
 

 

 
 

 
ส่วนที่ 1  แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อวิชา การขายเบื้องต้น   รหัสวิชา 20200-1003 ทฤษฎี  1 ปฏิบัติ 2 หน่วยกิต 2  

2. ค าอธิบายราวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการขาย แนวคิดทางการขาย วิวัฒนาการการขาย หน้าที่ทางการขาย ประเภท และ
ลักษณะ ของงานขาย ความรู้เกี่ยวกับตนเอง ความรู้เกี่ยวกับกิจการ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า 
ความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขัน คุณสมบัติของนักขาย โอกาส และความก้าวหน้าของนักขาย 

3. จุดประสงค์รายวิชา 
3.1  เข้าใจหลักการขาย และความรู้พื้นฐานของงานขาย 
3.2  เตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นนักขายที่ดี 
3.3  มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการท างานด้วยความรับผิดชอบความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อมั่นในตนเอง

และความมีมนุษยสัมพันธ์ 
3.4  เข้าชั้นเรียนตรงเวลา และตั้งใจเรียน 

4. สมรรถนะรายวิชา 
4.1  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการขาย และความรู้พ้ืนฐานของการขาย 
4.2  แสดงความรู้เกี่ยวกับหน้าที่การขาย ประเภท และลักษณะของงานขาย 
4.3  แสดงความรู้เกี่ยวกับตนเอง กิจการ ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า คู่แข่งขัน โอกาส และความก้าวหน้าของนักขาย 
4.4  เตรียมความพ้อมส าหรับการเป็นนักขายที่ดีตามหลักการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 5. การวิเคราะห์หลักสูตร 
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1. ความรู้เกี่ยวกับการขายและแนวคิด
ทางการตลาด 

0.5 
 

1 - - - - - 2 2 5.5 12 3 4 

2. ประเภทและลักษณะของงานขาย 0.5 1 - - - - - 3 2 6.5 11 3 4 

3. ช่องทางการจัดจ าหน่วยสินค้า 0.5 1 - - - - 1 2 2 6.5 10 3 4 

4. การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 0.5 1 1 - - - 1 3 2 8.5 6 3 4 

5. ความรู้เกี่ยวกับตนเอง 1 1 - - - - 1 2 3 8 9 3 6 

6. ความรู้เกี่ยวกับกิจการ 1 1 1 - - - 1 3 2 9 4 3 4 

7. ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 1 1 1 - - - 1 2 4 10 3 6 8 

8. ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า 1 1 1 - - - 1 3 4 11 1 6 8 

9. ความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขัน 1 1 1 - - - 1 3 2 9 5 6 4 

10. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขาย 1 1 1 - - - 1 3 3 10 2 6 6 

11. โอกาสและความก้าวหน้าของพนักงาน
ขาย 

1 1 1 - - - 1 2 2 8 8 
6 

4 

12. เทคโนโลยีกับการขาย 1 1 1 - - - 1 2 2 8 7 6 4 

รวม 10 12 8 - - - 10 30 30 100  54 60 

ล าดับความส าคัญ 4 3 6 -   5 2 1     

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. ก าหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้ 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ า

หน่วย 
สมรรถนะประจ าหน่วย 

หน่วยที่ 1  ความรู้เกี่ยวกับการขาย
และแนวคิดทางการตลาด  

1สามารถบอกความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับการขายได้ 
2 สามารถอธิบายหลักพ้ืนฐานของ
การขายได้ 
3 สามารถบอกหน้าที่ของการขาย
ได้ 
4 สามารถบอกวิวัฒนาการของการ
ขายได้ 
5 สามารถบอกแนวความคิด
ทางการขายกับแนวความคิด
ทางการตลาดได้ 

1 บอกความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการ
ขายได้ 
2 อธิบายหลักพ้ืนฐานของการขาย
ได้ 
3 บอกหน้าที่ของการขายได้ 
4 บอกวิวัฒนาการของการขายได.
5 บอกวิวัฒนาการของการขายได้ 
6 บอกแนวความคิดทางการขาย
กับแนวความคิดทางการตลาดได้ 

หน่วยที่ 2  ประเภทและลักษณะ
ของงานขาย  
 

1 สามารถอธิบายถึงการจัด
ประเภทของงานขายได้ 
2 สามารถอธิบายถึงลักษณะของ
งานขายได้ 
3 สามารถอธิบายถึงการจัด
ประเภทของพนักงานขายตาม
ลักษณะงานขายได้ 
4 สามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์
ของงานขายกับหน้าที่ของการ
ส่งเสริมการตลาดได้ 

1 อธิบายถึงการจัดประเภทของ
งานขายได้ 
2 อธิบายถึงลักษณะของงานขาย
ได้ 
3 อธิบายถึงการจัดประเภทของ
พนักงานขายตามลักษณะงานขาย
ได้ 
4 อธิบายถึงความสัมพันธ์ของงาน
ขายกับหน้าที่ของการส่งเสริม
การตลาดได้ 

หน่วยที่ 3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย
สินค้า  
 

1 สามารถอธิบายความหมายและ
ความส าคัญของช่องทางการจัด
จ าหน่ายได้ 
2 สามารถบอกบอกรายละเอียด
ของช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า
อุตสาหกรรมและสินค้าบริโภคได้ 
3 สามารถบอกปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการก าหนดช่องทางการจัด
จ าหน่ายได้ 
4 สามารถตัดสินใจเลือกช่องทาง
การจัดจ าหน่ายได้ 
5 สามารถบอกบุคคลที่เก่ียวข้อง
กับช่องทางการจัดจ าหน่ายได้ 

1 อธิบายความหมายและ
ความส าคัญของช่องทางการจัด
จ าหน่ายได้ 
2 บอกรายละเอียดของช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายสินค้า
อุตสาหกรรมและสินค้าบริโภคได้ 
3 บอกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ก าหนดช่องทางการจัดจ าหน่ายได้ 
4 ตัดสินใจเลือกช่องทางการจัด
จ าหน่ายได้ 
5 บอกบุคคลที่เก่ียวข้องกับ
ช่องทางการจัดจ าหน่ายได้ 
6 อธิบายปัญหาของช่องทางการ
จัดจ าหน่ายได้ 



 

 

6 สามารถอธิบายปัญหาของช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายได้ 

หน่วยที่ 4 การโฆษณาและการ
ส่งเสริมการขาย  

1 สามารถอธิบายความหมายและ
ความส าคัญของการโฆษณาได้ 
2 สามารถบอกวัตถุประสงค์ของ
การโฆษณาได้ 
3 สามารถบอกประเภทของการ
โฆษณาได้ 
4 สามารถเลือกใช้สื่อที่ใช้ในการ
โฆษณาได้ 
5 สามารถอธิบายความหมายและ
ความส าคัญของการส่งเสริมการ
ขายได้ 
6 สามารถบอกวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการส่งเสริมการขาย
ได้ 
7 สามารถบอกประเภทและวิธีการ
ส่งเสริมการขายได้ 
 
 
 

1 อธิบายความหมายและ
ความส าคัญของการโฆษณาได้ 
2 บอกวัตถุประสงค์ของการ
โฆษณาได้ 
3 บอกประเภทของการโฆษณาได้
4 เลือกใช้สื่อที่ใช้ในการโฆษณาได้
5 บอกความหมายและความส าคัญ
ของการส่งเสริมการขายได้ 
6 บอกวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการส่งเสริมการขายได้ 
7 บอกประเภทและวิธีการส่งเสริม
การขายได้ 

หน่วยที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับตนเอง 
 

1 สามารถบอกสิ่งที่พนักงานขาย
จะต้องส ารวจตนเองได้ 
2 สามารถบอกวิธีการพัฒนา
บุคลิกภาพของพนักงานขายได้ 
3 สามารถอธิบายวิธีการขาย
ตนเองก่อนขายสินค้าได้ 
4 สามารถบอกคุณสมบัติที่จ าเป็น
ของพนักงานขายได้ 
5 สามารถบอกคุณสมบัติของ
พนักงานขายที่นายจ้างต้องการได้ 
6 สามารถบอกคุณสมบัติของ
พนักงานขายที่ลูกค้าต้องการได้ 
7 สามารถอธิบายเทคนิคการชนะ
ใจลูกค้าได้ 

1 บอกสิ่งที่พนักงานขายจะต้อง
ส ารวจตนเองได้ 
2 บอกวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพ
ของพนักงานขายได้ 
3 อธิบายวิธีการขายตนเองก่อน
ขายสินค้าได้ 
4 บอกคุณสมบัติที่จ าเป็นของ
พนักงานขายได้ 
5 บอกคุณสมบัติของพนักงานขาย
ที่นายจ้างต้องการได้ 
6 บอกคุณสมบัติของพนักงานขาย
ที่ลูกค้าต้องการได้ 
7 อธิบายเทคนิคการชนะใจลูกค้า
ได้ 

หน่วยที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับกิจการ  
 

1 สามารถบอกความส าคัญของ
การมีความรู้เกี่ยวกับกิจการได้ 

1 บอกความส าคัญของการมี
ความรู้เกี่ยวกับกิจการได้ 



 

 

2 สามารถบอกความรู้เกี่ยวกับ
กิจการที่พนักงานขายควรทราบได้ 
3 สามารถบอกแหล่งความรู้
เกี่ยวกับกิจการได้ 

2 บอกความรู้เกี่ยวกับกิจการที่
พนักงานขายควรทราบได้ 
3 บอกแหล่งความรู้เกี่ยวกับกิจการ
ได้ 

หน่วยที่ 7 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
 

1 สามารถบอกความหมายของ
ผลิตภัณฑ์ได้ 
2 สามารถบอกความส าคัญของ
การมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ 
3 สามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ที่พนักงานขาย 
ควรทราบได้ 
4 สามารถบอกประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ได้ 
5 สามารถบอกองค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ได้ 
6 สามารถบอกแห่งความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ได้ 

1 บอกความหมายของ 
ผลิตภัณฑ์ได้ 
2 บอกความส าคัญของการมี
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ 
3 อธิบายความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ที่พนักงานขายควรทราบได้ 
4 บอกประเภทของผลิตภัณฑ์ได้ 
5 บอกองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
ได้ 
6 บอกแหล่งความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ได้ 

หน่วยที่ 8 ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า 
 

1 สามารถอธิบายความหมายและ
ประเภทของลูกค้าได้ 
2 สามารถบอกพฤติกรรมของ
ลูกคา้หรือผู้บริโภคได้ 
3 สามารถอธิบายรายละเอียด
เกี่ยวกับความต้องการและแรงจูงใจ
ในการซื้อสินค้า 
4 สามารถบอกปัจจัยภายในและ
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการซื้อได้ 
5 สามารถอธิบายกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้ 
6 สามารถบอกสาเหตุของการ
ตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้ 

1 อธิบายความหมายและประเภท
ของลูกค้าได้ 
2 บอกพฤติกรรมของลูกค้าหรือ
ผู้บริโภคได้ 
3 อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ
ความต้องการและแรงจูงใจในการ
ซื้อสินค้าได้ 
4 บอกปัจจัยภายในและภายนอกที่
มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อได้ 
5 อธิบายกระบวนการตัดสินซื้อ
ของลูกค้าได้ 
6 บอกสาเหตุของการตัดสินใจซื้อ
ของลูกค้าได้ 

หน่วยที่ 9 ความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขัน 
 

1 สามารถอธิบายความหมายและ
ความส าคัญของคู่แข่งขันได้ 
2 สามารถบอกความจ าเป็นที่ต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขันได้ 
3 สามารถอธิบายรายละเอียด
เกี่ยวกับสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ 
คู่แข่งขันได้ 

1 อธิบายความหมายและ
ความส าคัญของคู่แข่งขันได้ 
2 บอกความจ าเป็นที่ต้องมีความรู้
เกี่ยวกับคู่แข่งขันได้ 
3 อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่
ควรรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขันได้ 



 

 

4 สามารถบอกแหล่งข้อมูล
เกี่ยวกับคู่แข่งขันได้ 
5 สามารถบอกวิธีการที่พนักงาน
ขายจะชนะคู่แข่งขันได้ 
6 สามารถบอกประโยชน์ของการมี
ความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขันได้ 

4 บอกแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับคู่
แข่งขันได้ 
5 บอกวิธีการที่พนักงานขายจะ
ชนะคู่แข่งขันได้ 
6 บอกประโยชน์ของการมีความรู้
เกี่ยวกับคู่แข่งขันได้ 

