
มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา            วิทยาการจัดการ 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลโดยท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

               3432304                       การบริหารชองทางการจัดจําหนาย     

2. จํานวนหนวยกิต 

               3 หนวยกิต  (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

               บริหารธุรกิจบัณฑิต 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

                 อาจารยกรวิทย  ตายกระทึก   

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 

               ภาคการศึกษาที่ 1  ปการศึกษา 2559 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

               ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี) 

               ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน 

               คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

                10 มิถุนายน 2559 

 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จดุมุงหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของชองทางการจัดจําหนายได 

2. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหความสัมพันธของชองทางการจัดจําหนายกับสวนผสม

ทางการตลาดอ่ืนได 

3. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอธิบายโครงสรางและลักษณะของชองทางการจัดจําหนายได 

4. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอธิบายความหมายและประเภทของสถาบันคนกลางได 

5. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหความสัมพันธของคนกลางในชองทางการจัดจําหนาย



ได 

6. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถหาสาเหตุท่ีทําใหเกิดการจัดการดานการจัดจําหนายได 

7. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอธิบายกลยุทธการจัดการชองทางการจัดจําหนายได 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ ปรบัปรงุรายวิชา 

         1.  เพ่ือใหนักศึกษามีฐานความรูท่ีเปนรูปธรรมในการศึกษาวิชาการบริหารชองทางการ 

             จัดจําหนาย ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการกําหนดกลยุทธการตลาด 

 2.  เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการนําความรูไปใชเปนพ้ืนฐานในการเรียนวิชาอ่ืนๆ 

              ท่ีเก่ียวของในดานการตลาดและการบริหารธุรกิจ 

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา   

 ศึกษากิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการจัดจําหนาย การเคลื่อนยายผลิตภัณฑจากแหลงผลิตไปสู

ผูบริโภคคนสุดทาย ลักษณะและวิธีการดําเนินงานของสถาบันธุรกิจประเภทตางๆ ท่ีเขามาปฏิบัติ

กิจกรรมเหลานี้ ซ่ึงประกอบดวย กลุมคนกลางประเภทตางๆ การกระตุนและสงเสริมคนกลาง การ

ควบคุม และการประเมินผลระบบการจัดจําหนาย 

             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. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย 45 ชั่วโมง 

ตอภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ

ตองการของนกัศึกษา 

ไมมีการฝกปฏิบัติ  

 

ศึกษาดวยตนเองหลังการ

เรียนรู 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน

รายบุคคล 

             อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีตองการคําแนะเปนรายบุคคล หรือ ราย

กลุม 1 ชั่วโมงตอสัปดาห 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1. คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

(1) มีความซ่ือสัตยสุจริต ซ่ือตรงตอหนาท่ี ตอตนเองและตอผูอ่ืน ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน 

และมีความสํานึกรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย 

 2(2) มีกตัญู ความเสียสละ ความอดทน ความเพียรพยายาม 

 3(3) มีความพอเพียงเปนหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมี  

               เหตุผล และการสรางภูมิคุมกัน 

 5(4) มีความเคารพตอกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม  

 6(5) มีจิตสํานึกและมีมโนธรรมท่ีจะแยกแยะความถูกตอง ความดี และความชั่ว 

1.2. วิธีการสอน 

             ใหทํารายงานหรือกรณีศึกษา เพ่ือพิจารณาความรับผิดชอบความซ่ือสัตยตอ หนาท่ีเม่ือ

ไดรับมอบหมายและความตรงตอเวลาในการสงงาน  

1.3. วิธีการประเมินผล 

              สังเกตพฤติกรรมตาง ๆ ของนักศึกษาท่ีเกิดระหวางการเรียนการสอนภายในหองเรียนเปน

การทดสอบวาวิธีการสอนขางตนมีประสิทธิผลตอหลักคุณธรรม จริยธรรมหรือไม 

2. ความรู 

    2.1. ความรูท่ีตองไดรับ 

         (1) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรทางการตลาด  

 ( 2) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญเก่ียวกับกระบวนการการจัดจําหนาย ในดานการ  

