
 

 

 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ 

(Course Syllabus) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (Word-Class Standard School) 
 

1. ชื่อวิชา การตลาดดิจิทัล  รหัสวิชา ง30235    
จำนวนชั่วโมง 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวนหน่วยกิต 2.0 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ   ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ภาคเรียนที่ 2      ปีการศึกษา 2565 
ผู้สอน นางดุจเดือน มีใจดี 
 

2. คำอธิบายรายวิชา 
 ความสำคัญของธุรกิจดิจิทัล กระบวนการจัดการตลาด บริบทภายในและภายนอกที่ส่งผล
กระทบต่อการทำตลาดดิจิทัล การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การแบ่งส่วนตลาด การวางตำแหน่งสินค้า 
รวมถึงพฤติกรรมลูกค้าในยุคดิจิทัล 
 การสร้างส่วนประสมทางการตลาดสินค้าหรือบริการ แนวทางการตั้งราคา การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดช่องทางการจัดจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงกรณีศึกษา เทคนิค
และการปรับตัวการทำการตลาดในยุคดิจิทัล 
ผลการเรียนรู้ 

 1.ระบุความสำคัญของการทำการตลาดในช่องทางดิจิทัล 

 2.อธิบายส่วนประสมทางการตลาด 

 3.ยกตัวอย่างกระบวนการจัดการทางการตลาดที่เหมาะสมกับพฤติกรรมลูกค้าในยุคดิทัล 

 4.อธิบายการแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดและการวางตำแหน่งสินค้ากับการตลาดดิจิทัล  

รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
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3. กำหนดการจัดการเรียนรู้  
สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 

1 4 พ.ย. 2565 การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน 
2 11 พ.ย. 2565 ความสำคัญของธุรกิจดิจิทัล และกระบวนการจัดการตลาด 
3 18 พ.ย. 2565 บริบทภายในและภายนอกทีส่งผลกระทบต่อการทำตลาดดิจิทัล 
4 25 พ.ย. 2565 การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย + Quiz#1 
5 2 ธ.ค. 2565 พฤติกรรมลูกค้าในยุคดิจิทัล 
6 9 ธ.ค. 2565 พฤติกรรมลูกค้าในยุคดิจิทัล (ต่อ) 
7    16 ธ.ค. 2565 การแบ่งส่วนการตลาด 
8 23 ธ.ค. 2565 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
9    30 ธ.ค. 2565 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

การวางตำแหน่งสินค้า 

 (ชดเชยวันหยุดในวันที่ 30 ธ.ค. ชดเชยการสอนผ่าน Line , 
google classroom , google meet) 

10 6 ม.ค. 2566  การสร้างส่วนประสมทางการตลาดสินค้าหรือบริการ และแนวทางการ
ตั้งราคา 

11            13 ม.ค. 2566 การปฏิบัติการวางแผนกลยุทธ์ตลาดดิจิทัล + Quiz#2 
12            20 ม.ค. 2566 การตลาดเชิงเนื้อหา DIGITAL CONTENT MARKETKING 
13            27 ม.ค. 2566 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดช่องทางการจัดจำหน่ายใน

รูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
14      3 ก.พ. 2566 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดช่องทางการจัดจำหน่ายใน

รูปแบบออนไลน์และออฟไลน์(ต่อ) 
15 10 ก.พ.  2566 กรณีศึกษา เทคนิคและการปรับตัวการทำการตลาดในยุคดิจิทัล+ 

Quiz#3 
16 17 ก.พ.  2566 นำเสนอผลงาน 

 
17 24 ก.พ.  2566 นำเสนอผลงาน 

18 3 มี.ค.  2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
19 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลคะแนนรายวิชา ง30235 การตลาดดิจิทัล 
20 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลคะแนนรายวิชา ง30235 การตลาดดิจิทัล 

 
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
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4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  80 : 20 คะแนน 

- คะแนนก่อนกลางภาค 30  คะแนน 
- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
- คะแนนหลังกลางภาค  30 คะแนน 
- สอบปลายภาค  20  คะแนน 

รวม           100 คะแนน 
 

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 30 คะแนน 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
1 ความสำคัญทาง

การตลาด 
15 - ประเมินตามสภาพจริงจากการ

ต ร ว จ ค ำ ต อ บ ใบ ง า น , ก า ร
ปฏิบัติงานและผลงานสำเร็จ 

Powerpoint, 
รูปภาพประกอบหน่วยการ
เรียนรู้ 

2 ส่วนแบ่งทางการตลาด 15 - ประเมินตามสภาพจริง จากการ
ต ร ว จ ค ำต อ บ  ใบ งาน , ก า ร
ปฏิบัติงาน  และผลงานสำเร็จ 

Powerpoint, 
รูปภาพ, วิดีโอประกอบหน่วย
การเรียนรู้ 

 
4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน  

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

1 
2 

ความสำคัญทางการตลาด 
ส่วนแบ่งทางการตลาด 

20 - แบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 
- ข้อสอบอัตนัยจำนวน 2 ข้อ 

 
4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 30 คะแนน 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
    3 พฤติกรรมลูกค้าในยุค

ดิจิทัล 
15 ประเมินตามสภาพจริงจากการตรวจ

คำตอบใบงาน การปฏิบัติงานและ
ผลงานสำเร็จ 

Powerpoint 

4 เคล็ดลับการทำตลาด
ดิจิทัล 

15 - ประเมินตามสภาพจริงจากการตรวจ
คำตอบใบงาน 

Powerpoint 
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4.5 คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน (4 มี.ค.  2565) 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลปลายภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

3 
 
4 

พฤติกรรมลูกค้าในยุคดิจิทัล 
 
เคล็ดลับการทำตลาดดิจิทัล 

20 -แบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 20 ข้อ 
-ข้อสอบอัตนัยจำนวน 2 ข้อ 

 
4.6 ชิ้นงาน งานประดิษฐ์ จากวัสดุในโรงเรียนเพื่อสร้างรายได้เสริม (STEM) 

หน่วยการเรียนรู้หรือ
สาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/บูรณา
การ 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน  
หมายเหตุ 

 
กำหนดเวลา
ส่งงาน 

ลักษณะ
ประเภท 

จำนวน
ชิ้นงาน 
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ประเมินตามสภาพ
จริงจากการนำเสนอ
ผลงาน 

- การนำเสนอ
ผลงานการขาย 

1 งาน 10 คะแนน 17 ก.พ. 
2566 

 


