
 
แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 

รายวิชา การนวดเพื่อสุขภาพ  รหัสวิชา ง๒๐๒๔๖  สาระเพิ่มเติม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๗ - ๘ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 
 
 
 
 

นางดวงเดือน  จันทร์นพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 
อ าเภอล าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวิชาการนวดเพ่ือสุขภาพ  รหัสวิชา ง๒๐๒๔๖ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๗ - ๘ ภาคเรียนท่ี ๒   ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ครูประจ าวิชา นางดวงเดือน   จันทร์นพ 

 

 

สัปดาห์
ท่ี 

วัน/เดือน/
ปี 

เนื้อหาทีเ่รียน ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

๑ ๑ - ๕ 
พ.ย. ๖๔ 

ประวัติและความ
เป็นมาของการ
นวดเพื่อสุขภาพ 

🗹 online (Google meet Skp online) 
⬜ onair  
⬜ onsite  
⬜ onhand  
🗹 ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=8ud2J5SDgzM3 
 

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบค าถาม 
๓. ใบงาน,แบบฝึกหัด  
๔. ศึกษาหาความรู้ 
๕. การมีส่วนร่วมใน 
    การเรียน    

 
 

๕ 

๒ ๘ – ๑๒ 
พ.ย. ๖๔ 

ความแตกต่าง
ของการนวดไทย
และการนวดเพื่อ
สุขภาพประโยชน์
ของการนวดเพื่อ
สุขภาพ 

🗹 online (Google meet Skp online) 
⬜ onair  
⬜ onsite  
⬜ onhand  
🗹 ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=U6y8hRjDJV8 
 

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบค าถาม 
๓. ใบงาน,แบบฝึกหัด 
๔. ศึกษาหาความรู้ 
๕. การมีส่วนร่วมใน 
    การเรียน 
 

 
 

๕ 

๓ ๑๕ – ๑๙ 
พ.ย. ๖๔ 

หลักการนวดเพื่อ
สุขภาพเร่ืองการ
ท าลูกประคบ 

🗹 online (Google meet Skp online) 
⬜ onair  
🗹 onsite  
⬜ onhand  
🗹 ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=xwS6W0RR6yg 
 

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบค าถาม 
๓. ใบงาน,แบบฝึกหัด 
๔. ศึกษาหาความรู้ 
๕. การมีส่วนร่วมใน 
    การเรียน 
 

๑๐ 

๔ ๒๒ – ๒๖
พ.ย. ๖๔ 

หลักการนวดเพื่อ
สุขภาพ เร่ืองการ
ประคบสมุนไพร 

🗹 online (Google meet Skp online) 
⬜ onair  
🗹 onsite  
⬜ onhand  
🗹 ondemand  
 

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบค าถาม 
๓. ใบงาน,แบบฝึกหัด 
๔. ศึกษาหาความรู้ 
๕. การมีส่วนร่วมใน 
    การเรียน 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8ud2J5SDgzM3
https://www.youtube.com/watch?v=U6y8hRjDJV8
https://www.youtube.com/watch?v=xwS6W0RR6yg


สัปดาห์
ท่ี 

วัน/เดือน/
ปี 

เนื้อหาทีเ่รียน ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

๕ ๒๙ – ๓
ธ.ค. ๖๔ 

หลักการนวดเพื่อ
สุขภาพเร่ืองการ
ประคบร้อน-เย็น 

🗹 online (Google meet Skp online) 
⬜ onair  
🗹 onsite  
⬜ onhand  
🗹 ondemand 
(https://youtu.be/MHlfLxsC9EU) 

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบค าถาม 
๓. ใบงาน,แบบฝึกหัด 
๔. ศึกษาหาความรู้ 
๕. การมีส่วนร่วมใน 
    การเรียน 
 

 

๖ ๗ – ๙ 
ธ.ค. ๖๔ 

หลักการนวดเพื่อ
สุขภาพเร่ือง
สรรพคุณของ
สมุนไพร 

🗹 online (Google meet Skp online) 
⬜ onair  
🗹 onsite  
⬜ onhand  
🗹 ondemand  

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบค าถาม 
๓. ใบงาน,แบบฝึกหัด 
๔. ศึกษาหาความรู้ 
๕. การมีส่วนร่วมใน 
    การเรียน 

 