หน่วยที่ 10 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค
การขาย  

1 สามารถบอกความหมายของ
เทคนิคการขายได้ 
2 สามารถอธิบายรายละเอียด
เกี่ยวกับขั้นตอนของเทคนิคการ
ขายได้ 

1 บอกความหมายของเทคนิคการ
ขายได้ 
2 อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขั้นตอนของเทคนิคการขายได้ 

หน่วยที่ 11 โอกาสและ
ความก้าวหน้าของพนักงานขาย 
 

1 สามารถบอกความส าคัญของ
อาชีพการขายได้ 
2 สามารถบอกองค์ประกอบที่
สร้างความส าเร็จให้กับอาชีพการ
ขายได้ 
3 สามารถอธิบายคุณสมบัติของ
พนักงานขายในฐานะของผู้
บริหารงานขายได้ 
4 สามารถอธิบายคุณสมบัติของ
พนักงานขายที่ประสบความส าเร็จ
ในอาชีพการขายได้ 
5 สามารถอธิบายรายได้และ
ผลประโยชน์เกื้อกูลของผู้ประกอบ
อาชีพการขายได้ 
6 สามารถอธิบายต าแหน่งของผู้
ประกอบอาชีพการขายได้ 
7 สามารถอธิบายโอกาสก้าวหน้า
ของผู้ประกอบอาชีพการขายได้ 
8 สามารถอธิบายเทคนิคการสร้าง
ความส าเร็จในอาชีพการขายได้ 

1 บอกความส าคัญของอาชีพการ
ขายได้ 
2 บอกองค์ประกอบที่สร้าง
ความส าเร็จให้กับอาชีพของการ
ขายได้ 
3 อธิบายคุณสมบัติของพนักงาน
ขายในฐานะผู้บริหารงานขายได้ 
4 อธิบายคุณสมบัติของพนักงาน
ขายที่ประสบความส าเร็จในอาชีพ
การขายได้ 
5 อธิบายรายได้และผลประโยชน์
เกื้อกูลของผู้ประกอบอาชีพการ
ขายได้ 
6 อธิบายต าแหน่งของผู้ประกอบ
อาชีพการขายได้ 
7 อธิบายโอกาสก้าวหน้าของผู้
ประกอบอาชีพการขายได้ 
8 อธิบายเทคนิคการสร้าง
ความส าเร็จในอาชีพการขายได้ 
 
 
 
 
 

หน่วยที่ 12 เทคโนโลยีกับการขาย 1 สามารถอธิบายความสัมพันธ์
ของเทคโนโลยีกับธุรกิจได้ 

1 อธิบายความสัมพันธ์ของ
เทคโนโลยีกับธุรกิจได้ 
2 อธิบายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ 



 

 

2 สามารถอธิบายพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
3 สามารถบอกเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับงานขายได้ 
4 สามารถอธิบายกลยุทธ์การสร้าง
ความสัมพันธ์ลูกค้าออนไลน์ได้ 
5 สามารถบอกอุปสรรคที่มี
ผลกระทบต่องานขายในตลาด
ออนไลน์ได้ 
6 สามารถอธิบายบทบาทของ
เทคโนโลยีในธุรกิจของงานขายได้ 
7 สามารถบอกรูปแบบธุรกิจใน
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
8 สามารถอธิบายระบบสารสนเทศ
ด้านงานขายได้ 

3 บอกเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกบังานขายได้ 
4 อธิบายกลยุทธ์การสร้าง
ความสัมพันธ์ลูกค้าออนไลน์ได้ 
5 บอกอุปสรรคท่ีมีผลกระทบต่อ
งานขายในตลาดออนไลน์ได้ 
6 อธิบายบทบาทของเทคโนโลยีใน
ธุรกิจของงานขายได้ 
7 บอกรูปแบบธุรกิจในตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
8 อธิบายระบบสารสนเทศด้านงาน
ขายได้ 

สอบปลายภาค - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้สภาพจริง 
 ๗.๑ การแบ่งคะแนน คิดเป็นร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

หน่วยที่ ทดสอบ 
(พุทธพิสัย) 

ผลงาน/
ปฏิบัติงาน 

(ทักษะพิสัย) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

สอบ
ปลาย
ภาค 

 

รวม ร้อยละ50 
ของคะแนน

เต็ม 

1 1.5 - 2 2 5.5 2.75 
2 1.5 - 3 2 6.5 3.25 
3 1.5 1 2 2 6.5 3.25 

4 2.5 1 3 2 8.5 4.25 
5 2 1 2 3 8 4 
6 3 1 3 2 9 4.5 
7 3 1 2 4 10 5 
8 3 1 3 4 11 5.5 
9 3 1 3 2 9 4.5 
10 3 1 3 3 10 5 
11 3 1 2 2 8 4 
12 3 1 2 2 8 4 
รวม 30 10 30 30 100 50 

 

  พุทธิพิสัย            คะแนน 
   -ทดสอบระหว่างภาคเรียน (30 คะแนน) 
   -ทดสอบประมวลผลปลายภาคเรียน(30 คะแนน)    
  ทักษะพิสัย            คะแนน 
   -งานที่มอบหมาย/ใบงาน (5 คะแนน) 
   -ชิ้นงาน (5 คะแนน) 
  จิตพิสัย (30 คะแนน)           คะแนน 
   รวม 100                    คะแนน 
  ๗.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลน าคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกันแล้วน ามาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า 50 ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 



 

 

๘. เครื่องมือวัดผล 
 ๘.๑ แบบทดสอบหลังเรียน 
 ๘.๒ ใบงาน 
 ๘.๓ แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 



 

 

 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย 
๑.1.สามารถบอกความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการขายได้ 
๑.2 สามารถอธิบายหลักพ้ืนฐานของการขายได้ 
๑.3 สามารถบอกหน้าที่ของการขายได้ 
๑.4 สามารถบอกวิวัฒนาการของการขายได้ 
๑.5 สามารถบอกแนวความคิดทางการขายกับแนวความคิดทางการตลาดได้ 

2.สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1.บอกความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการขายได้ 
2.2 อธิบายหลักพ้ืนฐานของการขายได้ 
2.3 บอกหน้าที่ของการขายได้ 
2.4 บอกวิวัฒนาการของการขายได้ 
2.5 บอกวิวัฒนาการของการขายได้ 
2.6 บอกแนวความคิดทางการขายกับแนวความคิดทางการตลาดได้ 

3.เนื้อหา 
3.1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการขาย 

 3.2  หลักพ้ืนฐานของการขาย 
 3.3  หน้าที่ของการขาย 
 3.4  ววิัฒนาการของการขาย 
 3.5  แนวความคิดทางการขายกับแนวความคิดทางการตลาด 
4.ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.บอกความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการขายได้ 1. ผู้เรียนสามารถบอกความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการขายได้ 
2.อธิบายหลักพ้ืนฐานของการขายได้ 2. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักพ้ืนฐานของการขายได้ 
3. บอกหน้าที่ของการขายได้ 3. ผู้เรียนสามารถบอกหน้าที่ของการขายได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ หน่วยที่ 1 
ชื่อวิชา การขายเบื้องต้น 
   

สอนครั้งที่ 1 

ชื่อหน่วย ความรู้เกี่ยวกับการขายและแนวคิดทางการตลาด     
 

ชั่วโมงรวม 3 ชั่วโมง 



 

 

5.กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

1/(3) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
ครูกล่าวถึงความรู้เกี่ยวกับการขายและ
แนวคิดทางการตลาด 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
ครูอธิบายเรื่องความรู้เกี่ยวกับการขาย
และแนวคิดทางการตลาด 
ดังต่อไปนี้ 
1. จุดประสงค์รายวิชา 
สมรรถนะรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 
และการวัดผล   
2. อธิบายความหมายของการขายและ
แนวคิดทางการตลาด 
3. อธิบายหลักพ้ืนฐานของการขาย 
4. บอกหน้าที่ของการขาย 
5. บอกวิวัฒนาการของการขาย 
ขั้นประยุกต์ใช้ ( APPLICATION ) 
1. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจและ
มอบหมายงานให้นักเรียนท าตามหัวข้อ
เป็นรายบุคคล   
2. ให้นักเรียนค้นคว้าในระบบLMS  
3.  มอบหมายให้ท าแบบ 
ฝึกหัด ใบงานและแบบทดสอบใน
ระบบ LMS 
ขั้นสรุปและประเมินผล ( PROGRESS ) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
เป็นรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
3.  ตรวจแบบทดสอบ ในระบบ LMS 
4.  ตรวจใบงาน ในระบบ LMS 
5.  ตรวจแบบประเมินด้านการท างาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรมค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 
 

1. เอกสารประกอบ
วิชาการขายเบื้องต้น 
2. โน้ตบุ๊ค หรือ
สมาร์ทโฟน 
3. สื่อ  
Power Point 
4. ระบบ LMS 
5. ใบความรู้/ใบงาน 
-google meet 
-google classroom 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
-  แบบทดสอบหลัง
เรียน 
-  ใบงานที่ 1 
-  แบบประเมินด้าน
การท างาน 
 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
-  แบบทดสอบหลัง
เรียน 
-  ใบงานที่ 1  
-  แบบประเมินด้าน
การท างาน 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑ ความรู้เกี่ยวกับการขายและแนวคิดทางการตลาด จ านวน 3 ชั่วโมง ครั้งที่ 1 
 
6.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน 

พุทธิพิสัย            คะแนน 
   -ทดสอบระหว่างภาคเรียน (30 คะแนน) 
   -ทดสอบประมวลผลปลายภาคเรียน (30 คะแนน)    
  ทักษะพิสัย            คะแนน 
   -งานที่มอบหมาย/ใบงาน (5 คะแนน) 
   -ชิ้นงาน (5 คะแนน) 
  จิตพิสัย (30 คะแนน)           คะแนน 
   รวม 100                    คะแนน 
  6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน  
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก  
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์  
7.เครื่องมือวัดประเมินผล 
 7.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.2 แบบฝึกหัดท้ายบท 
 7.3 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
8.ใบบันทึกหลังการสอน 
 บันทึกหลังการสอน 
   ผลการใช้แผนการสอน 
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................................ ...................................... 
   ผลการเรียนของนักเรียน 
.................................................................. ....................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................... 
   ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................................. ..................................... 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
1. ข้อใดไม่ใช่บทบาทของการขายโดยตรง 

ก. การชักจูงใจ  ข.  การช่วยเหลือ  ค.  การโฆษณา  ง.  การให้ความรู้ 
2. กิจกรรมในข้อใดเป็นงานขายปลีก 

ก. งานขายแก่พ่อค้า    ค.  งานขายโดยเครื่องจักรอัตโนมัติ 
ข. งานขายแก่อุตสาหกรรม            ง.   งานขายโดยตัวแทนผู้ผลิตให้แก่คนกลางรายอ่ืน 

3. ผู้บริโภคคนสุดท้ายมักซื้อสินค้าจากแหล่งใด 
ก. ร้านค้าส่ง  ข.  ร้านค้าปลีก  ค.  แหล่งผลิต  ง.  โรงงาน 

     4.   การส่งฝาโออิชิ เพื่อลุ้นรางวัล เป็นกิจกรรมข้อใด 
 ก.  การโฆษณา ข.  การจัดนิทรรศการ ค.  การส่งเสริมการขาย ง.  การจัดแสดงสินค้า 
     5.  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภายใน 
 ก.  การแต่งกาย  ข.  รสนินม  ค.  ค่านิยม  ง.  ทัศนคติ 
     6.  ข้อใดคือลักษณะของพนักงานขายที่นายจ้างต้องการ 
 ก.  ใช้คอมพิวเตอร์ได้  ข.  มีฐานนะดี  ค.  ไว้ใจได้  ง.  หน้าตาดี 
     7.  กิจการใดจัดเป็นธุรกิจบริการ 
 ก.  ร้านขายเสื้อผ้า              ข.  ร้านขายกาแฟ      ค.  ร้านขายขนมปัง     ง.  ธนาคาร 
     8.  ยาสีฟัน  โฟมล้างหน้า  น้ ายาล้างห้องน้ า เป็นสินค้าประเภทใด 
 ก.  สินค้าสะดวกซ้ือ   ข.  สินค้าเลือกซื้อ    ค.  สินค้าเปรียบเทียบซื้อ       ง.  สินค้าไม่แสวงซื้อ 
     9.  น้อยหน่าซื้อบ้านหลังใหญ่ เพราะสาเหตุใด 
 ก.  สังคมยอมรับ  ข.  ผลประโยชน ์ ค.  สะดวก  ง.  ความแปลกใหม่ 
    10.  ความต้องการปัจจัยส่ี สัมพันธ์กับข้อใด 
 ก.  ความต้องการการยกย่อง   ค.  ความต้องการด้านสังคม 

