
 
 

 

 

กําหนดการสอน (Course Syllabus) 

รหสัวชิา : 2200-1004  ชื่อวิชา : การขายเบ้ืองตน 1  จาํนวน : 3 หนวยกิต 2  ช่ัวโมง 
หลักสตูรการศกึษา (Course status) : ปวช. 1   ความรูพืน้ฐาน (Pre-requisite) : - 
 ภาคเรียนที ่(Semester) : 1/2558   วัน-เวลาทีเ่รียน (Class Meeting) : ชพบ.1/4 จันทร 08.20 –10.20 น. 
                    ชพบ.1/5 จันทร 10.20 -12.20 น. 
ชื่อผูสอน (Instructor) : นางดาวรุง  เดชบุญ   ทีท่าํงาน (Office) : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
โทรศพัท (Phone) :       อีเมล (E-Mail) : nantapornti@gmail.com 
หนังสอืเรยีน (Text Book) :   การขายเบือ้งตน 1. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเอมพันธ 
แหลงควาเพิม่เตมิ (Reference) :   www.google.com 
 
จดุประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความเขาใจความรูพื้นฐานของงานขาย ประเภท ลักษณะงานขาย ความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑ กิจการ 
ลูกคา คูแขงขัน และเทคนิคการขาย 

2. มีความเขาใจเทคนิคการขายพ้ืนฐาน 
3. มีทักษะในงานอาชีพขาย 
4. ตระหนักถึงความสําคัญของอาชีพขาย 

 
มาตรฐานรายวิชา  
 1.   อธิบายความสําคัญของการขาย แนวความคิดทางการตลาด 

2. บอกประเภท และลักษณะของการขาย 
3. จําแนกผลิตภัณฑ กิจการ ลูกคา คูแขงขัน 
4. บอกคุณสมบัติ และจรรยาบรรณของพนักงานขาย 
5. อธิบายโอกาสและความกาวหนาของอาชีพพนักงานขายได 

 
คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาความสําคัญของการขาย แนวความคิดทางการตลาด ประเภทและลักษณะของการขาย ความรู 
เก่ียวกับผลิตภัณฑ กิจการ ลูกคา คูแขงขัน และเทคนิคการขาย คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานขาย 
โอกาสความกาวหนาของพนักงานขาย ความรูทางเทคโนโลยีทันสมัยที่เก่ียวของกับงานขาย 
 
สมรรถนะ (Competency)  

ความรู นักเรียนมีความรูอธิบาย/บอก 
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการขายเบ้ืองตน 

ทักษะ 
2. ผูเรียนมีทักษะเก่ียวกับการขายเบ้ืองตน 

คุณธรรม 
3. ความมีมนุษยสัมพันธ 
4. ความมีวินัย 
5.  ความรับผิดชอบ 
6. ความเช่ือมั่นในตนเอง 
7. ความสนใจใฝรู 
8. ความรักสามัคคี 
9. ความคิดริเริ่มสรางสรรคการพ่ึงตนเอง 

 
ตัวชี้วดั (KPI:  Key Performance Indicator)  
 1.  ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานตามโครงการท่ีกําหนดไดอยางถูกตอง ผลสัมฤทธ์ิผานเกณฑที่วางไว 
 2.  ผูเรียนผานการประเมินรายวิชาที่ระดับคะแนน 2.0 ขึ้นไป รอยละ 80 ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด  
 
เกณฑการใหคะแนน (Mark Allocation)   
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เกณฑการใหคะแนน มี 4 สวน   100% 

   1.  จิตพิสัย      20% 
2.  แบบฝกหัด/แฟมสะสมงาน     10% 
3.  เก็บสะสมระหวางเรียน     50% 
4.  การสอบประมวลความรู     20% 

 
วิธีการสอน (Instructional Strategies)  

การจัดการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง (CIPPA Model) มุงใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูทั้งทางดานรางกาย สติปญญา สังคม และอารมณ ดังน้ี 
1. ใชวิธีการสอนแบบบรรยายและสาธิต พรอมใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติกิจกรรมการขายเบ้ืองตนดวยตนเอง โดยมีครูผูสอนเปนผูคอยใหคําแนะนํา ชวยเหลือเทาน้ัน 
2. ใหนักศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองจากสื่ออินเทอรเน็ต และส่ือส่ิงพิมพทั่วไป 