๗ ๑๓ – ๑๗
ธ.ค. ๖๔ 

หลักการนวดเพื่อ
สุขภาพเร่ือง
คุณประโยชน์
ของน  าผักผลไม้
สดหลักการและ
วิธีการท า
เครื่องด่ืม 

🗹 online (Google meet Skp online) 
⬜ onair  
🗹 onsite  
⬜ onhand  
🗹 ondemand  

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบค าถาม 
๓. ใบงาน,แบบฝึกหัด 
๔. ศึกษาหาความรู้ 
๕. การมีส่วนร่วมใน 
    การเรียน 

 

๘ ๒๐ – ๒๔
ธ.ค. ๖๔ 

ข้อห้าม และข้อ
ควรระวังส าหรับ
การนวดไทยเพื่อ
สุขภาพ 

🗹 online (Google meet Skp online) 
⬜ onair  
🗹 onsite  
⬜ onhand  
🗹 ondemand  

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบค าถาม 
๓. ใบงาน,แบบฝึกหัด 
๔. ศึกษาหาความรู้ 
๕. การมีส่วนร่วมใน 
    การเรียน 

 
 

๕ 

๙ ๒๗ – ๓๐ 
ธ.ค. ๖๔ 

ท่าบริหาร
ร่างกายก่อน
การนวดเพื่อ
สุขภาพเป็นท่า
ดัดตน มี ๙ ท่า 
(ท่าท่ี ๑ – ๔) 

🗹 online (Google meet Skp online) 
⬜ onair  
🗹 onsite  
⬜ onhand  
🗹 ondemand  
https://sites.google.com/site/karnwdpheu
xsukhphaph/karte-ri-ym-khwam-phrxm-
kxn-kar-nwd/tha-brihar-rangkay-tha-
dadtng เป็นท่าดัดตน 

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบค าถาม 
๓. ใบงาน,แบบฝึกหัด 
๔. ศึกษาหาความรู้ 
๕. การมีส่วนร่วมใน 
    การเรียน 
 

 
 
 

๕ 

https://sites.google.com/site/karnwdpheuxsukhphaph/karte-ri-ym-khwam-phrxm-kxn-kar-nwd/tha-brihar-rangkay-tha-dadtng
https://sites.google.com/site/karnwdpheuxsukhphaph/karte-ri-ym-khwam-phrxm-kxn-kar-nwd/tha-brihar-rangkay-tha-dadtng
https://sites.google.com/site/karnwdpheuxsukhphaph/karte-ri-ym-khwam-phrxm-kxn-kar-nwd/tha-brihar-rangkay-tha-dadtng
https://sites.google.com/site/karnwdpheuxsukhphaph/karte-ri-ym-khwam-phrxm-kxn-kar-nwd/tha-brihar-rangkay-tha-dadtng


สัปดาห์
ท่ี 

วัน/เดือน/
ปี 

เนื้อหาทีเ่รียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

๑๐ ๔ – ๗ 
ม.ค. ๖๕ 

ท่าบริหาร
ร่างกายก่อน
การนวดเพื่อ
สุขภาพเป็นท่า
ดัดตนมี ๙ ท่า 
(ท่าท่ี ๕ – ๙) 

🗹 online (Google meet Skp online) 
⬜ onair  
🗹 onsite  
⬜ onhand  
🗹 ondemand  
https://sites.google.com/site/karnwdpheu
xsukhphaph/karte-ri-ym-khwam-phrxm-
kxn-kar-nwd/tha-brihar-rangkay-tha-
dadtng เป็นท่าดัดตน 

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบค าถาม 
๓. ใบงาน,แบบฝึกหัด 
๔. ศึกษาหาความรู้ 
๕. การมีส่วนร่วมใน 
    การเรียน 
 

 

๑๑ ๑๐ – ๑๔
ม.ค. ๖๕ 

ทดสอบกลาง
ภาคเรียน 

🗹 online (Google meet Skp online) 
⬜ onair  
🗹 onsite  
⬜ onhand  
⬜ ondemand  

๑. ใบงาน,แบบฝึกหัด  
 

๒๐ 

๑๒ ๑๗ – ๒๑ 
ม.ค. ๖๕ 

ท่าการนวด 
ท่านวดคอ 

🗹 online (Google meet Skp online) 
⬜ onair  
🗹 onsite  
⬜ onhand  
🗹 ondemand  
ท่าการนวดคอ  
https://www.youtube.com/watch?v=rDch

o0YcHzQ 
 

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบค าถาม 
๓. ใบงาน,แบบฝึกหัด 
๔. ศึกษาหาความรู้ 
๕. การมีส่วนร่วมใน 
    การเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 