ข.  ความต้องการทางกายภาพ   ง.  ความต้องการความปลอดภัย 
    11.  สินค้าข้อใดเป็นคู่แข่งทางการค้า 
 ก.  ดัชมิลล์-เป๊บซี่     ข.  แพนทีน-ซันซิล        ค.  กุ๊ก-ทิพรส ง.  กาแฟ-น้ าตาลก้อน 
    12.  พนักงานขายท่ีประสบผลส าเร็จ ต้องมีลักษณะเช่นใด 
 ก.  พูดเก่ง  แต่งตัวดี    ค.  ขยัน อดทน เชื่อมั่นตนเอง 
 ข.  มีเพื่อนมาก หมั่นหาประสบการณ์เอง  ง.  มีเงินทุน ท างานหลายที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา................................สาขางาน........................................ระดับชั้น....................กลุม่ ........................ 
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หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 
2 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 
0 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ  

 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย 

๑.1 สามารถอธิบายถึงการจัดประเภทของงานขายได้ 
๑.2 สามารถอธิบายถึงลักษณะของงานขายได้ 
๑.3 สามารถอธิบายถึงการจัดประเภทของพนักงานขายตามลักษณะงานขายได้ 
๑.4 สามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของงานขายกับหน้าที่ของการส่งเสริมการตลาดได้ 

2.สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 อธิบายถึงการจัดประเภทของงานขายได้ 
2.2 อธิบายถึงลักษณะของงานขายได้ 
2.3 อธิบายถึงการจัดประเภทของพนักงานขายตามลักษณะงานขายได้ 
2.4 อธิบายถึงความสัมพันธ์ของงานขายกับหน้าที่ของการส่งเสริมการตลาดได้ 

3.เนื้อหา 
3.1 ประเภทของงานขาย 

 3.2 ลักษณะของงานขาย 
 3.3 ประเภทของพนักงานขายตามลักษณะงานขาย 
 3.4 ความสัมพันธ์ของงานขายกับหน้าที่ของการส่งเสริมการตลาด 

4.ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1.อธิบายถึงการจัดประเภทของงานขายได้ 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงการจัดประเภทของงานขายได้ 
2.อธิบายถึงลักษณะของงานขายได้ 2. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงลักษณะของงานขายได้ 
3. อธิบายถึงการจัดประเภทของพนักงานขายตาม
ลักษณะงานขายได้ 

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงการจัดประเภทของพนักงาน
ขายตามลักษณะงานขายได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ หน่วยที่ 2 
ชื่อวิชา การขายเบื้องต้น 
   

สอนครั้งที่ 2 

ชื่อหน่วย   ประเภทและลักษณะของงานขาย      ชั่วโมงรวม 3 ชั่วโมง 



 

 

5.กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  2  ประเภทและลักษณะของงานขาย จ านวน 3 ชั่วโมง ครั้งที่ 2 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

2/(3) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
ครูกล่าวถึงประเภทและลักษณะของ
งานขายและซักถามนักเรียนเป็น
รายบุคคล 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
ครูอธิบายเรื่องประเภทและลักษณะ
ของงานขาย ดังต่อไปนี้ 
1. ประเภทของงานขาย 
2. ลักษณะของงานขาย 
3. ประเภทของพนักงานขายตาม
ลักษณะงานขาย 
4. ความสัมพันธ์ของงานขายกับหน้าที่
ของการส่งเสริมการตลาด 
ขั้นประยุกต์ใช้ (APPLICATION ) 
1. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจและ
มอบหมายงานให้นักเรียนท าตามหัวข้อ
เป็นรายบุคคล   
2. ให้นักเรียนค้นคว้าในระบบLMS  
3.  มอบหมายให้ท าแบบ 
ฝึกหัด ใบงานและแบบทดสอบใน
ระบบ LMS 
ขั้นสรุปและประเมินผล (PROGRESS) 
1. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเป็น
รายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
3.  ตรวจแบบทดสอบ ในระบบ LMS 
4.  ตรวจใบงาน ในระบบ LMS 
5.  ตรวจแบบประเมินด้านการท างาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรมค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 
 

1. เอกสารประกอบ
วิชาการขายเบื้องต้น 
2. โน้ตบุ๊ค หรือ
สมาร์ทโฟน 
3. สื่อ  
Power Point 
4. ระบบ LMS 
5. ใบความรู้/ใบงาน 
-google meet 
-google classroom 
 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
-  แบบทดสอบหลัง
เรียน 
-  ใบงานที่ 2 
-  แบบประเมินด้าน
การท างาน 
 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
-  แบบทดสอบหลัง
เรียน 
-  ใบงานที่  2 
-  แบบประเมินด้าน
การท างาน 



 

 

6.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน 

พุทธิพิสัย            คะแนน 
   -ทดสอบระหว่างภาคเรียน (30 คะแนน) 
   -ทดสอบประมวลผลปลายภาคเรียน (30 คะแนน)    
  ทักษะพิสัย            คะแนน 
   -งานที่มอบหมาย/ใบงาน (5 คะแนน) 
   -ชิ้นงาน (5 คะแนน) 
  จิตพิสัย (30 คะแนน)           คะแนน 
   รวม 100                    คะแนน 
  6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน  
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก  
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์  
7.เครื่องมือวัดประเมินผล 
 7.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.2 แบบฝึกหัดท้ายบท 
 7.3 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
8.ใบบันทึกหลังการสอน 
 บันทึกหลังการสอน 
   ผลการใช้แผนการสอน 
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... ........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
   ผลการเรียนของนักเรียน 
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................................... ................................... 
............................................................................................... .....................................................................................  
   ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... ........................................................................................................  



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
 
1. การขายมีความส าคัญอย่างไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ให้บอกหน้าที่ของการขาย มีอะไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ระบบการขายตรงหมายถึง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. Retail Selling หมายถึง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ช่องทางการจัดจ าหน่าย มี 2 แบบ ได้แก่ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา................................สาขางาน........................................ระดับชั้น....................กลุม่ ........................ 
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หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 
2 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 
0 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ  

 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

 

 

 

 



 

 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย 

๑.1 สามารถอธิบายความหมายและความส าคัญของช่องทางการจัดจ าหน่ายได้ 
๑.2 สามารถบอกบอกรายละเอียดของช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าบริโภคได้ 
๑.3 สามารถบอกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดช่องทางการจัดจ าหน่ายได้ 
๑.4 สามารถตัดสินใจเลือกช่องทางการจัดจ าหน่ายได้ 
๑.5 สามารถบอกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับช่องทางการจัดจ าหน่ายได้ 
๑.6 สามารถอธิบายปัญหาของช่องทางการจัดจ าหน่ายได้ 

2.สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 อธิบายความหมายและความส าคัญของช่องทางการจัดจ าหน่ายได้ 
2.2 บอกรายละเอียดของช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าบริโภคได้ 
2.3 บอกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดช่องทางการจัดจ าหน่ายได้ 
2.4 ตัดสินใจเลือกช่องทางการจัดจ าหน่ายได้ 
2.5 บอกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับช่องทางการจัดจ าหน่ายได้ 
2.6 อธิบายปัญหาของช่องทางการจัดจ าหน่ายได้ 

3.เนื้อหา 
3.1 ความหมายและความส าคัญของช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 3.2 ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าบริโภค 
 3.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 3.4 การตัดสินใจเลือกช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 3.5 บุคคลที่เกี่ยวของกับช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 3.6 ปัญหาของช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 

4.ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.อธิบายความหมายและความส าคัญของช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายได้ 

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและความส าคัญของ
ช่องทางการจัดจ าหน่ายได้ 

2. บอกรายละเอียดของช่องทางการจัดจ าหน่าย
สินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าบริโภคได้ 

2. ผู้เรียนสามารถบอกรายละเอียดของช่องทางการจัด
จ าหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าบริโภคได้ 

3. บอกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดช่องทาง
การจัดจ าหน่ายได้ 

3. ผู้เรียนสามารถบอกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนด
ช่องทางการจัดจ าหน่ายได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ หน่วยที่ 3 
ชื่อวิชา การขายเบื้องต้น 
   

สอนครั้งที่ 3 

ชื่อหน่วย  ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า      ชั่วโมงรวม 3 ชั่วโมง 



 

 

5.กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  3 ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า จ านวน 3 ชั่วโมง ครั้งที่ 3 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

3/(3) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
ครูกล่าวถึงช่องทางการจัดจ าหน่าย
สินค้า 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
ครูอธิบายเรื่องช่องทางการจัด
จ าหน่ายสินค้า ดังต่อไปนี้ 
1. ความหมายและความส าคญัของช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย 
2. ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า
อุตสาหกรรมและสินค้าบรโิภค 
3. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดช่องทาง
การจัดจ าหน่าย 
4. การตดัสินใจเลือกช่องทางการจัด
จ าหน่าย 
5. บุคคลทีเ่กี่ยวของกับช่องทางการจัด
จ าหน่าย 
6. ปัญหาของช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ขั้นประยุกต์ใช้ (APPLICATION ) 
1. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจและ
มอบหมายงานให้นักเรียนท าตามหัวข้อเป็น
รายบุคคล   
2. ให้นักเรียนค้นคว้าในระบบLMS  
3.  มอบหมายให้ท าแบบ 
ฝึกหัด ใบงานและแบบทดสอบในระบบ 
LMS 
ขั้นสรุปและประเมินผล ( PROGRESS ) 
1. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
เป็นรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการเรยีนรู ้
3.  ตรวจแบบทดสอบ ในระบบ LMS 
4.  ตรวจใบงาน ในระบบ LMS 
5.  ตรวจแบบประเมินด้านการท างาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรมค่านยิมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
 

1. เอกสารประกอบ
วิชาการขายเบื้องต้น 
2. โน้ตบุ๊ค หรือ
สมาร์ทโฟน 
3. สื่อ  
Power Point 
4. ระบบ LMS 
5. ใบความรู้/ใบงาน 
-google meet 
-google classroom 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
-  แบบทดสอบหลัง
เรียน 
-  ใบงานที่ 3 
-  แบบประเมินด้าน
การท างาน 
 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
-  แบบทดสอบหลัง
เรียน 
-  ใบงานที่  3 
-  แบบประเมินด้าน
การท างาน 



 

 

6.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
6.1 การแบ่งคะแนน 

พุทธิพิสัย            คะแนน 
   -ทดสอบระหว่างภาคเรียน (30 คะแนน) 
   -ทดสอบประมวลผลปลายภาคเรียน (30 คะแนน)    
  ทักษะพิสัย            คะแนน 
   -งานที่มอบหมาย/ใบงาน (5 คะแนน) 
   -ชิ้นงาน (5 คะแนน) 
  จิตพิสัย (30 คะแนน)           คะแนน 
   รวม 100                    คะแนน 
  6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน  
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก  
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์  
7.เครื่องมือวัดประเมินผล 
 7.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.2 แบบฝึกหัดท้ายบท 
 7.3 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
8.ใบบันทึกหลังการสอน 
 บันทึกหลังการสอน 
   ผลการใช้แผนการสอน 
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... ........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
   ผลการเรียนของนักเรียน 
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................................... ................................... 
............................................................................................... .....................................................................................  
   ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... ........................................................................................................  