 3.    ใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติงานจริงเพื่อเสริมทักษะและจัดการองคความรูของตนเอง (KM) 
 4.    ทดสอบ ประเมินผลตามสภาพจริง   
 
การมอบหมายงานใหนกัศึกษาคนควา (Work Assignments) 

- 
 
เกณฑการประเมินผล (Assessment) 

ระดบัคะแนน ระดบัผลการเรียน ความหมาย  ระดบัคะแนน ระดบัผลการเรียน ความหมาย 
80 - 100 4.0 การเรียนดีเยี่ยม  60 - 64 2.0 การเรียนพอใช 
75 - 79 3.5 การเรียนดีมาก  55 - 59 1.5 การเรียนออน 
70 - 74 3.0 การเรียนดี  50 - 54 1.0 การเรียนออนมาก 
65 - 69 2.5 การเรียนดีพอใช  0 - 49 0 การเรียนขั้นต่าํ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีดกาํหนดการสอน  ชื่อวชิา : การขายเบ้ืองตน  18 ครั้ง 36 ช่ัวโมง 
ที ่ หวัขอ กิจกรรมและกระบวนการสอน สื่อการสอน การประเมนิผล สมรรถนะของผูเรียน 
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1 ปฐมนิเทศ 

   
 

- แนะนํารายวิชา 
- บรรยายเน้ือหาผานโปรแกรม Power 
Point 
- เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความ
คิดเห็นและซักถามขอสงสัยในสวนที่
เก่ียวของกับเน้ือหาวิชา 
 

- หนังสือวิชาการขายเบ้ืองตน 
1 
- ส่ือส่ิงพิมพในหองสมุด/
อินเทอรเน็ต 
- คอมพิวเตอรและ
โปรเจคเตอร 

- Pre-Test  
 

1. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ
ลักษณะของรายวิชา  จุดประสงค
รายวิชา  มาตรฐานรายวิชา  คําอธบิาย
รายวิชา และโครงการสอนของรายวิชา
การขายเบ้ืองตน 1 
2.  มีการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  
คานิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  
ที่ครูสามารถสังเกตเห็นได  ในดาน
ความมีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  
การประหยัด  ความสนใจใฝรู  ความ
สะอาด  ประณีต  ความกตัญ�ูกตเวที  
การมีมนุษยสัมพันธ 
3.  นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในการปฏิบัติงาน 
4. ทองศัพทภาษาอังกฤษได 5 คํา 
 

2-3 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับ  การขาย - บรรยายเน้ือหาผานโปรแกรม Power 
Point 
- เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความ
คิดเห็นและซักถามขอสงสัยในสวนที่
เก่ียวของกับเน้ือหาวิชา 
- แบงผูเรียนทํากิจกรรมกลุม/รายบุคคล   
- นําเสนอหนาช้ันเรียน   
- ทําแบบฝกหัดทายบท 

- หนังสือวิชาการขายเบ้ืองตน 
1 
- ส่ือส่ิงพิมพในหองสมุด/
อินเทอรเน็ต 
- คอมพิวเตอรและ
โปรเจคเตอร 

-Pre - test 
-การสังเกต 
-การประเมินราย
กลุม/รายบุคคล 
-ทดสอบตามสภาพ
จริง 
 

1. อธิบายความหมายของการขายได 
2. อธิบายวิวัฒนาการของการขายได 
3. สรุปหัวขอสภาพการคาในประเทศ
ไทยได 
4. แจกแจงบทบาทและความสําคัญของ
การขายได 
5. อธิบายธรรมชาติของงานขายได 
2.  มีการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  
คานิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  
ที่ครูสามารถสังเกตเห็นได  ในดาน
ความมีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  
การประหยัด  ความสนใจใฝรู  ความ
สะอาด  ประณีต  ความกตัญ�ูกตเวที  
การมีมนุษยสัมพันธ 
3.  นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในการปฏิบัติงาน 
4. ทองศัพทภาษาอังกฤษได 5 คํา 
 

