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รายละเอียดของรายวิชา 

ชือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 

หมวดที  ข้อมูลทวัไป 

1. รหัสและชือรายวิชา  

BX 312 การจดัการช่องทางการตลาดและการกระจายสนิคา้  

(Marketing Channels and Distribution Management) 

2. จาํนวนหน่วยกิต 

 หน่วยกติ ( - - ) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑติ  

4. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 

ผูช้่วยศาสตราจารย์วษิณุ   เหลอืงละออ   หวัหน้าหลกัสตูร 

ผูช้่วยศาสตราจารยย์ุพนิ พทิยาวฒันชยั    อาจารย์ผูส้อน 

อาจารย์เชาวน์ กาญจนะไพบูลย์  อาจารย์ผูส้อน 

5. ภาคการศึกษา / ชนัปีทีเรียน 

ภาคปลาย ชนัปีที   -  

6. ระบุภาคการศึกษา / ชนัปีทีเรียน ตามแผนการศึกษาของหลกัสูตร 

ภาคปลาย ชนัปีที  -  ปีการศกึษา 2558 

7. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 

BA 201 หลักการตลาด 

8. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)  (ถ้ามี) 

- 

9. สถานทีเรียน   

มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

10. วนัทีจดัทาํหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครงัล่าสุด 

15 ธนัวาคม   8 
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หมวดที    จุดมุ่งหมายและวตัถปุระสงค์ 

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพอืให้นักศกึษาเขา้ใจแนวคดิพนืฐานของการจดัการชอ่งทางการตลาดและการกระจายสนิค้า 

2. เพอืให้นักศกึษาเขา้ใจในกระบวนการและหน้าทขีองการจดัการชอ่งทางการตลาดและการกระจายสนิคา้ 

3. เพอืให้นักศกึษาเขา้ใจในการวเิคราะห์ปัจจยัต่างๆทีมผีลกระทบต่อการจดัการชอ่งทางการตลาดและการกระจาย

สนิคา้ ซึงสามารถนําไปปรบัใช้ได้ 

4. เพอืให้นักศกึษาสามารถประยุกต์ทฤษฎตี่างๆเพอืนําไปแก้ปัญหาทเีกดิขนึจรงิได้ 

2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา  

วตัถุประสงค์ในการพฒันารายวชิานี เพอืให้มเีนือหาทีทนัสมยัต่อการเปลียนแปลงของโลกธุรกิจ โดยได้เพมิ

เนือหาในสว่นของการกระจายสนิคา้ เข้ามาเป็นเนือหาหลัก เพอืให้นักศกึษาได้มคีวามรูท้ีครอบคลุมเกยีวกบัการ

จดัการชอ่งทางการตลาดและการกระจายสนิค้าได้มากขนึ  

 

หมวดที    ลกัษณะและการดาํเนินการ 

1. คาํอธิบายรายวิชา  

ระบบการจดัการชอ่งทางการตลาด  การออกแบบโครงสรา้งของช่องทางการตลาดในรปูแบบต่างๆ และการเลือก

ชอ่งทางการตลาด คนกลางในระดับต่างๆ  การจูงใจและการประเมนิคนกลางในชอ่งทางการตลาด นโยบายและกล

ยุทธก์ารตลาดทมีผีลต่อการจดัการช่องทางการตลาด  การกระจายสนิคา้โดยเน้นการนําเอากระบวนการจดัการโซ่

อุปทาน การจดัการสง่กําลงับํารุงทางธุรกิจ  และการกระจายสนิคา้ทมีปีระสทิธภิาพเข้าช่วยในการจดัการชอ่งทาง

การตลาด  การใชเ้ทคโนโลยเีพอืจดัระบบขอ้มูลในชอ่งทางการตลาดและการกระจายสนิค้า 

2. จาํนวนชวัโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

บรรยาย  ชวัโมงต่อ

สปัดาห์ จํานวน  

สปัดาห์ หรอื  ชวัโมงต่อ

ภาคการศกึษา 

- - การศึกษาคน้ควา้ด้วยตวัเองต่อ

ภาคการศกึษา (  ชวัโมงต่อ

สปัดาห์ หรอื  ชวัโมงต่อภาค

การศึกษา) 
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3. จาํนวนชวัโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 อาจารย์ประจาํรายวชิา ประกาศเวลาให้คําปรกึษาแก่นักศกึษาทราบใน ประมวลการสอนรายวชิา 