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
1. ให้เขียนโครงสร้างของช่องทางการจัดจ าหน่ายทางตรงและทางอ้อมพร้อมอธิบาย 

อธิบาย……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
          ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
          ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

11. การส่งออกสินคา้ ควรจดทะเบียนพาณิชยแ์บบใด 

 ก.   จดทะเบียนพาณิชยบุ์คคลธรรมดา 
 ข.   จดทะเบียนพาณิชยนิ์ติบุคคล 

 ค.   จดทะเบียนพาณิชยก์ารคา้ 
 ง.   ถูกทุกขอ้ท่ีกล่าวมา 

12. การจดทะเบียนพาณิชยนิ์ติบุคคลจ าแนกไดก่ี้แบบ 

 ก.   2 แบบ   

 ข.   3 แบบ 

 ค.   4 แบบ 

 ง.    5 แบบ 

      13. การจดทะเบียนพาณิชยส์ามารถขอจดไดท่ี้ใด 

 ก.   กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
 ข.   กรมการคา้ภายใน 

 ค.   กรมส่งเสริมการส่งออก 

 ง.   สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  
14.  ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ใชน้ามยอ่ ตรงกบัขอ้ใด 

  ก.  ภ.พ.10 

  ข.  ภ.พ.20 

  ค.  ภ.พ.3 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา................................สาขางาน........................................ระดับชั้น....................กลุม่ ........................ 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล รายการประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ยึด
มั่น

ใน
สถ

าบ
ันฯ

 

ละ
เว้น

อบ
าย

มุข
 

คว
าม

มีว
ินยั

 

คว
าม

สา
มัค

คี 

จิต
อา

สา
 

ขย
ันแ

ละ
รับ

ผิด
ชอ

บ 

ปร
ะห

ยัด
 

ซื่อ
สัต

ย์ 

สุภ
าพ

 

ตร
งต

่อเ
วล

า 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 

หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 
2 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 
0 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ  

 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 ภ.พ.90 

15.  การก าหนดราคาขายสินคา้ ส าหรับการส่งออก 

ควร 



 

 

 

 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย 

๑.1 สามารถอธิบายความหมายและความส าคัญของการโฆษณาได้ 
๑.2 สามารถบอกวัตถุประสงค์ของการโฆษณาได้ 
๑.3 สามารถบอกประเภทของการโฆษณาได้ 
๑.4 สามารถเลือกใช้สื่อที่ใช้ในการโฆษณาได้ 
๑.5 สามารถอธิบายความหมายและความส าคัญของการส่งเสริมการขายได้ 
๑.6 สามารถบอกวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการส่งเสริมการขายได้ 
๑.7 สามารถบอกประเภทและวิธีการส่งเสริมการขายได้ 

2.สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 อธิบายความหมายและความส าคัญของการโฆษณาได้ 
2.2 บอกวัตถุประสงค์ของการโฆษณาได้ 
2.3 บอกประเภทของการโฆษณาได้ 
2.4 เลือกใช้สื่อที่ใช้ในการโฆษณาได้ 
2.5 บอกความหมายและความส าคัญของการส่งเสริมการขายได้ 
2.6 บอกวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการส่งเสริมการขายได้ 
2.7 บอกประเภทและวิธีการส่งเสริมการขายได้ 

3.เนื้อหา 
3.1 ความหมายและความส าคัญของการโฆษณา 

 3.2 วัตถุประสงค์ของการโฆษณา 
 3.3 ประเภทของการโฆษณา 
 3.4 สื่อที่ใช้ในการโฆษณา 
 3.5 ความหมายและความส าคัญของการส่งเสริมการขาย 
 3.6 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการส่งเสริมการขาย 
 3.7 ประเภทและวิธีกานส่งเสริมการขาย 
4.ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. อธิบายความหมายและความส าคัญของการ
โฆษณาได้ 

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและความส าคัญของ
การโฆษณาได้ 

2. บอกวัตถุประสงค์ของการโฆษณาได้ 2. ผู้เรียนสามารถบอกวัตถุประสงค์ของการโฆษณาได้ 
3. บอกประเภทของการโฆษณาได้ 3. ผู้เรียนสามารถบอกประเภทของการโฆษณาได้ 

 
 

 

 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ หน่วยที่ 4 
ชื่อวิชา การขายเบื้องต้น 
   

สอนครั้งที่ 4 

ชื่อหน่วย การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย     ชั่วโมงรวม 3 ชั่วโมง 



 

 

 

 
5.กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  4 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย จ านวน 3 ชั่วโมง ครั้งที่ 4 
 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

4/(3) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
ครูกล่าวถึงการโฆษณาและการส่งเสรมิการ
ขาย 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
ครูอธิบายเรื่องการโฆษณาและการส่งเสริม
การขาย ดังต่อไปนี ้
1. ความหมายและความส าคญัของการ
โฆษณา 
2. วัตถุประสงค์ของการโฆษณา 
3. ประเภทของการโฆษณา 
4. สื่อท่ีใช้ในการโฆษณา 
5. ความหมายและความส าคญัของการ
ส่งเสริมการขาย 
6. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
ส่งเสริมการขาย 
7. ประเภทและวิธีกานส่งเสรมิการขาย 
ขั้นประยุกต์ใช้ (APPLICATION ) 
1. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจและ
มอบหมายงานให้นักเรียนท าตามหัวข้อเป็น
รายบุคคล   
2. ให้นักเรียนค้นคว้าในระบบLMS  
3.  มอบหมายให้ท าแบบ 
ฝึกหัด ใบงานและแบบทดสอบในระบบ 
LMS 
ขั้นสรุปและประเมินผล ( PROGRESS ) 
1. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเป็น
รายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
3.  ตรวจแบบทดสอบ ในระบบ LMS 
4.  ตรวจใบงาน ในระบบ LMS 
5.  ตรวจแบบประเมินด้านการท างาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรมค่านยิมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
 

1. เอกสารประกอบ
วิชาการขายเบื้องต้น 
2. โน้ตบุ๊ค หรือ
สมาร์ทโฟน 
3. สื่อ  
Power Point 
4. ระบบ LMS 
5. ใบความรู้/ใบงาน 
-google meet 
-google classroom 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
-  แบบทดสอบหลัง
เรียน 
-  ใบงานที่ 4 
-  แบบประเมินด้าน
การท างาน 
 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
-  แบบทดสอบหลัง
เรียน 
-  ใบงานที่  4 
-  แบบประเมินด้าน
การท างาน 



 

 

 

 

6.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
6.1 การแบ่งคะแนน 

พุทธิพิสัย            คะแนน 
   -ทดสอบระหว่างภาคเรียน (30 คะแนน) 
   -ทดสอบประมวลผลปลายภาคเรียน (30 คะแนน)    
  ทักษะพิสัย            คะแนน 
   -งานที่มอบหมาย/ใบงาน (5 คะแนน) 
   -ชิ้นงาน (5 คะแนน) 
  จิตพิสัย (30 คะแนน)           คะแนน 
   รวม 100                    คะแนน 
  6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน  
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก  
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์  
7.เครื่องมือวัดประเมินผล 
 7.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.2 แบบฝึกหัดท้ายบท 
 7.3 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
8.ใบบันทึกหลังการสอน 
 บันทึกหลังการสอน 
   ผลการใช้แผนการสอน 
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... ........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
   ผลการเรียนของนักเรียน 
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... ........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
   ผลการสอนของครู 



 

 

............................................................................................................................. .........................................................

...................................................................................................................................................... ............................ 
แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 

1. Advertising หมายถึง
............................................................................................................................. .........................................................
................................................................... ...................................................................................................................  
2. Social Advertising หมายถึง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. Outdoor  Advertising หมายถึง  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. National Advertising  หมายถึง  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. Social Advertising  หมายถึง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา................................สาขางาน........................................ระดับชั้น....................กลุม่ ........................ 
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หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 
2 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 
0 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ  

 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 ภ.พ.90 



 

 

15.  การก าหนดราคาขายสินคา้ ส าหรับการส่งออ 
1.จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย 

๑.1 สามารถบอกสิ่งที่พนักงานขายจะต้องส ารวจตนเองได้ 
๑.2 สามารถบอกวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงานขายได้ 
๑.3 สามารถอธิบายวิธีการขายตนเองก่อนขายสินค้าได้ 
๑.4 สามารถบอกคุณสมบัติที่จ าเป็นของพนักงานขายได้ 
๑.5 สามารถบอกคุณสมบัติของพนักงานขายที่นายจ้างต้องการได้ 
๑.6 สามารถบอกคุณสมบัติของพนักงานขายที่ลูกค้าต้องการได้ 
๑.7 สามารถอธิบายเทคนิคการชนะใจลูกค้าได้ 

2.สมรรถนะประจ าหน่วย  
2.1 บอกสิ่งที่พนักงานขายจะต้องส ารวจตนเองได้ 
2.2 บอกวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงานขายได้ 
2.3 อธิบายวิธีการขายตนเองก่อนขายสินค้าได้ 
2.4 บอกคุณสมบัติที่จ าเป็นของพนักงานขายได้ 
2.5 บอกคุณสมบัติของพนักงานขายที่นายจ้างต้องการได้ 
2.6 บอกคุณสมบัติของพนักงานขายที่ลูกค้าต้องการได้ 
2.7 อธิบายเทคนิคการชนะใจลูกค้าได้ 

3.เนื้อหา 
3.1 การส ารวจตนเองของพนักงานขาย 

 3.2 การพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงานขาย 
 3.3 การขายตนเองก่อนขายสินค้า 
 3.4 คุณสมบัติที่จ าเป็นของพนักงานขาย 
 3.5 คุณสมบัติของพนักงานขายที่นายจ้างต้องการ 
 3.6 คุณสมบัติของพนักงานขายที่ลูกค้าต้องการ 
 3.7 เทคนิคการชนะใจลูกค้า 
4.ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.บอกสิ่งที่พนักงานขายจะต้องส ารวจตนเองได้ 1. ผู้เรียนสามารถบอกสิ่งที่พนักงานขายจะต้อง 

ส ารวจตนเองได้ 
2.บอกวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงานขายได้ 2. ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพของ

พนักงานขายได้ 
3. อธิบายวิธีการขายตนเองก่อนขายสินค้าได้ 3. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการขายตนเองก่อนขายสินค้า

ได้ 
 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ หน่วยที่ 5 
ชื่อวิชา การขายเบื้องต้น 
   

สอนครั้งที่ 5 

ชื่อหน่วย ความรู้เกี่ยวกับตนเอง   ชั่วโมงรวม 3 ชั่วโมง 



 

 

5.กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  5 ความรู้เกี่ยวกับตนเอง  จ านวน 6 ชัว่โมง ครั้งที่ 5-6 
 

 

 

 

 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

5/(3) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
ครูกล่าวถึงความรู้เกี่ยวกับตนเอง 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
ครูอธิบายเรื่องความรู้เกี่ยวกับตนเอง 
ดังต่อไปนี้ 
1. การส ารวจตนเองของพนักงานขาย 
2. การพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงาน
ขาย 
3. การขายตนเองก่อนขายสินค้า 
4. คุณสมบัติที่จ าเป็นของพนักงานขาย 
ขั้นประยุกต์ใช้ (APPLICATION ) 
1. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจและ
มอบหมายงานให้นักเรียนท าตามหัวข้อ
เป็นรายบุคคล   
2. ให้นักเรียนค้นคว้าในระบบLMS  
3.  มอบหมายให้ท าแบบ 
ฝึกหัด ใบงานและแบบทดสอบใน
ระบบ LMS 
ขั้นสรุปและประเมินผล ( PROGRESS ) 
1. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเป็น
รายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
3.  ตรวจแบบทดสอบ ในระบบ LMS 
4.  ตรวจใบงาน ในระบบ LMS 
5.  ตรวจแบบประเมินด้านการท างาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรมค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 
 

1. เอกสารประกอบ
วิชาการขายเบื้องต้น 
2. โน้ตบุ๊ค หรือ
สมาร์ทโฟน 
3. สื่อ  
Power Point 
4. ระบบ LMS 
5. ใบความรู้/ใบงาน 
-google meet 
-google classroom 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
-  แบบทดสอบหลัง
เรียน 
-  ใบงานที่ 5 
-  แบบประเมินด้าน
การท างาน 
 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
-  แบบทดสอบหลัง
เรียน 
-  ใบงานที่  5 
-  แบบประเมินด้าน
การท างาน 



 

 

6.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
6.1 การแบ่งคะแนน 

พุทธิพิสัย            คะแนน 
   -ทดสอบระหว่างภาคเรียน (30 คะแนน) 
   -ทดสอบประมวลผลปลายภาคเรียน (30 คะแนน)    
  ทักษะพิสัย            คะแนน 
   -งานที่มอบหมาย/ใบงาน (5 คะแนน) 
   -ชิ้นงาน (5 คะแนน) 
  จิตพิสัย (30 คะแนน)           คะแนน 
   รวม 100                    คะแนน 
  6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน  
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก  
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์  
7.เครื่องมือวัดประเมินผล 
 7.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.2 แบบฝึกหัดท้ายบท 
 7.3 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
8.ใบบันทึกหลังการสอน 
 บันทึกหลังการสอน 
   ผลการใช้แผนการสอน 
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... ........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
   ผลการเรียนของนักเรียน 
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... ........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
   ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. .........................................................
...................................................................................................................................................... ............................ 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
.ให้ยกตัวอย่างสินค้าที่นกเรียนรู้จัก และให้แสดงความรู้เกี่ยวกับสินค้า ด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1.1 รู้ลึก 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.2 รู้รอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.3 รู้กว้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.4 รู้ไกล 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 

