
มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา                 มหาวทิยาลยัราชภฎัธนบุร ี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา            วทิยาการจดัการ 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูโดยทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 

               3432304                       การบรหิารชอ่งทางการจดัจาํหน่าย     

2. จาํนวนหน่วยกิต 

               3 หน่วยกติ  (3-0-6) 

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 

               บรหิารธุรกจิ 

4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

                 อาจารยก์รวทิย ์ ต่ายกระทกึ   

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีท่ีเรียน 

               ภาคการศกึษาที ่1  ปีการศกึษา 2558 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

               ไมม่ ี

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite) (ถ้ามี) 

               ไมม่ ี

8. สถานท่ีเรียน 

               คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฎัธนบุร ี

9. วนัท่ีจดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 

                10 เม.ย. 2558 

 

หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถอธบิายความหมายของชอ่งทางการจดัจาํหน่ายได ้

2. เพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องชอ่งทางการจดัจาํหน่ายกบัสว่นผสม

ทางการตลาดอืน่ได ้

3. เพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถอธบิายโครงสรา้งและลกัษณะของชอ่งทางการจดัจาํหน่ายได ้

4. เพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถอธบิายความหมายและประเภทของสถาบนัคนกลางได ้

5. เพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องคนกลางในชอ่งทางการจดัจาํหน่าย

ได ้

6. เพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถหาสาเหตุทีท่าํใหเ้กดิการจดัการดา้นการจดัจาํหน่ายได ้

7. เพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถอธบิายกลยทุธก์ารจดัการชอ่งทางการจดัจาํหน่ายได ้



2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ ปรบัปรงุรายวิชา 

            1.  เพือ่ใหน้กัศกึษามฐีานความรูท้ีเ่ป็นรปูธรรมในการศกึษาวชิาการบรหิารชอ่งทางการ 

                 จดัจาํหน่าย ซึง่เป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัในการกาํหนดกลยทุธก์ารตลาด 

 2.  เพือ่เป็นการเตรยีมความพรอ้มในการนําความรูไ้ปใชเ้ป็นพืน้ฐานในการเรยีนวชิาอืน่ๆ 

                  ทีเ่กีย่วขอ้งในดา้นการตลาดและการบรหิารธุรกจิ 

 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการดาํเนินการ 

1. คาํอธิบายรายวิชา   

 ศกึษากจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัจาํหน่าย การเคลื่อนยา้ยผลติภณัฑจ์ากแหล่งผลติไปสู่

ผูบ้รโิภคคนสดุทา้ย ลกัษณะและวธิกีารดาํเนินงานของสถาบนัธุรกจิประเภทต่างๆ ทีเ่ขา้มาปฏบิตัิ

กจิกรรมเหล่านี้ ซึง่ประกอบดว้ย กลุ่มคนกลางประเภทต่างๆ การกระตุน้และสง่เสรมิคนกลาง การ

ควบคมุ และการประเมนิผลระบบการจดัจาํหน่าย 

             The study of marketing and distribution system, the movement of product along the 

supply chain that start from manufacturing to end user. The strategy and procedure of various 

organizations that involve in this supply chain including the strategy of intermediary 

and middle man that is used to control, stimulate and evaluate the distribution system 

2. จาํนวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชัว่โมง 

ต่อภาคการศกึษา 

สอนเสรมิตามความ

ตอ้งการของนกัศกึษา 

ไมม่กีารฝึกปฏบิตั ิ 

 

ศกึษาดว้ยตนเองหลงัการ

เรยีนรู ้

3. จาํนวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบคุคล 

             อาจารยจ์ดัเวลาใหค้าํปรกึษาสาํหรบันกัศกึษาทีต่อ้งการคาํแนะเป็นรายบุคคล หรอื รายกลุ่ม 

1 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดท่ี 4 การพฒันาการเรียนรูข้องนักศึกษา 

1. คณุธรรม จริยธรรม 

1.1. คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 

(1) มคีวามซือ่สตัยส์จุรติ ซือ่ตรงต่อหน้าที ่ต่อตนเองและต่อผูอ้ืน่ ไมเ่อารดัเอาเปรยีบผูอ้ืน่ 

และมคีวามสาํนึกรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

 2(2) มกีตญั� ูความเสยีสละ ความอดทน ความเพยีรพยายาม 

 3(3) มคีวามพอเพยีงเป็นหลกัในการดาํเนินชวีติ โดยยดึแนวคดิความพอประมาณ ความมี  

                   เหตุผล และการสรา้งภมูคิุม้กนั 

 5(4) มคีวามเคารพต่อกฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสงัคม  

 6(5) มจีติสาํนึกและมมีโนธรรมทีจ่ะแยกแยะความถกูตอ้ง ความด ีและความชัว่ 

1.2. วิธีการสอน 

             ใหท้าํรายงานหรอืกรณีศกึษา เพือ่พจิารณาความรบัผดิชอบความซื่อสตัยต่์อ หน้าทีเ่มือ่

ไดร้บัมอบหมายและความตรงต่อเวลาในการสง่งาน  

1.3. วิธีการประเมินผล 

              สงัเกตพฤตกิรรมต่าง ๆ ของนกัศกึษาทีเ่กดิระหว่างการเรยีนการสอนภายในหอ้งเรยีนเป็น

การทดสอบว่าวธิกีารสอนขา้งตน้มปีระสทิธผิลต่อหลกัคณุธรรม จรยิธรรมหรอืไม ่

2. ความรู้ 

    2.1. ความรู้ท่ีต้องได้รบั 

            (1) มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในสาระสาํคญัของศาสตรท์างการตลาด  

 ( 2) มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในสาระสาํคญัเกีย่วกบักระบวนการการจดัจาํหน่าย ในดา้นการ  

                   วางแผน การปฏบิตักิาร การควบคมุ และการประเมนิผลการดาํเนินงานรวมทัง้การ 

                   ปรบัปรงุแผนงาน 

 ( 3) มคีวามรู้ ในแนวกวา้งของสาขาวชิาทีศ่กึษาเพือ่ใหเ้ลง็เหน็การเปลีย่นแปลง และเขา้ใจใน 

                   สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงและผลกระทบอยา่งเทา่ทนั 

 ( 4) สามารถบรูณาการความรูท้ีศ่กึษากบัความรูใ้นศาสตรอ์ืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

     2.2. วิธีการสอน 

             บรรยายหวัขอ้รายละเอยีดต่าง ๆ โดยใชส่ือ่ Power point ประกอบการบรรยายโดยให้

นกัศกึษามสีว่นรว่มในการสอนดว้ยการจดัใหม้กีารตอบคาํถาม หรอืออกมาทาํกจิกรรมหน้าชัน้เรยีนที่

เกีย่วขอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้ละตามดว้ยตวัอยา่งในการศกึษา แบ่งกลุ่มในการทาํงาน การนําเสนอ

รายงาน และการวเิคราะหก์รณีศกึษา 

2.3. วิธีการประเมินผล 

                (1) การทดสอบยอ่ย สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบ 

     (2) การทาํงานกลุ่ม การทาํงานเดีย่ว และการนําเสนอรายงาน 

     (3) การวเิคราะหก์รณีศกึษา  

3. ทกัษะทางปัญญา  

    3.1. ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 

               (1)  สามารถคดิอยา่งมวีจิารณญาณ และเป็นระบบ  



    (2) สามารถสบืคน้ จาํแนก และวเิคราะหข์อ้มลู เพือ่ใหไ้ดซ้ึง่สารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์  

                        ในการแกไ้ข และตดัสนิใจอยา่งเหมาะสม 

    (3) สามารถรวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์และสรปุประเดน็ปญัหาและความตอ้งการ 

    (4) สามารถคดิคน้ทางเลอืกใหม ่ๆ รวมทัง้สามารถวเิคราะหท์างเลอืกและผลกระทบที่  

                        เป็นผลจากทางเลอืกรอบดา้น โดยการนําความรูแ้ละประสบการณ์มาประยกุตใ์ช ้

    3.2. วิธีการสอน 

บรรยายและมอบหมายงานใหน้กัศกึษาวเิคราะหก์รณีศกึษา และทาํรายงานทีก่าํหนด 

โดยใชค้วามรูใ้นรายวชิานี้ และนําเสนอผลงานในรปูของการอภปิรายกลุ่ม และตอบคาํถามเป็น

