสอบปลายภาคเรียน     รอยละ ๓๐ 
 
การประเมินผล 

  คะแนนตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไป  ไดระดับผลการเรียน  A  
  คะแนนรอยละ ๗๕-๗๙   คะแนน  ไดระดับผลการเรียน  B+ 
  คะแนนรอยละ ๗๐-๗๔   คะแนน  ไดระดับผลการเรียน  B 
  คะแนนรอยละ ๖๕-๖๙   คะแนน  ไดระดับผลการเรียน  C+ 
  คะแนนรอยละ ๖๐-๖๔   คะแนน  ไดระดับผลการเรียน  C 
  คะแนนรอยละ ๕๕-๕๙   คะแนน  ไดระดับผลการเรียน  D+ 
  คะแนนรอยละ ๕๐-๕๔   คะแนน  ไดระดับผลการเรียน  D 
  คะแนนตั้งแตรอยละ   ๔๙ ลงมา  ไดระดับผลการเรียน  F 
๕. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ  (ถามี)  
                      ไมมี 

๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 
     ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูที่กําหนดไวใน มคอ.๓ หมวด ๕  
ขอ ๒ 
๖.๑ ความคลาดเคลื่อนดานกาํหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
                                 -                                                                  - 
๖.๒ ความคลาดเคลื่อนดานวธีิการประเมินผลการเรียนรู  (ถามี) 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของ 
นศ.เกี่ยวกบัจริยธรรมวิชาชพี ไมสามารถทํา

เพราะโอกาสในการแสดงออกถึงความมี
คุณธรรมของนักศึกษาแตละคน ไมเหมือนกัน 
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ไดทุกคน  

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

- ประชุมกรรมการพิจารณาผลการเรียน
รายวิชา 

- นําเอางานกลุม/Project มาออกขอสอบ
ปลายภาคเรียน 

- นักศึกษาไมสนใจเรียน สมาธิสั้น ไมมีสวน
รวมกับการทาํงานกลุม 

- นักศึกษาทีช่อบนําชื่อไปฝากในกลุมและ
ไมไดมีสวนรวมในการทํางานกลุมไม
สามารถทําขอสอบปลายภาคเรียนได 

 
หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

๑.  ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบ    
การเรียนการสอน  (ถามี) 

ผลกระทบ 
 

อาคาร  ๓๖   คณะวิทยาการจัดการมีทรัพยากรและ
ส่ิงสนับสนุนที่เอื้อตอการเรียนรูอยางพอเพียง 
 

ไมมี 

๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถาม)ี ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ไมมี 

 
หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา 

๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

๑.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
     นักศึกษาไมมีความรูพ้ืนฐานดานการตลาดมากอน ทําใหเขาใหบทเรียนไดยาก 
๑.๒ ความเหน็ของอาจารยผูสอนตอผลการประเมนิตามขอ 1.1 
     สอนความรูพ้ืนฐานดานการตลาดกอนที่จะเขาสูบทเรียนแรก  

๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  

๒.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
- ขอวิพากษทีส่ําคัญ จากการสอบถาม นักศึกษา พบวา นักศึกษาชอบวิธีการเรยีนรูดวยตนเองและมา

นําเสนอในชั้นเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนรวมกัน เพราะไดใชความคิดและทบทวนความรูรวมกัน 
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- มีนักศึกษาทีช่อบนําชื่อไปฝากกับเพ่ือนในการทํางาน Project แตไมมีสวนรวมในการทํางานเลย 
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 
- คงรูปแบบการเรียนการสอนแบบวธิีการเรียนรูดวยตนเองและมานําเสนอในชั้นเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยน

รวมกันเอาไว 
- มีวิธีการทวนสอบความรูที่ไดโดยการนําเอา Project ไปออกขอสอบปลายภาคเรยีน หรือ อาจจัดเปนการ

สอบสัมภาณเกี่ยวกับการทาํ Project แบบสอบกระทันหัน 

 
 

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 

๑. ความกาวหนาของการปรบัปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังท่ีผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/        
 ปการศึกษาทีผ่านมา 

ผลการดําเนินการ 

- ไมมี - - ไมมี - 

๒. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
 คงรูปแบบการเรียนการสอนแบบวิธีการเรียนรูดวยตนเองและมานําเสนอในชั้นเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยน
รวมกันเอาไว และ สอนความรูพ้ืนฐานดานการตลาดกอนที่จะเขาสูบทเรียนแรก 
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาที่แลว
เสร็จ 

ผูรับผิดชอบ 

เชิญอาจารย พิ เศษ /วิทยากรมาใหความรู และ
ประสบการณตรงในการเขียน 

        สัปดาหที่ ๔ อาจารยผูสอนติดตอ เลขา
หลักสูตรประสานงาน 

เพ่ิมตัวอยาง/กรณีศึกษาดานการสื่อสารการตลาดให
มากขึ้น 

      ตลอดภาคเรียน อาจารยผูสอน และมอบหมาย
ใหนักศึกษาคนควาเพิ่มเติม 
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๔.  ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 
 - คงรูปแบบการเรียนการสอนแบบวิธีการเรียนรูดวยตนเองและมานําเสนอในชั้นเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยน
รวมกันเอาไว และ สอนความรูพ้ืนฐานดานการตลาดกอนที่จะเขาสูบทเรียนแรก 
 - มีวิธีการทวนสอบความรูที่ไดโดยการนําเอา Project ไปออกขอสอบปลายภาคเรียน หรือ อาจจัดเปน
การสอบสัมภาณเกี่ยวกับการทํา Project แบบสอบกระทันหัน 

 
 
 
 

ลงชื่อ :                                                               . 
 (อาจารยอัจฉรา  มลิวงค)                                                       
 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 
 วันที่  ๒๐  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 


