
 

 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 

รายวิชาทักษะนักธุรกิจรุ่นใหม่ รหัสวิชา  ง30270  
สาระเพิ่มเติม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/10 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 รายวิชาทักษะนักธุรกิจรุ่นใหม่ ง30270 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/10  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565 

 

สัปดาห์
ที ่

วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 
 

1 9-12 พ.ค. 
65 

- ปฐมนิเทศ การ
เรียนการสอน 
- การเปลี่ยนแปลง
ของพฤติกรรมลูกคา้
ในยุคปัจจุบัน 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม   
ในการเรียน  
4. สรปุความรู้ เรื่อง
พฤติกรรมลูกค้า 

10 
 

2 17-20 
พ.ค. 65 

วิธีการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
4. ใบงาน การเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายตาม
Generation 

3 23-27 
พ.ค. 65 

ท าการตลาดอย่างไร
ให้ได้ใจลูกคา้ 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
4. ใบงาน เรื่อง ส่วน
ประสมทางการตลาด 

4 30-31 
พ.ค.  

1-3 มิ.ย. 
65 

กลยุทธ์ส่วนประสม
ทางการตลาด 

 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 

แบรนด์คืออะไร  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 

ความแตกต่าง
ระหว่างสินคา้ที่มีแบ
รนด์กับสินค้าที่ไมม่ี
แบรนด ์

 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 

การสร้างแบรนด์ให้
ลูกค้าจดจ า 

 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 

ความหมายของ
ภาวะผู้น า 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
 

9 4-8 
ก.ค. 65 

ภาวะผู้น าควรมี
บทบาท และ
คุณลักษณะอย่างไร 

 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 

ความส าคัญของ
ทัศนคติและ
แรงจูงใจในการ
ท างาน 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
4. ใบงาน ทัศนคติและ
แรงจูงใจในการท างาน 

- 
 

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 

- ประเภทของ
เงินทุน 
- แหล่งเงินทุน 

 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 

การจัดหาเงินทุน  online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
 

14 8-12 
ส.ค. 65 

สภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจคืออะไร มี
ความส าคญัอย่างไร 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

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

10 

15 15-19 
ส.ค. 65 

ประเภทของภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจ 

 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 

ขั้นตอนการเขียน
แผนธุรกิจเบื้องต้น 

 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 

สตาร์ทอัพคืออะไร  online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

 
1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
 

18 5-9 
ก.ย. 65 

ประเภทของสตาร์ท
อัพ 

 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 

- กรณีศึกษาธุรกิจ
สตาร์ทอัพท่ีประสบ
ความส าเร็จ 
-ทบทวนบทเรียน 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
4. ใบงาน เรื่อง สตาร์ท
อัพ VS SME 

- 

20 19-23 
ก.ย. 65 

 
 

สัปดาห์การวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน 

 
 
   แบบทดสอบ 40 ข้อ 

20 

รวม 100 
 