๑๓ ๒๔ – ๒๘ 
ม.ค. ๖๕ 

ท่าการนวด 
การนวดหลัง 

🗹 online (Google meet Skp online) 
⬜ onair  
🗹 onsite  
⬜ onhand  
🗹 ondemand  
การนวดหลงั 
https://www.youtube.com/watch?v=TeZ

VWdkLcLo 
 

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบค าถาม 
๓. ใบงาน,แบบฝึกหัด 
๔. ศึกษาหาความรู้ 
๕. การมีส่วนร่วมใน 
    การเรียน 
 

https://sites.google.com/site/karnwdpheuxsukhphaph/karte-ri-ym-khwam-phrxm-kxn-kar-nwd/tha-brihar-rangkay-tha-dadtng
https://sites.google.com/site/karnwdpheuxsukhphaph/karte-ri-ym-khwam-phrxm-kxn-kar-nwd/tha-brihar-rangkay-tha-dadtng
https://sites.google.com/site/karnwdpheuxsukhphaph/karte-ri-ym-khwam-phrxm-kxn-kar-nwd/tha-brihar-rangkay-tha-dadtng
https://sites.google.com/site/karnwdpheuxsukhphaph/karte-ri-ym-khwam-phrxm-kxn-kar-nwd/tha-brihar-rangkay-tha-dadtng
https://www.youtube.com/watch?v=rDcho0YcHzQ
https://www.youtube.com/watch?v=rDcho0YcHzQ
https://www.youtube.com/watch?v=TeZVWdkLcLo
https://www.youtube.com/watch?v=TeZVWdkLcLo


สัปดาห์
ท่ี 

วัน/เดือน/
ปี 

เนื้อหาทีเ่รียน ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

๑๔ ๓๑ – ๔
ม.ค. – 

ก.พ. ๖๕ 

ท่าการนวด 
การนวดขาและ
เท้า 

🗹 online (Google meet Skp online) 
⬜ onair  
🗹 onsite  
⬜ onhand  
🗹 ondemand  
การนวดขาและเทา้https://www.youtube.com/ 

watch?v=XqV1WHZVt7o 

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบค าถาม 
๓. ใบงาน,แบบฝึกหัด 
๔. ศึกษาหาความรู้ 
๕. การมีส่วนร่วมใน 
    การเรียน 
 

 

๑๕ ๑๗ – ๑๑ 
ก.พ. ๖๕ 

ท่าการนวด 
ท่าบริหาร
หัวไหล่ติด 

🗹 online (Google meet Skp online) 
⬜ onair  
🗹 onsite  
⬜ onhand  
🗹 ondemand  
ท่าบริหารหัวไหล่ติด ttps://www.youtube.com/ 

watch?v=zMjm90-bnm4 

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบค าถาม 
๓. ใบงาน,แบบฝึกหัด 
๔. ศึกษาหาความรู้ 
๕. การมีส่วนร่วมใน 
    การเรียน 
 

๑๖ ๑๔ – ๑๘ 
ก.พ. ๖๕ 

ท่าการนวด 
ท่านวดแขนมือ 

🗹 online (Google meet Skp online) 
⬜ onair  
🗹 onsite  
⬜ onhand  
🗹 ondemand  
ท่านวดแขนมือ https://www.youtube.com/ 

watch?v=E8G0UIwjboY 

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบค าถาม 
๓. ใบงาน,แบบฝึกหัด 
๔. ศึกษาหาความรู้ 
๕. การมีส่วนร่วมใน 
    การเรียน 
 

 
 

๑๕ 

๑๗ ๒๑ – ๒๒ 
ก.พ. ๖๕ 

ทบทวนความรู้
เตรียมสอบ
ปลายภาค 

🗹 online (Google meet Skp online) 
⬜ onair  
🗹 onsite  
⬜ onhand  
🗹 ondemand  

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบค าถาม 
๓. การมีส่วนร่วมใน 
    การเรียน 
 

 

๑๗-๑๘ ๒๓ – ๒๕ 
ก.พ. ๖๕ 
๒๘ ก.พ., 
๑ – ๒ 
มี.ค.๖๕ 

สัปดาห์การวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน แบบทดสอบ  
 

๒๐ 

                                                                   รวม ๑๐๐ 



 