4-5 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการตลาด - บรรยายเน้ือหาผานโปรแกรม Power 
Point 
- เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความ
คิดเห็นและซักถามขอสงสัยในสวนที่
เก่ียวของกับเน้ือหาวิชา 
- แบงผูเรียนทํากิจกรรมกลุม/รายบุคคล   
- นําเสนอหนาช้ันเรียน   
- ทําแบบฝกหัดทายบท 

- หนังสือวิชาการขายเบ้ืองตน 
1 
- ส่ือส่ิงพิมพในหองสมุด/
อินเทอรเน็ต 
- คอมพิวเตอรและ
โปรเจคเตอร 

-Pre - test 
-การสังเกต 
-การประเมินราย
กลุม/รายบุคคล 
-ทดสอบตามสภาพ
จริง 
 

1. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ
ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการตลาด 
2.  มีการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  
คานิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  
ที่ครูสามารถสังเกตเห็นได  ในดาน
ความมีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  
การประหยัด  ความสนใจใฝรู  ความ
สะอาด  ประณีต  ความกตัญ�ูกตเวที  
การมีมนุษยสัมพันธ 
3.  นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในการปฏิบัติงาน 
4. ทองศัพทภาษาอังกฤษได 5 คํา 
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6-7 ประเภทและลักษณะเก่ียวกับการขาย - บรรยายเน้ือหาผานโปรแกรม Power 

Point 
- เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความ
คิดเห็นและซักถามขอสงสัยในสวนที่
เก่ียวของกับเน้ือหาวิชา 
- แบงผูเรียนทํากิจกรรมกลุม/รายบุคคล   
- นําเสนอหนาช้ันเรียน   
- ทําแบบฝกหัดทายบท 

- หนังสือวิชาการขายเบ้ืองตน 
1 
- ส่ือส่ิงพิมพในหองสมุด/
อินเทอรเน็ต 
- คอมพิวเตอรและ
โปรเจคเตอร 

-Pre - test 
-การสังเกต 
-การประเมนิราย
กลุม/รายบุคคล 
-ทดสอบตามสภาพ
จริง 
 

1. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ
ประเภทและลักษณะเก่ียวกับการขาย 
2.  มีการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  
คานิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  
ที่ครูสามารถสังเกตเห็นได  ในดาน
ความมีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  
การประหยัด  ความสนใจใฝรู  ความ
สะอาด  ประณีต  ความกตัญ�ูกตเวที  
การมีมนุษยสัมพันธ 
3.  นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในการปฏิบัติงาน 
4. ทองศัพทภาษาอังกฤษได 5 คํา 
 
 
 
 
 
 
 

8-9 ความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑและกิจการ - บรรยายเน้ือหาผานโปรแกรม Power 
Point 
- เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความ
คิดเห็นและซักถามขอสงสัยในสวนที่
เก่ียวของกับเน้ือหาวิชา 
- แบงผูเรียนทํากิจกรรมกลุม/รายบุคคล   
- นําเสนอหนาช้ันเรียน   
- ทําแบบฝกหัดทายบท 

- หนังสือวิชาการขายเบ้ืองตน 
1 
- ส่ือส่ิงพิมพในหองสมุด/
อินเทอรเน็ต 
- คอมพิวเตอรและ
โปรเจคเตอร 

-Pre - test 
-การสังเกต 
-การประเมินราย
กลุม/รายบุคคล 
-ทดสอบตามสภาพ
จริง 
 

1. ผูเรียนมีความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑและ
กิจการ 
2.  มีการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  
คานิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  
ที่ครูสามารถสังเกตเห็นได  ในดาน
ความมีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  
การประหยัด  ความสนใจใฝรู  ความ
สะอาด  ประณีต  ความกตัญ�ูกตเวที  
การมีมนุษยสัมพันธ 
3.  นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในการปฏิบัติงาน 
4. ทองศัพทภาษาอังกฤษได 5 คํา 
 