 อาจารยใ์ห้คําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศกึษานอกชนัเรยีนเป็นรายบุคคลหรอืกลุ่มตาม

ความต้องการ 1 ชวัโมงต่อสปัดาห์ ซึงจะต้องมกีารนัดหมายล่วงหน้า   

 สถานทีตดิต่อผูส้อน: ห้องพกัอาจารยค์ณะบรหิารธุรกิจ อาคาร  ชนั  โทรศพัท์: 026976110 

email address: ypitaya@gmail.comม และ chowlaw53@gmail.com 

 

หมวดที    การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คณุธรรม จริยธรรม 

1.1. คณุธรรม จริยธรรมทีต้องพฒันา 

 พฒันาให้นักศกึษามบุีคลกิด ีมคีวามรบัผดิชอบ มวีนัิย มจีรรยาบรรณในวชิาชพี มคีวามซอืสตัย์

ซอืตรงต่อตนเอง และผูอ้นื อยา่งเป็นนิสยั เป็นผูท้สีังคมสามารถให้ความเชอืถือไวว้างใจได้ และ

เคารพสทิธขิองขอ้มูลส่วนบุคคลและมจีรรยาบรรณทางธุรกจิ 

 มคีวามเสยีสละ ไม่เหน็แก่ตวั  มมีารยาททดีีทางสงัคม และเคารพต่อกตกิา กฎ ระเบยีบต่างๆ ของ

สงัคม คํานึงถึงประโยชน์ ความสุข ของสงัคมส่วนรวมมากกว่าประโยชน์หรอืความพงึพอใจส่วนตน  

 มคีวามมุ่งมนั ขยนั เพยีรพยายามในการปฏบิตัิภาระหน้าทขีองตนให้สําเรจ็ลุล่วงอยา่งมวีนัิยใน

ตนเอง  

 มคีวามรบัผดิชอบต่อผลการกระทําของตน ทงัทเีป็นผลสาํเรจ็และข้อผดิพลาด และพรอ้มนําเอา

ขอ้ผดิพลาดไปพฒันาตนเองต่อไป 

1.2. วิธีการสอน 

 ชแีจงวธิกีารเรยีนการสอน มกีติกาขอ้ตกลงรว่มกันก่อนเรมิบทเรยีน  เพอืเสรมิสรา้งการเรยีนรูด้้าน

คุณธรรม จรยิธรรม เช่น 

o การตรงต่อเวลาในการเข้าชนัเรยีน 

o การแต่งกายอยา่งเหมาะสมกับกาลเทศะ และระเบยีบของมหาวทิยาลยั  

o การมมีารยาททเีหมาะสมในชนัเรยีน 

o การทํางาน และส่งงานทไีด้รบัมอบหมายตามกาํหนด ฯลฯ 

 การมอบหมายงานให้นักศกึษาทงัทเีป็นงานเดียว งานกลุ่ม และกําหนดให้นักศกึษาทาํรายงานและ

มกีารนําเสนอหน้าชนัเรยีนจากกจิกรรมดังกล่าว เพอืฝึกฝนให้เกดิคุณลกัษณะด้านคุณธรรม 

จรยิธรรมทพีงึประสงค์ขา้งต้น 

 การบรรยายพรอ้มยกตวัอย่าง และมกีรณีศกึษาเกยีวกบัการจดัการชอ่งทางการตลาดและการ

กระจายสนิค้าทีถูกต้องตามจรรยาบรรณวชิาชพีด้านการตลาด เช่น จรยิธรรมในการให้ความเป็น

ธรรมกบัคู่คา้ จรยิธรรมในการซอืสตัยต์่อลูกคา้และคูค่้า 
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1.3. วิธีการประเมินผล 