รายบคุคล 

      3.3. วิธีการประเมินผล 

 การทดสอบยอ่ย สอบปลายภาค โดยเน้นขอ้สอบทีม่กีารวเิคราะหแ์ละการประยกุต ์

ความรูท้ีศ่กึษา และสภาพเนื้อหาในบทเรยีนทีไ่ดศ้กึษา 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

      4.1. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 

            (1) มคีวามสามารถในการประสานงาน มมีนุษยสมัพนัธ ์สามารถสรา้งสมัพนัธภาพอนัดกีบั 

                   ผูอ้ืน่ ดว้ยพืน้ฐานความเขา้ใจถงึความแตกต่างของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอยา่งมจีติวทิยา 

(2) มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุ่ม การประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที ่

และความรบัผดิชอบพรอ้มทัง้ใหค้วามชว่ยเหลอืและอาํนวยความสะดวกต่อเพือ่น

รว่มงาน ซึง่เป็นการแสดงออกถงึความเป็นผูนํ้าทีม่คีวามรบัผดิชอบ 

(3) มคีวามกระตอืรอืรน้และความสามารถในการทาํงานรว่มกบัผูอ้ ืน่อยา่งมคีวามรบัผดิชอบ 

 ยอมรบัฟงัและเคารพความคดิเหน็ของผูอ้ืน่ รวมทัง้มคีวามเป็นผูต้ามในจงัหวะที่

เหมาะสม 

(4) มคีวามสามารถในการรเิริม่แสดงความคดิเหน็ใหม ่ๆ ทีอ่าจมคีวามแตกต่างอยา่ง 

สรา้งสรรค ์

      4.2. วิธีการสอน 

            (1) มอบหมายใหท้าํโครงงานรว่มกนัเป็นกลุ่มโดยเน้นความรูท้ีเ่รยีนในวชิากบัปญัหาที ่

                 กาํหนด 

  ( 2) แทรกประสบการณ์จรงิของอาจารยใ์นระหว่างการสอน โดยผา่นการเล่าเรือ่งต่าง ๆ รว่ม 

                  พดูคยุกบันกัศกึษาถงึความจาํเป็นในวชิาทีเ่รยีน       

      4.3. วิธีการประเมินผล 

ประเมนิจากพฤตกิรรมและการแสดงออกของนกัศกึษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มในชัน้เรยีน 

และสงัเกตจากพฤตกิรรมทีแ่สดงออกในการรว่มกจิกรรมต่าง ๆ และความครบถว้นชดัเจนตรงประเดน็

ของขอ้มลูทีไ่ด ้

5.  ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      5.1. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถวเิคราะหโ์ดยการใชห้ลกัทางคณิตศาสตรห์รอืการแสดงสถติปิระยกุตต่์อปญัหาที ่

     เกีย่วขอ้งอยา่งสรา้งสรรค ์



(2)  สามารถสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพทัง้ปากเปล่าและการเขยีน เลอืกใชร้ปูแบบของสือ่ 

      การนําเสนออยา่งเหมาะสม  

(3)  สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรพ์ืน้ฐานและเทคโนโลยรีะบบสารสนเทศทีจ่าํเป็นต่อการ 

      ปฏบิตังิาน 

     (4)  สามารถสือ่สารดว้ยบุคลกิภาพทีน่่าเชือ่ถอืและสามารถเลอืกใชร้ปูแบบของสือ่ เทคนิค 

     วธิกีาร และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม  

     (5)  สามารถนําเทคโนโลยไีปเป็นเครือ่งมอืในการสนบัสนุนในการดาํเนินงานและทราบถงึ 

       ขอ้จาํกดัของเทคโนโลย ี

(6)  สามารถนําเทคโนโลยกีารสือ่สารแบบเครอืขา่ย เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการสือ่สารและ 

      ดาํเนินงาน 

      5.2. วิธีการสอน 

(1)  มอบหมายงานใหน้กัศกึษาแกป้ญัหาโดยการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขในเนื้อหาทีเ่กีย่วขอ้ง 

      และมกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นรายวชิาทีม่กีารนําเสนอการแกป้ญัหาทีเ่หมาะสม  

 ( 2)  นําเสนอในชัน้เรยีนโดยวาจา เล่มรายงาน และมกีารใชส้ือ่เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 