               วางแผน การปฏิบัติการ การควบคุม และการประเมินผลการดําเนินงานรวมท้ังการ 

               ปรับปรุงแผนงาน 

 ( 3) มีความรู ในแนวกวางของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจใน 

               สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงและผลกระทบอยางเทาทัน 

 ( 4) สามารถบูรณาการความรูท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 



     2.2. วิธีการสอน 

             บรรยายหัวขอรายละเอียดตาง ๆ โดยใชสื่อ Power point ประกอบการบรรยายโดยให

นักศึกษามีสวนรวมในการสอนดวยการจัดใหมีการตอบคําถาม หรือออกมาทํากิจกรรมหนาชั้นเรียนท่ี

เก่ียวของกับสาระการเรียนรูและตามดวยตัวอยางในการศึกษา แบงกลุมในการทํางาน การนําเสนอ

รายงาน และการวิเคราะหกรณีศึกษา 

2.3. วิธีการประเมินผล 

             (1) การทดสอบยอย สอบปลายภาค ดวยขอสอบ 

     (2) การทํางานกลุม การทํางานเดี่ยว และการนําเสนอรายงาน 

     (3) การวิเคราะหกรณีศึกษา  

3. ทักษะทางปญญา  

    3.1. ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

            (1)  สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ และเปนระบบ  

    (2) สามารถสืบคน จําแนก และวิเคราะหขอมูล เพ่ือใหไดซ่ึงสารสนเทศท่ีเปนประโยชน  

                   ในการแกไข และตัดสินใจอยางเหมาะสม 

    (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

    (4) สามารถคิดคนทางเลือกใหม ๆ รวมท้ังสามารถวิเคราะหทางเลือกและผลกระทบท่ี  

                   เปนผลจากทางเลือกรอบดาน โดยการนําความรูและประสบการณมาประยุกตใช 

    3.2. วิธีการสอน 

บรรยายและมอบหมายงานใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา และทํารายงานท่ีกําหนด  

โดยใชความรูในรายวิชานี้ และนําเสนอผลงานในรูปของการอภิปรายกลุม และตอบคําถามเปน

รายบุคคล 

      3.3. วิธีการประเมินผล 

 การทดสอบยอย สอบปลายภาค โดยเนนขอสอบท่ีมีการวิเคราะหและการประยุกต  

ความรูท่ีศึกษา และสภาพเนื้อหาในบทเรียนท่ีไดศึกษา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

      4.1. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

         (1) มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ สามารถสรางสัมพันธภาพอันดีกับ 

               ผูอ่ืน ดวยพ้ืนฐานความเขาใจถึงความแตกตางของผูท่ีเก่ียวของอยางมีจิตวิทยา 

(2) มีความสามารถในการทํางานเปนกลุม การประสานงาน การมอบหมายบทบาทหนาท่ี 

และความรับผิดชอบพรอมท้ังใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกตอเพ่ือน

รวมงาน ซ่ึงเปนการแสดงออกถึงความเปนผูนําท่ีมีความรับผิดชอบ 

(3) มีความกระตือรือรนและความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความรับผิดชอบ 

ยอมรับฟงและเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังมีความเปนผูตามในจังหวะท่ี



เหมาะสม 

(4) มีความสามารถในการริเริ่มแสดงความคิดเห็นใหม ๆ ท่ีอาจมีความแตกตางอยาง  

สรางสรรค 

      4.2. วิธีการสอน 

          (1) มอบหมายใหทําโครงงานรวมกันเปนกลุมโดยเนนความรูท่ีเรียนในวิชากับปญหาท่ี 

              กําหนด 

  ( 2) แทรกประสบการณจริงของอาจารยในระหวางการสอน โดยผานการเลาเรื่องตาง ๆ รวม 

              พูดคุยกับนักศึกษาถึงความจําเปนในวิชาท่ีเรียน       

      4.3. วิธีการประเมินผล 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้น

เรียน และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรง

ประเด็นของขอมูลท่ีได 

5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      5.1. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถวิเคราะหโดยการใชหลักทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอปญหาท่ี 

