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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัส 3574207

ชื่อวิชา การจัดการช่องทางการจัดจัดหน่ายในธุรกิจท่องเที่ยว
และโรงแรม

2. จํานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ ประเภทของรายวิชาวิชาศึกษาทั่วไป
4. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
1. อาจารย์โสภาวรรณ
ตรีสุวรรณ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ผู้สอน
2. อาจารย์วรรณพรรธน์
ริมผดี
อาจารย์ผู้สอน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2554 นักศึกษาชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
6 ธันวาคม 2554

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงประเภท หลักการจัดการช่องทางการจัดจําหน่าย
1.2 เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้แนวโน้มปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับช่องทางการจัดจําหน่ายของธุรกิจ
ท่องเที่ยวและโรงแรม
1.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ช่องทางการจัดจําหน่ายที่เหมาะสําหรับธุรกิจท่องเที่ยวและ
โรงแรมในแต่ละประเภท
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อให้นิสติ สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับยุคโลกาภิวัฒน์
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2.2 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงประเภท หลักการจัดการช่องทางการจัดจําหน่าย
2.3 เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้แนวโน้มปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับช่องทางการจัดจําหน่ายของธุรกิจ
ท่องเที่ยวและโรงแรม
2.4 เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ช่องทางการจัดจําหน่ายที่เหมาะสําหรับธุรกิจท่องเที่ยวและ
โรงแรมในแต่ละประเภท

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประเภท หลักการจัดการ หลักปฏิบัติและแนวโน้มปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับช่องทางการจัด
จําหน่ายของธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม รวมถึงการวิเคราะห์ช่องทางการจัดจําหน่ายที่เหมาะสมสําหรับ
ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมแต่ละประเภท
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
30 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
-

การศึกษาด้วยตนเอง
18 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
3 ชั่วโมง/สัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้องพัฒนา
1.1.1 มีจิตสํานึกและตระหนักในด้านของปัญหาด้านช่องทางการจัดจําหน่าย รวมถึงการเป็น
แบบอย่างที่ดีด้านการจัดการนําเที่ยวแก่สังคม
1.1.2 มีบทบาทความรับผิดชอบต่อนักท่องเที่ยว
1.1.3 มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทําลายแหล่งท่องเที่ยว
1.1.4 ให้คําแนะนําแนวปฏิบัติที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
1.2 วิธีการสอน
งานชิน้ ที่ 1 ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มสืบหาข้อมูลจริยธรรมในช่องทางการจัดจําหน่ายหรือ
จริยธรรมในการขาย พร้อมอภิปรายหน้าห้องเรียน
1.3 วิธีการประเมินผล
พิจารณาจากข้อมูลที่นักศึกษานําเสนอและวิธีการนําเสนอหน้าห้องเรียน
2. ความรู้
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2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
การจัดการผลิตสินค้าหรือบริการให้เหมาะกับช่องทางการจัดจําหน่ายนักท่องเที่ยว พร้อมกับการมี
จริยธรรมและจรรยาบรรณทีด่ ีในช่องทางการจัดจําหน่าย
2.2 วิธีการสอน
1. แบบฝึกปฏิบัติประจําวิชา
2. กิจกรรมประจําบทเรียนจํานวน 10 บท พร้อมใบงาน
3. ตัวอย่างรายงาน
งานชิน้ ที่ 1 ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มสืบหาข้อมูลจริยธรรมในช่องทางการจัดจําหน่ายหรือ
จริยธรรมในการขาย พร้อมอภิปรายหน้าห้องเรียน
งานชิน้ ที่ 2 ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มจัดทําสินค้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ พร้อมวิเคราะห์
4 P’s โดยเน้นการออกแบบช่องทางการจัดจําหน่ายให้เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการนั้นอย่าง
ชัดเจน พร้อมอภิปรายหน้าห้องเรียนด้วย Power Point Slide
2.3 วิธีการประเมินผล
พิจารณาจากข้อมูลที่นักศึกษานําเสนอและวิธีการนําเสนอหน้าห้องเรียนโดยสามารถสื่อความหมาย
ให้อาจารย์และนักศึกษาในชั้นเรียนเข้าใจได้
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้องพัฒนา
การฝึกคิดและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
3.2 วิธีการสอน
สอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากนักศึกษารายบุคคลขณะนําเสนอข้อมูลหน้าห้อง
3.3 วิธีการประเมินผล
พิจารณาจากข้อมูลที่นกั ศึกษานําเสนอและวิธีการนําเสนอหน้าห้องเรียนโดยสามารถสื่อความหมาย
ให้อาจารย์และนักศึกษาในชั้นเรียนเข้าใจได้
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
การทํางานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
ให้นกั ศึกษาแบ่งกลุม่ ทํารายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
พิจารณาจากการร่วมทํากิจกรรม รายงานที่นักศึกษาทั้งกลุ่มนําเสนอหน้าห้อง โดยทุกคนสามารถ
นําเสนอหน้าห้องเรียน สามารถสื่อความหมายและตอบคําถามที่อาจารย์และนักศึกษาในชั้นเรียนถามให้
เข้าใจได้
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา
5.1.1 นักศึกษาสามารถคิดต้นทุนในการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวได้
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5.1.2 นักศึกษาสามารถสื่อความหมายหน้าห้องเรียนให้อาจารย์และนักศึกษาในชั้นเรียน
เข้าใจได้
5.1.3 นักศึกษาสืบค้นข้อมูลทั้งในห้องสมุด และทางอินเตอร์เน็ตได้อย่างถูกต้อง
5.2 วิธีการสอน
ให้นกั ศึกษาทํารายงานจํานวน 2 ชิ้นงาน ดังกล่าวข้างต้น
5.3 วิธีการประเมินผล
พิจารณาจากข้อมูลที่นักศึกษาทั้งกลุ่มนําเสนอหน้าห้อง โดยทุกคนสามารถนําเสนอหน้าห้องเรียน
สามารถตอบข้อซักถาม สื่อความหมายให้อาจารย์และนักศึกษาในชั้นเรียนเข้าใจได้