10-
11 

ความรูเก่ียวกับลูกคาและคูแขงขัน - บรรยายเน้ือหาผานโปรแกรม Power 
Point 
- เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความ
คิดเห็นและซักถามขอสงสัยในสวนที่
เก่ียวของกับเน้ือหาวิชา 
- แบงผูเรียนทํากิจกรรมกลุม/รายบุคคล   
- นําเสนอหนาช้ันเรียน   
- ทําแบบฝกหัดทายบท 

- หนังสือวิชาการขายเบ้ืองตน 
1 
- ส่ือส่ิงพิมพในหองสมุด/
อินเทอรเน็ต 
- คอมพิวเตอรและ
โปรเจคเตอร 

-Pre - test 
-การสังเกต 
-การประเมินราย
กลุม/รายบุคคล 
-ทดสอบตามสภาพ
จริง 
 

1. ผูเรียนมีความรูเก่ียวกับลูกคาและ
คูแขงขัน 
2.  มีการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  
คานิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  
ที่ครูสามารถสังเกตเห็นได  ในดาน
ความมีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  
การประหยัด  ความสนใจใฝรู  ความ
สะอาด  ประณีต  ความกตัญ�ูกตเวที  
การมีมนุษยสัมพันธ 
3.  นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในการปฏิบัติงาน 
4. ทองศัพทภาษาอังกฤษได 5 คํา 
 

12- เทคนิคการขาย - บรรยายเน้ือหาผานโปรแกรม Power - หนังสือวิชาการขายเบ้ืองตน -Pre - test 1. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ



 5 
13 Point 

- เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความ
คิดเห็นและซักถามขอสงสัยในสวนที่
เก่ียวของกับเน้ือหาวิชา 
- แบงผูเรียนทํากิจกรรมกลุม/รายบุคคล   
- นําเสนอหนาช้ันเรียน   
- ทําแบบฝกหัดทายบท 

1 
- ส่ือส่ิงพิมพในหองสมุด/
อินเทอรเน็ต 
- คอมพิวเตอรและ
โปรเจคเตอร 

-การสังเกต 
-การประเมินราย
กลุม/รายบุคคล 
-ทดสอบตามสภาพ
จริง 
 

เทคนิคการขายและสามารถนําไป
ประยุกตใชไดในชีวิตประจําวัน 
2.  มีการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม  คานิยม  และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค    ที่ครูสามารถสังเกตเห็น
ได  ในดานความมีระเบียบวินัย  ความ
รับผิดชอบ  การประหยัด  ความสนใจ
ใฝรู  ความสะอาด  ประณีต  ความ
กตัญ�ูกตเวที  การมีมนุษยสัมพันธ 
3.  นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในการปฏิบัติงาน 
4. ทองศัพทภาษาอังกฤษได 5 คํา 
 

14-
15 

คุณสมบัติและจรรยาบรรณของ
พนักงานขาย 

- บรรยายเน้ือหาผานโปรแกรม Power 
Point 
- เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความ
คิดเห็นและซักถามขอสงสัยในสวนที่
เก่ียวของกับเน้ือหาวิชา 
- แบงผูเรียนทํากิจกรรมกลุม/รายบุคคล   
- นําเสนอหนาช้ันเรียน   
- ทําแบบฝกหัดทายบท 

- หนังสือวิชาการขายเบ้ืองตน 
1 
- ส่ือส่ิงพิมพในหองสมุด/
อินเทอรเน็ต 
- คอมพิวเตอรและ
โปรเจคเตอร 

-Pre - test 
-การสังเกต 
-การประเมินราย
กลุม/รายบุคคล 
-ทดสอบตามสภาพ
จริง 
 

1. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ
คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงาน
ขาย  
2.  มีการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  
คานิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  
ที่ครูสามารถสังเกตเห็นได  ในดาน
ความมีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  
การประหยัด  ความสนใจใฝรู  ความ
สะอาด  ประณีต  ความกตัญ�ูกตเวที  
การมีมนุษยสัมพันธ 
3.  นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในการปฏิบัติงาน 
4. ทองศัพทภาษาอังกฤษได 5 คํา 
 