    เก่ียวของอยางสรางสรรค 

(2) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อ 

    การนําเสนออยางเหมาะสม  

(3) สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐานและเทคโนโลยีระบบสารสนเทศท่ีจําเปนตอการ 

    ปฏิบัติงาน 

    (4) สามารถสื่อสารดวยบุคลิกภาพท่ีนาเชื่อถือและสามารถเลือกใชรูปแบบของสื่อ เทคนิค 

     วิธีการ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  

     (5) สามารถนําเทคโนโลยีไปเปนเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงานและทราบถึง 

      ขอจํากัดของเทคโนโลยี 

 (6)  สามารถนําเทคโนโลยีการสื่อสารแบบเครือขาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารและ 

      ดําเนินงาน 

      5.2. วิธีการสอน 

(1)  มอบหมายงานใหนักศึกษาแกปญหาโดยการวิเคราะหเชิงตัวเลขในเนื้อหาท่ีเก่ียวของ 

      และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาท่ีมีการนําเสนอการแกปญหาท่ีเหมาะสม  

 ( 2)  นําเสนอในชั้นเรียนโดยวาจา เลมรายงาน และมีการใชสื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

      5.3. วิธีการประเมินผล 

          ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรือคณิตศาสตรและสถิติ ท่ีเก่ียวของ 



  

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอน 

สัปดาหท่ี 

 

หัวขอ/รายละเอียด จาํนวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอนส่ือท่ีใช  

ผูสอน 

1 

 

 

แนะนําวิชาและแนวทางการเรียนการ

สอน วิชาการบริหารชองทางการจัด

จําหนาย รวมถึงการทบทวนความรู

ทางดานการตลาด 

3 

 

 

1. อาจารยอธิบายสาระสําคัญ

ผานสื่อ Power Point  

2. นักศึกษารวมตอบคําถาม  

 

อ.กรวิทย 

 

2 

 

บทท่ี 1 ความหมาย ความสําคัญของ

การจัดจําหนาย 

ศึกษาถึงความหมาย , ความสัมพันธ

ของการจัดจําหนายกับการตลาด,

บทบาทสําคัญของการจัดหนาย

รวมถึงการจัดหนายอยางมี

ประสิทธิภาพ  

3 

 

1. อาจารยอธิบายสาระสําคัญ

ผานสื่อ Power Point  

2. นักศึกษารวมกันอภิปราย

ประเด็นสําคัญ  

 

อ.กรวิทย 

 

3 

 

 

บทท่ี 2 สถาบนัคนกลาง : สมาชกิใน

ชองทางการตลาด 

ศึกษาถึงประเภทของคนกลาง , 

ลักษณะรูปแบบและหนาท่ีของคน

กลางประเภทตางๆ 

3 

 

 

1. อาจารยอธิบายสาระสําคัญ

ผานสื่อ Power Point  

2. นักศึกษารวมกันอภิปราย

ประเด็นสําคัญ  

 

อ.กรวิทย 

 

4 

 

 

บทท่ี 3 โครงสรางของชองทางการจดั

จําหนาย 

ศึกษาถึงความหมายของโครงสราง

การจัดจําหนาย , ศึกษาถึงโครงสราง

การจัดหนายในระดับตาง ๆ รวมถึง

ศึกษาโครงสรางชองทางจัดหนาย

ประเภทตาง ๆ 

3 

 

 

1. อาจารยอธิบายสาระสําคัญ

ผานสื่อ Power Point  

2. นักศึกษารวมกันอภิปราย

ประเด็นสําคัญ  

 

อ.กรวิทย 

 