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1

แนวการสอน การวัดผลการ
ประเมินผลมอบหมายงานกลุ่ม
งานชิ้นที่ 1 ให้นักศึกษา
แบ่งกลุ่มสืบหาข้อมูลจริยธรรม
ในช่องทางการจัดจําหน่ายหรือ
จริ ย ธรรมในการขาย พร้ อ ม
อภิปรายหน้าห้องเรียน
งานชิ้ น ที่ 2 ให้ นั ก ศึ ก ษา
แบ่ ง กลุ่ม จั ด ทํ า สิ น ค้ า เกี่ ย วกั บ
อุ ต สาหกรรมบริ ก าร พร้ อ ม
วิเคราะห์ 4 P’s โดยเน้นการ
อ อ ก แ บ บ ช่ อ ง ท า ง ก า ร จั ด
จําหน่ายให้เหมาะสมกับสินค้า
หรื อ บริ ก ารนั้ น อย่ า งชั ด เจน
พร้ อ มอภิ ป รายหน้ า ห้ อ งเรี ย น
ด้วย Power Point Slide
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ช่องทางการจัดจําหน่าย

2

3

บทที่ 2 ประเภทของช่อง

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
1. Power point
2. เอกสารตําราวิชาช่องทางการ
จัดจัดหน่ายในธุรกิจท่องเที่ยว
และโรงแรม

3

1. ทํากิจกรรมบทที่ 1 การนําเข้า
สู่บทเรียนโดยจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ให้
นักศึกษาแบ่งกลุม่ อภิปรายเพื่อ
สรุป ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับช่อง
ทางการจัดจําหน่าย
2. อาจารย์สรุปความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับช่องทางการจัดจําหน่าย
3. บรรยายประกอบ สื่อการสอน
Power point และซักถาม

อ.โสภาวรรณ
ตรีสุวรรณ์

1. อาจารย์สรุปประเภทของช่อง

อ.โสภาวรรณ

1. บรรยาย

ผู้สอน
อ.โสภาวรรณ
ตรีสุวรรณ์
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ทางการจัดจําหน่าย
4

บทที่ 3 การค้าส่ง

5

Present งานชิ้นที่ 1 ให้
นักศึกษาแบ่งกลุ่มสืบหาข้อมูล
จริ ย ธรรมในช่ อ งทางการจั ด
จําหน่ายหรือจริยธรรมในการ
ข า ย พ ร้ อ ม อ ภิ ป ร า ย ห น้ า
ห้องเรียน

6

Present งานชิ้นที่ 1 ให้
นักศึกษาแบ่งกลุ่มสืบหาข้อมูล
จริ ย ธรรมในช่ อ งทางการจั ด
จําหน่ายหรือจริยธรรมในการ
ข า ย พ ร้ อ ม อ ภิ ป ร า ย ห น้ า
ห้องเรียน

