
 
 
 

แผนการสอนระยะยาว 
รายวชิาสขุศึกษา ๓ รหัสวชิา พ๒๒๑๐๒ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรยีนที่ ๒ ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 
เวลาเรยีน  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห ์

รวม ๒๐ ชั่วโมง   ๐.๕  หน่วยกิต 

 
 
 
 

นายศรัทธา  เสาะแสวง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศกึษา 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั ปทุมธานี   
อำเภอลำลูกกา  จังหวดัปทุมธานี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธาน ี
 



แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวรายวิชาสุขศึกษา (พ๒๒๑๐๒) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
สัปดาห์

ที่ 
วัน/เดือน

/ปี 
เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

๑ ๑ – ๕ 
พ.ย. ๖๔ 

ปฐมนิเทศชี้แจงแนะนำ
เก่ียวกับการเรียนการสอน 

      online (Google meet Skp online) 
       onair  
      onsite  
      onhand  
      ondemand 
https://www.canva.com/design/DAEuNo๓
cwXs/๑๗๓LZW-๙QbXBur-Hid๐
WtA/watch?utm_content=DAEuNo๓
cwXs&utm_campaign=designshare&utm_
medium=link&utm_source=sharebutton 

๑.การเข้าเรียน 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 
๒.ใบงานอารมณ์และ
ความเครียด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐ 

๒ ๘ – ๑๒ 
พ.ย. ๖๔ 

การมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอารมณ์และ
ความเครียด ตลอดจนมี
วิธีการจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียดอย่างเหมาะสม 
ย่อมทำให้เป็นผู้ที่มี
สุขภาพจิตสดชื่นแจ่มใส 

      online (Google meet Skp online) 
       onair  
      onsite  
      onhand  
      ondemand 

๑.การเข้าเรียน 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 
๒. ใบงานที ่/ 
แบบทดสอบ 
๓.สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 
๔.สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม 

๓ ๑๕ – ๑๙ 
พ.ย. ๖๔ 

      online (Google meet Skp online) 
       onair  
      onsite  
      onhand  
      ondemand 
https://youtu.be/LMZnjLUFJVc 

๔ ๒๒ – ๒๖ 
พ.ย. ๖๔ 

      online (Google meet Skp online) 
       onair  
      onsite  
      onhand  
      ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=KyrFP
ZmdjEw 



๕ ๒๙ – ๓ 
พ.ย.- 

ธ.ค. ๖๔ 

สถานบริการสุขภาพมีขีด
ความสามารถในการ
ให้บริการแตกต่างกัน จึงควร
ประเมินปัญหาสุขภาพของ
ตนเองก่อน 

      online (Google meet Skp online) 
       onair  
      onsite  
      onhand  
      ondemand 

๑.การเข้าเรียน 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 
๒. ใบงานที ่/ 
แบบทดสอบ 
๓.สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 
๔.สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม 

๖ ๗ – ๙ 
ธ.ค. ๖๔ 

      online (Google meet Skp online) 
       onair  
      onsite  
      onhand  
      ondemand 

๗ ๑๓ – ๑๗ 
ธ.ค. ๖๔ 

พิจารณาเลือกสถานบริการ
สุขภาพที่เหมาะสมและมี
คุณภาพ เพ่ือให้ได้รับการ
บริการสุขภาพที่ดีและ
เหมาะสม 

      online (Google meet Skp online) 
       onair  
      onsite  
      onhand  
      ondemand  
https://youtu.be/AgdCOs๗JYVw 

๑.การเข้าเรียน 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 
๒. ใบงานที ่/ 
แบบทดสอบ 
๓.สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 
๔.สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม 

 

๘ ๒๐ – ๒๔ 
ธ.ค. ๖๔ 

ความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีในปัจจุบัน 
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ท้ังด้านดีและด้านเสีย 
การรู้จักเลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างชาญ
ฉลาดจะช่วยให้ปลอดภัย
และใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ และ
จะต้องรู้จักวิเคราะห์และ
เลือกรูปแบบการ
ให้บริการทางการแพทย์
และสุขภาพท่ีเหมาะสม 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง 

      online (Google meet Skp online) 
       onair  
      onsite  
      onhand  
      ondemand 

๑.การเข้าเรียน 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 
๒. ใบงานที ่/ 
แบบทดสอบ 
๓.สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 
๔.สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม 

๙ ๒๗ – ๓๐ 
ธ.ค. ๖๔ 

      online (Google meet Skp online) 
       onair  
      onsite  
      onhand  
      ondemand 