5 บทท่ี 4 การจัดรูปแบบของชองทาง

การจัดจําหนาย 

ศึกษาถึงลกัษณะของรปูแบบของชอง

ทางการจัดหนาย  5 รูปแบบ ศึกษา

3 

 

1. อาจารยอธิบายสาระสําคัญ

ผานสื่อ Power Point  

2. นักศึกษารวมกันอภิปราย

ประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับ

อ.กรวิทย 

 



สัปดาหท่ี 

 

หัวขอ/รายละเอียด จาํนวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอนส่ือท่ีใช  

ผูสอน 

ถึงรูปแบบบริการท่ีพอคาสงใหบริการ

แกสมาชิกรานคาปลีก 

สาระการเรียนรู  

6 บทท่ี 5 กลยุทธการจัดการชองทาง

การจัดจําหนาย 

ศึกษาถึงนโยบายการเลอืกคนกลาง, 

การจูงใจคนกลาง, วิธีการประเมินคน

กลาง และกลยุทธชองทางการตลาด

กับสวนผสมทางการตลาด  

3 

 

1. อาจารยอธิบายสาระสําคัญ

ผานสื่อ Power Point  

2. นักศึกษารวมกันอภิปราย

ประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับ

สาระการเรียนรู  

อ.กรวิทย 

 

7 

 

บทท่ี 6 การจัดการโซอุปทาน และ

การจัดสงกําลังบํารุงทางธุรกิจ 

ศึกษาถึงองคประกอบของโซอุปทาน  

 วิเคราะหประเภทของกิจกรรมการ

กระจายสินคา,พิจารณาการวาง

แผนการขนสงในประเภทตาง ๆ 

3 

 

1. อาจารยอธิบายสาระสําคัญ

ผานสื่อ Power Point  

2. นักศึกษารวมกันอภิปราย

ประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับ

สาระการเรียนรู  

อ.กรวิทย 

 

8 

 

บทท่ี 7 การคาสง 

ศึกษาถึงความหมายของคาสง,การ

ระบุหนาท่ีหลักของผูคาสง,

ความสําคัญของการคาสงตอระบบ

เศรษฐกิจ 

3 

 

1. อาจารยอธิบายสาระสําคัญ

ผานสื่อ Power Point  

2. นักศึกษารวมกันอภิปราย

ประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับ

สาระการเรียนรู  

อ.กรวิทย 

 

9 

 

สอบกลางภาค 3 

 

   

10 

 

บทท่ี 8 การคาปลีก 

ศึกษาถึงความหมายของคาปลีก,การ

ระบุหนาท่ีหลักของผูคาปลีก,

ความสําคัญของการคาปลีกตอระบบ

เศรษฐกิจ ,วิเคราะหรานคาประเภท

ตาง ๆ ในธุรกิจคาปลีก 

3 

 

1. อาจารยอธิบายสาระสําคัญ

ผานสื่อ Power Point  

2. นักศึกษารวมกันอภิปราย

ประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับ

สาระการเรียนรู  

อ.กรวิทย 

 

11 

 

 บทท่ี 9 ระบบบารโคด 

ศึกษาถึงความเปนมาของระบบ

บารโคด,บารโคดประเภทตาง ๆ ,การ

นําเอาระบบบารโคดไปใชในธุรกิจ 

3 

 

1. อาจารยอธิบายสาระสําคัญ

ผานสื่อ Power Point  

2. นักศึกษา รวมกันอภิปราย

ประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับ

อ.กรวิทย 

 



สัปดาหท่ี 

 

หัวขอ/รายละเอียด จาํนวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอนส่ือท่ีใช  

ผูสอน 

สาระการเรียนรู  

3. นกัศึกษาวเิคราะหกรณีศกึษา

เก่ียวกับการใชบารโคด 

12 

 