      5.3. วิธีการประเมินผล 

          ประเมนิจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชท้ฤษฎ ีการเลอืกใชเ้ครือ่งมอืทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หรอืคณิตศาสตรแ์ละสถติ ิทีเ่กีย่วขอ้ง 

  

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอน 

สปัดาหท่ี์ 

 

หวัข้อ/รายละเอียด จาํนวน 

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอนส่ือท่ีใช้  

ผูส้อน 

1 

 

 

แนะนําวชิาและแนวทางการเรยีนการ

สอน วชิาการบรหิารชอ่งทางการจดั

จาํหน่าย รวมถงึการทบทวนความรู้

ทางดา้นการตลาด 

3 

 

 

1. อาจารยอ์ธบิายสาระสาํคญัผา่น

สือ่ Power Point  

2. นกัศกึษารว่มตอบคาํถาม  

 

อ.กรวทิย ์

 

2 

 

บทที ่1 ความหมาย ความสาํคญัของ

การจดัจาํหน่าย 

ศกึษาถงึความหมาย , ความสมัพนัธ์

ของการจดัจาํหน่ายกบัการตลาด,

บทบาทสาํคญัของการจดัหน่าย

รวมถงึการจดัหน่ายอยา่งมี

ประสทิธภิาพ  

3 

 

1. อาจารยอ์ธบิายสาระสาํคญัผา่น

สือ่ Power Point  

2. นกัศกึษารว่มกนัอภปิราย

ประเดน็สาํคญั  

 

อ.กรวทิย ์

 

3 

 

 

บทที ่2 สถาบนัคนกลาง : สมาชกิใน

ชอ่งทางการตลาด 

ศกึษาถงึประเภทของคนกลาง , 

3 

 

 

1. อาจารยอ์ธบิายสาระสาํคญัผา่น

สือ่ Power Point  

2. นกัศกึษารว่มกนัอภปิราย

อ.กรวทิย ์

 



สปัดาหท่ี์ 

 

หวัข้อ/รายละเอียด จาํนวน 

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอนส่ือท่ีใช้  

ผูส้อน 

ลกัษณะรปูแบบและหน้าทีข่องคน

กลางประเภทต่างๆ 

ประเดน็สาํคญั  

 

4 

 

 

บทที ่3 โครงสรา้งของชอ่งทางการจดั

จาํหน่าย 

ศกึษาถงึความหมายของโครงสรา้ง

การจดัจาํหน่าย , ศกึษาถงึโครงสรา้ง

การจดัหน่ายในระดบัต่าง ๆ รวมถงึ

ศกึษาโครงสรา้งชอ่งทางจดัหน่าย

ประเภทต่าง ๆ 

3 

 

 

1. อาจารยอ์ธบิายสาระสาํคญัผา่น

สือ่ Power Point  

2. นกัศกึษารว่มกนัอภปิราย

ประเดน็สาํคญั  

 

อ.กรวทิย ์

 

5 บทที ่4 การจดัรปูแบบของชอ่งทาง

การจดัจาํหน่าย 

ศกึษาถงึลกัษณะของรปูแบบของชอ่ง

ทางการจดัหน่าย  5 รปูแบบ ศกึษาถงึ

รปูแบบบรกิารทีพ่อ่คา้สง่ใหบ้รกิารแก่

สมาชกิรา้นคา้ปลกี 

3 

 

1. อาจารยอ์ธบิายสาระสาํคญัผา่น

สือ่ Power Point  

2. นกัศกึษารว่มกนัอภปิราย

ประเดน็สาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระ

การเรยีนรู ้ 

อ.กรวทิย ์

 

6 บทที ่5 กลยทุธก์ารจดัการชอ่งทาง

การจดัจาํหน่าย 

ศกึษาถงึนโยบายการเลอืกคนกลาง, 

การจงูใจคนกลาง, วธิกีารประเมนิคน

กลาง และกลยทุธช์อ่งทางการตลาด

กบัสว่นผสมทางการตลาด  

3 

 

1. อาจารยอ์ธบิายสาระสาํคญัผา่น

สือ่ Power Point  

2. นกัศกึษารว่มกนัอภปิราย

ประเดน็สาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระ

การเรยีนรู ้ 

อ.กรวทิย ์

 

7 

 

