การ
วัดผล

ชื่อหน่ วย
การเรี ยนรู้

1

ความรู้
เบื้องต้นของ
การขาย

2

ความสาคัญ
ของการขาย

แผนการวัดผลประเมินผล ตามผลการเรี ยนรู้
อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน:ปลายภาคเรี ยน = 90:10
รายวิชา การขายสิ นค้าและบริ การ รหัสวิชา ง 33221 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560
ครู ผสู้ อน นางสาวยุภาพร บุญเทียม
สั ดส่ วนคะแนน คะแนน
ชิ้นงานทีม่ อบหมาย
วิธีการ/รู ปแบบของเครื่องมือใน
รวม
ผลการเรียนรู้
การวัดผล
k p
A
1.ให้ทราบหน้าที่การผลิตการตลาด การเงินการบัญชี 4
5 1
10
1.ใบความรู้
-แบบประเมินแบบฝึ กปฏิบตั ิ
และหน้าที่ทางบุคคลากร มีอะไรบ้าง
2. การนาเสนอหน้าชั้น
-แบบประเมินการนาเสน
2. ให้เข้าใจหน้าที่การซื้ อ การขายการขนส่ ง การจัด
3.แบบฝึ กปฏิบตั ิ
มาตรฐานและลาดับของสิ นค้า การเก็บรั กษาสิ นค้า
การประกัน ภัย การช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น การหา
ข้อมูลทางการตลาดเบื้องต้นเป็ นพื้นฐาน
1. การขายเป็ นหน้าที่หนึ่งในการตลาด แต่มี
4
5 1
10
1. ปฏิบตั ิตามใบความรู้
-แบบประเมินกิจกรรม
ความสาคัญต่อระบบการตลาดมาก ในฐานะ
ใบงานกิจกรรมรายบุคคล
-แบบทดสอบ
ที่เป็ นผูส้ ร้างการแลกเปลี่ยนสิ นค้าและ
2. แบบทดสอบ
บริ การขึ้น ช่วยให้เกิดอาชีพต่างๆ เกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจในระบบท้องถิ่น ช่วยให้
สังคมมีความสุ ขสะดวกสบายจากสิ นค้า
ต่างๆ ที่นามาเสนอขาย

การ
วัดผล
3

4

ชื่อหน่ วย
สั ดส่ วนคะแนน
ผลการเรียนรู้
การเรี ยนรู้
K
P A
ความรู้
1.1 นักเรี ยนสามารถอธิ บายถึงช่องทางการ
เกี่ยวกับอาชีพ
จาหน่ายสิ นค้า ในระบบขายตรงและ
3
5 2
การขาย
ขายทางอ้อมได้
1.2 ประเภทของร้านค้าที่ควรรู้จกั
2. นักเรี ยนสามารถอธิ บายถึงความแตกต่างของ
พนักงานแต่ละ ประเภทได้
3.1. นักเรี ยนสามารถระบุคุณสมบัติที่จาเป็ นของของ
พนักงานขายได้
3.2 นักเรี ยนตระหนักถึงโอกาสและความก้าวหน้า
ของพนักงานขาย