 การสงัเกตพฤตกิรรมในชนัเรยีนของนักศกึษา  เพอืให้คะแนนความรว่มมอืในการปฏบิตัติามกตกิา

ขอ้ตกลงรว่มกนั ในเรอืง 

o การตรงต่อเวลาในการเข้าชนัเรยีน 

o การแต่งกายอยา่งเหมาะสมกับกาลเทศะ และระเบยีบของมหาวทิยาลยั  

o การมมีารยาททเีหมาะสมในชนัเรยีน 

o การทํางาน และส่งงานทไีด้รบัมอบหมายตามกาํหนด การทํารายงานมกีารอา้งอิงอยา่ง

ถูกต้อง ฯลฯ 

 ประเมนิพฤติกรรมในการทํางานกลุ่ม โดยผูส้อน และเพอืนร่วมกลุ่ม การประเมนิจากกจิกรรมการ

เรยีนและการรายงานการจดัการช่องทางการตลาดและการกระจายสนิคา้ทนํีาเสนอในห้องเรยีน  

 ประเมนิจากคุณภาพของผลงานทีเป็นรูปธรรม ประกอบกบัการพจิารณากระบวนการทํางานของ

นักศกึษา เพอืประเมนิถึงความมุ่งมนัเพยีรพยายามความมวีนัิยในการทํางานทไีด้รบัมอบหมาย 

เชน่ ประเมนิผลการนําเสนอรายงานหน้าชนัเรยีน 

2. ความรู้ 

1.1. ความรู้ทีต้องได้รบั 

ได้รบัความรู้ในระบบการจดัการช่องทางการตลาด การออกแบบโครงสรา้งของช่องทางการตลาดในรปูแบบ

ต่างๆ และการเลอืกช่องทางการตลาด คนกลางในระดบัต่างๆ การจูงใจและการประเมนิคนกลางในช่องทางการตลาด 

นโยบายและกลยุทธ์การตลาดทีมีผลต่อการจัดการช่องทางการตลาด การกระจายสินค้าโดยเน้นการนําเอา

กระบวนการจดัการโซ่อุปทาน การจัดการส่งกําลังบํารุงทางธุรกิจ และการกระจายสนิค้าทีมปีระสทิธภิาพเขา้ช่วยใน

การจัดการช่องทางการตลาด การใช้เทคโนโลยเีพอืจัดระบบข้อมูลในช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า และ

เขา้ใจถึงสถานการณ์ทีมกีารเปลียนแปลง สามารถประยุกต์และปรบัตวัในการดําเนินธุรกจิได้ 

1.2. วิธีการสอน 

 การบรรยาย การทํารายงานกลุ่มและรายบุคคล การนําเสนอรายงานหน้าชันเรยีน การอภิปราย

กลุ่ม การวเิคราะห์กรณีศกึษา  

 

1.3. วิธีการประเมินผล 

 ประเมนิเชิงพฤตกิรรมจาก การซกัถาม การมสีว่นร่วมแสดงความเห็น ในชนัเรยีน การอภิปราย

และวเิคราะห์กรณีศกึษา  

 รายงานกลุ่มและการนําเสนอรายงานหน้าชนัเรยีน 

 การทําแบบฝึกหดั และ สอบปลายภาค ด้วยขอ้สอบทีเน้นทฤษฎีและการประยุกต์ใช ้

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1. ทกัษะทางปัญญาทีต้องพฒันา 

พฒันาให้มคีวามคดิอย่างเป็นระบบ มคีวามคดิสร้างสรรค์ สามารถสืบค้น จําแนก วเิคราะห์ปัญหาและเสนอ

แนวทางในการแก้ไขปัญหาได้จนบรรลุถงึแนวทางการตัดสนิใจ ทางแก้ปัญหา  กลยุทธ์ หรอืแผนงานใหม่ๆ 

ทีมีความก้าวหน้าและสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อผู้ทีเกียวข้อง ไม่ก่อให้เกิดผลเสียใดๆ ต่อสังคม และ

สอดคล้องกบัสถานการณ์ทีเปลยีนไป 
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3.2. วิธีการสอน 