 
 
 
 

  สกุลเงิน ปอนด ์สเตอลิงค ์
  ข.  สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ 

  ค.  สกุลเงิน มาร์คเยอรมนั  

  ง.  สกุลเงิน บาทไทย 
16.  การเสนอราคา  ท่ีนิยมใชมี้ก่ีวธีิ 

  ก.   2 วธีิ   

  ข.   3 วธีิ 

  ค.   4 วธีิ 

  ง.    5 วธีิ 
 

 

 

 

 

 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา................................สาขางาน........................................ระดับชั้น....................กลุม่ ........................ 
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ชื่อ-สกุล รายการประเมิน 
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หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 
2 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 
0 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ  

 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 ภ.พ.90 

15.  การก าหนดราคาขายสินคา้ ส าหรับการส่งออก 

ควร 

 



 

 

 

 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย 

๑.1 สามารถบอกความส าคัญของการมีความรู้เกี่ยวกับกิจการได้ 
๑.2 สามารถบอกความรู้เกี่ยวกับกิจการที่พนักงานขายควรทราบได้ 
๑.3 สามารถบอกแหล่งความรู้เกี่ยวกับกิจการได้ 

2.สมรรถนะประจ าหน่วย  
2.1 บอกความส าคัญของการมีความรู้เกี่ยวกับกิจการได้ 
2.2 บอกความรู้เกี่ยวกับกิจการที่พนักงานขายควรทราบได้ 
2.3 บอกแหล่งความรู้เกี่ยวกับกิจการได้ 

3.เนื้อหา 
3.1 ความส าคัญของการมีความรู้เกี่ยวกับกิจการ 

 3.2 ความรู้เกี่ยวกับกิจการที่พนักงานขายควรทราบ 
 3.3 แหล่งความรู้เกี่ยวกับกิจการ 
4.ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.บอกความส าคัญของการมีความรู้เกี่ยวกับกิจการ
ได้ 

1. ผู้เรียนสามารถบอกความส าคัญของการมีความรู้
เกี่ยวกับกิจการได้ 

2.บอกความรู้เกี่ยวกับกิจการที่พนักงานขายควร
ทราบได้ 

2. ผู้เรียนสามารถบอกความรู้เกี่ยวกับกิจการที่พนักงาน
ขายควรทราบได้ 

3.บอกแหล่งความรู้เกี่ยวกับกิจการได้ 3. ผู้เรียนสามารถบอกแหล่งความรู้เกี่ยวกับกิจการได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ หน่วยที่ 6 
ชื่อวิชา การขายเบื้องต้น 
   

สอนครั้งที่ 6 

ชื่อหน่วย ความรู้เกี่ยวกับกิจการ   ชั่วโมงรวม 3 ชั่วโมง 



 

 

5.กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  6 ความรู้เกี่ยวกับกิจการ  จ านวน 6 ชัว่โมง ครั้งที่ 7-8 
 

 

 

 

 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

6/(3) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
ครูกล่าวถึงความรู้เกี่ยวกับกิจการ 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
ครูอธิบายเรื่องความรู้เกี่ยวกับกิจการ 
ดังต่อไปนี้ 
1.  ความส าคัญของการมีความรู้
เกี่ยวกับกิจการ 
2. ความรู้เกี่ยวกับกิจการที่พนักงาน
ขายควรทราบ 
3. แหล่งความรู้เกี่ยวกับกิจการ 
ขั้นประยุกต์ใช้ (APPLICATION ) 
1. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจและ
มอบหมายงานให้นักเรียนท าตามหัวข้อ
เป็นรายบุคคล   
2. ให้นักเรียนค้นคว้าในระบบLMS  
3.  มอบหมายให้ท าแบบ 
ฝึกหัด ใบงานและแบบทดสอบใน
ระบบ LMS 
ขั้นสรุปและประเมินผล ( PROGRESS ) 
1. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเป็น
รายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
3.  ตรวจแบบทดสอบ ในระบบ LMS 
4.  ตรวจใบงาน ในระบบ LMS 
5.  ตรวจแบบประเมินด้านการท างาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรมค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 
 

1. เอกสารประกอบ
วิชาการขายเบื้องต้น 
2. โน้ตบุ๊ค หรือ
สมาร์ทโฟน 
3. สื่อ  
Power Point 
4. ระบบ LMS 
5. ใบความรู้/ใบงาน 
-google meet 
-google classroom 
 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
-  แบบทดสอบหลัง
เรียน 
-  ใบงานที่ 6 
-  แบบประเมินด้าน
การท างาน 
 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
-  แบบทดสอบหลัง
เรียน 
-  ใบงานที่  6 
-  แบบประเมินด้าน
การท างาน 



 

 

6.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
6.1 การแบ่งคะแนน 

พุทธิพิสัย            คะแนน 
   -ทดสอบระหว่างภาคเรียน (30 คะแนน) 
   -ทดสอบประมวลผลปลายภาคเรียน (30 คะแนน)    
  ทักษะพิสัย            คะแนน 
   -งานที่มอบหมาย/ใบงาน (5 คะแนน) 
   -ชิ้นงาน (5 คะแนน) 
  จิตพิสัย (30 คะแนน)           คะแนน 
   รวม 100                    คะแนน 
  6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน  
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก  
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์  
7.เครื่องมือวัดประเมินผล 
 7.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.2 แบบฝึกหัดท้ายบท 
 7.3 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
8.ใบบันทึกหลังการสอน 
 บันทึกหลังการสอน 
   ผลการใช้แผนการสอน 
............................................................................................................................. .........................................................
..................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
   ผลการเรียนของนักเรียน 
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... ........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
   ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... ........................................................................................................  



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
      ง1. ให้บอกถึงความรู้เกี่ยวกับกิจการที่พนักงานขายควรทราบ 
............................................................. .........................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
1.  ลักษณะ ขนาด สีสัน เป็นความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้อใด 
 ก.  คุณภาพของผลิตภัณฑ์    ค.  กระบวนการผลิต 
 ข.  รูปร่างของผลิตภัณฑ์    ง.  ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ 
2.  “Specialty Product”  หมายถึงข้อใด 
 ก.  ผลิตภัณฑ์เลือกซื้อ  ข. ผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อ     ค.  ผลิตภัณฑ์ไม่แสวงซื้อ ง.  ผลิตภัณฑ์
เจาะจงซื้อ 
3.  ข้อใดเป็นขั้นแรกของกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
 ก.  ค้นหาข้อมูล  ข.  ประเมินทางเลือก    ค.  ตระหนักถึงปัญหา     ง.  ตัดสินใจซื้อ 
4.  ข้อใดเป็นปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อ 
 ก.  ทัศนคติ  ข.  วัฒนธรรม  ค.  ครอบครัว  ง.  ชนชั้นทางสังคม 
5.  พนักงานขายจะต้องเตรียมข้อมูลและหลักฐานให้ครบถ้วน เมื่อเข้าพบลูกค้าประเภทใด 
 ก.  สงบเฉย  ข.  ชอบซักถาม  ค.  พูดมาก  ง.  สุขุมรอบคอบ 

. การบริหารสินคา้คงคลงัควรก าหนดราคาขายเป็นเงินสกุลใด    

  ก.  สกุลเงิน ปอนด ์สเตอลิงค ์

  ข.  สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ 

  ค.  สกุลเงิน มาร์คเยอรมนั  

  ง.  สกุลเงิน บาทไทย 
16.  การเสนอราคา  ท่ีนิยมใชมี้ก่ีวธีิ 

  ก.   2 วธีิ   

  ข.   3 วธีิ 

  ค.   4 วธีิ 

  ง.    5 วธีิ 
 

17.   ขอ้ใดคือ องคก์ารคา้โลก 

         ก.  WTA 

         ข.  WTO 

         ค.  WOT 
 

         ง.  WH 

 



 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา................................สาขางาน........................................ระดับชั้น....................กลุม่ ........................ 
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หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 
2 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 
0 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ  

 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 ภ.พ.90 

15.  การก าหนดราคาขายสินคา้ ส าหรับการส่งออก 

ควร 



 

 

 

 

 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย 

๑.1 สามารถบอกความหมายของผลิตภัณฑ์ได้ 
๑.2 สามารถบอกความส าคัญของการมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ 
๑.3 สามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่พนักงานขายควรทราบได้ 
๑.4 สามารถบอกประเภทของผลิตภัณฑ์ได้ 
๑.5 สามารถบอกองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ได้ 
๑.6 สามารถบอกแห่งความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ 

2.สมรรถนะประจ าหน่วย  
2.1 บอกความหมายของผลิตภัณฑ์ได้ 
2.2 บอกความส าคัญของการมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ 
2.3 อธิบายความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่พนักงานขายควรทราบได้ 
2.4 บอกประเภทของผลิตภัณฑ์ได้ 
2.5 บอกองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ได้ 
2.6 บอกแหล่งความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ 

3.เนื้อหา 
3.1 ความหมายของผลิตภัณฑ์ 

 3.2 ความส าคัญของการมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
 3.3 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่พนักงานขายควรทราบ 
 3.4ประเภทของผลิตภัณฑ์ 
 3.5 องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ 
 3.6 แหล่งความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
4.ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.บอกความหมายของผลิตภัณฑ์ได้ 1. ผู้เรียนสามารถบอกความหมายของผลิตภัณฑ์ได้ 
2. บอกความส าคัญของการมีความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ได้ 

2. ผู้เรียนสามารถบอกความส าคัญของการมีความรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ 

3. อธิบายความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่พนักงานขาย
ควรทราบได้ 

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่
พนักงานขายควรทราบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ หน่วยที่ 7 
ชื่อวิชา การขายเบื้องต้น 
   

สอนครั้งที่ 7-8 

ชื่อหน่วย ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์       ชั่วโมงรวม 6 ชั่วโมง 



 

 

 

 

5.กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

7-
8/(6) 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
ครูกล่าวถึงความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
ครูอธิบายเรื่องความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์   ดังต่อไปนี้ 
1. ความหมายของผลิตภัณฑ์ 
2. ความส าคัญของการมีความรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
3. ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่
พนักงานขายควรทราบ 
4. ประเภทของผลิตภัณฑ์ 
5. องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ 
6. แหล่งความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
ขั้นประยุกต์ใช้ (APPLICATION ) 
1. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจและ
มอบหมายงานให้นักเรียนท าตามหัวข้อ
เป็นรายบุคคล   
2. ให้นักเรียนค้นคว้าในระบบLMS  
3.  มอบหมายให้ท าแบบ 
ฝึกหัด ใบงานและแบบทดสอบใน
ระบบ LMS 
ขั้นสรุปและประเมินผล ( PROGRESS ) 
1. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเป็น
รายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
3.  ตรวจแบบทดสอบ ในระบบ LMS 
4.  ตรวจใบงาน ในระบบ LMS 
5.  ตรวจแบบประเมินด้านการท างาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรมค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 
 

1. เอกสารประกอบ
วิชาการขายเบื้องต้น 
2. โน้ตบุ๊ค หรือ
สมาร์ทโฟน 
3. สื่อ  
Power Point 
4. ระบบ LMS 
5. ใบความรู้/ใบงาน 
-google meet 
-google classroom 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
-  แบบทดสอบหลัง
เรียน 
-  ใบงานที่ 7 
-  แบบประเมินด้าน
การท างาน 
 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
-  แบบทดสอบหลัง
เรียน 
-  ใบงานที่  7 
-  แบบประเมินด้าน
การท างาน 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  7 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ จ านวน 3 ชั่วโมง ครั้งที่ 9 
 

6.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
6.1 การแบ่งคะแนน 

พุทธิพิสัย            คะแนน 
   -ทดสอบระหว่างภาคเรียน (30 คะแนน) 
   -ทดสอบประมวลผลปลายภาคเรียน (30 คะแนน)    
  ทักษะพิสัย            คะแนน 
   -งานที่มอบหมาย/ใบงาน (5 คะแนน) 
   -ชิ้นงาน (5 คะแนน) 
  จิตพิสัย (30 คะแนน)           คะแนน 
   รวม 100                    คะแนน 
  6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน  
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก  
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์  
7.เครื่องมือวัดประเมินผล 
 7.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.2 แบบฝึกหัดท้ายบท 
 7.3 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
8.ใบบันทึกหลังการสอน 
 บันทึกหลังการสอน 
   ผลการใช้แผนการสอน 
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... ........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
   ผลการเรียนของนักเรียน 
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................................... ................................... 
............................................................................................... .....................................................................................  
   ผลการสอนของครู 



 

 

............................................................................................................................. .........................................................