๑๐ ๔ – ๗ 
ม.ค. ๖๕ 

      online (Google meet Skp online) 
       onair  
      onsite  
      onhand  
      ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=BvfsJt
ed๔KY 

1.การเข้าเรียน 
2. ใบงานที่/แบบทดสอบ 
3.สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 
4.สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม 
5.การวัดและประเมินผล 
 กลางภาคเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ ๑๐ – ๑๔ 
ม.ค. ๖๕ 

      online (Google meet Skp online) 
       onair  
      onsite  
      onhand  
      ondemand  

1.การเข้าเรียน 
2. ใบงานที่/แบบทดสอบ 
3.สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 
4.สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม 
5.การวัดและประเมินผล 
 กลางภาคเรียน 

๒๐ 

๑๒ ๑๗ – ๒๑ 
ม.ค. ๖๕ 

       ปัญหาการติดสารเสพ
ติดนับเป็นปัญหาสาธารณสุข
ที่สำคัญระดับประเทศ ซึง่ทวี
ความรุนแรงมากข้ึน
ตามลำดับ สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของสารเสพติด
ในประเทศไทยโดยเฉพาะใน
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่นมี
แนวโน้มสูงข้ึน พิษภัยและ
อันตรายของสารเสพติดทุก
ประเภท 

      online (Google meet Skp online) 
       onair  
      onsite  
      onhand  
      ondemand 

๑.การเข้าเรียน 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 
๒. ใบงานที ่/ 
แบบทดสอบ 
๓.สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 
๔.สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม 
๕.บอร์ดความรู้ stop 
motion จาก วัสดุเหลือ
ใช้ในโรงเรียน  

 

๑๓ ๒๔ – ๒๘ 
ม.ค. ๖๕ 

      online (Google meet Skp online) 
       onair  
      onsite  
      onhand  
      ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=HGbnj
dENsOI 

๑๔ ๓๑ – ๔ 
ม.ค. - 

ก.พ.๖๕ 

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ผู้ใช้สารเสพติดเอง 
ครอบครัว เศรษฐกจิ สังคม
และประเทศชาติ ดังน้ัน การ
เรียนรู้ถึงอันตรายและ
ผลกระทบของสารเสพติด 
วิธีการบำบัดรักษา ปัจจัย
ช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้เสพและผู้
ติดสารเสพติดตลอดจน
แหล่งที่ให้ความช่วยเหลือ 
ให้คำปรึกษาฟ้ืนฟูผู้เสพและ
ผู้ติดสารเพสติด จะทำให้
นักเรียนสามารถนำความรู้
ไปใช้ในการป้องกันตนเอง
และนำไปให้คำแนะนำผู้อื่น
ได้ 

      online (Google meet Skp online) 
       onair  
      onsite  
      onhand  
      ondemand 

๑.การเข้าเรียน 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 
๒. ใบงานที ่/ 
แบบทดสอบ 
๓.สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 
๔.สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม 
 

 
 
 
 
 
 

๓๐ 
๑๕ ๗ - ๑๑ 

ก.พ. ๖๕ 
      online (Google meet Skp online) 
       onair  
      onsite  
      onhand  
      ondemand 



๑๖ ๑๔ - ๑๘ 
ก.พ. ๖๕ 

การเรียนรู้ถึงลักษณะ สาเหตุ 
วิธีการป้องกัน หรือ
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง
และสถานการณ์เสี่ยง รวมถึง
การมีพฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้องจะทำให้นักเรียนเกิด
ทักษะในการป้องกันและ
หลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขัน
ที่อาจนำไปสู่อันตรายทำให้
เกิดความปลอดภัยในชีวิต
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

      online (Google meet Skp online) 
       onair  
      onsite  
      onhand  
      ondemand 

๑.การเข้าเรียน 
  -ที่โรงเรียน 
  -google classroom 
๒. ใบงานที ่/ 
แบบทดสอบ 
๓.สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 
๔.สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม 
๕.บอร์ดความรู้ stop 
motion จาก วัสดุเหลือ
ใช้ในโรงเรียน 

๑๗ ๒๑ - ๒๒ 
ก.พ. ๖๕ 

      online (Google meet Skp online) 
       onair  
      onsite  
      onhand  
      ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=๓๐P๗
UwbXmSs 

๑๗ ๒๓ - ๒๕ 
ก.พ. ๖๕ 

 
 
 
 

สัปดาห์การวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน 

 
 
 
 

แบบทดสอบ 

 
 
 
 
 

๒๐ 

๑๘ ๒๘ - ๒ 
ก.พ.-มี.ค. 

๖๕ 

 


