
 

 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 

รายวิชาการเปลี่ยนผ่านของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รหัสวิชา  ง30247 
สาระเพิ่มเติม 

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

รวม 80 ชั่วโมง 2.0 หน่วยกิต 
 
 
 
 

นางกุลวดี กุลสุวรรณ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 
อ าเภอล าลกูกา  จังหวัดปทุมธานี 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศกึษาปทุมธานี



แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว รายวิชาการเปลี่ยนผ่านของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ง30247 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/10  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565 

 

สัปดาห์
ที ่

วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 
 

1 9-12 พ.ค. 
65 

- ปฐมนิเทศ การ
เรียนการสอน 
- ความสําคัญของ
ธุรกิจ 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

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

10 
 

2 17-20 
พ.ค. 65 

- ประเภทของธุรกิจ 
- องค์ประกอบของ
ธุรกิจ 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
 

3 23-27 
พ.ค. 65 

องค์ประกอบของ
ธุรกิจ 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
4.ใบงานเรื่อง
องค์ประกอบของธุรกิจ 

4 30-31 
พ.ค.  

1-3 มิ.ย. 
65 

กระบวนการทาง
ธุรกิจ 

 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 

สภาพแวดล้อมของ
ธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ในยคุดิจิทัล 

 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 

ความแตกต่างของ
สภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจในแต่ละยุค 

 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 

พฤติกรรมผู้บรโิภค
ในยุคดิจิทัล 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
4. การผลติสินค้าเพื่อ
จําหน่าย 

8 27-30 มิ.ย. 
, 

1 ก.ค. 65 

การตัดสินใจของ
ผู้บริโภคในยุคดจิิทัล 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
 

9 4-8 
ก.ค. 65 

- ความหมายของ
เทคโนโลยี  
- การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีในแต่
ละสมัย 
 

 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 

ผลกระทบจาก
เทคโนโลยีดิจิทัล
ต่อธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
4. ใบงานเรื่อง
เทคโนโลยีดิจิทลั 

- 
 

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 

- ประเภท 
ความหมาย 
ความสําคญัและ
ประโยชน์ของ
พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์
 

 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 

รูปแบบและการใช้
พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ใน
ธุรกิจการค้า
สมัยใหม ่

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
 

14 8-12 
ส.ค. 65 

- ความหมาย 
ลักษณะความสาํคัญ
รูปแบบและตัวอย่าง
ธุรกิจแบบ O2O ใน
ปัจจุบัน 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
4. ใบงาน การวางแผน
กลยุทธ์ทางธรุกิจ
เบื้องต้น 

10 

15 15-19 
ส.ค. 65 

- ความหมาย 
ลักษณะและ
ความสําคญัของ
การตลาดดจิิทัล 
- รูปแบบและ
ตัวอย่างการตลาด
ดิจิทัลในปัจจุบัน 

 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 

หลักการสําคัญใน
การทําการตลาด
ดิจิทัล 

 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 

- ความเปลี่ยนแปลง
ในการทําธรุกิจ
การค้าสมัยใหม่ใน
อดีตและปัจจุบัน 
- ความท้าทายของ
ธุรกิจการค้า
สมัยใหม ่

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

 
1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
 

18 5-9 
ก.ย. 65 

- การเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจการค้าใน
ไทย 
- สถานการณ์ใน
ปัจจุบันของธุรกิจ
การค้าสมัยใหม ่

 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 

- แนวโน้มในอนาคต
ของธุรกิจการค้า
สมัยใหม ่
-ทบทวนบทเรียน 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
 

- 

20 19-23 
ก.ย. 65 

 
 

สัปดาห์การวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน 

 
 
   แบบทดสอบ 40 ข้อ 

20 

รวม 100 
 