เทคโนโลยี
เกี่ยวกับการ
ขาย

ขายสิ นค้าโดยใช้โดยใช้เทคโนโลยี





ทางไปรษณี ย ์
ทางโทรศัพท์
ทางตูอ้ ตั โนมัติ
ทางอินเตอร์เน็ต

2

5

3

คะแนน
รวม
10

10

ชิ้นงานทีม่ อบหมาย
1. ใบความรู้งบทดลอง
2 . กิจกรรมใบงาน
3. แบบฝึ กปฏิบตั ิ

1.ใบความรู้สมุดเงินสด
2. แบบฝึ กปฏิบตั ิ

วิธีการ/รู ปแบบของเครื่องมือใน
การวัดผล
- แบบประเมินแบบทดสอบ

1. แบบประเมินแบบฝึ กปฏิบตั ิ

ลาดับที่
5

6

ชื่อหน่ วย
การเรี ยนรู้
ความรู้
เกี่ยวกับ
กิจการ

ผลการเรียนรู้

สั ดส่ วนคะแนน
K P A
2
5 3

คะแนน
รวม
10

5

10

1. สามารถอธิ บายลักษณะและประวัติของกิจการได้
2. สามารถบอกนโยบายการตลาดและการจัดจาหน่าย
ได้
3. สามารถบอกหน้าที่ของพนักงานขายที่มีต่อกิจการ
ได้
4. ทราบที่มาของแหล่งที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับกิจการ
5. อธิ บ ายประโยชน์ ที่ ไ ด้จ ากการมี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ
กิจการได้
1. นักเรี ยนรู้ความหมายของสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์
3

ความรู้
เกี่ยวกับสิ นค้า 2. นักเรี ยนสามารถอธิบายได้วา่ มีสินค้าอะไรบ้างในตลาด
กับคู่แข่งขัน 3. นักเรี ยนสามารถแสวงหาแหล่งความรู ้เกี่ยวกับสิ นค้าได้

4. นักเรี ยนสามารถอธิ บายได้ว่าการมีความรู ้ เกี่ ยวกับสิ นค้า
ช่วยพนักงานขายได้อย่างไร
5 นักเรี ยนสามารถอธิบายถึงสภาพของตลาดโดยส่วนรวมได้
6. นักเรี ยนสามารถอธิบายถึงสิ่ งที่ควรรู ้เกี่ยวกับคู่แข่งขันได้
7. นักเรี ยนรู ้ ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการมี ความรู ้ เกี่ ยวกับ
พนักงานขา

2

ชิ้นงานทีม่ อบหมาย
1. ใบความรู้
2. แบบฝึ กปฏิบตั ิ

1. ใบความรู้
2. แบบฝึ กปฏิบตั ิความรู้

วิธีการ/รู ปแบบของเครื่องมือใน
การวัดผล
- ประเมินจากแบบฝึ กปฏิบตั ิ

- ประเมินจากแบบฝึ กปฏิบตั ิ

ลาดับที่
7

ชื่อหน่ วย
การเรี ยนรู้
ความรู้
เกี่ยวกับ
ลูกค้า/ตนเอง/
กระบวนการ
ขาย

สั ดส่ วนคะแนน
K
P A
1. นักเรี ยนสามารถอธิ บายลาดับขั้นความต้องการซื้ อ 10 25 5
ของผูบ้ ริ โภคได้
2. นักเรี ยนสามารถอธิ บายลาดับขั้นการตอบสนององ
มาสโลว์ได้
3. นักเรี ยนสามารถแยกประเภทลูกค้าได้
4. นัก เรี ยนสามารถอธิ บ ายถึ ง บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี ข อง
พนักงานขายได้
5. นักเรี ยนสามารถอธิ บายถึงทัศนคติที่ดีต่องานขายได้
6. นักเรี ยนสามารถอธิ บายถึงนิ สัยการทางานที่ดีของ
พนักงานขายได้
7. นัก เรี ย นสามารถอธิ บายถึ ง ลัก ษณะนิ สั ย ที่ ดีข อง
พนักงานขายได้
8.นั ก เรี ยนสามารถน าเทคนิ ค การขายไปใช้ ใ น
ชีวติ ประจาวัน และสามารถฝึ กปฏิบตั ิงานขายได้
ผลการเรียนรู้

รวมคะแนนระหว่างภาค
รวมคะแนนสอบปลายภาค
รวมคะแนนทั้งหมด

คะแนน
รวม
40

90
10
100

ชิ้นงานทีม่ อบหมาย
1. ใบความรู้
2. การนาเสนอ

วิธีการ/รู ปแบบของเครื่องมือใน
การวัดผล
-แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม

