
 

 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 

รายวิชาความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ รหัสวิชา  ง30248 สาระเพิ่มเติม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/10 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

เวลาเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
รวม 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

 
 
 
 

นางสาววรามน  บุญเจริญ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 
อ าเภอล าลกูกา  จังหวัดปทุมธานี 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศกึษาปทุมธานี



แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว รายวิชาความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ ง30248 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2564 

 

สัปดาห์
ที ่

วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 
 

1 1 - 5  
พ.ย. 64 

ปฐมนิเทศ การเรียน
การสอน 
ความส าคญัความคดิ
สร้างสรรค์ในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจยุค
ใหม ่

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand 

 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม   
ในการเรียน  
4. การตอบค าถาม 

10 
 

2 8 - 12 
พ.ย. 64 

ความคิดสร้างสรรค์
ในการพัฒนาธุรกิจ 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand 

https://www.youtube.com/watch?v=FPiz
ibS7FHc&feature=youtu.be 

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

3 15 - 19 
พ.ย. 64 

การพัฒนาและการ
ต่อยอดในการท า
ธุรกิจ 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Google classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
4.ใบงาน เรื่อง การต่อ
ยอดในการท าธุรกิจ 

4 22 - 26 
พ.ย. 64 

แนวคิดในการ
พัฒนาธุรกิจ 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Google classroom) 

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



 

สัปดาห์
ที ่

วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 
 

5 29-30 พ.ย. 
, 1-3 ธ.ค. 

64 

ความคิดสร้างสรรค์
ในการออกแบบ
ธุรกิจสตาร์ทอัพ 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Google classroom)  

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
 

10 
 

6 7 - 9  
ธ.ค. 64 

ความแตกต่างของ
การใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการ
ออกแบบธุรกิจ
สตาร์ทอัพและธุรกิจ
ปกติ 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Google classroom) 

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

7 13 - 17 
ธ.ค. 64 

ความส าคญัของ
กฎหมายที่ต้องพึง
ระวังในการใช้
ความคิดสร้างสรรค์
ในการด าเนินธุรกจิ 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Google classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
4. ใบงาน เรื่อง 
กฎหมายธรุกิจ 

8 20 - 24 
ธ.ค. 64 

กฎหมายและความ
คุ้มครองที่ต้องใช้ใน
การน าความคดิ
สร้างสรรคม์าพัฒนา
ธุรกิจ 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Google classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
 

9 27 - 30 
ธ.ค. 64 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ด้านคู่แข่งการค้า 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Google classroom) 

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

10 

 



 

สัปดาห์
ที ่

วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 
 

10 4 - 7  
ม.ค. 65 

กลยุทธ์ในการใช้
ความคิดสร้างสรรค์
ที่สามารถเอาชนะ
คู่แข่ง 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Google classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
 

- 
 

11 10 - 14 
ม.ค. 65 

สอบกลางภาค 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Google classroom) 

แบบทดสอบ 40 ข้อ 

20 

11 10 - 14 
ม.ค. 65 

การใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการ
ออกแบบการบริการ
ต่อลูกค้า 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Google classroom) 

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

10 
 

12 17 - 21 
ม.ค. 65 

การใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการ
น าเสนอคณุค่าและ
บริการต่อลูกค้า 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Google classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
 

13 24 - 28  
ม.ค. 65 

การบริหาร
ความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าโดยใช้
ความคิดสร้างสรรค ์

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Google classroom) 

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

10 

14 31 ม.ค. ,  
1 - 4 ก.พ. 

65 

กรณีศึกษาการ
บริหารความสมัพันธ์
กับลูกค้าอย่าง
สร้างสรรค ์

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Google classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
 



 

สัปดาห์
ที ่

ชั่วโมงที ่ เรื่องท่ีสอน ช่องทางเรียน งานที่มอบหมาย คะแนน 

15 7 - 11  
ก.พ. 65 

การบริหาร
ทรัพยากรที่ใช้ใน
องค์กรโดยใช้
ความคิดสร้างสรรค ์

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Google 

classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม ในการเรยีน 
4. ใบงาน เรื่องการบริหาร
ทรัพยากร 
 
 
 

10 

16 14 - 18 
 ก.พ. 65 

การบริหารงบ
การเงินท่ีใช้ในการ
บริหารธรุกิจ 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Google 

classroom) 

 
1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม ในการเรยีน 
 

17 21 - 22  
ก.พ. 65 

การใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการท า
ธุรกิจ 
แนวทางในการใช้
ความคิดสร้างสรรค์
ในการท าธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Google 

classroom) 

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

17 23 - 25  
ก.พ. 65 

 
 

สัปดาห์การวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน 

 
 
   แบบทดสอบ 40 ข้อ 

20 

19 28 ก.พ.-  
2 มี.ค. 65 

รวม 100 
 