16 โอกาสและความกาวหนาของพนักงาน
ขาย 

- บรรยายเน้ือหาผานโปรแกรม Power 
Point 
- เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความ
คิดเห็นและซักถามขอสงสัยในสวนที่
เก่ียวของกับเน้ือหาวิชา 
- แบงผูเรียนทํากิจกรรมกลุม/รายบุคคล   
- นําเสนอหนาช้ันเรียน   
- ทําแบบฝกหัดทายบท 
 

- หนังสือวิชาการขายเบ้ืองตน 
1 
- ส่ือส่ิงพิมพในหองสมุด/
อินเทอรเน็ต 
- คอมพิวเตอรและ
โปรเจคเตอร 

-Pre - test 
-การสังเกต 
-การประเมินราย
กลุม/รายบุคคล 
-ทดสอบตามสภาพ
จริง 
 

1. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ
โอกาสและความกาวหนาของพนักงาน
ขาย  
2.  มีการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  
คานิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  
ที่ครูสามารถสังเกตเห็นได  ในดาน
ความมีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  
การประหยัด  ความสนใจใฝรู  ความ
สะอาด  ประณีต  ความกตัญ�ูกตเวที  
การมีมนุษยสัมพันธ 
3.  นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในการปฏิบัติงาน 
4. ทองศัพทภาษาอังกฤษได 5 คํา 

17 เทคโนโลยีและสารสนเทศกับงานขาย - บรรยายเน้ือหาผานโปรแกรม Power 
Point 
- เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความ
คิดเห็นและซักถามขอสงสัยในสวนที่
เก่ียวของกับเน้ือหาวิชา 
- แบงผูเรียนทํากิจกรรมกลุม/รายบุคคล   
- นําเสนอหนาช้ันเรียน   
- ทําแบบฝกหัดทายบท 
 

- หนังสือวิชาการขายเบ้ืองตน 
1 
- ส่ือส่ิงพิมพในหองสมุด/
อินเทอรเน็ต 
- คอมพิวเตอรและ
โปรเจคเตอร 

-Pre - test 
-การสังเกต 
-การประเมินราย
กลุม/รายบุคคล 
-ทดสอบตามสภาพ
จริง 
 

1. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ
เทคโนโลยีและสารสนเทศกับงานขาย
และนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 
2.  มีการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  
คานิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  
ที่ครูสามารถสังเกตเห็นได  ในดาน
ความมีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  
การประหยัด  ความสนใจใฝรู  ความ
สะอาด  ประณีต  ความกตัญ�ูกตเวที  
การมีมนุษยสัมพันธ 
3.  นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในการปฏิบัติงาน 
4. ทองศัพทภาษาอังกฤษได 5 คํา 
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18 ทบทวนเพื่อเตรียมสอบปลายภาค
เรียน/สอบปลายภาคเรียน 

ทบทวนเน้ือหาของรายวิชา แนวขอสอบปลายภาค คะแนนตามสภาพ
จริง 

1.  นําเรื่องที่ทบทวนตามเนื้อหาวิชาไป
ใชประโยชนได 
2.  แจงคะแนนระหวางภาคเรียนให
ผูเรียน 
3.  แกปญหาการเรียนของผูเรียนได 
4.  นักเรียนนําความรูที่ศึกษามาไปสอบ
ปลายภาคเรียนได 
5.  มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของผูสําเร็จการศกึษา   
 

 
หมายเหต ุ

รายละเอียดกําหนดการสอน  ช่ือวิชา : วิชาการขายเบ้ืองตน 1  มีการจัดกระบวน การเรียนการสอน ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (CIPPA Model) มีความหมายดังน้ี 
C (Construction) คือ ครูจัดกิจกรรมท่ีใหผูเรียนมีโอกาสสรางความรูดวยตนเอง 
I (Interaction) คือ ใหนักเรียนทํากิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคลและแหลงความรูที่หลากหลาย 
P (Physical Participation) คือ จัดกิจกรรมท่ีใหผูเรียนไดเคล่ือนไหวรางกาย 
P (Process Learning) คือ จัดกิจกรรมท่ีใหนักเรียนไดเรียนรูกระบวนการตางๆ เชนกระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา กระบวน การทํางานใหสําเร็จ 
A (Application) คือ การจัดกิจกรรมท่ีใหนักเรียนไดนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 