............................................................................................................................. ..................................................... 
แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 

1. จงยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์บริโภคมา 5  ชนิด  พร้อมภาพประกอบ 
............................................................................................................................. ....................................................... 

2. จงยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมา 5  ชนิด  พร้อมภาพประกอบ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
1.  น้อยหน่าซื้อบ้านหลังใหญ่ เพราะสาเหตุใด 
 ก.  สังคมยอมรับ  ข.  ผลประโยชน ์ ค.  สะดวก  ง.  ความแปลกใหม่ 
2.  การตัดสินใจซื้อรองเท้าหนังแท้ ท่ีมีราคาแพง เพราะใช้ได้นาน ทนทาน และใส่สบาย เป็นการค านึงถึงข้อใด 
 ก.  ปลอดภัย  ข. สะดวก  ค.  สังคมยอมรับ  ง.  ผลประโยชน์หรือก าไร 
3.  ข้อใดเป็นการซื้อที่ค านึงถึงประโยชน์ 
 ก.  กุ้งซื้อกางเกงยีนราคาแพง   ค.  กั้งซื้อชุดกันฝนเพราะช่วงหน้าฝน 

ข.  ไก่ซื้อเสื้อยืดลายคิตตี้    ง.  ก้อยซื้อเครื่องซักผ้าเพราะต้องการประหยัดเวลา 
4.  ความต้องการปัจจัยสี่ สัมพันธ์กับข้อใด 
 ก.  ความต้องการการยกย่อง   ค.  ความต้องการด้านสังคม 

ข.  ความต้องการทางกายภาพ   ง.  ความต้องการความปลอดภัย 
5.  การแข่งขันทางการขาย ตรงกับข้อใด 
 ก.  สงครามสินค้า ข.  สงครามพนักงาน   ค.  สงครามเศรษฐกิจ     ง.  สงครามกลางเมือง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา................................สาขางาน........................................ระดับชั้น....................กลุม่ ........................ 
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หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 
2 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 
0 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ  

 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 ภ.พ.90 

15.  การก าหนดราคาขายสินคา้ ส าหรับกา 



 

 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย 
๑.1 สามารถอธิบายความหมายและประเภทของลูกค้าได้ 
๑.2 สามารถบอกพฤติกรรมของลูกค้าหรือผู้บริโภคได้ 
๑.3 สามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการและแรงจูงใจในการซื้อสินค้า 
๑.4 สามารถบอกปัจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อได้ 
๑.5 สามารถอธิบายกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้ 
๑.6 สามารถบอกสาเหตุของการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้ 

2.สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 อธิบายความหมายและประเภทของลูกค้าได้ 
2.2 บอกพฤติกรรมของลูกค้าหรือผู้บริโภคได้ 
2.3 อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการและแรงจูงใจในการซื้อสินค้าได้ 
2.4 บอกปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อได้ 
2.5 อธิบายกระบวนการตัดสินซื้อของลูกค้าได้ 
2.6 บอกสาเหตุของการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้ 

3.เนื้อหา 
3.1 ความหมายและประเภทของลูกค้า 

 3.2 พฤติกรรมของลูกค้าหรือผู้บริโภค 
 3.3 ความต้องการและแรงจูงใจในการซื้อสินค้า 
 3.4 ปัจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อ 
 3.5 กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า 
 3.6 สาเหตุของการตัดสินใจซื้อของลูกค้า 
4.ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการและ
แรงจูงใจในการซื้อสินค้าได้ 

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับความ
ต้องการและแรงจูงใจในการซื้อสินค้าได้ 

2. บอกปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการซื้อได้ 

2. ผู้เรียนสามารถบอกปัจจัยภายในและภายนอกท่ีมี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อได้ 

3. อธิบายกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้ 3. ผู้เรียนอธิบายกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ หน่วยที่ 8 
ชื่อวิชา การขายเบื้องต้น 
   

สอนครั้งที่ 9-10 

ชื่อหน่วย ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า    
 

ชั่วโมงรวม 6 ชั่วโมง 



 

 

5.กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่  8 ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า   จ านวน 3 ชั่วโมง ครั้งที่ 10 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

9-
10/(6) 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
ครูกล่าวถึงความรู้เกี่ยวกับลูกค้า 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
ครูอธิบายเรื่องความรู้เกี่ยวกับลูกค้า   
ดังต่อไปนี้ 
1. ความหมายและประเภทของลูกค้า 
2. พฤติกรรมของลูกค้าหรือผู้บริโภค 
3. ความต้องการและแรงจูงใจในการ
ซื้อสินค้า 
4. ปัจจัยภายในและภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อ 
5. กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า 
6. สาเหตุของการตัดสินใจซื้อของ
ลูกค้า 
ขั้นประยุกต์ใช้ (APPLICATION ) 
1. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจและ
มอบหมายงานให้นักเรียนท าตามหัวข้อ
เป็นรายบุคคล   
2. ให้นักเรียนค้นคว้าในระบบLMS  
3.  มอบหมายให้ท าแบบ 
ฝึกหัด ใบงานและแบบทดสอบใน
ระบบ LMS 
ขั้นสรุปและประเมินผล ( PROGRESS ) 
1. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเป็น
รายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
3.  ตรวจแบบทดสอบ ในระบบ LMS 
4.  ตรวจใบงาน ในระบบ LMS 
5.  ตรวจแบบประเมินด้านการท างาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรมค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 
 

1. เอกสารประกอบ
วิชาการขายเบื้องต้น 
2. โน้ตบุ๊ค หรือ
สมาร์ทโฟน 
3. สื่อ  
Power Point 
4. ระบบ LMS 
5. ใบความรู้/ใบงาน 
-google meet 
-google classroom 
 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
-  แบบทดสอบหลัง
เรียน 
-  ใบงานที่ 8 
-  แบบประเมินด้าน
การท างาน 
 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
-  แบบทดสอบหลัง
เรียน 
-  ใบงานที่  8 
-  แบบประเมินด้าน
การท างาน 



 

 

 
6.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน 

พุทธิพิสัย            คะแนน 
   -ทดสอบระหว่างภาคเรียน (30 คะแนน) 
   -ทดสอบประมวลผลปลายภาคเรียน (30 คะแนน)    
  ทักษะพิสัย            คะแนน 
   -งานที่มอบหมาย/ใบงาน (5 คะแนน) 
   -ชิ้นงาน (5 คะแนน) 
  จิตพิสัย (30 คะแนน)           คะแนน 
   รวม 100                    คะแนน 
  6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน  
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก  
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์  
7.เครื่องมือวัดประเมินผล 
 7.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.2 แบบฝึกหัดท้ายบท 
 7.3 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
8.ใบบันทึกหลังการสอน 
 บันทึกหลังการสอน 
   ผลการใช้แผนการสอน 
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... ........................................................................................................  
   ผลการเรียนของนักเรียน 
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. ..................................................... 
   ผลการสอนของครู 
.............................................................................................................................. ........................................................
........................................................................... .......................................................................................................  

 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
1. เมื่อพบกับลูกค้าประเภทสงบเฉย พนักงานขายควรปฏิบัติอย่างไร 

............................................................................................................................. ...........................................

........................................................................................ ................................................................................ 

............................................................................................................................. ...........................................

.................................................................................................................................... .................................... 
2. พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึงอะไร 

................................................................ ........................................................................................................

............................................................................................................................. ........................................... 

............................................................................................................................. ...........................................

....................................................................... .................................................................................................  
3. จงอธิบายรายละเอียดของล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ตามทฤษฏีการจูงใจมาสโลว์ 

.................................................................................... ....................................................................................

............................................................................................................................. ........................................... 
4. กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้ามีอะไรบ้าง 

............................................................................................................................. ...........................................

........................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา................................สาขางาน........................................ระดับชั้น....................กลุม่ ........................ 
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หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 
2 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 
0 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ  

 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย 

๑.1 สามารถอธิบายความหมายและความส าคัญของคู่แข่งขันได้ 
๑.2 สามารถบอกความจ าเป็นที่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขันได้ 
๑.3 สามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขันได้ 
๑.4 สามารถบอกแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งขันได้ 
๑.5 สามารถบอกวิธีการที่พนักงานขายจะชนะคู่แข่งขันได้ 
๑.6 สามารถบอกประโยชน์ของการมีความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขันได้ 

2.สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 อธิบายความหมายและความส าคัญของคู่แข่งขันได้ 
2.2 บอกความจ าเป็นที่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขันได้ 
2.3 อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขันได้ 
2.4 บอกแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งขันได้ 
2.5 บอกวิธีการที่พนักงานขายจะชนะคู่แข่งขันได้ 
2.6 บอกประโยชน์ของการมีความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขันได้ 

3.เนื้อหา 
3.1 ความหมายและความส าคัญของคู่แข่งขัน 

 3.2 ความจ าเป็นที่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขัน 
 3.3 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขัน 
 3.4 แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งขัน 
 3.5 วธิีการที่พนักงานขายจะชนะคู่แข่งขัน 
 3.6 ประโยชน์ของการมีความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขัน 
4.ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับคู่
แข่งขันได้ 

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ควรรู้
เกี่ยวกับคู่แข่งขันได้ 

2.บอกแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งขันได้ 2. ผู้เรียนสามารถบอกแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งขันได้ 
3. บอกวิธีการที่พนักงานขายจะชนะคู่แข่งขันได้ 3. ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการที่พนักงานขายจะชนะคู่

แข่งขันได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ หน่วยที่ 9 
ชื่อวิชา การขายเบื้องต้น 
   

สอนครั้งที่ 11-12 

ชื่อหน่วย   ความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งฃัน     ชั่วโมงรวม 6 ชั่วโมง 



 

 

5.กิจกรรมการเรียนการสอน 
  

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  9  ความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งฃัน   จ านวน 6 ชั่วโมง ครั้งที่ 11-12 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

11-
12/(6) 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
ครูกล่าวถึงความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขนั 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
ครูอธิบายเรื่องความรู้เกีย่วกับคู่แข่งขัน   
ดังต่อไปนี ้
1. ความหมายและความส าคญัของคู่แข่งขัน 
2. ความจ าเป็นที่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับคู่
แข่งขัน 
3. สิ่งท่ีควรรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขัน 
4. แหล่งข้อมลูเกี่ยวกับคู่แข่งขัน 
5. วิธีการที่พนักงานขายจะชนะคูแ่ข่งขัน 
6. ประโยชน์ของการมีความรู้เกี่ยวกับคู่
แข่งขัน 
ขั้นประยุกต์ใช้ (APPLICATION ) 
1. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจและ
มอบหมายงานให้นักเรียนท าตามหัวข้อเป็น
รายบุคคล   
2. ให้นักเรียนค้นคว้าในระบบLMS  
3.  มอบหมายให้ท าแบบ 
ฝึกหัด ใบงานและแบบทดสอบในระบบ 
LMS 
ขั้นสรุปและประเมินผล ( PROGRESS ) 
1. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเป็น
รายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการเรยีนรู ้
3.  ตรวจแบบทดสอบ ในระบบ LMS 
4.  ตรวจใบงาน ในระบบ LMS 
5.  ตรวจแบบประเมินด้านการท างาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรมค่านยิมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
 

1. เอกสารประกอบ
วิชาการขายเบื้องต้น 
2. โน้ตบุ๊ค หรือ
สมาร์ทโฟน 
3. สื่อ  
Power Point 
4. ระบบ LMS 
5. ใบความรู้/ใบงาน 
-google meet 
-google classroom 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
-  แบบทดสอบหลัง
เรียน 
-  ใบงานที่ 9 
-  แบบประเมินด้าน
การท างาน 
 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
-  แบบทดสอบหลัง
เรียน 
-  ใบงานที่  9 
-  แบบประเมินด้าน
การท างาน 



 

 

6.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1 การแบ่งคะแนน 

พุทธิพิสัย            คะแนน 
   -ทดสอบระหว่างภาคเรียน (30 คะแนน) 
   -ทดสอบประมวลผลปลายภาคเรียน (30 คะแนน)    
  ทักษะพิสัย            คะแนน 
   -งานที่มอบหมาย/ใบงาน (5 คะแนน) 
   -ชิ้นงาน (5 คะแนน) 
  จิตพิสัย (30 คะแนน)           คะแนน 
   รวม 100                    คะแนน 
  6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน  
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก  
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์  
7.เครื่องมือวัดประเมินผล 
 7.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.2 แบบฝึกหัดท้ายบท 
 7.3 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
8.ใบบันทึกหลังการสอน 
 บันทึกหลังการสอน 
   ผลการใช้แผนการสอน 
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... ........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
   ผลการเรียนของนักเรียน 
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... ........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
   ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... ........................................................................................................  