 การบรรยาย ยกตัวอย่างจากภาคธุรกิจต่างๆ โดยชีให้เห็นแนวคดิ วธิแีก้ปัญหา และการสรา้งสรรค์สงิ

ใหม่ๆ  ของภาคธุรกิจ 

 การใชก้รณีตัวอย่างในห้องเรยีนเพือให้นักศกึษารว่มกันวเิคราะห์ พรอ้มทงันําเสนอ ข้อแนะนําทมีคีวาม

เป็นไปได้และมคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์  

 การทํารายงานกลุ่มเกียวกับสิงทีได้เรยีนรู้จากทฤษฎีและการฝึกปฏบิัติการ และนําเสนอรายงานทีมี

ความคดิรเิรมิใหม่ๆ  

3.3. วิธีการประเมินผล 

 ประเมนิคุณภาพ จากระดบัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ และการมขีอ้เสนอแนะทีมคีวามคดิ

สรา้งสรรค์ใหม่ๆ จากการทํากรณีตวัอย่าง และ การทํารายงานกลุ่ม 

 การสอบปลายภาค ด้วยขอ้สอบทเีน้นทฤษฎแีละการประยุกต์สถานการณ์ หรอืการวเิคราะห์กรณีศกึษา 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบทีต้องพฒันา 

 พฒันาทกัษะในการทํางานเป็นทมี มคีวามสามารถในการประสานงาน มมีนุษยส์มัพนัธ ์และสามารถสร้าง

สมัพนัธภาพอนัดกีบัผู้อนื 

 พฒันาการเรยีนรูด้้วยตนเอง มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าท ีมคีวามซอืสตัย์ และมนํีาใจต่อเพอืนร่วมชนั

เรยีน 

 มคีวามสามารถทํางานรว่มกบัผู้อนืได้ดี  มคีวามรบัผดิชอบต่อบทบาทหน้าทขีองตน 

 มคีวามสามารถในการเสนอความคดิเห็นและรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้นื 

4.2. วิธีการสอน 

 มอบหมายงานรายงานกลุ่ม และรายบุคคล เชน่ รายงานการจดัการชอ่งทางการตลาดและการกระจาย

สนิคา้ของบรษิทั ABC หรอืธุรกจิอนืๆ  

 การนําเสนอรายงาน 

4.3. วิธีการประเมินผล 

 สงัเกตพฤตกิรรมจากการทํางานกลุ่มในชนัเรยีน 

  รายงานทีสง่ในชนัเรยีน การทําแบบฝึกหดั และรายงานทนํีาเสนอหน้าชนัเรยีน 

 พฤตกิรรมการเขา้เรยีนอยา่งสมําเสมอ 

5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพัฒนา 

 นักศกึษา มคีวามสามารถใช้ข้อมลูเชงิตัวเลขและสถิติ มาวิเคราะห์เชงิปรมิาณ  เพอืทําความเข้าใจ ใน

การบรหิาช่องทางการตลาด เช่น การแบ่งกําไรส่วนเกิน (Profit Margin) ให้กับสมาชิกในช่องทาง

การตลาด เช่น กําไรส่วนต่างทไีด้จากการขายสง่ การขายปลีก เป็นต้น ฯลฯ  
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 มคีวามสามารถสอืสารเพอือธบิายและสรา้งความเข้าใจอย่างถูกต้อง  ทงัในรปูแบบการเขยีน 

        รายงานและการนําเสนอด้วยวาจา  

 มคีวามสามารถนําเทคโนโลยีไปเป็นเครอืงมือในการสนับสนุนการสือสารในกระบวนการเรยีนได้

อย่างเหมาะสม เชน่ การสบืค้นขอ้มลู การสอืสารกบัผู้สอนและเพอืนรว่มชนัเรยีน การนําเสนอรายงาน ฯลฯ 

5.2. วิธีการสอน 

 ใชก้รณีตวัอยา่งทีจาํเป็นต้องใชข้อ้มลูสถติิ ตัวเลข ต่างๆ  เพอืฝึกคดิวเิคราะห์ 

 มกีารนําบทเรยีน upload ไว้ใน Hybrid Learning ของ website มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

