
 

 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 

รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล รหัสวิชา  ง30271  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6/10  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

เวลาเรียน 4 ชั่วโมง/สปัดาห ์
รวม 80 ชั่วโมง 2.0 หน่วยกิต 

 
 
 
 

นางสาววรามน  บุญเจริญ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 
อ าเภอล าลกูกา  จังหวัดปทุมธานี 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศกึษาปทุมธานี



แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล (ง30271) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565 

 

สัปดาห์
ที ่

วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 
 

1 25 - 28 
ต.ค. 65 

ปฐมนิเทศ การเรียน
การสอน 
- คุณลักษณะของ
การเป็น
ผู้ประกอบการ 
- ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการในยุค
ดิจิทัล 

  onsite 
 onhand 
  ondemand 

 

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

10 
 

2 30 ต.ค 65 
– 4 พ.ย. 65 

- แนวโน้ม
สถานการณ์ทาง
การตลาดในยุค
ดิจิทัลในปัจจุบัน 

  onsite 
 onhand 
 ondemand (Google classroom) 

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

3 7 – 11 
พ.ย. 65 

- ผลกระทบของ
สถานการณ์ทาง
การตลาดต่อการ
ประกอบการในยุค
ดิจิทัล 

  onsite 
 onhand 
 ondemand (Google classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
4.ใบงาน เรื่อง 
ผลกระทบจากปัจจยั
ภายนอก 

4 14 – 18 
พ.ย. 65 

- การก าหนด
ต าแหน่งทางการ
ตลาดของสินค้าจาก
สื่อต่างๆ 

  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 21 – 25 
พ.ย. 65 

- การก าหนด
ต าแหน่งทางการ
ตลาดกับ
กลุ่มเป้าหมายและ
ส่วนตลาด 

  onsite 
 onhand 
 ondemand (Google classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
 

10 
 

6 28 พ.ย 65 
– 2 ธ.ค. 65 

- การพัฒนาธุรกิจ
ใหม่จากช่องว่างทาง
การตลาด 

  onsite 
 onhand 
 ondemand (Google classroom) 

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

7 6 – 9 
ธ.ค. 65 

- การสร้างคณุค่า
ใหม่ส าหรับ Start-
up 
 

  onsite 
 onhand 
 ondemand (Google classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
4. ใบงาน เรื่อง ธุรกิจ
Start-up 

8 12 - 16 
ธ.ค. 65 

- พฤติกรรมผู้บริโภค
ของผลิตภภัณฑ์และ
บริการตา่งๆ 

  onsite 
 onhand 
 ondemand (Google classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
 

9  19 – 23 
ธ.ค. 65 

 

สัปดาห์การวัดและประเมินผลกลางภาค 
 

20 
 

10 26 - 30 
ธ.ค. 65 

- ปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อ
พฤติกรรมผู้บรโิภค 

  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 
 

11 3 – 6 
ม.ค. 66 

- แบบจ าลอง
รูปแบบการด าเนิน
ธุรกิจปลายน  า 
- แบบจ าลอง
รูปแบบการด าเนิน
ธุรกิจต้นน  า 

  onsite 
 onhand 
 ondemand (Google classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
 

20 

12 9 – 13 
ม.ค. 66 

- แบบจ าลอง
รูปแบบการด าเนิน
ธุรกิจกับสื่อดิจิทลั 
 

  onsite 
 onhand 
 ondemand (Google classroom) 

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

10 
 

13 17 - 20 
ม.ค. 66 

- เทคนิคการ
ออกแบบสื่อ
ดิจิทัลส าหรับ 
Start-up 
 

  onsite 
 onhand 
 ondemand (Google classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
 

14 23 - 27 
ม.ค. 66 

- กิจกรรมทาง
การตลาดส าหรับ
ยุคดิจิทัล 
 

  onsite 
 onhand 
 ondemand (Google classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
4. ใบงาน เรื่อง สื่อ
ประชาสมัพันธ์ 

10 

15 30 - 31 
ม.ค. 66 
1 - 3 

ก.พ. 66 

- กิจกรรมทาง
การตลาดที่
สอดคล้องกับ
แบบจ าลอง
รูปแบบการ
ด าเนินธุรกิจ 

  onsite 
 onhand 
 ondemand (Google classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
 



 

สัปดาห์
ที ่

ชั่วโมงที ่ เรื่องท่ีสอน ช่องทางเรียน งานที่มอบหมาย คะแนน 

16 6 - 10 
ก.พ. 66 

- องค์ประกอบ
บริบทภายนอกที่
มีผลต่อการ
จัดการด้าน
การตลาดดิจิทัล 

  onsite 
 onhand 
 ondemand (Google 

classroom) 

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

10 

17 13 – 14 
ก.พ. 66 

- ที่มาของการ
จัดการความ
ยั่งยืนของธุรกิจ
และความรับผิด
ขอบต่อสังคม 
- Start-up ที่
ยั่งยืนและรับผิด
ขอบต่อชุมขน 

  onsite 
 onhand 
 ondemand (Google 

classroom) 

 
1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม ในการเรยีน 
 

- 

17- 
18 

15 – 17 
ก.พ. 66 
20 – 21 
ก.พ. 66 

สัปดาห์การวัดและประเมินผลปลายภาค 
 

20 

อัตราส่วนให้คะแนนการเรียนคือ 
คะแนนเก็บระหว่างเรยีน : คะแนนสอบกลางภาค : คะแนนสอบปลายภาค = 60 : 20 : 20 