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
 

1. จงบอกวิธีการที่พนักงานขายจะชนะคู่แข่งขัน โดยเติมลงในแผนภูมิ 
2. จงพิจารณาภาพสินค้า แล้วหาว่าสินค้าใดเป็นคู่แข่งของสินค้าในภาพ โดยน าสินค้าคู่แข่งติดลงในช่องว่างที่

ก าหนด 
1.  การแข่งขันทางการขาย ตรงกับข้อใด 
 ก.  สงครามสินค้า ข.  สงครามพนักงาน   ค.  สงครามเศรษฐกิจ     ง.  สงครามกลางเมือง 
2.  สินค้าข้อใดเป็นคู่แข่งทางการค้า 
 ก.  ดัชมิลล์-เป๊บซี่ ข.  แพนทีน-ซันซิล ค.  กุ๊ก-ทิพรส  ง.  กาแฟ-น้ าตาลก้อน 
3.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการแข่งขัน 
 ก.  ท าให้เศรษฐกิจขยายตัว   ค.  ท าให้เกิดการขัดแย้งกัน 
 ข.  ท าให้สิ้นเปลืองทรัพยากร   ง.  ท าให้เกิดปัญหาต่อการลงทุน 
4.  ค าว่า “คู่แข่งขัน” ตรงกับภาษาอังกฤษ ตามข้อใด 
 ก.  Strategy  ข.  Competition ค.  Market Size  ง.  Competitor 
5.  ข้อใดจัดเป็นวิธีการส่งเสริมการขาย 
 ก.  การส่งชิ้นส่วนชิงโชค    ค.  การตั้งบูธขายสินค้า 
 ข.  การจัดจ าหน่ายแบบตัวแทนจ าหน่าย  ง.  การขายผ่านคนกลาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา................................สาขางาน........................................ระดับชั้น....................กลุม่ ........................ 
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ที ่

ชื่อ-สกุล รายการประเมิน 
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หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 
2 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 
0 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ  

 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

 

 

 

 



 

 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย 

๑.1 สามารถบอกความหมายของเทคนิคการขายได้ 
๑.2 สามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนของเทคนิคการขายได้ 

2.สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 บอกความหมายของเทคนิคการขายได้ 
2.2 อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้ันตอนของเทคนิคการขายได้ 

3.เนื้อหา 
3.1 ความหมายของเทคนิคการขาย 

 3.2 ขั้นตอนของเทคนิคการขาย 
4.ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.บอกความหมายของเทคนิคการขายได้ 1. ผู้เรียนสามารถบอกความหมายของเทคนิคการขายได้ 
2.อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนของเทคนิค
การขายได้ 

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนของ
เทคนิคการขายได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ หน่วยที่ 10 
ชื่อวิชา การขายเบื้องต้น 
   

สอนครั้งที่ 13-14 

ชื่อหน่วย  ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขาย   ชั่วโมงรวม 6 ชั่วโมง 



 

 

5.กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  10 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขาย  จ านวน 6 ชั่วโมง ครั้งที่ 13-14 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

13-
14/(6) 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
ครูกล่าวถึงความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการ
ขาย 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
ครูอธิบายเรื่องความรู้เกี่ยวกับเทคนิค
การขาย   ดังต่อไปนี้ 
1. ความหมายของเทคนิคการขาย 
2. ขั้นตอนของเทคนิคการขาย 
ขั้นประยุกต์ใช้ (APPLICATION ) 
1. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจและ
มอบหมายงานให้นักเรียนท าตามหัวข้อ
เป็นรายบุคคล   
2. ให้นักเรียนค้นคว้าในระบบLMS  
3.  มอบหมายให้ท าแบบ 
ฝึกหัด ใบงานและแบบทดสอบใน
ระบบ LMS 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( PROGRESS ) 
1. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเป็น
รายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
3.  ตรวจแบบทดสอบ ในระบบ LMS 
4.  ตรวจใบงาน ในระบบ LMS 
5.  ตรวจแบบประเมินด้านการท างาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรมค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 
 

1. เอกสารประกอบ
วิชาการขายเบื้องต้น 
2. โน้ตบุ๊ค หรือ
สมาร์ทโฟน 
3. สื่อ  
Power Point 
4. ระบบ LMS 
5. ใบความรู้/ใบงาน 
-google meet 
-google classroom 
 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
-  แบบทดสอบหลัง
เรียน 
-  ใบงานที่ 10 
-  แบบประเมินด้าน
การท างาน 
 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
-  แบบทดสอบหลัง
เรียน 
-  ใบงานที่  10 
-  แบบประเมินด้าน
การท างาน 



 

 

6.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
6.1 การแบ่งคะแนน 

พุทธิพิสัย            คะแนน 
   -ทดสอบระหว่างภาคเรียน (30 คะแนน) 
   -ทดสอบประมวลผลปลายภาคเรียน (30 คะแนน)    
  ทักษะพิสัย            คะแนน 
   -งานที่มอบหมาย/ใบงาน (5 คะแนน) 
   -ชิ้นงาน (5 คะแนน) 
  จิตพิสัย (30 คะแนน)           คะแนน 
   รวม 100                    คะแนน 
  6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน  
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก  
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์  
7.เครื่องมือวัดประเมินผล 
 7.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.2 แบบฝึกหัดท้ายบท 
 7.3 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
8.ใบบันทึกหลังการสอน 
 บันทึกหลังการสอน 
   ผลการใช้แผนการสอน 
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... ........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
   ผลการเรียนของนักเรียน 
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... ........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
   ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... ........................................................................................................  



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
11สมมุติว่าผู้เรียนเป็นพนักงานขายเครื่องส าอาง จงอธิบายขั้นตอนการขายตั้งแต่ข้ันตอนแรก ถึงขั้นตอนสุดท้าย 
 
1.  ข้อใดจัดเป็นวิธีการส่งเสริมการขาย 
 ก.  การส่งชิ้นส่วนชิงโชค    ค.  การตั้งบูธขายสินค้า 
 ข.  การจัดจ าหน่ายแบบตัวแทนจ าหน่าย  ง.  การขายผ่านคนกลาง 
2.  การก าหนดว่าในแต่ละวัน พนักงานขายจะเข้าพบใคร ที่ไหน เกี่ยวข้องกับข้อใด 
 ก.  การเลียนแบบกลยุทธ์ผู้ส าเร็จ   ค.  การเลือกพบลูกค้าคนส าคัญ 
 ข.  การก าหนดแผนการขาย   ง.  การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์
3.  ข้อใดเป็นสินค้าแข่งขันทางตรง 
 ก.  แป้งจอนสันกับแป้งตรางู   ค.  โค้กกับกระทิงแดง 
 ข.  แป๊บซี่กับแฟนต้า    ง.  เนสกาแฟกับมอคโคนา 
4.  การหาผู้มุ่งหวังแบบแนะน าในกลุ่มเพื่อน ญาติสนิทและแนะน าต่อกันไปเรื่อยๆ เป็นการหาผู้มุ่งหวังแบบใด 
 ก.  แบบตระเวนหา ข.  แบบโซ่ไม่มีปลาย   ค.  แบบสังเกต        ง.  แบบศูนย์อิทธิพล 
5.  ข้อใดเป็นเทคนิคการขายขั้นแรกที่พนักงานขายต้องท า 
 ก.  การแสวงหารายชื่อลูกค้าอนาคต  ค.  การเข้าพบ 
 ข.  การเสนอขาย     ง.  การปฏิบัติข้อโต้แย้ง 
 
. การส่งออกสินคา้ ควรจดทะเบียนพาณิชยแ์บบใด 

 ก.   จดทะเบียนพาณิชยบุ์คคลธรรมดา 
 ข.   จดทะเบียนพาณิชยนิ์ติบุคคล 

 ค.   จดทะเบียนพาณิชยก์ารคา้ 
 ง.   ถูกทุกขอ้ท่ีกล่าวมา 

12. การจดทะเบียนพาณิชยนิ์ติบุคคลจ าแนกไดก่ี้แบบ 

 ก.   2 แบบ   

 ข.   3 แบบ 

 ค.   4 แบบ 

 ง.    5 แบบ 

      13. การจดทะเบียนพาณิชยส์ามารถขอจดไดท่ี้ใด 

 ก.   กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
 ข.   กรมการคา้ภายใน 

 ค.   กรมส่งเสริมการส่งออก 

 ง.   สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  
14.  ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ใชน้ามยอ่ ตรงกบัขอ้ใด 



 

 

  ก. 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สาขาวิชา................................สาขางาน........................................ระดับชั้น....................กลุม่ ........................ 
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หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 
2 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 
0 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ  

 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 ภ.พ.90 

15.  การก าหนดราคาขายสินคา้ ส าหรับการส่งออก 



 

 

คว 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย 

๑.1 สามารถบอกความส าคัญของอาชีพการขายได้ 
๑.2 สามารถบอกองค์ประกอบที่สร้างความส าเร็จให้กับอาชีพการขายได้ 
๑.3 สามารถอธิบายคุณสมบัติของพนักงานขายในฐานะของผู้บริหารงานขายได้ 
๑.4 สามารถอธิบายคุณสมบัติของพนักงานขายที่ประสบความส าเร็จในอาชีพการขายได้ 
๑.5 สามารถอธิบายรายได้และผลประโยชน์เกื้อกูลของผู้ประกอบอาชีพการขายได้ 
๑.6 สามารถอธิบายต าแหน่งของผู้ประกอบอาชีพการขายได้ 
๑.7 สามารถอธิบายโอกาสก้าวหน้าของผู้ประกอบอาชีพการขายได้ 
๑.8 สามารถอธิบายเทคนิคการสร้างความส าเร็จในอาชีพการขายได้ 

2.สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 บอกความส าคัญของอาชีพการขายได้ 
2.2 บอกองค์ประกอบที่สร้างความส าเร็จให้กับอาชีพของการขายได้ 
2.3 อธิบายคุณสมบัติของพนักงานขายในฐานะผู้บริหารงานขายได้ 
2.4 อธิบายคุณสมบัติของพนักงานขายที่ประสบความส าเร็จในอาชีพการขายได้ 
2.5 อธิบายรายได้และผลประโยชน์เกื้อกูลของผู้ประกอบอาชีพการขายได้ 
2.6 อธิบายต าแหน่งของผู้ประกอบอาชีพการขายได้ 
2.7 อธิบายโอกาสก้าวหน้าของผู้ประกอบอาชีพการขายได้ 
2.8 อธิบายเทคนิคการสร้างความส าเร็จในอาชีพการขายได้ 

3.เนื้อหา 
3.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 3.2 เครื่องหมายมาตรฐานส าหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 3.3 มาตรฐานบังคับกับผลิตภัณฑ์ 
 3.4 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 3.5 การยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
 3.6 สรุปมาตรฐานรับรองที่ควรมีตามประเภทสินค้า 
4.ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.อธิบายต าแหน่งของผู้ประกอบอาชีพการขายได้ 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายต าแหน่งของผู้ประกอบอาชีพการ

ขายได้ 
2.อธิบายโอกาสก้าวหน้าของผู้ประกอบอาชีพการ
ขายได้ 

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายโอกาสก้าวหน้าของผู้ประกอบ
อาชีพการขายได้ 

3. อธิบายเทคนิคการสร้างความส าเร็จในอาชีพ
การขายได้ 

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายเทคนิคการสร้างความส าเร็จใน
อาชีพการขายได้ 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ หน่วยที่ 11 
ชื่อวิชา การขายเบื้องต้น 
   

สอนครั้งที่ 15-16 

ชื่อหน่วย โอกาสและความก้าวหน้าของพนักงานขาย   ชั่วโมงรวม 6 ชั่วโมง 



 

 

 
 
5.กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  11 โอกาสและความก้าวหน้าของพนักงานขาย  จ านวน 6 ชั่วโมง ครั้งที่ 15-16 
 