บทที ่6 การจดัการโซ่อปุทาน และการ

จดัสง่กาํลงับาํรงุทางธรุกจิ 

ศกึษาถงึองคป์ระกอบของโซอ่ปุทาน 

 วเิคราะหป์ระเภทของกจิกรรมการ

กระจายสนิคา้,พจิารณาการวาง

แผนการขนสง่ในประเภทต่าง ๆ 

3 

 

1. อาจารยอ์ธบิายสาระสาํคญัผา่น

สือ่ Power Point  

2. นกัศกึษารว่มกนัอภปิราย

ประเดน็สาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระ

การเรยีนรู ้ 

อ.กรวทิย ์

 

8 

 

บทที ่7 การคา้สง่ 

ศกึษาถงึความหมายของคา้สง่,การ

ระบหุน้าทีห่ลกัของผูค้า้สง่,

ความสาํคญัของการคา้สง่ต่อระบบ

เศรษฐกจิ 

3 

 

1. อาจารยอ์ธบิายสาระสาํคญัผา่น

สือ่ Power Point  

2. นกัศกึษารว่มกนัอภปิราย

ประเดน็สาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระ

การเรยีนรู ้ 

อ.กรวทิย ์

 

9 

 

สอบกลางภาค 3 

 

   

10 บทที ่8 การคา้ปลกี 3 1. อาจารยอ์ธบิายสาระสาํคญัผา่น อ.กรวทิย ์



สปัดาหท่ี์ 

 

หวัข้อ/รายละเอียด จาํนวน 

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอนส่ือท่ีใช้  

ผูส้อน 

 ศกึษาถงึความหมายของคา้ปลกี,การ

ระบหุน้าทีห่ลกัของผูค้า้ปลกี,

ความสาํคญัของการคา้ปลกีต่อระบบ

เศรษฐกจิ ,วเิคราะหร์า้นคา้ประเภท

ต่าง ๆ ในธุรกจิคา้ปลกี 

 สือ่ Power Point  

2. นกัศกึษารว่มกนัอภปิราย

ประเดน็สาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระ

การเรยีนรู ้ 

 

11 

 

 บทที ่9 ระบบบารโ์คด้ 

ศกึษาถงึความเป็นมาของระบบ

บารโ์คด้,บารโ์คด้ประเภทต่าง ๆ ,การ

นําเอาระบบบารโ์คด้ไปใชใ้นธุรกจิ 

3 

 

1. อาจารยอ์ธบิายสาระสาํคญัผา่น

สือ่ Power Point  

2. นกัศกึษา รว่มกนัอภปิราย

ประเดน็สาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระ

การเรยีนรู ้ 

3. นกัศกึษาวเิคราะหก์รณีศกึษา

เกีย่วกบัการใชบ้ารโ์คด้ 

อ.กรวทิย ์

 

12 

 

บทที ่10  การขายตรง 

ศกึษาถงึความหมายของการขายตรง,

ความสาํคญัของการขายตรงในยคุ

ปจัจุบนั,การจาํแนกประเภทของธุรกจิ

ขายตรง,ศกึษาถงึปญัหาและรปูแบบ

ของธุรกจิขายตรง 

3 

 

1. อาจารยอ์ธบิายสาระสาํคญัผา่น

สือ่ Power Point  

2. นกัศกึษารว่มกนัอภปิราย

ประเดน็สาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระ

การเรยีนรู ้ 

อ.กรวทิย ์

 

13 

 

บทที ่11 ชอ่งทางการตลาดระหว่าง

ประเทศ 

ศกึษาถงึสภาพแวดลอ้มของชอ่งทาง

การตลาดระหว่างประเทศ 

ความสาํคญัของธุรกจินําเขา้และ

สง่ออก ,การจาํแนกประเภทต่าง ๆ 

ของธรุกจินําเขา้สง่ออก  

3 

 

1. อาจารยอ์ธบิายสาระสาํคญัผา่น

สือ่ Power Point  

2. นกัศกึษารว่มกนัอภปิราย

ประเดน็สาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระ

การเรยีนรู ้

อ.กรวทิย ์

 