บทท่ี 10  การขายตรง 

ศึกษาถึงความหมายของการขายตรง,

ความสําคัญของการขายตรงในยุค

ปจจุบัน,การจําแนกประเภทของธุรกิจ

ขายตรง,ศึกษาถึงปญหาและรูปแบบ

ของธุรกิจขายตรง 

3 

 

1. อาจารยอธิบายสาระสําคัญ

ผานสื่อ Power Point  

2. นักศึกษารวมกันอภิปราย

ประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับ

สาระการเรียนรู  

อ.กรวิทย 

 

13 

 

บทท่ี 11 ชองทางการตลาดระหวาง

ประเทศ 

ศึกษาถึงสภาพแวดลอมของชองทาง

การตลาดระหวางประเทศ 

ความสําคัญของธุรกิจนําเขาและ

สงออก ,การจําแนกประเภทตาง ๆ 

ของธุรกิจนําเขาสงออก  

3 

 

1. อาจารยอธิบายสาระสําคัญ

ผานสื่อ Power Point  

2. นักศึกษารวมกันอภิปราย

ประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับ

สาระการเรียนรู 

อ.กรวิทย 

 

14 บทท่ี 12 ชองทางการตลาดสําหรับ

ธุรกิจบริการ 

ศึกษาถึงลกัษณะพิเศษของธรุกิจ

บริการการเปรียบเทียบการปฏิบัติการ

สําหรับชองทางการตลาดสําหรับ

บริการกับสินคา การจัดการชองทาง

การตลาดสําหรับบริการ และ

โครงสรางชองทางการตลาดบริการ 

3 1. อาจารยอธิบายสาระสําคัญ

ผานสื่อ Power Point  

2. นักศึกษารวมกันอภิปราย

ประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับ

สาระการเรียนรู 

อ.กรวิทย 

 

15 ทบทวนบทเรียน 3 อาจารยบรรยายสรุปผานสื่อ 

Power point  โดยใหนกัศึกษา

รวมแสดงความคิดเห็นและตอบ

คําถามรวมกัน  

อ.กรวิทย 

 

16 สอบปลายภาค    

 

 



 

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 

1.  เอกสารประกอบการสอน วิชาการบริหารชองทางการจัดจําหนาย  ,   

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

หนังสืออางอิง  

1. การจัดการชองทางการจัดจําหนายและการกระจายสินคา. (2538). นนทบุรี 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

2.  ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท. (2537). ลูทางการจัดจําหนาย. กรงุเทพฯ: พิศิษฐการพิมพ. 

               3.  ธงชัย สันติวงษ. ( 2538). การตลาดสําหรับนักบริหาร (พิมพครั้งท่ี 2). กรงุเทพฯ : 

ไทย  

                 4. อาจารยยุพิน  พิทยาวัฒนชัย.(2545)เอกสารประกอบการสอน วิชาการจัดการ

ชองทาง      

                      การตลาด 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

          ไมมี 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

          เว็บไซต  E-learning  ของคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวนของการ

ประเมินผล 

1  - ทดสอบกลางภาค 

- ทดสอบปลายภาค 

8 

16 

30 % 

30  

2  - เวลาเรียน 

- นักศึกษาสงงานท่ีไดรับ 

- มอบหมายตรงเวลา 

ตลอดภาค

เรียน 

10 % 

10  

 

3  - การมีสวนรวม  

- เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค

เรียน 

20 % 



หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

          - การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

          - การสะทอนคิด จากพฤติกรรมของผูเรียน 

          - แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

          - ผลการสอบ 

          - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

          - การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินขอสอบ  

3. การปรับปรุงการสอน 

          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

          - การวิจัยในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

          - การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน หรือ 

             ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไมใชอาจารยประจําหลักสูตร 

           - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย 

             ตรวจสอบขอสอบรายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม  

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

           - ปรับปรุงรายวิชาทุกป ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4  

 

 

ลงช่ือ                                       อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  

          (อาจารยกรวิทย  ตายกระทึก) 

 


	(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 