 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

15-
16/(6) 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
ครูกล่าวถึงโอกาสและความก้าวหน้าของ
พนักงานขาย 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
ครูอธิบายเรื่องโอกาสและความก้าวหน้าของ
พนักงานขาย ดังต่อไปนี ้
1.มาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม 
2. เครื่องหมายมาตรฐานส าหรับ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
3. มาตรฐานบังคับกับผลิตภัณฑ ์
4. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
5. การยกระดับมาตรฐานคณุภาพ 
6. สรปุมาตรฐานรับรองที่ควรมีตามประเภท
สินค้า 
ขั้นประยุกต์ใช้ (APPLICATION ) 
1. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจและ
มอบหมายงานให้นักเรียนท าตามหัวข้อเป็น
รายบุคคล   
2. ให้นักเรียนค้นคว้าในระบบLMS  
3.  มอบหมายให้ท าแบบ 
ฝึกหัด ใบงานและแบบทดสอบในระบบ 
LMS 
 
ขั้นสรุปและประเมินผล ( PROGRESS ) 
1. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเป็น
รายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการเรยีนรู ้
3.  ตรวจแบบทดสอบ ในระบบ LMS 
4.  ตรวจใบงาน ในระบบ LMS 
5.  ตรวจแบบประเมินด้านการท างาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรมค่านยิมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
 

1. เอกสารประกอบ
วิชาการขายเบื้องต้น 
2. โน้ตบุ๊ค หรือ
สมาร์ทโฟน 
3. สื่อ  
Power Point 
4. ระบบ LMS 
5. ใบความรู้/ใบงาน 
-google meet 
-google classroom 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
-  แบบทดสอบหลัง
เรียน 
-  ใบงานที่ 11 
-  แบบประเมินด้าน
การท างาน 
 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
-  แบบทดสอบหลัง
เรียน 
-  ใบงานที่  11 
-  แบบประเมินด้าน
การท างาน 



 

 

 

 

6.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
6.1 การแบ่งคะแนน 

พุทธิพิสัย            คะแนน 
   -ทดสอบระหว่างภาคเรียน (30 คะแนน) 
   -ทดสอบประมวลผลปลายภาคเรียน (30 คะแนน)    
  ทักษะพิสัย            คะแนน 
   -งานที่มอบหมาย/ใบงาน (5 คะแนน) 
   -ชิ้นงาน (5 คะแนน) 
  จิตพิสัย (30 คะแนน)           คะแนน 
   รวม 100                    คะแนน 
  6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน  
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก  
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์  
7.เครื่องมือวัดประเมินผล 
 7.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.2 แบบฝึกหัดท้ายบท 
 7.3 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
8.ใบบันทึกหลังการสอน 
 บันทึกหลังการสอน 
   ผลการใช้แผนการสอน 
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... ........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
   ผลการเรียนของนักเรียน 
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................................... ................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
   ผลการสอนของครู 



 

 

........................................................ ............................................................................................................................. .

............................................................................................................................. ..................................................... 
แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 

 

1. ข้อใดเป็นเทคนิคการขายขั้นแรกที่พนักงานขายต้องท า 
 ก.  การแสวงหารายชื่อลูกค้าอนาคต  ค.  การเข้าพบ 
 ข.  การเสนอขาย     ง.  การปฏิบัติข้อโต้แย้ง 
2.  ข้อใดคือตัวแทนคนกลาง 
     ก.  นชุเป็นพนักงานขายเครื่องส าอางห้างเซ็นทรัล        ค.  นุ่มเป็นพนักงานอยู่เซเว่นอีเลฟเว่น 
     ข.  หน่อยเป็นนายหน้าขายบ้านของโหน่งให้กับเหน่ง    ง.  นิดเป็นพนักงานสาธิตการนวดหน้าของเครื่องส าอาง
แอมเวย์ 
3.  ค าสุภาษิตที่ว่า “ฝันให้ไกล แล้วไปให้ถึง” ตรงกับข้อใด 
 ก.  วัตถุประสงค์  ข.  เป้าหมาย  ค.  วิสัยทัศน์  ง.  นโยบาย 
4.  พนักงานขายจัดอยู่ในสายงานใด 
 ก.  ฝ่ายผลิต  ข.  ฝ่ายบริหาร  ค.  ฝ่ายทรัพยากร ง.  ฝ่ายการตลาด 
5.  ข้อใดเป็นหน้าที่หลักของพนักงานขาย 
 ก.  ตรวจสอบสินค้า ข.  ออกแบบสินค้า ค.  จัดส่งสินค้า  ง.  แนะน าสินค้า 
6.  การเสนอขายสินค้าข้อใด ที่สามารถท าให้ลูกค้าเกิดความเชื่อม่ันได้ 
 ก.  การกล่าวถึงจุดเด่นของสินค้า   ค.  การให้ลูกค้าชมสินค้า 
 ข.  การรับประกันคุณภาพของสินค้า  ง.  การสาธิตสินค้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา................................สาขางาน........................................ระดับชั้น....................กลุม่ ........................ 
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หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 
2 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 
0 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ  

 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 ภ.พ.90 

15.  การก าหนดราคาขายสินคา้ ส าหรับการส่งออก 



 

 

ค 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย 

๑.1 สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับธุรกิจได้ 
๑.2 สามารถอธิบายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
๑.3 สามารถบอกเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับงานขายได้ 
๑.4 สามารถอธิบายกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าออนไลน์ได้ 
๑.5 สามารถบอกอุปสรรคที่มีผลกระทบต่องานขายในตลาดออนไลน์ได้ 
๑.6 สามารถอธิบายบทบาทของเทคโนโลยีในธุรกิจของงานขายได้ 
๑.7 สามารถบอกรูปแบบธุรกิจในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
๑.8 สามารถอธิบายระบบสารสนเทศด้านงานขายได้ 

2.สมรรถนะประจ าหน่วย  
2.1 อธิบายความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับธุรกิจได้ 
2.2 อธิบายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
2.3 บอกเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับงานขายได้ 
2.4 อธิบายกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าออนไลน์ได้ 
2.5 บอกอุปสรรคท่ีมีผลกระทบต่องานขายในตลาดออนไลน์ได้ 
2.6 อธิบายบทบาทของเทคโนโลยีในธุรกิจของงานขายได้ 
2.7 บอกรูปแบบธุรกิจในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
2.8 อธิบายระบบสารสนเทศด้านงานขายได้ 

3.เนื้อหา 
3.1 เทคโนโลยีกับธุรกิจ 

 3.2 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 3.3 เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับงานขาย 
 3.4 กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าออนไลน์ 
 3.5 อุปสรรคที่มีผลกระทบต่องานขายในตลาดออนไลน์ 
 3.6 บทบาทของเทคโนโลยีในธุรกิจของงานขาย 
 3.7 รูปแบบธุรกิจในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
 3.8 ระบบสารสนเทศด้านงานขาย 
4.ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.บอกเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับงาน
ขายได้ 

1. ผู้เรียนสามามารถบอกเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับงานขายได้ 

2.อธิบายกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า
ออนไลน์ได้ 

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์
ลูกค้าออนไลน์ได้ 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ หน่วยที่ 12 
ชื่อวิชา การขายเบื้องต้น 
   

สอนครั้งที่ 17-18 

ชื่อหน่วย เทคโนโลยีกับการขาย ชั่วโมงรวม 6 ชั่วโมง 



 

 

3. บอกอุปสรรคที่มีผลกระทบต่องานขายในตลาด
ออนไลน์ได้ 

3. ผู้เรียนสามารถบอกอุปสรรคที่มีผลกระทบต่องานขายใน
ตลาดออนไลน์ได้ 

5.กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  12 ความรู้เกี่ยวกับตนเอง  จ านวน 6 ชั่วโมง ครั้งที ่17-18  

ครั้งท่ี / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธกีาร
วัดผล 

17-
18/(6) 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATION) 
ครูกล่าวถึงเทคโนโลยีกับการขาย 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
ครูอธิบายเรื่องเทคโนโลยีกับการขาย 
ดังต่อไปนี ้
1. เทคโนโลยีกับธรุกิจ 
2. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
3. เครื่องมือทางเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานขาย 
4.กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ลกูค้า
ออนไลน ์
5.อุปสรรคที่มผีลกระทบต่องานขายในตลาด
ออนไลน ์
6.บทบาทของเทคโนโลยีในธุรกิจของงาน
ขาย 
7.รูปแบบธุรกิจในตลาดอิเล็กทรอนิกส ์
8. ระบบสารสนเทศด้านงานขาย 
ขั้นประยุกต์ใช้ (APPLICATION ) 
1. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจและ
มอบหมายงานให้นักเรียนท าตามหัวข้อเป็น
รายบุคคล   
2. ให้นักเรียนค้นคว้าในระบบLMS  
3.  มอบหมายให้ท าแบบ 
ฝึกหัด ใบงานและแบบทดสอบในระบบ 
LMS 
ขั้นสรุปและประเมินผล ( PROGRESS ) 
1. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเป็น
รายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการเรยีนรู ้
3.  ตรวจแบบทดสอบ ในระบบ LMS 
4.  ตรวจใบงาน ในระบบ LMS 
5.  ตรวจแบบประเมินด้านการท างาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรมค่านยิมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
 

1. เอกสารประกอบ
วิชาการขายเบื้องต้น 
2. โน้ตบุ๊ค หรือสมาร์ท
โฟน 
3. สื่อ  
Power Point 
4. ระบบ LMS 
5. ใบความรู้/ใบงาน 
-google meet 
-google classroom 
 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู ้
-  แบบทดสอบหลัง
เรียน 
-  ใบงานท่ี 12 
-  แบบประเมินดา้นการ
ท างาน 
 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู ้
-  แบบทดสอบหลัง
เรียน 
-  ใบงานท่ี  12 
-  แบบประเมินดา้นการ
ท างาน 



 

 

 

 

6.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
6.1 การแบ่งคะแนน 

พุทธิพิสัย            คะแนน 
   -ทดสอบระหว่างภาคเรียน (30 คะแนน) 
   -ทดสอบประมวลผลปลายภาคเรียน (30 คะแนน)    
  ทักษะพิสัย            คะแนน 
   -งานที่มอบหมาย/ใบงาน (5 คะแนน) 
   -ชิ้นงาน (5 คะแนน) 
  จิตพิสัย (30 คะแนน)           คะแนน 
   รวม 100                    คะแนน 
  6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน  
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก  
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์  
7.เครื่องมือวัดประเมินผล 
 7.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.2 แบบฝึกหัดท้ายบท 
 7.3 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
8.ใบบันทึกหลังการสอน 
 บันทึกหลังการสอน 
   ผลการใช้แผนการสอน 
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... ........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
   ผลการเรียนของนักเรียน 
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................................... ................................... 
............................................................................................... .....................................................................................  
   ผลการสอนของครู 



 

 

............................................................................................................................. .........................................................

.......................................................................... ........................................................................................................  
แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 

จงอธิบายวิธีการสื่อสารกับบุคคลอ่ืนทางอีเมล อย่างเป็นขั้นตอนโดยละเอียด 
จงเล่าประสบการณ์ของตนเองหรือของคนในครอบครัว เกี่ยวกับการซื้อสินค้าทางตลาดออนไลน์ 
 
1.  อินเทอร์เน็ตน ามาใช้งานครั้งแรก ในประเทศใด 
 ก.  อังกฤษ  ข.  เยอรมัน  ค.  สหรัฐอเมริกา  ง.  ฝรั่งเศส 
2.  ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการท าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 ก.  B2B   ข.  B2A   ค.  B2B   ง.  B2C 
3.  กระดานข่าวท่ีให้คนมาเสนอแนวความคิด หรือพูดคุยกันคือข้อใด 
 ก.  Mail listing  ข.  Mobile phone ค.  E-mail ง.  Web board 
4.  E-mail  หมายถึงข้อใด 
 ก.  จดหมายที่ส่งผ่านระบบไฟฟ้า     ค.  จดหมายที่เขียนถึงกันผ่านทางการเครือข่ายเชื่อมโยงระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 ข.  การสื่อสารถึงกันผ่านระบบเครือข่ายมือถือ ง.  การสื่อสารที่ใช้เฉพาะในวงการธุรกิจ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สาขาวิชา................................สาขางาน........................................ระดับชั้น....................กลุม่ ........................ 
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หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 
2 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 
0 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ  

 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 ภ.พ.90 

15.  การก าหนดราคาขายสินคา้ ส าหรับการส่งออก 
 


