
 

 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 

รายวิชาการตลาดดิจิทัล รหัสวิชา  ง30250 สาระเพิ่มเติม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/10 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 รายวิชาการตลาดดิจิทัล ง30250 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2564 

 

สัปดาห์
ที ่

วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 
 

1 1 - 5  
พ.ย. 64 

ปฐมนิเทศ การเรียน
การสอน 
- ความส าคัญและ
ประโยชนการตลาด
ดิจิทัล 
- รูปแบบการตลาด
ดิจิทัล 

 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 

- ความแตกต่าง
ระหว่าง SEO และ 
SEM 

 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 SEO 
และ SEM 

3 15 - 19 
พ.ย. 64 

- ลักษณะของสินค้า
หรือบริการ 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Google classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
4.ใบงาน เรื่อง สินค้า
หรือบริการ 

4 22 - 26 
พ.ย. 64 

- กรณีศึกษาการ
ออกแบบและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์และ
บริการกับการตลาด
ดิจิทัล 

 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 

- หลักเกณฑ์ในการ
ตั้งราคาในยุคดจิิทัล 

 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 

- การตั้งราคาที่
เหมาะสมกับคณุค่า
ที่ได้รับ 

 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 าคัญของ
การออกแบบ
ช่องทางการจัด
จ าหน่ายแบบ o2o  
 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Google classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
4. ใบงาน เรื่อง ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย
ออนไลน์และออฟไลน ์

8 20 - 24 
ธ.ค. 64 

- กรณีศึกษา
เกี่ยวกับการ
ออกแบบช่องทาง
การจัดจ าหน่ายแบบ 
o2o 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Google classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศกึษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
 

9 27 - 30 
ธ.ค. 64 

- เครื่องมือการ
ส่งเสริมการตลาด
แบบบูรณาการ 

 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 

- การใช้เครื่องมือ
การส่งเสริม
การตลาดแบบ
บูรณาการ 
จากกรณีศึกษา 

 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 

- ความส าคัญและ
ประโยชน์ของ
การศึกษาพฤติกรรม
ลูกค้า 
 

 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 

- ความส าคัญของ
การแบ่งส่วน
ตลาด  
การก าหนดตลาด
และการวาง
ต าแหน่งสินค้า 
 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Google classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
 

13 24 - 28  
ม.ค. 65 

- ความส าคัญ
บริบทภายในที่มี
ผลต่อการจัดการ
ด้านการตลาด
ดิจิทัล  

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Google classroom) 

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

10 

14 31 ม.ค. ,  
1 - 4 ก.พ. 

65 

- องค์ประกอบ
บริบทภายในที่มี
ผลต่อการจัดการ
ด้านการตลาด
ดิจิทัล  

 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 

- องค์ประกอบ
บริบทภายนอกที่
มีผลต่อการ
จัดการด้าน
การตลาดดิจิทัล 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Google 

classroom) 

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

10 

16 14 - 18 
 ก.พ. 65 

- Strength 
,Weakness 
Opportunity 
และThreat จาก
กรณีศึกษา 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Google 

classroom) 

 
1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม ในการเรยีน 
 

17 21 - 22  
ก.พ. 65 

- การเริ่มต้นธุรกิจ
กับการท าตลาด
ดิจิทัล 
 

 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 
 