 มอบหมายให้ทํารายงานและให้นําเสนอรายงานหน้าชนัเรยีน โดยอาศยัเทคโนโลยใีนการสบืคน้ข้อมลู

และในการนําเสนอรายงาน 

5.3. วิธีการประเมินผล 

 การวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง อย่างมีเหตุและผลตามทฤษฎี มีการวิเคราะห์อ้างอิงตัวเลขและข้อมูล

เหมาะสม  

 คุณภาพการสบืค้นขอ้มลูเพอืประกอบการจดัทํารายงาน 

 คุณภาพการเขียนรายงาน ทักษะการนําเสนอหน้าชันเรียน และการใช้เทคโนโลยีทีประกอบอย่าง

เหมาะสม 
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หมวดที    แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
ตารางการบรรยาย /ปฏิบัติการ ) Lecture/Lab Timetable ) (ภาษาไทย(  

สปัดาห์

ที 

หวัข้อการบรรยาย /ปฏิบติัการ ) Topics(/ จาํนวน

คาบ/ 

กิจกรรม/สือการ

สอน 

การบ้าน /งานนอกเวลา  อาจารย์ผูส้อน 

)Week  

Number

( 

จาํนวนคาบ/สปัดาห ์(Period/week) : 

3 คาบ )ชวัโมง : 3 hrs.) 

สปัดาห์

(Period 

/Week) 

(Activities/ Use of 

Instruction Media) 

  

 Part I Marketing Channels     

1.   แนะนําชนัเรยีน (Introduction) 

 บทท ี 1 Marketing Channels Concept 

3 - อธบิายวธิกีาร

เรยีนการสอน 

-บรรยาย 

(Lecture) 

 -เตรยีมจดักลุ่ม เพอื

จดัทํารายงานในวชิา  

ทําแบบฝึกหดับทท ี  

อ.เชาวน์/ 

ผศ.ยุพนิ 

 

2.  บทท ี 2 Marketing Channels Environment 

 

3 บรรยาย (Lecture) 

และกรณีศกึษา 

(case study) 

ทําแบบฝึกหดับทท ี  อ.เชาวน์/ผศ.

ยุพนิ 

 

3.  บทท ี 3 Intermediaries Channel 

Participants 

3 บรรยาย (Lecture) 

และกรณีศกึษา 

(case study) 

ทําแบบฝึกหดับทท ี  อ.เชาวน์/ผศ.

ยุพนิ 

4.  บทท ี 4 The Channels Structures 3 บรรยาย (Lecture) 

และกรณีศกึษา 

(case study) 

ทําแบบฝึกหดับทท ี  อ.เชาวน์/ผศ.

ยุพนิ 

 

5.  บทท ี 5 The Characteristics of Marketing 

Channels Structures 

3 บรรยาย (Lecture) 

และกรณีศกึษา 

(case study) 

ทําแบบฝึกหดับทท ี  อ.เชาวน์/ผศ.

ยุพนิ 

6.  บทท ี 6  Marketing Policy and Marketing  

Channels 

3 บรรยาย (Lecture) 

และกรณีศกึษา 

(case study) 

ทําแบบฝึกหดับทท ี  อ.เชาวน์/ผศ.

ยุพนิ 

 

7.  บทท ี7 Strategies in Marketing Channels 

บทท ี8 Marketing Channels Design 
 

3 บรรยาย (Lecture) 

และกรณีศกึษา 

(case study) 

ทําแบบฝึกหดับทท ี  

-  

อ.เชาวน์/ผศ.

ยุพนิ 

10. 

 

สอบกลางภาค   

 

3 ไม่มีสอบกลาง

ภาคสาํหรบัวิชานี 

  

 Part II Merchandising Distribution     

11. บทท ี9 Information System and Marketing 

Channels  

 

3 บรรยาย 

(Lecture) และ

กรณีศกึษา 

(case study) 

ทําแบบฝึกหดับทท ี  อ.เชาวน์/ผศ.

