
 

 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 

รายวิชาการขายส าหรับนักธุรกิจมืออาชีพ รหัสวิชา  ง30249  
สาระเพิ่มเติม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/10 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
เวลาเรียน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

รวม 80 ชั่วโมง 2.0 หน่วยกิต 
 
 
 
 

นางสาววรามน บุญเจริญ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 
อ าเภอล าลกูกา  จังหวัดปทุมธานี 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศกึษาปทุมธานี



แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว รายวิชาการขายส าหรับนักธุรกิจมืออาชีพ ง30249 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/10  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565 

 

สัปดาห์
ที ่

วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 
 

1 9-12 พ.ค. 
65 

- ปฐมนิเทศ การ
เรียนการสอน 
- องค์ประกอบของ
ธุรกิจการขายสินค้า
และการบริการ 
- ความหมายของ
การขายแบ่งตาม
ประเภทต่าง ๆ อาทิ
เช่น ส่วนประสมทาง
การตลาด แบ่งตาม
จุดประสงค์ของผู้ซื้อ 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม   
ในการเรียน  
4. สรปุความรู้ เรื่องการ
ขายและบริการ 

10 
 

2 17-20 
พ.ค. 65 

- ความหมายของ
มาตรฐานการ
บริการ 
- ความส าคัญของ
การขายและ
พนักงานขาย 
- ความแตกต่างของ
การขายที่มีตัวสินค้า
และไม่มีตัวสินค้า 
(บริการ)  
- รูปแบบของการ
ขายและการบริการ
ในธุรกิจสมัยใหม ่

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
 

3 23-27 
พ.ค. 65 

- ทักษะพื้นฐานของ
งานขายและบริการ 
- ทักษะเฉพาะของ
นักขายมืออาชีพ 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
4.ใบงานเรื่องการขาย 

4 30-31 
พ.ค.  

1-3 มิ.ย. 
65 

- การวิเคราะห์และ
วางแผนการพัฒนา
ทักษะของตนเอง 
- กรณีศึกษานักขาย
มืออาชีพ 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
4.แบบทดสอบ 



 

สัปดาห์
ที ่

วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 
 

5 6-10 
มิ.ย. 65 

- การเก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภค 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
 

10 
 

6 13-17 
มิ.ย. 65 

- เทคนคิการฟังเสียง
ของลูกค้า (Voice 
of Customer) 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
4.แบบทดสอบ 

7 20-24 
มิ.ย. 65 

- ล าดับขั้นความ
ต้องการของ
ผู้บริโภค 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
4. ใบงาน เรื่อง ความ
ต้องการของผู้บริโภค 

8 27-30 มิ.ย. 
, 

1 ก.ค. 65 

- องค์ประกอบของ
การบริการ 
- การออกแบบพิมพ์
เขียวการบริการ 
(Service 
Blueprint) 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
 

9 4-8 
ก.ค. 65 

- เจาะลึก
กระบวนการขาย 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
 

10 

 



 

สัปดาห์
ที ่

วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 
 

10 11-15 
ก.ค. 65 

- การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี
สนับสนุนการขาย
ผ่าน Online to 
Offline 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
4. กิจกรรมออกร้านครั้ง
ที่ 1 

- 
 

11 18-22 
ก.ค. 65 

สอบกลางภาค 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

แบบทดสอบ 40 ข้อ 

20 

12 25-29 
ก.ค. 65 

- หลักการพื้นฐาน
ของการเจรจาและ
ต่อรอง 
- คุณลักษณะและ
ทักษะส าคัญส าหรับ
การเจรจาต่อรอง 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
4. แบบทดสอบ 

10 
 

13 1-5 
ส.ค. 65 

- กลยุทธ์และวิธีการ
เจรจาต่อรอง 
- การวิเคราะห์
สภาพปัญหา 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
 

14 8-12 
ส.ค. 65 

- มุมมองและการ
สร้างความเข้าใจ
แก่นของข้อขัดแย้ง 
- เทคนิคการจัดการ
ปัญหาและข้อ
ขัดแย้ง 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
4. ใบงาน เรื่อง การ
บริหารความขัดแย้ง 

10 

15 15-19 
ส.ค. 65 

- การจัดการข้อมลู
การขาย 
- การวิเคราะห์ผล
การด าเนินงานด้วย
ข้อมูลการขาย 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
4. แบบทดสอบ 
 



 

สัปดาห์
ที ่

ชั่วโมงที ่ เรื่องท่ีสอน ช่องทางเรียน งานที่มอบหมาย คะแนน 

16 22-26 
ส.ค. 65 

- การประยุกต์ใช้ผล
การวิเคราะห์ข้อมลู
การขาย 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
 
 

10 

17 29-31 ส.ค. 
, 

1-2 ก.ย.65 

- องค์ประกอบแห่ง
ความส าเร็จของทีม
ขาย 
- การติดตามและ
ประเมินทีมขาย 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

 
1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
 

18 5-9 
ก.ย. 65 

- การสร้างแรงจูงใจ
และพัฒนาทีมขาย 
- หลักจรรยาบรรณ
ส าหรับนักขายมือ
อาชีพ 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
4. แบบทดสอบ 

19 12-16 
ก.ย. 65 

- การประเมิน
ทางเลือกและการ
ตัดสินใจอย่างมือ
อาชีพ 
-ทบทวนบทเรียน 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
4. กิจกรรมออกร้านครั้ง
ที่ 2 

- 

20 19-23 
ก.ย. 65 

 
 

สัปดาห์การวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน 

 
 
   แบบทดสอบ 40 ข้อ 

20 

รวม 100 
 