7

สอบกลางภาค

8

บทที่ 4 การค้าปลีก

9

บทที่ 5 การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการหน่วยงานขาย

ประกอบ สื่อ
การสอน
Power point
1. บรรยาย
ประกอบ สื่อ
การสอน
Power point
1. นิสิต
Present
2. อาจารย์
ทบทวนป้อน
ข้อมูล
ข้อบกพร่องที่
พบจากการ
รายงาน
1. นิสิต
Present
2. อาจารย์
ทบทวนป้อน
ข้อมูล
ข้อบกพร่องที่
พบจากการ
รายงาน
ข้อสอบกลาง
ภาค
1. บรรยาย
ประกอบ สื่อ
การสอน
Power point
1. การ
บรรยาย
ประกอบสื่อ
แผ่นใส/
Power Point
2. อภิปราย
และซักถาม
3. ให้นักศึกษา
วิเคราะห์
กรณีศึกษาการ
สื่อสาร
การตลาดแบบ
บูรณาการ

ทางการจัดจําหน่าย
2. บรรยายประกอบ สื่อการสอน
Power point และซักถาม
1. อาจารย์สรุปการค้าส่ง
2. บรรยายประกอบ สื่อการสอน
Power point และซักถาม

ตรีสุวรรณ์
อ.โสภาวรรณ
ตรีสุวรรณ์

1. นักศึกษานําเสนอข้อมูล
หน้าห้อง Power point

อ.โสภาวรรณ
ตรีสุวรรณ์

1. นักศึกษานําเสนอข้อมูล
หน้าห้อง Power point

อ.โสภาวรรณ
ตรีสุวรรณ์

ข้อสอบอัตนัย 2 ข้อ

อ.โสภาวรรณ
ตรีสุวรรณ์
อ.โสภาวรรณ
ตรีสุวรรณ์

1. อาจารย์สรุปการค้าปลีก
2. บรรยายประกอบ สื่อการสอน
Power point และซักถาม
1. อาจารย์สรุปการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ
หน่วยงานขาย
2. บรรยายประกอบ สื่อการสอน
Power point และซักถาม
3. กรณีศึกษา

อ.โสภาวรรณ
ตรีสุวรรณ์
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10

บทที่ 6 อินเตอร์เน็ต การขาย
ตรง

1. อาจารย์สรุปอินเตอร์เน็ต การ
1. บรรยาย
ขายตรง
ประกอบ สื่อ
2. บรรยายประกอบ สื่อการสอน
การสอน
Power point และซักถาม
Power point

อ.โสภาวรรณ
ตรีสุวรรณ์

11

บทที่ 7 การบริหารช่อง
ทางการจัดจําหน่าย

อ.โสภาวรรณ
ตรีสุวรรณ์

12

บทที่ 8 การเจรจาต่อรองใน
ช่องทางการตลาด

13

บทที่ 9 การเข้าสู่ตลาดโลก

14

Present งานชิ้นที่ 2 ให้
นักศึกษาแบ่งกลุ่มจัดทําสินค้า
หรื อ บริ ก าร พร้ อ มออกแบบ
ช่ อ งทางการจั ด จํ า หน่ า ยให้
เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการ
นั้น
พร้อ มอภิ ป รายหน้ า
ห้องเรียน

15

Present งานชิ้นที่ 2 ให้
นักศึกษาแบ่งกลุ่มจัดทําสินค้า
หรื อ บริ ก าร พร้ อ มออกแบบ
ช่ อ งทางการจั ด จํ า หน่ า ยให้
เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการ
นั้ น
พร้อ มอภิ ป รายหน้ า
ห้องเรียน

16

สอบปลายภาค

1. บรรยาย
ประกอบ สื่อ
การสอน
Power point
1. บรรยาย
ประกอบ สื่อ
การสอน
Power point
1. บรรยาย
ประกอบ สื่อ
การสอน
Power point
1. นิสิต
Present
2. อาจารย์
ทบทวนป้อน
ข้อมูล
ข้อบกพร่องที่
พบจากการ
รายงาน
1. นิสิต
Present
2. อาจารย์
ทบทวนป้อน
ข้อมูล
ข้อบกพร่องที่
พบจากการ
รายงาน
ข้อสอบปรนัย
80 ข้อ ตาม
สาระการ
เรียนรู้

1. อาจารย์สรุปการบริหารช่อง
ทางการจัดจําหน่าย
2. บรรยายประกอบ สื่อการสอน
Power point และซักถาม
1. อาจารย์สรุปการเจรจาต่อรอง
ในช่องทางการตลาด
2. บรรยายประกอบ สื่อการสอน
Power point และซักถาม
1. อาจารย์สรุปการเจรจาต่อรอง
ในช่องทางการตลาด
2. บรรยายประกอบ สื่อการสอน
Power point และซักถาม
1. นักศึกษานําเสนอข้อมูล
หน้าห้อง Power point