ยุพนิ 
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12. บทท ี10  Supply Chain Management 3 บรรยาย (Lecture) 

และกรณีศกึษา 

(case study) 

ทําแบบฝึกหดับทท ี

 

อ.เชาวน์/ผศ.

ยุพนิ 

13. บทท ี11 Logistics Management 

บทท ี12 Physical Distribution and 

Distribution Center Management 

3 บรรยาย (Lecture) 

และกรณีศกึษา 

(case study) 

ทําแบบฝึกหดับทท ี

-12 

อ.เชาวน์/ผศ.

ยุพนิ 

 Part III  Marketing Channels for Specific 

Business 

3    

14. บทท ี13 Direct Selling and Marketing 

channels System 

บทท ี14 Marketing Channels for Service 

Industries 

 

3 บรรยาย (Lecture) 

และกรณีศกึษา 

(case study) 

ทําแบบฝึกหดับทท ี

-  

อ.เชาวน์/ผศ.

ยุพนิ 

15.  บทท ี 15 International Marketing 

Channels Perspective 
3 บรรยาย (Lecture) 

และกรณีศกึษา 

(case study) 

ทําแบบฝึกหดับทท ี

 

อ.เชาวน์/ผศ.

ยุพนิ 

16. นําเสนอรายงาน (Presentation) 3 ทุกกลุ่ม กลุ่มละ   นาท ี อ.เชาวน์/ผศ.

ยุพนิ 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สปัดาห์ทีประเมิน สดัส่วนของการประเมินผล 

คณุธรรมจริยธรรม เหมอืนหมวด 4  ขอ้ 1.3 ทุกสปัดาห ์ รอ้ยละ 20 

ความรู้ เหมอืนหมวด 4  ขอ้ 2.3 ทุกสปัดาห์ การทําแบบฝึกหดั
และการวเิคราะห์กรณีศกึษาและ
สอบปลายภาค 

รอ้ยละ 30 

ทกัษะทางปัญญา เหมอืนหมวด 4  ขอ้ 3.3 ทุกสปัดาห์ การทําแบบฝึกหดั
และการวเิคราะห์กรณีศกึษาและ
สอบปลายภาค 

รอ้ยละ 20 

ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

เหมอืนหมวด 4  ขอ้ 4.3 ทุกสปัดาห์ การทําแบบฝึกหดั
และการวเิคราะห์กรณีศกึษาและ
สอบปลายภาค 

รอ้ยละ 20 

ทกัษะเชิงการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสือสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

เหมอืนหมวด 4  ขอ้ 5.3 ทุกสปัดาห์ การทําแบบฝึกหดั
และการวเิคราะห์กรณีศกึษาและ
สอบปลายภาค 

รอ้ยละ 10 

 

 

จากตารางแผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้  สามารถแสดงรายละเอยีดการประเมนิผลการเรยีนรูไ้ด้ ดังนี 
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1. คะแนนระหว่างภาคเรยีน 

 การเขยีนรายงานและการนําเสนอรายงาน (กลุ่ม)  รอ้ยละ  20 

 การทําแบบฝึกหดั      รอ้ยละ  10 

 การเขา้ชนัเรยีนและมสีว่นรว่มแสดงความคดิเหน็ในชนัเรยีน รอ้ยละ  10 

2. คะแนนสอบ 

 คะแนนสอบปลายภาค     รอ้ยละ  60 

 

                            การกระจาย (Mapping) ระหว่าง แต่ละสัปดาห์ 

 

               ระบุวิธกีารประเมนิผลการเรยีนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามทีปรากฏในแผนทีแสดงการกระจายความรบัผดิชอบ

ของรายวชิา (Curriculum Mapping) ตามทีกําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร สปัดาห์ทีประเมิน และสดัส่วนของการประเมิน 

ตามเอกสารแนบ 

 

หมวดที 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตาํราและเอกสารหลัก 

การจดัการช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า: 2558, ผูช่้วยศาสตราจารย์ยุพนิ   พทิยาวฒันชยั, 