14 บทที ่12 ชอ่งทางการตลาดสาํหรบั

ธรุกจิบรกิาร 

ศกึษาถงึลกัษณะพเิศษของธุรกจิ

บรกิารการเปรยีบเทยีบการปฏบิตักิาร

สาํหรบัชอ่งทางการตลาดสาํหรบั

บรกิารกบัสนิคา้ การจดัการชอ่งทาง

การตลาดสาํหรบับรกิาร และ

โครงสรา้งชอ่งทางการตลาดบรกิาร 

3 1. อาจารยอ์ธบิายสาระสาํคญัผา่น

สือ่ Power Point  

2. นกัศกึษารว่มกนัอภปิราย

ประเดน็สาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระ

การเรยีนรู ้

อ.กรวทิย ์

 

15 ทบทวนบทเรยีน 3 อาจารยบ์รรยายสรปุผา่นสือ่ 

Power point  โดยใหน้กัศกึษา

อ.กรวทิย ์

 



สปัดาหท่ี์ 

 

หวัข้อ/รายละเอียด จาํนวน 

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอนส่ือท่ีใช้  

ผูส้อน 

รว่มแสดงความคดิเหน็และตอบ

คาํถามรว่มกนั  

16 สอบปลายภาค    

 

 

 

 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตาํราหลกั 

1.  เอกสารประกอบการสอน วิชาการบริหารช่องทางการจดัจาํหน่าย  ,   

     มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ 

หนงัสอือา้งองิ  

1. การจดัการช่องทางการจดัจาํหน่ายและการกระจายสินค้า. (2538). นนทบุร ี

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. 

2.  ดาํรงศกัดิ ์ชยัสนิท. (2537). ลู่ทางการจดัจาํหน่าย. กรงุเทพฯ: พศิษิฐก์ารพมิพ.์ 

               3.  ธงชยั สนัตวิงษ.์ ( 2538). การตลาดสาํหรบันักบริหาร (พมิพค์รัง้ที ่ 2). กรงุเทพฯ : 

ไทย  

                 4. อาจารยย์พุนิ  พทิยาวฒันชยั.(2545)เอกสารประกอบการสอน วิชาการจดัการช่องทาง      

                      การตลาด 

2. เอกสารและข้อมลูสาํคญั 

          ไมม่ ี

3. เอกสารและข้อมลูแนะนํา 

          เวบ็ไซต ์ E-learning  ของคณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ี

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สปัดาหท่ี์

ประเมิน 

สดัส่วนของ

การประเมินผล 

1  - ทดสอบกลางภาค 

- ทดสอบปลายภาค 

8 

16 

30 % 

30  

2  - เวลาเรยีน 

- นกัศกึษาสง่งานทีไ่ดร้บั 

- มอบหมายตรงเวลา 

ตลอดภาค

เรยีน 

10 % 

10  

 

3  - การมสีว่นรว่ม  

- เสนอความคดิเหน็ในชัน้เรยีน 

ตลอดภาค

เรยีน 

20 % 



 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของรายวิชา 

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

          - การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน 

          - การสะทอ้นคดิ จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 

          - แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา 

2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

          - ผลการสอบ 

          - การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้

          - การประเมนิโดยคณะกรรมการประเมนิขอ้สอบ  

3. การปรบัปรงุการสอน 

          - สมัมนาการจดัการเรยีนการสอน 

          - การวจิยัในชัน้เรยีนและนอกชัน้เรยีน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

          - การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุม่ตรวจผลงานของนกัศกึษาโดยอาจารยอ์ืน่ หรอื 

             ผูท้รงคณุวุฒ ิทีไ่มใ่ชอ่าจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

           - มกีารตัง้คณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนกัศกึษา โดย 

             ตรวจสอบขอ้สอบรายงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม  

5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

           - ปรบัปรงุรายวชิาทกุปี ตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิต์ามขอ้ 4  

 

 


	(5) มีจิตสำนึกและมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว
	(4) มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
	(3) มีความพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมี
	(2) มีกตัญญู ความเสียสละ ความอดทน ความเพียรพยายาม
	(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและต่อผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น
	และมีความสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	                   เหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน
	            (1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ทางการตลาด 
	               (1)  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเป็นระบบ
	   (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
	   (4) สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่
	                        เป็นผลจากทางเลือกรอบด้าน โดยการนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้
	            (1) มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับ
	                   ผู้อื่น ด้วยพื้นฐานความเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีจิตวิทยา
	หนังสืออ้างอิง 