อ.โสภาวรรณ
ตรีสุวรรณ์
อ.โสภาวรรณ
ตรีสุวรรณ์
อ.โสภาวรรณ
ตรีสุวรรณ์

1. นักศึกษานําเสนอข้อมูล
หน้าห้อง Power point

อ.โสภาวรรณ
ตรีสุวรรณ์

ข้อสอบปลายภาค

อ.โสภาวรรณ
ตรีสุวรรณ์
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการ
เรียนรู้

วิธีการ
ประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1

กรณีศึกษาและจิตพิสัย

ชิ้นงาน และ
ความตั้งใจ
เรียน

1-16

10%

2

ให้นั ก ศึ ก ษา
งานชิ้น ที่ 1
แบ่งกลุ่มสืบหาข้อมูลจริยธรรม
ในช่องทางการจัดจําหน่ายหรือ
จริ ย ธรรมในการขาย พร้ อ ม
อภิปรายหน้าห้องเรียน

4-5

10%

3

งานชิ้นที่ 2
ให้นัก ศึกษา
แบ่ ง กลุ่ ม จั ด ทํ า สิ น ค้ า หรื อ
บริ ก าร พร้ อ มออกแบบช่ อ ง
ท า ง ก า ร จั ด จํ า ห น่ า ย ใ ห้
เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการ
นั้น
พร้ อ มอภิ ป รายหน้ า
ห้องเรียน

14-15

20%

4

สอบกลางภาค

7

20%

5

สอบปลายภาค

ข้อมูลที่
นักศึกษา
นําเสนอ
หน้าห้อง
สามารถสื่อ
ความหมาย
ให้อาจารย์
และ
นักศึกษาใน
ชั้นเรียน
เข้าใจได้
ข้อมูลที่
นักศึกษา
นําเสนอ
หน้าห้อง
สามารถสื่อ
ความหมาย
ให้อาจารย์
และ
นักศึกษาใน
ชั้นเรียน
เข้าใจได้
คะแนนจาก
การสอบ
คะแนนจาก
การสอบ

16

40%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
โสภาวรรณ ตรีสุวรรณ์. (2554). เอกสารประกอบการสอนช่องทางการจัดจัดหน่ายในธุรกิจ
ท่องเที่ยวและโรงแรม. กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2546). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ธีระฟิลม์และไซ
เท็กซ์.
ศิริวรรณ เสรีรตั น์ และคณะ. (2550). กลยุทธ์การตลาดและการบริหารเชิงกลยุทธ์โดยมุ่งที่
การตลาด. กรุงเทพฯ ธนธัชการพิมพ์.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย http://thai.tourismthailand.org/

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

คะแนน
90 – 100
85 - 89
75 - 84
70 - 74
60 - 69
55 - 59
50 - 54
0 - 49

เกณฑ์การพิจารณา
ร่วมกิจกรรมทั้ง 10 บท ส่งงานทั้ง 2 ชิ้น และสอบปลายภาคได้ 90 -100 %
ร่วมกิจกรรมทั้ง 10 บท ส่งงานทั้ง 2 ชิ้น และสอบปลายภาคได้ 85 - 89 %
ร่วมกิจกรรมทั้ง 10 บท ส่งงานทั้ง 2 ชิ้น และสอบปลายภาคได้ 75 - 84 %
ร่วมกิจกรรมทั้ง 10 บท ส่งงานทั้ง 2 ชิ้น และสอบปลายภาคได้ 70 - 74 %
ร่วมกิจกรรมทั้ง 10 บท ส่งงานทั้ง 2 ชิ้น และสอบปลายภาคได้ 60 - 69 %
ร่วมกิจกรรมทั้ง 10 บท ส่งงานทั้ง 2 ชิ้น และสอบปลายภาคได้ 55 - 59 %
ร่วมกิจกรรมทั้ง 10 บท ส่งงานทั้ง 2 ชิ้น และสอบปลายภาคได้ 50 - 54 %
ร่วมกิจกรรมทั้ง 10 บท ส่งงานทั้ง 2 ชิ้น และสอบปลายภาคได้ 0 - 49 %

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ให้นักศึกษากรอกข้อมูลแบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอนในชั้นเรียน
3. การปรับปรุงการสอน
ผลที่ได้รับจากการสรุปแบบสอบถาม มาปรับปรุงการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนมากขึ้น
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
สอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําข้อมูลที่ได้รบั จากการสอนเทอมปัจจุบันไปปรับปรุงพัฒนาประสิทธิผลของรายวิชาในเทอมต่อไป