บรษิทัทรปิเพลิ กรุป้ จํากดั, กรุงเทพมหานคร 

2. เอกสารและข้อมูลสาํคญั 

a. การจดัการช่องทางการจดัจาํหน่าย , มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช,  2541 

b. Bert  Rosenbloom, Marketing Channels, A Management View, 7th  Edition, The Drydren Press, 

USA, 2008 

c. Donal J. Bowersox, Strategic Marketing Channel Management, McGraw-Hill, New York, 1992 

d. Loue. Pelton, David Strutton, James R.Lumpkin, Marketing Channels: A relationship management 

approach, Second edition, the McGrahill Companies, U.S.A, 2002 

e. Louis W.Sten, Adel I.El-Absary, Anne T.Coughlan and Erin  Anderson, Marketing Channels, 6th 

Edition, Prentice - Hall International Inc, 2001 

f. Louis W.Sten, Adel I.El-Absary, James R.Brown, Management in Marketing Channels, Prentice – 

Hall, 1989 

g. Louis W.Sten, Adel I.El-Absary, Anne T.Coughlan, Marketing Channels, 5th Edition, Prentice - Hall 

International Inc, 1996 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

a. นิตยสาร BrandAge :   www.brandage.com        

b.  นิตยสาร Marketeer:  www.marketeer.co.th  

c.   นิตยสารPositioning: www.positioningmag.com  

d.  นิตยสาร Thaicoon:  www.brandage.com 

e.  หนังสือพิมพ์ ประชาชาตธุิรกิจ:   www.prachachat.net 
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f.  หนังสือพิมพ์ ผู้จดัการ : www.manager.co.th  

g.  หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ:  www.thannews.th.com    

h.  หนังสือพิมพ์บิสิเนสไทย: www.arip.co.th  ฯลฯ 

i.  

 

หมวดที 7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมนิประสทิธผิลของรายวชิานีทีจดัทําโดยนักศกึษา โดย 

 การสนทนาสอบถามความคดิเห็นระหว่างนักศกึษาและอาจารย์ผูส้อน 

 การสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนของนักศกึษา 

 การประเมนิผลอาจารยผ์ู้สอนโดยนักศกึษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ผลการเรยีนรูข้องนักศกึษาทไีด้จาก 

 การแสดงความคดิเหน็และการมสี่วนรว่มในชนัเรยีน 

 คุณภาพรายงานและกรณีศกึษาทมีอบหมาย 

 ผลการสอบของนักศกึษา 

3.  การปรบัปรุงการสอน 

    มกีารปรบัปรุงการสอนจากข้อมูลในข้อ 1 และ 2 และแลกเปลียนความคดิเห็นระหว่างอาจารย์ผู้สอนในวชิาอนืๆ

เพอื จะได้ นําเทคนิค วธิีการใหม่ๆมาใช้ในการปรบัปรุงการสอนให้ดีขนึ นอกจากนัน คณะบรหิารธุรกิจ ยงัได้การ

ประชุมและสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพอืให้มกีารจดัการองค์ความรู ้ เพอืพฒันาการเรยีนการสอนเป็นประจาํทุกปี  

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา 

ได้มกีารทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธขิองนักศกึษาในรายวชิาทสีอน โดยให้นักศกึษาตอบแบบสอบถามเพอืประเมนิ

ผลสมัฤทธใินรายวชิาและติดตามผลการประเมนิวา่เป็นไปตามวตัถุประสงค์หรอืไม่  

5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากการประเมนิและทวนสอบผลสมัฤทธปิระสิทธผิลรายวชิา ได้มีการวางแผนปรบัปรุงการสอนและรายละเอยีดวชิา

เพอืให้เกดิคุณภาพมากขนึ โดย 

 ปรบัปรุงเนือหารายวชิาโดยเพมิบทที  การกระจายสนิค้าและการบรหิารศนูยก์ระจายสนิค้า เพมิขนึเพอืให้

ครอบคลุมเนือหาและทนัสมยัมากขนึ 

 มกีารวางแผนปรบัปรุงเนือหารายวิชาทุกๆ 3 ปี โดยนําผลการประเมนิจากนักศกึษาในข้อ 4 มาปรับปรุง

แก้ไข 

 

 

 


